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Slovo ČtxÚ

Řekneš-ii komu soudruhu,

to bratře, rodný bratře řekl jsi

to slovo čisté je jak jÍtro za rosy

je pákou u stroje, rádlem u pluhu

to slovo jedná, neprosí.

Řekneš-lÍ komu soudruhu,

pak do očí se zpříma podívej.

To slovo prosté je, ty mu však Život dej

i sílu ducha, jenž mění tvářnost národů

to slovo činů v lásce měj.

JCSEF KEBERLE
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Rozestavěný Dělnický dům v roce ts27 _ stavba tělocvičny.



Paďesáú leÚ Dělnictrélro ďomu v Líšni

TéŽký zač,átek

V jubiiejní publikaci, kterou máte v rukou, nechceme psát historÍi organizace Komunistit;.

ké strány Čestóstovenska v Líšni, ochotnického divadla nebo proletářské tělovýchovy, ačko-

lj.r. se tohoto úmyslu do budoucna nevzdáváute.

Chceme jen skromně připomenout oteviení nového Děinického domu před padesáti lety'

zavzpominat stručně na některé hlavní oblasti činnosti, pro které tento proletářský stáne]<

muSe I  bý t  v ybudován .

SouvisÍ to samozřejmě s historiÍ organizovaného Dělnického hnutí v Líšni, která je bc-

hatá a začiná v devadesátých letech minuléh.; století. Po důkladných přípravách došlo v roce

1897 k za|ožení sociálně demokratické strany. Nadšení prvních sociálů brzdita však skuteč-

nost, Že nebyly místnosti pro činnost politici{ou, osvětovou, nebo tělovýchovnou. Tak došlo

|< zaLoženi spolku ,,DěInický dům.. a k řadě pokttsů, zakoupit za skromné finanční prostředky

staršÍ bud.ovu, na př. selské stavení, v sousedství dnešní školy na Šimáčkově ulici. Tehdy to

však byla církevní škola a obecní radní nemohli připustit, aby vedle kláštera měli sídlo ,,So-

cani... Po obtíŽných jednáních byla nakonec povolena stavba Dělnického domu na severrríirr

okraji tíšně, na zakoupeném pozemku. Dnes je to Šimáčkova ulice č. 135.

Za velkých finančních obětí byla budova postavena v r. 1907. Původní rozpočet byl pře-

kročen a mnozÍ soudruzi se museli stát ručiteli svými nepatrnými majetky. Sotva se začaiy

splácet dluhy, vypukla první světová válka, většina členů musela na frontu, politický a spo-

tečenst<g Život ochabl a hospodářská situace Dělnického domu se stávala zoufalou. ZadluŽe-

ni rostlo, nezkušenost tehdejších funkcionářťr v majetkových otázkách i podivné manipula.

ce s majetkem nakonec přivedly DěInický důrn na návrh věřiteiů aŽ k exekučnímu prodeji.

Dočasně jěště. bu'dová mohla sloužit svému ,čelu. Tak se stálo, Že po tozkolu v sociálně-

demokratické stltně tam ještě mohla levice zaLožit organizaci Komunistické strany Českr:.

siovenska" Ustavúiicí schůze dne 21. s.,.rgzr byla jednou z poslednÍch akcí v sále Dělnické.

ho domu. tÍšeňs|ý,delegát soudruh Tomáš Kučera, podával zprávu o jednání ustavujÍCÍho

s jezdu v  Praze . . "  '
' ; .  :

MluvčÍ sogí.atně-demokratické praviee r.aději přeplněný sál předčasně opustili, nebot ne.

nrěli odvahu výstuppv..gt se svými ,,argumenty,.. Komunisté se Staly." .brzy nejsilnější stranQ'.u

a ne nadarmo'se o..'ási obci začalo mluvii jako o ,,Rudé LÍšni... . . ť

Nicméně ,,otiá. *,+e',a majitele DělnÍckéo domu znamenala defÍnitivnÍ vystěhovánÍ všeoh

složek z budovy a jej! přeměnu na skladové prostory velkoobchodníka... € .+*

Ale komunisté jenom tak zbraně neskládaIi. ProtoŽe náhradní místnosti v hostincích ne-

moh}i z daleka stačit pro činnost Komunistické strany, rozhodlo se brzo o stavbě nového

DětnÍckého domu. opět starosti se stavebním. mÍstem, umělé překáŽky, nepochopení, neoclro-

ta, ale komunisté jsou zg}áštní lidé, nedají se odradit na cestě za spravedlivou věcí.

obrovské nadšenÍ, nespočetné hodiny dobrovolné práce řemeslníků, pomocníků, veřejné

sbírky i mezi nestraníky, kteří s komunisty synrpatizovali a zase ručení za dluhy svými ro.

dlnnými domečky, to všechno slavilo úspěcir, který letos vzpomínáme a oslavujeme.
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VydánÍm publikace 150 let DělnÍckého domu v Líšni nechceme jen vzpomenout na nesmíťně
téŽké počátky činr1osfí.,1strány v dobách předmnÍchovské republiky, na nenahraditelné ztrá-
ty a oběti komunisé$ v boji s fašistickými oktlpar+ty a na nezvratná vítězství, kterých strana
dosáhla, ale chcemefojménamladésoučasnÍky, přifňět k zamyšlení nad nutnostÍ pokračovat
v této práci tak, ap,ýtĎěmiok.ý;$drun. b},*ťl*ruuaouóía*&*ediskem našeho politického a kul-
turnÍho Života.
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Po roce 1928

Rok 1928 _ rok slavnostního otevření Dělnického domu - se stal začátkem nového roz-

machu společenské činnosti Líšeňských komunistů a jejich stoupenců. Bylo doslova nutrré

a zákonité, aby revoluční dělnické hnutí mě]o znovu nový vlastní stánek své činnosti, nebot

obec se 7.000 obyvateli byla převáŽně proletářská.

Nešlo přece jen o vlastní stranickou práci a polltickou činnost strany v obecním zastu-

pitelstvu, v němŽ byli komunisté i po určitých ztrátách v obecních volbách u roku 1925 dru.

hou nejsilnější skupinou. Byla tu také velmi agilní Jednota proletářské tělovýchovy, v jejím

rámci začala v letech 1925_1927 vznÍkat fotbalová Rudá hvězda. Bylo tu i nemálo divadei-

ních ochotníků, kteřÍ chtěli hrávat nejenom pro sebe, ale samozřejmě především pro 'dru-

tró. Bylo třeba žít a pracovat politicky a osvětově, umoŽňovat dělnickým rodinán poučenÍ

a zábavu.
Třebaže následující léta světová hospodářská krize 1929_1934 hromadila před komunis-

tické hnutí spoustu nových překáŽek, fodhadrrje se, že počet nezaměstnaných v LÍšni dosáht

postupně do r. 1934 aŽ 1.000 osob!), stávala s(J strana po pátém sjezdu stále vlivnější svým

bolševickým zaměřením. Činnost ]PT v ochotnickém divadle, veřejná cvičení, prvomájové

oslavy, pořádání tradičních hodů a bálů, to vše se od.razilo ve vzrůstu a posílení posic líšeři.

'uá o'gu"'zace KSČ jiŽ v obecních volbách v bi'eznu 1930, kdy z loti soupeřícÍch kandidá.

tek, dostala listina komunistů opět nejvíce hlasů.

Komunisty bylo v LÍšni vidět a slyšet doslova všude. ovládli masovou práci v kultuře'

dcrvedli přitáhnout nekomunisty zejména ve výboru nezaměstnaných i jinde. Měli posice ve

starší {skalníJ generacÍ, ale získali.i odhodianou a uvědomělou mládeŽ. A tak nebylo divu.

Že jak v parlamentních volbách v roce 1935 tak zejména ve votbách do obecního zastupi-

te]stva v roce 1.936 zÍskali daiší počet novýcir trlasů a že se stali skutečně nejsilnější stra-

n.ou, která získala plnou třetlnu všech mandátťr na tÍšeňské ,,radnici... Vliv a prestiŽ líšeňské

KSČ dokumentuje i skutečnost, že navtŽený komunistický kandÍdát na úřad starosty - sou-

dr,uh Jaroslav ondráček, byl zvolen takřka jerinomyslně. }e třeba připomenout, Že komunisty

vo}ilo celkem přes 1.200 občanů, ačkoliv pod|e s|ov pamětníků, niívala před okupací stTana

.l LÍšni nejvýše 70_80 členů.

Představitelé KSČ v čele s Klementem Gottwaldem a organizátoři manifestace ' pracujÍcích měst i venkova,
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Nebylo tedy vůbec.náhodné, Že v létě 193B rozhodlo stranické vedení v Brně uspořá-

ciat manifestaci sbratření pracujícÍch měst a venkova Čechů i Němců na obranu republiky

právě v LÍšni. Krásné p.o.treai údolí Říčky, organizačně schopná a sitná KSČ v Líšni, de-

mokraticko-vlastenecký postoj lÍšeňské obecuÍ.rady a vůbec převáŽně pokrokové smýšlení

celé lÍšeňské veřejnosii - to use vytvořilo př.edpoklady pro úspěšný průběh této mimořádné

r:ýzndmné manifestace pracujících brněnska a celé jiŽní Moravy na obranu.republiky proti

rónezpeči naclstické agiese. }ak známo, na této líšeňské slavnosti dne 7. B. 1.938 m}uviti

předni funkcionáři Ksč na čele s Klementem Gottwaldem. Rozsah a nálada průvodu a celÓ

ilanifestace udělaly hluboký dojem na všechrty účastníky. Lid jiŽnÍ Moravy dal tehdy jasně

najevo, Že chce bránit '"pulukú, Že věří konrurristické straně a Že považuje její strategii

a taktiku jednotné lid.ové protifašistické fronty za svou věc"

ZápadnÍ ,,spojenecké.. ve}moci a českoslor:enská burŽoasie se však rozhodly jít na pod-

zim 1938 jinou cestou: v Mnichově 29._30. 10. 1.938 před Hitlerem kapitulovali, a vláda

tak zvané druhé republiky okamžitě zakáza|a činnost KSČ a v tomtéž roce stranu úředně

,,rozpustila... Komunisté v obecním zastupitelsivu museli odstoupit. Neustoupili však 7,e.

íuycir třÍdních a demokratických posic. |eště 
,na podzim 1938 se sešla skupina stranických

funkcÍonářů se soudruhem Emanuelem Klímou. tajemníkem vepení strany na brněnsku, v šat.

ně pod jevištěm Děiniekého domu, aby připravili přechod strany do ilegality. Zkušenosti jiŽ

nrěli z doby častého zastavování činnosti KSČ zl třicátých let, a tak strana činnost nepřr-l-

rušila, jen formy práce byty iiné. Rozšiřovánírn ilegálních letáků a především Rudého práva

a Rovnosti pomáhalo 1at<o- ;óana z forem upevňovat vlastenecké sebevědomí, šÍřit víru v So.

větský svaz a připomÍnat v podzemÍ pracujÍr:í stranu.

Zároveň pokračovali komunisté v osvětové, kulturní a tělovýchovné činnosti, jejímŽ

centrerq nadále - ba ještě vÍce - byl Dělnický dům na 'Klajdovské ulici. JiŽ dávno před tírn,

pt-ešel z majetku strany do vlastnictví Tělovýchovného a kulturního spolku, vedeného ko-

irrunisty, tteiy mct ješt-ě pořád zákonnou možnost až d'o roku ].943 hrát divadlo a pěstovat

sport do konce ,,protektorátu...

Přesně evidovanÍ komunisté, jejichŽ jména byla pečlivě vedena burŽoasním po}icejním

aparátem a jejichŽ kartotéky převzalo německé gestapo, staly se hlavními nepřáteli nacistic.

kého ,,nového.. pořádku. Preventivně a nebo po prozrazenÍ ilegální činnostÍ byla zatčena

celá řada komunistů, z níc\lž 18 se jich již rrevrátilo do svých domovů. }ména těchto stateč.

ných bojovníků proti fašismu a za svobodtr národa zůstávají v trvalé paměti líšeňské a také

br:něnské veřejnosti.

Čechů i Němců, na obranu republiky protí nebezpečí nacist ické agrese v díešním Gottwaldově údolí.7.8.1938.
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i A ani po zatýkánÍ a popravách neustává čÍnnost komunistů v Líšni. Jak tÍ staršÍ, tak

i nor'í mladší příslušníci líšeňské komunistické organizace zůstali při svých zásadách

a podle svých možnostÍ voiiii formy protiokupantského postoje a také odboje, jako totálně

nasazení v rajchu, nebo i v blÍzkých továrnách, zejména' jejich zásluhou se udrŽela v Líšni
pevná moráIně potitická jednota všeho obyvatelstva. Svou účastí v kulturně osvětové a tě.

lovýchovné činnosti, k níž přítahovali čIeny zrušených nekomunistických organizací a spol-

ků, připravovali nástup nové éry od 25.4.t945, kdy byla osvobozena naše obec.

Ti, co v€dli a bojovalri aE do konce života

Jcrsela Fajmanová, nar. 18. 8. 1911, od svého mládí pro své organizační scf iopnost i
výrazné a všestranně politicky čÍnná, zvlášté mezi mládeŽí. Je vyslána do Leninské iPolitic-
ké školy v Moskvě, po návratu zak|ádá v Líšni Komsomol a vytváří charaktery mladýrh lidí.
od roku ]"938 do roku 1940 plní úkoly dané ilegálním vedením strany a sama přeohází do
úplné ilegality. Stává se jako jediná žena členkou III. ileg. ÚV KSČ, v roce 1943 jelzatčena

a po nelidském mučení počátkem roku 1944 volí dobrovolnou smrt, než aby zraili la své
ideály a soudruhy v boji.

}.r 'ant išek Kučerra' nar. 14. B. Igo2' vyspělý a zásadový komunista, zastávajícť mnoho

funkcí ve straně a v proletářské tělovýchově. Je jednatelem tělovýchovného a kulturního
spolku, čIenem místnÍ školní rady, člen okresního zastupitelstva Brno.venkov jako jediný

čien KSČ. Je výborným hercem a reŽisérem. hraje ,,dělnické divadlo... Je organizátqrem mí.
rové manÍfestace V roce 1938 v nynějším Gotttvaldově údolí, kde hlavním řečnÍkem byl s.
I(]ement Gottwald' V okupaci připravoval a stal se vedoucím ileg. organizace KSC, zájÍšťoval
a organizoval distribuci ileg. tiskovin. Dne Í]. 7" 1947 zatčen a 30. 9. 1941 v době stanného
práva popraven v Kounicových kolejích v Brně.

Jaros lav  ondráček '  nar .  1 .4 .2 .  1897.  Yýznačná postava v  revo lučním dě ln i ckémihnutí .
Potiticky vyspělý a všestranně činný, byl pilířem politického Života ve straně. Byl zakláda.
jícím členem KSČ a trvalým funkcionářem. Hrál, reŽíroval a řídiI divadlo, takŽe Dělnické
divadlo v Líšni měIo vysokou úroveň. feho vrozená inteligence a smysl pro spravedlnost, ho
pŤivedly do obecního zastupitelstva a na místo starosty. V době okupace stává se členem il.
organizace. Dne 16. 5" 1941 je zatčen a dne 2.1.. 12. 1941 umučen v Mauthausenu. ě*

Kare l  Bačovský '  nar .27 .8 .1898,  jako l {oÍ]un is ta  často  bez  práce ,  ak t i vně  činn
letářské těIovýchově" V době okupace je jedním z vedoucÍch iI. komunistické stran

nizuje distribuci il. tiskovin a vybírání příspěvků pro rodiny zatčených. Dne B. 2.

zatčen a 30. 9. 1941 mezi prvými popraven v .Kounicových kolejích v Brně.

Karel Hromádka, nar. 9. 6. 1902 jako miacý dělník vstupuje V roce 1.921 do Kom1ig' ist ic-
ké strany a FDTJ. V roce 1932 přicházi do Líšně a hned se zapojuje do stranické.:gáce.
V okupaci se stává členem il. organizace KSČ a 18. 2.1941 je zatčen. Dne 24. 4. 1944E$.učen
v koncentračnÍm táboře v Mauthausenu. 

.''4d ]:

Richard Knos' nar. 19; 11. 1899, dělník, stává se vedoucím dorostu a pozděj i  i  někol ik let
náčelníkem FDTI v Líšni a zakladatelem Rudá hr'ězdy. V okupaci je zakládajícím čIenem il.
kcm. organÍzace, distribuje il. tiskoviny a organizuje finanční pomoc rodinám zatčených.
Dne 8. 2. t941' je sám zatčen a 30. 11.. 1941. v době stanného práva popraven v Kounico-
vých kolejÍch v Blně.

Antonín Kosík, nar. 2.5. 1894 je přesvědt)ený bolševik, často bez práce, v době prvnÍ re-
ptrbliky vězněn pro účast na stávkách a marrifestacích. Ačkoliv se skrýval, byldne 1. 11. 1941
zatčen a 7.7. 1942 podlehl v koncentračním t:íboře v Mauthausenu mučení.



Eduard Kotulán, nar. 14' 3. '1880, výrazná postava v revolučnÍm děInickém hnutí před

první světovou válkou. Jako vyspělý marxista stává se V roce 1921 členem KSČ a' ve své

obuvnÍcké dítně dává lekce mladším čtenůn strany. Je teoretik i praktik v tělovýchově, stá-

vá. se náčelníkem FDT} a JPT v Líšni. Dne 19. 5. 1941 je zatčen a 7. 2.1942 umučen v Maut-

hausenu.

František Kučera' nar. 22. 1..1890, uvědomělý komunista a.význačný funkcionář ipozá-

kazu komunistické strany Československa. V clobě okupace byt členem il. skupiny a pověřen

kolportáří il. tisku. Byl zatčen 18. 6. 1941 a téhož roku 3. 12. L94L umučen v Mauthausenu'

jcsef Pelíšek, nar. 9. 3. 1906, vychován v děl.  prostředí, stává se věrným členem KSč,

kde cvičí a hraje divadlo. |ako dospělý prodělává se stranou boje a stávky. V okupaci !e
čienem iI. organizace' dne LB. 4. 1.941. je zatčen a L2. 3, 1942 podléhá v Mauthausenu nelid-

skému týránÍ.

jan Pelíšek, nar. 4. 5. 1BBB, pol i t icky vyspětý člen staršÍ generace - doby s. Hybeše. Po

rozkolu se soc. demokracií stává se V roce 1921 zakládájícím členem KSČ. Zúčastňuje Se

Sc stranou stávek a demonstracÍ, bývá často bez zaměstnánÍ nebo zajištěn. V okupaci je

členem il. organizace KSČ, dne 17.5. 1941 je Zatčen a dne 7. z. 1942 umučen v Mauthau-
scnu.

Jan Pope1ák, nar. dne 1. 1. 1920, je od svych chlapeckých let činným v proletářské tě-

lovýchově. Jako věrný člen strany byl v době její ilegality pověřován přepravou ileg. tisko-
vin. Pokračoval i v době okupace, kdy byl v roce 194.]. zatčen a dne 28. 5" 1942 umučeir
v Mauthausenu.

Vincenc Puchýř, nar. 4.7. Lg02 je od rokir 1921 čIenem KSČ a je také činný v FDTJ v Ra-

dotíně. V roce 1926 se stává 1íšeňským občanem a aktivním členem strany. V okupaci je

pověřen úkoly, které jako čIen ileg. výboru plní. Dne 18. 6. 194]. je zatčen a dne 7" 4. L94z
ttnručen v Mauthausenu.

František P o h a n k a, nar. 16. 7. t9o2, dě]ník, často bez práce, postupně politicky doztává,

v roce 1930 stává se čIenem KSČ. ProŽívá se stranou stávky a boje, a je aktivním tělocvi-

kářem..V okupaci se zapojuje do i leg. práce. Dne 16. 4.1941je zatčen a22- 4.1942 umučerr
v ir{authausenu.

Ju l ius  Sed1áček ,  nat .23 .3 .  1906,  zača l  cv ič i t  jako  Žák  v  FDTJ .  od  14 roků těŽce pracova l .

Pro své energické vystupování byl často bez práce a vězněn. V roce 1936 vstupuje do KSČ
a proděIává s ní pohnutou dobu. Stává se členem il. skupiny v době okupace a je 19. 5.1.941
za'tčen a 21. 5. 1942 umučen v Mauthausenu.

Stan is lav  Sedtáček '  nar .  29 .  4 .  1903,  je  č ienem s t rany od svých mtadých le t .  od  rokt t
1t}33 je členem výk. výboru a pověřen funkcÍ kolportéra stranického tisku. Prodělával se
stranou stávky a manifestace a byl vězněn. V době okupace stává se jedním z vedoucích.
il. organizace a převádÍ a dÍstribuje stranický tisk. Dne 20. 5. 1941 je zatčen a 17. !2,794.1
v Mauthausenu umučen.

Rudo l f  Svánovský,  nar .5 .  11 .  1Bg5,  je  or t  mládÍ činným v  FDT] .  Je  ve lmi  dobrý  cv iče-
nec' propaguje a zakládá nové jednoty v oko]í Líšně. od roku. 1921 prodělává se stranorr
všechny boje a stávky, a je často bez práce. V okupaci se stává jedním z organizátorů ii.
skupiny KSČ. Dne 18.2.1941 je zatčen a 30. 9. 1941 v době stanného práva v Kounicovýclr'
kolejích v Brně popraven.

Jaroslav Trnka' nar. 4.7. 1917, velmi schopný a akt ivní organizátor mezi mládeži. ByL
cvičitelem FDTJ, členem komunÍstické skautské: organizace a furtkcionářem Komsomolu.
Hrál divadlo a byl také zakladatelem fotbalového oddílu Rudá hvězda, i jejím aktivním hrá.
čem. Pro svoji činnost by1 policejními.úřady často pronásledován. Byl jedním z prvních,
kdo se zapojil v Íl. organizacÍ do boje proti fašismu. Dne 17. 5. 1941 byl zatčen a dne 1.12.
1941 umučen v Mauthausenu.

+



[ o s e f a  E a j m a n o v á
- 18. 8. 1S11
+ 1"0. 12. 1943
Pan krác

F r a n t i š e k  K u č e r a
" 14. 8. 1.902
+ 30. 9. 1941
Koun icovy  ko le je

K a r e l  H r o m á d k a
* 9. 6. 1902
+ 24. 4. 1942
Mathausen

E d u a r d  K o t u l á n
" 14. 3. 1BB0
+  1 . 2 ,  L 942
Mathausen

J a r o s l a v  o n d r á č e k
. L4. 2. t8s7
+ 21,. L2.1941
Mathausen

K a l e l  B a č o v s k ý
* 27. B. 1898
+ 30. 9- 1941
Kounicovy kole. ie

A n t o n í n  K o s í k
- 2. 5. 1894
+  7 . 7 . 1 9 4 2
MathaLlsen

R i c h a r d  K n o s
. 19. 11. 1899
Ť 30. 11. ].941
Kounicovy koleje

E r a n t i š e k  K u č e r a
' 22. 1. 1BS0
+ 3. 'i,2. Lg4L
Mathausen

*



} o s e f  P e 1 Í š e k
" 9. 3. 1306
+ 12. 3- ]942
Mathausen

V i n c e n c  P u c h ý ř
-  4 .7 .  7902
+  1 .  4 . 1 942
Mathausen

J a n  P e 1 í š e k
- 4. 5. 1888
+  7 .  2 . 1 942
Mathausen

F r a n t i š e k  P o h a n k a
* 78.7. 1902
+ 22. 4. 7942
Mathausen

R u d o l f  S v á n o v s k ý
-  5 .  11 .  1895

Ť 30. 9 '  1941
Koun i covy  ko l e j e

i a n  P o p e 1 á k
. 1. 1. 1920
+ 28.  5 .1942
Mathausen

J u l i u s  S e d l á č e k
" 23. 3. 1906
+ 27.5 .  1942
Mathausen

J a r o s l a v  T r n k a
- 4. 7. 7911.
+ 1'. 1'2. 1'94Í

Ma thausen

S t a n i s l a v  S e d 1 á č e k
- 29. 4. 1903
+  1 7 . 7 2 . 1 9 4 7
Mathausen

ct
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. . 1P'o osvobo'ení

TouŽebně očekávané osvobození naší vlasti významnou roli Dělnického domu v politickérn

a kulturnÍm životě obce zmnohonásobilo. StatšÍ generace zkušených budovatelů této proietář-

skě pýchy se dočkala svého velkého třídního vítězství a začala uskutečňovat socialistické

cíle,.Po rotu měla nadešnou, převáŽně dělnÍckou mládeŽ, odkojenou sice ještě kapitalistic.

xou spoteeností, ale přece jenom vychovanou v Dělnickém domě k věťlomí třídní příslušnost!

a zocelenou okupací t ilegální činností.
. 

By1o zceIa zákonité, že vedoucí postavení ve veřejném Životě měla Komunistická strana,

která lediná z politických stran i.přes tak zvané úřední rozpuštění v roce .1938 nepřestala

existovat a v podzemí pracovat. Důkazem jsou i velké oběti na Životech a mnohé jiné formy

perzekuce odbojářů aŽ po gestapácká vézení a koncentráky.

ohnisko politického života od posledníclr dnů měsíce dubna 1945 bylo samozřejmě v Děl.

nickém domě, kde vystoupitu po období ilegality mÍstní organizace KSč před ztaky veřej-

nosti. NešIo o zatoženjÍ' stranické organÍzace, ale opět o veřejné pokračování ve stránicko-

po1itÍcké práci. Na první čIenské schůzi v sále Dělnického domu dne 8. 5. 1945 byli přijímáni

za účasti 81 přítomných první pováIeční členové.

okna Dělnického domu denně záÍi]ra dlouho do noci. Stranická aktivita a obětavost byiv

bezmezné, neboť revoluční doba to vyžadovala. Schůze, aktivy, porady, besedy a jiné formy

stranÍcké práce mobiiizovaly širokou lÍšeňskorr veřejnost k budovatelskému nadšení. Ie úkolem

historiků, aby podali o tomto slavném období svědectví.

Připomeňme si však alespoň, že tu byty takřka denními hosty významní představitelé

naší Komunistické strany, kteří byli z předmnÍchovské republiky zvyklí na bezprostřední

styk s čIenstvem i s nejširšímÍ masami nestrartíků. Na členské schůze a veřejné schůze cho.

dili jako řečníci soudruzi: Josef }uran,. }osef Kapoun, Hynek Konečný, Dr. Emanuel Barša,

Fl'antišek Píšek a mnozí dalšÍ.

Nelze se ovšem nezmínit o rozmachu kulturního Života. Prvním krokem snad bylo spc-

lečné vystoupení kulturních soubórů sovétských vojenských jednotek a mÍstních diva-

cletnÍch ochotnÍků, před naplněným hledištěirr, které o půlnoci spontánně přešlo v taneční

veselici při ,,garmošce.. i ,,dechovce... Scéna opět na dlouhá léta oŽila, jak je o tom řeč na

jiném místě.

DěInický dům se stal podle předváIečné fradice dočasně řídícím centrem stranické prá-

cc i pro některé oko1ní obce, jak tomu bylo před okrrpací. Aie brzy vzníkla v Líšni okresní

o,gu.,i"u"" KSČ jenom pro naši obec, neboť v pová|ečných letech bylo organizováno na

2 500 členů v řadě uličnÍch i závodních organizací. Řízerrí stranické ptáce j1ž vyžadovaio

alespoň skromně vybavený sekretariát, jehoŽ prvnÍ sídlo byio samozřejmě v DěInickém domě.

V roce 1946 pořádali brněnské orgány KSČ opět za účasti Klementa Gottwalda první po.

vá]'ečnou manifestaci v údo1Í Řičt<y a v roce 7947 se stat Dělnický dům hostitelem několika

desÍtek našich nejvyšších státních a stranických představitelů a jiných hostů, např' J. A.

N4ajsejeva aj.

Připomenutí ovšem zasluhuje i mnohostranná činnost svazu československé mládeŽe'

k1.erý sd'ruŽoval mimo komunistů i nepartijní mládežníky a jinostraníky, kteří se scházeli

v prvních letech po válce s naprostou samozře1.mostí v prostorách Dělnického domu, ke

schůzím, besed.ám, kulturním akcím i tanečním zábavám. Nejmladší čIenové strany se v té do.

bě velmi horlivě a netrpěIivě snaŽili získat aspoň minimum marxisticko-leninského vzdělá-

n'í, jako vÝZbrojpro bojová diskusní Střetnutí s pravicově orientovanými jÍnostraníky v Čst'.,t-

Napřed zcela malý kroužek zvídavých posluchačů pozorně naslouchal četbě úryvků z Fu-

číkový ,,ReportáŽe.. v koutku restaurace a za několik měsíců téměř nestačilo přísáIí účast.

níkům školení, které prováděli již p1ánovitě a organizovaně na různá témata nejpovola-

nější pozvanÍ soudruzi vzdělaní v marxismu.

ÁŮ
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Zména v životě Dělnického domu nastaia po roce 1948; kdyŽ se celostátně měnila kon.

cepce spolkové činnosti a organizace lidové irměleČké tvořivosti. Zanikl osvědčený tělový.

chovný a kulturnÍ spolek a zrodila se osvětová beseda při Místním národním výboru, do je-

hoŽ správy přešel časem i Dělnický dům, lako součást národního majetku. Také název

,,Kulturní d'ům.. chtěl vyjádřit zce\a zbytečně jakousi změnu, ale na štěstÍ se vůbec nevžil.

Původní zakladate} - Komunistická strana Českcslovenska - plní však prostřednictvím Děl.

nlcké}ro domu různými formami nadále sve r'elké poslání.

Ačkoliv je situován poněkud mimo centrum Líšně a je to budova stavebně prostá

a skromná, jako kdysi její zakladatelé, byt vŽdy Dělnický dům středem pokrokového, poli-

tického a veřejného života tíšně a vešel po půl století trvánÍ do historie nejenom naší obce,

ale i dělnického a komunistického hnutí v cr:lém kraji.

Klement Gottvvald v roce 1946 na prvnÍ poválečné manifestaci v Líšni.

V prvomájovém průvodě.

Í

{

I
í

I
t Příprava 1. máje.
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Dě!+ická tělovýchova .. ;.:.

..:.p.t,n7.,y,namnější 
a poee!19isí tělpvýchovnou..or8€nizací byla v Líšni známá{. |; Lassa-

rre,'.iáióiená u 'o"ď-ieóo. vetxy.."9-"gáqh dělnické ťělovýchovy nastal po vzniku samostat-

né ČsR a sice u ořl. pí-zatozóni-ršb-šá osamostatňuje pod jéiÍm v.edením federovanáDT|,

ái" l-a'ou"í-ňeni kde cvičit. Starý Dělnióký dům.lyt ine}itim prodán v dražbě a musel se

vyklidÍt. Dočasné útočiště našli soudruži u fryuulém hostinci u ,,ošlejšků" '{později u Setín.

xí] a také v sále bývalé 'radnice*.

. . PostavenÍm nového DěInického domu nastal nový velký tozmach záttJ1a1i dělnické tělo-

výchovy, zejména páx u" třicátých letech.l.Sá1 byl }aŽ,dodenně ve večerních hodinách v pro-

vozu. tÍšeňští těIocvikáři byli známi pó- čercň. oí<o1í. Byli zváni na veřejná cvičení děInic.

kými jednotami, auy prop.aá9Y1lj v.1elňrr óňcicn proleúřsxou tělovýchovu a.šířili zar9;11

myšlenky polcroxovátň atňicxéno Énirti. NáteŽitoští kaŽdého veřejného tělqcvičného vystou-

pení byly politickc ir"iJ'li.ř.e"ňi;'i' ónvyxre komuRističtÍ póslanci nebo jiní straničtí

funkcionáři.

Y živé paměti bývalých čtenů jednoty, která se mezitím stala součástÍ Federace prole-

tářské tětovýchovy, 
,''a.lárv 

vzpomínky ní obrovskou účast lÍšeňských tělocvikářů na kraj-

skérn veřejném cvibení v Řosicích v abno, kdy probíhala. v uhelném revíru stávka. Líšeň měla.

největšÍ účast z 
"uiěňó,5ra;e 

[7 autobusú1 9. "irsi 
jednotáři měli také své vlastnÍ vystoupenÍ,

nazvané "Pád 
otrokáře.., které pro líšeňáké cr'ičence připi'avi| a nacvičil známý děInickÝ

tělovýchovný teoretik soudruh E-duard lKotulán. vystoupeňi.mělo takový úspěch, Že cvičenci

sJ pr,eavaacii na pozvání v mnoha obcích i v dalekém okolí.

V době hospodářskékrize těžko obsárávali cvičenci prostředky na jÍzdné a JPT neměla

cestovné z čeho uhradit. Proto se většinou chodilo pěšky" někdy uŽ.-v předvečer a dokonce

s vlastní dechovxoul-mnozi jeli na kolech a jenom gejstarším a Žactvu se nastřádalo na

;"i;;;;l Cíi;* by1ý,obce Poáolí, Horákov, Po2ořÍce, Šlápanice, ale také Rousínov, Jedovni'c'9'
gstrov u Macochy 

,"i. 
Á někteřÍ 

'soudruzi 
tupru" cesiou áomů přiznali, Že cel,ý den nic nejedli,

rrebo byli jen při kousku suchého chleba.

Na rozvoji Jednoty proletářské tělovýchovy v Líšni,. která byla velmi silným k1d1ov!m

"a""-iďřse,,.iiii.ó"ho.aující 
podíI její vódoucí-.soudluzi Eduard Kotulán, |an Krchňák, Ri-

óňá'ďx"o", Jbsef ondráček, Ruáolf Síánovský, Vilém.Tomola, a jÍní. Ze.soudruŽek předevÍm

lj*i; rosabtova, Marie Kotulánová, |ožka F'aimanová a jiné.

}ednoty v Líšni, v Juliánově, v Husovicích a jinde v okolí zakládaly další JPT nejenom

v Brně a v okolÍ, aie i na Blanensku u iia''". Líšáňští dali podnět k utvoření 20. okresu, který

měI několik roků sídlo v Líšni a později v RousÍnově.

Jednota odchovala a připravila na tvrdý boj v. buržoasní republice řadu.^funkcio'"iŤ.'

z nichŽ většina se postávita. do řad ilegální organizace KSČ a v boji proti fašismu poloŽila

své ŽÍvoty.,

V letech Lg25_Lg27 došlo k ustavení r:ciboru kopané, který svoji. činnost vyvÍjel pod

názvem ,,Rud.á hvězda... Kopanou hrála dvě d'ruŽstva aóspeíýcn a je-dno dorostenecké. Finant].

ní potíŽe RH byly_nápřeasiavitelné, nicméně kopaná se hrála pom9r1.Q dlouhá léta. A to i za

cenu, Že se hráIo 
"u 

i'óui"ornim nrišti u Klajdóvk.I (na ,,execírák.u..l,.k-3* hráči a funk-

cronáři ke kaŽdcmu žápu'" přinášeli břevna a tyče na branky z D.ělnického domu, kde byly

skladovány. Přesto hráč-ŘH Ján KrejčÍ byl nonrinován na utkání dětnických jednot v Pařížt.

' Diskriminace oddíIu k.opané RH si vynutila časem přejmenová"'. ''1 Dělnický sportov-ní

klub Líšeň [DSK] a tím koňečně možnoít,t''at soutěŽe v rámci tzv. Bradovy západomoravské

Župy iotbatóvo, áte ani tímto krokem nebyly z daleka všechny tehdejší problémy vyřešeny.

. Podobné starosti, vyplývající z nedostatku fÍnančních prostředků a- materiálního zajiš.

tění měI také odtlíI 
"sdárťar<dvých 

skautů,, zaloŽený ještě před postavením Dělnickétto domtt.

Touto formou vychoíy.protetář.skycn dětí na páklail$ organiz.ovaného -skautingu 
pověřila

gtrana Václava 
.svctetixcno 

a Frántiška Pernicu. oddíI vyvíjel p.řes všechny překáŽky ve

šrrrómnýcn podmínkách úspěšně tělovýchov činnost pod vedením KSČ až do roku 1938.

Po zákazu činnosti KSČ a všech jejích sloŽek na podzim 1938 začali pŤedevšÍm dorosten.

ci bývalé Jednoty proletářské tělovýchóvy provádět postupně-v" :tí]:' :ělŤŠíře 
tělovýchovtt

a sport póa ntavilkou tehdejšího tělovýcňor'néno á kulturního spolku, jehoŽ stanovy to le.

sar"o urrioŽňovaty. Soudruhu ótařicnu Vitolovi se podařilo v poměrně krátké době stmelit

řót"xtiu mládeŽňÍků v lehkoatletický oddíl, který se rychle rozrůstal o nejmladšÍ přísluš-

I

ir
t ;
It

4z



rlíky ochotnického souboru. Trénovalo se na malém hřišti DěInického domu, ale:piesto na
p"á"i* 1941 si lehcí atleti troufali měřit své síly -s podobnými mulstvy ve-Slatině, Šl.plry-
iict', iurá"ech apod. Také veřejné soutěže sprintérů, škokanů, vrhačů amílařů, které již tehdy

Ťrš'o'áu"izoval, přilákaly zkušené atlety z tehdejších př.edních brněnských oddílů. A na jaře

roku 19ž2 na přespolnim úenu Moravské Šlavie króutilÍ jiŽ odborníci hlavami nad vítězstvím
neznámých dorosténců Vaška Kalendy a |oseÍa Kolejky,- z neznámého oddílu TKS v Líšni.
Ý p.'ilÉnu roku 1942 se podařilo návázat na tr'adici DěInického sportovního klubu a pod

ozriaeenim DKS Líšeň šÍřii opět popularitu v dalekém okolí Brna. oddíl se rozšířiI o mnolré
další zkušené borce z místa'i z okólních obcí a postoupil brzy do diviznÍ soutěŽe.

Ačkoliv se závodilo a většinou i trénovalo v době největších sportovních úspěchů..na
hřišti bývalé SK Líšně, veškerá schůzová a oťsaniŽační práce, zirnní příprava, metodická čin.

nost a óstatní akce odbývaly, se pod střechou Dělnického' domu. Tam trávila sportovní mlá-
.dež i chvíIe volna. Za |éta okupaóe bylo takto .organizováno desítky a desítky cblapcťt a děv.
čat, kteří však nechápali atletiku jako jediný cíl a smysl své činnosti.

Téměř všichni považovali po právu i za válečných let prostř.edí Dělnického domu na.
dáIe za symbol dělnického a komunistického hnutí. Nebylo proto' náhodou, Že právě z mla-
dé party ,,Desky.. vzešly brzy po osvobození nové mladé kádry IKSC .a že z jejicřJ řad se
mnozí stali funkcionáři mládeŽnické organizace i strany.

ZakládajícÍ
č.lenové mirŽstva
sportovntbó klubu
Rudá hvězda

Členové .
lehkoatletického
oddíIu 1941

$3''#i,i
;ria it,. :t itLi
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o slávě ochotnického divadla

Shrnout za vzpomínané obdobÍ čÍnnost ochotnického divadla nenÍ lehké pro její rozsair

a rozmanitost. |eáiným pramenem jsou nám vzpomínky nejstarších pamětnÍků, např. Marie
Košábkové, kteiá patrirá k těm nejaktivnějším. zůstane'-trvalou skutečností, Že ochotnické
divadlo ved.le tělovýchovy bylo nejvýznamnějšínr pomocníkem strany v politické práci' zej.
nréna pro svou bezprostíedňi rieiánóst, neboť citlivě reagovalo na so-učasnau politickou si-
trraci.

Divadelnímu souboru v novém Dělnickém domě vedenému celou plejádou zkušenýclt
ochotníků chybělo zákiadní vybavení kulisami, garderobou, n.ábytkem, rekvizitami apod. Nad-
šenÍ lidé všaÉ chtějí hrát a piotoŽe je 10 roků po první světové válce, čerpají především z děI
národních buditelů, a ve veíké míře je zastoupena i sociáIní tématika. Nejschopněiší z ochot-
níků nejenom hrají, ale představení i reŽirují a organizačně připravujÍ, také však zhotovujÍ
dekoracá, pečují o iechnicté vybavení jeviště, stavějí kuilsy při představ-ení apod. A jejich

Ženy peroú, Žeh1í, zašívají a jinak se štara;í o divade.lní šatnu. }iní půjčí peníze, nebo ze
svého.zakoúpi pro divadtó to nejnutnější, mirozí zapůjčovali z domu nutný nábytek a iiné
potřeby, auí pó představení zasé vše ódnášeli zpét, 'nebot by ňeměIi na čem sedět, moŽná
i spát.,bylďtó aóta, kdy slova,,divadelní ochotních.. se chápala v tom nejplnějším smyslu
slova.

Na tomto nadšení se osobním přÍktadenr podílela řada soudruhů a soudruŽek. činnost
ciivadla však. nejvýrazněji ovlivňuje Jaroslav ondráček a František Kučera a později také
Ft.antišek Klimeš'

Dramaturgové ochotnického divadta muselÍ hned v prvnÍch letech činnosti souboru rea.
govat na měn-ící se světovou situaci. Vypukla hospodářská ktize, v sousedním Německu se
ňere k moci fašismus, republika je stáÍe vÍce ohroŽována a je třeba vše.1i prostředky a si-
lami vystupovat na ;eji olranu. Autoři divadelních her tomuto běhu událostí přirozeně ge-
moh1i staeit, ate acňicxá ochotnická scéna vedená komunisty má v progrgmu být aktuální
a na úrovni své doby, chce-li straně pomáhat formovat národní a zejména třÍdní vědomÍ
pracujícÍch.

}menovaní soudruzi mají rozlrodujÍcÍ podíl na této aktualizacÍ. Nejenom Že se obracejí
k S. K. Neumannovi, BezruÉovi, Čapkóvi ápod. ale sami se stávají autory různých textů, scé-
nek a kupletů, ve kterýctÍ pohotově a konkrétně reagují na současnou politickou situaci.
A mnozí 

-byli 
mistry improvizace třeba i na adresu okresního hejtmana a to před zraky dele-

govaného policejnířro úiedníka, který zmaten listoval v cenzurovaném výtisku předváděné
ňry. Byta ta taká doba, kdy dochází-k široké výměně zkušeností s jinými .ochotnickými spol-
xyl zeíména s Dělnict<ým áomem v Juliánově, se Svatobojem v Husovicích, s Dělnickým di-
váateň ve Svitávce. Na líšeňské scéně hostují také profesionáIní herci, např. Fr. Klika, K.
Kosina, M. Maratová, J. Loukota, K. Šeplavý' ale i M. Cvejičová s baletním souborem a jiní.

VětšÍna divadelních představení se stává manifestacÍ a posilou všeho pokrokového. ]e
to doba nesmírně plodné a záslužné práce.- VyužÍvá se i divadelních představenÍ v přírodé'
která navštěvují aivaci i ze vzd'álených o6.cí.

Původně jen činoherní soubor se rozrůstá, vytváří se soubor zpěvoherní a mimořádná
pozornost se íěnu;e divadtu pro děti. Vedoucí pracovníci tohoto souboru. jsou.}..Be-dnařík,
V. svotetstý, J. Pářil a ''ezapmenutelná ložka Fajmanová, všichni se 19to náročné práci

s dětmi a Éio děti věnovali s neobyčejnou trpělivostÍ a nadšením. V péči o dětské divadlo
se projevov]ala starost strany nejen o výchovu-divadetního dorostu, ale především o výcho.
vu nové proletářské generace.

Doba vážného ohroŽení samostatnosti republiky však nezadrŽitetně přichází. Naše di-
vadlo reaguje uváděním her, burcujících k obianě vlasti. Jedna z poslednÍch her, ve které
vystupují 

"ti,'kteří se nejvíce o aiváalo zaslottŽili - Jaroslav ondráček a FrantÍšek Kučera -

a'tak.é jeaná z posledníóh vzpomínek na ně, dosud živé je divadelní hra ,,To byl český
muzikant".

Události dostávají brzy rychlý spád. Zatýkání gestapem, koncentráky, .popravy..' Činnost
divadla je dočasně ocnroniená. Mnoňc známé soubóry dokonce zanikají. V Líšni však brzy
pokračufí tÍ, co nedávno hráli prince a princezny, rytíře a kašpárky, v.so-uboru dospělýcir
á v poainini<acn okupace děla1i divadlo jako odkaz svých učitelů i otců. Všichni si dobři;
uvědbmova\i, že je tď tenay ;eáen z mála legálních prostředků k udrŽení soudružského ko.
lektivu, ale hlavně pťrsobení na vědomí široké líšeňské veřejnosti"
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o silném vlivu tohoto ochotnického souboru na myšlení lidí svědčí i to, že převáŽná
většina členů divadelních souborů jiných politických stran přÍchází hrát s komunisty :dó

Dělnického domu, který se tak stal definitivnQ:.céntreul Veškerého kulturního dění. v Líšni.
IvlůŽeme řícÍ bez nad'sázky, Že od'cllází k přpdobrázu pozdější Národní fronty.

Repertoár divadla je v okupaci přirozeně c.hudší, neboé německá cenzura zakazuje ktle
co. Přesto se podařilo uvést na scénu Jiráskova .,,otcel a.v dětském divadle ,,Český Honza
dái vÍtězí nad černokněžníkem a drakem... ope1e1ní soubor přináší řadu klasických operet,
ale i prostinké zpěvohry, kde byla příležitost do schváleného textu vsunout větu nebo pár
sjov, která díváky potěší, povzbudí i posílí.

Velkou odpovědnost za veškerou spolko'";u činnost měly tehdy na svých bedrech sou.
.druzi Jaroslav Juránek, ondřej Baka, František Bobuš a další. Německé úřady. však po čet-
ných porážkách hitierovských vojsk na východě veškerou divadelní činnost zakazují a Děl-
nický hům osiřel. Ne však doslova. Nastěhovali se tam největší nepřátelé pokrokové kultury.
Německá škola dokonce velenÍ protivzdušnú'obrany. To však uŽ je doba,kdy až k DěInic.
kému domu je slyšet duněnÍ děI Rudé armády.

Po osvobození jeviště znovu oŽívá, ale je chudší o mnoho umučených a popravených.
Do čela souboru byl vybrán obětavý B. Jágr, akademický malíř a grafik. Za 1ebo vedení do.
ctlází k novému rozmachu divadelní a jiné ku]turní činnosti.

Ochotnická scéna se stala znovu velkým přÍnosgm obohacování pestré škály kuiturné
a osvětové práce, která navazovala na bohatou tradici v místě. Hraje se velmi často a výběr
her je uvážlivě a programově volen tak, aby se představení stala výchovným prostředkem
kulturním, politického významu.

Počátkem úspěšné činnosti soud'ruha Bohrrše Jágra byly zmínéný zábavní pořad hudby
,a zpěvu, pořádaný společně:s posádkovým úrtvarem rudoarmějců v LÍšni. Ještě téhoŽ roku
'byla zahájena činnost operetou oskara Nedbata ,,Polská krev.., po které se hned nastudovai

J. Mahena ,,}ánošík...

Starosti váiky by1y za námi a lidé oproštěni od obav zpříštích dnů se radovali z osvo.
bozené práce, touŽili po klidu, vzdělání i zábavě. Rostt počet nových členů, rozrůstaly se sou-
bory a projevila se spontánní náIada pro činorodou práci. Prostory Dělnického domu, jeviště,
maskovna, přísálí i ostatní oŽívají nebývalým ruchem. Za těchto předpokladů bylo moŽné
plánovat na nejbližší léta velmi náročný dramaturg1cký program.

Na jeviště přicházejí hry, jež promlouvají k lidem pravdivostí a bohatstvím myšlenek.

|sou to např. K. Čapka ,,Matka..; K. Simonova ,.Ruští lidé.. a ,,Ruská otázka... Posledně uve.
.dená hra byla zásluhou B. Jágra vlastně v Československu premiérou, neboé na profesionál-
ní scény přÍšIa teprve daleko později. Denní tisk psal o této hře skutečně pochvalriě a s uz.
náním.

obecenstvo byto velmi vyspělé a vděčné, snahám ochotnÍků přející, coŽ se projevovalo
ve velké návštěvnosti tak, Že se mnohé hry uváděly v několika reprizách. Repertoárová
pestrost, hodnota děl, jejich podání - to vše zesilovalo kulturně politický význarn DěInic.
kého divadla v Líšni, které už v té době působilo jako jediné v mistě. Nelze však ani opo.
menout, mnohá pohostinská vystoupenÍ v okolí Líšně.

Umělecká úroveň kolektivu umoŽňuje uvést na scénu i operu V. Blodka ,,V studni.., ale
Í další mimořádně náročné inscenace her F. X. Šaldy' N. A. Krylova,'F. Langra, o. Wilda,
ale také Jiráska, StroupeŽnického, bří Mrštíků' Gogola a daiší. Z operet připomeňme alespoň
atrtory nejzastoupenější, např. Nedbala, Piskáčka, Nestroye, Hervé, Alexandrova. ale i I.Iežka.

Všestranná ochotnická práce našla začasté své uplatnění včetných kulturních večerech'
které se realÍzovali dík bezbřehé starostlivosti s. iágra. Na jejich pořadu byla hudba,.zpěv,
balet i sborový zpěv. Nemalý úspěch a vděk sklízeli také divadelní ochotníci při svých kul.
turních vystoupeních a agitkách v průběhu politických akcí v sáIe.Dělnického domu.

Je třeba jen litovat, že při této příleŽitosti nelze vzpomenout všech udáIostÍ a dokumen.
tovat veškerou činorodou náplň života v Dělnickérn domě od roku ]-945 do dneška. Komu-
nistickou stranou a dělnictvena naší obce vybudované středisko politické práce a místo nej-
významnějších kulturních akcí í zábavy pracujících by toho bylo hodno.
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Člerrové dělnického divadelního druŽstva v roce 1910.
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To byl český muzikant.



Mé štěstí má zlaté vlasv

Šípková RůŽenka
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PROGRAM  OSLAV

Pátek - 22. záři 1978

17 hodin - poloŽenÍ věnců k památnÍku umučených v koncentračních táborech a padlých

na bojištÍch druhé světové války.

Sobota _ 23. záři t978

18 hodin _ zahájení výstavy fotografií a dokumentů padesátiletého trvání Dělnického do.

mu - akademickým malÍřem a grafikem Bohušem. |ágrem.

19 hodin - zahájení politicko kulturního večera - s. |aroslavem ondráčkem.

Neděle _ 24. září 1978

10 hodin - slavnostní schůze
_ projev zástupce Úv KSČ
- Vyznarnenání zaslouŽilých

16 hodin - lidová veselice

předválečných členů strany
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