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Předmluva 
 
Vážení přátelé, 
 
přinášíme Vám knihu, která je nejen výrazným dokumentem o sociální demo-
kracii a sociálních demokratech, ale především poctou. Poctou člověku, které-
ho si velmi vážíme. Přítel Jaromír Šída je nejen klasickým sociálním 
demokratem, ale také literátem a mimo jiné i pamětníkem těch lepších, horších 
i nejhorších časů sociální demokracie. 
 
Chtěli bychom Vám ho touto knihou všem představit ještě jinak, než jste 
zvyklí. Shromáždili jsme všechny jeho články, které kdy napsal pro náš časo-
pis, pro nové členy i pro historii. Našli jsme řadu fotografických momentek 
z jeho stranické činnosti. Kromě toho jsme ve spolupráci s jeho synem připra-
vili povídání o jeho životě, abychom vám našeho přítele představili jako člově-
ka s civilní výpovědí. 
 
Číst články přítele Jaromíra Šídy je podnětné. Dozvíte se vždy spoustu věcí 
nejen o současném životě strany, ale i o tom, jak to ve straně fungovalo a na co 
bychom měli být hrdí. Nevyhýbá se však ani textům, které naopak naši politi-
ku, ať již současnou nebo minulou, kritizují a poukazují na chyby, kterých by-
chom se měli vyvarovat. 
 
Dovolte nám popřát příteli Jaromíru Šídovi mnoho zdraví, které je vždy nejdů-
ležitější a nám všem ostatním ještě řadu článků, kterými nás upoutá. 
 
Ať se vám kniha líbí. 
 
 
Za Obvodní výkonný výbor 
 

Roman Petrus, předseda OVV 
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Volby v roce 2006 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 07/2005) 
 
V příštím roce nás čekají několikeré volby. Nejdůležitější z nich budou volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
 
Všechny předchozí volby v posledních letech se vyznačovaly nízkou účastí 
voličů. Tím se podstatně snížila věrohodnost výsledku voleb. K tomu se zcela 
pochopitelně nabízí otázka, proč je u nás tak nízká účast občanů u voleb.  
 
Statisticky je zjištěno, že největšími volebními absentéry je nejmladší a střední 
generace. A znovu se ptáme, co je toho příčinou. 
 
Tyto dvě generace žily až do listopadové revoluce jen v době komunismu, kdy 
volební neúčast byla téměř trestná. Příslušníci těchto dvou generací mají tudíž 
v sobě zažitou averzi k volbám, a tak se nevědomky svou volební absencí ne-
pochopitelně mstí na demokratickém systému. Dříve si netroufali ignorovat 
volební povinnost, dnes ignorují své volební právo. 
 
Příslušníci obou těchto generací také většinou nepochopili smysl demokratické 
politiky. Stále ještě z doby komunistické totality mají zažitou smutnou skuteč-
nost, že politiku řídili komunisti, a tak ještě dnes ze setrvačnosti mezi politikou 
a komunismem mají rovnítko. 
 
Apolitičnost mladé generace byla po Listopadové revoluci důvodem k založení 
Občanského fóra. S nadšením se všude hlásalo, že „strany jsou pro straníky, 
OF je pro všechny“. Občanské fórum jako politická náhražka však dlouho ne-
vydrželo. Krátkou životnost mělo i nástupnické Občanské hnutí, které se nako-
nec rozpadlo, protože jeho příznivci nebyli jednotného názoru na politiku. 
 
Občané totiž většinou nepochopili, že každý by se měl zařadit do takového po-
litického uskupení, kam patří podle svého původu, vzdělání, zaměstnání apod. 
K tomu slouží politické strany, levicové a pravicové, chybí nám jen skutečně 
strana středová. Každý by měl někam patřit a správně se rozhodnout. Mnozí 
však právě z politické nezkušenosti nepochopili demokratickou politiku, a tak 
se nám vyskytují politické zrůdy - ateistický lidovec, komunistický podnikatel 
nebo pravicový dělník. Ženy mnohdy volí kandidáty podle toho, jak dobře ly-
žuje nebo hraje tenis či golf, zda má vytříbený vkus v nošení kravat anebo má 
neodolatelný úsměv, i když to může být v podstatě grimasa úlisného škarohlída.  
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Po listopadové revoluci mnozí lidé u nás nápadně rychle přešaltovali svůj poli-
tický názor doprava stejně rychle, jak mění svou polohu kyvadlo v pendlov-
kách. Vznikli takzvaní převléckabátníci. Lidé vystupovali i z odborů, aniž si 
uvědomovali, že v Polsku to byli právě odboráři, kteří se neohroženě postavili 
proti komunistickému režimu. Na listopadovém převratu u nás si ihned přihřáli 
svou polívčičku i někteří zpěváci a umělci, kteří až dosud dobře profitovali na 
komunistickém režimu, a pospíšili si na lidové shromáždění na pražské Vác-
lavské náměstí, aby tam zazpívali naši hymnu, a neztratili tak pověst národního 
koryfeje. 
 
Toto téměř farizejské jednání přetrvává dodnes u většiny představitelů naší 
inteligence. Nejvíce se to projevuje v našich médiích, i když o sobě tvrdí, že 
jsou nezávislá. Stačí však jen umět dobře číst náš tisk nebo pozorně sledovat 
hlasatele a moderátory, a vypozorujeme, jak naše média nesporně straní pravi-
covým názorům. Nejnázornějšími příklady toho jsou mnohdy až invektivní 
přístupy televizních moderátorů v nedělních poledních diskusních pořadech 
vůči pozvaným hostům, kteří nejsou členy některé pravicové strany. 
 
Politická nezkušenost a neuvědomělost některých mladých občanů způsobila, 
že v minulých volbách dali svůj hlas komunistům, přestože v listopadu 1989 
cinkali klíči na Václavském náměstí a s davem, volali: „Nejsme jako oni“, 
přestože třeba jejich dědu komunisti zavřeli a jejich otce perzekuovali. Volili 
tak jen z trucu kvůli tomu, že se politikové mezi sebou hádají. To přece za ko-
munistické totality nebylo zvykem! 
 
Mnozí mladí lidé si také neuvědomují rozdíl mezi pojmy „sociální“ a „socialis-
tický“. Nerozlišují tak mezi společensky prospěšným a společenským vlastnic-
tvím dělnické třídy. 40 let komunistické totality negativně ovlivnilo nejen 
politické myšlení občanů, ale i občanskou uvědomělost. Proto máme tak níz-
kou volební účast. Podíváme-li se na výsledky posledních předválečných voleb 
do Poslanecké sněmovny za první republiky v roce 1935, kdy se k volbám do-
stavilo 6 831 412 voličů a volilo se z 16 politických stran, mohli bychom se 
zastydět. Tehdy v našem národě bylo mnohem větší uvědomění. 
 
Proto se jako senior a pamětník nejméně šesti režimů obracím k našim obča-
nům, aby jednak volby neignorovali a aby svůj hlas dali té straně, která má ve 
svém programu především péči o člověka a má heslo: „Svobodu, solidaritu 
a spravedlnost“. Ať se náš občan nestane hříčkou vypočítavého kapitálu nebo 
ideologické diverze. 
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Nové sídlo OVV ČSSD Praha 8 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 07/2005) 
 
Sekretariát sociální demokracie v Praze 8 se v nejbližších dnech přestěhuje do 
nového sídla na Zenklově třídě ve staré Libni. Během několika let to je druhé 
stěhování. První nás potkalo v roce 2002, kdy neobratností ministra financí 
Rusnoka sociální demokraté přišli o svůj historický majetek, Dělnický dům 
v Kobylisích. Letošní stěhování v důsledku výpovědi z nebytových prostor je 
názorný příklad podnikatelské zvůle, nápadně připomínající Klausovu ekono-
mickou zásadu, že vše vyřeší trh nebo historické „pecunia non olet“. 
 
Sociální demokraté Prahy 8 získali nové působiště ve staré Libni nejen na 
frekventovaném místě s velice výhodným spojením prostředky hromadné do-
pravy, kde široká veřejnost bude mít vhodnou příležitost téměř u zdroje se-
známit se s programem naší strany, neboť náš sekretariát bude fungovat 
současně jako informační středisko pro širokou veřejnost. 
 
Náš nový sekretariát po dlouhých letech bude svou působnost navazovat na 
libeňský Dělnický dům, který měl své sídlo v domě „U Deutschů“, kde se dnes 
nachází Divadlo Pod Palmovkou. V tomto dělnickém domě naši dědové a ot-
cové položili základy naší strany a dokázali, že sociálně demokratická strana 
byla na Praze 8 jednou z nejsilnějších. 
 
Přičiňme se proto i my, aby náš nový sekretariát pracoval stejně dobře jako za 
našich předků a aby sociální demokracie v Praze 8 získala další členy a příz-
nivce pro naši politiku, jejímiž symboly je svoboda, solidarita a spravedlnost. 
 
Nový sekretariát bude mít svou první příležitost v agitační práci a propagační 
činnosti pro několikeré volby v roce 2006. Ať tedy nové sídlo sociálních de-
mokratů na Praze 8 přinese naší straně i žádoucí příznivé volební výsledky.  
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Jsou média objektivní? 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 01/2006) 
 
Snad již od vzniku žurnalistiky se tisku přezdívalo „sedmá velmoc“, protože 
svou činností zasahovala do veřejných záležitostí, na jejichž ovlivňování si 
dělalo přednostní právo šest tehdy existujících velmocenských států. Ve 
20. století vlivem technického pokroku žurnalistické povolání rozšířilo se do 
rozhlasu a televize, a tak vznikl komplex nazývaný média. 
 
Odjakživa platilo přísloví „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Vztahuje se to 
tudíž bohužel i na média. V našich zemích již za starého Rakouska tisk byl 
ovládán státem a katolickým klérem a byl cenzurován policií. Je známo, jak 
dopadl objektivně píšící novinář Karel Havlíček. 
 
Svobodný tisk jsme měli jedině za první republiky, kdy každá větší politická 
strana vydávala své noviny. Sociální demokraté tiskli Právo lidu, národní soci-
alisté České slovo, komunisti Rudé právo, agrárníci Venkov atd. Občan se tak 
mohl seznámit s různými názory hlavně na politiku, a měl tak možnost vytvořit 
si nejpravděpodobnější představu o veřejném dění. Svoboda tisku tak přispíva-
la k jeho objektivitě. 
 
Za protektorátu se o objektivitě tisku nedalo vůbec mluvit a stejně tak za čtyři-
cetileté komunistické diktatury. 
 
Naději na objektivní zpravodajství dělali jsme si po Listopadové revoluci. Teh-
dy však v rámci publikovaného hesla „strany jsou pro straníky a Občanské 
fórum je pro všechny“ začala se razit jakási apolitická politika a snaha, aby 
všechen tisk psal nezávisle a aby se podobně chovali i rozhlas a televize. 
 
Mediální redaktoři, kteří až doposud byli loajální s komunistickým režimem, 
rychle se překabátili, jako se přemístí perpentykl v pendlovkách z levé krajní 
polohy do pravé, a rázem všichni se více či méně hlásili k pravicovým politic-
kým názorům. Podle toho začali novináři psát. A tyhle nové manýry většině 
redaktorů zůstaly až dodnes. Pozná se to bezpečně na rukopisu novinářů, na 
hlase rozhlasových reportérů a na grimasách televizních moderátorů. 
 
Ze snahy po objektivní žurnalistice přešlo se na pravicové nazírání většiny na-
šeho tisku. Tomu dopomohl především zahraniční kapitál, který skoupil větši-
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nu českých novin. Názorným příkladem je všechen tisk vydavatelství Vltava-
Labe-Press ovládané bavorským majitelem, jenž patrně nemá daleko k sudet-
skému Landsmannschaftu. Řada deníků se změnila na bulvární tisk po vzoru 
Blesku, který v poslední době začal papouškovitě napodobovat i Večerník Pra-
ha. Žurnalisté si zavedli jakousi autocenzuru. 
 
Snad jediným objektivně píšícím deníkem je Právo. Většina tisku si osvojuje 
způsoby bulvární žurnalistiky. Honí se za senzacemi, pachtí se po různých roz-
dělaných kauzách, vyhledává skandály veřejně známých osob a přímo se bahní 
v aférách předních politiků. Tak se zcela periodicky na stránkách tisku objevují 
různé senzace. Několik dní rozmazávají špínu na napadený objekt, až pozvol-
na, jako kometa na obloze, senzace vyčpí do ztracena. 
 
V mnoha případech totiž se stane, že kritizovaná fyzická či právnická osoba se 
ohradí, vysvětlí novinářský omyl a dohra se často koná před soudem nebo, 
v lepším případě pro tisk, omluvou v novinách. Tuto omluvu však čtenář sotva 
najde, protože se objeví otištěna velmi drobným písmem v zastrčeném koutku 
na stránce, kterou lidé většinou jen přehlížejí a nečtou. 
 
Je tedy jen na čtenáři nebo posluchači, zda je natolik sečtělý a soudný, aby po-
znal, co je pravda, o čem by se dalo pochybovat a co je pustou lží. To se týká 
i zveřejňování průzkumů o momentálních sympatiích občanů s tou či onou poli-
tickou stranou či osobností. I tyto průzkumy nemůžeme považovat za objektivní. 
 
Média mohou být objektivní jen tehdy, budou-li jednat ve smyslu, že objektiv-
ní je jen to, co je věcné, nestranné, neosobní, obecně platné, skutečné a jsoucí 
bez předsudků. 
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Historie a politika 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 02/2006) 
 
Zdánlivě dva nesouvisející pojmy. Tak se převážně domnívají příslušníci 
střední a nejmladší generace, které vychovaly školy za komunistické totality. 
Tehdy se dějepis vykládal silně upravený Marx-leninskou teorií. Pak se nediv-
me, že občané těchto dvou generací v politice vidí jen nepravosti, matení lidí, 
klamání a podvody. 
 
Starší občané však vědí, že dnešní politika je vlastně pokračováním dějin. 
Např. to, co jsme my dříve narození zažili v minulém století koncem třicátých 
let, za druhé světové války, v únoru 1948 a v následných letech komunistické 
totality, to je dnes již historie. Z té bychom si měli brát poučení, protože již 
staré latinské přísloví „historia est magistra vitae, lux veritatis“ nám říká, že 
dějiny nás poučují a že nám podávají pravdivé vysvětlení. 
 
Jako názorný příklad z dějin by nám měla posloužit francouzská revoluce, kte-
rá se však napoprvé neprosadila natrvalo. Zvrhla se nejdříve v císařství a trvalo 
tři čtvrtě století, než monarchie s aristokracií definitivně padly a zvítězila de-
mokracie. Těžce se v 19. století dostával na svět nový a spravedlivější názor na 
život. Zatímco Francouzi pokládali své životy za ideál vyjádřený v internacio-
nálním hesle „svoboda, rovnost a bratrství“, český národ tehdy většinou věrně 
ještě papouškoval varování katolického kléru o nebezpečném antikristu přichá-
zejícím z frankrajchu. Jen malá hrstka převážně mladé inteligence správně po-
chopila čerstvý vítr vanoucí z Francie. Takto nám Alois Jirásek přiblížil 
tehdejší politické, pro nás již historické, události v rozsáhlém románu F. L. Věk. 
 
Politický vliv francouzské revoluce na český národ se projevil až v průběhu 
19. století obrozeneckým hnutím. Jeho posilu přineslo koncem tohoto století 
vzniklé dělnické hnutí a především založení sociálně demokratické strany 
v roce 1878. 
 
Obrozenecké a dělnické hnutí tak v naší zemi prosadilo demokratický názor 
a pomohlo zlikvidovat feudalismus. Bohužel v době mezi oběma světovými 
válkami byla naše Československá republika jediným skutečně demokratickým 
státem uprostřed Evropy. Obklopovaly nás nacistické Německo, klerofašistické 
Rakousko, horthyovské maďarské království bez krále a klero-agrárnické Polsko. 
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Po druhé světové válce, opojeni vítězstvím nad nacismem a fašismem, nebyl 
náš národ politicky dostatečně prozíravý a dopustil, aby se naše demokracie 
záludnými machinacemi změnila v rudou diktaturu. 
 
Teprve listopadová revoluce v roce 1989 vrátila nám demokracii. A zdá se, že 
i ona, jako ta francouzská z konce 18. století, nemá ještě zcela vyhráno. Zase se 
tu zjevují rezidua starých režimů, tentokrát v ekonomické sféře. Surový kapita-
lizmus 19. století vystrkuje na nás růžky v podobě neviditelné ruky trhu. 
 
Proto při nadějné cestě vpřed obhlédněme se občas zpět, abychom se přesvěd-
čili, zda naše cesta vede správným směrem a zda ti, kteří nás po ní vedou, mají 
dobré úmysly a nechtějí nás přivést do nějaké neblahé budoucnosti. 
 
Nechť naši potomci mohou o nás říci, že naše dnešní politika je pro ně přízni-
vou historií. 
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Zpráva ze XXXIV. Sjezdu ČSSD 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 05/2007) 
 
Sjezd zahájil a první den řídil Bohuslav Sobotka. Po schválení jednacího řádu, 
programu, po volbách pracovního předsednictva a jednotlivých komisí předne-
sl svou zprávu předseda ČSSD Jiří Paroubek. 
 
V úvodu se odvolal na obsáhlou písemnou zprávu, kterou delegáti obdrželi 
před sjezdem. Svůj projev pak Paroubek zahájil rozborem, jak si ČSSD vede 
po volbách do Poslanecké sněmovny jako opoziční strana. Zdůraznil, že naše 
strana předala tuto zemi pravostředové vládě ve velmi dobrém stavu s vysokým 
hospodářským růstem.  
 
Zhodnotil, že volby jsme neprohráli špatným vládnutím, volebním programem 
ani špatnou volební kampaní. 
 
Příčinou naší volební porážky byly: antikomunismus, problémy s korupcí ně-
kterých našich členů a komunikační problémy ve zdravotnictví. Přiznal, že 
i my jsme dělali chyby např. tím, že jsme nedostatečně plnili náš volební pro-
gram. Ve volební kampani jsme stáli proti hrozbě Modré šance. Nedovedli 
jsme získat hlavně mladou generaci a inteligenci. Volební prohru nám zavinily 
i politické zrady Melčáka a Pohanky. 
 
Potom Paroubek nastínil, jak si ČSSD bude muset počínat v opozici. Budeme 
nuceni spolupracovat na reformách, ale jen na takových, které budou mít soci-
ální charakter. To znamená provádět politiku promyšleně a podle předem při-
praveného legislativního plánu. Proto také jsme již předem ustanovili svou 
stínovou vládu. 
 
Jako konstruktivní opozice budeme povinni čelit vládním reformám navrhova-
ným podle odéesácké Modré šance. Největší úsilí bude třeba vynaložit k za-
bránění daňové reformy vycházející z principu rovné daně, která 
by vedla k prohlubování propasti mezi nízko a vysoko příjmovými skupinami 
obyvatel. 
 
Podobné úsilí budeme muset vynaložit k zabránění vládní reformy zdravotnic-
tví, a zamezit tak zavádění poplatků u lékaře, v nemocnici a v lékárnách a pri-
vatizaci pojišťoven a nemocnic. Ve školství pak zabránit zavedení školného, 
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které stejně drtivá většina veřejnosti odmítá. Obecně to znamená odmítat aso-
ciální přístup vládní ODS k důležitým reformám společnosti. Vládní návrhy 
jsou vlastně diktátem ODS a jsou často proti volebním slibům menších koalič-
ních partnerů. 
 
Důvěryhodnost pravicové vlády je již na počátku vážně narušena aférou místo-
předsedy vlády Čunka. Soudržnost vlády se, jak se zdá, udržuje jen za cenu 
porušování volebních slibů menších koaličních stran. Proto je třeba jak mezi 
sebou, tak i na veřejnosti připomínat podstatu rozdílů mezi námi a ODS. 
 
ODS je směsí národovecko-nacionalistické pravice a egoistické skupiny glo-
bálního kapitálu. Proti tomuto spojení se může postavit jedině sociální stát. 
ODS se staví za formu národního státu a proti integraci a nadnárodní regulaci. 
ODS neusiluje o zapojení do EU, ale bere si příklad jen z USA. Proti této aso-
ciální neoliberální perspektivě ODS nabízíme sociálně demokratickou alterna-
tivu. Proto našimi partnery jsou sociálně demokratické strany Nové sociální 
Evropy. 
 
Velkou pozornost Paroubek věnoval příštím prezidentským volbám. Václav 
Klaus znovu aspiruje na tuto funkci. My jsme však přesvědčeni, že pokud by 
byl Klaus opět zvolen, bude Česká republika vnímána jako extrémistický, málo 
spolehlivý a neloajální partner. To proto, že Václav Klaus: 
 

• nedokáže být nadstranickým prezidentem,  
• soustavně útočí na legitimitu levice, 
• projevuje se jako ideologicko-dogmatický a antilevicový politik 

s protievropským názorem, 
• je typem nemoderního politika. 

 
Z toho důvodu Paroubek navrhl sjezdu, aby naši senátoři a poslanci nevolili 
Klause prezidentem. Současně navrhl, abychom hledali jiného prezidenta. Po-
tom se Paroubek věnoval modernizaci strany. Zdůraznil, že 85 % občanů 
s modernizací souhlasí. Také upozornil, že ČSSD v tomto směru zaostává za 
ODS a SZ. I my se potřebujeme reformovat, otevřít se světu a zvýšit naši kon-
kurenceschopnost. 
 
Modernizace je permanentní proces, a proto je třeba neustále se přizpůsobovat 
dynamice měnícího se světa. Modernizace strany se bude týkat nejen nových 
stanov, ale i oblasti ideově-programové, organizační, personální a odborně-
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vzdělanostní. S tím bude souviset i projekt transformace Masarykovy dělnické 
akademie. 
 
V další části projevu se Paroubek věnoval volbám do zastupitelstev krajů 
v r. 2008 a volbám do Senátu v roce 2009. Naším cílem je získat křesla několi-
ka hejtmanů. Tzn. vybrat vhodné kandidáty s důvěrou široké veřejnosti. Hledat 
máme i mezi sympatizanty. Posledním tématem Paroubkova projevu byla 
kauza Altner. Paroubek podrobně vysvětlil, jak tato kauza vznikla, co mělo na 
ní podíl a jak se dále vyvíjela. Z médií je již téměř každému známá. Je nespor-
né, že do případu je silně namočen Miloš Zeman. A právě v návaznosti na tuto 
kauzu Paroubek pronesl mnohá kritická slova na adresu expředsedy ČSSD. 
 
Závěrem Paroubek pronesl optimistická slova vyjadřující přesvědčení, že 
ČSSD překoná všechny překážky a v budoucnosti naváže na úspěchy docílené 
v minulosti. 
 
Po Paroubkovi vystoupil předseda slovenské sociální demokracie Fico se svou 
zdravicí. Pak následovaly: 

• zpráva hlavního manažera ČSSD, 
• zpráva o hospodaření, 
• zpráva Ústřední kontrolní komise, 
• zpráva místopředsedů Sobotky, Škromacha, Víchy a Vaňhové, 
• zpráva o zahraniční politice, 
• projev velvyslance USA, 
• zpráva předsedkyně senátního klubu ČSSD, 
• zpráva předsedy poslaneckého klubu ČSSD, 
• zprávy delegátů ČSSD v EP (Rouček a Falbr). 

 
Následovaly diskuse a nominační projevy na předsedu ČSSD. Po nich se kona-
la volba předsedy ČSSD. Zvolen byl Jiří Paroubek (60,15 %). 
 
 
Sobota 24. 3. 2007 
 
Na řízení sjezdového jednání se tento den podíleli Paroubek, Vícha a Hašek. 
Druhý den sjezdu zahájily zdravice hostů. Po nich se hlasovalo o usneseních 
k předneseným zprávám. Následovala diskuse k modernizaci strany a diskuse 
ke stanovám. Po diskusi se hlasovalo o schválení změn stanov. 
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Co do stanov prošlo: 
• přímá volba předsedy, 
• vnitrostranické referendum, 
• pozastavení členství. 

 
Co se do stanov nedostalo: 

• kvóty pro ženy, 
• přímá volba okresních předsedů, 
• stálá konference. 

 
Odpoledne se volili místopředsedové ČSSD. Zvoleni byli: 1. místopředseda – 
Bohuslav Sobotka - 84,7 %, místopředseda pro řízení - Milan Urban – 64,6 %, 
místopředsedové – Zdeněk Škromach – 89,7 %, Petr Vícha - 85,6 % a Jana 
Vaňhová – 74,3 %. Potom došlo na volbu ÚKK. Předsedou byl zvolen Martin 
Starec a členy Tejc, Kala a Hába. 
 
 
Neděle 25. 3. 2007 
 
Poslední den sjezdové jednání řídila Jana Vaňhová. Projednávaly se všechny 
navržené rezoluce, a to: 

• ANO evropské integraci, 
• NE radarové základně USA na území ČR, 
• NE globálnímu oteplování, ANO udržitelnému rozvoji, 
• ČSSD za rovné příležitosti, 
• Ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči musí být zachováno, 
• Sociální stát jako osvědčený a nezastupitelný nástroj sociální spra-

vedlnosti, 
• ČSSD je pro spravedlivé daně, 
• Nedopusťme ohrožení energetické bezpečnosti ČR, 
• ČSSD je jediný politický ochránce zájmů českého venkova a ze-

mědělců, 
• ANO slušnému bydlení za přijatelné náklady, 
• Rok 2007 – rok rovných příležitostí vyhlášený EU, 
• Vzdělanostní společnost – rovné šance pro každého, 
• O podpoře a významu kultury, 
• Výzva k náboženskému smíru a výchově ve vzájemné úctě člověka 

k člověku, 
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• Doprava bezpečná a šetrná k životnímu prostředí, 
• Proti konání LOH v r. 2016 eventuálně v r. 2020, 
• ČSSD pro apolitickou policii, 
• K důsledné státní kontrole uhelných těžebních společností a ke 

zlepšení a upevnění sociálního postavení horníků hlubinných dolů. 
 
Všechny navržené rezoluce byly schváleny. V poledních hodinách předseda 
Paroubek pronesl závěrečnou řeč. V ní vyzdvihl hlavně záměr zlepšit komuni-
kaci s médii, veřejností a konkrétními cílovými skupinami. Neopomenul zdů-
raznit, že většina médií považuje za povinnost stavět se na veřejnosti 
pravicově. 
 
Vyjádřil přesvědčení, že ČSSD, ačkoliv je nejstarší politickou stranou u nás, 
stane se i stranou nejmodernější a že XXXIV. Sjezd bude na této cestě histo-
rickým mezníkem této změny. V 13:15 hod. XXXIV. Sjezd ČSSD skončil. 
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K modernizaci ČSSD 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 01/2008) 
 
Záměr modernizace ČSSD byl prvně prezentován letos v březnu na XXXIV. 
Sjezdu strany. I když informační materiál byl dosti obsáhlý, na delegáty sjezdu 
nepůsobil příliš přesvědčivě, a proto také i k němu přijaté usnesení doporučilo 
modernizaci dále projednávat v celé straně. Verze Modernizace ČSSD ze září 
2007 se projednávala na naší Obvodní konferenci ČSSD Prahy 8 dne 22. 11. 
2007. V široké diskusi zazněly různé názory, připomínky i kritické hlasy. Proto 
také usnesení k tomuto bodu programu nebylo jednotné a dalo vlastně podnět k 
dalším úvahám před konečným rozhodnutím. Když se zamyslíme nad účelem 
modernizace, tak záměr je dán již v její preambuli. Jde v podstatě o zviditelně-
ní naší strany před širokou veřejností a získání příznivců. Lapidárně to řekl na 
Obvodní konferenci př. Baxa z karlínské MO. Potřebujeme podporu médií, 
která jsou zatím většinou v rukou pravice, či přesněji řečeno, v područí ODS.  
 
Zamysleme se, proč tomu tak je! Příčinou je 40 let totalitního komunistického 
režimu, kdy vlastně dvě generace nepoznaly, co je to pluralitní demokracie. 
Když pak v roce 1989 přišla listopadová revoluce, nejmladší a střední genera-
ce, neznajíc, že je tu ještě demokratická levice, bezhlavě odmítla jakoukoliv 
levici, protože ji spojovala s komunismem - otočila politické kyvadlo zcela 
doprava nebo dokonce začala hlásat, že politika je svinstvo a razila heslo 
„Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“. 
 
Když se pak ukázalo, že Občanské fórum nemůže vyhovovat všem a když ani 
jeho náhražka Občanské hnutí nevyhovovalo, bylo již pozdě na vystřízlivění. 
Pravičácké okouzlení jako droga působilo dále. Tak nám vznikli pravicoví děl-
níci, ateističtí lidovci a sociálně slabí občané volící z neznalosti ODS. Zrodily 
se politické paradoxy.  
 
Otázkou tedy je, jak prosadit dobře míněné plány modernizace ČSSD, aby si 
jich všimla široká občanská veřejnost, aby je vzala na vědomí, aby jim hlavně 
uvěřila a aby nás začala podporovat. Pomůže jedině neustálá agitace, propaga-
ce a tlak na média tak, aby lidé pochopili pluralitní demokracii a aby nestranili 
jen pravici. Není vyloučeno, že nám paradoxně pomohou Kalouskova ekono-
mická reforma a Julínkova reforma ve zdravotnictví, které od 1.1.2008 postih-
nou širokou občanskou veřejnost ve formě zvýšených výdajů. Pak bude na nás, 
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abychom toho politicky využili a ukázali občanům, že naše vláda by si počína-
la ohleduplněji. 
 
Konečně by mělo být povinností každého člena ČSSD, aby ve své rodině, 
u příbuzných, známých, ve svém bydlišti i na pracovišti nenápadně, nenásilně, 
s citem, ale přesvědčivě vysvětloval politiku sociální demokracie, která hájí 
zájmy všech lidí, kteří se živí prací, ať už fyzickou či duševní, drobných pod-
nikatelů a živnostníků a hlavně rodin s malými dětmi a důchodců. 
 
Takovou drobnou agitační činností může se nám podařit získat alespoň sympa-
tizanty pro naši stranu. Na modernizaci ČSSD by se tak mohl podílet každý 
člen strany. 
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Článek do časopisu Osmička - neotištěn 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 01/2008) 
 
Úřad městské části Praha 8 
Redakční rada Osmičky 
U Meteoru 10 
180 00 Praha 8 
 
 
Vážená redakce, 
 
domnívám se, že každý slušný občan si přeje pracovat a bydlet, zkrátka žít, 
v čistém a nenarušeném prostředí, které by mu měla přinést civilizace. S ní 
však někdy přicházejí i nežádoucí průvodní jevy. Jedním z nich jsou reklamní 
a propagační letáky. 
 
Denně je nacházíme ve schránkách na dopisy, a pokud jejich roznašeč nemá 
přístup ke schránce, v lepším případě letáky podstrčí pod domovní dveře 
a v horším případě je pohodí před vchod do domu. Z tohoto místa si pak leták 
nikdo nevezme a svazek letáků je ponechán svému osudu, a to většinou pově-
trnosti. Déšť je buď promáčí, nebo vítr roznese po chodníku a po ulici. Ulice 
pak vypadá, jako by jí prošel dav demonstrantů. 
 
Trpí tak hlavně naše životní prostředí, ale škodná je i firma, která si letáky dala 
vytisknout a roznést. 
 
Občané, postavme se proti nekalé a vtíravé propagaci výrobků a služeb, jejichž 
firmy se podílejí spíše na devastaci životního prostředí než na informování  
občanů. 
 
Za případné zveřejnění tohoto článku v Osmičce předem děkuji. 
 
10.12.2007, Praha  
Jaromír Šída, předseda MO ČSSD Praha 8 - Libeň 
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Jak zabránit dopravnímu kolapsu  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 05/2008) 
 
Každý všední den valí se přes Prahu 8 nekonečně dlouhé kolony automobilů 
směřujících do centra Prahy.  
 
Proud vozidel od severu táhne Zenklovou třídou a u Rokytky odbočuje do 
Voctářovy ulice, na Švábky a Sokolovskou třídou přes celý Karlín. Jen část 
vozidel odbočuje za bývalou loděnicí na Libeňský most.  
 
Druhý proud vede od Vysočan a Hloubětína Sokolovskou třídou. Podstatná 
část vozidel z tohoto proudu odbočuje na Balabence do ulic Kotlaska, přes 
nám. Dr. Holého a Elsnicovo a ulicí Voctářovou. Chce se tak buď vyhnout po-
stávání před semafory mezi Balabenkou a Palmovkou, nebo si účelově cestu na 
Libeňský most do Holešovic zkrátit.  
 
Před každým semaforem postávají kolony vozidel dlouhé několik set metrů. 
Neustálé popojíždění automobilů má za následek, že výfukové plyny přímo 
zamořují ovzduší v blízkosti uvedených dopravních tepen. Navíc v tuto dobu 
zhoršené ovzduší vdechují děti, které jdou ráno do školy. Dlouhodobým sledo-
váním bylo neomylně zjištěno, že téměř polovinou vozidel v těchto kolonách 
jsou osobní automobily s pražskou poznávací značkou, v níž sedí pouze řidič. 
Vozidla řídí tudíž pražští občané bydlící v severovýchodních okrajových čás-
tech Prahy.  
 
Kdo jsou tito občané, a proč nepoužívají dopravních prostředků MHD? Jde 
o občany, kteří si neuvědomují, že veřejnými dopravními prostředky by se do 
zaměstnání nebo k jakémukoliv cíli cesty dostali rychleji. Jejich chování je 
bezohledné a zavání přehnanou pohodlností až snobismem. K nápravě pokři-
vených charakterů těchto řidičů - individualistů měly by působit veřejné orgá-
ny i média. Možná, že v dohledné době částečně pomůže prodloužení 
linky C pražského metra do Letňan.  
 
Dokud nejsou dostavěny všechny plánované komunikace pro zklidnění pražské 
dopravy, nezbývá než nedovolit vjezd do Prahy některým druhům vozidel, ji-
nak nás čeká dopravní kolaps. Tím by se také podstatně vyřešil i problém 
s parkováním vozidel v Praze.  
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Když pražský magistrát dokázal zakročit proti majitelům domů, aby nepone-
chávali své popelnice válet na chodnících, proč by nezakázal v ranních a dopo-
ledních hodinách vjezd do centra Prahy osobním automobilům, v nichž sedí jen 
řidič?  
 
Nebo se snad radnice bojí, že by ztratila své voliče? 
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Jak podpořit zviditeln ění sociální 
demokracie 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 06/2008) 

 
Nedávno jsme oslavili 130. výročí založení sociálně demokratické strany v naší 
zemi. Mám dojem, že široká veřejnost si toho snad ani nevšimla. Většina lidí 
se totiž o politiku příliš nezajímá. Z letargie nezájmu se lidi zpravidla probudí, 
až když na sobě pociťují křivdu nebo jiné těžkosti. Většinou jde o sociální po-
tíže. Postižený občan pak neví, na koho by se měl obrátit o pomoc, a tak se 
v bezradnosti omezí jen na neúčinné stěžování ve svém okolí a hubuje na celou 
politiku, tj. zprava až doleva. Činí tak z neznalosti, protože nepochopil a nezná 
rozdíl mezi levicovou a pravicovou politikou. 
 
Příčinou této nevědomosti (hlavně většiny mladších generací) je nepochopitel-
ný myšlenkový trend po Listopadové revoluci, který prosazoval jakousi apoli-
tickou politiku. Tehdy také vznikl obludný názor, že levice = komunismus. 
 
Na jedné straně se hovořilo o pluralitní demokracii a na druhé straně se veřej-
nost přímo verbovala do politických uskupení pravicově zaměřených. 
 
Jelikož tu po 40 let vládla jedna strana, KSČ, tak po Listopadu se rázem utvoři-
la jakási antistrana, Občanské fórum. V něm se však ocitli lidé různých zájmů 
a názorů a tudíž i různého sociálního cítění. Proto Občanské fórum poměrně 
brzy zaniklo. 
  
Jako jeho náhrada vzniklo Občanské hnutí, ve kterém se organizovali lidé jak 
pravicového, tak i levicového cítění a schovali se v něm i bývalí komunisté 
a ostatní členové bývalé Národní fronty, tj. lidovci a čeští socialisté. Právě pro 
svou nesourodost i toto politické uskupení nemělo dlouhou životnost. 
 
Až do této doby lidé sociální demokracii příliš nevnímali. Stále totiž přežíval 
komunisty prosazovaný názor, že sociální demokraté se v r. 1948 s komunisty 
sloučili. To byl však naprosto mylný názor. S komunisty se sloučilo jen ultra-
levé křídlo vedené zrádcem Fierlingerem, kdežto převážná většina sociálních 
demokratů vedená předsedou Laušmanem a pravá frakce Václava Majera spo-
jení s komunisty odmítla. 
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V průběhu první poloviny devadesátých let 20. století se politické vědomí lidí 
dobralo k pochopení, co je pluralitní demokracie a lidé začali chápat i cíle so-
ciální demokracie. Ve volbách do Poslanecké sněmovny ČSSD získala 26,4 
procenta hlasů. 
  
Od té doby stěžejními politickými subjekty v České republice jsou ČSSD 
a ODS. Volby do Poslanecké sněmovny v r. 2006 vyhrála ODS jen velmi těs-
ně, a to špinavou agitací, především tzv. Kubiceho zprávou. 
 
Rivalita mezi ČSSD a ODS se výrazně projevila i při letošních prezidentských 
volbách, kdy ODS opět sáhla do zásobníku nekalých prostředků. Znovu se ob-
jevilo podezření o úplatcích. 
  
Letos na podzim nás čekají krajské a senátní volby. Bude to znamenat opět 
politické soupeření mezi ČSSD a ODS. Pro sociální demokracii to znamená, 
vzít si ponaučení z těsné prohry v r. 2006. Nástroji k tomu jsou účinná agitace 
a přesvědčivá propagace. 
  
Je třeba trvale poukazovat na chyby a neúspěšná rozhodnutí pravicové vlády, 
jako jsou Kalouskova finanční reforma a Julínkova zdravotní reforma. Menší-
ho úspěchu se již dosáhlo, když na stížnost sociální demokracie Ústavní soud 
prosadil opětné vyplácení nemocenské pro první tři dny nemoci. 
  
Je nutno dále hájit náš názor před celým národem ke zřízení radaru v Brdech. 
Ani pravicová koalice není k němu jednotná. Toho je třeba využít. 
  
Veřejnosti se musí poukazovat na neslušné až hulvátské chování premiéra To-
polánka, na intriky ministra Langera a na naprosto nevhodné projevy preziden-
ta Klause nejen doma, ale hlavně v zahraničí. 
  
Povinností naší strany je především hájit sociální cítění s našimi pracujícími 
a to znamená pomáhat odborům v prosazování jejich nároků. 
  
Pro svou agitační a propagační činnost se musíme zaměřit hlavně na naše mé-
dia, která ačkoliv se vydávají za nezávislá, zcela zjevně, i když nepřímo, na-
hrávají politické pravici. 
 
Účinná agitace a propagace ve prospěch sociální demokracie nemusí ležet jen 
na bedrech volených funkcionářů strany, tu může trvale provádět každý člen na 
svém pracovišti, v bydlišti i při každé jiné příležitosti 
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Kosovská zrada  
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 06/2008) 
 
Tvrdí se, že „nikdy nevstoupíš do stejné řeky". A přece to nemusí vždy platit. 
V roce 1938 všechny evropské demokratické státy, včetně Francie a Velké Bri-
tánie, nás obětovaly nacistickému Německu, které si dělalo nárok na naše po-
hraničí. Mnichovským dekretem, spíše diktátem, rozhodly o nás bez nás.  
 
Stejná křivda děje se dnes na Srbsku kvůli Kosovu. Stejně tak jako v roce 1938 
provokovali sudetští Němci u nás, chovají se dnes kosovští Albánci vůči Sr-
bům. A stejně jako před 70 lety demokratická Evropa i dnes Evropská unie 
obětuje Srbsko v zájmu nedostatečně zdůvodněné snahy o klid na Balkáně.  
 
28. května česká vláda rozhodla o uznání samostatného Kosova. Topolánek se 
tak postavil na úroveň tehdejšího Chamberlaina a Daladiera, kteří vyšli vstříc 
Hitlerovi. Jak se k tomu máme zachovat?  
 
Nedávno jsme se v anketě vyhlášené vedením naší strany vyjadřovali k otázce 
radaru na území ČR. Nečekejme nyní na novou výzvu ÚVV ČSSD a sami se 
vyjádřeme k otázce Kosova. Vzpomeňme si na křivdy z roku 1938 a jednejme 
nejen jako sociální demokraté, ale také jako vlastenci a Slované.  
 
Proto navrhuji, aby všechny MO ČSSD Prahy 8 vydaly rezoluci proti uznání 
samostatného Kosova a aby OVV ČSSD Praha 8 vyzval k podobné akci naše 
vyšší stranické orgány.  
 
Pro uvažovanou protestní rezoluci navrhuji tento vzor:  
 
„Členové MO ČSSD Praha 8 (Karlín, Libeň, Kobylisy, Bohnice a Čimice) roz-
hodně protestují proti uznání státu Kosovo českou vládou. Vláda svým rozhod-
nutím poškodila Srbsko stejně tak, jako v roce 1938 mnichovský diktát dal 
podnět k zániku Československa.“ 
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Volby 
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 07/2008) 
 
V dnešní době, jsou-li vyhlášeny jakékoliv volby, do Poslanecké sněmovny, do 
Senátu či volby do komunálních zastupitelstev, berou je naši občané buď jako 
samozřejmost, nebo se dokonce najdou tací, kteří je považují téměř za obtěžo-
vání, neboť se konávají zpravidla ve dny pracovního klidu, a narušují tak volný 
čas občana. 
 
Dnes si lidé totiž ani neuvědomují, že volební právo pro všechny občany je 
součástí demokratického zřízení a při jeho vyhlášení znamenalo to definitivní 
konec feudalismu. Volební právo, jak je dnes známe, si však naši předkové 
museli v minulosti tvrdě vybojovat. 
  
V našich zemích stalo se tak po dlouholetých bojích a jednáních, když ra-
kousko-uherský císař František Josef I. nakonec ustoupil neustálému nátlaku 
lidu 26. ledna 1907 a vyhlásil zákon o všeobecném a rovném hlasovacím prá-
vu. Co však předcházelo této pronikavé změně v občanských právech? Hlav-
ním podnětem k tomu byla Velká francouzská revoluce v roce 1791, která 
znamenala pád feudalismu a následné vyhlášení Deklarace práv člověka a ob-
čana z 24. června 1793. 
 
V rakousko-uherském mocnářství se za svá občanská práva lidé postavili 
v r. 1848, kdy Rakouské císařství zachvátila revoluční vlna. V českých zemích 
se tato revoluce projevila nejen jako občanská, ale spíše jako revoluce národní. 
I když rakouský absolutismus nebyl poražen, oheň pod revolučním kotlem 
u nás zcela neuhasnul. O jeho rozdmýchání se zasloužil sám císař František 
Josef I. v prosinci 1867 vyhlášením tzv. dualismu, kdy země České koruny 
byly hrubě opomenuty. 
 
V českých zemích následovaly četné projevy odporu, z nichž nejznámější byl 
tábor lidu na úpatí Řípu dne 10. května 1868. Po protestech následovala perse-
kuce a rakouské kriminály se začaly plnit českými opozičníky. Po vyhlášení 
rakousko-uherského dualismu stala se tato monarchie formálně parlamentním 
státem. Absolutistické prvky nového vládního systému však zůstaly. Zatímco 
do r. 1897 neplatilo všeobecné hlasovací právo, po tomto roce neexistovalo ani 
rovné hlasovací právo. Voliči byli rozděleni do čtyř kurií, kde byli zvýhodněni 
voliči zastupující majetné vrstvy občanů. Tuto nerovnost v hlasovacím právu 
kritizovali hlavně drobní měšťané a pracující lid. Dělnické socialistické orga-
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nizace vyhlásily boj proti nespravedlivému hlasovacímu právu a prosazovaly 
volební reformy. 
 
13. prosince 1869 20.000 dělníků demonstrovalo před vídeňským parlamentem 
za právo koaliční a za všeobecné hlasovací právo. Již 7. dubna 1870 říšská rada 
projednala zákon o koaličním právu, a pracující se mohli svobodně sdružovat. 
 
7. dubna 1878 proto tak došlo v Praze k založení Československé sociálně de-
mokratické strany dělnické. 
 
1. dubna 1889 na sociálně demokratickém sjezdu v Hainfeldu u Vídně bylo 
přijato usnesení pro získání všeobecného a rovného hlasovacího práva. Za děl-
nická práva, včetně práva volebního, se v 80. letech 19. století veřejně postavil 
i docent Tomáš Masaryk. 
 
1. května 1890 na Střeleckém ostrově v Praze při první oslavě 1. máje básník 
Jan Neruda a profesor Tomáš Masaryk podpořili nárok pracujících na získání 
svobodného volebního práva. 
  
18. června 1893 sociální demokracie svolala do zahrady Kanálky na pražských 
Vinohradech tábor lidu za všeobecné a rovné hlasovací právo. Shromáždění 
demonstrantů bylo policií napadeno. Podobné shromáždění policie napadla 17. 
srpna 1893 na pražském Staroměstském náměstí a 22. září 1893 v Praze na 
Žofíně. Již 17. března 1893 po předložení návrhu zákona o všeobecném a rov-
ném hlasovacím právu byla sice přijata novela, která však volební řád jen čás-
tečně upravila. 
 
V r. 1894 pro boj za lidská, občanská, národnostní a volební práva se ustavila 
ilegální organizace Omladina, která byla podlým zrádcem Mrvou prozrazena 
a 68 převážně mladých Čechů bylo odsouzeno do žaláře na celkovou dobu 96 
let, 2 měsíce a 28 dní. 
 
24. září 1905 konal se na Havlíčkově náměstí v Praze tábor lidu požadujícího 
přiznání všeobecného a rovného hlasovacího práva. Na shromáždění promluvil 
i prof. Masaryk. 10. října 1905 na českém sněmu zástupci strany sociálně de-
mokratické a strany národně sociální předložili požadavek za všeobecné a rov-
né hlasovací právo. Na jeho podporu dělníci ten den stávkovali. 
 
30. října 1905 ve Vídni při konání sjezdu sociální demokracie došla zpráva 
o vítězství ruské revoluce a o carově slibu, že všem občanům bude přiznáno 
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volební právo. Sjezd carův výnos kvitoval s povděkem. Následně 2. listopadu 
konaly se ve Vídni masové demonstrace za volební právo. 
 
Podobná manifestace konala se ve dnech 4. a 5. listopadu i v Praze na Příko-
pech a u Pražské brány. Při zákroku policie a vojska byl zastřelen jeden de-
monstrant. Boj za volební reformu se stupňoval jak na ulici při demonstracích, 
tak i na říšské radě. V čele vyjednávání stáli zástupci sociální demokracie. 
Strach z ruské revoluce, obava z možné občanské války a snaha vzbudit hrůzu 
v odbojné maďarské šlechtě nakonec donutily stařičkého mocnáře stále kon-
zervativně smýšlejícího, aby zákon o všeobecném a rovném hlasovacím právu 
podepsal. 
 
Zákon o všeobecném a rovném hlasovacím právu převzala i první Českoslo-
venská republika do své Sbírky zákonů. Teprve od německé okupace v březnu 
1939 nám nacisté volební právo zrušili. Po druhé světové válce naši občané 
mohli opět svobodně volit jen jednou. Po Únoru 1948 až do Listopadové revo-
luce 1989 komunistický režim volební právo zdevastoval téměř do feudální 
formy. 
 
Dnes opět jako svobodní občané můžeme se těšit z toho, že máme možnost 
využít všeobecného a rovného volebního práva. Volební výsledky však ukazu-
jí, že převážná část občanů zpravidla tohoto svého práva vůbec nevyužívá. 
 
Proč se tak stává, je další otázka. Těch příčin je možná více. 
 

1. K volbám chodí spíše starší generace, ti mladší jsou stále ještě frustro-
vaní z voleb za totalitního režimu. 

2. Lidé neznají svá občanská práva, včetně toho volebního, protože je to 
nenaučila ani škola a asi ani rodiče. 

3. Někteří nevolí, protože nejsou spokojeni se současnou politikou, aniž 
si uvědomují, že svým hlasem mohou naopak politiku ovlivnit. 

4. Snad nejhorší je občan, který nechodí k volbám pro lenost. Z toho vy-
plývá, uvědomělý občan by měl s ohledem na předky a na demokra-
tické zřízení volební právo považovat spíše za svou povinnost, voleb 
se zúčastňovat a volit uváženě. 
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Úvodník 
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 08/2008) 
 
Ještě stále si média berou na přetřes sociálně demokratické přeběhlíky Melčá-
ka, Pohanku, Snítilého a Wolfa. Jejich pro nás negativní aktivita se často při-
rovnává ke zrádcovství.  
 
Pohlédneme-li zpět do politické minulosti, tento problém provází sociální de-
mokracii od začátku 20. století. Již v roce 1910 dr. Šmeral vytvořil ve straně 
názorovou frakci tzv. centristy, kteří se v r. 1919 prohlásili za marxistickou 
levici, v r. 1920 se odtrhli od sociální demokracie a v r. 1921 založili u nás 
komunistickou stranu. Později Šmeral prohlédl bolševickou politiku a chtěl se 
vrátit do sociální demokracie, ale strana ho odmítla.  
 
Jiný případ odpadlictví představovali ve 20. letech minulého století poslanci 
Modráček a Hudec, kteří dokonce chtěli založit vlastní stranu pravicověji ori-
entovanou. Po neúspěšném pokusu se Modráček (praděd Petry Buzkové) vrátil 
do sociální demokracie. Spíše než přeběhlíkem se přímo zrádcem stal v r. 1948 
Zdeněk Fierlinger, který vytvořil ve straně ultralevicové křídlo a spojil se 
s komunisty.  
 
Jedním z ultralevičáků byl tehdy i poslanec a člen ÚVV ČSSD Evžen Erban. 
I u komunistů zastával funkci poslance a člena ÚV KSČ. Když v r. 1989 po 
Listopadové revoluci sociální demokraté zřídili svůj prozatímní sekretariát 
v bytě zasloužilého sociálního demokrata Dr. Ing. Nedbálka na pražské Národ-
ní třídě, dostavil se tam i Evžen Erban (bylo mu již skoro 90 let). Projevoval 
lítost nad svým členstvím v KSČ a chtěl se znovu stát členem ČSSD. Přítel 
Nedbálek ho prý odmítl asi těmito slovy. “Evžene, jdi domů, obuj si bačkory 
a už se mezi nás nepleť!“ Když tehdy Evžen Erban sestupoval po schodišti 
z Nedbálkova bytu, slzel. Tak mi to osobně vypravoval př. Nedbálek někdy 
koncem listopadu 1989, když jsem se k němu přišel zaregistrovat jako starý 
člen strany. Tehdy mi také jako první stranický úkol uložil, abych v Roudnici 
n. L., v tehdejším mém bydlišti, založil místní organizaci ČSSD. Úkol jsem 
splnil hned začátkem prosince 1989. Takové jsou osudy přeběhlíků, odpadlíků 
a zrádců. A za takové můžeme vlastně považovat všechny komunisty. Čím se 
dnes od nás liší?  
 
Mají v celku stejné názory na sociální a zahraniční politiku, na ekonomiku 
a dokonce se už hlásí i k demokracii. Jen ten marxistický komunismus a název 
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strany se za nimi stále táhne jako neekologické a škodlivé exhaláty z továrního 
komína. Je to relikt, kterého se sami nejsou schopni zbavit. Naši komunisti 
nejsou zatím reformovaní, na rozdíl od jejich bývalých spolustraníků z ostat-
ních postkomunistických zemí. Zkrátka, ještě nepřišli k rozumu, lidově se říká, 
že „nemají Filipa“. Zatím mají jen jednoho Filipa za předsedu. Až zmoudří 
a poznají, že jsou v podstatě sociálními demokraty, vrátí se do lůna naší strany, 
od které se v r. 1920 odtrhli. Pak bude naše strana skutečně silnou stranou, de-
mokratickou levicí. 
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Jak se volilo a volí v Praze a na venkově  
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 09/2008) 
 
Ať jde o volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu nebo do obecních zastupi-
telstev (komunální volby), vždy je dnes rozdíl, jak se volí v Praze a jak na ven-
kově. V Praze vždy vyhrává ODS, kdežto volební výsledky z venkova jsou 
mnohem pestřejší.  
 
Ohlédneme-li se do minulosti, hlavně do doby první republiky, tak tomu tak 
nebývalo. V Praze tehdy téměř nikdy nevyhrála ryze pravicová strana. Zcela 
logicky následuje otázka, co je toho příčinou. Podstata spočívá v tom, že se od 
konce 20. století podstatně změnilo zaměstnání či povolání většiny pražských 
občanů.  
 
Před půl stoletím a ještě dříve v okrajových čtvrtích Prahy, jako Karlín, Hole-
šovice, Libeň, Vysočany, Žižkov, Vršovice a Smíchov, kde byly různé průmys-
lové podniky, byli zaměstnáni a také tam bydleli většinou dělníci, zřízenci 
státních nebo veřejných podniků, řemeslníci, prodavači, číšníci a zaměstnanci 
mnoha různých profesí. Tito občané dobře věděli, že v jejich těžkých existenč-
ních poměrech se jich mohou zastat jedině strany levicové nebo levého středu. 
A jelikož v těchto okrajových čtvrtích Prahy byla soustředěna většina praž-
ských občanů, proto tehdy pražské volby vyhrávaly levicově zaměřené strany 
(sociální demokraté, komunisté nebo národní socialisté).  
 
Obrat nastal po Listopadové revoluci v r. 1989. Příčinou byly dvě změny. První 
spočívala v mylném pochopení Listopadové revoluce. Střední a mladší genera-
ce podlehly entuziasmu hlásajícímu obrátit politické kormidlo o 180° od tota-
litní ultralevice ke krajní pravici. Tento směr razili především umělci. K nim se 
pak přidala většina inteligence.  
 
Druhou příčinou bylo rušení průmyslových podniků v Praze (ČKD v Libni, 
Kolbenky ve Vysočanech, Daňkovky v Karlíně, Ringhoffera na Smíchově aj.) 
Za necelých dvacet let se tak v Praze pronikavě změnilo rozdělení pražských 
občanů podle povolání i podle vzdělání. Nyní převažují úředníci, řídící a ve-
doucí pracovníci a samostatní podnikatelé. Podle vzdělání začíná převažovat 
inteligence se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 
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A právě inteligence včetně umělců se mylně domnívá, že se musí politicky řa-
dit výhradně k pravicovým stranám. Pravicové názory publikuje i většina médií 
včetně bulvárního tisku. Demokratická levice je tak v Praze vytěsňována do 
opozice.  
 
Julínkova zdravotnická reforma vyvolala nevoli nejen u občanů, ale otevřela 
oči i mnohým příslušníkům inteligence. Mezi prvními se s námitkami ozvali 
lékaři. V jejich čelo se postavili MUDr. Rath, prezident České lékařské komory 
MUDr. Kubek, profesor MUDr. Seidl, primář MUDr. Koskuba, MUDr. Haind-
lová a další, převážně lékaři z nemocnic.  
 
Další otázka se opět zcela logicky ptá, proč jsou to právě lékaři, kteří se staví 
do opozice pravicové inteligenci? Odpověď je také snadno pochopitelná. Léka-
ře k jejich názoru vede mj. především humánní charakter lékařské profese, kte-
rá nemá daleko k sociálnímu cítění, jež je základním posláním každé levicové 
strany. A jelikož právě lékaři jsou pokládáni za čelné představitele inteligence, 
dá se předpokládat, že i ostatní občané s vysokoškolským a středoškolským 
vzděláním budou lékaře následovat.  
 
Nemalou podporu pro ODS, a to nejen v Praze, představuje osobnost Václava 
Klause. Svou popularitu získal v 90. letech minulého století svým tehdejším 
zjevem, vždy elegantně oblečen včetně slušivé kravaty, hýřícím pohodovým 
úsměvem a navíc se předvádějící jako výborný tenista a lyžař. To přirozeně 
lahodilo ženám všeho věku, a tak Klaus jako manekýn stal se pro ODS živou 
politickou reklamou. Proto se nabízí další otázka, podobná té historické cenzo-
ra M. Porcia Cata v římském senátu, jak dlouho ještě bude dnes již senilní 
Klaus oslňovat občany svou nejen vizáží, ale i pomatenými názory a výroky.  
 
Po seriózním zvažování současné vnitropolitické situace u nás a s přihlédnutím 
na vnitřní názorové neshody uvnitř ODS dá se předpokládat, že příští volby 
v Praze, a to jakékoliv, nemusí pro ODS dopadnout tak dobře, jako v letech 
minulých. Záleží hlavně na naší inteligenci, jak realisticky začne uvažovat. 
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Jsou komunisté zreformovatelní?  
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 09/2008) 
 
Po Listopadové revoluci v r. 1989 Komunistická strana Československa (KSČ) 
se dočasně rozpadla na několik ultralevicových stran. Z nich nakonec zůstala 
jen jedna, která se po rozdělení státu ustavila na území České republiky jako 
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Jelikož jí zůstalo dost členů 
a příznivců, tak se volbami do Poslanecké sněmovny stala i parlamentní stranou.  
 
S ustanovením KSČM tato strana vytvořila sama v sobě i v názoru ostatních 
občanů vůči ní nevysvětlitelné dilema. Na jedné straně se distancuje od bývalé 
KSČ a jejích historicko-politických omylů, přehmatů až zločinů, a dokonce se 
před širokou veřejností hlásí k demokracii. Na druhé straně v názvu své strany 
si ponechala označení jako „komunistická“, kterýžto název úzce souvisí s po-
jmem totality, zatímco všechny její ostatní „soudružské“ strany v postkomunis-
tických zemích si tento název nejen změnily, ale přiřadily se k evropským 
stranám socialistického charakteru.  
 
KSČM si tedy nejen ponechala zprofanovaný název „komunistická“, ale navíc 
se stále přidržuje dávno přežité marxleninské ideologie.  
 
Právě ideová zatvrzelost komunistů byla příčinou toho, že v r. 1995 XXVII. 
Sjezd ČSSD v Bohumíně přijal rezoluci, která sociálním demokratům zakazuje 
spolupráci s komunisty. K této rezoluci došlo po důkladné úvaze. Ze všech po-
litických stran totiž právě komunisté českou sociální demokracii v minulosti 
nejvíce poškodili.  
 
Již v r. 1920 jako ultralevicová frakce násilně obsadila pražský Lidový dům. 
Rok nato se tato frakce odtrhla od sociální demokracie a prohlásila se za ko-
munistickou stranu.  
 
Podobně i v r. 1948 Fierlingerova levicová frakce opět se odtrhla od sociální 
demokracie, obsadila za pomoci zaprodaných ozbrojených složek STB pražský 
Lidový dům a lživě prohlásila, že se sociální demokraté spojili s KSČ.  
 
40 let pak komunisté prolhaně tvrdili, že KSČ byla založena v r. 1878 v Břev-
nově v hostinci „Pod Kaštanem“. Zkrátka založení české sociální demokracie 
podvodně vydávali za vznik KSČ. Proč však první zakládající sjezd měli ko-
munisté až v r. 1921, to nikdy nedovedli vysvětlit.  
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Bohumínská rezoluce nebyla však mstou, to bylo jen opatření vedené historic-
kou a politickou zkušeností a aktuální nutností. A právě politická zkušenost 
nám říká, že komunisté v levé části politického spektra působí rušivě až roz-
kladně. Svým ultralevičáckým dogmatizmem narušující uplatňování sociálních 
ideálů, které chce prosazovat sociální demokracie.  
 
Proto na místě je vhodné připomenouti předsedu sociální demokracie Antonína 
Hampla, který ve dvacátých letech 20. století na adresu členů poblouzněných 
komunismem napsal do Práva lidu článek pod názvem „Hoši, z vandru do-
mů!“, jímž apeloval k návratu odpadlíků do sociální demokracie. Mnozí se pak 
skutečně vrátili.  
 
Podobnou výzvu bylo by třeba vyvolat i k dnešním komunistům, aby si uvě-
domil, že jejich úspěšná létá již dávno minula a že tu zůstali sami jako sirotci 
po bitvě u Lipan.  
 
Rozbor historie i současné politiky ukazuje, že KSČM je nereformovatelná 
a že jí čeká zánik.  
 
Chtějí-li opravdu jednat jako demokraté se sociálním cítěním, snad by dnešní 
komunisté ještě našli cestu, ke komu se přidat. Tak by aspoň částečně odčinili 
zrady a zločiny svých předků a posílili naší politickou levici. 
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Kritické slovo k médiím 
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 11/2008) 
 
Dne 8. června vyslechl jsem na stanici Praha Českého rozhlasu nedělní ranní 
relaci, v níž účinkovali známí a přední publicisté. Jeden z nich v kritickém po-
hledu na politiku se vyjádřil, že „po každých volbách zjistíme, že jsme volili 
špatně“.  
 
Tak se může vyjádřit jen člověk bez politického názoru, zkrátka politický anal-
fabet. V moderní době, kdy každý má aspoň základní vzdělání, v době široké 
dostupnosti informací pomocí médií, předpokládali bychom, že se u nás nemů-
že vyskytovat taková politická negramotnost.  
 
A přece tomu tak je! Co je příčinou? Vinou je 40 let komunistické diktatury, 
kdy naše dvě generace nepoznaly skutečnou demokracii. Jejich příslušníci se 
sice s nadšením hlásili k Listopadové revoluci, ale mnozí se chovat politicky, 
jako skuteční demokraté, ještě nenaučili. Tito tápající občané dosud nepochopi-
li, že každý by se měl zařadit do takového politického uskupení, kam patří 
podle svého původu, vzdělání, zaměstnání apod. Každý by měl zkrátka někam 
patřit, a tak se správně politicky rozhodovat.  
 
Mnozí z nezkušenosti ještě nepochopili politiku, a tak se u nás vyskytují poli-
tické zrůdy jako ateistický lidovec, komunistický podnikatel nebo pravicový 
dělník.  
 
Ženy mnohdy volí kandidáty podle toho, že je dobrý sportovec, nosí slušivé 
kravaty, nebo má fotogenický obličej s neodolatelným úsměvem.  
 
Horší skupinou jsou občané, kteří k volbám vůbec nechodí. Když se přitom 
politicky nevyjadřují, chybují dvakrát. Jednak nevyužívají své zákonné právo, 
právo volební, a jednak zkreslují volební výsledky.  
 
Nejhorší skupinou jsou občané, kteří nemají vůbec žádný politický názor, ne-
chodí k volbám, ale po každých volbách, ať se ujme vlády kterákoliv politická 
strana či koalice, pokaždé mají silné kritické námitky, i když je neumějí řádně 
zdůvodnit a ani nejsou schopni blíže vysvětlit svůj politický názor. Jejich cho-
vání připomíná anarchisty.  



 

41 

Zcela logicky se ptáme, jak mladším generacím vysvětlit demokratickou poli-
tiku a také jejich politická práva, z nichž některé (jako např. volební právo) by 
mělo platit spíše jako občanská povinnost. A kdo by měl občanům poskytovat 
poučení o základních občanských právech a povinnostech a vysvětlit jim, co je 
to demokratická politika?  
 
Jednak tato povinnost by měla být zakotvena v učebních osnovách pro poslední 
ročník základní školy.  
 
Hlavní tíha v informování o zásadách demokratické politiky by spočívala na 
médiích, tj. tisku, rozhlasu a televizi. Jejich informace by však měly být prosté 
politické agitace. Politická propagace by se měla vyskytovat v samostatných 
a oddělených článcích a relacích.  
 
Třetí institucí k provádění občanské politické informovanosti měly by být obce 
a městské úřady. I u nich by se předpokládala nestranickost. 



 

42 

ZRÁDCI 
  

(Článek připraven pro krajský časopis Čas volby) 
 
Dne 28. června 2008 zúčastnil jsem se jako host 8. zasedání ÚVV ČSSD. Vy-
slechl jsem zprávy a projevy předních funkcionářů naší strany. Mnozí z nich se 
zabývali problémem přeběhlictví. 
 
Na sklonku letošního jara se ke třem již nechvalně známým, Melčákovi, Po-
hankovi a Snítilému, přidal další, Wolf. Domnívám se, že nazývat tyto čtyři 
naše bývalé členy přeběhlíky, je příliš jemné označení. Jsou to zrádci! 
 
Zrada, jak ji všichni chápeme, je po vraždě a zabití jedním z nejhorších zloči-
nů. Proto také za války vojákova zrada se bez milosti trestá smrtí zastřelením. 
 
Tímto příkladem nenabádám k nějakým trestům za přeběhlictví. Chci jen pou-
kázat na to, aby si vedení všech organizací strany všímalo svých členů. K od-
padlictví může vést nejčastěji nezdravá ambicióznost a ješitnost. 
 
Setkal jsem se s takovým varovným případem začátkem 90. let, když jsem ješ-
tě působil v Roudnici nad Labem jako zakládající předseda MO ČSSD a jako 
člen OVV ČSSD Litoměřice. O funkci předsedy OVV se tam tenkrát ucházel 
jistý velmi ambiciózní mladý člen. Když nebyl do požadované funkce zvolen, 
vystoupil z ČSSD a vstoupil do ODS. 
 
U lidí postrádajících soudnost a upřímné politické uvědomění a naopak touží-
cích o vyniknutí za všech okolností mohou se jejich negativní vlastnosti proje-
vit nejdříve jako věčný oponent, později se může změnit v rebela a nakonec se 
stane přeběhlíkem, tj. zrádcem. 
 
Tento můj aktuální a kritický politický příspěvek by se snad mohl hodit do nej-
bližšího Informačního zpravodaje pražské organizace ČSSD "Čas volby". 
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Jak to chodí ve vládě, když je celá v parádě 
  

(Báseň neotištěna) 
 
Již mnohokrát ukázal svou tvář 
ministr Čunek – sedmilhář. 
Vysvětlení stále dluží 
ministr s hroší kůží. 
 
Ministr Kalousek  
státní finance hlídá, 
jeho finanční reforma  
je ale veliká bída. 
 
Rozhodnutí o radaru 
kvapem se blíží. 
Schwarzenberg s Vondrou 
na lid se neohlíží. 
 
Parkanová Vlasta vojáky posílá 
do asijské dálky. 
Přitom nám spíš připadá 
jako družka Šárky 
z dívčí války. 
 
Dopravě ministr Řebíček  
zatloukl do rakve hřebíček. 
Bouračky z jeho dálnice  
už nám plní márnice. 
 

Julínkova reforma 
vyvolala emoce, 
jak efektivně léčit 
choroby a nemoce. 
Kam jdou její poplatky, 
působí však jen zmatky. 
 
Co se třpytí, leskne, 
nemusí být ze zlata. 
Jak Topolánek něco pleskne, 
máme premiéra hulváta. 
 
K vládě se hlásí i její věrný pes,  
čestný předseda ODS. 
Václav Klaus si hraje  
na klimatologa – odborníka. 
 
Jako prezident spíš sluje  
za letuškového kurevníka. 
Vzhůru ho táhne nová páka, 
dotáh to už na Ropáka. 
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České předsednictví s otazníkem 
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 01/2009) 
 
V době, kdy jsem psal tento článek, byly značné pochybnosti nad existencí 
českého předsednictví Evropské unie na dobu prvního pololetí 2009.  
 
Pochybnosti se vršily hlavně kolem dvou osobností, Václava Klause a Mirka 
Topolánka. Oba se stali silně problematickými českými politiky.  
 
Václav Klaus dělá nám již delší dobu ostudu nejen doma, ale především v cizi-
ně. Vážné a hlavně oprávněné výhrady proti sobě vyvolal ze tří důvodů.  
 
Především jako vystudovaný ekonom, na kteréžto akademické vzdělání se stále 
odvolává, naprosto zklamal před lety jako předseda vlády a byl nucen napra-
vovat chyby své vlády vydáním pochybných „balíčků“, které však už krachu 
jeho vlády nezabránily.  
 
Dalším kardinálním omylem je jeho vměšování se do klimatologie. Ačkoliv 
tento vědecký obor vůbec nestudoval, troufá si i na mezinárodním fóru opono-
vat doloženým důkazům o oteplování zemského klimatu. Navíc vědecká pozo-
rování o oteplování považuje za politické dezinformace.  
 
Třetím Klausovým politickým furiantstvím je jeho negativní postoj k Evropské 
unii. Chová se jako nepolepšitelný nacionalista, který nepochopil význam 
a smysl sdružování evropských států ve větší celek odolnější vůči negativním 
vnějším politickým i ekonomickým vlivům.  
 
Druhý náš politický expert, Mirek Topolánek, řídí naši vládu tvrdou rukou 
téměř jako diktátor. Nesnáší jakýkoliv odpor, je nepřístupný diskusi, své od-
půrce napadá tvrdými až neslušnými výrazy a vůči mediální vtíravosti se do-
pouští hrubého fyzického násilí. Proto si vysloužil dokonce hodnocení jako 
hulvát.  
 
Po prohraných krajských a senátních volbách jedná značně rozpačitě. Rád by 
se přidal k euroskeptickým názorům Václava Klause, ale vidina, že na první 
polovinu roku 2009 má stát v čele Evropské unie, ho nutí, aby byl shovívavý 
k Lisabonské smlouvě, a tak s EU koketuje. 
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Otázkou tedy je, jak tyto dva rozporné elementy zabrzdit? U Klause jde přede-
vším o to, aby nám nedělal ostudu v cizině. Proto je třeba najít cestu, jakou 
parlamentní formou mu při zahraničních cestách zakázat pronášet projevy, kte-
ré se příčí názoru většiny v České republice. Nebo stejným způsobem uzákonit, 
aby prezident republiky si náklady na služební cesty do zahraničí hradil ze 
svých prostředků.  
 
Topolánek je podobný případ. Od podzimních voleb ztrácí důvěru. Dobrou 
pověst již ztratil dávno. Otázkou je, jak obstojí v čele EU. Ostruhy si tam jistě 
nevyslouží. Všichni jen trneme, jak velkou ostudu, která by mohla, jako kaňka 
ulpět na dosud dobré pověsti naší republiky, si odneseme.  
 
Je více než pravděpodobné, že po příštích volbách do Sněmovny se Topolánek 
dostane do politického propadliště. Klaus a Topolánek se tam tak setkají 
s osobnostmi, jako byli Šmeral, Gajda, Gottwald nebo Sládek. 
 
Uvidíme a uslyšíme, jaké bude české vkročení do předsednictví v EU. 
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Hodnocení roku 2008 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 01/2009) 
 
Ví to všichni dospělí,  
i kluci a holky,  
že pomalu končí  
vláda modré šmolky.  
 
ODS-áku Topolánku!  
Všeho vždy jen do času.  
Máš už málem na kahánku,  
upsal jsi se jen času.  
 
Ministře Julínku,  
dal jsi nám reformu do vínku,  
o které všichni praví,  
že spíše škodí našemu zdraví.  
 
Petr Bendl,  
jak falešná krysa  
točí se vždy tam,  
kde je plná mísa.  
 
Praha má Béma za trest.  
Měl by se vydat na túru  
zase na Mount Everest  
nebo na prosekturu.  
 

Proti Lisabonu hoří  
Klaus jako vatra.  
Stává se tak z něho  
případ pro psychiatra.  
 
Prezident Klaus,  
jako věrný ohař,  
je teď vlastní strany  
dokonalý hrobař.  
 
Ať to zkrátka vezmeme  
shora či zdola,  
máme na Hradě  
prezidenta v..a.  
 
Nezbývá teď Klausovi,  
jako Husák též kdysi,  
aby podal obdobně  
z funkce demisi. 
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Obtěžující reklama 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 02/2009) 
 
Čísi ekonomická poučka tvrdí, že vše vyřeší trh. Jenže aby trh fungoval, musí 
jít zboží na odbyt. K tomu slouží nabídka a její součástí je reklama. S tou se 
občan potkává dnes na každém kroku. 
 
Setká se s ní v denním tisku, uslyší ji v rozhlasu a hlavně téměř rušivě působí 
na televizního diváka při sledování jakéhokoliv pořadu. Je téměř pravidlem, že 
při poslechu filmu, divadelní hry, televizního seriálu nebo i při sportovním 
přenosu právě ve chvíli, kdy na obrazovce je děj v nejnapínavější situaci, vysí-
lání přeruší reklama. 
 
Zcela oprávněně lze se domnívat, že zařazení reklamy v této chvíli je spíše 
kontraproduktivní, protože diváka ruší a reklamou nabízené zboží či doporučo-
vaná služba může se tak občanovi naopak zprotivit. 
 
Tímto nešvarem by se měly zabývat několikery celostátní orgány. 
 
Naprosto nevhodný, vtíravý a obtěžující, je způsob reklamy ve formě roznášení 
reklamních plakátků do domovních schránek. V tomto případě v zamčených 
činžovních domech ve městě, kde se roznašeč nedostane ke schránkám nájem-
níků, podstrkává reklamní plakátky pod domovní dveře, nebo je prostě pohodí 
před dveře. Co s nimi provede vítr nebo mnohdy zlomyslný občan, lze si snad-
no představit. Plakátky pak působí nezdobně na chodníku, hyzdí ulice a naru-
šují tak vlastně životní prostředí. 
 
Je proto na místě otázka, co v naší čtvrti podnikne v této věci Úřad městské 
části Praha 8, nehledě k tomu, že náklady na výrobu a distribuci takové rekla-
my jsou vlastně výdaji, které aniž přinesly užitek, přece jsou zakalkulovány do 
cen výrobků, jež občan jako zákazník nakonec zaplatí. 
 
Reklama je tak problematickým článkem ekonomiky. V tomto případě trh vše 
nevyřeší. A když ano, tak jedině ve prospěch podnikatele, ale nikoliv ve pro-
spěch občana. 
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Brainstorming 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 03/2009) 
 
Se slovem „brainstorming“ jsem se poprvé setkal v seznamu nejdůležitějších 
akcí OVV ČSSD Praha 8 plánovaných na první čtvrtletí 2009. První vysvětlení 
k tomuto pojmu nám podal předseda Petrus na lednovém zasedání OVV Praha 
8, kdy nám předběžně naznačil, jak bude probíhat brainstorming plánovaný na 
29. ledna 2009. 
 
Aby se mi dostalo ještě přesnějšího vysvětlení pro toto dosud neznámé cizí 
slovo (možná že jen pro mne), požádal jsem syna, aby mi na internetu vyhledal 
český význam pro tento cizí výraz. Našel jich hned několik desítek a jedním 
z českých překladů bylo i „vymývaní mozků“! 
 
Přes mé pochopitelné pochybnosti byl jsem nakonec mile překvapen. Šlo 
o důmyslně promyšlenou a pečlivě připravenou akci, kterou zdařile řídil náš 
předseda OVV ČSSD Roman Petrus. Akce byla zaměřena na lepší zviditelnění 
sociální demokracie, jejímž cílem je vyhrát v příštím roce komunální volby 
v Praze 8. 
 
Brainstorming hned od začátku zaujal všechny přítomné svou nevšední for-
mou, která téměř zábavným způsobem umožnila písemně se vyjádřit ke všemu, 
co by mohlo pomoci sociální demokracii a hlavně přesvědčit občany, že naše 
myšlenky jsou správné a naše názory a záměry zajistí jak spravedlivou politi-
ku, tak i výhodnou ekonomiku a hlavně sociální cítění s občany. 
 
Brainstorming považuji za moderní a vysoce pokrokový způsob pro zjištění 
občanských názorů. Doporučuji proto, aby se jej příště zúčastňoval co nejvyšší 
počet našich členů. Je to vysoce efektivní organizační prvek, jak získat maxi-
mální přehled názorů a nápadů, který nemůže poskytnout sebeširší schůzovní 
diskuse. 
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S krizí i pád vlády 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 04/2009) 
 
Od západu věje vánek, 
přináší k nám krizi. 
Když ji nezvládne Topolánek, 
s celou vládou zmizí. 
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Političtí indeferenti  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 05/2009) 
 
Dne 7. března 2009 PRÁVO v sobotní příloze uveřejnilo rozhovor redaktorky 
Markéty Mitrofanové s Václavem Moravcem, známým televizním moderáto-
rem nedělních poledních Otázek na ČT 1. V rozhovoru se moderátor Moravec 
přiznal, že k celostátním volbám nechodí. Svou volební absenci odůvodňuje 
tím, že se nechce dočkat zklamání, když by jím volená strana udělala nějakou 
chybu a ve volbách by neuspěla.  
 
Tím jasně naznačil, že chce být ze zásady politickým indiferentem. K tomuto 
postoji ho zřejmě tlačí jeho profese. Zkrátka, pro své patrně výnosné zaměst-
nání obětuje občanské právo, tj. účast na volbách, případně i možnost být volen.  
 
Václav Moravec je nesporně inteligentní a vzdělaný muž, který však jako ob-
čan stojí stranou a představuje váhavce bez vlastního politického názoru. Ta-
kových váhavých či liknavých občanů máme mezi sebou dost. Nasvědčuje 
tomu vysoká volební absence po dlouhou řadu let. Jedině minulé krajské a se-
nátní volby na podzim 2008 byly výjimkou.  
 
Volební účast souvisí s občanským právem, a to zase u každého občana s uvě-
doměním sebe sama. Jako každý občan má své jméno, trvalé bydliště, svou 
národnost, nabyté vzdělání a zaměstnání, tak by podle toho měl mít i občanský 
cit, umět se politicky zařadit tam, kam podle svého původu, promyšleného ná-
zoru a svých potřeb patří. Rozhodne-li se správně, pak své politické zařazení 
nemění a nevolí pokaždé jinou stranu.  
 
Nemělo by tak docházet k takovým dosti často dnes se vyskytujícím případům, 
kdy občan jednou volí sociální demokracii, podruhé ODS a potřetí z trucu ko-
munisty, nebo dokonce k volbám vůbec nejde. To svědčí o naprosto neuvědo-
mělém občanovi.  
 
Se správným volebním cílem by měli naši občané přistupovat k urnám i při 
letošních volbách do Evropského parlamentu. Proto bychom my, sociální de-
mokraté, měli organizovaně zvýšit propagaci demokratické levice a osobně 
agitovat ve svém bydlišti i na pracovišti. 
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Slovo ke krizi 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 05/2009) 
 
Současná hospodářská recese způsobila finanční krizi. Řešením krize, která 
citelně postihuje pracující občany, se nejvíce zabývají ekonomové na celém 
světě. Politici zatím přešlapují na místě a média tu a tam utrousí nějakou zprá-
vu o současném stavu krize. Nezaměstnaných u nás je již přes 400 tisíc 
a v procentech to je více než 7 %. O škodlivém vlivu vzniklé krize na zaměst-
nanost nejvíce dávají vědět veřejnosti právě ti postižení. Zatím to u nás byli 
hlavně skláři a zaměstnanci porcelánek.  
 
Každý občan se sociálním cítěním by si měl všimnout, kdo vede protestující 
a demonstrující zaměstnance, kteří se v důsledku krize ocitli na dlažbě. Jsou to 
odbory! Ty kdysi byly a měly by být i nyní ochránci pracujících v hájení jejich 
práv. V dnešní době odborové organizace nepracují ve všech podnicích, závo-
dech či dílnách. Proto také ochrana pracujících není na takové úrovni, jakou 
bychom potřebovali.  
 
Tento nedostatek souvisí se současnou nedostatečnou odborářskou organizova-
ností u nás. Kdysi mezi 1. a 2. světovou válkou byl v odborech téměř každý 
dělník a i mezi úředníky odborářská organizovanost byla dost vysoká. O odbo-
ry se staraly hlavně levicové strany levého středu. První chybou v odborářském 
hnutí bylo, když po r. 1945 komunisti prosadili jednotné odbory, tzv. ROH. 
Tak se odboráři stali prodlouženou rukou KSČ.  
 
Po Listopadové revoluci v r. 1989 došlo k druhé chybě, když většina našich 
pracujících přestala být členy jakékoliv odborářské organizace. Lidé z nepo-
chopení spojovali odbory s komunismem. Tyto dvě chyby se nyní mstí na li-
dech postižených krizí. Ve prospěch postižených krizí se příliš nesnaží psát ani 
naše média. Jedinou snad čestnou výjimkou byla TV Prima, která v neděli 
8. března pozvala do diskusního pořadu Partie předsedu odborové konference 
Milana Štěcha. S jeho názory jsme se mohli seznámit již v září 2008 v sociál-
nědemokratickém TRENDU v článku „Bráním slušně, pomáhám potřebným".  
 
K řešení krize v naší vládě nejeví se ani snaha, ani vůle. Její pravicové zaměře-
ní řídí se zřejmě Klausovým heslem „Vše vyřeší trh“! Trh je však na dně. Že 
by měl seberegulaci? 
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Historie a současnost EU  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 09/2009) 
 
Při letošních červnových volbách do evropského parlamentu slušelo se připo-
menout historické mezníky EU. Byly jimi Římská smlouva r. 1957, Jednotný 
evropský akt r. 1986, Maastrichtská smlouva z r. 1992, Amsterodamská 
smlouva r. 1997, Smlouva z Nice v r. 2001 a návrh Evropské ústavy z r. 2003. 
Tolik všeobecně známá historie EU.  
 
Avšak pohledem do minulosti zhruba o sto let zpět můžeme zjistit, že podob-
nou myšlenkou se zabýval již T. G. Masaryk. Ten v r. 1919 napsal knihu Nová 
Evropa. V ní prezentoval myšlenku na založení Spojených států evropských. 
K tomu ho zřejmě inspiroval několikaletý pobyt za první světové války ve Spo-
jených státech amerických. Z tohoto Masarykova díla na ukázku dva postřehy: 
„Má-li Evropa dosáhnout nedotknutelnosti a nejvyšší účinnosti, musí její 
ústřední státy vypracovat nějakou jednotu.“, „My stojíme za federativním sys-
témem, my chceme Spojené státy evropské!“  
 
Tomuto návrhu na evropské uspořádání říkalo se u nás Velká dohoda. Nenašla 
však pochopení. Velmoci (Anglie a Francie) ve federativním systému viděly 
ztrátu svých vlivů a Německo, Rakousko, Maďarsko a Polsko, které byly 
vlastně diktaturami, se ani neskrývaly se svým odporem k federaci. Když Ma-
sarykova idea Velké dohody naprosto selhala, této myšlenky se ujal Edvard 
Beneš, který po 1. světové válce až do svého zvolení čs. prezidentem zastával 
funkci ministra zahraničí a čelné funkce ve Společnosti národů (jako dnešní 
OSN). Již v r. 1919 Beneš začal vyjednávat založení obdobné Malé dohody 
s Jugoslávií a s Rumunskem. Tato dohoda měla zajišťovat kolektivní bezpeč-
nost ve střední Evropě proti narůstajícímu nacismu a fašismu. Trojdohoda byla 
uzavřena v r. 1923. Dohoda však nenaplnila očekávání a nedokázala čelit ně-
mecké nacistické expanzi.  
 
Ani v současné době Evropská unie nemá na růžích ustláno. Již dlouho se řeší 
spor o uznání Lisabonské smlouvy, která má nahradit dnes již neplatnou 
Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Lisabonská smlouva má své odpůrce hlavně 
v Irsku a Polsku a koketuje s ní i naše pravice. Jejím přímo zavilým nepřítelem 
je prezident Klaus a jemu sekunduje celá ODS. Říká se jim euroskeptici. Funk-
ce jejich skepse se již podobá spíše punktování rozvratu celé Evropy. Je smut-
né, že naše pravice, která jinak uznává zásluhy T: G: Masaryka a Edvarda 
Beneše o náš stát, nectí jejich názory na zapojení naší republiky do Evropské 
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unie a její dohodnuté kroky. Neměla by jí dát lekci v chápání solidarity inter-
nacionálního jednání naše sociální demokracie v podzimních volbách? 
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Volby roku 2009  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 09/2009) 
 
Začátkem letošního června konaly se volby do parlamentu EU. Výsledky nás, 
sociální demokraty, sice nepotěšily, protože vyhrála pravice, a to jak u nás, tak 
i ve většině evropských států, ale přesto jsme získali podstatně více mandátů 
než před pěti roky.  
 
Podivné na výsledcích těchto voleb především je, že zvítězila pravice v době, 
kdy nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech vládne hospodářská krize. 
Tato skutečnost je v naprostém rozporu s krizí ve třicátých letech 20. století, 
kdy sílila hlavně levice.  
 
Letošní volby do evropského parlamentu se také vyznačovaly velmi nízkou 
účastí občanů. Není to poprvé. To zcela jasně svědčí o nízkém zájmu lidí o ve-
řejné záležitosti, tj. kdo řídí stát či obec, jaké máme zákony, jak se hospodaří 
s veřejnými prostředky, jaké máme zdravotnictví a školství atd.  
 
Volební právo pro mnohé již není samozřejmost patřící k demokracii, ale spíše 
jen obtěžující břemeno, které je obírá o volný čas. Přitom si vůbec neuvědomu-
jí, že o všeobecné a rovné hlasovací právo naši předkové byli nuceni dlouho 
a tvrdě usilovat.  
 
Prvně to bylo 1. ledna 1893 na táboru lidu sociální demokracie v Praze, 24. září 
1905 na Havlíčkově náměstí v Praze, kde promluvil i prof. Tomáš Masaryk 
a při lidových demonstracích ve dnech 4. a 5. listopadu 1905 v Praze na Příko-
pech a u Prašné brány, kdy policie posílená vojskem krutě zakročila a zastřelila 
jednoho demonstrujícího dělníka.  
 
Pak teprve pod tímto tlakem dne 26. ledna 1907 císař František Josef I. pode-
psal zákon o všeobecném rovném hlasovacím právu.  
 
Většině lidí tato historická fakta zřejmě nejsou asi známá, a to pravděpodobně 
vinou našeho školství. Jinak by snad lidé ani nemohli být tak apatičtí vůči 
svým občanským právům. Však také v některých státech účast na volbách je 
podle zákona povinná. 
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Nízká účast občanů na volbách jejich výsledky může dělat nevěrohodnými. 
Volebními absentéry jsou většinou nespokojení občané. Právě ti po každých 
volbách nejvíce kritizují zvolený parlament a následně ustanovenou vládu.  
 
Na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby budou důle-
žitější nežli loňské krajské a senátorské nebo červnové volby do parlamentu 
EU. Podzimní volby rozhodnou, zda příští roky bude u nás vládnout pravice 
v čele s Topolánkem, kterému by ještě více narostl hřebínek, kdy krize by se 
řešila jen ve prospěch podnikatelů a zahraničního kapitálu, nebo se vlády chopí 
sociální demokracie, aby pomohla dostat stát z krize ve prospěch lidí a nikoliv 
pro zisk bank a velkého byznysu.  
 
Proto bude třeba včas a důsledně vést předvolební kampaň, nebát se slovních, 
vajíčkových nebo jiných útoků a hlavně pádnými příklady seznamovat veřej-
nost s naším programem, který je zaměřen ve prospěch občanů, podobně jako 
jsme agitovali před krajskými a senátorskými volbami loňského roku. To vy-
žaduje aktivitu každého člena a především získávání příznivců pro sociální 
demokracii. 
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Jak se zbavit Klause?  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 10/2009) 
 
Václav Klaus vždy oplýval přílišným sebevědomím, a to ať jako předseda 
ODS, předseda vlády nebo i jako prezident republiky po první volbě. Jako čel-
ní politická osobnost své znalosti z ekonomiky vůbec neuplatnil, a proto vláda 
zkrachovala. Zbyly po něm jen stále omílané ekonomické nesmysly, že vše 
vyřeší trh, nebo se opíral o staré ironické přísloví, peníze nesmrdí (pecunia non 
olet), Dnes, v době krize, jsme se názorně přesvědčili, že Klausovy ekonomic-
ké názory vůbec neplatí.  
 
Od doby, kdy byl znovu zvolen do čela státu za vydatné pomoci komunistic-
kých hlasů, chová se, lidově řečeno, jako utržený ze řetězu. Jeho až chorobně 
poznamenané sebevědomí ho přivádí do politických a i odborných názorových 
střetů kde s kým, a to doma i v zahraničí. Ačkoliv má jen ekonomické vzdělá-
ní, fušuje do nejrůznějších oborů lidské činnosti.  
 
Nejpříkladněji se zapletl do klimatologie. Přestože v tomto oboru nemá to nej-
menší odborné vzdělání a natož praxi, stále tvrdí svou, že oteplování na země-
kouli neexistuje, i když na točnách rapidně se lámou a tají ledovce. Klaus se 
tak dostal do sporu s četnými fundovanými světovými klimatology.  
 
Doma se Klaus pře hlavně s právníky a dokonce polemizuje i s Ústavním sou-
dem. Přibývá občanů, kterým se stále více protiví jeho sonorním až ufňukaným 
hlasem pronášené scestné politické výroky, asociální myšlenky a neodborné 
názory hradního pána, jehož fanatických obdivovatelů rapidně ubývá. Většině 
lidí jeho chování zdá se již téměř groteskní a mnohým připadá jako pohádkový 
Děd Vševěd. V politických kruzích, a to nejen nalevo, ale i napravo, Václav 
Klaus začíná se jevit jako osoba nepohodlná, persona non grata.  
 
Je tedy zcela pochopitelné, že Václav Klaus překračuje pravomoci prezidenta 
republiky, škodí našemu státu a navíc nám dělá ostudu v zahraničí. Proto je na 
místě otázka, jak se zbavit Klause? Použít českého historického zvyku „defe-
nestraci“ neboli vyhození z okna, není dnes již v módě. V demokracii je nutno 
řídit se zákonnými prostředky. Jelikož podle Ústavy je prezident republiky ne-
odvolatelný s výjimkou spáchané velezrady, zbývá než prosadit zákonná opat-
ření, která by omezila prezidentovy cesty do zahraničí a pokud by mu byla 
cesta povolena, program jeho cesty, včetně uvažovaných projevů, by musely 
být předem projednány a schváleny předsedou vlády.  
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Mělo by se tak stát na základě demokratické zásady, že vláda má vládnout 
a může být ovlivňována jedině zákony přijatými Parlamentem. A jestli i potom 
by Klaus chtěl za hranicemi dále šířit své politické a klimatologické bludy, pak 
by si své cesty musel hradit ze své kapsy. Pokud Klaus i dále neupustí od pro-
sazování svých politických bludů a bude škodit našemu státu a národu, je na 
nejlepší cestě dostat se do historie jako národní škůdce, jak se jím kdysi stal 
neblahé paměti česká král Zikmund, pomineme-li vlády komunistických prezi-
dentů v letech 1948 – 1989.  
 
Klausovy názory publikované na politické scéně představují někdy jednání 
zoufalce, kterého nikdo nechápe a nebere vážně a jehož chování již hraničí 
s projevy psychopata. Klaus stále trvá na svých všeobecně neuznávaných názo-
rech. Jeho názorová zarputilost svědčí tak o duševní úchylce. A to by mohlo 
být důvodem k tomu, aby prezident republiky byl nucen podrobit se psycholo-
gickému vyšetření. Takové lékařské prohlídce, která by byla zcela objektivní 
a provedena nezkorumpovanými odborníky, by se Klaus neměl bránit a všichni 
občané by měli mít zájem na tom, abychom v čele státu měli duševně zcela 
zdravého prezidenta. 
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Zrádci a přeběhlíci v řadách ČSSD 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 10/2009) 
 
Melčákem vyvolaná aféra vedoucí ke zpochybnění letošních předčasných vo-
leb do Poslanecké sněmovny pochopitelně vyzvala k úvaze o zrádcích a pře-
běhlících v řadách ČSSD. 
 
Prvním a zcela názorným příkladem politického zrádce byl dr. Bohumír Šme-
ral. Již za Rakousko-Uherska řadil se k frakci centristů zastávajících austro-
marxistický názor na rozdíl od převážné většiny českých sociálních demokratů-
autonomistů usilujících o prosazení českých národních zájmů. 
 
Šmeral, ovlivněn ruskou bolševickou revolucí z listopadu 1917, založil 
v r. 1920 ultralevou frakci v české sociální demokracii a v r. 1921 se podílel na 
založení KSČ. 
 
Později prohlédl svou politickou chybu a v r. 1924 o tom otiskl v novinách  
sebekritiku. 
 
Začátkem 20. let 20. století v sociální demokracii Hudec a Modráček projevili 
pravicové názory, vystoupili ze strany a založili novou politickou stranu pravi-
cového středu. Jejich strana měla však jepičí život a brzy se rozpadla. Hudec se 
přidal k pravicové straně Národního sjednocení dr. Stříbrného, kdežto Franti-
šek Modráček (pradědeček Petry Buzkové) vrátil se s pokorou do sociální   
demokracie. 
 
Zrádcem největšího kalibru byl Zdeněk Fierlinger. V době 1. světové války 
bojoval jako kapitán čs. Legií v Rusku. Po válce stal se vyslancem v Sovět-
ském svazu a po druhé světové válce sociální demokraté ho zvolili za svého 
předsedu. V letech 1945 – 1947, kdy se sociální demokracie štěpila na tři frak-
ce, Fierlinger vedl ultralevou, která koketovala s komunisty. Proto v r. 1947 na 
brněnském XXI. Sjezdu si sociální demokraté zvolili za předsedu Bohumila 
Laušmana, který vedl většinou středovou frakci ČSSD. 
 
V únoru 1948 Zdeněk Fierlinger za pomoci komunisty ovládané STB dal odsa-
dit pražský Lidový dům a podvodně vyhlásil sloučení sociální demokracie 
s KSČ. 
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I polistopadová sociální demokracie měla své zrádce vnější a vnitřní. Prvním 
z nich byl Josef Wagner. Svým nezodpovědným jednáním poškodil sociální 
demokracii, což vedlo k volebnímu neúspěchu do Senátu v listopadu 1996. 
XXVIII. Sjezd ČSSD březnu 1997 Josefa Wagnera za to vyloučil ze strany. 
 
O pár let později podobnou úlohu ve straně sehrála Jana Volfová. Stejně rychle 
jako zářící hvězda oslnila Lidový dům, tak i náhle se svými rozpornými názory 
nenašla pochopení ve straně, ČSSD opustila a našla politický azyl u nepatrné 
pravicové strany. 
 
Mezi poslední zrádce ČSSD dlužno počítat i kvarteto poslaneckých přeběhlíků, 
Melčák, Pohanka, Snitilý a Teplík. Ti se dopustili politického podvodu, proto-
že ačkoliv dostali mandát od svých sociálně demokratických voličů, ve sně-
movně se vyjadřovali a hlasovali s ODS. 
 
Když se ukázalo jako jisté, že poslancům skončí jejich mandáty pro předčasné 
volby, Melčák si podal stížnost k Ústavnímu soudu, protože zkrácením posla-
necké funkce bude finančně poškozen. 
 
Tento nápad nebyl však z jeho hlavy, na to on ani nemá. Poradil mu to Kalou-
sek, když seděli spolu v Poslanecké jídelně. Inu, vrána k vráně sedá. Kalousek, 
také přeběhlík od lidovců k TOP 09, se k tomu již přiznal. 
 
Politické přeběhlictví poslance Melčáka dá se přirovnat k občanské zradě. Po-
dobné se dopustil v 19. století Mrva, který zavinil odsouzení k vysokým tres-
tům mnoha členů „Omladiny“. Mrva také za svůj čin krutě doplatil. 
 
Pojednání o politických zrádcích a přeběhlících je vhodné uzavřít doporuče-
ním, že takové excesy by měly být trestné. Však za války se taková provinění 
trestají dokonce smrtí. 
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20. výročí Listopadové revoluce 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 11/2009) 
 
17. listopadu připomínáme si 20. výročí Listopadové revoluce, která ukončila 
40 let komunistické totality. 
 
Tato revoluce se zapsala do našich dějin hlavně tím, že kromě zmasakrování 
studentské demonstrace komunistickou policií nepadl jediný výstřel a komu-
nistická vláda vcelku pokojně složila svoji funkci. Proto také listopadová revo-
luce dostala jako epiteton ornans též název „sametová“. 
 
Od listopadu 1989 uplynulo dvacet let, a to by mohla být dost dlouhá doba 
k hodnocení polistopadového období. 
 
Před 20 lety mnozí naivně se domnívali, že nastane konečně doba, kdy naráz 
vše se změní k všeobecné spokojenosti, že naše republika se stane prosperují-
cím státem a naši občané se konečně dočkají všenárodní soudržnosti a zaslou-
ženého blahobytu. Takové nadšení totiž vládlo tehdy v národě, když 
v listopadu 1989 na náměstích manifestující lidé zvonili klíči a svorně volali 
„nejsme jako oni“. 
 
Podobně naivní představy měli naši občané i po skončení 1. světové války a po 
založení Československé republiky roku 1918. Tehdy náš první prezident T.G. 
Masaryk k takovým mylným názorům vyslovil varovná slova v tom smyslu, že 
vybudovat prosperující a řádně fungující stát potrvá nejméně 20 let a možná to 
může trvat i půl století. A měl pravdu. Za 20 let po 28. říjnu 1918 naše republika 
byla již chudší o pohraničí a zrazena spojenci v sevření nacistického Německa. 
 
Obdobně mnohý náš rozumný občan uznává Masarykova slova při hodnocení 
dvaceti let existence naší republiky od listopadu 1989. 
 
Hospodářsky jsme si trochu polepšili, ale ve srovnání se západními státy máme 
ještě mnoho co dohánět. V současné době naše úsilí postihuje hluboká hospo-
dářská krize provázená zvyšující se nezaměstnaností. 
 
Na pováženou je však u nás situace politická. Hned po listopadu 1989 začal se 
u nás prosazovat názor apolitičnosti. Prosazoval jej hlavně Václav Havel. Za-
ložené Občanské fórum razilo heslo „Politické strany jsou pro straníky, Občan-
ské fórum je pro všechny!“. Český lid otočil se tzv. na štyráku, neboli o 180 
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stupňů a zatímco za komunistů volil Národní frontu, neboli komunisty, tak ny-
ní si zakládal opět jednotné politické uskupení. 
 
Samozřejmě, že takový politický nesmysl neuspěl. Začala totiž politická krys-
talizace a vytvářely se politické strany, jak je zvykem v demokratických státech. 
 
Jenže u nás vznikly většinou strany pravicové, pravostředové nebo středové, 
Stranu demokratické levice, sociální demokracii, lidé zatím nechápali a nevní-
mali. 40 let komunistické totality bylo v občanech natolik zažito, že vše levi-
cové považovali za spojené s komunismem. Pojem „sociální“ stále si vykládali 
jako „socialistický“, což za komunistické diktatury znamenalo odpovídající 
principem vědeckého socialismu uznávaného jedině komunisty. 
 
A jako se říká, že čas vše zhojí, tak i sociální demokracie našla nakonec po-
chopení u lidí. Dnes ČSSD již řadu let soupeří s ODS o politické prvenství. 
 
K hodnocení polistopadového vývoje patřilo by provést rozbor činnosti jednot-
livých resortů. To však přísluší odborníkům. Řadový občan si všímá a kritizuje 
jen to, co se nedá přehlédnout a co, jak se říká, bije do očí. 
 
A těmi resorty je vnitro, resp. policie, a spravedlnost, kteréžto oba se mají pře-
devším starat o pořádek, bezpečnost a spravedlnost. 
 
Rostoucí kriminalita, nízký počet vyšetřených kriminálních případů, vysoká 
nehodovost, varující počet úrazů na silnicích a hlavně trapné přehmaty policej-
ních vyšetřovatelů, např. v kauzách Kožený a Krejčíř nasvědčují, že náš občan 
se vůbec necítí bezpečně ani doma. 
 
Poslední ostudu si naše policie udělala v září letošního roku, když nedovedla 
zabránit závodu drahých vozů Diamond Race, které ohrožovaly bezpečnost na 
našich silnicích. Závod zbohatlíků nakonec ukončila až německá policie. 
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Stejně tak naše soudnictví nemůže se chlubit úspěšnou prací. Soudci nejsou 
schopni napoprvé odsoudit obžalované, protože obratnější advokáti s lepší zna-
lostí paragrafů a výmluvností své mandanty dovedou z malérů většinou vysekat. 
 
V době 20. výročí naše republika prožívá jednak celosvětovou krizi prováze-
nou zvýšenou nezaměstnaností a jednak obdobím kolem předčasných voleb do 
Poslanecké sněmovny, jíž předcházela aféra Melčákova odvolání se k Ústav-
nímu soudu. 
 
Ten se v této kauze neslavně zachoval. Ukázalo se, že jeho výrok v tomto pří-
padu postrádá lidskost a logiku, drží se křečovitě a úzkostlivě vyhledaných pa-
ragrafů a dává pocit, že se povyšuje nad Parlament i prezidenta republiky. 
 
20. výročí Listopadové revoluce nebudeme slavit nijak pompézně, protože ani 
naše ekonomická situace nedává k tomu důvody. Je však na nás všech, aby-
chom v Parlamentu měli zodpovědné poslance a senátory, ve vládě seděli mi-
nistři skuteční odborníci, na Hradě byl nestranný prezident a u soudů aby 
rozhodovali fundovaní a nezávislí soudci ovládající zákony a spravedlivě roz-
hodující. 
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Cesta do Evropy od otroctví přes 
demokracii k socialismu  

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 11/2009) 

 
Je tomu již přes dvě stě let, kdy Velká francouzská revoluce začala bořit abso-
lutní monarchii. Revoluce dala nejen Francii, ale celému světu heslo: „La liber-
té, égalité, la fraternité“ - tj.: česky „Svoboda, rovnost, bratrství“ Toto heslo 
nebylo jen pobídkou v boji pro revolucionáře, bylo vlastně důmyslným krypto-
gramem. Je v něm totiž obsažen program revoluce pro celé příští věky. Důkaz 
o tom získáme uvážlivým rozborem.  
 
Svoboda - představuje první revoluční krok, svrhnutí absolutní monarchie 
a s ní i feudálního řádu spojeného s nevolnictvím. Rovnost - je požadavkem 
nižších a středních vrstev občanů, aby všichni měli stejná práva a pro všechny 
platily stejné zákony. To byl vlastně první krok k prosazení demokracie. Bra-
trství - bylo původně považováno za sblížení všech lidí bez ohledu na rasu, 
národnost či náboženství. Moderně tuto část hesla můžeme pokládat za prvo-
počátek sociálního cítění.  
 
Kromě tohoto revolučního hesla Velká francouzská revoluce dala Evropě De-
klaraci práv člověka a občana vyhlášenou dne 26. srpna 1789, kterou dne 24. 
června 1793 nahradila nová a podstatně širší deklarace.  
 
Velká francouzská revoluce se však všude ihned neuplatnila. Trvalo téměř sto 
let, než skutečně zvítězila. Svědčí o tom následující přehled francouzských re-
žimů. Monarchie absolutní (do r. 1789), monarchie konstituční (1789-1793), 
republika (1793-1795), direktoriát (1795-1804), císařství (1804-1814), králov-
ství (1814-1815), císařství (1815), království (1815-1848), republika (1848-
1851), císařství ( 1851-1870), republika (od r. 1870).  
 
Velká francouzská revoluce ostatní Evropu původně spíše strašila, nežli pod-
něcovala k napodobení. Teprve téměř o půl století později, po nových fran-
couzských revolučních nepokojích v březnu 1848, přeskočila jiskra revoluce 
do Německa. Političtí radikálové tam volali za odstranění monarchie a žádali 
federativní spolkovou ústavu. Německé revoluční boje skončily nakonec kom-
promisem, vydáním Frankfurtské říšské ústavy z 28. března 1849.  
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V Rakousku v r. 1848 revoluce začala ve Vídni a vedli ji hlavně studenti a děl-
níci. Jejich hlavním požadavkem bylo odvolání Metternicha. Jiný ráz měla re-
voluce v českých zemích. U nás kromě stejných požadavků jako v Německu 
a v Rakousku revoluce žádala navíc úplnou rovnost češtiny s němčinou. Tím se 
revoluce občanská změnila částečně i na revoluci národní.  
 
T. G. Masaryk ve svém díle Palackého idea národa českého z r. 1898 napsal, že 
také u nás a hlavně v Praze byla revoluce pokračováním revoluce francouzské. 
V podobném duchu probíhala revoluce i v Uhrách. Nakonec evropské revoluč-
ní boje v r. 1848 skončily někde kompromisem, jinde represáliemi. Revoluční 
plamen nebyl však uhašen. Průběh revolucí v roce 1848 dá se hodnotit, že to 
byl boj nejen za svobodu, ale už i za demokratická práva.  
 
V průběhu 19. století v Evropě pod vlivem revolucí měnily se absolutní mo-
narchie na konstituční. Vliv aristokracie upadal, protože její místo zaujímali 
bohatnoucí zástupci měšťanské třídy, průmyslníci, velkostatkáři a obchodníci. 
Přestože tvořili jen menšinu, vlivem svého kapitálu začali vládnout jako oligar-
chie a byli označováni za plutokraty. Další revoluce na našem starém kontinen-
tu neodehrávaly se ani v západní či střední Evropě, ale v její východní části, 
v Rusku. Došlo k nim až na začátku 20. století.  
 
V Rusku tehdy vládla tuhá absolutní monarchie carského rodu Romanovců, 
podporovaná rozmařilou aristokracií. Nejhůře se vedlo mužikům na ruském 
venkově žijícím dosud v robotném systému a vykořisťovaným nelidskými   
latifundisty.  
 
První pokus o ruskou revoluci vyvolal v r. 1905 historik Pavel Miljukov, který 
založil opoziční demokratickou stranu kadetů, usilující o konstituční monar-
chii. Revoluční pokus se nezdařil. Byl zřejmě málo revoluční. V březnu 1917 
vypukla v Rusku již účinnější revoluce, v jejímž čele stáli kníže Lvov, opět 
Miljukov a Kerenskij. Cílem této revoluce bylo založení pokrokové vlády měš-
ťanské, zřízení demokratického Ruska, a aby se dále bojovalo po boku Dohody.  
 
V listopadu 1917 však vzniklo bolševické povstání, které zorganizoval a řídil 
Lenin. Jako první se k povstalcům přidala petrohradská posádka a postupně 
všichni vojáci na frontě. To pak vedlo k uzavření tzv. Brest-litevského míru. 
Ruská bolševická revoluce vstoupila do dějin jako Velká říjnová socialistická 
revoluce. Bolševici založili komunistickou stranu a z Ruska se stal Svaz sovět-
ských socialistických republik. Tak se Rusko změnilo na tuhou diktaturu děl-
nického proletariátu. Cílem bylo socialistické zřízení založené na marx-
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leninské ideologii. Tento režim se udržel u vlády zhruba tři čtvrtě století a od 
konce druhé světové války politicky a vojensky ovládal půl Evropy.  
 
Názor bolševiků na revoluci byl naprosto odlišný, než jaký byl tradován ve 
většině Evropy. Svoboda a demokracie byl pro ně nežádoucí pojem a bratrství 
si vysvětlovali jako soudružskou povinnost dodržovat komunistickou ideologii. 
Ruská revoluce z r. 1917 se vyznačovala jen svou zlobou šířící materialismus 
a postrádající solidaritu. Sovětské Rusko bylo jen příkladem komunistické  
utopie.  
 
Naproti tomu český národ správně pochopil význam a vývoj občanské revoluce 
od francouzské revoluce z konce 18. století až po 20. století. Pochopil, že je to 
vývoj od konce absolutismu cestou demokracie k sociálnímu pohledu na život. 
Proto již 28. října 1918 pochodoval český lid ulicemi pod transparentem „Soci-
alistický národ“. Podobně znějící heslo měli sociální demokraté za první repub-
liky, „Demokracie je naše cesta, socialismus je náš cíl“. To byl vlastně napsaný 
odkaz Velké francouzské revoluce.  
 
Poslední revoluce, která zasáhla kolem roku 1989 státy střední a východní Ev-
ropy, jež do té doby ovládal Sovětský svaz, byla vlastně atypická. Až na Ru-
munsko proběhla klidně, takže by se dalo říci, že šlo o dobrovolné nebo 
dokonce o smluvené předání moci. U nás dostala jméno „sametová revoluce“. 
Uplynulo dvacet let, ale ani dnes její vliv a význam nedá se s určitostí hodnotit. 
Zatím jen víme, že to byla revoluce namířená proti komunistické diktatuře. 
Získali jsme opět svobodu (la liberté) a demokracii (la égalité), ale jak je to 
u nás skutečně s bratrstvím (la fraternité), nedovedeme ještě objektivně posou-
dit. Nejenže přetrvává cikánský problém a nepochopitelně se znovu objevují 
projevy neonacismu a dosti značná část občanů nechápe plně význam sociální-
ho cítění. Mnozí, zaslepení zprava publikovaným antikomunismem, nechápou 
plně význam socialismu, který svými výhodami chrání právě většinu našich 
občanů, které živí jejich práce a ne kapitál.  
 
Občanská revoluce, která začala Velkou francouzskou revolucí, je vlastně 
téměř permanentní proces, který skončí tehdy, až se naplní úkol celého revo-
lučního hesla a lidé se dopracují skutečné svobody a života v duchu sociální 
demokracie. 
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Co uděláme s paličatým Václavem 
Klausem?  

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 12/2009) 

 
Ohlédneme-li se zpět do světových dějin, zjistíme, že jsou většinou složeny 
z mezníků, které tvoří války, bitvy, královraždy, popravy a jiné krutosti. Čes-
kou specialitou mezi nimi byly defenestrace.  
 
Naše historie zná tři defenestrace. První a druhá defenestrace (1419 a 1483) 
byly husitské. Třetí defenestrace (23. 5. 1618) dala vznik třicetileté válce.  
 
Všechny tři měly však společného jmenovatele. Byl jím spravedlivý hněv čes-
kého národa proti vlastizrádcům a zaprodancům.  
 
Dnešní doba nezná krutost starověku či novověku v jeho prvopočátcích a také 
u nás už netrestáme defenestrací, i když zrádci a zaprodanci se ještě dnes mezi 
námi stále vyskytují. Jako jeden naprosto přesvědčivý příklad je současný pří-
pad uvažované vlastizrady Václava Klause. Toho, co ten nyní vyvádí, kdyby se 
dopustil před půl tisíciletím, tak by už dávno z Hradu vyletěl oknem.  
 
Dnes je však jiná doba, vše se řeší jedině právní cestou, a proto dobrat se prav-
dy dlouho trvá. Na vině je také, že nemáme účinné zákony a hlavně máme ne-
jasnou Ústavu. Je tedy teď na Parlamentu a Ústavním soudu, aby paličatého 
Klause umravnili, a ten aby už nemohl dělat ostudu před celou Evropou. 
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Práce, nezaměstnanost a arogance moci  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 12/2009) 
 
Současná nezaměstnanost přivádí možná mnohého k zamyšlení, jaký je vztah 
práce k politickému režimu. Ohlédnutím se nejen do vzdálené minulosti, ale 
i do dvacátého století se nedá přehlédnout, že lidé byli nuceni pracovat bez 
odměny za práci nebo jen za nepatrnou mzdu. V dobách feudalismu to byla 
robota, za nacismu koncentrační tábory a totální pracovní nasazení, za komu-
nistické totality kárné tábory pro politické vězně. Jinak je tomu v zemích s de-
mokratickým režimem. Tam nikdo nikoho do práce nenutí, protože práce se 
stala předmětem trhu. V moderním světě většina lidí se živí prací, fyzickou či 
duševní, a jen menšina žije z uloženého kapitálu nebo z výrobních prostředků, 
jichž je majitelem. Vztah těchto dvou demografických skupin lze vyjádřit 
zhruba vztahem zaměstnance k zaměstnavateli.  
 
Čas od času tento vztah vážně naruší hospodářská krize. Pak není odbyt, ome-
zuje se výroba, zaměstnavatelé propouštějí své nepotřebné zaměstnance, 
a vzniká tak nezaměstnanost. V demokratickém světě státy této krizi čelí jed-
nak preventivními zákonnými opatřeními, jednak operativními zákroky. Jejich 
účinnost nebývá však zpravidla dostatečná. Zcela zákonitě následuje nedůvěra 
nezaměstnaných vůči vládě, parlamentu i hlavě státu. Tento negativní vztah 
nezaměstnaného ke státní moci je pak téměř stejný jako u robotníka z doby 
feudalismu, koncentráčníka nacistického Německa nebo politického vězně 
z doby komunismu.  
 
Jako tehdy postižení nucenou prací viděli ve svých nadřízených tyrany, tak 
i dnes nezaměstnaní mají pocit, že jsou obětí arogance moci. I když máme de-
mokratický stát, jeho zákony nechrání všechny občany podle jejich potřeb. 
Chybí sociální přístup k občanovi. V tom se právě liší politická levice od pra-
vice. Známý je v tom smyslu výrok Václava Klause, že nechce demokracii se 
sociálním zaměřením tj. demokracií s přívlastkem. O sociální přístup k obča-
novi šlo vždy naší sociálně demokratické straně. Je proto nutno v dnešní době 
nezaměstnanosti přesvědčovat postižené občany, že právě sociální demokracie 
bude hájit jejich práva a pomáhat jim v existenční nouzi. Taková činnost pove-
de nesporně k získání důvěry a bude nejlepší agitací pro příští volby do Posla-
necké sněmovny.  
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Politická nálada před volbami do 
Poslanecké sněmovny 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 1/2010) 

 
Letos na jaře budou se konat volby do Poslanecké sněmovny. Měly se konat již 
loni na podzim, ale sešlo z nich kvůli politickým neshodám zaviněným odpo-
rem prezidenta Klause podepsat Lisabonskou smlouvu.  
 
Výsledek sněmovních voleb bude závislý jednak na momentální preferenci 
voličů k politickým stranám a jednak na ochotě voličů voleb se zúčastnit.  
 
Je nesporné, že loňská politická rozhádanost mezi politiky, navíc neustále 
téměř sadisticky rozdmýchávaná v médiích, hlavně v tisku, způsobila mezi ob-
čany, že mnozí ztratili důvěru v politiky i v politiku jako celku. Je proto obava, 
že politická nespokojenost rozšíří počty volebních absentérů, kterých při větši-
ně voleb, s výjimkou posledních krajských voleb, bývá dosti značné procento.  
 
Je také bezpečně zjištěno, že jak notoričtí nevoliči, tak i občané nespokojení se 
současnou politickou situací, se rekrutují většinou z řad nižších nebo středních 
příjmových vrstev. Proto se logicky předpokládá, že tito občané by volili spíše 
strany levicové nebo strany středu.  
 
Z toho zcela jasně vyplývá, že volební absence nahrává politické pravici a po-
škozuje strany řídící se sociálním cítěním, neboli čím nižší je volební účast, tím 
hůře pro chudé a naopak z voleb pak jako vítězi vycházení ti majetnější volící 
pravici, kteří jsou vždy ukázněnými voliči.  
 
Proto na základě této logické úvahy bude nutno zaměřit propagaci ČSSD a naši 
agitaci k občanům před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. V rámci 
zviditelnění naší strany je třeba zanechat vnitřních sporů, např. v Severočes-
kém kraji, které narušují jednotu strany, umožňují médiím špinit naše politiky 
(např. redaktoři Hanák a Mitrofanov v PRÁVU) a zcela jasně nahrávají poli-
tické pravici.  
 
V tomto smyslu je třeba našim občanům otevřít oči, aby politicky prohlédli 
a správně pochopili, kdo chce usnadnit život jim jako voličům i jejich rodinám. 
Přestože máme zaručenou politickou pluralitu, politická síla je vždy v jednotě 
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každé politické strany, jako tomu bylo v Listopadové revoluci v roce 1989, 
v síle celého národa proti útlaku překonaného komunistického režimu. 
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Před volbami do Poslanecké sněmovny 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 2/2010) 
 
Letos v květnu čekají nás volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby rozhod-
nou, jakou budeme mít vládu, tedy opět vládu politickou. Jaký bude výsledek 
letošních poslaneckých voleb, bude záležet jednak na voličích resp. na tom, 
kolik se jich k volbám dostaví a jednak na tom, co zapůsobí na voliče, kteří se 
voleb zúčastní.  
 
V každém případě volby ovlivní jak politická, tak i hlavně ekonomická mo-
mentální situace, a to nejen vnitřní, ale i celosvětová. Poučení bychom si mohli 
vzít z minulosti. Když po Listopadové revoluci roku 1989 nálada občanů se 
otočila většinou zcela doprava, levicově zaměřené politické strany neměly vů-
bec šanci na zvolení.  
 
Jakmile však Klausovo ekonomické heslo „vše vyřeší trh“ se ukázalo jako ne-
použitelné za každých podmínek v politice (jeden důkaz za všechny - kupóno-
vá privatizace), lidé pochopili, že levice nejsou jen komunisti, ale že je tady 
také demokratická levice, sociální demokracie. Nejnázorněji toto politické 
uvědomění lidí se projevilo na podzim 2008 v krajských volbách. Impulzem 
k tomu bylo zavedení zdravotnických poplatků ministra Julínka. Občané vní-
mali poplatky jako zásah Klausova ekonomického hesla do zdravotnictví, které 
se tím mělo zapojit do tržního hospodářství. Proto také krajské volby byly 
vlastně „hlasem lidu“. Lidé tehdy poznali, že jedině sociální demokracie jim 
může pomoci.  
 
Letos je situace obdobná. Na občany doléhá krize a s ní i nezaměstnanost. 
Znovu se ukazuje, že trh, který je celosvětově v držení politické pravice, vždy 
vše nevyřeší, pokud není regulován. A tady je znovu příležitost ukázat lidem, 
kdo krizi a s ní nezaměstnanost zavinil a jak by se mělo čelit vzniklé nouzi. 
Možná by neškodilo ohlédnout se opět do minulosti, a to do třicátých let 20. 
století. Je třeba občanům ukázat, kdo se chová asociálně a své jednání vydává 
za snahu o snížení výdajů státního rozpočtu. Naopak je nutno lidi přesvědčit, 
že politika sociální demokracie vychází z principu sociální spravedlnosti a so-
lidarity. 
 
A tato myšlenka by měla být letošním hlavním posláním všech organizací 
ČSSD a úkolem pro všechny její členy, aby ji šířili na svých pracovištích i ve 
svých domovech. 
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20. výročí obnovení činnosti ČSSD na 
Praze 8 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 2/2010) 

 
Dne 25. ledna 2010 v sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 konala se oslava u pří-
ležitosti 20. výročí obnovení činnosti České strany sociálně demokratické na 
Praze 8. 
 
Slavnosti se zúčastnila většina členů a jako hosté se dostavili poslanec ČSSD 
a člen představenstva KVV Miroslav Svoboda, poslankyně ČSSD Kalábková, 
předseda OVV ČSSD Praha 4 Jan Kolda s tajemnicí a dokonce i host ze zahra-
ničí, předseda župy Slovenského Smeru, sociálné demokracie, Jozef Tarkanič. 
 
Slavnostní pořad zahájil a řídil předseda OVV ČSSD Praha 8, Roman Petrus. 
Ve stručnosti vylíčil činnost sociální demokracie na Praze 8 a vyzdvihl práci 
pro stranu některých členů, kteří se na ní nejvíce podíleli. Hlavní přehled této 
činnosti bylo představení výstavy písemností, dokumentů a fotografií na dvace-
ti tabulích. 
 
Vernisáž téměř umělecky zpracovaných dokladů o politické práci sociálních 
demokratů na Praze 8 byla zúčastněnými na místě velice kladně hodnocena. 
 
Součástí slavnosti bylo i ocenění členů, kteří se nejvíce zasloužili o práci pro 
sociální demokracii. Členům Mášovi, Matyášovi a Ševčíkovi byly uděleny 
čestné plakety a řada členů dostala pamětní listy. 
 
Na závěr oficiální části slavnosti každý účastník obdržel knižní publikaci 
„Dvacet let ČSSD na Praze 8“, jejímž autorem je náš předseda OVV ČSSD 
Praha 8, Roman Petrus. 
 
K této publikaci je dlužno podat náležitou recenzi. Sestavit knihu z tisíců pí-
semných i jiných dokladů bylo doslova mravenčí prací, pro níž bylo třeba uvě-
domění, tvůrčího zapálení a nekonečné trpělivosti. 
 
Dílo je důslednou kompilací dnes již převážně historických událostí srovna-
ných do precizní časové souvislosti. Publikace je napsána ve čtivém slohu, sro-
zumitelným jazykem a hlavně správnou češtinou. 
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Kniha tak čtenáři poskytne nejen informace, ale hlavně poučení, jak se vyvaro-
vat případných podobných chyb v naší stranické a politické práci. 
 
Domnívám se, že publikace Romana Petruse by si zasloužila povšimnutí Lido-
vého domu a podobné historické přehledy by měly vypracovat i ostatní okresní 
a obvodní výkonné výbory ČSSD. 
 
Romane, děkujeme ti za všechny naše členy ČSSD na Praze 8 za uspořádání 
oslavy k 20. výročí obnovení činnosti ČSSD v osmé pražské čtvrti a za vydání 
tak záslužné publikace. 
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Volby a média  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 3/2010) 
 
V květnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Proto již několik měsíců 
média téměř denně píší a mluví o nich. Také několik agentur každý měsíc vy-
dává prognózy o tom, jakou šanci má která politická strana a jaké by podle 
nich měla mít sněmovna složení.  
 
Mediální politické komentáře, hlavně ty v tisku, většinou však postrádají ob-
jektivitu. Do listopadu 1989, ještě za komunistické diktatury, novináři psali 
v duchu samocenzury. Po Listopadové revoluci se média otočila o 180 stupňů 
a píší převážně ve prospěch pravice, i když se vydávají za nezávislý tisk a mají 
to dokonce zdůrazněné v hlavičce svých novin. Média tak zase píší v duchu 
samocenzury (překabátěné).  
 
Věčná škoda toho, že naše sociální demokracie nemá vlastní tisk, PRÁVO 
LIDU, jak tomu bývalo za první republiky.  
 
Když tomu tak není, měla by se aspoň kritizovat média, pokud píší a mluví 
neobjektivně a asociálně. Kritizovat lze buď okamžitě telefonicky či přes inter-
net, nebo písemně příslušným redakcím.  
 
Pokud nezazní kritika, média se mohou zcela zákonitě domnívat, že s jejich 
publikovaným názorem občané souhlasí.  
 
Proto nebuďme apatičtí k tomu, co čteme nebo slyšíme a naučme se jednat. To 
je také jeden ze způsobů agitace a propagace pro náš společný cíl, demokratic-
kou cestou dosáhnout vybudování sociálního státu.  
 
Můj názor na média jen potvrzuje článek z letošního prvního čísla sociálně 
demokratického časopisu Trend na str. 21 obsahující recenzi knihy Tyranie 
médií, jejímž autorem je francouzský univerzitní profesor a zkušený novinář 
Ignacio Ramonet. 
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Jsou naši komunisté reformovatelní?  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 3/2010) 
 
Letos v dubnu uplyne 90 let od násilného obsazení pražského Lidového domu, 
sídla českých sociálních demokratů, marxistickou levicí. Domnívám se, že ne-
bude na škodu připomenout si tento již historický fakt, protože ještě dnes je 
poučný o tom, jak komunisté jednají, čeho jsou schopní a co se dá od nich  
očekávat.  
 
Co tomu předcházelo a co následovalo?  
 
Roku 1920, krátce po dubnových poslaneckých volbách, došlo k rozkolu uvnitř 
České strany sociálně demokratické a k vytvoření marxistické levice. Ustano-
vení této frakce inicioval jako „spiritus agens“ Dr. Bohumil Šmeral, známý 
z doby před první světovou válkou jako hlava sociálně demokratických centris-
tů, kteří se stavěli pro zachování Rakouska-Uherska a byli tak v ostrém sporu 
s většinou členů strany požadujících pro Čechy autonomii. Na utvoření ultrale-
vice měla nesporně vliv ruská bolševická revoluce z r. 1917.  
 
V září 1920 marxistická levice násilně obsadila pražský Lidový dům i vydava-
telství Práva lidu a začala vydávat Rudé právo. 25. září 1920 ultralevice uspo-
řádala vlastní sjezd, kdežto sociální demokraté měli sjezd až 28. listopadu 
1920. 25. října 1920 soud rozhodl, aby ultralevice vyklidila Lidový dům do 
8. listopadu. Když se tak nestalo, 9. prosince policie a četnictvo vyhnali mar-
xisty z Lidového domu a předali jej sociální demokracii. V květnu 1921 mar-
xistická levice založila KSČ. V té době tak vznikl nepřátelský, antagonický, 
vztah mezi ČSSD a KSČ. Komunisti dokonce pro nás vymysleli nadávku „so-
ciálfašisti“.  
 
K druhému obsazení Lidového domu komunisty došlo po druhé světové válce 
v únoru 1948, na němž se podílel jako zrádce místopředseda ČSSD Zdeněk 
Fierlinger. Během čtyřicetileté totality pak komunisti nestoudně lhali o historii 
své strany. Tvrdili, že ji založili r. 1878, kdy byla vlastně založena naše sociál-
ní demokracie. Nedovedli přitom ani vysvětlit, proč jejich první sjezd se pak 
konal až v r. 1921, tj. 43 let po založení. Ani to lhaní komunistům pořádně nešlo.  
 
Lidový dům byl sociální demokracii podruhé navrácen až po Listopadové re-
voluci r. 1989. Pražský Lidový dům dá se tak považovat za symbolickou tvrz 
politické síly. Kdo ji drží, ten je na koni. Navrácení Lidového domu je tak dů-



 

75 

sledek Listopadové revoluce a s ní souvisí i pád tzv. Železné opony v Evropě. 
Současně to byl i zánik Varšavské smlouvy, Sovětského svazu a vlivu komu-
nistické strany. Jako Francouzská revoluce v r. 1789 a symbolický pád pařížské 
Bastily znamenaly konec absolutní monarchie, tak pád Železné opony 
v r. 1989, tj. přesně po dvou stech letech, se stal koncem komunistické diktatury.  
 
Důsledkem bylo, že většina evropských komunistických a protikomunistických 
stran se zreformovala na demokratickou levici. Jen ruští a čeští komunisté si 
tvrdošíjně ponechali své názvy. Stali se tak všeobecně nežádoucím jakýmsi 
politickým endemitem. Přes všechno falešné jednání, překrucování dějinných 
událostí a poťouchlé křiváctví komunisti se dostali do Poslanecké sněmovny 
a dokonce spolurozhodují o řízení naší republiky. Z toho titulu považují se za 
součást demokratického zřízení státu. Občas dokonce některý z jejich poslanců 
se snaží dávat lekce z demokracie. Naši komunisti si troufají tvrdit, že dnešní 
KSČM je jiná než bývalá KSČ, že jsou demokrati!  
 
Tak to je již protismyslné tvrzení, antiteze, zkrátka jakýsi protimluv neboli ne-
smysl, jako kdybychom použili přirovnání - mírová válka, černá běloba, mokré 
sucho nebo mrazivý oheň. Takto se snad nelhalo ani za absolutní monarchie, to 
dokázali jen němečtí nacisti, italští fašisti a ruští komunisti, kteří byli našim 
komunistům vždy příkladným vzorem. Zkrátka, co je komunistické, nemůže 
být ze zásady demokratické. Proto zcela právem XXVII. Bohumínský sjezd 
ČSSD v r. 1995 zakázal spolupráci s komunisty.  
 
Z toho pro naše komunisty vyplývají jen dvě možnosti. Buď svou stranu zrušit, 
nebo ji zreformovat na stranu demokratické levice a současně se omluvit soci-
álním demokratům za svůj rozvratný čin z roku 1920 a za zinscenovaný pod-
vod z roku 1948 o sloučení sociální demokracie s komunisty. Nejen sociální 
demokraté, ale i celá česká veřejnost stále čeká, zda komunisti u nás mají vůli 
přiřadit se k demokraticky smýšlejícím občanům.  
 
Je však více než pravděpodobné, že většina členů a příznivců KSČM ani neví, 
jak silně se komunisti provinili nejen na sociální demokracii roku 1920 i roku 
1948, ale na celém českém národu v letech 1948 až 1989 svou totalitní politi-
kou a vládou. Proto by bylo především třeba tyto politické zabedněnce důklad-
ně poučit, a postarat se tak o změnu jejich politického názoru.  
 
Možná také, že komunisti čekají na takovou výtku a výzvu, protože sami ne-
chtějí přijít ke křížku, neboť i oni jsou si už vědomi svého dřívějšího nebo poz-
dějšího zániku. Odváží se někdo takové veřejné výzvy? 
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Volby 2010 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 5/2010) 
 
Jak letos volby dopadnou,  
neví ani děd Vševěd.  
Neuděláte však chybu žádnou,  
zvolíte-li číslo devět. 
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Volby do Poslanecké sněmovny  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 5/2010) 
 
Stojíme těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Politické strany usilovně 
agitují mezi občany a propagují své volební programy. Vrcholí boj o voliče.  
 
Média téměř denně informují veřejnost o preferencích hlavních politických 
stran, o pravděpodobné účasti voličů, jak bude pravděpodobně vypadat příští 
sněmovna a kdo bude sestavovat příští vládu.  
 
Teoreticky o výsledku voleb rozhodnou voliči, tj. ti, kteří se k volbám skutečně 
dostaví. Výsledek voleb však mohou negativně ovlivnit také nevoliči, volební 
absentéři. Tito lidé jsou většinou nespokojeni s politickou či ekonomickou si-
tuací ve státě, ale místo aby dali hlas některé politické straně, jejíž program by 
považovali pro sebe jako vyhovující nebo aspoň přijatelný, tak z trucovské ne-
rozvážnosti nejdou volit.  
 
Letošní květnové sněmovní volby ovlivní možná také nově založené politické 
strany nebo úbytek sympatizantů několika stran v důsledku poklesu jejich pre-
ferencí pod pět procent.  
 
Není vyloučeno, že mnozí občané ovlivnění současnou krizí změní svůj poli-
tický názor a hodí svůj hlas jiné straně, než jakou volili v předchozích volbách. 
Jde většinou o občany, kteří dosud volili některou pravicovou stranu. Činili tak 
už od Listopadové revoluce z pseudovlasteneckého cítění, aby dali najevo, že 
se distancují od bývalého komunistického režimu.  
 
Takto se chová především naše inteligence. Příznačné je to hlavně pro většinu 
umělců. Právě ti 28. ledna 1977 v Národním divadle předsedající komunistické 
herečce Švorcové ochotně podepsali prohlášení, tzv. antichartu, které bylo 
vlastně „rudou“ odpovědí na Chartu 77 ze dne 7. ledna 1977 vyhlášenou čes-
kým disentem.  
 
Při volbách se také pozná, zda občané pochopili, kam vlastně bytostně patří, 
nebo že volí impulzivně podle momentální politické situace. Jsou případy, že 
mnozí občané v minulých volbách vystřídali již tři nebo dokonce i více stran. 
Takoví občané i letos budou se pravděpodobně před urnou opět rozpakovat, 
pro kterou stranu tam mají vhodit svůj hlas. Jsou tito občané objektivními voliči?  
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Od Listopadové revoluce voliči střední generace, kteří předtím znali volby jen 
za komunistické totality a voliči mladší generace, kteří získali volební právo až 
po r. 1989, až dosud často volili stranu naprosto neuváženě. Tak jsme měli me-
zi sebou pravicové dělníky, komunistické podnikatele, ateistické lidovce apod.  
 
Takový problém naprosto nemají občané, kteří jsou členy některé politické 
strany, nebo jsou jejími věrnými příznivci, sympatizanty. Ty nemusí nikdo agi-
tovat, ti bezpečně vědí, koho mají volit.  
 
V sociální demokracii takové starosti nemáme. Jsme nejstarší českou politic-
kou stranou, naši členové mají pevné politické přesvědčení a jsou ochotni hájit 
demokratická a sociální práva.  
 
Pro zajištění volebního úspěchu sociální demokracie květnových volbách dej-
me proto všechny své znalosti a síly, abychom účinnou agitací a názornou pro-
pagací získali co nejvíce sympatizantů, a tím i voličů.  
 
Snaha naší strany vyhrát letošní volby do Poslanecké sněmovny dá se vyjádřit 
smysluplným logem:  
 
Č - čestné jednání  
S - solidarita  
S - sociální cítění  
D - demokracie 
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Jak dopadly volby  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 6/2010) 
 
Květnové volby do Poslanecké sněmovny máme za sebou. Umístili jsme se 
sice na prvním místě, ale teď bude záležet na prezidentovi republiky, koho po-
věří sestavením vlády, protože součet hlasů pro pravicové strany by mohl zna-
menat důvod k sestavení silné pravicové vlády. Přesto naše sociální 
demokracie by měla učinit řadu zásadních kroků vedoucích ke změně v chápá-
ní občanů pravé demokracie se sociálním cítěním.  
 
1. Předně je nutno přesvědčivě vysvětlit naší občanské veřejnosti, že ČSSD je 
demokratickou levicí a že od komunistů se názorově distancuje rozhodnutím 
bohumínského sjezdu ČSSD v r. 1995. K tomu je třeba přidat následující vy-
světlení. Sociální demokraté již ve třicátých letech 20. století v rámci Socialis-
tické internacionály zavrhli Marxovo učení, a tudíž se i zásadně distancovali od 
později komunisty přepracovaného tzv. marxleninismu. Byli to totiž právě ko-
munisti, kteří sociální demokracii nejvíce poškodili. Stalo se tak nejméně dva-
krát. Jednou to bylo v r. 1920, kdy marxistická levice násilně obsadila pražský 
Lidový dům. Podruhé se tak stalo v r. 1948, kdy podlou zradou zinscenovali 
fingované sloučení sociální demokracie s komunisty. Pevné jádro naší strany se 
tehdy odebralo do zahraničí a převážná většina členů čtyřicet let musela snášet 
komunistický totalitní režim. Kdo však naopak ochotně spolupracoval s komu-
nisty v Národní frontě, byli lidovci a tzv. socialisti, rekrutovaní z čs. strany 
národně sociální (říkalo se jim brkouni).  
 
2. O těchto skutečnostech měli by se dovědět naši občané, pro něž to jsou stále 
ještě většinou neznámá fakta. To by mělo být úkolem pro naše média, která se 
převážně prohlašují za nezávislá, ačkoliv jejich činnost mluví o opaku. Většina 
našeho tisku, rozhlasu i televizní stanice až doposud nesporně stranila pravici. 
Tento postoj přímo souvisí s politickým názorem většiny naší inteligence, která 
se po Listopadové revoluci bez rozmýšlení obrátila doprava. Bylo to bezhlavé 
a unáhlené rozhodnutí. Rozhodli se tak hlavně naši umělci, aby odčinili svou 
hanbu z podepsání tzv. anticharty v r. 1977. Tudíž je teď na médiích napravit 
své svědomí a i celá inteligence měla by zpytovat své svědomí, zamyslet se, 
zda chce být solidární s lidem a hlavně veřejnost informovat objektivně a bez 
postranních úmyslů zavádějících občany k pravicovému smýšlení. 
  
3. Hlavní politické kroky měly by se provést v poslanecké sněmovně. Týká se 
to zákonů přijatých za Topolánkovy vlády, které pro svou asociální povahu 
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neodpovídají požadavkům většiny občanů. Novelizovat bude nutno všechny 
zákonné normy z pera Julínka, Cikrta a Schneidera, které zavedly zdravotní 
poplatky a privatizovaly nemocnice.  
 
4. Nový předseda vlády měl by také kontrolovat činnost prezidenta Klause, zda 
nepřekračuje své pravomoci. Klaus si totiž delší dobu přivlastňuje práva, která 
mu vůbec nepatří. Doma kritizuje kde co, napomíná vládu, peskuje poslance 
a troufá si dokonce i na ústavní soud. Na svých zahraničních cestách kritizuje 
nejen jednotlivé politiky a ekonomy, ale především celou Evropskou unii. 
I taková kritika Klausovi nestačí, on si troufá i na vědecké odborníky, a to 
v oblasti klimatologie. Na vulkanology při výbuchu islandské sopky si již však 
nedovolil. Klaus vždy a všude hlásá, že trh vše vyřeší. Taková zvrhlá zásada 
mohla platit jen v 19. století pro majitele manufaktur a latifundisty. Klausovy 
názory jsou proto zastaralé, překonané a v moderní době již nepoužitelné. Aby 
se Klausovo jednání a chování umravnilo, bude nutno dát mu jasně na vědomí, 
že se musí držet v mezích svých práv a povinností. Aby nám nedělal ostudu 
v cizině, bude třeba pro jeho cesty do zahraničí mít souhlas předsedy vlády. 
Také jeho uvažované projevy v cizině měl by předseda vlády předem schválit, 
aby nedošlo k hanobení naší republiky. Pokud by Klaus jako prezident bez do-
držení těchto zásad přesto vycestoval, cestovní výlohy by musel hradit ze své-
ho a na jeho cestu by se pohlíželo jako na soukromou.  
 
5. Zákonné úpravy bude nutno provést i v působnosti Ústavního soudu, který 
se již několikrát dostal do sporu s prezidentem Klausem, s parlamentem i s po-
litickými stranami. Nejzávažnější případ se udál na podzim 2009, kdy vznik-
lým rozporem byly dokonce zmařeny volby do Poslanecké sněmovny.  
 
Závěrem dá se tedy zcela oprávněně usoudit, že příští vládu čeká již předem 
odhadnutelná celá řada úkolů a řešení velkých nedostatků v řízení státu, které 
bude nutno nejen projednávat, ale také jednou provždy prosadit. Teď jde hlav-
ně o to, aby přitom hlavní slovo měla sociálně demokratická vláda. 
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Co víme o vládních formách a anarchii?  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 9/2010) 
 
Před letošními volbami do Poslanecké sněmovny došlo ke dvěma vážným in-
cidentům. Dne 5. května v Brně na mítinku ČSSD byl násilníkem napaden Bo-
huslav Sobotka. V noci z 5. na 6. června v Plzni neznámý žhář zapálil volební 
stánek ČSSD.  
 
Oba tyto nezákonné činy patří nejen k projednání kriminalistickými orgány, ale 
jsou i projevem anarchie. O ní slovník cizích slov říká, že je to oportunistický 
směr vedoucí k oslabení nebo až k odstranění státní formy. Podle T. G. Masa-
ryka je anarchie jednostranná opozice, která se snadno zvrhává v revoluci.  
 
To mě přimělo k tomu, abychom si připomněli, jaké jsou vůbec vládní formy. 
Historicky jsou známé tři: Monarchie, aristokracie a demokracie.  
 
Monarchii známe jako vládu krále, císaře či cara. Za vlády římské monarchie 
byl principát. Šlo většinou o monarchii absolutní. Francouzská revoluce na 
konci 18. století dala však vznik monarchii konstituční. Tato forma vlády se 
v některých státech udržela až do dneška (Velká Británie, Belgie, Dánsko, Ni-
zozemsko, Norsko, Švédsko). Zvláštní druh monarchie měl starověk, kdy vlád-
li dva monarchové, např. dva králové ve Spartě (duarchie), dva konzulové 
v Římě (diarchie), tři vládci, Caesar, Pompeius a Crassus (triumvirát), nebo 
dokonce vláda čtyř mužů (tetrarchie). Historie zná i monarchii vojenskou, kdy 
se moc panovníka opřela o armádu. Poslední dva případy vojenské monarchie 
vyskytly se ještě ve 20. století (vláda generála Franca ve Španělsku a tzv. plu-
kovnická vláda v Řecku). Zvrhlými formami monarchie je tyranie a její mo-
derní forma, diktatura (nacistická vláda německého Hitlera a komunistická 
vláda ruského Stalina).  
 
V historii, kdykoli v čele státu z jakýchkoliv důvodů monarcha nestál, vlády se 
uchopila aristokracie (z řeckého aristoi nejlepší, tj. ti nejušlechtilejší, šlechta). 
Ve starém Řecku tak vláda oligarchie (z řeckého oligoi-nemnozí). Jelikož ti 
nemnozí byli většinou ti nejbohatší, sedělo jim označení plutokracie (z řeckého 
plútos-bohatství), čili vláda mamonu. Jinou formou aristokracie byla timokra-
cie (z řeckého time-daňové vyhodnocení), která znamená, že vláda se přiznáva-
la opět podle majetku. Naprosto zvláštní variantu vlády představuje theokracie 
(z řeckého theka-bůh), kdy státní moc je v rukou kněží. Tuto vládní formu 
dodnes praktikují islámské země.  
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Demokracie (z řeckého démos-lid) je vládní formou většiny států dnešního 
moderního světa. Je to vlastně nepřímá vláda lidu, který si volí své reprezen-
tanty (poslance, senátory) a ti volí vládní představitele. Může se však stát, že 
demokracie se může zvrhnout v ochlokracii, tj. vláda lůzy, nebo v byrokracii, 
tj. vládu správních úředníků.  
 
Vládní formou představující naprostý stav bez vlády je anarchie. Výskyt anar-
chie v minulosti vždy nahrával vzniku diktatury, levicové či pravicové. Např. 
v Itálii po 1. světové válce vzniklo anarchistické hnutí tíhnoucí nejdříve k soci-
alistické revoluci a nakonec je Mussolini zvrátil k fašismu.  
 
V moderním světě každý anarchistický projev narušuje demokratickou vládu 
a je naprosto škodlivý v době, kdy lid má rozhodnout, koho si zvolí za své   
reprezentanty. 
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Jaká jsou vlastně naše média? 
 

(připraveno pro Informační časopis ČSSD Prahy 8 – nevyšlo) 
 
V současné době většina našich médií, hlavně novinářských, tvrdí o sobě, že 
jsou politicky nezávislá. Tisk, rozhlas i televize snaží se za všech okolností 
vypadat, že píší a mluví jako indiferentní orgán. Dosáhne-li však některá pravi-
cová strana (ODS, TOP-09 nebo Věci veřejné) sebemenšího úspěchu, média to 
okamžitě s náležitým zdůrazněním neopomenou zveřejnit. Zato však, jakmile 
sociální demokracie přijde na veřejnost s něčím, co pravice odmítá, média zce-
la neskrytě oponují levicovému názoru. 
 
Předseda ČSSD Paroubek v době před volbami do Poslanecké sněmovny zare-
agoval na neseriózní jednání části tisku prohlášením, že do voleb odmítá jednat 
s Mladou frontou-DNES, Lidovými novinami a Hospodářskými novinami 
a časopisy Reflex a Respekt. Redaktor PRÁVA Jiří Hanák Paroubkovo roz-
hodnutí obratem zhodnotil jako bojkot a jakékoliv projevy politiků nesouhlasu 
s názory novinářů označil dokonce jako válku s novináři. 
 
K této falešné novinářské nestrannosti je nutno podat vysvětlení. Již T. G. Ma-
saryk v r. 1895 v České otázce v pojednání o žurnalistice upozornil na nutnost 
patřičného vzdělání každého novináře. A právě našim novinářům chybí znalost 
z historie, nebo přesněji povědomí o žurnalistice za posledních sto let.  
 
Jak za starého Rakousko-Uherska, za první a druhé republiky i po 2. světové 
válce náš tisk, až na nepatrné výjimky, nebyl nezávislý, jako je tomu dnes. 
Téměř každé noviny informovaly podle stranické příslušnosti. My, sociální 
demokraté, měli jsme své PRÁVO LIDU, které poprvé vyšlo krátce po založe-
ní naší strany. Tím byla prakticky naplněna žurnalistická demokratická plurali-
ta. Dnešní novinářská nezávislost je jen kamufláž zakrývající falešný názor, že 
co je levicové, to je komunistické. Proto naši novináři od Listopadové revolu-
ce, aby se zbavili podezření, že 40 let psali pro komunisty, prohlásili se za ne-
závislý tisk. To je neodpustitelná podlost. Všichni si dobře pamatujeme, jak se 
koncem r. 1989 naši novináři náhle překabátili. Jako smutná torza zůstaly po 
nich názvy PRÁVO a Mladá fronta. Naši novináři, tím že se skrývají za ne-
strannost, bojkotují vlastně demokratickou pluralitu a vytvářejí novinářskou 
diktaturu. 
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Poučení z květnových voleb  
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 12/2010) 
 
Již uplynula dost dlouhá doba od květnových voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR, a přesto nás stále něco nutí zamýšlet se nad tím, co bylo příčinou toho, jak 
volby dopadly. Učinil tak i Václav Bělohradský v celostránkové věcné polemi-
ce, jíž sobotu 3. července 2010 otiskl deník PRÁVO.  
 
Úvodem Bělohradský staví se negativně k názoru kdysi populárního novináře 
Ferdinanda Peroutky, jehož politický postoj spočívající v neorganizovaném 
veřejném mínění po Listopadové revoluci r. 1989 Václav Havel vehementně 
prosazoval a snažil se zavést nepolitickou politiku. Bělohradský říká doslova: 
„Po letošních květnových volbách nezbývá než být realisty a definitivně opus-
tit Peroutkův sebeklam.“  
 
Jako druhé poučení autor si všímá toho, jak pravicový tisk před květnovými 
volbami ovládl studentskou mládež a drsnými klipy po vzoru „Přemluv bábu“ 
z naší mladé generace se zasazoval o zřízení „pravicové lůzy“, která v předvo-
lební době pod praporem antikomunismu vajíčky narušovala sociálně demo-
kratická shromáždění. 
 
Jako třetí poučení Bělohradský uvádí tzv. třídní boj naruby, kdy bohatí a mladí 
voliči své pravicové přesvědčení masově stavěli proti zneužívání sociálních 
dávek, a tím okrádání státu. Takové jednání autor přirovnává ke starému čes-
kému proticikánskému rasismu. V rámci takových nelidských názorů pravico-
vá mediální kampaň obracela veřejné mínění a přesvědčovala voliče, že platit 
poplatky ve zdravotnictví je záslužné a téměř vlastenecké.  
 
Dále Václav Bělohradský rozebírá občanskou nespokojenost. Doslova říká: 
„Lidé jsou nespokojení s tím, jak funguje kapitalismus, ale nemají odvahu vi-
dět, že kapitalismus jinak fungovat nemůže.“ Lidé se zlobí na „zkažený kapita-
lismus“ a naivně chtějí, aby pravá pravice zavedla kapitalismus s lidskou tváří. 
To však už tady jednou bylo, jenže v obráceném gardu. Komunismus s lidskou 
tváří se v r. 1968 nepovedl. Zkrátka, kapitalismus je jen jeden. Nakonec se Bě-
lohradský zabývá autismem českých voličů, kterým chybí smysl pro podstatné 
souvislosti. Lidé jsou lhostejní ke katastrofám a k terorismu téměř denně se 
vyskytujícímu na celém světě. Nejhorší je terorismus tržní ekonomiky. (Za-
mysleme se přitom na zásadní slogan Václava Klause, že „trh vyřeší vše“.)  
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Lidé se především bojí o práci, hrozí nezaměstnanost. Toho využívají kapitalis-
té ražením rafinovaného hesla: „Lidé chtějí práci, ne sociální dávky.“ Proto 
kapitál chce stále více deregulace, privatizaci, méně kontrol, méně byrokracie. 
Je to obludné a falešné vědomí. Smyslem ekonomického růstu nemůže být sa-
ma práce. Ta má smysl, jen když slouží něčemu smysluplnému. A ekonomický 
růst přináší více pracovních příležitostí. Česká ekonomika je závislá na výrobě, 
která poskytuje práci. Naopak krizi a s ní spojenou nezaměstnanost k nám při-
vedl kapitál. To si naši pravicoví a s nimi mladí zmanipulovaní voliči neuvě-
domili, a proto také tak květnové poslanecké volby dopadly.  
 
Čas nám však ukáže, co nová vláda dokáže. 
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Jaký byl rok 2010 v politice? 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 1/2011) 
 
K této otázce v titulu hodilo by se dodat, jak se dařilo sociální demokracii. Stě-
žejní byla dvě politická kritéria. Jarní volby do Poslanecké sněmovny a dvoje 
podzimní volby. Do senátu a komunální volby. Na jaře sociální demokracie 
sice utrpěla Pyrrhovo vítězství, ale zato na podzim byla naše strana nepopira-
telně úspěšnější, a to hlavně ve volbách do senátu. 
 
Vraťme se však dnes s odstupem času s kritickým pohledem, který tehdy buď 
vůbec chyběl, nebo byl neúplný a nedůsledný, anebo naše média byla v něčem 
slepá, hluchá a hlavně němá.  
 
Nejdříve k volbám do poslanecké sněmovny. 
 
Byl u nás zaveden takový usus, že prezident republiky po volbách vždy sesta-
vením vlády pověřil lídra vítězné politické strany. V r. 2006 tak učinil prezi-
dent Klaus, přestože ODS volby vyhrála jen velmi těsně před ČSSD. 
Topolánkovi pak proto trvalo řadu měsíců, než se mu podařilo vládu sestavit. 
 
V r. 2010 Klaus však naprosto přehlédl ČSSD jako vítěze voleb, protože její 
vítězství bylo dosti těsné a sestavením vlády pověřil opět ODS. Klausovi v je-
ho váhání nakonec pomohl sám Paroubek. Přesto v tomto případu Klaus zave-
dený usus nedodržel a svým rozhodnutím narušil tradiční jednání. Vystavil se 
tak opět do podezření, že jako hlava státu nejedná vždy nezávisle a spravedli-
vě, a to jak doma, tak i v zahraničí. Je to o něm dostatečně známo, že občas 
jedná jako umíněný znalec mnoha oborů lidské činnosti a doma se příliš vmě-
šuje do pravomocí ostatních státních orgánů. 
 
Výsledkem toho je, že vláda premiéra Nečase počíná si nepřesvědčivě a ztrácí 
důvěru nejen u koaličních stran, ale i u členů ODS. 
 
A nyní k podzimním volbám. 
 
Volby do senátu vyhrála sociální demokracie, a tak nejméně na dva roky získa-
la většinu v horní komoře parlamentu. 
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O co jednodušší a jednoznačnější byly volby do senátu, o to složitější byl vý-
sledek komunálních voleb. V městech a v obcích vznikaly různé koalice. 
Téměř za nesmyslnou považovala část veřejnosti koalici uzavřenou v Praze 
mezi ODS a ČSSD. Proti této koalici byly dokonce pořádány veřejné demon-
strace. Poškozenou se cítila hlavně strana TOP 09, která v Praze komunální 
volby vyhrála. 
 
Příznivci TOP 09 nemohli unést, že jejich zástupci při sjednávání koalic jednali 
naprosto diletantsky. Top 09 nemá totiž dostatek zkušených politiků. Příznivci 
této strany pak ze zoufalství, při prvním zasedání pražského zastupitelstva 
30. listopadu, uspořádali před radnicí nedůstojnou a nevkusnou demonstraci 
a pokusili se dokonce narušit jednání. K tomuto excesu se nepochopitelně při-
dal i exprezident Havel. 
 
Stal se tak opak toho, jak dopadly volby do poslanecké sněmovny. Na jaře 
2010 volby vyhrála ČSSD, ale vládu sestavovala ODS. Na podzim v Praze pak 
komunální volby TOP 09, ale na radnici se dostali zástupci ODS a ČSSD. Do-
šlo tak v jednom roce ke dvěma politickým paradoxům. 
 
Ještě před loňskými volbami vznikla u nás řada nových politických stran 
a hnutí. Z nich jako nejvýznamnější se uvedly TOP 09 a Věci veřejné (VV). 
Jejich charakter náš hradní vševěd vcelku výstižně označil za rychlokvašky, tj. 
něco nedodělané, nedokonalé. 
 
Říká se: „Jaký pán - takový krám“. A tak je to také s předsedy těchto dvou 
stran. Jeden z nich je feudál hovořící češtinou cizím přízvukem, o jehož národ-
nosti se neví, zda je Rakušan, Němec, Čech nebo dokonce Švýcar. Navíc je to 
potomek šlechtického rodu, jehož předkové rozmnožili své bohatství z konfis-
kátů po Bílé hoře. 
 
Druhou stranu, zvanou všeobecně “veverkami“, vede mediální tlučhuba, který 
o politice nemá zřejmě skoro žádné znalosti. Po svém zvolení do vlády sám 
přiznal, že se politice bude přiučovat až při výkonu funkce ministra vnitra. Pro-
to také v tomto rezortu máme tolik nesrovnalostí, nepořádku až zmatků. 
 
Tak takové politiky máme teď ve vládě. Převažují nedoukové a diletanti, jimž 
ze zákulisí jako divadelní sufléři napovídají své rozumy zkrachovaní politici. 
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Tím se samovolně nabízí otázka. Kdo za to může, že máme takovou vládu? 
No, pochopitelně voliči. Vsadili totiž na špatnou kartu. Uvěřili především me-
diálnímu tlachání, že potřebujeme změnu. Připomíná to trochu polistopadovou 
náladu v roce 1989. Tehdy také se horovalo pro změnu a vzniklo tak Občanské 
fórum. A kam OF dospělo? 
 
Před časem o naší rozhádané politice bylo konstatováno, že máme u nás blbou 
náladu. Ano, lidé jsou skutečně politicky rozladěni, protože se mnozí ještě ne-
zařadili do toho správného politického směru, kam patří hlavně podle svého 
původu, vzdělání, profese a především podle sociálního cítění. 
 
Většina našich občanů, a to hlavně mladšího a středního věku, kteří před listo-
padovou revolucí znali jen komunistickou totalitu, kdy bylo možné volit jen 
jednu stranu, KSČ. Dosud správně nepochopili demokratický systém s pluralit-
ní politikou. Proto předvolební agitace jednotlivých politických stran považují 
za nesprávné, nepatřičné či dokonce za neslušné až škodlivé. Měli by se dát 
poučit, jak před volbami jednají občané v zemích na západ od nás. Když se 
chceme přizpůsobit lidem ze západních civilizací, tak bychom se měli od nich 
učit i politice. 
 
Právě sociální demokracie je tou stranou, která hodlá hájit zájmy většiny na-
šich občanů. Od mladých zakládajících své rodiny, většiny pracujících, tj. děl-
níků, různých zaměstnanců, úředníků řídících i vedoucích pracovníků, 
příslušníků inteligence i drobných podnikatelů, zkrátka všech, kteří jsou hmot-
ně závislí na měsíčních mzdách a platech. A těchto lidí je u nás více než 80 
procent. 
 
Proto v novém roku 2011 všichni sociální demokraté a jejich příznivci neměli 
by vyklízet své pozice, ale naopak důsledně plnit program naší strany, jednat 
otevřeně, avšak slušně, a to jak mezi sebou, tak i na veřejnosti s ostatními    
občany. 
 
Na závěr vyjadřuji přání, aby jarní sjezd ČSSD přinesl pro sociální demokracii 
úspěšné vyřešení sporných otázek, nové členské vedení strany a nový program, 
který by zajistil do budoucna lepší vyhlídky pro ČSSD a pomohl naší republice 
překonat hospodářskou krizi. 
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Faux pas prezidenta Klause 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 2/2011) 
 
Staré přísloví praví: „Ryba se kazí od hlavy“. Toto přísloví mě napadlo, když 
5. ledna ve večerních televizních zprávách na ČT 1 se na obrazovce objevil 
prezident Klaus, který si vyjel do hor zalyžovat. V rozhovoru s novinářem mi-
mo jiné řekl, že „snowboard je levičácký sport“. Tak se prezident Klaus poku-
sil o bonmot, ale vypadl z něj jen politický blábol. 
 
Takového výroku se může dopustit jen člověk s neomaleným chováním, který 
už i do sportu zanáší nevkusné až urážlivé narážky. 
 
Náš pan prezident si vůbec příliš a nevhodně dovoluje vstupovat nejen do poli-
tiky, ale téměř do všech oborů lidské činnosti. Dlouhou dobu působil jako brz-
da pro vstup naší republiky do Evropské unie, ztrapňoval se popíráním 
existujícího oteplování klimatu, čímž tak fušoval do práce světovým klimato-
logům, a dokonce si dovoloval poučovat právníky našeho Ústavního soudu. 
 
Kardinálního faux pas se náš prezident dopustil 21. prosince loňského roku, 
když si na Hrad pozval zástupce vládní koalice, aby zabránil případnému fi-
asku při hlasování ve sněmovně o nedůvěře vládě. 
 
Z jednání na Hradě vyšlo nejdříve lakonické komuniké, že výsledkem jednání 
byla jen ústní dohoda bez jakéhokoliv zápisu. Po Novém roce se však Klaus 
rozlobil na média, která referovala o dohodě vládní koalice ze dne 21.12.2010. 
Prezident Klaus nyní tvrdí, že toho dne na Hradě nebyla žádná dohoda uzavře-
na a to ani na papíře, ani bez papíru. 
 
Co si mají občané teď o tom myslet? Možná někoho napadne, že toho 21. pro-
since se na Hradě sešli koaliční zástupci, aby Klausovcům pomohli ustrojit vá-
noční stromeček a přitom mudrovali o problému, zda dárky pod stromeček 
přináší Ježíšek, Weihnachtsmann, Pére-Noël, Děda Mráz či Santa Claus. 
 
Nebo 21. prosince byla na Hradě jen předvánoční pijatika? Prezident Klaus od 
svého druhého zvolení chová se vůbec nějak divně, lidově se tomu říká „jako 
utržený ze řetězu“. Někdy jedná jako umíněný stařík, jindy zase jako diktátor 
až příliš podobný běloruskému Lukašenkovi. 
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Venkoncem i letošní prezidentův novoroční projev byl nejen až nápadně krát-
ký, ale především jaksi mlhavý, nic neříkající. Je také proč, prezident nám totiž 
už nemá co říct, je v koncích se svými moudry. 
 
A jako lidové přísloví vysvětluje, odkud se ryba začíná kazit, tak se i my mů-
žeme domyslet, odkud pramení chyby a přehmaty naší pravicové politiky - od 
Klause. 
 
Nabízí se otázka, jaký postoj k tomu mají zaujmout občané a mají-li si nechat 
líbit prezidentovy vrtochy. 
 
Jelikož jsme v demokratickém státu, neměli bychom si nechat líbit Klausovo 
neopodstatněné peskování a že naší republice dělá ostudu v zahraničí. Měl by 
se najít odvážný a respektovaný jedinec, který by prezidenta vhodným způso-
bem napomenul a varoval ho, aby se nedostal na index historických osobností, 
které budoucnost bude hodnotit jako škůdce národa. 
 
Zprůhlednění Klausovy osobnosti bylo by pak poučením pro ty občany, kteří 
mu bezhlavě věřili a u nichž byl v oblibě. Teprve pak konečně Klausovi snob-
ští obdivovatelé prohlédnou, a prezidentovy preference silně poklesnou. 
 
Jak na to zareaguje Klausova ješitnost, lze se jen domýšlet. Není však vylouče-
no, že prezident po příkladu Topolánka zvolí nakonec abdikaci. 
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Aktuální úvahy před sjezdem ČSSD 
 
(připraveno, ale nevyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8) 
 
Není sporu o tom, že naší pravicové vládě se příliš nedaří. Média denně propí-
rají dlouhotrvající problémy vnitrostátní politiky, jejichž vyřešení se velmi těž-
ce rodí nebo je téměř v nedohlednu. 
 
Nejvážnější problém je ve zdravotnictví, způsobený výpovědí téměř čtyř tisíc 
lékařů. Ministr zdravotnictví musel narychlo shánět peníze, aby se zabránilo 
kolapsu nemocnic. Příčina: Julínkovy poplatky nepomohly a Kalousek důklad-
ně osekal rozpočet. Přímo zádrhel vznikl na vnitru při výběru nového policej-
ního prezidenta. Přitom se proti sobě jako dva kohouti přímo zasekli ministr 
vnitra John a premiér Nečas. Kdepak zůstala koaliční shoda proklamovaná po 
volbách? Navíc policisté žádají demisi ministra Johna a hrozí dokonce výpo-
věďmi. 
 
Chaos vládne v zákonodárství. Přiznává to sám ministr spravedlnosti. Podílí se 
na něm často sám parlament vydáváním zákonných novel, které pak jsou často 
v rozporu s jinými zákony. Není divu, když mezi právníky se dostali absolventi 
plzeňské právnické fakulty. 
 
Upadá naše zemědělství. Člověku je smutno při pohledu na českou krajinu, 
jede-li v létě po silnici nebo vlakem a vidí kolem sebe zaplevelené a ladem le-
žící lány, které dříve dávaly úrodu našim občanům a navíc často i na vývoz. 
Dnes zemědělské výrobky většinou dovážíme z ciziny. Naši zemědělci nejsou 
schopni konkurovat lacinějšímu a mnohdy kvalitnějšímu dovozu. Co s tím udě-
láme? Vázne i průmysl. Mnohé sklárny byly zavřeny nadobro, jiné zatím jen 
dočasně. Zkrachovaly největší textilní a oděvní závody. Zatímco před druhou 
světovou válkou náš obuvnický průmysl byl na předním místě na světě, dnes 
obuv dovážíme. Nedivme se pak, že máme nezaměstnané občany. 
 
Problém máme i v dopravě. Silnice, hlavně dálnice, zahlcuje kamionová pře-
prava. Přitom železnice má volné kapacity. Příčinou je rozdíl v ekonomice. Jde 
jen o to, najít způsob řešení. 
 
Média nás denně informují o celé řadě dalších problémů, např. důchodové re-
formy, celostátní maturity, ohrožená existence SAZKY, nevyřešený rozpor 
energetických zdrojů, sporné nákupy vojenské techniky a další. Hrozí vládní 
krize. Jaký další malér nás čeká? 
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Příčinou všech těchto nedostatků je prosazení Klausova tržního hospodářství, 
které se až plíživě změnilo na podnikatelské vykořisťování, v nadutost a aro-
ganci novodobých zbohatlíků a projevující se v korupci, ve zvýšené kriminalitě 
a v silničním pirátství. 
 
U většiny těchto problémů jako červená nit se jimi provléká a ekonomiku sva-
zuje Klausovo heslo „vše vyřeší trh“. Tento naivní názor, navíc s pomocí vtíra-
vé reklamy v novinách, v televizi a podobě letáků ve schránkách na dopisy, 
skutečně nic nevyřeší. Výčet našich problémů naopak nasvědčuje tomu, že trh 
vše vyřešit není schopen. Je všeobecně známo, že výsledkem trhu je zisk a na 
něm se většinou podílí menšina, tj. hrstka kapitalistů, zatímco stát a občané na 
takové hospodaření jen doplácejí. 
 
Nejde však jen o Klausovu pseudoekonomiku. Klaus nám škodí i jako politik, 
když hlavně v cizině se předvádí jako zarputilý odpůrce Evropské unie nebo 
jako pavědec v klimatologii popíráním celosvětového oteplování. Nepřehléd-
nutelné je Klausovo autoritativní jednání po jeho druhé prezidentské volbě. To 
přímo vyzývá ke srovnání s nespokojeností občanů v Tunisu, Egyptě, Jemenu, 
Alžírsku a dokonce v Íránu, kde občané prosadili nebo usilují o svržení prezi-
denta po jeho nestoudně dlouhotrvající funkci. 
 
Nabízí se tudíž otázka, zda si lidé, kteří začátkem 90. let Klausovi uvěřili, nyní 
uvědomili, co vlastně jeho doktořina znamená a co již dokázala napáchat? 
 
Politické uvědomění občanů po dvaceti letech svobodného a demokratického 
státu je stále ještě na nízké úrovni. Občané snadno uvěří líbivým slibům a do-
sud si neosvojili racionální politické myšlení. To má za následek, že voliči 
v jedněch volbách dají hlas pravici a příště volí levici. Dokladem toho je rozdíl 
mezi výsledky krajských voleb v r. 2008 a parlamentních voleb z loňského 
roku. 
 
Rozhodné slovo, jak řídit náš stát, může naznačit letošní XXXVI. Sjezd ČSSD. 
Ten by měl ve svém usnesení nabídnout schůdné řešení všech nedostatků naše-
ho hospodářství i vnitrostátní politiky a dostat republiku z krize. 
 
Jde hlavně o to, aby se naše strana na sjezdu prezentovala jako politické usku-
pení představující demokratickou sílu se sociálním zaměřením, schopná zastu-
povat široké vrstvy národa od dělníků, přes různé zaměstnance, až po řídící 
a vedoucí pracovníky a i představitele inteligence. Přitom naše strana nesmí 
zapomínat na mladé lidi, postižené občany a důchodce. 
 



 

93 

Právě toto široké spektrum našich občanů může dokázat, aby současná vyko-
řisťovatelská pravicová politika byla konečně usvědčena z neschopnosti, a vlá-
du převzala strana (či strany) skutečné demokracie se sociálním přístupem. 
Cílem tedy je, aby padl mylný Klausův názor, že „vše vyřeší trh“, a zlomí se 
jeho odpor k demokracii s přívlastkem, jak říká, tj. se sociálním cítěním. 
 
Pokud se tento záměr podaří, pak teprve naše většinou pravicově orientovaná 
média snad již konečně prohlédnou nesmyslný názor Václava Klause a budou 
psát a mluvit reálně, jak kdysi žurnalistům radíval T.G.Masaryk. 
 
Východiskem k tomu může být právě letošní březnový sjezd ČSSD. Ten by 
měl ukázat, jak se má dělat politika prospěšná pro většinu našich občanů. Aby 
se tak stalo, musí být sjezdové jednání věcné, směřující ke společnému cíli, 
prosté jakékoliv rozhádanosti a nesmí sledovat osobní či skupinové ambice. 
Záleží tak jak na uchazečích o čelné funkce ve straně, tak i na přítomných de-
legátech sjezdu. 
 
Proto jim držíme palce a přejeme si tak navzájem, aby letošní sjezd ČSSD za-
znamenal obrat k lepšímu jak v naší straně, tak i v naší vnitrostranické politice. 
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Vztah médií k politickým stranám 
 
(připraveno, ale nevyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8) 
  
Na letošním březnovém sjezdu ČSSD několikrát z úst jak politiků, tak i ko-
mentátorů zaznělo, že odporovat mediálním pracovníkům nemá cenu, nebo že 
se to dokonce i nevyplácí. 
 
Tak to lze považovat za zárodek vzniku nového velikášství. Přiznávat oprávně-
ní jediného možného názoru pouze žurnalistům rovná se téměř názorovému 
návratu do středověku. Tehdy také jedině církev rozhodovala o jednání i myš-
lení všech lidí. 
 
Dnes však máme společnost uznávající demokratický režim. T. G. Masaryk 
kdysi řekl, že demokracie je diskuse. Připouštět, že v diskusi mají média názo-
rovou přednost, je tudíž nedemokratické, nehledě k tomu, že se považujeme za 
republiku s pluralitní demokracií. 
 
Z praxe víme, že na nepochopení nebo přímo na urputný odpor médií narážejí 
hlavně levicoví politici. Naproti tomu pravicoví politici nacházejí u médií ne-
poměrně větší pochopení. To znamená, že politická levice má proti sobě dva 
politické soupeře. Pravici a média. 
 
Mediální pracovníci jsou až nestoudně dotěrní hlavně svou nepodloženou kriti-
kou mnohdy předcházející v urážky, které jim úřady i soudy dokonce trpí. Žur-
nalisté jsou tak nepopiratelně jakýmisi novodobými inkvizitory. 
 
Otázka tedy je, jak si má ČSSD v této situaci počínat. Jedinou možností je plnit 
usnesení březnového sjezdu, tím získat voliče v příštích volbách krajských 
i sněmovních, a vytvořit tak silnou vládu. 
 
Pak našim médiím nezbude nic jiného, než zahodit vypsaná pravicová brka 
a začít psát jako skuteční demokratičtí žurnalisté uznávající pluralitu názorů. 
Čas pak ukáže, zda média skutečně přišla k rozumu, nebo svou demokratickou 
loajalitu jen předstírají. 
 
Cílem by měla být mediální reformace. 
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Muammar Kaddáfí nebo Václav Klaus? 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 5/2011) 
 
Tak by mohla znít otázka, kdo je větší autokrat. Nežli začneme zvažovat odpo-
věď, udělejme si přehled našich prezidentů. 
 
Ze všech našich prezidentů skutečnými demokraty byli jedině T. G. Masaryk 
a Edvard Beneš. Hácha byl obětujícím se chudákem, Gottwald, Zápotocký 
a Novotný byli ryzí komunističtí diktátoři. I generál Svoboda se k prezidentské 
funkci vlastně obětoval. Husáka do funkce prezidenta dohnala jeho ješitnost 
a stal se nakonec také diktátorem. 
 
Havel byl apolitický prezident s naivním názorem na nestranickou politiku, 
jakou nelze zavádět v pluralitní demokracii. To je představa utopického reži-
mu, jakéhosi absurdistánu. Havel zapomíná, že absenci politických stran jsme 
tu měli již za německé okupace, vládu jedné strany za komunistické totality. 
 
Václav Havel si dnes již ani nevzpomíná, že se v r. 1968, v období Pražského 
jara, hlásil jako nový člen k pokusu o obnovení sociálně demokratické strany 
u nás v rámci snah o tzv. demokratizaci. V současné době, on mírotvorce, chce 
punktovat jakousi odvetu proti Kaddáfímu a rozpoutávat ještě větší rozbroje 
v islámském světě. 
 
Konečně Václav Klaus je sice oficiálně demokratickým prezidentem, ale pro-
jevuje se jako autokrat. V politice, a to nejen ve vnitrostátní, ale i v mezinárod-
ní, tvrdošíjně prosazuje své pomýlené názory, neomaleně popírá postoje svých 
odpůrců a zdá se, že by chtěl dokonce poučovat celý svět. Uznává sice pluralit-
ní demokracii, ale jeho krédem je přesvědčení, že vládnout může jen pravice 
a levici je podle jeho představy přisouzena permanentní opozice. 
  
Přestože má jen ekonomické vzdělání, vměšuje se i do jiných vědních oborů, 
jako jsou např. práva, klimatologie aj. Klaus je zkrátka dotěrný nezmar. Zají-
mavý je Klausův postoj k současnému libyjskému ozbrojenému konfliktu, kte-
rý se podobá občanské válce. Klaus z počátku zastával tvrdě neutrální postoj. 
Vzápětí, aby si nepoškodil mínění u občanů, obrátil se jak korouhvička a pro-
jevil většinový názor k odstoupení Kaddáfího z funkce samovládce. 
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Snad jen ten islám dělá z Kaddáfího protřelejšího autokrata a přímo diktátora 
a tyrana. Plukovník Kaddáfí opírá se hlavně o svou ozbrojenou chuntu, kdežto 
Klausovou zvůlí je jeho ostré pero a jedovatý jazyk.  
 
A je to právě Klausovo nevhodné až nestoudné chování u nás i v zahraničí, 
které v celé naší veřejnosti vyvolalo přání, aby příští prezidentské volby byly 
již přímé, tj. aby na volbě prezidenta se podíleli sami občané. O tomto návrhu 
již dokonce jedná parlament. 
 
ČSSD tento návrh podporuje a při jednání ve sněmovně měla celou řadu kon-
struktivních připomínek, které mohly dokonce přinést i úspory v nákladech na 
volby. 
 
Není však vyloučeno, že Klaus ve funkci nevydrží ani do příštích voleb, proto-
že se naprosto zprotiví většině občanů, poklesnou tak jeho preference a pod 
tlakem veřejného mínění sám podá demisi. 
 
Nebylo by to poprvé, co se tak u nás již v minulosti stalo. “Quo usque tandem 
abutere, Claus, patientia nostra!“ řekl by Marcus Tullius Cicero ve starém Římu. 
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Jsou komunisté zreformovatelní? 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 6/2011) 
 
S touto otázkou souvisí i úvaha, zda tzv. bohumínské usnesení je v dnešní době 
ještě účelné. Na toto téma 3. května 2011 otisklo PRÁVO článek bývalého po-
slance ČSSD Zdeňka Jičínského. Ten totiž tvrdí, že bohumínské usnesení 
vzniklo pod silným tlakem antikomunismu šířeného pravicovými stranami 
a médii a že přijaté usnesení bylo projevem slabosti strany. Jičínský zkrátka 
chce ve čtenářích vzbudit názor, že bohumínské usnesení je ideologickou veteší. 
 
Přes tuto polemiku je nesporné, že bohumínské usnesení je přímo závislé na 
zreformovatelnosti komunistické strany. Je tedy třeba především zhodnotit, zda 
a do jaké míry se dnešní komunisté (KSČM) již odklonili své matky KSČ říze-
né bývalou Varšavskou smlouvou.  
 
Je nepopiratelné, že po r. 1989 téměř ve všech státech východní Evropy za Že-
leznou oponou ze strany komunistického typu zreformovaly na demokratické 
strany se sociálním zaměřením. Jedině ruská komunistická strana a naši komu-
nisté si tvrdohlavě nezměnili svůj název. Paradoxně pak zní, když naši komu-
nisté se dnes vydávají za demokraty. To zní podobně, jakoby se analfabet 
považoval za sečtělého. 
 
Docela nedávno jsme se o nezreformovatelnosti ruských komunistů mohli pře-
svědčit při televizním sledování utkání ruských reprezentantů na mistrovství 
světa v ledním hokeji na Slovensku. Ruští fanouškové tam ostentativně až pro-
vokativně používali na svém oblečení znaků ve tvaru rudých hvězd, srpu a kla-
diva, CCCP a někteří byli dokonce převlečení za námořníky u „Aurory“, 
symboly pravých bolševiků. 
 
Podobně nemáme důvod věřit, že naši komunisté jsou aspoň na cestě ke svému 
zreformování. My, sociální demokraté, nemůžeme zapomenout na zradu ko-
munistů z roku 1920, kdy se ovlivněni ruskou socialistickou revolucí z r. 1917 
odtrhli od naší strany a dokonce nám nadávali „sociálfašisti“. 
 
Dokud se nám komunisté zcela jasně za svou podlou zradou z r. 1920 neomlu-
ví, nevymažou z názvu své strany název „komunistická“ a přesvědčivě se ne-
změní na skutečně demokratickou stranu, nemůžeme uvěřit, že naši komunisté 
se věrohodně zreformovali. 
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Jedině, až by se komunisté zreformovali a přesvědčivě se změnili na skutečně 
demokratickou levicovou stranu, pak by snad ČSSD a tou novou stranou mohla 
uzavřít případnou koalici. 
 
Proto zatím bohumínské usnesení musí platit dále! 
 
Záleží na nich! 
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Je Klaus důvěryhodným prezidentem? 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 9/2011) 
 
Tuto otázku jsem si opět položil, když jsem na internetu sledoval politické 
zpravodajství z Klausovy státnické cesty po Jižní Americe. Kamera přitom při-
stihla Klause, jak po podpisu jedné z uvařených smluv ve zdánlivě nestřeže-
ném okamžiku zcizuje hostitelské pero a ukryté v dlani je strká do kapsy. 
Přitom výraz jeho tváře byl naprosto stejný jako u chlapce, který na trhu krade 
jablko. 
 
Dodatečné vysvětlení mluvčího Hradu Radima Ochvata bylo nepřesvědčivé 
a dokonce trapné. 
 
Jen se Klaus vrátil domů, odmítl přijmout demisi ministra Bárty i návrh premi-
éra na odvolání ministrů Johna a Dobeše. Prezident tím nerespektoval Ústavu. 
 
Václav Klaus už snad pohrdá všemi zákony. Vytváří si vlastní kodex a má 
sklon k autoritativnímu jednání. Odmítá přijmout ultimáta, ale sám je každému 
dává. Přitom je z funkce prezidenta neodvolatelný. Zbývá už jen čekat, že se 
dopustí vlastizrady. Dělá nám jen ostudu. 
 
Prezident Klaus se stává figurkou, jakou byl rakouský císař František Josef I. 
Není divu, že se do něho před časem strefil lidový básník Adam Votruba, jehož 
gnómické čtyřverší před časem otisklo PRÁVO ve své příloze. 
 
Skákal Klaus přes Bauhaus, 
přes minové pole. 
Šel za ním Mikymaus, 
řekl mu: „Ty vole!“ 
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K vysokým školám 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 4/2012) 
 
Vysoké školy se vzbouřily, 
proti Dobešovi dělají kroky 
a kritizují celou vládu. 
 
Zapomněly však, koho volily 
do sněmovny před dvěma roky. 
Teď vedou k Nečasovu pádu. 
 
Změnila inteligence své mínění 
a pochopila konečně sociální cítění? 
 
Tak by se mohla z části pravice 
stát demokratická levice.  



 

 

Články o historii 
a historických událostech 
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Tři provin ění komunistů na sociální 
demokracii 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 1/2006) 

 
Kalousek rozvířil naší politickou scénu návrhem zákona na zákaz komunistické 
strany. Podle mého názoru lidovci nejsou ti praví, kterým komunisti nejvíce 
ublížili, měli přece v komunistické vládě dokonce svého ministra, pátera Ploj-
hara! 
 
Nejvíce komunisti ublížili sociální demokracii, a to několikrát. Poprvé to bylo 
ještě za starého Rakouska. Tehdy si ještě neříkali komunisti, ale tvořili tzv. 
centristickou frakci naší strany usilující za zachování rakousko-uherského 
mocnářství, pokud se přemění na federativní stát. Vůdcem této frakce byl Dr. 
Bohumil Šmeral. Opačný názor měli tzv. autonomisté usilující o národní samo-
statnost. Ti v sociální demokracii tvořili převážnou většinu.  
 
Vlivem 28. října centristé dočasně ustoupili do pozadí. Avšak již v roce 1919 
bývalí centralisté, opět vedeni Šmeralem a ovlivnění ruskou revolucí z r. 1917, 
přikláněli se k bolševickým metodám boje o moc a jako levicové frakce sociál-
ní demokracie hlásili se k diktatuře proletariátu zakládaného Sovětského svazu. 
 
14. září 1920 vedení sociální demokracie vyloučilo levicovou frakci ze svých 
řad. Levice na to reagovala násilným obsazení Lidového domu a vydavatelství 
Práva lidu. 21. září 1920 začala vydávat své Rudé právo. 25. října 1920 z roz-
hodnutí soudu měla levice Lidový dům vyklidit. Ta však neuposlechla, a tak 
teprve 9. prosince na příkaz vlády policie donutila levici Lidový dům opustit. 
V roce 1921 se pak levice sociální demokracie prohlásila za komunistickou 
stranu. V té době komunisti začali sociální demokraty hanlivě označovat za 
sociálfašisty. To byl druhý případ, kdy komunisti ublížili naší straně. 
 
V první polovině dvacátých let 20. století mnozí z těch, kteří se nechali po-
blouznit komunismem, poznali, že komunistická doktrína hezky zní, ale v praxi 
vede lidi do slepé uličky. K těm tenkrát předseda sociální demokracie Antonín 
Hampl adresoval v Právu lidu svou výzvu k návratu do sociální demokracie 
v článku s nadpisem „Hoši, z vandru domů!“ 
 
Potřetí nás komunisti poškodili v roce 1948, a to opět zradou. Tehdy v důsled-
ku únorových událostí, které se mohou klidně nazvat komunistickým pučem, 
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se sociální demokracie názorově štěpila na tři křídla. Největší středové, vedené 
jejím předsedou Laušmanem, levé, ovládané bývalým předsedou Fierlingerem 
a menší, pravicově zaměřené křídlo řízené Majerem, kolem něhož se sdružova-
la hlavně inteligence. Levicové křídlo za pomoci policie, která byla v rukou 
komunistů, v únoru 1948 opět násilně obsadilo Lidový dům včetně sekretariátu 
sociálně demokratické strany a vydavatelství Práva lidu. Komunisté spolu se 
zrádcovským křídlem Fierlingerovým nelegálně prohlásili sloučení sociálně 
demokratické strany s komunisty. 
 
41 let pak čs. sociální demokracie žila jen v exilu. Teprve listopadová revoluce 
v roce 1989 umožnila čs. sociálním demokratům svobodně politicky pracovat. 
 
Provinění komunistů na sociální demokracii je nejen prokázané, ale hlavně 
neomluvitelné. Proto jakékoliv omluvy dnešní KSČM, pokračovatelky KSČ, 
nestačí. Zločin se musí odčinit jedině dobrým skutkem. Dnes již není dostaču-
jící, aby se naši komunisté zřekli Marxe, Lenina, Stalina a Gottwalda včetně 
rudé hvězdy a srpu s kladivem. Je třeba zbavit se odporu vzbuzujícího adjekti-
vu „komunistický“. Jestli komunisti se skutečně chtějí zařadit mezi demokra-
tické strany a vážně myslí své omluvy za tři velké křivdy, kterých se dopustili 
na sociální demokracii, mají jedinečnou příležitost stejně tak náhle, jak svou 
stranu v roce 1921 založili, aby ji nyní sami rozpustili. Jedině tak se u nás posí-
lí levice a umožní se vybudovat dobře fungující sociální stát. 
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Únor 1948 - pád svobody a demokracie 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 2/2006) 
 
V historii našeho národa poznal náš lid ve 20. století dva dny, kdy jsme ztratili 
svobodu a demokracii. Byl to 15. březen 1939, po němž následovalo šest let 
nacistické okupace a podruhé po Únoru 1948 jsme trpěli 41 let v komunistické 
totalitě. V roce 1939 jsme podlehli německé rozpínavosti za pomoci neschop-
nosti evropských velmocí. 
 
Únor 1948 byl však vnitrostátním pučem zosnovaným komunisty za pomoci 
Sovětského svazu. Politický převrat začal 13. února 1948, kdy bez schválení 
vlády bylo vyměněno osm oblastních velitelů SNB a nahrazeno lidmi, které 
určila bezpečnostní komise ÚV KSČ. Provedení výnosu bylo pozastaveno do 
projednání ve vládě. Tam byli komunisti ještě přehlasováni. 
 
16. února komunisté se obrátili se žádostí o podporu na masové organizace.  
 
17. února Rudé právo otisklo vymyšlenou zprávu o údajné dohodě sociální 
demokracie a strany národně socialistické na protikomunistickém postupu. Na 
schůzi vlády nekomunističtí ministři trvali na podání zprávy o odvolání výnosu 
zemského velitele SNB. Rozhlas neustále opakoval provolání politbyra KSČ 
a tak se již nedalo pochybovat, že pracuje jen pro komunisty. 
 
18. února ministři Zenkl a Ripka informovali presidenta Beneše o vládní krizi. 
Schůze vlády se nezúčastnili tři ministři a ta se nekonala.  
 
19. února předseda vlády Gottwald byl sociální demokracií vyzván, aby nehnal 
konflikt na ostří nože. Národní socialisté byli odhodláni odvolat své ministry 
z vlády a lidovci se rozhodli pro demisi. Komunisti dali příkaz k přidělení 
zbraní pro 7.000 dělnických milicionářů. 
 
20. února se opoziční ministři nezúčastnili zasedání vlády, 12 ministrů podalo 
demisi a nastalo jednání o doplnění vlády. Gottwald získal většinu i v parla-
mentě. Bylo rozhodnuto o vydání ostrých nábojů pro dělnické milice. 
 
21. února komunisti vytvořili akční výbory pro tzv. očistu veřejného života od 
reakcionářů. Na pražském Staroměstském náměstí promluvil Gottwald ke 
shromážděným pracujícím. Z demonstrace odjela k prezidentovi delegace se 
žádostí o přijetí demise. Nakonec k prezidentovi přijel i Gottwald a ultimativně 
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žádal, aby prezident demisi ministrů přijal. Beneš pod hrozbou generální stáv-
ky demisi ministrů přijal. 
 
22. února byl svolán sjezd závodních rad, který přijal rezoluci připravovanou 
komunisty. 
 
23. února byly zakládány další akční výbory a začalo perzekuování a vyhazo-
vání z práce nekomunistů. Nekomunistický tisk byl zastaven a v politických 
sekretariátech se prováděly policejní prohlídky. 
 
24. února v poledne byla vyhlášena manifestační stávka na podporu požadavků 
Klementa Gottwalda. Sekretariát sociální demokracie a vydavatelství Práva 
lidu v pražském Lidovém domě byly obsazeny policií. Fierlingerova frakční 
skupina vydala prohlášení podporující KSČ. 
 
25. února Svobodné slovo nevyšlo a Lidová demokracie dostala označení jako 
orgán akčního výboru. V poledne rozhlas oznámil přijetí demise ministrů 
a odpoledne Gottwald předložil prezidentovi návrhy na nové ministry. V Neru-
dově ulici došlo ke střetu studentů s policií. Byl to jediný hromadný projev od-
poru proti postupu KSČ. 
 
Zhodnoťme Únor 1948. K úspěšným revolucím dochází, když buď většina spo-
lečnosti sympatizuje s revolucionáři, nebo když je vůči jejich programu apatic-
ká. Je-li však společnost výrazně proti revoluci, lze jí vnutit změnu jen násilím. 
Jak to tehdy bylo? 
 
Celá Gottwaldova taktika směrovala k postupnému získávání pozic, nikoli 
k riskantnímu frontálnímu útoku. Sáhla proto k osvědčenému způsobu převratu 
shora, motivovaném falešným obviněním protivníka z pučistických úmyslů. 
Tato „revoluce“, opřená o tzv. akční výbory složené výhradně z komunistů 
a jejich přisluhovačů, nebyla ovšem proveditelná bez policejního násilí a KSČ 
jej neváhala použít. A jak se v únoru 1948 zachovali sociální demokraté? Jedi-
ně levá frakce Zdenka Fierlingera táhla s komunisty. Laušmanovci a Majerovci 
zůstali věrní straně, a proto byli komunisty označeni za reakcionáře. 
 
Tak jako 15. březen 1939 můžeme považovat za počátek druhé světové války, 
tak Únor 1948 se dá pokládat za začátek tzv. studené války. Proto poučme se 
z dějin, neboť „Historia est magistra vitae, lux veritatis“. 
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15. březen - smutný mezník českého 
národa 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 3/2006) 

 
Dne 15. března 1939 nacistický Wehrmacht okupoval naši Československou 
republiku, kterou půl roku předtím po mnichovské zradě připravil o tzv. Sude-
ty. Tímto dnem vlastně začala druhá světová válka, která pro nás trvala šest let. 
Náš národ a český stát ve své historii přetrpěl celkem tři krizové mezníky, kte-
ré byly vždy způsobeny imperialistickou zvůlí. 
 
Prvním byla v r. 1620 Bílá hora. Tehdy u nás náboženská reformace prohrála 
a na dobu 300 let nás ovládla habsburská monarchie podporovaná uzavřeným 
konkordátem s katolickou církví. Druhým osudným mezníkem byla zmíněná 
šestiletá německá okupace v letech 1939 - 1945, jejíž začátek si právě připomí-
náme. Tehdy šlo o nacistickou diktaturu. Třetím krizovým mezníkem byl Únor 
1948. Tenkrát u nás nastoupila jiná diktatura, komunistická. Ta u nás trvala 
přes 40 let a byla neméně krutá, než ta nacistická. Od Bílé hory jsme tudíž až 
dosud 380 let žili v režimu nepřátelské monarchie nebo diktatury a jen 40 let 
ve svobodném a demokratickém státu. 
 
Zamysleme se proto nad minulými čtyřmi stoletími a všichni společně se 
snažme, abychom si zachovali svobodu, udrželi demokratický stát a neztratili 
sociální cítění při řízení státu. Nevěřme příliš soucitu, že teď už nás nemůže 
ohrozit žádný totalitní „ismus“ vedoucí k nějaké nové diktatuře. Číhá totiž na 
nás terorismus, za nímž může stát všemocný kapitál nebo náboženský fanatis-
mus. Buďme proto bdělí a ostražití a v politice věřme jen osvědčeným předsta-
vitelům. 
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Pohled do minulosti (s devítkou na konci 
letopočtu) a úvaha o žhavé současnosti 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 03/2009) 

 
V loňském roce 2008 jsme si připomínali pro naši zemi a náš národ všechna 
významná historická data, kdy letopočet končil na osmičku. 
 
Obdobně i letos, v roce 2009, bylo by vhodné opět se tak ohlédnout do minu-
losti. Tentokrát však podobných významných historických dat končících devít-
kou tolik nenajdeme. 
 
Předně musíme vynechat letopočet 929, zavraždění knížete Václava, protože 
toto datum církevní legendy historici prokazatelně zpochybnili. Kníže Václav, 
později prohlášený za svatého, byl zavražděn až o šest let později, 28. září 935. 
Historicky důležitá „devítková“ data pro nás tedy jsou: 
 
1409 - 18. ledna Václav IV. vydal Dekret Kutnohorský 
1419 - 30. července pražští husité svrhli konšely z oken novoměstské radnice 

(1. defenestrace) 
1609 - čeští stavové vstoupili do odboje 
1639 - vpád Švédů do Čech 
1869 - 13. prosince dělnické spolky demonstrovaly před vídeňským parlamen-

tem za svá práva 
1889 - 1. ledna sociálně demokratický Hainfeldský sjezd dal podnět ke vzniku 

II. internacionály 
1899 - v září v Brně se konal sjezd sociálně demokratických stran Rakouska 
1919 - po celý rok trvaly dozvuky konce 1. světové války a založení Česko-

slovenské Republiky 
1929 - vznik celosvětové hospodářské krize 
1939 - 15. března německá okupace Čech a Moravy 
1949 - zavádění kolektivizace československého hospodářství podle sovětské-

ho vzoru 
1969 - zřízení komunistické normalizace v Československu 
1989 - 17. listopadu „sametová revoluce„ a pád komunismu v Československu 
1999 - 12. března Česká republika přijata do Severoatlantické aliance (NATO) 
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Na devítku končí i letošní rok 2009 a mohl by se zařadit mezi významná histo-
rická data, protože letos po dobu prvního pololetí na naší vládu připadl důležitý 
úkol, předsednictví Evropské unie. 
 
Teď však záleží na tom, jak se tohoto úkolu zhostí Topolánkova vláda. Má 
před sebou mj. několik těžko řešitelných mezinárodních problémů: celosvěto-
vou hospodářskou krizi, válečný střet mezi Izraelem a palestinským Hamasem 
v oblasti Gazy a přerušení dodávky zemního plynu z Ruska do valné části   
Evropy. 
 
Současně Topolánkova vláda již dlouhou řadu týdnů stojí před rekonstrukcí 
svého kabinetu, začíná se rozpadat koalice, jsou vážné spory uvnitř ODS a vlá-
da obtížně čelí sociálně demokratické opozici. Proto se stala terčem kritiky i ze 
západní Evropy. 
 
Zkrátka, Topolánkova vláda, která má řídit celou EU, sama je doma téměř zra-
lá na rezignaci. 
 
Zatím tedy se nedá usuzovat, jak významně se zapíše rok 2009 do naší historie. 
Již teď jsou však vážné pochybnosti, zda Topolánkova vláda zvládne předsed-
nictví EU. Bylo by velkým úspěchem a téměř zázrakem, kdyby se udržela až 
do konce června. Spíše se dá usuzovat na její debakl a krach. 
 
Tím by rok 2009 byl pro nás sice významným. Ale nemohli bychom se jím 
chlubit. 
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Od Francouzské k Sametové revoluci 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 6/2011) 
 
Definice revoluce z politického hlediska podle slovníku cizích slov zní, že je to 
rozhodný přechod skokem ze staré kvality v novou, z jednoho společenského 
řádu v nový, pokrokovější. 
 
Pro naše současníky za jako první revoluci, která skutečně způsobila převrat 
v občanské společnosti, lze považovat francouzskou revoluci z července 
r. 1789. Dokázala svrhnout nejen krále, ale s ním i šlechtu a kněžstvo. Byl to 
pád feudálního řádu. Francouzská revoluce z r. 1789 se považuje za první bur-
žoazní revoluci, která v 19. století měla vliv na vznik dalších buržoazních revo-
lucí a společenských převratů. I když francouzská revoluce v r. 1789 ještě 
nezvítězila natrvalo, její plamen neuhasí. 
 
V 19. století docházelo k složitým procesům přeměny starých feudálních sta-
vovských struktur v moderní občanskou společnost národních hnutí. Zatímco 
aristokraté svůj názor na politickou, změnu spatřovali v konstituční monarchii, 
občané třetího stavu usilovali o liberalismus. 
 
Začátkem 19. století vypukly revoluční nepokoje v Neapoli, jejichž likvidací 
bylo pověřeno Rakousko. 
 
V rámci liberálního hnutí v Německu v r. 1817 u příležitosti 300. výročí re-
formního vystoupení Martina Luthera studenti manifestovali za svobodu a ná-
rodní jednotu. 
 
Proti podobnému liberálnímu hnutí ve Španělsku byla r. 1822 nasazena fran-
couzská vojska. 
 
Roku 1827 na Balkáně Řekové povstali proti turecké nadvládě a proti Turkům 
zasáhly spojené anglo-francouzské eskadry. 
 
V r. 1830 ve Francii vypukla nová revoluce, která smetla vládu Karla X. a na-
stolila občanskou monarchii Ludvíka Filipa Orleánského. 
 
Pod dojmem těchto událostí došlo k nepokojům v některých německých stá-
tech, Belgii a dokonce i v Polsku. 
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V Itálii se formovalo národně osvobozenecké hnutí Mladá Itálie usilující o po-
litické sjednocení Apeninského poloostrova. 
 
Také v Německu se již nedařilo dále národní hnutí držet na uzdě. V r. 1832 
konala se tam velká manifestace za liberální Svobodu a národní jednotu. 
 
V r. 1846 v polském Krakově došlo k pokusu o revoluci namířenou proti     
Rakousku. 
 
V lednu r. 1848 propukly nepokoje v Palermu a Neapoli. 
 
Významný revoluční signál zazněl opět z Francie. V noci na 24. 2. 1848 vy-
rostly v Paříži barikády a monarchie Ludvíka Filipa Orleánského se bez odporu 
zhroutila. Dne 25. února 1848 byla Francie vyhlášena republikou, i když po 
několika měsících státním převratem se Francie změnila na císařství (Napoleon 
III.). 
 
Podobně i v Itálii revoluce v r. 1849 padla a znovu tam začala vládnout       
monarchie. 
 
Revoluční vlna procházející roku 1848 západní a střední Evropou se pochopi-
telně nevyhnula ani Rakouskému císařství. Dne 13. března toho roku vypuklo 
povstání ve Vídni. Studenti spolu s měšťany požadovali odstoupení státního 
kancléře Metternicha. Na občanské požadavky reagoval císař Ferdinand V. dne 
14. března slibem, že se provedou liberální reformy, a bude vydáno konstituční 
prohlášení. Byla ustanovena nová vláda vedená hrabětem Kolowratem. 25. 
dubna byla vyhlášena konstituce a 8. května byl zveřejněn volební řád do říš-
ského sněmu. Nová ústava však ponechala císaři právo veta vůči usnesení 
sněmu. To vyvolalo občanskou nespokojenost, která přerostla k dalšímu po-
vstání ve Vídni. Povstání bylo umlčeno, až když moc převzal tzv. Bezpečnost-
ní výbor. 
 
Revoluční nálada se přenesla do ustanovené sněmovny. Na jedné straně stáli 
němečtí a maďarští povstalci a na druhé straně zástupci slovanských národností. 
 
V říjnu 1848 ve Vídni občané znovu povstali. Proti povstalcům bylo nasazeno 
vojsko knížete Windischgrätze. 1. listopadu se Vídeň se vzdala. 
 
Od té doby revoluční vlna v Rakousku začala opadávat. 2. prosince 1848 císař 
Ferdinand V. abdikoval a na rakouský trůn nastoupil František Josef I. Ferdi-
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nandovy konstituční sliby se vytrácely. 7. března 1849 nakonec nový císař říš-
ský sněm rozpustil a Rakousko se vrátilo k absolutní monarchii. 
 
Revoluční myšlenky v českých zemích se začaly objevovat v Praze, když 
11. března 1848 spolek Repeal svolal veřejnou schůzi do Svatováclavských 
lázní. Tam vzešla petice k císaři s požadavky na zrovnoprávnění češtiny 
s němčinou, na uznání jednoty zemí Koruny české a na větší zastoupení ve ve-
řejně-právních útvarech. Většině českých požadavků císař již začátkem dubna 
vyhověl. Zato čeští Němci na protest založili konstituční spolek. Nato Češi za-
reagovali založením Národních gard. 
 
V rámci české vlastenecké euforie byl počátkem června 1848 svolán do Prahy 
Slovanský sjezd. Zemský vojenský velitel v Čechách, kníže Windischgrätz, 
svolaný sjezd považoval za revoluční projev a ve chvíli, kdy se na Václavském 
náměstí konala sbratřovací mše, vojensky zakročil. Nastal otevřený boj. Čle-
nové Národní gardy s ozbrojenými studenty se zabarikádovali a statečně odo-
lávali zkušeným vojákům. Nakonec však 17. června revoluční Praha 
kapitulovala. 
 
Po porážce povstání následovala široká vyšetřování a různé protičeské zákro-
ky. Konec českého radikalismu učinilo odhalení romanticky diletantských pří-
prav k převratu, májového spiknutí na jaře 1849, vedoucí vyhlášení obležení 
nad Prahou. Řada českých politiků bojujících za demokracii byla uvězněna 
a jiní se odmlčeli. 
 
Tak v r. 1848 občanské revoluce v českých zemích přecházející v revoluci ná-
rodní skončila fiaskem. 
 
Další revoluce se vyskytovaly v carském Rusku, kde vládla krutá absolutní 
monarchie. Revolucím předcházely úvahy o reformách, zrušení nevolnictví 
a podlomení moci carismu. Odpor proti carismu projevoval se vytvářením 
spikleneckých skupin, různými formami odporu nebo dokonce vzpourami. Te-
prve polské povstání v r. 1863 mohlo se považovat za revoluci. 
 
V 70. a 80. letech 19. století se v Rusku šířila revoluční myšlenka. Jejím vý-
znamným propagátorem byl Barunin. Zemřel roku1876. Založeny byly dvě 
opoziční strany, revoluční socialistické a ruští sociální demokraté. Pro cara byli 
zvlášť nebezpeční revolucionáři-teroristé. 
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V roce 1904, kdy v květnu Japonci porazili Rusy v námořní bitvě u Port Arthu-
ru, revoluční hnutí v Rusku zesílilo. Docházelo útokům na členy carské rodiny 
a vysoké funkcionáře. 
 
9. ledna 1905 v Petrohradě při církevní pouti desetitisíce lidí bylo zastaveno 
vojáky a 200 osob bylo zabito. Tak vznikla revoluční vzpoura proti carskému 
režimu. K revolucionářům přidali se i vojáci a námořníci. 
 
17. října 1905 byla zveřejněna zpráva, že car povolil konstituci. 27. dubna 
1906 sešla se první duma. Ta však byla 8. července rozpuštěna a car vládou 
pověřil reakcionáře Stolypina. Když byla svolána druhá duma, v níž měli pře-
vahu socialisté, Stolypin ji rozpustil. Po úpravě volebního zákona sešla se 
v létě 1908 třetí duma, která byla vládě poslušná. 
 
Tím byla revoluce potřená. 
 
Po vypuknutí 1. světové války Rusko zaujalo stanovisko po boku napadeného 
Srbska. Ruský lid si však válku nepřál, široké masy se aktivovaly a svůj postoj 
vyjadřovaly stávkami bouřlivými demonstracemi. 
 
27. února 1917 se dokonce vzbouřilo několik pluků. To byl impuls k nové   
revoluci. 
 
15. března se car vzdal vlády. Na čas se zdálo, že kontrolovaná revoluce repub-
likánského vládce Kerenského krizi zvládne. Masy ruského lidu byly však od-
hodlány ukončit válku. 
 
V Petrohradě se utvořil sbor dělníků a vojáků, sovět, který se postavil proti 
válce a požadoval uzavřít rozumný mír. 7. listopadu 1917 v Rusku uchopila 
moc sovětská vláda řízená bolševickými socialisty včele s Leninem. Rusko 
přestalo bojovat. 2. března 1918 byl mezi Němci a Rusy uzavřen Brest-litevský 
mír. 
 
Sovětská revoluce vydržela přes 70 let a dala vznik novému politickému smě-
ru, komunismu. Ten po konci 2. světové války nadlouho politicky ovládl celou 
východní a podstatnou část střední Evropy a vůči demokratickému Západu se 
ohradil Železnou oponou. 
 
Každá revoluce v zásadě odporuje přirozenému vývoji, evoluci. Naopak každá 
akce vzbuzuje reakci, fyzikální zákon tak platí i v lidském myšlení. Podobně 
zní i lidové přísloví, „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. 
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Další úvaha nás dovede k posuzování, která revoluce je (byla) oprávněná 
a spravedlivá. Jediná odpověď je, že jen ta revoluce je lidu prospěšná, která 
neodporuje vývoji a evoluci spíše postrčí dopředu. 
 
Rozborem vedeným tímto názorem dá se konstatovat, že od konce 18. století 
až do začátku 20. století všechny rozhodující revoluce byly namířeny ve pro-
spěch pokroku. I ty ruské od r. 1905 do r. 1917 měly dobrou myšlenku. Jen ti 
tři rudí mudrci, Marx, Engels a Lenin, revoluční nadšení znásilnili svými no-
vými diktátorskými ideami. Následně v násilně vytvořeném tzv. socialistickém 
táboře daly se čekat projevy nespokojenosti, protesty a demonstrace, vedoucí 
k pokusům o povstání a kontrarevoluci.  
 
K prvnímu projevu toho druhu došlo u nás začátkem června 1953, když byla 
vyhlášená měnová reforma. Nespokojení občané ji považovali za loupež stole-
tí, nebo ji přirovnávali k finanční reformě z r. 1811 za starého Rakouska. Hned 
1. června 1953 se u nás vyskytly protestní demonstrace a největší se konala 
v Plzni. 
 
V říjnu 1956 vznikly masové demonstrace proti komunistickému režimu 
v maďarské Csepeli, odkud se vzápětí přenesly do Budapešti a Kecskemétu, 
kde pokračovaly celý měsíc. Při demonstracích nechyběla střelba a ani kr-
veprolití. Nakonec boje ukončily povolané sovětské tanky. 
 
K dalšímu odporu připomínajícímu kontrarevoluci došlo opět u nás v r. 1968. 
Na jaře začala široká všenárodní diskuse o demokratičnosti režimu. Agitovalo 
a manifestovalo se a hlavně se mluvilo o svobodě. To se samozřejmě nelíbilo 
skalním komunistům, kteří zařídili, aby naši republiku dne 21. srpna napadla 
sovětská vojska. 
 
K 1. lednu 1977 naši občané stavějící se proti komunistickému režimu podepi-
sovali Chartu 77. Bylo to prohlášení konfrontující občanská práva s realitou 
totalitní skutečnosti. Byla to forma neozbrojeného, ale účinného odporu. 
 
Do opozice proti komunistickému režimu se stavěli i občané Polska. Odpor 
vedlo hlavně odborové hnutí Solidarita, které řídil Lech Walesa. V Solidaritě 
byla organizována polovina dospělé populace, tj. asi 9,5 milionu lidí. 13. pro-
since 1981 proti Solidaritě zasáhla sovětská vojenská intervence. Byl vyhlášen 
výjimečný stav, který trval do 22. července 1983. 
 
Koncem 80. let 20. století vyskytla se u nás řada nepovolených demonstrací 
namířených proti komunistickému režimu. Byly to: 21. srpna 1988 u příležitos-
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ti 20. výročí sovětské intervence, počátkem roku 1989 demonstrace za upále-
ného Palacha, 1. máje 1989 protisovětská demonstrace a 17. listopadu 1989 
demokracie studentů a mládeže. 
 
Ta poslední demonstrace byla začátkem Sametové revoluce. Podobné kontra-
revoluce v poměrně krátké době ve všech státech od Železné opony včetně So-
větského svazu. 
 
Bolševická revoluce z r. 1917 ze všech evropských revolucí za dvě staletí zví-
tězila sice hned napoprvé a vydržela 70 let, ale nakonec měla více odpůrců než 
příznivců, protože ignorovala přirozený vývoj společnosti, evoluci. 
 
Naproti tomu francouzská revoluce z r. 1789, i když napoprvé nezvítězila, její 
dědictví je stále živé a uznávané, protože její revoluční myšlenky se přizpůso-
bovaly lidem a rozvíjely se s dobou, šly s evolucí. 
 
Čerpáno z pramenů: 

• André Maurois: Dějiny Francie 
• Miroslav Hroch, Vlasta Kubišová: Velká francouzská revoluce 

a Evropa 
• Miller, Krieger, Vollrath: Dějiny Německa 
• Otakar Dorazil: Vládcové nového věku, 4. díl 
• Dějiny koruny české 
• Výstřižky z novin 

 
 
PS: 
 
Tento velmi obšírný příspěvek do našeho interního zpravodaje, zpracovaný 
trochu s předstihem, bude pravděpodobně nutno rozdělit do dvou nebo více 
měsíčníků jako aktuální připomínku listopadové Sametové revoluce. 
 
Příspěvek jsem napsal hlavně s úmyslem, aby si členové uvědomili, že histo-
rické události z našeho pohledu byly tehdy politikou, stejně jako současné poli-
tické dění již třeba za 50 let bude historií. 
 
Je tedy nedůstojné, říkat si, že politika je svinstvo! 
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Z roku 2011 stoletými skoky do minulosti 
(historicko - politická disciplína) 

 
(připraveno, ale nevyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8) 
 
811 - francký král Karel Veliký vedl válku s Moravany 
911 - zemřel německý král Ludvík IV. 
1011 - za vlády Boleslava III. vpadli do Čech Němci a pleníce prošli až k Hlo-

hovu, avšak poraženi stáhli se z Čech  
1111 - vláda knížete Vladislava I. 
1211 - 1. února v klášteru sv. Kříže v Míšni zemřela Adléta, první manželka 

českého krále Přemysla Otakara I. 
 - Přemysl Otakar I. a jeho strýc lankrabě Heřman Duryňský s arcibisku-

py Siegfriedem z Mohuče a Albrechtem z Magdeburku se zasadili 
o povýšení Fridricha z rodu Šlaufů 

 - uherský král Ondřej II. daroval německým řádovým rytířům část země 
pro osídlení německými kolonisty na obranu proti Kumánům 

1311 - od začátku roku vstoupil v platnost i pro Moravu inaugurační diplom 
vynucený českou šlechtou v r. 1310 proti nastolení cizí správy v čes-
kém státě 

 - konec působení olomouckého biskupa Jana V. 
 - 7. února byla korunovace Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky 

Přemyslovny na českého krále a královnu 
 - 30. března bavorský kníže Fridrich zřekl se zástavného práva pro     

Moravu 
 - 11. prosince zemřela Markéta, manželka císaře Jindřicha VII. 
1411 - 17. ledna zemřel Jošt, poslední markrabě moravský, syn Jana Jindřicha 

a bratranec Václava IV. 
 - koncem června došlo k usmíření Václava IV. s bratrem Zikmundem 
 - 3. července došlo k usmíření arcibiskupa s M. Janem Husem 
 - 6. července přátelé M. Jana Husi vyzvali arcibiskupa k pokoře vůči krá-

li a vyzvali jej také, aby sdělil papeži, že v Čechách nejsou bludy ani 
kacířství 

 - 21. července byl Zikmund zvolen českým králem 
 - 1. září M. Jan Hus na pražské univerzitě veřejně přečetl list papeži, 

v němž vysvětlil svůj vztah k víře 
 - 28. září zemřel pražský arcibiskup Zbyněk a jeho nástupcem stal se Al-

bik u Uničova 
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1511 - začátkem roku král Vladislav Jagellonský na cestě z Uher zastavil se 
v Uherském Brodu a tam setrval do Tří králů 

 - 17. ledna na cestě do Vratislavi zastavil se král Vladislav v Opavě 
 - 26. ledna král Vladislav dorazil do Vratislavi 
 - 30. ledna král Vladislav vydal výnos o obnovení kupeckého práva mezi 

Českým a Polským královstvím 
 - během roku dostala se do sporu česká šlechta, která se rozdělila na 

stranu Viléma z Pernštejna a Ladislava ze Šternberka a stranu Petra 
Rožmberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu. 

 - 30. listopadu stavové strany podobojí uspořádali sněm na pražské uni-
verzitě. Sněm žádal náboženskou svobodu a uznání kompaktát 

1611 - v lednu za vlády Rudolfa II. vpadla do Čech vojska pasovského biskupa 
Leopolda (bratra Ferdinanda Štýrského). Jelikož vojska povolal sám 
Rudolf II., mělo to za následek ztrátu jeho posledních příznivců 

 - 12. dubna císař Rudolf II. Vzdal se trůnu ve prospěch svého bratra   
Matyáše 

 - o svatodušních svátcích císař Matyáš byl v Praze korunován českým 
králem  

 - císař Matyáš jako čtyřiapadesátiletý oženil se s vlastní sestřenicí Annou 
Tyrolskou 

1711 - konec vlády císaře Josefa I. a začátek panování jeho bratra Karla I. 
 - konec stavovského povstání v Uhrách 
1811 - v rakouských zemích vydán občanský zákoník 
 - 15. března vydán patent, jímž se cena peněz (papírových i kovových) 

snížila na jednu pětinu hodnoty 
1911 - 23. února v Budapešti sociálnědemokratický člen Dr. Soukup za ra-

kouskou delegaci ve své řeči varoval před válkou se Srbskem. (V témž 
roce byl Soukup zvolen do Sboru obecních starších za Prahu VII.) 

 - na jaře vznikly nepokoje v Maroku a ty se staly pro Francouze důvo-
dem k zahájení obsazování země 

 - Itálie pustila se do války a obsadila Tripolis 
 - 30. března byla rozpuštěna rakouská říšská rada (parlament) 
 - 13. května ing. Jan Kašpar provedl historický let letadlem z Pardubic 

do Chuchle u Prahy 
 - v květnu konal se ustavující sjezd centralistické strany, jejíž oficiální 

název byl Česká sociálně demokratická strana  
 - 13. a 20. června konaly se v Rakousku nové parlamentní volby. V par-

lamentních volbách v Čechách soc. dem. Centralisté získali 14.000 hla-
sů, kdežto ČSSD 350.000 hlasů. Celkem sociální demokraté dostali 
37 % hlasů 
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 - 21. října na zámku Schwarzau v Rakousku konala se svatba arcivévody 
Karla Habsburského, pozdějšího císaře Karla I. se Zitou Bourbonskou 
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Co předcházelo 28. říjnu 1918 a jak se 
sociální demokracie podílela na zřízení 
samostatného československého státu 

 
(Poznámky k historii - nezveřejněny) 

 
Již 30. prosince 1917 valná hromada České obce dělnické se usnesla, aby se 
dělnictvo spojilo v jedinou stranu. Bylo přijato též usnesení, aby se její květno-
vá manifestace místo první květnovou neděli, konala 1. května společně se so-
ciálními demokraty. 
 
Dne 20. ledna 1918 výkonné výbory tří dělnických stran, tj. českoslovanské 
strany sociálně demokratické, české strany národně sociální a české strany od-
borových centralistů, vydaly historické prohlášení, že budou postupovat spo-
lečně. Vyslovily se pro samostatný československý stát, pro zrušení cenzury 
tisku a militarizace dělnictva, pro svobodu tisku a pro svobodu koaliční a po-
stavení obecních správ na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva. 
 
Jako výsledek dojednané spolupráce tří dělnických stran bylo vyhlášení jedno-
denní generální stávky na den 22. ledna 1918. Stávka se konala nejen v Praze, 
ale i v Plzni, na Kladně, ve Slaném, v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Par-
dubicích, Kolíně, Kralupech, Roudnici, Brně, Olomouci, Ostravě a jinde. 
 
Dne 17. února 1918 v pražském Lidovém domě sešla se společná schůze zá-
stupců českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické a zástupců české 
strany národně sociální. Za sociální demokraty byli přítomni Rudolf Bechyně, 
dr. Václav Houser, František Modráček, dr. František Soukup, Rudolf Tayerle, 
Josef Teska a Vlastimil Tusar. Usnesení společné schůze konstatovalo mnoho 
společných zájmů a názorů a připomnělo úsilí francouzského socialisty Jaurése 
o sloučení francouzského dělnictva. 
 
1. května 1918 všechny dělnické strany v českých zemích uspořádaly společ-
nou a jednotnou manifestaci. Na táborech českého lidu se manifestovalo hlavně 
za státní samostatnost a za socialismus. Účast lidu byla značná, a jen v Praze se 
manifestovalo na čtyřech místech. Na Žofíně, na Střeleckém ostrově, před ná-
rodním divadlem a na Staroměstském náměstí. 
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Večer 1. května před slavnostním představením v Národním divadle sociální 
demokrat dr. Soukup přednesl svůj veršovaný slavnostní projev. 
 
Dne 29. května 1918 českoslovanská sociální demokracie vydala prohlášení 
vyjadřující souhlas ke sjednocení českého pracujícího lidu a k vytvoření jed-
notné socialistické rady. 
 
Dne 6. září 1918 byla ustavena Socialistická rada česká. Za sociální demokracii 
byli do rady zvoleni Habrman, Němec, dr. Soukup a Stivín, dr. Šmeral a To-
mášek. Od té doby počala žít myšlenka a organizace českého pracujícího lidu, 
přestože nevedla ke sjednocení obou stran. 
 
Jako akce vedoucí k 28. říjnu, symbolu českoslovanské samostatnosti, patří 
i vojenské vzpoury. 
 
Dne 1. února 1918 vznikla vzpoura rakousko-uherských námořníků v Kotorské 
boce na Jadranu. Vzpoura byla namířena proti válce a za mír. Hlavou povstalců 
byl Čech František Rasch. Vzpoura byla krutě potlačena a 800 námořníků bylo 
zatčeno. 40 mužů bylo postaveno před soud, mezi nimiž byla řada českých 
námořníků. Nakonec čtyři námořníci byli popraveni, mezi nimi byl i Čech 
Rasch. 
 
Den 21. května 1918 propukla vzpoura u náhradního praporu střeleckého pluku 
č. 7 v Rumburku. Po potlačení vzpoury bylo deset vojáků popraveno a 16 vo-
jáků odsouzeno do těžkého žaláře. 
 
Toho dne Socialistická rada vydala proklamaci k pracujícím Československého 
národa. Proklamace obsahovala všechny hospodářské a politické požadavky 
českého lidu, za které pracující demonstrovali. 
 
Proti demonstrantům rakouské mocenské orgány nasadily vojsko. To však ne-
mohlo být všude, a tak demonstrace slavila úspěch. 
 
Dne 19. října 1918 Socialistická rada na své schůzi zhodnotila kladný výsledek 
generální stávky a demonstrací ze dne 14. října 1918. Podobné hodnocení pro-
vedl 20. října 1918 Národní výbor a přijal souhlasnou rezoluci k rozhodnutí 
Socialistické rady. 
 
Dne 25. října 1918 ve Vídni se sešli delegáti Národního výboru před svým od-
jezdem do Ženevy na setkání se zástupci československé prozatímní vlády, 
V delegaci byli dr. Kramář, Klofáč, Staněk, Habrman, Kalina, Preis a Svoboda. 
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Ještě před jejich odjezdem usiloval o rozmluvu s dr. Kramářem ministr zahra-
ničí Burian a po něm sám ministerský předseda dr. Lamasch. Oba chtěli pro 
záchranu rakouské monarchie odradit české zástupce od požadavků na samo-
statný stát. Nepořídili však. Na nádraží v Döblingu vlak s českou delegací do-
honili dvorní vlak a císař Karel I. požádal poslance Klofáče, aby ho navštívil 
v salonním voze. Tam císař, zřejmě deprimován posledními vojenskými a poli-
tickými událostmi, vyjádřil Klofáčovi politování nad tím, jak rakouská monar-
chie zle nakládala s českým národem. Nepřímo se tak Klofáčovi, jako zástupci 
českého národa, omluvil. O účelu cesty české delegace do Ženevy se taktně 
vůbec nezmínil. To byl snad první, ale též i poslední, humánní krok člena 
habsburského trůnu vůči českému národu. 
 
Dna 26. října 1918 předsednictvo Národního výboru se dohodlo na plánu, jak 
se bude provádět postupné přejímání veřejné moci a výkonných státních orgá-
nů. Ještě týž den dr. Soukup dosáhl u presidenta zemského soudu, že v obvodu 
zemského soudu stala se čeština úřední řečí. 
 
Odpoledne toho dne Národní výbor rozhodl, že dne 28. října převezme válečný 
obilní ústav. Tímto úkolem byl pověřen rovněž dr. Soukup. 
 
Večer 27. října 1913 dostavil se plukovník Ronge za poslancem Tusarem do 
vídeňského parlamentu s žádostí, aby čeští poslanci se odebrali na italskou 
frontu a zapůsobili na české vojáky, aby neustupovali a neodcházeli z bojiště. 
Tusar odmítl žádosti vyhovět a naopak doporučil rakouské armádě kapitulovat. 
Po odchodu plukovníka, Tusar o tom telefonicky informoval Rašína do Prahy. 
  
Téhož dne ve 22 hodin šla světem již odpověď rakouského ministra zahraničních 
věcí Andrássyho americkému presidentovi Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko 
souhlasí s přiznáním práva na sebeurčení pro Čechoslováky a Jihoslovany. 
 
Dna 28. října 1918 o půl sedmé ráno telefonoval dr. Rašín dr. Soukupovi, že 
v noci mluvil s Tusarem a že Rakousko kapitulovalo. 
 
Po půl desáté dopolední z pražských redakcí pronikly na veřejnost první zprávy 
o Andrássyho nótě. Lidé zprávu okamžitě pochopili jako kapitulaci Rakouska 
a jako zrození svobodné Československé republiky. 
 
Nastal nejen mír, ale i svoboda pro československý lid. Na jejich zrození měla 
zásluhy nesporně i česká sociální demokracie. 
 
(Volně zpracováno podle knihy Dr. Františka Soukupa "28. říjen“) 
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Z historie libeňské sociální demokracie 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 0,1,2/2005) 
 
Dne 7. dubna 1978 v Břevnově byla na sjezdu ustanovena Sociálně demokra-
tická strana českoslovanská v Rakousku. Nedlouho nato byla v roce 1879 usta-
vena organizace sociálně demokratické strany v Libni. 
 
Její založení bylo podmíněno rozvojem libeňského průmyslu. Byly to hlavně 
Gottlasova kartounka, Pražská akciová strojírna tzv. Rustonka, První českomo-
ravská továrna na stroje (pozdější ČKD) a další strojírny a slévárny, dále tkal-
covna a prádelna bratří Peruti, Grabova továrna na vosková plátna, továrna na 
klobouky a Jellinkova barvírna kůží. Ke starému zámeckému pivovaru přibyl 
parostrojní pivovar anglické společnosti a rozsáhlý lihovar F. X. Brosche. 
S růstem průmyslu se do Libně stěhovalo stále více dělnických rodin. Spole-
čenský a kulturní život Libně byl tehdy výrazně ovlivňován dělnictvem. Li-
beňští dělníci se vyznačovali ve svém celku politickou uvědomělostí 
a organizovaností. Koncem 19. století tvořili jednu z bašt sociální demokracie. 
Měli za sebou zkušenosti z řady sociálních zápasů a zúčastnili se i národně 
osvobozovacího boje proti rakousko-uherské nadvládě. 
 
Historie libeňského dělnictva vedeného sociální demokracií se nenaplňovala 
jen v sociálních a politických bojích. Byly to hlavně libeňské hostince, které 
zažily mnoho bouřlivých dělnických schůzí, slyšely projevy předních dobo-
vých sociálně demokratických politiků a zavítal tam často i leckterý pražský 
pokrokový intelektuál. Libeňští sociální demokraté se scházeli původně v hos-
tinci „U Kroftů“ na rohu ulic Poděbradovy (dnešní Novákových) a Heydukovy 
(dnes je místo hostince lékárna). Na rozmezí 19. a 20. století hostinský Krofta 
(jeho syn byl spisovatel V. K. Krofta) se stal nájemcem nově zbudovaného ho-
telu „U Deutschů“, který byl postaven na místě stejnojmenného zbouraného 
pivovaru a hostince. K hotelu byl přistavěn i divadelní sál (dnešní Divadlo pod 
Palmovkou). Tento hotel s restaurací a kavárnou se stal novým sídlem libeňské 
sociální demokracie a nesl název Dělnický dům. 
 
Schůze libeňských sociálních demokratů často navštěvovali přední straničtí 
funkcionáři, jako např. poslanec Vilém Černý (první manžel mé nevlastní ba-
bičky), Vlastimil Tusar (pozdější předseda vlády) nebo JUDr. František Sou-
kup (pozdější předseda Senátu). Politického života libeňské organizace 
sociálních demokratů se pilně zúčastňoval i můj dědeček František Hnátek, 
který byl před 1. světovou válkou zvolen poslancem za sociální demokracii do 



 

126 

vídeňského parlamentu. Českými poslanci za sociální demokracii byli tehdy 
také např. Bechyně, Habrman, Modráček, Němec, Soukup, Svěcený a Tusar. 
 
František Hnátek spolu s poslanci Modráčkem a Svěceným v květnu 1917 do-
provázeli až k Baltu tříčlennou delegaci české sociální demokracie na jednání 
Socialistické internacionály ve Stockholmu. Za delegáty byli tehdy vysláni 
Gustav Habrman, Antonín Němec a později smutně proslulý levicový odrodi-
lec Dr. Bohumír Šmeral. 
 
V letech mezi první a druhou světovou válkou libeňští sociální demokraté se 
zasloužili hlavně o bytovou výstavbu. Spojili se s karlínskou, žižkovskou 
a vysočanskou organizací a společně pomohli založit bytové družstvo, které 
skoupilo laciné pozemky a na nich postavilo desítky činžovních domů v Libni, 
Karlíně, ve Vysočanech a na Žižkově. Nejvíce jich vyrostlo v Libni, a to tři 
dvoudomy na dnešním Náměstí Dr. Holého, jeden v Kaplířově ulici a asi deset 
domů v ohybu Rokytky. V těchto družstevních domech bydleli převážně soci-
ální demokraté. 
 
Sociální demokraté se každoročně shromažďovali na Primátorské (dnešní Zen-
klově) třídě před svým dělnickým domem. Každý účastník si do klopy připnul 
rudý karafiát, v čelo průvodu se postavil praporečník soudruh Fanta (tenkrát 
jsme si ještě tak říkali, než nám to oslovení ukradli komunisté). Měl na sobě 
tmavý oblek, modrou košili, rudou kravatu a na hlavě černý široký tzv. socan-
ský širák. Přes rameno měl zavěšený bandalír s patkou na zavěšení rudého pra-
poru se zlatým nápisem libeňské organizace. Za Fantou se zařadila hudba DTJ 
Libeň, vedená kapelníkem Hajným. Ten byl učitelem hudby a bydlíval v ulici 
Kotlaska č. 4. V hudbě DTJ hrával i můj strýc Vítězslav Hnátek, foukal klarinet.  
 
Když se průvod v hojném počtu seřadil, kapelník dal znamení, hudba spustila 
svižný pochod a celý průvod libeňských sociálních demokratů vykročil smě-
rem k Palmovce a pak po Královské třídě prošel Karlínem, středem Prahy 
a skončil na Střeleckém ostrově, kde se konal prvomájový mítink. Dodnes si 
vzpomínám na pozdější první poválečný 1. máj roku 1946. Tehdy hned za 
hudbou DTJ Libeň jsem kráčel spolu s mladými sociálními demokraty. Náš 
průvod končil na Náměstí Republiky, kde jsme s nadšením tleskali projevům 
představitelů naší strany a ještě jsme netušili, že za dva roky nás někteří v čele 
s Fierlingerem zradí. 
 
V období mezi světovými válkami se libeňští sociální demokraté starali i o kul-
turní a společenské vyžití svých členů. Jednou z takových oblíbených akcí byl 
každoroční květnový výlet do Čimického háje. Sraz účastníků byl obdobně 
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jako na 1. máje před libeňským Dělnickým domem „U Deutschů“. Do průvodu 
se řadily celé rodiny. Matky nesly tašky s jídlem na celý den a otcové nesli ma-
lé děti na rukou nebo na ramenou. Vepředu se zařadila kapela DTJ a když byli 
účastníci seřazeni, kapelník Hajný dal pokyn a hudba začala hrát do pochodu. 
Výletníci se vydali Primátorskou třídou do horní Libně přes Tyršovo náměstí, 
Fügnerovou třídou k Vychovatelně a pak stoupali vzhůru do Kobylis. Tam od-
bočili vlevo do Čimického háje, kde byl rozchod. 
 
Rodiny s dětmi zůstaly většinou na pokraji lesa, kde byly travnaté plochy 
vhodné k utáboření. Děti si hrály s míčem, nebo mezi stromy tehdy oblíbenou 
hru „škatule, škatule, hejbejte se“. Dospělejší mládež se rozprchla po lese 
a starší muži došli s kapelou až k hájence uprostřed lesa, kde byly stoly a lavice 
sbité z hrubých prken a tam se také čepovalo pivo přímo ze sudu do hliněných 
půllitr ů. Dala se tam koupit také malinovka a citrónovka. Opodál hájenky se 
nacházel provizorní taneční parket, který byl stále plný tancechtivé mládeže. 
Vedle parketu se na lavicích rozestavěla kapela DTJ, která vyhrávala k tanci. 
K hudbě se často přidávala mládež se svým zpěvem. Veselo bylo v Čimickém 
háji snad až do soumraku. Pak se všichni vydali na zpáteční cestu. Do Libně 
k Dělnickému domu dorazili skoro až za tmy. Muzikanti DTJ ještě na rozlou-
čenou zahráli Píseň práce, kterou nám později komunisté také ukradli, a všich-
ni se rozešli do svých domovů. 
 
S německou okupací skončilo nejen období československé samostatnosti, ale 
i doba pluralitní demokracie. Zastavila se činnost nejen celé ČSSD, ale i libeň-
ské organizace. Četní a hlavně stateční funkcionáři přešli do ilegality. Jedním 
z nich byl JUDr. Václav Holý, který bydlel v Libni v tehdejší Kaplířově ulici 
(dnešní Světová). Dr. Holý byl u „libeňáků“ velice oblíben. Bohužel ho dne 
23. dubna 1941 zatklo Gestapo a za stanného práva byl 30. září 1941 popraven. 
K uznání jeho zásluh bylo po válce jeho jménem nazváno Blanické náměstí 
v Libni. Podobný osud potkal mého vzdáleného příbuzného Josefa Noska (zeť 
mé nevlastní babičky), bývalého místopředsedu ÚVV ČSSD. Byl zatčen dne 
29. 7. 1941 a zemřel 18. 11. 1942 v Osvětimi. Kromě těchto dvou sociálních 
demokratů, které jsem osobně znal, byli za německé okupace popraveni, nebo 
zahynuli ve vězení či koncentračních táborech ještě další členové ČSSD z teh-
dejší Prahy VIII, a to: František Andršt z Libně (byla po něm pojmenována 
bývalá Sladovnická ulice v Libni), Karel Belka z Libně, Karel Brožík z Libně, 
František Dvořák z Čimic, František Hlaváček z Libně, František Hudec z Lib-
ně, František Kraft z Kobylis, František Martínek z Libně (jeho manželka byla 
spolužačkou mé matky a jeho syn Zdeněk byl mým spolužákem na gymnáziu), 
Václav Neckář z Libně, Rudolf Nosek z Libně, Jan Nosil z Bohnic, Josef Sta-
nislav z Čimic, Karel Stašek ze Střížkova, Otakar Šlehofer z Libně, Jaroslav 
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Šmíd z Libně, Josef Zapadlo z Libně (jeho dcera Eva byla spolužačkou mé 
sestry) a Josef Zelenka z Kobylis.  
 
Po válce existence libeňské sociální demokracie trvala jen velmi krátce. Neod-
pustitelnou vinu na tom má zrádná Fierlingerova levicová frakce, která se 
v roce 1948 zachovala stejně hanebně jako ta Šmeralova v roce 1920. Přes čty-
řicet let trvalo, než Listopadová revoluce v roce 1989 umožnila znovuzaložení 
sociální demokracie u nás a opětovnou činnost libeňské organizace. 
 
Tím končí můj výčet historie libeňské MO ČSSD, neboť v letech 1951-1999 
jsem působil mimo Prahu. V letech bolševické totality nezměnilo se mé sociál-
ně demokratické cítění, myšlení a jednání. Téměř s pietou jsem opatroval svou 
stranickou legitimaci vázanou v rudém plátně a označenou ozubeným kolem 
protknutým obilným klasem, symbolem pracujících měst a venkova. 
 
Při sepisování historie libeňské MO ČSSD jsem se opíral o vlastní vzpomínky, 
historické skutečnosti jsem čerpal z těchto pramenů: 
 
František Soukup: 28. říjen 1918 (1928) 
 
V. K. Krofta: Život začíná dnes (1946) 
 
Helena Dvořáková: Trilogie Na nový rok, Bílými plameny, Prapory nad měs-
tem (1954) 
 
Josef Tomeš: Libeňskou minulostí (2001) 
 
Josef Tomeš: Průkopníci a pokračovatelé (2004) 
 
 
Sepsáno v listopadu 2004 
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Vzpomínka na T. G. Masaryka 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 03/2006) 
 
7. března se sluší vzpomenout narození našeho prvního prezidenta. Před 156 
lety se narodil člověk, který mnoho vykonal nejen pro český a slovenský ná-
rod, ale i ve prospěch humanity, demokracie a sociálního cítění. 
 
T. G. Masaryk na přelomu 19. a 20. století se zasloužil o prosazení všeobecné-
ho hlasovacího práva a založení Dělnické akademie. Obětavě pracoval za sta-
rého Rakouska jako poslanec ve vídeňské Říšské radě ve prospěch českého 
národa a za lidská práva. 
 
T. G. Masaryk byl především filozof usilující o správné pochopení a definování 
smyslu českých dějin. Svá studia, bádání a myšlenky vložil do „České otázky“. 
 
Teorie, vědecký racionalismus a myšlenková kázeň byly pro něho nezbytným 
východiskem. Jeho absolutní mravnost spojená s přímostí a otevřeností doved-
la na lidi působit a přesvědčovat je. Masarykův racionalismus stal se tak vzo-
rem demokratického chápání a Masaryk sám se stal vzorem demokrata. 
 
Masaryk vždy usiloval o to, aby byl prospěšný lidu a svému národu. Proto také 
během svého čtyřletého exilu za první světové války politicky pracoval na po-
rážce habsburské monarchie a za svobodu nejen českého národa, ale všech ná-
rodů a národností uvězněných v rakouském mocnářství. 
 
Zcela po zásluze pak po pádu Rakouska-Uherska a vyhlášení Československé 
republiky byl Masaryk zvolen jejím prezidentem. 
 
T. G. Masaryk byl vždy zosobněným vzorem demokracie a socialismu. Na nás 
je, abychom masarykovské ideály ctili i my a aby je uznávali i naši potomci.  
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128. výročí založení České strany sociálně 
demokratické 

 
(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 5/2006) 

 
Před 128. lety, 7. dubna 1878, byla v Břevnově v hostinci „U Kaštanu“ založe-
na Sociálně-demokratická strana Československá v Rakousku. Založení naší 
první české politické strany předcházelo téměř sto let historických událostí 
spočívajících v boji za lidská a občanská práva. 
 
Počátek těchto bojů se zcela logicky nabízí ve vzniku francouzské revoluce 
r. 1789. Ta měla za následek proklamaci lidských a občanských práv v roce 
1793. Po napoleonských válkách na několik desítek let dařilo se monarchům 
v Evropě revoluční požár utlumit. V rakouské monarchii však v r. 1848 vypuk-
la nová revoluce, která vážně ohrozila habsburský trůn. S pomocí mocenských 
sil se podařilo revoluci potlačit. Jako odveta nastoupil Bachův absolutismus. 
V českých zemích jako odpor proti němu vznikl český radikalismus. Když pak 
v roce 1867 byl vyhlášen rakousko-uherský dualismus, který zásadně poškodil 
práva zemí České koruny, odpor našeho lidu přerostl v národní odboj. 
 
Koncem 60. let 19. století vstoupilo na rakouské politické jeviště dělnictvo, jež 
bylo, krutě vykořisťováno továrníky. Dělníci si začali klást sociální požadavky. 
V prosinci 1869 nespokojené dělnictvo uspořádalo protestní demonstraci před 
vídeňským parlamentem. K projevům nespokojenosti došlo v roce 1873 
i v českých zemích, když vzešel nový rakouský ústavní zákon, který znovu 
omezil práva českých občanů. 
 
Všechny tyto události měly za následek, že dělníci celého rakouského mocnář-
ství se semkli a v dubnu 1974 v Neudörflu založili celorakouskou sociálně-
demokratickou stranu. Tím byl dán impuls, aby i dělníci v českých zemích si 
založili vlastní sociálně demokratickou stranu. Naše strana ve své dlouholeté 
existenci prošla mnohými ideovými spory i boji o svou existenci. 
 
Za první světové války to bylo štěpení strany na centristy usilující o zachování 
Rakousko- Uherska a na autonomisty požadující samostatnost českého státu. 
V roce 1920 utvořila se ve straně marxistická levice, která se pak odtrhla a za-
ložila komunistickou stranu. Po nacistické okupaci v roce 1939 a za druhé svě-
tové války česká sociální demokracie pracovala v ilegalitě. 
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Po roce 1945 názorové rozdíly způsobily rozdělení strany na tři frakce, levé 
křídlo ovládané Zdeňkem Fierlingerem, nejsilnější část vedenou Bohumilem 
Laušmanem a pravicové křídlo intelektuálů řízené Václavem Majerem. Po ko-
munistickém puči v roce 1948 Fierlingerova frakce naši stranu zlikvidovala. 
Od té doby až do Listopadové revoluce v roce 1989 Česká strana sociálně de-
mokratická působila jen v ilegalitě. 
 
Prvotní zásadou sociální demokracie bylo přesvědčení, že dělnictvo si musí 
vydobýt spravedlivé postavení ve světě. Sociální demokracie hájila však vždy 
zájmy všech pracujících tj. i inteligence. Její ideologií byl evoluční program na 
demokratickém principu, spočívající na víře v úspěšnost společenského pokro-
ku, dosahovaném krok za krokem cestou ústavnosti, parlamentními procesy 
a všemi formami aktivit pluralitní demokracie. V době první republiky sociální 
demokracie razila heslo „Demokracie naše cesta - socialismus náš cíl“.  
 
I nyní se naše sociální demokracie drží starých tradic a vyznává moderní glo-
bální politiku Socialistické internacionály vyjádřené heslem „Svoboda, sociální 
spravedlnost, solidarita a ekologická odpovědnost“. V současné době naše 
strana vyhlásila deset bodů svého programu „Jistoty a prosperita“, se kterým 
vstupuje do předvolebního období před volbami do Poslanecké sněmovny.  
 
Přičiňme se, aby v roce 128. výročí založení naší strany sociální demokracie ve 
volbách uspěla, a udělala tak další krok v budování sociálního státu. 
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První máj - Svátek práce 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 05/2006) 
 
Dne 20. července 1889 na návrh francouzského socialisty Lavigne První kon-
gres Druhé socialistické internacionály na pařížském sjezdu ve své rezoluci 
stanovil První máj za mezinárodní dělnický svátek. K uctění památky chi-
cagských bojovníků měli tak dělníci manifestovat každoročně za své nejaktu-
álnější požadavky. 
 
První máj v českých zemích konal se poprvé v roce 1890. Tehdy prvomájový 
průvod Prahou byl tak působivý, že mu věnoval fejeton básník Jan Neruda. 
Zmínku o této historické události zaznamenal také historik Otto Urban ve své 
knize „Česká společnost 1848-1918“. 
 
„Dvěma hlavními proudy, z Libně a ze Smíchova, přicházely do centra oslav 
přečetné dělnické bataliony, aby nakonec zaskočily samotné jinak pečlivé po-
řadatele, kteří kolem čtvrté odpoledne již neměli co nabídnout k občerstvení. 
Buržoazie čekala lidské podstaty zbaveného dělníka-mstitele, ale pražskými 
ulicemi šel sebevědomý dělník-člověk!“ 
 
Od té doby uplynulo mnoho vody ve Vltavě a Praha byla svědkem mnoha způ-
sobů oslav Prvního máje. Za první republiky to byly ještě Máje jako v tom roce 
1890, za německé okupace si Češi drželi 1. máj jen ve svých vzpomínkách, po 
druhé světové válce jen dvakrát jsme svůj Svátek práce mohli svobodně osla-
vovat a pak po dobu 40 let jsme jen mohli přihlížet, jak totalitní komunistický 
režim si Svátek práce přisvojil za vlastní a přetvořil jej na „rudý humbuk“. 
 
Od roku 1999 pražští sociální demokraté scházejí se na 1. máje u Křižíkovy 
fontány na Výstavišti. V pestrém programu plném hudby, zpěvu a tance vystu-
pují představitelé sociální demokracie před plnými tribunami svých členů i pří-
znivců ČSSD, aby je seznámili s výsledky činnosti naší strany, se současnou 
politickou situací a s plány, jaké má sociální demokracie do budoucna. 
 
Letošní 1. máj by měl být pro všechny sociální demokraty výzvou, aby své síly 
napnuli pro vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny. 
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Česká sociální demokracie v červnu 1916 
na komitétu 

Socialistické internacionály ve Stockholmu 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 6/2006) 
 
V červnu 1916 výkonný výbor Socialistické internacionály zahájil akci proti 
válce. Výsledkem bylo rozhodnutí uspořádat mírové konference. K tomu účelu 
byl zřízen holandsko-skandinávský komitét, který od května do října 1917 si 
zval do Stockholmu zástupce jednotlivých socialistických stran. 
 
Delegace českých sociálních demokratů byla pozvána na dny 26. a 27. června 
1917. Pražský lidový dům vybral za delegáty Gustava Habrmana, Antonína 
Němce a dr. Bohumila Šmerala. Do Stockholmu vyjeli napřed Habrman 
s Němcem, kterého až k Baltu do Sassnitz doprovázeli poslanci Rudolf Jaroš, 
František Modráček (pradědeček Petry Buzkové), Antonín Svěcený, František 
Hnátek (dědeček autora tohoto článku) a funkcionáři strany Hudec, Kouča 
a Šmahel. 
 
Dr. Šmeral jel později a cestou se ještě zastavil v Berlíně, aby tam přešetřil si-
tuaci a porovnal ji s vlastním politickým názorem. Ještě před odjezdem delega-
ce do Stockholmu spisovatelé Alois Jirásek a Jaroslav Kvapil vyjádřili 
pochybnosti k osobě dr. Šmerala, známého prorakouskými centristickými ná-
zory, který by mohl svým vystoupením poškodit zájmy českého národa usilují-
cího o národní samostatnost. Pro tyto obavy byly zcela oprávněné důvody. 
Později vyšlo najevo, že dr. Šmeral hned po příjezdu do Stockholmu se setkal 
s emisarem prof. Masaryka, Prokopem Maxou, a žádal od něho informace. 
Současně Šmeral upozornil Maxu, že o svém setkání s ním podá zprávu na ra-
kousko-uherském vyslanectví. 
 
Před stockholmským komitétem poslanci Habrman i Němec vypovídali shod-
ně, že 95 procent českého národa se staví proti ústředním mocnostem a spoléhá 
se na vítězství dohodových vojsk. Současně vyjádřili vůli českého národa usi-
lujícího o získání státní samostatnosti. Dr. Šmeral naštěstí vypovídal obdobně. 
Jeho výpověď zřejmě ovlivnilo setkání s Masarykovým emisarem prof. Maxou 
a pravděpodobně i obava, že po návratu do Prahy byl by politicky 
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zněmožněn, i když doma později jeho zprávy ze Stockholmu byly dost rezer-
vované a v mnohém i protichůdné. Projevoval se tak již jako budoucí zrádce 
sociální demokracie. 
 
Celkově lze jen potvrdit, že česká sociální demokracie svou účastí na 
stockholmském komitétu Socialistické internacionály se významně podílela 
nejen na ukončení první světové války, ale hlavně na vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky. 
 
Volně zpracováno podle knihy Dr. Františka Soukupa „28. říjen 1978“. 
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Vzpomínka na JUDr. Františka Soukupa 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 06/2006) 
 
Před 135 lety, 22. srpna 1871, v Kamenné Lhotě u Uhlířských Janovic se naro-
dil František Soukup. Přestože pocházel z chudé dělnické rodiny, měl již od 
mládí dostatek energie, aby vystudoval a ovlivněn osobností T. G. Masaryka se 
věnoval boji za národní a sociální emancipaci. 
 
Přestože Soukupovi nescházely umělecké aspirace, svou činnost zaměřil na 
publicistiku v oblasti kulturních střetů, boje s klerikalismem a politiky. Proto 
také v roce 1896 vstoupil do Českoslovanské sociálně demokratické strany 
dělnické. Byl spoluzakladatelem Dělnické akademie a Práva lidu. Již v roce 
1897 byl pověřen funkcí sociálně demokratického zpravodaje v říšské radě, 
odkud podával pozoruhodná parlamentní zpravodajství. 
 
Od roku 1904 pracoval také v Socialistické internacionále, a to až do roku 
1938. Na VII. sjezdu strany vystoupil rázně za všeobecné hlasovací právo. 
Roku 1907 byl dr. Soukup zvolen říšským poslancem. V roce 1909 se přidal 
k autonomistickému křídlu v sociální demokracii, a postavil se tak proti Bo-
humíru Šmeralovi. V roce 1911 byl zvolen do Sboru obecních starších za    
Prahu VII. 
 
Po započetí první světové války zapojil se dr. Soukup do domácího odboje. 
Patřil ke členům Maffie, která byla ve spojení s exilovými partnery řízenými 
hlavně T. G. Masarykem a Edvardem Benešem. 
 
Dne 13. dubna 1918 dr. Soukup spolu s Antonínem Švehlou přijal do rukou 
Národního výboru Obilní ústav a spolu s dr. Rašínem, Antonínem Švehlou 
a Jiřím Stříbrným převzali na místodržitelství všechnu veřejnou státní správu 
v českých zemích.  
 
V první československé vládě stal se dr. Soukup ministrem spravedlnosti. 
V roce 1920 se stal místopředsedou Senátu a v roce 1929 předsedou Senátu. 
 
Mnichovský diktát v roce 1938 dr. Soukupa krutě postihl, protože již nijak ne-
mohl pomoci k záchraně demokratického státu. 1. října 1939 byl nakrátko za-
tčen gestapem. V naprosté deziluzi zemřel 11. listopadu 1940. 
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Jméno dr. Františka Soukupa by nemělo být nikdy zapomenuto a stále bychom 
měli mít na paměti, že za první republiky byl téměř symbolem Čs. Sociální 
demokracie a že své krédo uložil v nezapomenutelném díle „28. říjen 1918“. 
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Vzpomínka na JUDr. Václava Holého 
 

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 06/2006) 
 
V měsíci září měli bychom věnovat vzpomínku zasloužilému sociálnímu de-
mokratovi i občanu Prahy 8 Dr. Václavu Holému, který byl 30. září 1941 na-
cisty popraven. JUDr. Václav Holý se narodil 24. července 1900 v Poličce. Po 
vystudování práv se zabýval zejména sociálně politickými a národně-
hospodářskými otázkami. Od mládí pracoval v sociálně demokratické straně 
a vyvíjel značnou přednáškovou a organizační aktivitu v Dělnické akademii.  
 
Bydlel se svou manželkou Vlastou a synem Václavem a dcerou Ivou v Libni 
v Kaplířově ulici, dnešní Světově (pár kroků od našeho sekretariátu). Jedno 
funkční období zastával též místo náměstka starosty v Libni. 
 
Patřil k blízkým spolupracovníkům ministra Ing. Jaromíra Nečase, po němž 
v červenci 1939 převzal předsednictví Nejvyššího cenového úřadu. Octl se 
v okruhu spolupracovníků jedné z prvních protinacistických odbojových orga-
nizací - Politického ústředí. 
 
Počátkem roku 1940 se stal zástupcem sociální demokracie v Politickém ústře-
dí současně jeho představitelem v Ústředním vedení odboje domácího 
(ÚVOD). Jeho ilegální činnost spočívala hlavně v politickém a hospodářském 
zpravodajství. Přitom si vybudoval rozsáhlou síť informátorů a spolupracovníků. 
 
Nedbal rad, aby odešel do zahraničí s námitkou, že „někdo to musí dělat do-
ma“. Dne 23. dubna 1941 byl zatčen gestapem, vězněn, krutě vyslýchán a dne 
30. září 1941 v jízdárně ruzyňských kasáren popraven. 
 
Tak odešel „ten, který mlčet uměl a pevně zaťal ret“, jak o něm napsal jeho 
přítel Jaroslav Seifert v básni „Hlas mrtvého“. 
 
V roce 1948 bylo jeho jménem nazváno bývalé Blanické náměstí v Libni. Ná-
zev tohoto náměstí by nám měl trvale připomínat jméno tohoto statečného ob-
čana a zasloužilého sociálního demokrata. 
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28. říjen 1918 a česká sociální demokracie 
  

(vyšlo v Informačním časopisu ČSSD Prahy 8 – 08/2008) 
 
Letos oslavíme 90. výročí vzniku Československého státu. Dlužno připome-
nout, že na boji o národní samostatnost a na založení Československé republi-
ky se výrazně podíleli i čeští sociální demokraté. 
 
Již na začátku první světové války zástupci českých poslaneckých klubů vytvo-
řili tajnou organizaci, českou “Maffii“. Za sociálně demokratickou stranu byli 
do ní zapojeni Vojta Beneš, Gustav Habrman, dr. Alfred Meissner, Antonín 
Němec a dr. František Soukup. 
 
Sociální demokrat Antonín Hampl stál jako vedoucí organizátor podzemního 
odboje kovodělníků, jehož společným orgánem byla Dělnická rada v Praze - 
Karlíně. 
 
V listopadu 1916 byl založen Národní výbor, v němž byli zapojeni i sociální 
demokraté. 
 
Ve stejnou dobu se čeští sociální demokraté zasloužili o založení Českého po-
slaneckého svazu. Jednatelem svazu se stal sociálně demokratický poslanec 
Vlastimil Tusar, který byl později, 16. června 1917, zvolen za místopředsedu 
sněmovny. 
 
Sociálně demokratičtí poslanci Rudolf Bechyně a Vlastimil Tusar se svými 
návrhy v parlamentu zasazovali za kontrolu rozpočtu a vydání pro armádu. So-
ciálně demokratický poslanec dr. Lev Winter se postavil proti předání českých 
poslanců před vojenský soud. 
 
Dne 7. září 1917 sociálně demokratičtí poslanci Rudolf Jaroš, Antonín Svěcený 
podali interpelaci proti tzv. militarizaci dělnictva. 
 
Dne 27. listopadu 1917 sociálně demokratický poslanec František Modráček 
kritizoval rakouský absolutismus a růst státního dluhu. 
 
Zcela zásadní a rozhodující názory a postavení českého národa tlumočili soci-
álně demokratičtí delegáti Gustav Habrman a Antonín Němec koncem června 
1917 na mírové konferenci Socialistické internacionály ve Stockholmu. 
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V předloženém memorandu tlumočili vůli českého národa o zřízení samostat-
ného státu. Komitét Socialistické internacionály české požadavky také přijal. 
 
Dne 6. ledna 1918 na generálním sněmu Českého poslaneckého svazu sociálně 
demokratický poslanec Vlastimil Tusar pronesl slavnostní deklaraci, která jas-
ně vyjádřila právo českého národa na samostatný stát. 
 
Dne 22. ledna 1918 sociální demokraté se podíleli na uspořádání jednodenní 
generální stávky v Praze. Na Staroměstském náměstí za sociální demokraty 
promluvil poslanec Antonín Němec. Téhož dne na zasedání vídeňského parla-
mentu se do interpelací zapojili i čeští sociálně demokratičtí poslanci Bechyně, 
Habrman, Modráček, Soukup a Tusar. 
 
Dne 13. dubna 1918 ve Smetanově síni pražského Obecního domu spisovatel 
Alois Jirásek přednesl národní revoluční přísahu na podporu úsilí za samostat-
nost českého státu. Sepsání přísahy bylo svěřeno sociálnímu demokratu dr. 
Soukupovi a na zahájení manifestace se podíleli další sociální demokraté 
Gustav Habrman a Rudolf Bechyně. 
 
Dne 16. května 1918 v pantheonu pražského Zemského muzea se konala mani-
festace českých dějin, na níž měl hlavní projev sociální demokrat F. V. Krejčí 
a které se zúčastnil i sociálně demokratický poslanec dr. Soukup. Týž den 
v pražské Plodinové burze konala se manifestace slovanských socialistických 
stran na podporu národního uvědomění a sociálního cítění, na níž se aktivně 
podíleli sociální demokraté Habrman a dr. Soukup. 
 
Den nato, 17. května 1918, na slavnostním shromáždění pořádaném Národním 
divadlem v Praze, sociální demokrat dr. Soukup na závěr jednání přednesl re-
zoluci na podporu národního uvědomění a za samostatný český stát. 
 
Dne 13. července 1918 v pražském Obecním domě konala se ustavující schůze 
Národního výboru československého. Jejími členy za sociální demokracii se 
stali Rudolf Bechyně, Antonín Hampl, Gustav Habrman, dr. Alfred Meissner, 
dr. František Soukup, Josef Stivín a Karel Vaněk. 
 
Dne 16. července 1918 na nové schůzi vídeňského parlamentu sociálně demo-
kratický poslanec Tusar podal protest proti výrokům ministerského předsedy, 
že Český poslanecký svaz odmítl jednat o revizi rakouské ústavy. Na závěr své 
řeči odvážně předpověděl konec války jako konec imperialismu, militarismu 
a tyranie, a tím i založení samostatného českého státu. 
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Dne 22. července 1918 na závěrečné schůzi vídeňského parlamentu promluvil 
sociálně demokratický poslanec dr. Soukup. Ve své řeči stejně odvážně se za-
stal prof. Masaryka, kterého ústřední mocnosti považovaly za zrádce a úhlav-
ního nepřítele. 
 
Po opětném zahájení schůze vídeňského parlamentu dne 2. října 1918 jednání 
bylo provázeno četnými střety mezi německonacionálními a sociálně demokra-
tickými poslanci, které končívaly i rvačkami. Při nich zdatně si jednali dr. Sou-
kup a Vlastimil Tusar. 
 
Dne 28. září 1918 v pražském Obecním domě na společné schůzi Národního 
výboru s Českým poslaneckým svazem za sociální demokraty promluvil 
Gustav Habrman a na závěr dr. Soukup přednesl rezoluci na podporu samo-
statného státu. 
 
Na generální stávce dělnictva dne 14. října 1918 se podíleli hlavně sociální 
demokraté. 
 
Dne 19. října 1918 v pražském Obecním domě se sešel Národní výbor česko-
slovenský a na závěr jednání sociálně demokratický poslanec dr. Soukup před-
nesl Prohlášení Národního výboru. 
 
Mimořádnou odvahu předvedl dne 25. října 1918 poslanec Tusar po odjezdu 
české delegace Národního výboru z Vídně do Ženevy, když se na vídeňském 
policejním ředitelství představil jako vyslanec českého státu. 
 
Dne 26. října 1918 dr. Soukup z pověření Národního výboru vyjednal u praž-
ského zemského soudu, že čeština se stala úřední řečí. 
 
Dne 27. října 1918 rakouské vojenské velitelství se obrátilo o pomoc k poslanci 
Tusarovi, aby čeští poslanci zařídili setrvání českých vojáků na frontě. Tusar 
pomoc odmítl, protože pochopil, že kapitulace Rakouska je na spadnutí. V 11 
hodin v noci tuto zprávu telefonoval do Prahy Rašínovi. Ten pak v noci z 27. 
na 28. října 1918 zmobilizoval všechny funkcionáře Národního výboru, aby 
převzali moc v novém státě, Československé republice. 
 
Je tedy nesporné, že čeští sociální demokraté se významně podíleli na samo-
statnosti českého státu.  
 
Historický přehled o vývoji našeho domácího odboje v československé revolu-
ci za státní samostatnost národa zasvěceně zpracoval dr. František Soukup ve 
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svém dvousvazkovém díle s názvem “28. říjen 1918“, které v roce 1928 vydalo 
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Antonína Svěceného v Praze. 
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Krize v dějinách české sociální demokracie 
 

(Poznámky k historii - nezveřejněny) 
 
V historii české sociální demokracie vyskytly se dva kritické mezníky, které 
způsobily v prvním případě oslabení a ve druhém zánik na několik desítek let. 
V obou případech viníky byli komunisti. 
 
První nešťastný problém vznikl v letech 1920-1921 a má jej na svědomí Bo-
humír Šmeral. Druhým mezníkem byl zánik strany v r. 1948, který zákeřně 
připravil Zdeněk Fierlinger. 
 
Členové strany měli by se seznámit s oběma historickými zlomy ve straně, aby 
pochopili, jak zrádně dovedou názorové rozdíly přerůst ve frakce, ty stranu 
nejdříve rozdělit a pak ji úplně zlikvidovat. Hlavně si máme brát příklad z his-
torie a s ním i poučení, jak praví staré latinské přísloví, „historia est magistra 
vitae, lux veritatis“, v překladu: „dějiny jsou učitelkou života, světlem pravdy“ 
neboli, že dějiny nás poučují a přinášejí vysvětlení. 
 
Nejdříve tedy o krizi na začátku dvacátých let. Problém uvnitř strany vznikl 
vlastně ještě za Rakousko-Uherska. Jeho původcem byl dr. Bohumír Šmeral. 
Vystudoval práva a již od studentských let byl činný v sociálně demokratické 
straně. Začal jako dopisovatel a později redaktor Práva lidu. Od r. 1909 byl 
členem výboru strany a za 1. světové války jejím předsedou. V letech 1911-
1918 působil jako poslanec rakouské říšské rady, byl stoupencem austromar-
xistického národnostního programu. Rakousko-uherskou říši pokládal za nej-
vhodnější základnu pro demokratické a sociální přeměny ve střední Evropě. 
Jak na začátku první světové války odmítal protirakouský odboj, osvětlují fakta 
soustředěná dr. Františkem Soukupem v díle "28. říjen". Již na začátku světové 
války v srpnu 1914 oportunismus dr. Šmerala k Rakousku byl bezmezný. 
V rozepři s poslancem Modráčkem prohlásil: "Jsem loajální až k denunciaci“. 
 
Když prof. Masaryk po založení Československé revoluční „maffie“ v Čechách 
koncem roku 1914 emigroval, dr. Šmeral prohlásil: "To, co chce Masaryk dě-
lat, je pošetilé revoluční bláznovství a za tím já nikdy nepůjdu." 
 
V době největších dělnických bouří, v létě 1915, nevolal Šmeral dělnictvo 
k revoluci, ale zapřísahal je, že musí zachovati klid, nesmí podleháti utopiím 
a nesmí přehlížet fakta, tj. zachování Rakousko-Uherska. 
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Koncem roku 1916 dr. Šmeral ještě působil jak první místopředseda Českého 
svazu, který se vytvořil z poslanců devíti českých politických stran na říšské 
radě. 
 
Dne 26. června 1917 na zasedání rakouského parlamentu dr. Šmeral svým 
prorakouským loajálním projevem zklamal české vlastence. Řekl doslova: 
„Stojíme bez výhrady na půdě státní myšlenky rakouské, a jsme proto určeni 
a zároveň i povinni pracovat pro změnu říšské ústavy, jak to poměry nové doby 
a potřeby národů vyžadují. Pro nás všechny není žádného jiného východiska, 
nežli cesta vzájemného jednání a vyrovnání“. 
 
V létě r. 1917 konala se ve Stockholmu mírová konference Socialistické inter-
nacionály. Za delegáty byli stanoveni poslanci Habrman, Němec a dr. Šmeral. 
Když bylo zveřejněno, že do Stockholmu má jeti také dr. Šmeral, vznikl v čes-
ké veřejnosti značný neklid a obavy z toho, co bude Šmeral na stockholmské 
konferenci mluvit. Nervozita ještě vzrostla po zveřejnění poznámek dr. Šmera-
la v Právu lidu dne 8. Května. Bylo zřejmé, že jeho článek je polemikou s do-
mácím odbojem a že Šmeral boj za samostatný česko-slovanský stát snižuje na 
hazardní a utopistický pokus o zřízení neudržitelného státu. Na tento článek 
reagovali dne 15. června 1917 spisovatelé Alois Jirásek a Jaroslav Kvapil tele-
gramem Českému svazu do Vídně, v němž za české spisovatele navrhují, aby 
dr. Šmeral byl zbaven své funkce místopředsedy Českého svazu a aby ve 
Stockholmu nevystupoval jako český delegát. 
 
Na schůzi holandsko-skandinávského komitétu dr. Šmeral řekl, že 95 % české-
ho národa smýšlí velezrádně vůči Rakousku a jen 5 % pohlíží na situaci rozu-
mově, střízlivě a reálně politicky. Vyjádřil svou domněnku, že válka neskončí 
úplnou porážkou té nebo oné strany. Podle jeho názoru český národ se dočká 
ústupků, které povedou k politické autonomii. To bude znamenat zachování 
Rakouska a jeho přeměnu ve federální stát složený z pěti národních států: čes-
ký (s německou menšinou), německý (alpské země), maďarský, jihoslovanský 
a polsko-ukrajinský. 
 
Během zasedání socialistické internacionály dr. Šmeral důsledně dbal na to, 
aby neutrpěla jeho politická pověst a aby nebyl podezřelý z velezrádných sty-
ků. On jediný z delegátů rakousko-uherských navštívil ve Stockholmu ra-
kousko-uherského vyslance a oznámil mu, že se dostal do styku, s prof. 
Maxou, který byl emisarem prof. Masaryka a československého zahraničního 
odboje. Podle vyjádření prof. Maxy dr. Šmeral se snažil získat informace ve 
prospěch Rakousko-Uherska. Podobné snahy měl Šmeral i u dalších delegátů 
ze zemí Dohody, např. u Alfreda Jenssena a Camilla Huysmannse. Snažil se 
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také dostat se do styku s ruskými socialisty. Své jednání později vysvětloval 
tím, že se chtěl stát prostředníkem, kdyby český odboj ztroskotal. 
 
Z vystupování dr. Šmerala na Socialistické internacionále ve Stockholmu bylo 
jasné, že je stoupencem Rakouska, že je pro jeho zachování a že je pro řešení 
českého problému v rámci Rakousko-Uherska. Věřil v setrvání habsburské ří-
še. V srpnu 1817 Seidlerova rakouská vláda pozvala k jednání dr. Šmerala, aby 
Českému svazu nabídla zastoupení Čechů ve vládě. Dr. Šmeral byl první, 
s kým koruna pokládala za účelné mluvit, neboť byl zásadním stoupencem aus-
tročeské myšlenky a měl styky i s kruhy říšskoněmeckými. Na podzim roku 
1917 dr. Šmeral ztroskotal jako politik. 
 
Svůj článek v Právu lidu zaměřený proti revolučním silám v Českém svazu 
uvedl větou: „Tyto řádky budou jednou číst dějiny". Dějiny však je nečetly 
a přešly přes Šmerala. V říjnu Šmeral resignoval na své nejexponovanější 
funkce. Když se dne 6. ledna 1918 konal v Grégrově sále pražského Obecního 
domu generální sněm poselstva československého národa a byla na něm vyhlá-
šena slavná "tříkrálová" deklarace, dr. Šmeral sa nezúčastnil a deklaraci odmítl 
podepsat. Naopak veřejně prohlásil, že jeho neúčast je protestem. Zatímco s 
odbojem proti Rakousku souhlasil každý Čech, dr. Šmeral choval se rezervo-
vaně a vystupoval dokonce proti svému národu. 
 
Dne 13. dubna 1918 konala se ve Smetanově síni pražského Obecního domu 
Revoluční přísaha, kterou sepsal a přednesl spisovatel Alois Jirásek. Byla to 
odpověď na projev rakouského ministra zahraničí hraběte Czernina, který ostře 
napadl prof. Masaryka a československý odboj. Z českých poslanců se dubno-
vé přísahy vědomě a úmyslně neúčastnil jedině Šmeral. Prohlásil, že tato přísa-
ha je již proklamací revoluce a že on s ní nesouhlasí. 
 
Teprve 14. října 1918 podepsal dr. Šmeral proklamaci České republiky. Ale 
jeho podpis způsobil spíš údiv až odpor. 
 
Při ustavování revolučního Národního shromáždění tvořeného z členů Národ-
ního výboru byl za člena zvolen i. dr. Šmeral. Proti jeho volbě se však zvedl 
velký odpor, a Šmeral pod jeho tlakem v listopadu 1918 resignoval. Vystoupil 
též z redakce Práva lidu. 
 
Když habsburské císařství padlo a vznikla Československá republika, neuvěři-
telným myšlenkovým procesem přešel dr. Šmeral do pozice proti nové republi-
ce. Z muže pozitivní konstrukce stal se člověk nejprimitivnější, utopistické 
destrukce. Když dr. Šmeral, nemohl se uplatnit v nové československé politice, 
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obrátil se k Trockému, jehož byl obdivovatelem. Krátce ještě působil ve Švý-
carsku jako dopisovatel Práva lidu. Na jaře 1920 navštívil sovětské Rusko 
a jednal s V. I. Leninem. Po svém návratu postavil se do čela marxistické levi-
ce a připravil její vstup do Kominterny. Zavinil roztržku čs. sociální demokra-
cie a v květnu 1921 podílel se na založení KSČ. 
 
18. března 1924 Rudé právo otisklo sebekritiku dr. Šmerala k jeho činnosti 
v sociální demokracii: "Nebyl jsem tehdy revolucionářem, byl jsem úplně sla-
bošským politikem a připouštím i to, že jsem byl bačkorou." Dr. František 
Soukup napsal tehdy o Šmeralovi "Když nezvítězil pod prapory habsburskými, 
věřil, že zvítězí pod prapory bolševickými. Jako tur pracoval pro Rakousko 
a jako tur se odvrátil od republiky. Za Rakouska byla jeho cílem ochrana soci-
ální demokracie a za republiky on první ji přišel rozvrátit. Za Rakouska byla 
jeho cílem ochrana českého národa a v republice se postavil v čelo strany, usi-
lující o jeho rozvrat. Tragédie dr. Šmerala není tragédií sociální demokracie 
nebo národa, ale tragédií muže, jenž neznal věrnost ani ke straně, ani k revolu-
ci, ani k republice, ani k přátelům." 
 
Bohumír Šmeral zemřel za druhé světové války v Moskvě. 
 
Druhou smutnou a pro českou sociální demokracii tragickou postavou byl 
Zdeněk Fierlinger. Za 1. světové války byl důstojníkem čs. legií. Po válce na-
stoupil do diplomatických služeb. V roce 1924 stal se členem sociální demo-
kracie. V letech 1937-1939 působil jako vyslanec a za války v letech 1942-
1945 jako velvyslanec v Moskvě. Za svého pobytu v SSSR byl zaujat bolše-
vickým režimem a stal se jeho obdivovatelem. Své poznatky se Stalinovým 
státem a obdivy k němu zpracoval v politické eseji "Sovětské Rusko na nové 
dráze".  
 
Od roku 1945 do prvních poválečných voleb zastával funkci předsedy vlády. 
Byl hlavním představitelem levicového křídla v sociální demokracii usilujícího 
o úzkou spolupráci s komunisty. Po Únoru 1948 se významně podílel na likvi-
daci sociálně demokratické strany a na jejím sloučení s KSČ. 
 
Krize začala na podzim 1947 na sjezdu Čs. sociální demokracie v Brně. Tam se 
Fierlinger postavil proti většině, která nesouhlasila se spoluprací s KSČ. Ko-
munisti totiž zvenčí podporovali Fierlingerovy snahy svést sociální demokracii 
více doleva. Fierlinger dokonce vyhrožoval, že nebude-li zvolen předsedou, 
zanechá veškeré činnosti ve straně. Teprve naléhavý telegram Klementa Got-
twalda, aby neopouštěl pozice, jej přiměl k tomu, že přijal funkci místopředse-



 

146 

dy. Předsedou byl zvolen Bohumil Laušman, představitel jakési centristické 
pozice, když pravé křídlo vedl Václav Majer. 
 
Po sjezdu Fierlingera kritizoval Klement Gottwald z nedostatku odvahy prosa-
dit levou politiku a vyzval komunisty, aby všemi způsoby pomáhali levici 
v sociální demokracii. K tomu účelu komunisti založili Komisi pro práci v ji-
ných stranách. V Brně sloužil k tomu zvláštní sekretariát, který zval na poho-
vory známé fierlingerovce. Jeden z nejznámějších fierlingerovců byl Evžen 
Erban. 
 
Po XX. sjezdu Fierlingerovo křídlo s podporou KSČ začalo otevřenou frakční 
činnost. Začalo vydávat týdeník Směr a ustanovilo klub Socialistická           
demokracie. 
 
Vzhledem k rozkladné činnosti Fierlingerovy frakce představenstvo strany 
chtělo izolovat levé křídlo a jeho většina se dohodla na návrhu vyloučit Fier-
lingera ze strany. Nakonec předsednictvo svůj záměr odložilo. 
 
Když 24. února 1948 na mimořádné schůzi ústředního výkonného výboru soci-
ální demokracie se projednávala vládní krize a nabídka KSČ na úzkou spolu-
práci sociální demokracie s komunisty a jednání nevedlo k takovým závěrům, 
jaké si přáli levičáci, Fierlinger telefonicky dal pokyn k předem připravené ná-
silné akci. Krátce nato policie obsadila ústřední sekretariát sociální demokracie 
v pražském Lidovém domě, včetně redakce a tiskárny Práva lidu. 
 
Téhož dne fierlingerovci vydali prohlášení proti pravicovým tendencím ve 
straně, které podnítily nepřátelství mezi sociální demokracií a komunistickou 
stranou. 
 
Když se po únoru 1948 KSČ stala jediným pánem v zemi, vrátil se Fierlinger 
k předsednické židli a prvním jeho činem byla čistka ve straně. Další existence 
sociální demokracie byla již jen v režii KSČ. Fierlingerovské vedení připravilo 
likvidaci sociálně demokratické strany. Dne 27. června 1943 shromáždění slo-
žené z pečlivě vybraných delegátů rozhodlo o sloučení sociální demokracie 
s KSČ. 
 
Zrádce a kolaborant Zdeněk Fierlinger stal se tak druhým symbolem politické 
podlosti a bezpáteřnosti ve službách KSČ. 
 
Bohumír Šmeral a Zdeněk Fierlinger byly bezesporu dvě problematické osob-
nosti, které nejenže svými frakcionářskými názory a skutky poškodily sociálně 
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demokratickou stranu, ale dokonce zradily svůj národ a vlast. Jejich podlé činy 
nechť jsou varováním do budoucnosti a poučením pro příští generace. 
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Vzpomínání na historii libeňské sociální 
demokracie 

 
(Projev přednesený na slavnostní kolaudaci nového sekretariátu 

OVV ČSSD Praha 8 na Zenklově třídě v Libni) 
 
Přátelé! 
 
 
Sešli jsme se dnes, abychom oslavili kolaudaci našeho nového sekretariátu 
OVV ČSSD Prahy 8. Toto naše nové působiště nalézá se zde možná jakýmsi 
osudovým zásahem o spravedlivé odčinění spáchaných křivd, kterými byla 
naše strana v minulosti postižena. Tento nový sekretariát nalézá se jen pár kro-
ků od bývalého Dělnického domu zvaného "U Deutschů", kde bývaly nejen 
restaurace, kavárna, hotel, divadlo, později biograf Svépomoc a ještě později 
opět divadlo nesoucí dnes název Pod Palmovkou. Dělnický dům však býval 
především sekretariátem libeňských sociálních demokratů. 
 
Libeňská organizace sociálně demokratické strany byla založena již v roce 
1879, tj. rok poté, kdy 7. dubna 1878 v Břevnově byla na sjezdu ustanovena 
Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. 
 
Libeňští sociální demokraté po svém ustavení scházeli se původně v hostinci 
"U Kroftů" na rohu ulic Poděbradovy (dnešní Novákových) a Heydukovy. 
Dnes je tam lékárna. Hostinský Krofta byl příznivcem sociální demokracie. 
Jeho syn, spisovatel V. K. Krofta, psal o dělnickém hnutí ve svém díle „Život 
začíná dnes“ pojednávajícím o vývoji Libně od dob starého Rakouska až po 
konec druhé světové války. V tomto svém díle se spisovatel Krofta několikrát 
zmínil o mém dědovi Františku Hnátkovi, který tehdy byl velice aktivním čle-
nem libeňské sociální demokracie. 
 
Na rozmezí 19. a 20. století hostinský Krofta se stal nájemcem nově zbudova-
ného hotelu "U Deutschů", který byl postaven na místě stejnojmenného zbou-
raného pivovaru a hostince. Tento dům stal se sídlem libeňské sociální 
demokracie a hrdě nesl název Dělnický dům. 
 
Zde nebyl jen sekretariát strany. Tady se konaly i různé přednášky a jazykové 
kurzy pořádané Dělnickou akademií, zde také zasedalo místní vedení DTJ 
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a nacvičovala zde svá veřejná vystoupení dechová hudba DTJ pod vedením 
kapelníka Hajného. 
 
Schůze libeňských sociálních demokratů před sto lety navštěvovali přední 
funkcionáři strany jako např. poslanec Vilém Černý. Vlastimil Tusar (předseda 
vlády po 1. světové válce) nebo JUDr. František Soukup (předseda senátu za 
první republiky). V libeňské organizaci pracoval i můj děd František Hnátek, 
který byl před 1. světovou válkou zvolen poslancem za sociální demokracii do 
vídeňského parlamentu. 
 
Z iniciativy libeňských sociálních demokratů bylo koncem dvacátých let 20. 
století založeno stavební a bytové družstvo se sídlem v Karlíně, které skoupilo 
laciné pozemky v Libni, Karlíně, ve Vysočanech a na Žižkově a na nich dalo 
postavit desítky činžovních domů, do nichž se pak stěhovali hlavně sociální 
demokraté. 
 
V předvánočním čase libeňská organizace sociálních demokratů pořádala pro 
děti svých členů besídky s nadílkou. 
 
Před libeňským Dělnickým domem se vždy na 1. máje řadil průvod na oslavu 
Svátku práce. Od Dělnického domu také každoročně v půli května konal se za 
doprovodu hudby DTJ společný výlet do Čimického háje v Kobylisích. 
 
Německá okupace v r. 1939 a následující 2. světová válka činnost libeňské so-
ciálně demokratické organizace násilně přerušila. Někteří členové však neo-
hroženě pracovali dál ilegálně a zaplatili za to nakonec svými životy. Za 
všechny bych jmenoval aspoň jednoho. Byl to dr. Václav Holý, který bydlel 
nedaleko v Kaplířově ulici, dnešní Světově. Byl zatčen 23.4.1941 a popraven 30. 
9. 1941 v Ruzyni. Jeho jménem bylo nazváno v Libni bývalé Blanické náměstí. 
 
To je snad vše, co si pamatuji z historie libeňské sociální demokracie. Domní-
vám se, že na moje vzpomínání časů minulých by mohl navázat někdo jiný, 
který by zpracoval mladší historii naší organizace Prahy 8 za dobu od Listopa-
dové revoluce v r. 1989, tj. za období, kdy já osobně jsem až do r. 1999 působil 
mimo Prahu. 
 
Na závěr mi dovolte, abych vyjádřil přání nejen své, ale patrně i Vás všech, 
aby toto nové sídlo sekretariátu OVV ČSSD Praha 8 přineslo naší straně nejen 
větší aktivitu vlastních členů, ale aby hlavně přibylo příznivců sociální demo-
kracie, kteří by nás podpořili ve volbách v příštím roce. 
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Nechť naše symboly „svoboda, solidarita a spravedlnost“ vynesou sociální 
demokracii do čela politického spektra v České republice. 
 
Praha-Libeň, 1. prosince 2005 
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První máj - vzpomínka 
 

(Poznámky k historii - nezveřejněny) 
 
1. května pracující lidé na celém světě žijící v demokratických státech každo-
ročně svobodně a bez jakékoliv přehnané pompéznosti, jako tomu bývalo za 
komunistické totality, slaví svůj Svátek práce. 
 
Patřilo by vždy připomenout, že slavení tohoto dělnického svátku stanovila 
rezoluce 1. kongresu druhé socialistické internacionály dne 20. července 1889 
na návrh francouzského socialisty Lavigne. 
 
U nás Svátek práce v období mezi oběma světovými válkami a ještě dva roky 
po druhé světové válce slavily jen levicové strany a strany levého středu. Li-
beňští sociální demokraté v těchto letech na 1. máje se řadili do průvodu před 
Dělnickým domem na Primátorské třída. Říkalo se tam „U Deutschů“ a byl 
tam též družstevní biograf Svépomoc. Dnes je v tom domě na Zenklově třídě 
divadlo Pod Palmovkou. 
 
Do čela tvořícího se průvodu postavila se hudba DTJ (Dělnických tělocvičných 
jednot). Hudebníci měli na sobě jednotné šedobéžové stejnokroje a jejich 
mosazné žesťové hudební nástroje se jen leskly. V čele hudebního útvaru stál 
jeho kapelník Hajný. Poslední řadu hudebníků s činelistou uzavíral bubeník, 
jehož velký buben táhl na vozíku jeden z chlapců z DTJ. Bubeník by sotva byl 
schopen nést svůj nástroj za pochodu přes půl Prahy. 
 
Za hudbou tradičně měl své místo praporečník Fanta, který na žerdi nesl rudý 
prapor, na němž byl zlatě vyšívaný název libeňské organizace sociálních de-
mokratů. Praporečník Fanta již svým vzhledem zosobňoval sociální demokra-
cii. Pod tmavým oblekem měl modrou košili, u krku uvázanou rudou kravatu 
a na hlavě měl socanský černý širák. 
 
Za praporečníkem se řadili čelní funkcionáři strany. Následovala dvojice do-
spělých cvičenců DTJ, kteří nesli rozvinutý rudý transparent s propagačním 
heslem strany. Za transparentem ve vyrovnaných řadách nastoupili cvičenci 
a cvičenky DTJ ve svých cvičebních úborech. 
 
Za útvarem DTJ řadili se mladí sociální demokraté a za nimi následovaly ne-
spočetné řady členů strany a příznivců sociální demokracie. Každý měl v klopě 
rudý karafiát, který byl tehdy symbolem sociální demokracie. U komunistů 
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takovým symbolem byla rudá hvězda a národní socialisté měli karafiáty dva, 
červený a bílý. 
 
Jakmile dorazil od horní Libně průvod sociálních demokratů z Kobylis, Bohnic 
a Čimic, pochopitelně také s hudbou, Kapelník Hajný dal povel hudbě, ozvaly 
se první takty rázného pochodu a seřazený průvod sociálních demokratů z Pra-
hy 8 vydal se svěžím krokem směrem k Palmovce. 
 
Prvomájový průvod pokračoval pak přes Karlín do středu Prahy a jeho cílem 
byl Střelecký ostrov. Tam také směřovaly průvody májových účastníků 
i z ostatních pražských čtvrtí. 
 
Na Střeleckém ostrově konal se společný prvomájový mítink. Přední funkcio-
náři a politici levicových stran shromážděným davům předně připomněli vý-
znam 1. máje, Svátku práce, a přednesli své představy ke zvýšení sociálních 
opatření ve prospěch pracujících. Projevy řečníků byly přijímány potleskem 
i hlasitým souhlasem. 
 
Po skončení prvomájového setkání pracujících rozcházeli se účastníci s uspo-
kojivými výrazy na tvářích a se vztyčenými hlavami, které jasně napovídaly, že 
jsou hrdí na svou příslušnost k táboru socialismu. 
 
Po druhé světové válce organizace oslav Svátku práce v Praze se podstatně 
změnila. Každá z politických stran měla své samostatné místo pro shromáždění 
svých prvomájových účastníků. Sociální demokraté měli sraz na náměstí Re-
publiky, komunisté se sešli na Václavském náměstí, národní socialisté se 
shromáždili na Staroměstském náměstí a lidovcům bylo vyhrazeno Malostran-
ské náměstí. 
 
V projevech stranických funkcionářů a politiků zaznívalo předně uspokojení 
z konce druhé světové války, ale také úvahy o vývoji československá politiky 
nejen uvnitř republiky, ale hlavně vůči mocenským státům, které rozhodly 
o porážce Německa a začaly politicky ovlivňovat poválečnou Evropu. 
 
Takový poválečný l. máj zažili pražané jen dvakrát, v letech 1946-47. Po úno-
rovém puči roky 1948 znali jsme pak jen bombastické 1. máje v režii KSČ.  
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Dušičky  
 

(Dopis pro informační časopis - nezveřejněný) 
 
Příteli, 
 
 
chci se podělit se vzpomínkami, které se mi mihly hlavou, když jsem před lis-
topadovými Dušičkami navštívil rodinný hrob na libeňském hřbitově na Korá-
bě. Vzpomněl jsem si nejen na své prarodiče, rodiče, manželku a tetu, kteří 
všichni byli přesvědčenými sociálními demokraty. Moje vzpomínky pamatova-
ly i na tři libeňské sociální demokraty, kteří se stali oběťmi německého nacis-
tického režimu. Všechny tři jsem osobně znal. 
 
Prvním byl JUDr. Václav Holý, odborový rada Nejvyššího úřadu cenového 
a náměstek starosty v Libni. Bydlel v Libni v Kaplířově ul. (nyní Světová) čp. 
256, je to pár kroků od našeho nynějšího sekretariátu. Za německé okupace 
pracoval v ilegální organizaci Úvod. Byl zatčen 23. 4. 1941, obžalován z vele-
zrady a 30. 9. 1941 byl popraven v Ruzyni. Jeho jménem bylo nazváno v Libni 
bývalé Blanické náměstí. 
 
Druhým byl František Martínek, vedoucí úředník nemocenské pojišťovny truh-
lářů, jednatel a tajemník Okresního sekretariátu čs. soc. dem. strany v Praze 
VIII. Bydlel v Libni v Chelčického ulici (nyní Pivovarnická) čp. 1024. Za ně-
mecké okupace pracoval ilegálně s členy Ústřední sociální pojišťovny. Dne 28. 
8. 1944 byl zatčen, vězněn v Terezíně a Dachau a dne 17. 2. 1945 zemřel. 
 
Jeho manželka Zdeňka byla v mládí spolužačkou a kamarádkou mé matky. 
Jeho syn Zdenek studoval se mnou na reálném gymnáziu v Libni. 
 
Třetím byl Josef Nosek, místopředseda ÚVV ČSSD, spoluzakladatel DTJ 
a družstva Dělnického domu. Vynikal jako oblíbený řečník. Bydlel v Praze 
VIII. v Grégrově ul. (nyní Kurta Konráda). Za ilegální činnost byl 29. 7. 1941 
zatčen, vězněn na Pankráci, v Terezíně a v Osvětimě, kde 18. 11. 1942 zemřel. 
Znal jsem ho osobně, protože to byl zeť mé nevlastní babičky. 
 
Příteli, snad by se z toho mého vzpomínání dal stvořit článek do našeho inter-
ního zpravodaje. 



 

154 

Co víte o sociální demokracii? 
 

(Návrh na text do výlohy – použito) 
 
Je Vám známo 
 
- že choť prezidenta T. G. Masaryka a její vnučky, Anna a Herberta byly člen-
kami strany sociálně demokratické? 
 
- že T. G. Masaryk přispíval podnětnými články do PRÁVA LIDU, tiskového 
orgánu sociální demokracie? 
 
- že sociálním demokratem byl i bratr prezidenta Beneše, Vojta? 
 
- že převážná většina čs. legionářů, z první světové byli sociálními demokraty? 
 
- že v r. 1920 ultralevicová frakce, komunisti, obsadila sociální demokratický 
Lidový dům v Praze včetně vydavatelství PRÁVA LIDU? 
 
- že v r. 1948 komunisté podvodně opět okupovali Lidový dům v Praze a po-
mocí zrady zrušili Čs. stranu sociální demokratickou? 
 
- že od r. 1948 až do listopadové revoluce v r. 1989 čs. sociální demokracie 
žila v ilegalitě, zatímco strany lidová a bývalá národně sociální byly spolčeny 
s komunisty v tzv. Národní frontě? 
 
- že ČSSD spolu s anglickou Labour party a dalšími sociálně demokratickými 
a socialistickými stranami západní Evropy je členkou Socialistické internacio-
nály založené již v r. 1854 v Londýně? 
 
- že ČSSD trvá na zachování a dalším rozvíjení evropského modelu sociálního 
státu, tj. ve prospěch pracujících, rodin s dětmi, důchodců a drobných podnika-
telů? 
 
- že ČSSD se nikdy nesnížila k paktování se silami prosazujícími asociální trž-
ní hospodářství? 
 
Kladné odpovědi na otázky mohou napovědět, které straně můžete věřit.  
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HISTORIE ČSSD 
 

(Text pro nové členy v rámci vnitrostranického vzdělávání - 
nezveřejněný) 

 
Založení Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické 

(do r. 1878) 
 
V padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech 19. století se v habsburské 
monarchii a především v Čechách a na Moravě rozvíjel kapitalismus volné 
soutěže. Vznikala tovární velkovýroba a formuloval se moderní průmyslový 
proletariát. Vůči zaměstnavatelům a státu byl bezprávný a jeho pracovní a ži-
votní podmínky byly otřesné a lidsky nedůstojné. Pracovní doba trvala 11 až 
14 hodin, a to i pro ženy a děti. Mzda stačila pouze na to nejnutnější pro svo-
bodné muže, ne jako rodinný příjem. Mzda žen a dětí byla dvakrát až pětkrát 
nižší než mužů. V důsledku bídy, podvýživy a vyčerpávající práce byli dělníci 
hluboko pod celkovým průměrem společnosti. 
 
Z protestu proti těmto poměrům se zrodilo dělnické hnutí. Pracující se scházeli 
na táborech lidu, požadovali zkrácení pracovní doby a zvýšení mezd, zakládali 
svépomocné a vzdělávací spolky a vydávali první časopisy. Naráželi na odpor 
státu i továrníků. Vyvolané stávky končily často střelbou do dělníků. 
 
Dělnické hnutí, které zpočátku vystupovalo jako součást českého národně de-
mokratického tábora, se postupně politicky osamostatnilo. V dubnu 1874 se 
deset zástupců českých dělníků zúčastnilo sjezdu v Neudörflu, na němž byla 
založena rakouská sociální demokracie.  
 
Nejvýznamnějším krokem na cestě politické emancipace dělníků bylo založení 
Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Její sjezd, konaný 
7. dubna 1878 v hostinci U Kaštanu v Břevnově, přijal program strany. 
 
Břevnovský sjezd se stal významným mezníkem moderních českých dějin. Ide-
je, ztělesněné v jeho programu, byly odpovědí na rozpory kapitalismu volné 
soutěže a ukazatelem cesty k vytvoření solidární společnosti svobodných 
a rovných občanů. 
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Boj sociální demokracie za sociální a duchovní povznesení lidu a za jeho 
politická práva (1879-1905) 

 
Na založení sociální demokracie odpověděla rakouská státní moc pronásledo-
váním dělnického hnutí. V roce 1879 odsoudila účastníky břevnovského sjezdu 
pro přečin tajného spolčování k několikaměsíčním trestům tuhého vězení, za-
čátkem dalšího desetiletí v řadě soudních procesů postihla desítky nejaktivněj-
ších představitelů hnutí a na čas rozbíjela socialistickou organizaci v Čechách. 
 
Souběžně učinila státní moc první kroky v oblasti dělnického zákonodárství: 
1883 - zřídila instituci tovární inspekce pro dohled nad provozními, zdravot-

ními, hygienickými a pracovněprávními podmínkami, dělnictva, 
1885 - stanovila "maximální pracovní den" na 11 hodin a zakázala práci dětí 

do 14 let. 
 
Pod tímto tlakem se dělnické hnutí na několik let rozdělilo na anarchisty, odmí-
tající politický boj, a na tzv. umírněné. Zůstalo však nezlomeno a sjezd dělnic-
tva českoslovanského v Brně o Vánocích roku 1887 sociální demokracii 
sjednotil a organizoval jako veřejnou politickou stranu. 
 
O rok později sjezd v dolnorakouském Hainfeldu dovršil jednotu sociální de-
mokracie v celorakouském měřítku. Zúčastnilo se ho 10 českých delegátů 
v čele s Josefem Hybešem. 
 
V létě 1889 se rakouští sociální demokraté zúčastňují v Paříži zakládajícího 
kongresu obnovené Internacionály. Kongres se usnesl, aby se napříště slavil 
1. květen jako mezinárodní Svátek práce. 
 
Sjednocení sociálně demokratického hnutí vytvořilo předpoklady pro jeho ma-
sový vzestup v devadesátých letech. Sociální demokracie přestala být jen hrst-
kou agitátorů a stala se neodmyslitelnou součástí politického života 
společnosti. Roku 1896 založil významný dělnický předák Josef Steiner z pod-
nětu profesora filozofické fakulty Karlovy univerzity Tomáše G. Masaryka 
"Dělnickou akademii" jako ústřední osvětovou instituci sociální demokracie. 
 
O rok později začalo vycházet „Právo lidu" - první český sociálně demokratic-
ký deník. Téhož roku se sociální demokracie poprvé zúčastnila voleb do vídeň-
ského parlamentu a vyslala do něho své první zástupce. 
O rok později T. G. Masaryk v Otázce sociální podrobil zásadní kritice mar-
xismus. 
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Pod dojmem ruské revoluce česká i rakouská sociální demokracie požaduje 
všeobecné, rovné a přímé volební právo s tajným hlasováním. Požadavek pod-
pořily masové demonstrace dělnictva a pokrokové veřejnosti. V listopadu roku 
1905 sociální demokracie vyzvala dělnictvo celého Rakouska k rozhodnému 
boji a přípravě generální stávky. 
 
 

Boj sociální demokracie za mezinárodní spolupráci dělníků, za národní 
rovnoprávnost a za samostatný stát (1870-1899) 

 
Rakousko-uherská monarchie byla mnohonárodním státem, v němž Němci 
a Maďaři měli dominující postavení. Čeští pracující tak žili pod dvojím útla-
kem, sociálním a národnostním. Proti sociálnímu útlaku bojovali čeští sociální 
demokraté ruku v ruce s německými dělníky a dělníky ostatních národů moc-
nářství. 
 
1870 - 30.000 českých a německých dělníků zdůrazňuje na táboru lidu na Ješ-

tědu nutnost spolupráce dělníků obou národů.  
1882 - proces proti 51 severočeským a německým sociálním demokratům. 
1889 - sjezd celorakouské sociální demokracie v Hainfeldu prohlašuje: „Soci-

ální demokracie je internacionální stranou, odsuzuje jako každé jiné ná-
rodnostní nadpráví a prohlašuje, že boj proti vykořisťování musí být 
veden v mezinárodním měřítku tak, jako samo vykořisťování je mezi-
národním jevem.“ 

1897 - březen - Josef Steiner přednesl ve vídeňském parlamentu proti-státo-
právní prohlášení namířené proti českému měšťanstvu a žádal rovno-
právnost všech národů a moderní instituce.  

1897 - v době velkých národnostních štvanic manifestuje české a německé 
dělnictvo v Praze národnostní mír.  

1899 - VII. sjezd rakouské sociální demokracie po referátu Josefa Seligera 
a Antonína Němce přijal národnostní program strany: Přeměnit Ra-
kousko v demokratický národnostní spolkový stát, v němž by namísto 
historických korunních zemí byly vytvořeny samosprávné národnostně 
ohraničené obvody, jež by ve svém celku tvořily jednotný národní 
svaz, zcela autonomně spravující své národní záležitosti. K principiál-
nímu uznání práva národů na sebeurčení se však sociální demokracie 
nepropracovala.  

  
V předvečer války v prosinci roku 1913 přijal XI. sjezd strany rezoluci navrže-
nou Bohumírem Šmeralem: “Českoslovanská sociálně demokratická strana 
dělnická uznává z hlediska zájmu národa a proletariátu českého za potřebné, 



 

158 

aby posilováno bylo vše, co skutečně a rozumně přispívá k udržení a rozvoji 
velkého státně organizovaného hospodářského obvodu ve střední Evropě, jehož 
dějinným výrazem jest dnes Rakousko-Uhersko.“  
 
Zároveň rezoluce žádá přeměnu říše ve federaci autonomně zkonstituovaných 
národů.  
 
S vypuknutím světové války v létě 1914 se rakouský režim změnil v otevřenou 
vojensko byrokratickou diktaturu, válečné hospodářství postupně selhávalo 
a na frontě i doma se český pracující člověk stavěl proti válce. Vedení sociální 
demokracie však v letech 1914-1916 pokračovalo ve své prorakouské politice, 
zatímco T. G. Masaryk v listopadu 1915 žádal v zahraničí samostatný český 
stát. 
 
Po svržení carismu v Rusku v únoru 1917 a po hladové zimě v období let 1916 
a 1917 sílil v Čechách a na Moravě odpor proti válce a čeští politici, včetně 
sociálních demokratů, mění svoje postoje. V květnu 1917 požadují čeští po-
slanci sloučení všech větví československého národa v demokratický stát, za-
hrnují i slovenskou větev národa. 
 
Na mírovém kongresu Druhé internacionály v létě 1917 ve Stockholmu žádalo 
memorandum české sociální demokracie utvoření samostatného státu českého 
v rámci federativně vybudovaného dunajského soustátí. Česká sociální demo-
kracie se tak zřekla brněnského národnostního programu z roku 1899 a Bo-
humír Šmeral v září 1917 odstoupil z funkce předsedy sociální demokracie. 
Rok 1918 byl ve znamení hladových bouří, demonstrací, masových stávek 
a vojenských vzpour. 
 
V létě roku 1918 Francie uznala Masarykovu československou Národní radu za 
základ příští československé vlády a brzy následovalo uznání britské a severo-
americké. V Praze se utvořil Národní výbor za účasti sociální demokracie 
a v září 1918 založila sociální demokracie spolu s národními socialisty Socia-
listickou radu. Ta 14. října 1918 vyzvala dělnictvo ke generální stávce, během 
níž byla na některých místech vyhlášena samostatná Česká republika. 
 
Dne 28. října 1918 Národní výbor vyhlásil československý stát a převzal moc 
do svých rukou. 
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ČSSD v boji za demokracii, proti diktatuře a násilí (1918-1919/1920) 
 
Vznik samostatné Československé republiky se stal dějinným mezníkem a vý-
znamným krokem vpřed ve vývoji českého a slovenského národa. Byl výsled-
kem české státoprávní politiky druhé poloviny 19. století, zahraniční akce 
vedené T. G. Masarykem a podpořené Francií, Anglií a Spojenými státy, i boje 
pracujícího lidu inspirovaného revolučními přeměnami v Rusku. 
 
Svár těchto různorodých tendencí se projevil bojem o charakter republiky 
v prvních letech nového státu. 
 
Síla a autorita československé sociální demokracie rostla: 
Předsedou Revolučního národního shromáždění se stal František Tomášek, 
z podnětu sociální demokracie byl přijat zákon o zrušení šlechtických privilegií 
a zaveden osmihodinový pracovní den. Byly uzákoněny demokratické svobody 
a důležitá sociální opatření, státní podpora v nezaměstnanosti, ochrana nájem-
níků a bylo rozšířeno nemocenské pojištění, počet členů sociální demokracie 
přesáhl půl milionu, v obecních volbách v roce 1919 získala česká sociální de-
mokracie 992.726 hlasů, tj. 29,8 % z celkového počtu a stala se nejsilnější stra-
nou v republice, v čele vlády utvořené po těchto volbách stál sociální demokrat 
Vlastimil Tusar, v prvních všeobecných volbách v roce 1920 zvítězila sociální 
demokracie. Získala 74 poslaneckých mandátů z 254, tj. 25,7 % z celkového 
počtu, Vlastimil Tusar sestavil svou druhou vládu, v níž bylo 7 sociálních de-
mokratů a 9 členů jiných stran. 
 
V sociální demokracii se střetávaly dva proudy. Levicový, vedený Bohumírem 
Šmeralem, žádající ukončení spolupráce s buržoazními stranami a reformistic-
ký, odmítající revoluční metody. Hospodářský rozvrat způsobený válkou, těžké 
životní podmínky pracujícího lidu a bolševická agitace válečných zajatců vra-
cejících se z Ruska vytvářely příznivou půdu pro růst politického radikalismu. 
Vedení strany se pokoušelo zachovat jednotu, tím však posílilo radikální     
tendence. 
 
Po rozkolu sociálně demokratického klubu v parlamentu vyvolaného levicí 
zastupitelstvo strany přijalo rezoluci, podle níž vyznavači komunistické linie 
nemohou zůstat členy sociálně demokratické strany, a odložilo plánovaný sjezd 
strany. Levice zabrala Lidový dům v Praze a svolala sjezd na původně stano-
vený termín. Tak se dovršil rozkol sociální demokracie. 
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25. září 1920 se sjezdu svolaného levicí zúčastnilo 338 delegátů z 527 zvole-
ných okresními organizacemi. Levice se ustanovila jako samostatná strana pod 
názvem Československá sociální demokratická strana dělnická (levice).  
 
Zastupitelstvo strany vyloučilo Šmerala a dalších 15 stoupenců levice ze strany 
a svolalo sjezd sociální demokracie na 27. listopad 1920. Zároveň soud vrací 
pražský Lidový dům sociální demokracii. Pokus radikálů vyvolat v prosinci 
1920 generální stávku selhal a levice se v květnu 1921 přejmenovala na Ko-
munistickou stranu. 
 
Střetnutí sociálně demokratické levice a pravice byl bojem o charakter strany 
a o charakter republiky. Sociální demokracie v něm ve jménu demokracie 
a svobody odmítla myšlenku diktatury proletariátu a násilné revoluce. Tak roz-
hodujícím způsobem stabilizovala republiku a umožnila její relativní klidný 
demokratický a sociální pokrokový vývoj. 
 
Sociální demokracie proti fašismu a válce (1920-1934) 
 
V průběhu dvacátých let sociálně demokratická strana postupně konsolidovala 
své řady silně oslabené rozkolem z roku1920. Po letech v opozici (1926-1929) 
v parlamentních volbách v roce 1929 získala 963.426 hlasů, stala se druhou 
nejsilnější stranou a znovu se podílela na vládní odpovědnosti. 
 
Na počátku třicátých let postihla Československo světová hospodářská krize. 
V roce 1931 je 19,4 % všech dělníků bez zaměstnání a o dva roky později už 
36,8 %. Sociální demokracie navrhla opatření ke zmírnění krize. Východiska 
z krize hledali i mladí sociálně demokratičtí intelektuálové seskupení v Dělnic-
ké akademii. 
 
Hospodářskou krizi a nacionální demagogii využil fašismus k útoku na demo-
kracii. Adolf Hitler se stal v roce 1933 německým kancléřem a nastolil nacis-
tický teror, po fašistických a fašizujících převratech v dalších zemích zůstalo 
Československo jedinou demokracií na východ od Rýna. 
 
Česká sociální demokracie i německá sociálně demokratická dělnická strana 
v Československu poskytovala solidární podporu německým a rakouským od-
půrcům Hitlera. Nebezpečí fašismu vznikalo i u nás: V parlamentních volbách 
v roce 1935 se Sudetoněmecká strana Konráda Henleina, jen chabě zastírající 
svou fašistickou podstatu, stala nejpočetnější stranou v republice. Sociální de-
mokracie marně žádala o její zákaz. Spolu s německými sociálními demokraty 
bojovala za nezávislost a celistvost republiky. 



 

161 

V roce 1938 se sociální demokraté významně podíleli na vzniku manifestu 
„V ěrni zůstaneme", který vyzýval vládu, aby hájila nezávislost republiky. Pod 
anglickým a francouzským tlakem prezident Beneš a vláda v září 1938 kapitu-
lovali a přijali mnichovský diktát. 
 
Představenstvo sociální demokracie vydalo provolání, v němž říkalo: „měli 
jsme dvojí volbu. Buď podstoupit válku, nebo ustoupit.“ Válka znamenala boj 
se třemi našimi sousedními státy bez podpory západních velmocí a skončila by 
pravděpodobně vybitím našeho národa. 
 
Přijetím mnichovské dohody, která vydala německé oblasti republiky Hitlero-
vi, skončila první republika. Po celých dvacet let byla sociální demokracie vý-
znamnou silou. Opírala se o milion voličů a o více než 6.000 místních 
organizací s 225.000 členy. Ovlivňovala největší odborovou ústřednu, Odboro-
vé sdružení československé se 730.000 členy. Dalším opěrným bodem sociální 
demokracie byl Ústřední svaz družstev s půl milionem členů. Strana měla 
i vlastní hnutí žen a mládeže, vlastní tělovýchovnou organizaci. Byla nejsilněj-
ší dělnickou stranou a pronikla i mezi zaměstnance, inteligenci a živnostníky. 
Vtiskla národnímu životu nesmazatelnou pečeť. 
 
Její možnosti však byly omezené. Sociální demokracie nebyla s to překonat 
největší handicap, roztříštění původní socialistické jednoty, kterou komunisté 
bezohledně zničili. Neschopna utvořit středolevý blok zapletla se sociální de-
mokracie v síti pravicově zaměřených, těžkopádných a nerozhodných vlád, 
byla omezena taktickými úvahami a vnitrostranickým vyjednáváním a nemohla 
ani svobodně uskutečnit své sociální cíle, ani veřejně diskutovat o svých vlast-
ních idejích. Sociální demokracii a Hradu, hlavním nositelům česko-
slovenského svazku v kritických třicátých letech, se paradoxně nepodařilo 
uskutečnit rozsáhlý program hospodářské podpory a politických reforem v ně-
meckých a slovenských nouzových oblastech. 
 
Těžiště spočívalo v politické použitelnosti a ne tak příliš v ideálech. A přesto 
působila strana jako katalyzátor pro síly svobody, sociální spravedlnosti a de-
mokracie v době národnostní nenávisti a sociální nespravedlnosti. Podařilo se jí 
dosáhnout vyrovnání mezi morálkou a skutečností a její ideologie obohatila 
konkurenční boj proti fašismu hnací silou věčného boje za lidská práva. 
 
Dne 5. října 1938 vydalo předsednictvo strany manifest a vyzvalo lid, aby 
v tragickém okamžiku národa neztratil naději. „My, sociální demokraté, vy-
cházíme z přesvědčení, že vše, co se dnes ve světě děje, je jen etapou velkého 
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přelomu dějin, z něhož vyjde socialismus vítězně přes všechny hrůzy nynějších 
i příštích dnů." 
 
Sociální demokracie na protest proti postupu socialistických stran v zahraničí, 
které v době mnichovské krize neučinily nic na podporu československého li-
du, vystoupila ze Socialistické internacionály. V prosinci 1938 se přeměňuje 
v Národní stranu práce, do níž vstupuje i část členstva Národně socialistické 
strany. Spojují se i odbory a sociálně demokratická, národně socialistická 
a komunistická mládež se sjednotily v Národní hnutí pracující mládeže. Ná-
rodní strana práce s Národním hnutím pracující mládeže snažily se až do 
15. března 1939 vzdorovat morálnímu rozkladu a fašizujícím tendencím a udr-
žet maximum demokratických pozic. 
 
 

Sociální demokraté v protinacistickém odboji (1939-1945) 
 
Německou okupací 15. března 1939 a rozpoutáním druhé světové války Hitle-
rem začalo nejtěžší období novodobých českých dějin. Vzepřít se nacistickému 
teroru dokázali jen ti nejstatečnější. Čestné místo mezi nimi náleží sociálním 
demokratům. 
 
Sociálně demokratická strana nevytvořila vlastní odbojovou organizaci, její 
členové však působili v odbojových centrech založených na širší politické zá-
kladně. První z nich bylo Politické ústředí, v jehož čele stál Přemysl Šámal 
a sociální demokraty zastupoval Ing. Jaromír Nečas. 
 
Významnou součástí demokratického odboje bylo Národní hnutí pracující 
mládeže. Jeho činnost byla mnohostranná, od letáků až po sabotážní akce. Do 
začátku roku 1940 se však gestapu podařilo celou síť této organizace rozbít. 
Nejdůležitější nekomunistickou odbojovou organizací byl Petiční výbor „Věrni 
zůstaneme". Vytvořili ho v roce 1939 především sociálně demokratičtí levicoví 
intelektuálové v čele s docentem Josefem Fischerem. V roce 1941 skupina vy-
pracovala a rozšířila nejvýznamnější programový dokument českého odboje 
o poválečném uspořádání republiky „Za svobodu do nové Československé  
republiky". 
 
Ještě předtím se však Petiční výbor „Věrni zůstaneme" spolu s dalšími organi-
zacemi podílel na vytvoření Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD), kte-
ré československá exilová vláda v Londýně uznala za centrum domácího 
odboje. 
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Odpor proti hitlerovským okupantům pokračoval i po rozbití těchto organizací. 
Sociální demokraté pracovali v Přípravném revolučním národním výboru, 
v Radě tří a své zastoupení měli i v novém vrcholném orgánu v České národní 
radě, která se postavila do čela květnového povstání v roce 1945. 
 
Sociální demokraté přinesli v boji za osvobození národa nemalou oběť. Více 
než 12.000 jich bylo popraveno, zahynulo v koncentračních táborech, nebo 
zemřelo na následky věznění. 
 
Významnou složkou boje za národní osvobození byl zahraniční odboj. Také na 
něm se podíleli sociální demokraté. Členem exilové vlády v Londýně byl Ing. 
Jaromír Nečas, Ján Bečko, František Němec a Václav Majer. K představitelům 
strany v zahraničí dále patřili Rudolf Bechyně, Vojta Beneš, Zdeněk Fierlinger, 
Bohumil Laušman a další. 
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Od května 1945 do února 1948 (1945-1948) 
 
Porážka nacistického Německa, významná úloha, kterou při tom sehrál Sovět-
ský svaz, a zkušenost z hospodářské krize třicátých let i z mnichovského diktá-
tu způsobily v české poválečné společnosti výrazný posun doleva. 
 
V první československé poválečné vládě, ustavené v dubnu 1945 v Košicích, 
měla Československá sociální demokracie tři křesla. Zdeněk Fierlinger byl mi-
nisterským předsedou, Bohumil Laušman ministrem průmyslu a Václav Majer 
ministrem výživy. 
 
Sociální demokracie se významně podílela na hlubokých politických a hospo-
dářských změnách uskutečňovaných podle vládního programu. Politický sys-
tém byl v českých zemích zjednodušen na čtyři strany seskupené do Národní 
fronty, jejímiž členy se staly také jednotné organizace odborů, mládeže a tělo-
výchovy. Byl znárodněn klíčový průmysl a banky, provedena pozemková re-
forma, odsunuto německé obyvatelstvo a sociální politika podporovala 
nemajetné vrstvy. Politicky rozhodující silou se stali komunisté, kteří už na jaře 
1946 měli více než jeden milion členů, zatímco sociální demokracie 352.000. 
 
Dvacátý sjezd ČSSD v říjnu 1945 potvrdil Zdeňka Fierlingera jako předsedu 
strany, Blažeje Vilíma jako generálního tajemníka a prvním místopředsedou 
zvolil Bohumila Laušmana. Sjezd se rozešel s umírněnou politikou předváleč-
né strany a pokračoval v úzké spolupráci s komunisty, zahájené na samém 
konci války. 
 
Podřízenost strany komunistům vedla v květnu 1948 ve volbách do Národního 
shromáždění k její těžké porážce. V českých zemích zvítězili, komunis-
té s 40 % všech hlasů, národní socialisté získali 24 %, lidovci 20 % a sociální 
demokraté 16 %. Členové strany odmítali dosavadní kurs vedení ČSSD a žáda-
li odstoupení vedoucích funkcionářů. 
 
V listopadu 1947 se v Brně sešel dvacátý sjezd ČSSD. Do jejího čela byl zvo-
len Bohumil Laušman, který ve svém projevu zdůraznil nutnost jednoty strany 
v boji za demokracii, proti cizímu modelu a diktátorským metodám. Sjezdem 
dala strana jasně najevo, že chce sledovat samostatnou politiku, ale odmítá ob-
rat doprava. 
 
Během roku 1947 se v Československu zostřilo politické napětí. Společnost se 
rozdělila do dvou táborů, komunisté povzbuzováni Moskvou se otevřeně při-
pravovali k nastolení politického monopolu. Zároveň se rozpadla dosavadní 
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spolupráce zemí protihitlerovské koalice - začala studená válka. Vnitřní i me-
zinárodní podmínky pro pokojný a demokratický vývoj v Československu, 
podporovaný sociální demokracií, byly ztraceny. Tím byla podkopána i politi-
ka ČSSD. 
 
Napětí v zemi vyvrcholilo vládní krizí v únoru 1948. Vedení ČSSD odmítlo 
utvořit společnou vládu s komunisty, nepřipojilo se však ani ke stranám, jejichž 
ministři podali demisi. Prezident Beneš ustoupil a komunisté převzali veškerou 
moc. Nastolení politického monopolu KSČ znamenalo konec poválečné demo-
kracie v Československu. Násilným sloučením sociální demokracie s komunis-
ty strana formálně zanikla. Od té doby ČSSD žila jen doma v podzemí 
a v zahraničním exilu. 
 
 

Sociální demokracie - významná síla třetího odboje (1948-1968) 
 
Většina členstva ČSSD zůstala po nastolení komunistické moci věrna demo-
kracii a v červnu 1949 se odmítla sloučit s komunistickou stranou. Ti, kteří se 
rozhodli k aktivnímu odporu, byli krutě postiženi. 
 
V roce 1950 byl popraven sociální demokrat Jaromír Nechanský, major zahra-
niční armády a v době květnového povstání v roce 1945 vedoucí vojenské ko-
mise České národní rady. Stejný osud stihl i další dva sociální demokraty, 
Veleslava Wahla, aktivního bojovníka proti fašismu a Jaromíra Vrbu, za války 
člena partyzánské brigády na Vysočině. K trestu smrti byl již v roce 1949 od-
souzen i František Prosák. Čtyři spoluobvinění dostali rovněž vysoké tresty. 
 
V monstrprocesu proti dr. Miladě Horákové byl v roce 1950 odsouzen prof. dr. 
Peška na 25 let a na 15 let bývalý generální tajemník sociální demokracie Voj-
tech Dundr, který zemřel ve vězení ve věku 78 let. Oběma se kladlo za vinu, že 
založili Československou nezávislou sociální demokracii. Krátce poté dostalo 
vysoké tresty 13 členů ilegálního ústředního výboru této strany. 
 
O rok později byla odsouzena skupina 11 sociálních demokratů v Praze pro 
zločiny velezrady, vyzvědačství a ohrožení obrany republiky. Pronásledování 
sociálních demokratů zesílilo po stávce a protestních demonstracích plzeň-
ských dělníků v souvislosti s měnovou reformou v roce 1953. Vedení KSČ 
spatřovalo příčinu v nepřekonaném sociáldemokratismu a zesílilo soudní teror. 
 
V roce 1954 obvinil Nejvyšší soud Vladimíra Görnera, Zdeňka Kreidla, Václa-
va Koubka, dr. Ladislava Pičmana a dr. Františka Tržického, že vytvořili nové 
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ilegální ústředí sociální demokracie a odsoudil první tři na doživotí a další na 
25 let. Mezi sociálními demokraty odsouzenými v letech 1954-1955 v Praze 
byl dr. Nebesář, bývalý guvernér národní banky, bývalý profesor Vysoké školy 
politické a sociální dr. Jaroslav Krejčí a dr. Karel Hrubý, pozdější poslední 
předseda exilové strany. 
 
Procesy proti sociálním demokratům se konaly i v krajích. Na Kladně bylo 
v roce 1954 odsouzeno 14 příslušníků strany v čele s Jindřichem Žižkou, 
v Plzni pak v různých procesech celkem 30 sociálních demokratů. Byl mezi 
nimi i Antonín Remeš, poslanec Říšské rady (parlamentu) ve Vídni před první 
světovou válkou a vězeň v Buchenwaldu ve druhé světové válce, který zemřel 
v leopoldovské věznici ve věku 82 let. 
 
Další procesy proti sociálním demokratům proběhly na Karlovarsku, kde byl 
odsouzen na 12 let předseda krajského výboru ČSSD v Hradci Králové Franti-
šek Klaban, jemuž další proces zvýšil trest o dva roky. V Liberci byli Josef 
Veverka a Elfrída Geigerová odsouzeni na doživotí a dalších deset obviněných 
k trestům od 7 do 24 let. V Hradci Králové bylo soudně postiženo 19 sociál-
ních demokratů, v Jihomoravském kraji 11 a v Jihlavě 8. Těžké tresty vynesl 
nad funkcionáři strany ve dvou procesech ostravský soud. Jaroslav Pavlán, bý-
valý poslanec ČSSD, byl odsouzen k 23 letům a dalších 27 k trestům jen o má-
lo nižším. Procesy probíhaly i na Slovensku. 
 
Každé soudní pronásledování členů a funkcionářů sociální demokracie je dů-
kazem toho, že strana zůstala po nastolení totalitní moci nezlomena a statečně 
odolávala teroru. 
 
Rozvoj reformního hnutí v české a slovenské společnosti koncem šedesátých 
let umožnil, aby strana navázala na snahy o obnovení nezávislé sociální demo-
kracie v roce 1948 a 1954. Na jaře 1968 její funkcionáři vytvořili pětičlenný 
výbor, který měl obnovení veřejné činnosti strany připravit. V jeho čele stanul 
Zdeněk Bechyně a členy byli JUDr. Josef Veverka, František Čoupek, Josef 
Munzar a Přemysl Janýr. Zároveň byl zvolen pětičlenný výbor, který měl zajis-
tit založení Masarykova sdružení pro demokratický socialismus pro případ, že 
by se obnovení činnosti strany nepodařilo. 
 
První z obou výborů se obrátil na Národní frontu memorandem, v němž vy-
světlil své záměry, jednal se zástupci předsednictva ÚV KSČ a jeho členové 
vedli další jednání s pracovníkem Městského výboru KSČ. Mezitím pokračo-
valy přípravy na obnovení činnosti a na ustavení prozatímního ústředního    
výboru. 
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Invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 tyto přípravy znemožnila. 
Nicméně pokus o obnovení činnosti strany dokládá životnost sociální demo-
kracie dvacet let po jejím potlačení, její vůli překonat mocenský monopol KSČ 
a schopnost jednat s KSČ jako autonomní politická síla. 
 
 

Sociální demokracie v exilu (1948-1989) 
 
Po nastolení komunistického panství opouštěli funkcionáři ČSSD svou zemi, 
aby v zahraničí bojovali za obnovení československé demokracie. V květnu 
1948 se v Londýně za předsednictví Blažeje Vilíma ustavil ústřední výkonný 
výbor strany v zahraničí. Odmítl likvidaci strany násilným sloučením s KSČ, 
oznámil oficiální pokračování činnosti Československé sociální demokracie 
a její dočasné přenesení z Prahy do Londýna. V listopadu 1948 byl předsedou 
strany zvolen Václav Majer a Blažej Vilím převzal funkci ústředního tajemníka. 
 
Exilová strana považovala za svůj hlavní úkol informovat světovou veřejnost 
o násilné politice komunistického režimu a připravovat podmínky pro zno-
vunastolení demokracie ve vlasti. Trvala na tom, že základní konflikt ve světě 
se neodehrává mezi kapitalismem a socialismem, jak prohlašovali komunisté, 
ale mezi demokracií a totalitní komunistickou diktaturou. 
 
Podmínky, za nichž exilová strana pracovala, byly ovšem velmi obtížné. Čle-
nové ústředního výboru byli roztroušení po celém světě, takže byli jen ve vzá-
jemném písemném styku. Mohli se však opřít o solidaritu spřátelených stran 
a jejich předních i řadových funkcionářů. Po založení Socialistické internacio-
nály v roce 1951 se exilová strana stala jejím členem s poradním hlasem. Na 
činnosti Socialistické internacionály se podílela prostřednictvím Socialistické 
unie střední a východní Evropy, která sdružovala exilové sociálně demokratic-
ké strany ze zemí ovládaných komunisty. 
 
Strana byla také zastoupena v ústředním politickém orgánu československé 
zahraniční akce, v Radě svobodného Československa. Na počátku počítala 
s poměrně rychlou obnovou demokratických poměrů v Československu, poz-
ději se však její významná část, tak zvaný reformní proud, orientovala na po-
stupné změny komunistického režimu a snažila se udržovat dialog s domovem. 
V roce 1956 Pavel Tigrid založil kulturně politickou revue „Svědectví“, jejíž 
redakční kruh se opíral o sociální demokraty a pokrokové křesťanské demokra-
ty. Časopis byl dopravován také do republiky. 
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Po porážce Pražského jara v roce 1968 oživila exil nová vlna sociálně demo-
kratických funkcionářů. To umožnilo v září 1973 svolat do hotelu Rotschuo 
v Gersau ve Švýcarsku konferenci strany. Bylo to první plenární setkání soci-
álních demokratů v exilu a zúčastnilo se ho 23 osob z obou vln emigrace. Po-
tvrdilo v čele strany Viléma Bernarda, který se stal předsedou po smrti Václava 
Majera v roce 1972. 
 
Vystoupení Charty 77 prolomilo v zahraničí dlouhé mlčení o Československu. 
Dne 7. dubna 1978 vydala skupina signatářů Charty 77 prohlášení „Sto let čes-
kého socialismu“. Označila v něm původní myšlenky sociální demokracie za 
stále aktuální. Prohlášení podepsal Václav Havel, Rudolf Battěk, František 
Kriegel, Petr Pithart a 19 dalších osobností. 
 
V létě 1973 vydal Jiří Loewy k stému výročí založení sociální demokracie nul-
té číslo Práva lidu, které se stalo řídícím centrem strany v exilu a na sklonku 
osmdesátých let vycházelo v nákladu 8.000 výtisků. Socialistická internacioná-
la v té době udržovala živé styky nejen s ČSSD, nýbrž také s reformními ko-
munisty, seskupenými kolem časopisu „Listy" (vydávanými Jiřím Pelikánem, 
a v Československu Rudolfem Battěkem, považovaným za vedoucí osobnost 
sociální demokracie doma. 
 
V srpnu 1983 se v Curychu za účasti 35 členů sešel XXII. sjezd ČSSD. Zvolil 
předsedu Viléma Bernarda a čestným předsedou Rudolfa Battěka. Místopřed-
sedou a ústředním tajemníkem se stal Karel Hrubý. 
 
V Heidelbergu se v červnu 1989 konal XXIII. sjezd ČSSD, jehož se zúčastnilo 
40 členů. Sjezd zvolil předsedou strany Karla Hrubého, ústředním tajemníkem 
Jiřího Loewiho a čestné předsednictví udělil Vilému Bernardovi. Ve svém pro-
hlášení zdůraznil, že povinností exilové strany je podporovat boj všech česko-
slovenských demokratů za lidská a občanská práva a jejím cílem je pluralitní 
demokracie. O několik měsíců později exilová sociální demokracie svůj úkol 
dovršila - udržela dějinnou kontinuitu strany a významně se podílela na obnově 
demokracie v Československu. 
 
 
Pád komunismu a obnovení činnosti Československé sociální demokracie 

(1989-1992) 
 
V době rozkladu komunistického systému koncem roku 1988 navázal reformní 
proud exilové sociální demokracie, reprezentovaný Jiřím Horákem, Radomí-
rem Lužou a Přemyslem Janýrem, spojení se sociálně demokratickou skupinou 
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kolem Břetislava Nedbálka a Slavomíra Klabana, připravující obnovení činnos-
ti sociální demokracie. 
 
Když lidový odpor proti režimu vyvrcholil studentskými demonstracemi 17. 
listopadu 1989, čas k tomuto činu dozrál. Dne 19. listopadu 1989 odvysílala 
Svobodná Evropa prohlášení Slavomíra Klabana, Břetislava Nedbálka a Vladi-
slava Všetečky. V něm se pravilo: 
 
„V ědomi si všestranně hluboké stagnace, v jaké se naše společnost nachází, 
rozhodli jsme se spolupůsobit k jejímu řešení. Nevidíme jiné východisko, než 
obnovit činnost sociálně demokratické strany." 
 
Od příštího dne již fungoval sekretariát ČSSD a 12. prosince 1989 vyšlo první 
číslo domácího Práva lidu, které otisklo prozatímní program ČSSD. V téže do-
bě Rada Socialistické internacionály uznala plné členství ČSSD v této organi-
zaci. V lednu 1990 se vedení strany dohodlo se skupinou nezávislých socialistů 
vedených Battěkem, který obnovení strany dlouho odmítal, a společně připra-
vili sjezd strany. 
 
XXIV. sjezd Československé sociální demokracie se sešel v Praze - Břevnově 
ve dnech 24. - 25. března 1990 za účasti 411 delegátů. Předsedou strany zvolil 
prof. Jiřího Horáka, čestným předsedou Ing. Slavomíra Klabana a ústředním 
tajemníkem Ing. Jiřího Paroubka. Sjezd prohlásil usnesení tzv. slučovací kon-
ference z června 1948 za neplatné od samého začátku, protože bylo nejhrubším 
porušením tehdy platných stanov strany. Sjezd dále ocenil činnost sociální de-
mokracie v zahraničí, a vyjádřil hlubokou úctu k těm funkcionářům a členům, 
kteří trpěli ve vězení nebo byli popraveni. 
 
Parlamentní volby v červnu 1990, v nichž zvítězilo občanské fórum, skončily 
pro ČSSD neúspěchem. Získala 4 % hlasů a nedostala se do sněmovny ani do 
České národní rady. Způsobil to především charakter voleb, v nichž se voliči 
jako v referendu rozhodovali mezi demokracií a komunismem. Nicméně ČSSD 
se stala nejsilnější organizací demokratické levice a v dalším vývoji koncent-
račním bodem pro její sjednocování. S ČSSD se sloučili aktivisté Pražského 
jara (Obroda) a s rozpadem Občanského fóra přecházeli do ČSSD i jeho bývalí 
členové. Stranu naopak opustila Battěkova skupina. 
 
V dubnu 1991 se sešel XXV. sjezd strany v Ostravě. Zvolil do čela strany opět 
Jiřího Horáka a za ústředního tajemníka Josefa Wagnera. Jiří Horák ve svém 
projevu požadoval radikální ekonomickou reformu, zároveň se však vyslovil 
pro rovnost vlastnických forem v podnikání, a kritizoval vládu za to, že se zří-
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ká odpovědnosti za stav národního hospodářství. Vyslovil se pro sociálně 
a ekonomicky orientované tržní hospodářství a zdůraznil potřebu sociální    
politiky. 
 
V roce 1992 získala ČSSD ve volbách do Sněmovny lidu 7,7 % hlasů, do 
Sněmovny národů 6,8 % a do České národní rady 6,5 %. Skončila na třetím 
místě za Občanskou demokratickou stranou a komunisty. Příčinu volebního 
neúspěchu spatřovali někteří sociální demokraté ve snaze otevřít se směrem ke 
KSČ, další vývoj však ukázal, že příchod bývalých reformních komunistů stra-
nu spíše posílil. 
 
Sociální demokracie se v této době snažila zabránit rozdělení Československa. 
Její úsilí však nebylo korunováno úspěchem. V předsjezdové diskusi o budoucí 
strategii strany se vyhranily tři proudy: 
- rakovnický proud , varující před nebezpečím „komunistické infiltrace“, 
- radikální proud, žádající razantní opozici vůči vládě, představovaný Milo-
šem Zemanem, 
- umírněný středový proud, odmítající konfrontační opozici proti vládě. 
 
Strana tak stála před rozhodnutím o své další cestě. 

 
 

Sociální demokracie na nových cestách (1993-1995) 
 
XXVI. sjezd strany, konaný ve dnech 26. - 28. února 1993 v Hradci králové, 
znamenal obrat v politice strany. Zvolil do čela ČSSD Miloše Zemana, Petra 
Buzková se stala místopředsedkyní a Václav Grulich, Jaromír Kuča, Petr Mo-
rávek. A Pavel Novák místopředsedy. 
 
Postoj k Občanské demokratické straně, vyjádřil sjezd slovy: „Naše zkušenost 
s arogancí moci, projevující se zejména u ODS, a neslučitelnost programu této 
strany s naším programem, nás vedou k rozhodnutí být v opozici vůči pravico-
vému neokonzervatismu a vyhnout se proto takové spolupráci, která by mohla 
vést ke ztrátě naší vlastní tváře a k uvolnění prostoru v levé části politického 
spektra pro Komunistickou stranu.“ 
 
V hospodářské politice se sjezd vyslovil pro prosazení hospodářského růstu 
získáním všech dostupných vnitřních i vnějších finančních zdrojů. Strana změ-
nila své jméno na Českou stranu sociálně demokratickou. 
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Hradeckým sjezdem si sociální demokracie otevřela cestu k postavení nejsil-
nější politické strany v zemi. Nejprve však musela čelit vládnímu pokusu hos-
podářsky ji vykrvácet tím, že jí bylo upřeno vlastnické právo na pražský 
Lidový dům. Vleklý soudní spor nedovoloval sociální demokracii od roku 
1994 využívat příjmy z jejího historického majetku a omezoval tak její činnost. 
 
Strana musela také překonat iluze o možnosti získat středové voliče tím, že 
zmírní zásadní kritiku vlády. Ve skutečnosti se už v té době začaly objevovat 
první známky zklamání z konzervativního pojetí, které Občanská demokratická 
strana v čele s Václavem Klausem vtiskla polistopadovým změnám v naší ze-
mi. Politika ČSSD prokazující, že existuje reálná a demokratická alternativa 
k neoliberálním koncepcím vlády, nacházela stále větší ohlas ve společnosti. 
 
Ve dnech 21. - 23. dubna 1995 se v Bohumíně konal XXVII, sjezd ČSSD. 
Znovu zvolil Miloše Zemana předsedou strany, Petru Buzkovou a Květoslavu 
Kořínkovou zvolil místopředsedkyněmi a Václava Grulicha, Karla Machovce 
a Petra Morávka místopředsedy. Sjezd přijal návrh programu nazvaný „Spole-
čenství vzdělání, spoluúčasti a solidarity", dokumentující myšlenkovou úroveň 
specialistů, seskupených v odborných komisích strany. Návrh dokládal ideový 
růst strany a její schopnost oslovit veřejnost promyšlenou koncepcí a pozitiv-
ními návrhy na řešení společenských problémů. 
 
Miloš Zeman se ve zprávě sjezdu zabýval poměrem ČSSD k ostatním politic-
kým stranám. Občanskou demokratickou stranu označil za hlavního politické-
ho oponenta sociální demokracie, avšak připustil kontakty s jejími realističtěji 
uvažujícími členy, a to zejména na místní úrovni. KDU-ČSL hodnotil jako ty-
picky středovou stranu, která proto nikdy nebude mít na naší politické scéně 
dominantní postavení. Sociální orientace lidovců, jak uvedl, se podle určitých 
náznaků zesiluje. Tak se mezi ní a sociální demokracií mohou začít vytvářet 
styčné body. 
 
Sjezd v samostatné rezoluci zakázal spolupráci s komunisty a skupinami, které 
se od nich odštěpily a s republikány. Sjezd začlenil do ČSSD dosud samostat-
nou exilovou stranu. Početně však ČSSD rostla jen zvolna. V době sjezdu měla 
11.514 členů. 
 
 

ČSSD přebírá vládní odpovědnost (1996-2000) 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu v červnu 1996 probíhaly v době, 
kdy se už projevovaly hospodářské potíže, jimž Klausova vláda nedokázala 
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čelit. Spolu s tím rostla autorita sociální demokracie, která svým programem 
„Lidskost proti sobectví" a intenzivní a nápaditou volební kampaní dokázala 
oslovit všechny věkové skupiny a společenské vrstvy s výjimkou vrstvy nej-
vyšší. 
 
ČSSD získala ve volbách 26,4 % všech hlasů, což byl její nejlepší volební vý-
sledek od rozkolu v roce 1920. Umístila se jako druhá v pořadí, s odstupem 
pouhých 3,2 % za Občanskou demokratickou stranou. Volby skončily patem - 
stará koalice ztratila dosavadní většinu a opozice nebyla schopna převzít vládní 
odpovědnost. Sociální demokracie prokázala státnickou moudrost. Podmíněně 
tolerovala nový Klausův kabinet a požadovala, aby vládnoucí strana respekto-
vala při obsazování funkcí ve sněmovně zásadu poměrného zastoupení. 
 
Miloš Zeman se stal předsedou Poslanecké sněmovny a další sociálně demo-
kratičtí poslanci získali důležitá postavení ve sněmovních výborech. Nejednot-
nost poslaneckých řad ČSSD se projevila v tragikomickém pokusu předsedy 
rozpočtového výboru Josefa Wagnera hrát při významných hlasováních roli 
jazýčku na vahách mezi vládou a opozicí. Tento nedostatek politické odpověd-
nosti stranu poškodil, což se vedle jiných okolností projevilo i v prvním kole 
senátních voleb v listopadu 1996. 
 
Ve dnech 14. - 16. března 1997 se v Bohumíně sešel XXVIII. sjezd České stra-
ny sociálně demokratické. Zvolil Miloše Zemana předsedou ČSSD, Vladimíra 
Špidlu statutárním místopředsedou, Petru Buzkovou místopředsedkyní a Ivo 
Svobodu, Vladimíra Schroma a Zdeňka Škromacha dalšími místopředsedy. 
Sjezd schválil střednědobý program nazvaný „Alternativa pro naši zem“, vy-
loučil Jozefa Wagnera ze strany a odmítl strategii Milana Machovce na kom-
promisy s neoliberálním pojetím Klausovy vlády. 
 
Brzy po sjezdu se v plném rozsahu projevilo ztroskotání neoliberální koncepce 
společenské transformace. Konzervativní doktrína se vyčerpala. Klausova vlá-
da nebyla schopna řešit především rostoucí hospodářské obtíže země ani zasta-
vit zrychlené zhoršování situace ve školství a zdravotnictví. Navíc ODS 
nedokázala prokázat původ některých svých finančních zdrojů. Po vnitrostra-
nickém puči v ODS na podzim roku 1997 podala Klausova vláda demisi a nově 
jmenovaný Tošovského kabinet vyhlásil předčasné volby. 
 
Červnové volby do Poslanecké sněmovny v roce 1998 přinesly zasloužené ví-
tězství České strany sociálně demokratické. Strana předložila voličům alterna-
tivu neoliberálního kurzu a dokázala je přesvědčit, že ztělesňuje jejich naděje. 
Získala 32,3 % všech hlasů a porazila ODS, která s 27,7 % skončila před ko-
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munisty na druhém, místě. ČSSD se během šesti let dokázala přeměnit ze stra-
ny na okraji politického spektra ve vedoucí politickou sílu země a ve stranu 
vládní. Tak rychlý vzestup v tak krátké době nedokázala ve dvacátém století 
žádná jiná sociálně demokratická strana v Evropě. 
 
Miloš Zeman sestavil menšinovou vládu, která ve svém prohlášení položila 
základní důraz na investice do vzdělání, na spoluúčast občanů na řízení věcí 
veřejných a na solidaritu. Zavázala se k urychlenému řešení ekonomické kri-
minality, k reformě veřejné správy, k oživení hospodářského růstu, vyvážené 
zahraniční politice a k urychlení příprav na vstup republiky do Evropské unie. 
 
Ve dnech 9. - 11. dubna 1999 se v Praze sešel XXIX. sjezd ČSSD. Zvolil před-
sedou strany opět Miloše Zemana, statutárním místopředsedou Vladimíra Špi-
dlu a místopředsedkyní Petru Buzkovou. Dalšími místopředsedy se stali Karel 
Kobes, Zdeněk Škromach a Petr Lachnit. Předseda Zeman ve sjezdové zprávě 
odmítl možnost koalice s ODS pro hlubokou programovou odlišnost obou stran 
a vyslovil se pro koaliční spolupráci sociálních a křesťanských demokratů. 
 
Počátek roku 2000 přinesl straně dobrou zprávu - Lidový dům v Praze byl na 
základě soudního rozhodnutí po šesti letech vrácen svému historickému majiteli. 
 
 

ČSSD je na prahu 21. století otevřena novým výzvám a věrna svým 
tradicím (2001-2003) 

 
Ve dnech 6. – 8. dubna 2001 se v Praze sešel významný XXX. sjezd sociální 
demokracie. Vladimír Špidla se stal nástupcem Miloše Zemana v čele strany. 
Zeman už na funkci předsedy ČSSD nekandidoval, avšak zůstal předsedou 
vlády. Statutárním místopředsedou strany se stal Stanislav Gross, místopředse-
dou pro řízení strany Karel Kobes, místopředsedkyní Marie Součková a další-
mi místopředsedy Zdeněk Škromach a Petr Lachnit. 
 
Nový předseda ve svém programovém projevu zdůraznil sociálně demokratic-
ké hodnoty. Trh sám o sobě, prohlásil, nemá žádnou vizi a nepostará se ani 
o plnou zaměstnanost ani o životní prostředí. Zdravotní péči, vzdělání a blaho-
byt je třeba zpřístupnit všem. Sociálně demokratické hnutí je postaveno na so-
lidaritě, spravedlnosti a svobodě a musí se opírat o dialog se společností. 
Národní zájem nejlépe uplatníme jako plnohodnotný člen Evropské unie. 
Vstup do Evropské unie v první vlně je naším prvořadým zájmem a jsme dost 
silní, abychom tento historický krok udělali. 
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Výzvou pro nás je sladit nároky trhu s obyčejným lidským životem. Nelze při-
pustit, aby pracovní vztahy nebyly regulovány zákonem. Rovnost příležitostí je 
výzvou, která se těžce prosazuje. Je civilizačním zlomem, který odděluje zao-
stávající země od vyspělých. A my si nemůžeme dovolit zaostávat. 
 
Předseda ČSSD se přihlásil ke koncepci sociálního státu. Je výsledkem desítek 
let bojů sociální demokracie, je naším přístupem ke světu a politice. Sociální 
stát, to je rozvinutá demokratická samospráva. Sociální stát zajišťuje prostřed-
nictvím přerozdělování sociální soudržnost a svou silou zajišťuje demokracii 
a právo. Strana je společenství, kterému dáváme část svého života a ze kterého 
část svého života získáváme. Strana ale musí být svorná a schopná napřít síly 
a prosazovat hodnoty, které sdílí. 
 
Parlamentní volby v červnu 2002 opět přinesly vítězství ČSSD. Sociální de-
mokracie získala 30,2 % všech hlasů, zatímco druhá strana v pořadí, ODS, do-
stala jen 24,5 % všech hlasů a KSČM 18,5 %. ČSSD se tak stala jedinou 
sociálně demokratickou stranou v postkomunistických zemích, která dokázala 
zvítězit ve dvou po sobě následujících volbách. Prokázala totiž, že je státotvor-
nou stranou a že umí vládnout. Sociálně demokratická menšinová vláda vyved-
la zemi z krize, nastartovala hospodářský růst a výrazně zvýšila přísun 
zahraničních investic. Dokázala zvýšit životní úroveň občanů, snížit nezaměst-
nanost i inflaci a podnikla první tvrdé kroky proti hospodářské kriminalitě. 
Vladimír Špidla vytvořil koaliční vládu s příslušníky KDU-ČSL a Unií svobo-
dy. Sociální demokraté v ní obsadili ministerstvo financí - Bohuslav Sobotka, 
vnitra - Stanislav Gross, obrany - Jaroslav Tvrdík, spravedlnosti - Pavel Rych-
etský, který byl zároveň místopředsedou vlády, ministerstvo průmyslu a ob-
chodu - Jiří Rusnok, zemědělství - Jaroslav Palas, zdravotnictví - Marie 
Součková, sociálních věcí - Zdeněk Škromach, školství, mládeže a tělovýcho-
vy - Petra Buzková a kultury - Pavel Dostál. 
 
Vládní prohlášení nového kabinetu označilo za hlavní prioritu vstup České re-
publiky do Evropské unie při vyjednání optimálních podmínek pro nás. Dále 
položilo důraz na rozvíjení sociálního státu, spojené s trvale udržitelným roz-
vojem, kultivací demokratického právního státu a samosprávy, rozvoj podmí-
nek pro svobodné podnikání, podporu vzdělání, vědy a kultury, ozdravění 
veřejných financí, podporu rodiny a prohloubení občanské participace. 
 
Česká strana sociálně demokratická může dnes usilovat o své cíle jen díky 
předchozím generacím sociálních demokratů, které v minulosti dokázaly tvrdě 
pracovat za své ideály a nelekaly se ani obětí. Nezapomínejme na to! 
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HISTORIE ČSSD – 2. Verze - nový konec 
 

(Text pro nové členy v rámci vnitrostranického vzdělávání - 
nezveřejněný - nové zakončení) 

 
K 1. 1. 2003 strana měla ve svých řadách 17.913 členů. Ve dnech 28. - 30. 
března 2003 v Praze konal se XXXI. sjezd ČSSD. Sjezd zvolil předsedou Vla-
dimíra Špidlu a jako místopředsedy Stanislava Grosse, Zdeňka Škromacha, 
Marii Součkovou, Martina Tesaříka a Lubomíra Zaorálka. Byl schválen Zá-
kladní dlouhodobý program „Otevřenost novým výzvám, věrnost tradici". 
 
Ve dnech 25. - 27. března 2005 konal se v Brně XXXII. sjezd ČSSD. Novým 
předsedou strany byl zvolen Stanislav Gross. Statutárním místopředsedou se 
stal Bohuslav Sobotka a místopředsedou pro řízení strany byl zvolen Martin 
Starec. Dalšími místopředsedy byli zvoleni Jiří Paroubek, Petr Vícha a Jana 
Vaňhová. Sjezd schválil Základní (dlouhodobý) program ČSSD založený na 
otevřenosti novým výzvám a věrnosti tradici.  
 
13. května 2006 v Praze konal se XXXIII. mimořádný sjezd. Byl svolán jako 
agitační před sněmovními, komunálními a senátními volbami. Předseda Jiří 
Paroubek jednak poukázal na historické dědictví národa i strany, vysvětlil 
různá nebezpečí, která na ČSSD číhá se strany politické pravice, a jednak na-
stínil úkoly, které stranu čekají. Bylo stanoveno heslo „Jistoty a prosperita". 
 
Ve dnech 2. a 3. června konaly se volby do Poslanecké sněmovny. Sociální 
demokracie získala 32,3 % hlasů a umístila se těsně za ODS na druhém místě- 
ČSSD dostala ve sněmovně 74 mandátů. 
 
V říjnu 2006 konaly se komunální a senátní volby. ČSSD se příliš neprosadila 
a v senátu získala 5 nových křesel. 
 
Ve dnech 23. - 26. března 2007 konal se v Brně XXXIV. sjezd ČSSD. Jednání 
se vyznačovalo otevřeností a kritikou jak naší pravice, tak i kritikou namířenou 
do vlastních řad. Kritika nevynechala ani média. Výhledově si sjezd vytýčil 
provést modernizaci strany. Za předsedu sjezd zvolil opět Jiřího Paroubka, sta-
tutárním místopředsedou se stal Bohuslav Sobotka a místopředsedou pro řízení 
strany Milan Urban. 
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V říjnu roku 2008 konaly se krajské a senátní volby. V krajských volbách ve 
všech krajích s převahou zvítězila sociální demokracie. Stejně tak i senátní 
volby vyhrála ČSSD. 
 
Stotřicetiletá historie české sociální demokracie nemůže se tak zakončit lépe. 
Lze již jen doufat, že i léta příští budou stejně příznivá a sociální demokracie 
bude úspěšná i v budoucnosti. 



 

 

Životní příběh Jaromíra Šídy 
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Jaromír Šída narodil se 12. ledna 1925 v Praze. 
 
Jeho otec Josef Šída byl vyučený prodavač, ale většinu aktivního života praco-
val jako železničář. Ještě před první světovou válkou hlásil se k sociální demo-
kracii. Byl nejen jejím členem, ale působil i jako odborový funkcionář 
v sociálně demokratické odborové organizaci železničářů, tzv. Unii. 
 
Děd, Antonín Šída, byl krejčí a také sympatizoval se sociální demokracií. 
 
Strýc, Antonín Šída, za první světové války bojoval ve Francii v čs. Legiích 
a byl u Terronu raněn yperitem. 
 
Matka, Marie Šídová, rozená Hnátková, byla vyučená švadlena, ale později 
pracovala jako úřednice v PRÁVU LIDU. Její otec František Hnátek byl vyu-
čený kolář a již jako tovaryš vstoupil do sociálně demokratické strany, v níž 
obětavě pracoval. Ještě za Rakouska vystudoval Dělnickou akademii, stal se 
redaktorem sociálně demokratického tisku a byl i poslancem ve vídeňském 
parlamentu. Po 1. světové válce pracoval jako pokladník v PRÁVU LIDU 
a působil jako radní v obecním zastupitelstvu v Praze VIII. 
 
Sestra Milena Pešková je členkou ČSSD Praha 3. 
 
Jaromír Šída po absolvování pěti tříd občanské školy studoval osm let (1936-
1944) na reálném gymnáziu v Praze VIII-Libni. Za 2. světové války stal se čle-
nem ilegální studentské organizace. 
 
Hned po maturitě na jaře r. 1944 od 1. dubna byl pracovně nasazen na sanitě u 
Luftschutzu ve Vysočanech. V polovině listopadu 1944 byl (patrně jako poli-
ticky podezřelý) propuštěn z Luftschutzu a poslán k firmě Posista do Račic nad 
Trotinou u Hradce Králové na pozemní práce. Začátkem února 1945 z nucené 
práce utekl, ale asi za týden byl trestným transportem dopraven zpět. V polovi-
ně března 1945 z práce zběhl znovu, ale pak již nebyl postihován. 
 
V květnové revoluci 1945 působil nejdříve při stavění barikád a pak doma jako 
domovní hlídka. Po revoluci asi týden působil v tzv. Studentské legii. 
 
Dne 24. května 1945 nastoupil službu u ČSD jako zácvikář pro funkci         
výpravčího.  
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Dne 1. června 1945 vstoupil do odborů a od 7. června 1945 stal se členem so-
ciálně demokratické strany. 
 
Koncem března 1946 složil zkoušky pro funkci výpravčího a 1. dubna 1946 
nastoupil k samostatné službě u ČSD. 
 
V době od 1. října 1947 do září 1949 vojenskou prezenční službu. 
 
Po návratu do civilu dostal se Šída do potíží s komunisty. Během jeho vojenské 
služby libeňská uliční organizace KSČ považovala ho za svého člena po vy-
myšleném sloučení sociální demokracie s KSČ v roce 1946 a po podlém získá-
ní jeho podobenky od rodičů vystavila stranickou legitimaci na jeho jméno. 
 
V polovině října 1949 komunistická desítkářka navštívila Jaromíra Šídu a žá-
dala o zaplacení prvního členského příspěvku. Šída nejenže příspěvek odmítl 
zaplatit, ale z legitimace vytrhl svou fotografii a legitimaci vrátil s vyjádřením, 
že do KSČ odmítá vstoupit. 
 
Od té doby měl Šída v zaměstnání jen potíže. Nedostal se na pevné místo a až 
do roku 1952 jako záložní výpravčí jezdil po tzv. substitucích, tj. zaskakoval za 
pracovníky v době jejich dovolené nebo nemoci. Tak poznal službu na několi-
ka desítkách železničních stanic. 
 
V roce 1951 se Jaromír Šída oženil s Marií Černou pocházející z šumavské 
Čkyně, okres Prachatice. Její rodiče měli malé hospodářství a otec František 
Černý byl zedník. Marie Černá od roku 1945 do roku 1961 pracovala na minis-
terstvu zemědělství. 
 
Teprve v roce 1952 našel Šída svého ochránce, přednostu Špetu ze stanice Ča-
kovice, který ho vzal k sobě jako stabilního výpravčího. Na této stanici fungo-
val pak jako lektor zacvičující nejdříve tzv. dělnické výpravčí a později 
absolventy dopravní průmyslovky nebo vysoké školy dopravní. 
 
V roce 1961 jako zkušený výpravčí byl pověřen funkcí náčelníka stanice a bylo 
mu svěřeno řízení stanice Měšice u Prahy, kde získal i služební byt. 
 
Tehdy s obdržením svých osobních dokladů dostal se mu do ruky i udavačský 
list libeňské UO KSČ (předseda s. Pekárek), kterým ho v roce 1949 udala jako 
nebezpečného rozvraceče lidové demokracie. Byl to názorný příklad komunis-
tické zlotřilé zvrhlosti. Z důvodů pochopitelných pro tehdejší dobu udavačský 
list skončil v ohni. 
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V roce 1962 se Jaromíru a Marii Šídovým narodil syn Jaromír. 
 
Od února 1962 do 4. listopadu 1965 Jaromír Šída studoval Podnikový institut 
ČSD v oboru provoz a ekonomika železniční dopravy. Institut absolvoval 
s vyznamenáním a byl mu přiznán titul diplomovaný technik. Získal tak opráv-
nění toto vyšší odborné vzdělání v oboru dopravy považovat za vysokoškolské 
vzdělání. 
 
V roce 1964 Jaromír Šída byl přeložen jako náčelník stanice do Roudnice nad 
Labem. V roce 1965 po získání služebního bytu se do tohoto města přestěhova-
la i jeho rodina. 
 
V roce 1968, kdy docházelo k vnitropolitickým změnám koncipovaným jako 
socialismus s lidskou tváří, Jaromír Šída se stavěl na stranu obrodného procesu. 
To se mu stalo osudným. Po srpnové sovětské okupaci a následné normalizaci 
Jaromír Šída ztratil důvěru nejdříve u komunistů a po nich i u svých nadříze-
ných. Nejdříve byl přeložen na náčelnickou funkci do podřadné podřipské sta-
nice Straškov a potom do Nelahozevsi. 
 
Od roku 1970 Jaromír Šída trpěl téměř soustavným pronásledováním, více než 
častými kontrolami a revizemi na svém pracovišti, které většinou těžko naléza-
ly závady či nedostatky. Toto šikanování ho nakonec donutilo k tomu, že dal 
výpověď. Našel si zaměstnání rovněž v oboru, a to u Ústředí výpočetní techni-
ky dopravy v Praze. 
 
V tomto podniku nastoupil 1. října 1977. Zde se setkal s četnými pracovníky, 
kteří změnili své pracoviště ze stejných důvodů. ÚVTD Praha byl jakýsi azyl 
komunisty pronásledovaných lidí. 
 
Po dovršení 60 let Jaromír Šída si zažádal o starobní důchod a 31. května 1985 
byl jeho poslední pracovní den. 
 
Další úlevou pro něho byl 17. listopad 1989, Listopadová revoluce, a tím konec 
komunistické diktatury. 
 
Po zjištění, že se znovu zřizuje ČSSD, navštívil prozatímní sekretariát na praž-
ské Národní třídě řízený Dr. Ing. Nedbálkem a po obdržení úkolu založil MO 
ČSSD v Roudnici nad Labem. Pak již následovala radostná práce pro obnove-
nou stranu. Nejméně dvakrát byl zvolen předsedou MO ČSSD Roudnice nad 
Labem a stal se i členem OVV ČSSD Litoměřice. 
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Dne 5. srpna 1990 Jaromírovi Šídovi zemřela manželka. 
 
V roce 1991 po smrti strýce Antonína, bývalého čs. legionáře ve Francii, byl 
Jaromír Šída přijat do Čs. obce legionářské. 
 
Od té doby často se věnoval laickému spisovatelství. Nejdříve napsal rodinnou 
kroniku a pak navázal sepsáním vzpomínek na dětství, mládí, školní léta, na 
dobu války, vojenskou službu a zaměstnání převážně na dráze. Později si 
troufnul na povídku, novelu a dokonce i na román. 
 
Po úmrtí své manželky Jaromír Šída se staral o přestárlou matku v Praze. Ta 
zemřela v roce 1997 ve stáří 99 let. Koncem jara 1999 se Jaromír Šída přestě-
hoval z Roudnice do bytu po rodičích v Libni. Jeho prvním krokem bylo při-
hlásit se na sekretariátu OVV ČSSD Praha 8. Zde se ochotně a rád zapojil do 
stranické činnosti. Byl pověřen i funkcí předsedy MO Libeň a člena OVV 
ČSSD Praha 8. Často přispíval svými články do informačního zpravodaje. 
V roce 2007 byl zvolen jako delegát na XXXIV. Sjezd ČSSD v Brně. Dostalo 
se mu několik čestných uznání a v roce 2008 mu byla udělena Pamětní plaketa 
Vlastimila Tusara. 
 
Ve svém životě řídil se vždy sociálně demokratickým heslem z doby první re-
publiky. 
 
„Demokracie je naše cesta, socialismus je náš cíl!“ 



 

 

Fotografické momentky 
Jaromíra Šídy 
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Snímky z pohřbu bývalého sociálně demokratického poslance Františka Hnát-
ka (zemřel 16. 10. 1938), děda člena ČSSD Jaromíra Šídy. 
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V pohřebním průvodu šel sociálně demokratický předseda Senátu JUDr. Fran-
tišek Soukup, který promluvil i nad rakví. Před ním v průvodu místopředseda 
ÚVV ČSSD Josef Nosek (zahynul 18. 11. 1942 v koncentračním táboru Osvě-
tim). Těsně před Soukupem jde syn Josefa Noska Ing. Vilém Nosek v uniformě 
četaře-aspiranta. Noskovi byli příbuzní rodiny Hnátků. Vedle stromu se nachá-
zí př. Jaromír Šída. 
 
 

 
Fotografie člena Obvodního výkonného výboru. 
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V roce 1999 s předsedou OVV př. Jiří Vogelem a Miroslavem Svobodou. 
 

 
V roce 2001 zamyšlen na Obvodní konferenci. 
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V roce 2004 přebírá ocenění od př. Petry Buzkové. 
 

 
V roce 2005 s předsedou OVV Romanem Petrusem a členy OVV Jiřím Mito-
šinkou a Kateřinou Kubešovou na kolaudaci nového sekretariátu. 
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Zahájení kampaně v roce 2006 s př. Milanem Hejkrlíkem. 
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Sledování výsledků voleb v roce 2006. 
 

 
Zápis do kroniky výstav v roce 2007. 
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Porada na Sjezdu ČSSD v roce 2007 s př. Karlem Šaškem. 
 

 
A jdeme volit… 
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Volby na Sjezdu v roce 2007. Vpravo př. Petr Pokorný. 
 

 
A další ocenění. Tentokrát v roce 2008 od př. Jiřího Paroubka. 
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Zahajování výstavy v roce 2008 s autorkami. 
 

 
A na další výstavě s př. Milanem Hejkrlíkem v roce 2008. 
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S přáteli Michaelou Hornovou a Jaromírem Marečkem vždy usměvavý.  
Jak v roce 2009… 
 

 
... tak i na opakování jedné z výstav v roce 2011.  
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Barinstorming v roce 2009 s př. Kateřinou Kubešovou a Jaromírem Grygerou.  
 

 
Na Kobyliské střelnici v roce 2009 s př. Pavlem Talířem. 
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Povolební štáby v roce 2010. Smutek v červnu… 
 

 
… a radost v listopadu. 
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Vnitrostranické vzdělávání v roce 2010. 
 

 
Další část vnitrostranického vzdělávání ve stejném roce. 
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Sledování fotoprezentace 
s př. Romanem Petrusem 
na výstavě v roce 2010… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… a při odchodu z Ko-
byliské střelnice v roce 
2011.



 

 



 

 

Já, sociální demokrat Jaromír Šída 
Roman Petrus 
 
Vydáno nákladem autora 
 
Vytiskl Tribun EU s. r. o. 
Cejl 32, 602 00 Brno 
 
Praha 2012 


