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Hodní a nevinní komunisté aneb jak
se nám pod nimi žilo
• Komunisté se nám snaží namluvit, že komunismus je vznešená
idea, že jsme se za komunistů vlastně měli dobře a že došlo
jen k několika výstřelkům. Všichni komunisté byli hodní lidé a
chtěli jen náš prospěch. Pravda je úplně jiná a hovoří děsivě
sama za sebe.
• Měla svou tajnou policii a armádu – lidové milice, aby se
udržela u moci.
• Prvým zločinem komunistů byl násilný puč v roce 1948, ve
kterém se pomocí milicí, komunisty prolezlé policie a odborů
zmocnili vlády a okamžitě všechny demokratické orgány státu
zrušili a nahradili jmenovanými, které byly plně v jejich moci.
• Pak ihned začali se svým terorem.

Tábory nucených prací
• V Československu jich
bylo v letech 1948 –
1951 zřízeno
sedmatřicet. Zavíraly se
do nich bez soudního
líčení až na dva roky
takzvané politicky
nespolehlivé osoby. Ty
pak pracovaly v dolech
nebo železárnách.

Koncentrační tábory
• Vybudoval je režim pro
„špiony“ a „velezrádce“
při uranových dolech
v Jáchymově, Horním
Slavkově a Příbrami.
V sedmnácti lágrech jich
byly zavřeny desetitisíce.
Na Jáchymovsku to byly
například Rovnost,
Svornost, Bratrství,
Nikolaj. Na Příbramsku
Vojna a Bytíz.

Procesy jako tragické divadlo
• KSČ začala po únoru 1948
likvidovat své odpůrce. Za
smyšlená provinění byly tisíce lidí
odsuzovány až na doživotí a 241
dokonce k smrti.
• V roce 1949 poslal soud na smrt
hrdinu 2. světové války generála
Heliodora Píku.
• Po procesu s představiteli
nekomunistických stran (1950)
byla oběšena Milada Horáková.
• Režim se postupně vypořádal také
s vojáky, kulaky, se sportovci a
později i se soudruhy z vlastních
řad.

Smrtící hranice
• V únoru 1948 přestaly platit
cestovní pasy.
• Desetitisíce lidí se ale rozhodly
odejít na Západ různými způsoby.
• Po únoru 1948 emigrovalo
150.000 až 200.000 lidí.
• Pohraniční stráž jich 174
zastřelila (posledního v roce
1985).
• V dubnu 1951 byla hranice se
západním Německem a
Rakouskem obehnána drátěným
zátarasem. Byl do něj pouštěn
elektrický proud o napětí 3000 –
5000 V. V drátech zahynulo 88
lidí.

Jak postupovalo znárodňování
• Ačkoli komunisté ve volbách
v roce 1946 slibovali podporu
malému a střednímu podnikání
po nástupu k moci hodili sliby do
koše a znárodněny byly všechny
zbývající firmy.
• Po podnicích byla zkonfiskována
půda, vesnici postihla
„kolektivizace“. Komunisté
vysídlovali rolníky, nejčastěji
„vesnické boháče“.
• Tyto represe postihly celkem
1629 farmářů. Protože museli
odejít i s rodinami, celkem bylo
postiženo odhadem asi pět tisíc
lidí.
• Obec Babice

Letci
• Nejostudnější kapitolu napsali
komunističtí tyrani v případě těch
svých obětí, které riskovaly životy
v boji proti nacistické hrůzovládě.
• Pokud zůstaneme u letců, bylo
jich podle odhadů historika
Zdeňka Těšínského uvězněno či
zavražděno 247, 126 z nich
sloužilo u RAF.
• Československá poválečná ani
světová vyznamenání nic
neznamenala, řada letců byla
uvězněna bez soudu. Když už je
neuvěznili, alespoň je degradovali
a odsoudili je i jejich manželky
k podřadným povoláním.

Děti a venkov
•
•

•

•

Co je zvláště zavrženi hodné je, jak se
komunisté mstili na dětech.
Tyto středověké metody, že děti platí
za hříchy svých rodičů, ve 20. století
obnovilo jen gestapo a komunisté.
Děti třídních nepřátel a se špatným
třídním původem nesměly ve velké
většině studovat nejen vysoké, ale ani
střední školy.
Naproti tomu být dítětem komunistů
znamenalo mít přednost při přijímání
na všechny školy i před mnohem
lepšími dětmi nestraníků.
Takto celoživotně postižených dětí,
které se nedostaly na školu, bylo
mnoho desítek tisíc, ne-li statisíce.

•
•
•

•

Obdobné bylo i postavení lidí
z venkova, kteří byli družstevníky
včetně jejich dětí.
Nemohli, oni ani jejich děti, se
odstěhovat jinam, pokud neměli
souhlas vedení družstva.
Když byl dotyčný „kulak“ - dnes
soukromý zemědělec - nebo dítě z
„kulacké“ rodiny, byl jeho osud na
dlouhá léta zpečetěn.
Nemohli ani studovat ani nalézt si
lepší zaměstnání, pokud samozřejmě
nebyli komunisty.

Srpen 1968
• V roce 1968 zavinili komunisté
okupaci naší země sovětskou
armádou. Spáchali tak zradu
na celém národě, když jim
zájmy jejich strany byly víc než
zájmy národa.
• Počet obětí invaze vojsk
Varšavské smlouvy v roce 1968
mezi občany bývalého
Československa je vyšší, než se
dosud předpokládalo. Podle
nejnovějších zjištění Úřadu
dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu si srpnová
okupace vyžádala 90 mrtvých

Normalizace
• Normalizační Husákův režim
průběžně lustroval. Objevil-li
se někde bezpartijní šéf,
předseda či ředitel, byl to malý
zázrak či velká finta.
• Centrální seznam úhlavních
nepřátel tzv. reálného
socialismu obsahoval 6335
jmen a měl jasný smysl: zahnat
nepřátele režimu do kouta i
s jejich rodinami, izolovat je,
zbavit je možnosti
kvalifikované práce, vyloučit je
ze státní správy, ze sdělovacích
prostředků atd.

Svoboda
• Na konci roku 1989 došlo v
naší vlasti k převratné politické
změně. Po čtyřech desetiletích
totalitní vlády komunistické
strany v područí Sovětského
svazu jsme se stali
demokratickou a svobodnou
zemí.
• Vše začalo demonstrací
studentů 17.listopadu 1989,
která však skončila zásahem
Veřejné bezpečnosti a
následnou stávkou studentů,
ke které se připojili i ostatní
občané země.

• „Po listopadu 1989 nebyl nikdo
za zločiny proti lidskosti,
kterých se objektivně dopustil,
potrestán, „říká Čestmír Čejka
z konfederace politických
vězňů.
• Příkladem může být kauza
prokurátora Karla Vaše,
zodpovědného za smrt
generála Heliodora Píky. V roce
2002 byl odsouzen k sedmi
letům vězení za vraždu, ale
vrchní soud následně rozhodl,
že jeho činy jsou promlčené a
stíhání bylo zastaveno.
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