VZNIK A VÝVOJ
KLUBU DR. MILADY
HORÁKOVé

30 LET

Listopad 1989 a vznik KMH
Již 21. listopadu 1989 se sešlo 12 “apoštolů“, bývalých funkcionářů
Československé strany národně socialistické, v kavárně Kriváň.
Vydali toto prohlášení:

Zakladatelé KMH: zleva – Vladimír Tvrz, Vladimír Šolc, František Přeučil, Jiří Doležal,
Josef Podsedník (?), František Kopecký

Sousoší Kalvárie na píseckém mostě.
V pozadí dům, v němž měla Milada Horáková
poslaneckou kancelář.

V čele Klubu se od jeho
vzniku do dneška vystřídalo
5 významných osobností:

V neděli 13. ledna 1990 se v přeplněném sále kina Hvězda
konala ustavující schůze klubu.

Vladimír Šolc
František Kopecký
Marta Jurková
Jiří Doležal
František Šedivý

Po celé republice vznikly pobočky Klubu
Hradec Králové (Jiří Koblížek, Miroslav Tuček, J. Jančík, Jiří Doležal)
Litoměřice (Vladimír Chlupáč)
Lomnice nad Popelkou (Zdeněk Mikule)
Olomouc (Milada Švecová)
Písek (Radka Křivánková)
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PAMÁTNÍKY

30 LET

Symbolický hrob na Vyšehradě
Pátrání po ostatcích Milady Horákové je dosud neúspěšné.

První symbolický hrob dr. Milady Horákové a obětí nacistické a komunistické totality zbudoval KMH již v roce 1991 na vyšehradském hřbitově při tamější kapitule. Památník byl odhalen 28. 12. 1991.
Později byl památník přesunut blíže kostelu a přebudován do současné podoby.

První symbolický hrob na Vyšehradě

Budování současného symbolického hrobu

Pamětní deska
vězně dvou totalitních režimů JUDr. Josefa Nestávala byla odhalena 20. září 2018 na domě čp. 12 ve Valentinské ulici v Praze 1 – Starém Městě.

Zní česká státní hymna

Pozvání přijala poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Miroslava Němcová

Erika Mačáková, iniciátorka a organizátorka odhalení pamětní
desky, s předsedou KMH Františkem Šedivým

Památník ve Ztracence
Uctění památky obětí dvou totalitních režimů, jejichž symbolem je komunisty popravená JUDr. Milada Horáková
Stojíte v zahradě nazývané Ztracenka, na území albertovských svahů pod Karlovem v Praze 2. Zahrada se nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO.
Rekonstrukce zahrady proběhla dle projektu Ing. arch. Michala Gavlase, dokončena byla roku 2010.
Toto krásné, klidné místo bylo vybráno pro pomník, který má připomínat tisíce obětí nacismu a komunismu v historii českého národa ve 20. století.
Symbolem nelidskosti totalitních režimů je osud JUDr. Milady Horákové (1901–1950), političky odsouzené nacisty
k doživotnímu trestu odnětí svobody a posléze komunisty ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti.
Autorem návrhu pomníku je akademický sochař Ladislav Sorokáč.
Architekt Ondřej Tuček, který je zpracovatelem dokumentace návrhu uměleckého díla, uvádí:
„Životní osud Milady Horákové je krystalicky čistým zosobněním střetu člověka s absurdním a nelidským zlem. Náš
návrh reflektuje tento střet zobrazením čistého bílého kamenného oblázku, který je drcen ze dvou stran hrubou silou neopracovaných, surových balvanů.
Neposkvrněná bělost bílého mramorového oblázku, symbolizující nejen dobrotu a laskavost Milady Horákové, ale
v přeneseném smyslu všech bojovnic proti totalitě, odolává v abstraktním smyslu nejen vnějšímu, hmatatelnému
tlaku, ale i nehmotným silám, času a vodě. Balvany z černého žulového lomového kamene proti tomu symbolizují
snadno identifikovatelné a hrozivé zlo, kterému málokdo dokáže otevřeně vzdorovat.“
Stavebníkem je Klub dr. Milady Horákové, Na Planině 1393/13, Praha 4 – Krč.
Návrh díla vzešel z veřejné výtvarné soutěže, kterou stavebník vypsal.
Památník byl poprvé představen veřejnosti 1. října 2018.

In honour of the victims of two totalitarian regimes exemplified by Dr. Milada Horáková who was executed by the
communist regime
You are standing in the garden called Ztracenka (the Lost Garden) in the area of Albertov slopes below Karlov in
Prague 2. This garden is situated in the historic conservation district of the capital city of Prague that was declared
a UNESCO world heritage site in 1993.
The garden was redesigned by Michal Gavlas and the renovation was finished in 2010.
This beautiful and peaceful place was chosen to be the site of the monument to honour the thousands of victims of
nazism and communism in this country throughout 20th century.
The epitome of how inhumane the totalitarian regimes were is the fate of Dr. Milada Horáková (1901-1950), a Czech
politician that was sentenced to life imprisonment by the Nazis and subsequently sentenced to death by the communists in a fabricated trial.
The monument was designed by Ladislav Sorokáč.
Ondřej Tuček – the architect who completed the construction documents for the monument project wrote:
“The fate of Milada Horáková is the purest example of the clash of an individual with absurd and inhumane evil. Our
design reflects this clash by using one white pebble that is being crashed from two sides by the crude power of rough unworked boulders.
The immaculate white of the marble pebble stands for kindness and goodness of not only Milada Horáková, but of
all the fighters against totalitarian regimes. The marble withstands both the palatable pressure from the outside and
the less material forces of water and time. The black granite boulders symbolise the self-evident menace that only
a few are brave enough to resist.”
The project was realised by Klub dr. Milady Horákové, Na Planině 1393/13, Praha 4 – Krč
The design of the monument is the result of open artistic competition that the Klub organised.
The monument was first presented to the public on October 1, 2018.

Odhalení Památníku v zahradě Ztracenka v Praze 2

Starostka MČ Praha 2 Jana Černochová děkuje člence výboru Jitce Titzlové
za práci při vzniku památníku

Zleva Eva Jourová, Karel Kánský, Jitka Titzlová, Jana Kánská,
František Šedivý, Filip Novák
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PUBLIKAČNÍ

a badatelská činnost

30 LET

Všechny publikace KMH vydává Nakladatelství Eva – Milan Nevole

Masarykův lid
První číslo čtvrtletníku KMH vyšlo v dubnu 1995. Letos rozesílá KMH svým členům již 25. ročník.
Titulní strana 1. čísla ML obsahuje vysvětlení názvu časopisu i jeho obsahové záměry, kterých se držely
všechny redakční rady až do dnešních dnů.

Badatelská činnost historičky
dr. Zory Dvořákové a její knihy
Zora Dvořáková: Než se stal prezidentem, 1997
Autorka popisuje období let 1882–1918 – zápasy T. G. Masaryka a skupiny realistů
Dvořáková, Doležal: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě, 2001
Zora Dvořáková: To byla Milada Horáková – ve fotografiích a dokumentech, 2009
V těchto knihách je shrnut výsledek dlouhodobé vědecké práce zaměřené na život a práci Milady Horákové.
Zora Dvořáková: Popravení, kam jste se poděli?, 2013
V knize je zachycen vývoj a výsledek výzkumu, který se snažil odpovědět na otázku, kam se poděla urna s ostatky Milady Horákové.
Zora Dvořáková: Děsivý červenec 1950, 2018
Kniha Děsivý červenec 1950 podrobně rozebírá 35 procesů, o kterých veřejnost téměř nic neví, které proběhly v létě 1950 a které následovaly bezprostředně po procesu s Miladou Horákovou. Bylo v nich
odsouzeno 639 osob a uděleno 7 830 let žaláře, včetně několika trestů absolutních a doživotního vězení.

V listopadu 2019 vyšla nejnovější kniha
Zora Dvořáková: Ohlédnutí za totalitou, 2019
Řada knih, které představujeme, je stále k dostání v sídle Klubu dr. Milady Horákové.

Další knihy vydané KMH
DOPISY MILADY HORÁKOVÉ z pankrácké cely smrti, 1990, dopisy, které po její popravě měly být – podle jejího posledního
přání – vydány rodině, zůstaly na dlouhá léta ukryty a teprve po pádu komunismu v listopadu 1989 byly tehdejší ministryní spravedlnosti
JUDr. Burešovou předány těm, kterým byly určeny.
Knihu Nikdy to nevzdám s podtitulem Portrét politika dvakrát odsouzeného k doživotnímu trestu vydalo Nakladatelství Eva – Milan Nevole
ve spolupráci s KMH. Text napsal JUDr. Josef Nestával ve věznici v roce 1958 ve snaze dosáhnout obnovení procesu. Do tisku včetně
úvodní statě a rejstříku osob připravila PhDr. Zora Dvořáková. Publikace obsahuje řadu fotografií z archivu rodiny Nestávalových.
Vladimír Krajina: Vysoká hra, 1994
Jaroslav Vašata: Živůtek byl krásný, 1997
Zora Dvořáková: Zkáza zeleného čtyřlístku, 2007
Zora Dvořáková: Všední den v kleci, 2011
Zora Dvořáková: Bez Tebe neodejdu, 2014
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přednášky

besedy, kulturní
a společenské události

30 LET

Piety u symbolického hrobu
Každoročně se dne 26. června u symbolického hrobu na Vyšehradě scházejí lidé, aby si v předvečer výročí justiční vraždy Milady Horákové připomněli oběti totalitních režimů a stále přetrvávající
nebezpečí totalit.

Dagmar a Václav Havlovi – Vyšehrad 27. 6 2000

Václav Havel u symbolického hrobu v den 50. výročí
popravy Milady Horákové

Jana Kánská, dcera M. Horákové (uprostřed), Marta Jurková, dcera
Františka Přeučila odsouzeného v procesu s dr. M. Horákovou
(vlevo), Milena Jandová, dcera Vladimíra Krajiny (vpravo) –
u symbolického hrobu v den 50. výročí popravy Milady Horákové

Vyšehrad dne 26. června 2018

Tematické kulturní večery v divadle Kolowrat
Tématické večery v divadle Kolowrat byly od 90. let dvacátého století součástí života KMH.

Přednášky a besedy se čtenáři a se studenty
Za dobu existence KMH uspořádali jeho členové desítky besed s žáky a studenty škol i s veřejností.

Beseda se čtenáři v Jablonném nad Orlicí na podzim roku 2017

Beseda se studenty GMH

Všechny knihy dr. Z. Dvořákové byly do života
uvedeny slavnostní prezentací
Prezentace knihy Děsivý červenec 1950 se konala v refektáři kláštera u kostela Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí v Praze 1 dne 27. 2. 2018. Knihu spolu s autorkou představili František Šedivý, předseda
Klubu dr. Milady Horákové, a Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Program
byl součástí festivalu Mene Tekel.

Jan Maria Vianney OFM , provinciál františkánů, s dr.
Dvořákovou při prezentaci knihy Děsivý červenec 1950

Prezentace knihy Bez Tebe neodejdu v Literární kavárně
nakladatelství Academia v roce 2014. Předsedkyně KPV
ČR N. Kavalírová, J. Titzlová a nakladatel M. Nevole se
Z. Dvořákovou
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od počátků
k prvním maturitám

gymnázium milady horákové
zš na planině
klub dr. milady horákové
– vše pod jednou střechou

První beseda se členy Klubu dr. Milady Horákové o životě
a díle Milady Horákové se v ZŠ Na Planině konala
9. 11. 2006, tedy téměř tři roky před otevřením GMH; se žáky
8. a 9. tříd besedovali (zleva) dr. Jiří Málek, ing. František
Šedivý, dr. Zora Dvořáková a ing. Josef Lesák, moderátorem besedy byl ředitel školy Filip Novák

Nádvoří školního areálu Na Planině při
slavnostním otevření GMH

Slavnostní symbolické přestřižení pásky (zleva předseda Klubu dr.
Milady Horákové František Šedivý, zástupkyně starosty MČ Praha
4 Ivana Staňková, starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová, ministryně školství Miroslava Kopicová, ředitel GMH Filip Novák a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Liška)

Studenti prvního 1. ročníku v historii GMH – první školní den
třídy 1.A

Beseda studentů GMH s ing. Františkem Šedivým v říjnu 2009 za účasti
japonské veřejnoprávní televize NHK

Národní dům na Vinohradech 2007 – koncert pro politické vězně v provedení pěveckého sboru žáků ZŠ Na Planině pod vedením sbormistra Ondřeje Žáka; u řečnického pultu je tehdejší místopředseda
Konfederace politických vězňů ČR Mirko
Šťastný, který se otevření GMH, o něž
několik let usiloval, bohužel nedožil

Zní česká státní hymna při slavnostním otevření GMH,
které se uskutečnilo 1. 9. 2009 za účasti předsedkyně
Konfederace politických vězňů ČR dr. Naděždy Kavalírové
(první zleva), ministryně školství Miroslavy Kopicové
(druhá zleva), místopředsedy Senátu Parlamentu ČR
Jiřího Lišky (třetí zleva) a předních představitelů hl. m.
Prahy, MČ Praha 4 a České školní inspekce (v první
řadě zprava zástupkyně starosty MČ Praha 4 Michaela
Bartáková, radní hl. m. Prahy Markéta Reedová a náměstek ústřední ředitelky ČŠI Jaroslav Müllner, ve druhé řadě
první zprava ředitel odboru školství MHMP Pavel Drtina)

Páska je úspěšně přestřižena, do Gymnázia Milady Horákové mohou
oficiálně vstoupit jeho první studenti!

Studenti prvního 1. ročníku v historii GMH –
první školní den třídy 1.B

Beseda studentů GMH s ing. Františkem Šedivým v říjnu 2009 za účasti
japonské veřejnoprávní televize NHK
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od počátků
k prvním maturitám

gymnázium milady horákové
zš na planině
klub dr. milady horákové
– vše pod jednou střechou

Vzácným a milým návštěvníkem Gymnázia Milady Horákové
byla dcera dr. Milady Horákové paní Jana Kánská

Slavnostní imatrikulace 1. ročníku v Brožíkově síni
Staroměstské radnice v roce 2011 (první maturitní ples GMH se konal až v roce 2013 před prvními maturitními zkouškami, ale studenti přicházejících 1. ročníků o imatrikulaci, která obvykle
probíhá právě na maturitním plese, ochuzeni
nebyli, naopak ji mohli prožít v jednom z nejpamátnějších míst v Praze)

Čestní hosté na slavnostní imatrikulace 1. ročníku
v Brožíkově síni v roce 2011 (zleva členka výboru
Klubu dr. Milady Horákové Jitka Titzlová, předseda
KMH František Šedivý, náměstkyně primátora hl. m.
Prahy Marie Kousalíková a ředitel GMH Filip Novák)

Studenti, jejich rodiče, pedagogové GMH a další čestní
hosté při slavnostní imatrikulaci 1. ročníku v Brožíkově síni
Staroměstské radnice v roce 2012

Přivítání předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR
Naděždy Kavalírové na slavnostní imatrikulaci studentů 1. ročníku v Brožíkově síni v roce 2012, vpravo předseda Klubu dr.
Milady Horákové a místopředseda KPV František Šedivý
Studentskému projevu na slavnostní
imatrikulaci studentů 1. ročníku GMH
v Brožíkově síni v roce 2012 naslouchají na čestných místech i předsedkyně Konfederace politických vězňů
ČR Naděžda Kavalírová (uprostřed),
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie
Kousalíková (vpravo) a předseda Klubu
dr. Milady Horákové František Šedivý
(vlevo za studentkou u mikrofonu)

Dva stateční lidé, bez nichž by Gymnázium
Milady Horákové nevzniklo – Naděžda Kavalírová
a František Šedivý na slavnostní imatrikulaci
studentů GMH v Brožíkově síni Staroměstské
radnice v březnu 2012

První maturitní ples v historii GMH se konal v roce 2013
v Národním domě na Smíchově

Taneční rej historicky prvních maturantů „svého“ gymnázia si nenechal ujít ani předseda Klubu dr. Milady Horákové
František Šedivý
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