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Antikomunisté budou útoky stupňovat 

Rozhovor s bývalým členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ 
Janem Fojtíkem 

Po roce „magických osmiček“ vstupujeme opět do roku významných výročí, která 
rozhodně budou náležitě využita antikomunisty, dnes ovládajícími média mainstreamu. Co 
podle Tebe bude především terčem jejich štvanic? 

Budou pokračovat v tom, co loni nastartovali. A útoky budou stupňovat. Tento rok se k tomu 
opět nabízí. Padesát let od sebeupálení Jana Palacha. A pak to, co svým činem, za který sám 
patrně nenesl odpovědnost, vyvolal: pád Alexandra Dubčeka, začátek „éry Gustáva Husáka“, 
období tzv. normalizace, ve skutečnosti úspěšného budování socialistické společnosti, jež bylo 
zmařeno 17. listopadu, zneužitím Mezinárodního dne studenstva v roce 1989, před třiceti roky. 
Samozřejmě, jak už jsme toho byli svědky, „slavit“ se bude na „václaváku“ a na ulicích. Bude 
pěkná mela. 

Ale Ty ses v roce 1969 dostal do vyšší politiky. Prožíval jsi to, co se tehdy odehrálo, zblízka, 
bezprostředně. 

Ano, bylo mi jednačtyřicet. Z Rudého práva, kde jsem do března 1968 byl zástupcem 
šéfredaktora, jsem musel odejít. Tři měsíce, kandidát ÚV KSČ, jsem byl bez práce. Tu mi nabídli 
v Ústavu pro politické vědy ÚV KSČ, což bylo provizorní, neměl jsem tam ani stůl. Ale z titulu 
vysoké stranické funkce, do níž jsem byl zvolen na XIII. sjezdu KSČ v roce 1966, jsem se účastnil 
všech zasedání ústředního výboru. A byl jsem aktivní, byl jsem členem redakční komise, která 
pod vedením Drahomíra Koldra připravila proslulý Akční program. V květnu 1969, už za 
Gustáva Husáka, jsem se stal šéfredaktorem Nové mysli a v červnu, po Milanu Hüblovi, rektorem 
Vysoké školy politické ÚV KSČ a na podzim členem sekretariátu a tajemníkem ÚV KSČ s 
odpovědností za ideologii. Máš pravdu, nepřihlížel jsem na tehdejší události z chodníku. 

 



 

Jak jsi prožíval „palachiádu“, kdy jsi ještě byl v Slavíkově politologickém ústavu v 
Hybernské? 

Už jsem o tom v „Dialogu“ psal. Ale je to dávno, tak to shrnu. V ten osudný den mi volal Karel 
Vaněk, redaktor Rudého práva. „Honzo, mám pro Tebe něco mimořádně důležitého. Po telefonu 
o tom nechci mluvit“. Ve čtvrthodině jsem u něho byl. Co jsem se dověděl, mě doslova 
přizemnilo. Prý u něho byl Emil Zátopek, rozrušený, zničený. Skupina studentů filosofické 
fakulty, kterou zorganizoval šachový velmistr Luděk Pachman a k níž se připojil i Zátopek, se 
rozhodla, že po příkladu budhistických mnichů v Jižním Vietnamu se někdo z nich, na protest 
proti „sovětské okupaci“, upálí na Václavském náměstí. Los padl na Jana Palacha. Nechtěl, ale 
byl ujištěn, že půjde jen o demonstraci. Zátopek byl z toho zoufalý. Co prý má dělat? 

Bylo jasné, že za tehdejší situace bylo možné jediné: mlčet. Ale účty s Pachmanem si později 
Zátopek vyřizoval. Ten ho totiž, když byl v závětří ve Spolkové republice Německa, za které pak 
hrál šachy, u nějakého soudu žaloval za „pomluvy“. Šlo to zřejmě všechno do ztracena. 

A jak reagoval Gustáv Husák, když se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ, věděl o tom? 

Nikdy jsem o tom s ním nehovořil. Ale vyprávěl mi později Vilém Nový, že u soudruha Husáka 
byl, ale nepořídil. Uklidněnou hladinu, řekl mu údajně, nebudeme čeřit. Mne Vilém Nový 
ujišťoval, že má důkazy o inscenaci celé tragédie, že Jan Palach se stal její obětí. Pachmana 
vyšetřovali v Ruzyni. Vše zapřel. Nakonec mu bylo umožněno, aby emigroval do Spolkové 
republiky Německo, kterou pak reprezentoval v šachu. 

Měli jsme tehdy jiné starosti. A Husáka zřejmě nezajímalo, jak došlo k Palachově sebevraždě, 
ale co bude dál se společností? Událost vyvolala zmatky, nejistotu, zesílil antisovětismus a 
Dubček byl zcela bezradný, nebyl schopný zvládnout situaci. Zákonitě muselo dojít k jeho pádu. 

Bez Palachova „přičinění“ by se tedy Gustáv Husák prvním tajemníkem nestal? 

Urychlilo to tuto změnu ve vedení strany. Ale k ní stejně muselo dojít. V listopadu 1968 přijal 
ústřední výbor rezoluci, která vyjádřila znepokojení nad váhavým postojem vedení strany k 
úkolům, které vyplynuly z Moskevského protokolu. Skupinu autorů, kteří dokument vypracovali, 
vedl Biľak. Byl jsem mezi nimi. Šlo zejména o to, jak usměrnit sdělovací prostředky, v nichž 
dále působili lidé, kteří podněcovali antisovětismus a šovinistický nacionalismus. S tím, že nebyl 
žádný důvod k vojenskému zásahu pěti států Varšavské smlouvy. Výjimkou byl týdeník 
„Tribuna“, jehož šéfredaktorem se stal Oldřich Švestka, když musel – v rozporu s Moskevským 
protokolem – z funkce člena předsednictva ÚV KSČ (stejně jako Drahomír Kolder). A pak se 
šířily „Zprávy“, vydávané v češtině velením Sovětské armády v Drážďanech. A to byl kámen 
úrazu. Kdo si dnes vzpomene na dopis, který Palach zanechal a v němž zdůvodňuje svůj čin 
protestem proti tomu, že se u nás v té době šířily „Zprávy“? Obětoval svůj život vlastně za to, 
aby byly zcenzurovány. A ještě na jedno by se nemělo zapomínat: ti, kdo organizovali celou akci, 
neměli zřejmě zájem o to, aby byla zvěčněna fotograficky. Žádná západní televize tam tehdy 
nebyla, na rozdíl od 17. listopadu 1989, kdy večer na Národní třídě nechyběly, zatím co 
československá to zmeškala. Před padesáti lety se to ovšem do krámu nehodilo, co kdyby někdo 
zaznamenal, jak Palach volá o pomoc. 

Škoda, že se už tehdy, kdy se všechno stalo, případ neobjasnil. Nevyplatilo se nám to. Začátek 
roku osmdesátého devátého byl velmi nešťastný, týden se na „václaváku“ demonstrovalo a až 
nakonec muselo dojít k zásahu SNB. 

 



 

Že Husák nechtěl, jak tvrdil Nový, rozčeřit hladinu, se může jevit jako čirý pragmatismus. Ale v 
politice se musí často postupovat pragmaticky. To ještě neznamená, že zrazuješ principy a 
hodnoty. Žel přichází pak doba, kdy se za krátkozrakost platí. Znovu připomínám, tehdy bylo 
třeba řešit především problémy, s nimiž Dubček nebyl schopen se vypořádat. Zřejmě ani nechtěl. 
Bránila mu v tom uražená ješitnost. Byli dva lidé, kteří mohli Dubčeka nahradit a byli by 
přijatelní i u našich spojenců. 

Koho máš na mysli? 

Biľaka a Černíka. Biľak ovšem nepřicházel v úvahu, byl na tu dobu příliš prosovětský. A Černík 
to rozhodně odmítal, mohli by ho doma považovat za Dubčekova zrádce. Navenek vystupovali 
společně jako nejbližší přátelé. V blízkých kruzích se o něm Černík vyjadřoval dost nevybíravě. 
Tak i přede mnou, když mě o jedné přestávce na zmíněném listopadovém zasedání ústředního 
výboru žádal, abych přijal funkci generálního ředitele televize nebo rozhlasu. Zajímavé je, že už 
druhého dne zrána ve Svobodné Evropě hlásili, že Fojtík nabízené funkce odmítl. Neodmítl. 
Černíkovi jsem pouze řekl, že mě do jedné z těchto funkcí, ať kterékoli, musí před shromážděním 
pracovníků uvést a doporučit Dubček. Že se tak nestane, jsem se mohl ujistit, když mi vylíčil, 
jak na Dubčeka pohlíží. To si ponechám pro sebe. 

Jak se tedy stalo, že na plénu ústředního výboru 17. dubna 1969 byl do čela strany zvolen 
Gustáv Husák? Nebyl přece vyvolenec Moskvy, či snad ano? 

Z Tvé otázky by mohl kdokoli vyvodit, že o tom, kdo u nás povede stranu, se rozhodovalo v 
Moskvě. Ne, rozhodovalo se v Praze. S konzultacemi. Brežněvovo stanovisko bylo pochopitelně 
důležité, vždyť ve vedení KSSS museli mít v osobě prvního tajemníka ÚV KSČ záruku, že 
moskevské dohody budou respektovány a že budeme v naší politice postupovat v souladu se 
závěry bratislavské schůzky ze začátku srpna 1968, kdy jsme se zavázali budovat a bránit 
socialismus jako internacionální povinnost všech států socialistického společenství. Byla doba 
„studené války“ a v té jsme mohli obstát jen v jednotě těchto států. A za hegemonie Sovětského 
svazu, velmoci, která jediná se mohla postavit proti druhé velmoci, USA. Jinak bychom si mohli 
o socialismu nechat jen zdát. A to si Husák na rozdíl od Dubčeka dobře uvědomoval. Brežněv 
měl zpočátku k Husákovi výhrady. O to, že Husáka přijal, se nemalou měrou zasloužil Biľak. 

S Husákem ses dobře poznal. Jak ho celkově hodnotíš? Pro historii, a starají se o to 
nepřátelé socialismu, bude vždy spojován s tzv. normalizací, což na něho vrhá stín. 

Žádný stín to na něj nevrhá. Žádná „normalizace“, jak se dnes celému tomu období od nástupu 
Husáka až do roku 1989 říká, totiž nebyla. Bylo poměrně krátké období konsolidace společnosti, 
které uzavřel XIV. sjezd KSČ v květnu 1971. Na tomto sjezdu se znovu otevřela cesta k další 
výstavbě a rozvoji socialismu. 

To slovo „normalizace“, jež poprvé použil Dubček, když Brežněva ještě v Moskvě ujišťoval, že 
dá věci do pořádku a provede normalizaci, pochází z dílny antikomunismu s pejorativním 
významem. Řekne-li se dnes „normalizace“, míní se hlavně pronásledování disentu, represe, 
cenzura, zkrátka násilnosti státní moci. Je to všechno postaveno na lžích. 

A ptáš-li se na to, jak Husáka celkově hodnotím, pak mohu konstatovat, že jednoznačně 
pozitivně. Když jsem v roce 1951 přišel do Rudého práva, považoval jsem ho za slovenského 
nacionalistu. A popravdě musím přiznat, že jsem se o něj příliš nezajímal. Když jsem se s ním 
poprvé setkal - bylo to o dvanáct let později v Barnabitkách, kde vystoupil před komisí, jednající 
o rehabilitacích – zanechal ve mně neobyčejně silný dojem. Jako člověk mimořádného intelektu, 
který spojil svůj život se stranou, s jejím bojem za vítězství myšlenky komunismu. Plný energie,  



 

rozhodnosti pro stranu pracovat, bez hořkosti, kterou mohl oprávněně pociťovat po desetiletém 
věznění. A když jsem pak měl možnost s ním po dvacet let spolupracovat, toto mínění jsem si 
jen upevnil. 

Ano, v řadě věcí jsme se rozcházeli, ale o tom dnes už nebudu hovořit. Musím ocenit jeho 
schopnost trpělivě naslouchat druhým a vžít se do pozice druhých. V předsednictvu byli lidé 
různého ražení, nikdy se nechoval jako diktátor, nikdy na nikoho nezvedl hlas, diskusi uzavíral 
teprve, když se každý vyjádřil. A s argumenty, které byly přesvědčivé. Leccos se později o našich 
vztazích napovídalo. Ale uvaž, mohl bych tak dlouho vydržet na funkci tajemníka ÚV, 
kdybychom si nerozuměli? Co ovšem musím dodat: když Husák onemocněl a začal ztrácet 
bývalou energii, měl dříve odejít. Na tuto chvíli situaci v předsednictvu nepřipravil. 

A přispělo to k tomu, že jsme v době, kdy v Moskvě došlo k zásadním změnám, začalo se s 
„perestrojkou“, nebylo vedení naší strany dostatečně připravené na novou situaci? 

Nevylučuji, že to svou úlohu sehrálo. Když v dubnu 1987 přijel na oficiální návštěvu do Prahy 
Gorbačov, už to nebyl ten starý Husák plný energie a sil. Velmi mu lichotilo, že ho Gorbačov 
chválil a ačkoli už předtím oznámil v předsednictvu, že uvažuje o odchodu ze stranické funkce, 
že zůstane jen na Hradě, ihned na to zapomněl. To nás trochu zaskočilo. Ve vedení se pak projevil 
rozkol. Část byla bezvýhradně pro „perestrojku“, jak ji prováděli v Moskvě, část, ke které jsem 
patřil, byla toho názoru, že je třeba změny uskutečnit, ale vycházet z našich podmínek. Tehdy 
jsem neustále zdůrazňoval, že nejde o obnovu nebo obrodu socialismu, ale o to, abychom ho 
uvážlivými reformami upevňovali. A jak postupovat, jak překonat tento prohlubující se rozkol, 
na to už generální tajemník neměl sil. S obtížemi plnil své povinnosti na Hradě. Miloš Jakeš měl 
přijít dříve. Ale ruku na srdce, ani to už by nám patrně nepomohlo. „Perestrojku“, „nové myšlení“ 
vnucoval Gorbačov velmi úporně všem zemím našeho společenství. Ostatně svou knihu o 
přestavbě nazval tak, že každý mohl pochopit, že změny se týkají „nejen SSSR, ale celého světa“. 
Bylo to bezprecedentní velikášství. Nikdy před tím se Moskva tolik nevměšovala do poměrů v 
jiných socialistických zemích. Abych to shrnul a nedošlo k nějakému nedorozumění: v první fázi 
jsem byl novou politikou Michaila Sergejeviče nadšen. Ale brzy jsem pochopil, že nás Moskva 
může zahubit. A tak se i stalo.  

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!! 

 



 

 
 

Hlavní akce OV KSČM v Ústí nad Labem na 1. pololetí roku 2019 
 
22. – 24. března 2019 : turnaj ve Stolním tenisu v Apollu organizuje komise mládeže 
OV KSČM 
 
7. března 2019 od 14,00 hodin oslava MDŽ v zasedací místnosti OV KSČM  
organizuje OV 
 
1. květen 2019 od 9,00 hodin oslava Svátku práce v Městských sadech  
organizuje OV 
 
8. - 9. května 2019 od 10,00 hodin Městské sady kladení věnců k osvobození 
organizuje město, kraj 
 
8. - 9. května 2019 v okrese Ústí nad Labem vzpomínkové akce k osvobození 
organizuje ZO, jednotlivá města. 
 
24. -25. května 2019 volby do Evropského parlamentu v celé republice. 

 

 

 



Dobrá zpráva obyvatelům sídliště DOBĚTICE 

(informace z Magistrátu) 

 

 



 

 

 



Pro zajímavost uvádím návštěvnost našeho webu v roce 2018 

www.usti-kscm.cz  

 

„Něco ze života“ 

 



 
Úkoly OV KSČM, ZO KSČM a stranických skupin v okrese Ústí nad Labem 

únor 2019. 
 
1) Na úrovni OV KSČM:  

• zabezpečit vyhodnocení hospodaření OV KSČM za rok 2019, zabezpečit zprávu o 
provedené inventarizaci majetku OV KSČM za rok 2018. 

• projednat plán akcí OV KSČM na I. pololetí roku 2019. 
• kontrolovat průběh členských schůzí v lednu – únoru 2019 k problematice Stanov a 

Organizačního řádu KSČM.  
 
2) Na úrovni ZO KSČM, stranických skupin: 

• připravit členské schůze leden – únor 2019 k projednání materiálů ke Stanovám a 
organizační struktuře. 

• Začít zpracovávat návrhy do okrskových volebních komisí k volbám do Evropského 
parlamentu 

• seznámit se s materiály k ekonomice, které budou schváleny ve VV a plénu OV KSČM 
za rok 2018. 

 
3) Na úrovni členských schůzí ZO KSČM a stranických skupin: 

• projednat zabezpečení s pohledu ZO KSČM, stranické skupiny úkoly související s 
plánem akcí OV KSČM na I. pololetí roku 2019. 

• projednat a zabezpečit úkoly k přípravě Stanov a Organizační struktury KSČM 
• projednat a zabezpečit úkoly v souvislosti s přípravou voleb do Evropského parlamentu. 
• Projednat a seznámit se s materiály k ekonomice, které byly přijaty vyššími stranickými 

orgány. 
 
4) Ekonomické úkoly: 

• zabezpečit výběr členských příspěvků od našich členů za 1 a 2 čtvrtletí roku 2019. 
• seznámit se s přijatými dokumenty k ekonomice. 

 
5) Akce OV KSČM na únor 2019: 
 
2. února 2019  od 10,00 hodin vzpomínková akce u Duchcovského viaduktu. 
 
4. února 2019  od 10,00 hodin společná porada předsedů OV KSČM Ústeckého a Libereckého 
kraje v zasedací místnosti OV KSČM Ústí nad Labem 
 
4. února 2019 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM, SSK         zasedačka OV 
 
18. února 2019 od 8,00 hodin klub zastupitelů magistrátu                    kancelář KÚ 
 
21. února 2019 od 15.00 hodin 16. VV OV KSČM                    kancelář předsedy OV 
 
21. února 2019 od 16,00 hodin 10. plenární zasedání OV KSČM         zasedačka OV 
 
 

 



 

 



Členové krajské a ústecké rady se poprvé 
sešli u společného stolu 

 
Pro společné jednání bylo připraveno devět témat, nad kterými obě strany našly shodu pro budoucí 
spolupráci. 
  
Rozsáhlé opravy mostu Dr. E. Beneše, nákup a provoz  krizových byt ů pro matky s d ětmi či 
spole čná rekonstrukce k řižovatky v ulicích Hrbovická, Tovární a Majakovskéh o. To je jen p řehled 
několika bod ů prvního spole čného setkání členů krajské rady a členů Rady m ěsta Ústí nad Labem 
po podzimních komunálních volbách. U řady bod ů šlo hlavn ě o prvotní aktuální informace 
k problematice a budou následovat další díl čí jednání v ětšinou mezi politiky, kte ří mají danou 
oblast na starosti. Po spole čném jednání se uskute čnila i tisková konference práv ě za účasti 
náměstka hejtmana Martina Kliky i primátora krajského m ěsta Petra Nedv ědického.  
  
Hned v úvodu jednání představil krajský radní Ladislav Drlý pracovní podobu rekonstruovaného mostu, 
na kterém nyní usilovně pracují projektanti. Rekonstrukce mostu by dle předpokladů měla trvat 
zhruba 3 stavební období a začít by měla v roce 2020. Obě rady řešily také hlavně otázku výstavby 
a fungování provizorní lávky pro pěší v době rekonstrukce i několik podob modelů fungování dopravy. 
Konkrétní podoba včetně finanční náročnosti vzejde až z projektové dokumentace. Zhruba v polovině 
letošního roku by město dle vyjádření primátora rádo připravilo prozatím čtyři takzvané krizové byty, které 
budou určeny pro matky a děti, které se ocitnou v tíživé životní situaci. Ústecký kraj již s městem vedl 
k tomuto tématu v minulosti několik jednání a vznik bytů podpoří také finančním příspěvkem. 
Dalším bodem jednání byla již dlouho diskutovaná křižovatka v ulicích Hrbovická, Tovární 
a Majakovského, u které se již obě strany před časem domluvili na spolupráci v rámci rekonstrukce. Obě 
rady se domluvily, že ještě v příštím týdnu se sejdou na svých mimořádných jednáních, aby radní 
odsouhlasili výběr zadavatele a mohly tak být okamžitě podepsány smlouvy a začít výstavba. Radní pak 
hovořili ještě o řešení přechodu pro chodce u Masarykovy nemocnice, spolupráci s ústeckou univerzitou, 
projekty v rámci Smart city či budoucnost Severočeského divadla opery a baletu a ústeckého muzea. 
  
 
Zdroj: Ústecký kraj 

Pohled do historie Ústí nad Labem (rok 1960) 
 

 



 Životní výročí ZO KSČM  
                v měsíci únor 2019   

                

       roků    

Anežka Pavlíková 1.ZO 88     

JUDr. Ladislav 
Kozáček 13.ZO 74     

Jiřina Hamerlová 13.ZO 87     

Květoslava 
Majrichová 2.ZO 79     

Drahomíra Mlchová 2.ZO 91 
 

     

Květoslava 
Machačová 19.ZO 84     

Marek Šutič  24.ZO 45     

Marie Jarešová 28.ZO 78     

Zeněk Kozlík  3.ZO 52     

Anežka Dostálová 30.ZO 96     

Adolf Weber  28.ZO 80     

Josef Lukáč  34.ZO 73     

Antonín Hilgart 36.ZO 84     

Josef Drha  36.ZO 67     

Miloš Zlatohlávek 39.ZO 71     

Josef Šlapák  42.ZO 67     

Anežka Čmelíková 42.ZO 94     

Jaroslava Šamsová 42.ZO  68     

Karin Ederová 44.ZO 74     

Věra Miltnerová 44.ZO 90     

Jiří Capljuk  51.ZO 64     

Jan Kuchiňka  52.ZO 74     

Jaroslav Ryneš 52.ZO 84     

        

            OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje 
             všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody 

        

 


