
Zločiny komunismu 

Dne 24. 2. 2022 jsem se zúčastnil online semináře s názvem Zločiny komunismu. Seminář začal okolo 

deváté hodiny ranní a zúčastnilo se jej mnoho jedinců a tříd různých gymnázií z celé České republiky.  

Prvním, kdo se chopil přednesu, byl Jan Kalous, který velmi podrobně popsal události, které se děly 

na našem území jen pár let po konci 2. světové války, a to konkrétně v roce 1948. Dále k nám 

promluvil pan Petr Blažek, který mluvil o pohřebišti v Ďáblicích, kde byli pohřbeni nepřátelé režimu, 

kteří byli mučeni a následně popraveni. Sám Petr Blažek toto místo popsal za „ostudu České 

republiky“, protože se již dlouhé roky diskutuje o pokusu dohledat identity a popřípadě potomstvo 

pohřbených, ale k činům se zatím nepřistoupilo. Třetím vystupujícím byl pan David Svoboda, jehož 

přednáška se týkala Trumanovy doktríny a jejího vlivu na Studenou válku. Zároveň je nutné 

podotknout, že projev pana Davida Svobody byl pro mne tím nejzajímavějším i díky tomu, že se 

dostalo i na smutné zprávy týkající se napadení Ukrajiny Ruskem, na které nám nabídl svůj názor 

z pohledu ukrajinisty. Jako poslední k nám promluvil pan Jaroslav Šebek, který vysvětlil, jak to u nás 

bylo s církví za komunistického režimu. Zmíněna byla i nezákonná likvidace klášterů, které se říká 

„Akce K“. 

Po přednáškách přišel čas na otázky a tedy i na debatu. Ten, kdo očekával, že se debata bude týkat 

historických témat, které byly původně hlavním tématem semináře, se mýlil. Debatovalo se pouze o 

současné situaci na Ukrajině a potencionálním vývoji situace. Zároveň se diskutoval i projev pana 

prezidenta Miloše Zemana. 

Nakonec nám byl puštěn film s názvem The Soviet Story, který mě osobně moc nenadchl už jen 

z důvodu toho, že byl ve špatné kvalitě a se Slovenským dabingem, nicméně jsem moc rád, že jsem se 

semináře zúčastnil a mohl si vyslechnout výše zmíněná témata více podrobně a od lidí, kteří je 

popisovali s očividným nadšením a zápalem. 
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