
Spolu s dalšími studenty našeho gymnázia jsme měly možnost se ve čtvrtek 24. února 2022 zúčastnit semináře 

Zločiny komunismu, realizovaného mj. spolkem Mladí demokraté. Akce se obvykle koná na půdě senátu parlamentu 

ČR. Vlivem současné pandemické situace jsme však tento rok v devět hodin ráno zasedli před obrazovky svých 

elektronických zařízení a veškeré přenášky sledovali online. 

Téma semináře však již od začátku v některých částech nabralo jiný směr, než by ještě večer předtím kdokoliv 

očekával. Doplňovala ho tíživá atmosféra plná strachu a nejistoty. Právě v noci z 23. na 24. února 2022 totiž vojska 

Ruské federace zaútočila na Ukrajinu a my tyto zprávy od rána se zatajeným dechem sledovali. Jak řekl jeden 

z přednášejících, bylo zvláštní učit se zrovna o historických událostech spojených s režimem, který v tu samou dobu 

znovu projevil svou agresi. 

Seminář byl zahájen krátkým propagačním spotem spolku Mladí demokraté a videozdravicí senátora Tomáše 

Czernina. Ten studentům připomněl důležitost učení se o hrůzách a chybách komunistické ideologie.  

Následující přibližně dvě hodiny zaplnil blok čtyř přednášek. PhDr. Jan Kalous, Ph.D. nás provedl příčinami únorového 

převratu 1948 a proč jej lze jako státní převrat hodnotit. PhDr. Petr Blažek, Ph.D. blíže představil hřbitov v Ďáblicích, 

na němž byla pohřbena řada odpůrců nacistického i komunistického režimu a v současnosti zde probíhají snahy o 

exhumaci těl (včetně již úspěšné exhumace ostatků pátera Josefa Toufara). Mgr. David Svoboda, Ph.D. promluvil o 

historických vztazích Západu a Východu či Trumanově doktríně, v níž prezident USA vyslovil v té době neobvyklou 

myšlenku nebezpečí komunismu. Právě doktor Svoboda, vystudovaný ukrajinista, se poté věnoval aktuální situaci na 

Ukrajině. Sérii přednášek uzavřel doc. Mgr. Jaroslav Šebek příspěvkem o vlivu socialistického režimu na církev, víru a 

řeholní řády v Československu. 

Po prostoru pro dotazy, které se týkaly mimo jiné i aktuálního dění v Číně či právě na Ukrajině, měli studenti možnost 

shlédnout dokumentární film The Soviet Story – Příběh Rudého zla. Film byl velmi aktuální. Jeho první část se totiž 

věnovala hladomoru na Ukrajině. Druhá část se zabývala podobností Sovětského svazu a hitlerovského Německa a 

připomněla veškeré masakry, vraždy a bezpráví, kterých se Sovětský svaz dopustil. 

Film bohužel nebylo možné kvůli zpoždění programu shlédnout celý. Jak účastníci semináře, tak i zájemci z řad 

veřejnosti si však snímek mohou ve slovenském a anglickém jazyce pustit na Youtube.  
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