
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Národní archiv 
a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity

Vás srdečně zvou

na mezinárodní konferenci

RADIKÁLNÍ LEVICE
ve střední Evropě a její vývoj

od konce první světové války do roku 1933
Kdy:

Čtvrtek a pátek 14. a 15. října 2021

Kde:
Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, Kinosál

Spojení:
Autobusová zastávka Chodovec, autobusy č. 115, 125, 136, 170, 203 a 213

Konferenční jazyky:
Čeština, angličtina, polština a ruština (bez překladu)

Abstrakty příspěvků jsou k dispozici na adrese:
https://www.nacr.cz/konference-a-seminare/radikalni-levice-ve-stredni-evrope-a-jeji-

vyvoj-od-konce-prvni-svetove-valky-do-roku-1933



PROGRAM KONFERENCE

	 Čtvrtek,	14.	října	2021

8:30 – 9:00	 Prezentace	účastníků
9:00 – 9:20	 Úvodní	proslovy
9:00 – 9:05	 Projev	rektora	Jihočeské	univerzity	v Českých	Budějovicích	Bohumila	Jirouška
9:05 – 9:10	 Projev	ředitelky	Národního	archivu	Evy	Drašarové
9:10 – 9:15	 Projev	ředitele	Historického	ústavu	AV	ČR,	v.	v.	i.	Martina	Holého
9:15 – 9:20	 Projev	ředitele	Státního	archivu	Zakarpatské	oblasti	Michaila	Misjuka

Blok I. Komunistické hnutí a Evropa, moderátor Bohumil Jiroušek, Karel Řeháček 
9:20 – 9:40	 Emil	Voráček:	Levice v meziválečném období. Pokus o zamyšlení 	
9:40– 10:00	 Peter	Popálený:	Kominterna – „třetí období“ 1928-1933 a jeho vliv na politiku KSČ	
10:00 – 10:20	 Bohumil	Melichar:	KSČ jako propagační agentura sovětského experimentu. Střety o dění v SSSR jako součást 

konkurenčních praktik uvnitř československé levice

10:20 – 10:30	 Přestávka

10:30 – 10:50	 Agnés	Kelemen:	Od „Gangu třinácti“ k „Brněnské skupině“ (From the “Gang of Thirteen” to the “Brno Group”)	
10:50 – 11:10	 Andrej	Tóth:	„Komunistické intermezzo“ maďarské sociální demokracie roku 1919 a jeho fatální dopady na stranu 

i další poválečný vývoj Maďarska
11:10 – 11:30	 Miroslav	Šepták:	Srovnání postavení sociální demokracie a komunistů v rakouském politickém systému 

(1918–1934)
11:30 – 11:50	 Diskuse

11:50 – 12:40	 Polední pauza	

Blok II. Církve a radikální levice, moderátor Emil Voráček
12:40 – 13:00	 Marek	Šmíd:	Vatikán a nástup radikální levice ve střední Evropě po roce 1918
13:00 – 13:20	 Jurij	Danilec	(Юрій	Данилець):	Církev a parlamentní volby na Podkarpatské Rusi 16. března 1924 (Церковь 

и парламентские выборы на Подкарпатской Руси 16 марта 1924 г.) 
13:20 – 13:40	 Viktor	Kičera	(Виктор	Кичера):	Komunistický populismus a řeckokatolická církev na Podkarpatské Rusi ve 20. letech 

20. století (Коммунистический популизм и Греко-Католическая Церковь на Подкарпатской Руси  
в 20-х гг. ХХ в.)  

13:40 – 14:00	 Jurij	Danilec	(Юрій	Данилець)	–	Veronika	Bulat	(Вероника	Булат):	Bolševická a komunistická témata na stránkách 
církevního periodického tisku na Podkarpatské Rusi ve 20. a 30. letech (Большевистская и коммунистическая 
тематика на страницах церковной периодической прессы на Подкарпатской Руси в 1920-1930 гг.)

14:00 – 14:20	 Diskuse

14:20 – 14:40	 Přestávka 

Blok III. Radikalismus v českoněmeckém pomezí, moderátor Peter Popálený
14:40 – 15:00	 Karel	Řeháček:	Spartakovci na západě Čech. Import levicového radikalismu z Bavorska a Saska a jeho důsledky v letech 

1919–1920



15:00 – 15:20	 Tomáš	Bandžuch:	Mezi národním státem a světovou revolucí: německá radikální levice v pohraničí českých zemí 
na podzim roku 1918

15:40 – 16:00	 Diskuse

16:00 – 16:10	 Přestávka

Blok IV. Radikální levice v kultuře a ve filmu, moderátorka Naděžda Kruglova
16:10 – 16:30	 Marek	Krejčí:	Kultura ve stínu politiky 1921–1933
16:30 – 17:00	 Terezie	Hlaváčková	–	Alena	Šlingerová:	„Proletáři, jsi otrokem, kde pracuješ, můžeš však býti pánem, kde kupuješ.“ 

Filmové zobrazení spotřebního družstva Včela (s filmovými ukázkami)
17:00 – 17:30	 Závěrečná diskuse	

	 Pátek,	15.	října	2021

Blok V. Výrazné osobnosti komunistického hnutí, moderátor Ferdinand Vrábel
9:00 – 9:20	 Jan	Kober:	Prostory radikálna? Socializace v myšlení některých představitelů levého křídla čs. strany socialistické
9:20 – 9:40	 Jan	Budňák:	Theodor Hartwig a němečtí proletářští volnomyšlenkáři v ČSR
9:40 – 10:00	 Michal	Plavec:	Jak se rodí komunista. Antonín Janoušek (1877–1941)
10:00 – 10:20	 Kirill	Stankov	(Кирил	Станков):	Jaroslav Salát-Petrlík v ruském a československém komunistickém hnutí (Ярослав 

Салат-Петрлик в российском и чехословацком коммунистическом движении) | vystoupení přes ZOOM
10:20 – 10:40	 David	Hubený:	„Chujme váš zákon!“. Rozhněvaný senátor Ivan Lokota
10:40 – 11:00	 Vasil	Miščanin	(Василь	Мищанин):	Ivan Turjanica: československý komunista, „architekt znovusjednocení“ 

s Ukrajinou a sovětský stranický funkcionář (Иван Туряница: чехословацкий коммунист, «архитектор 
воссоединения» с Украиной и советский партфункционер) | vystoupení přes ZOOM

11:00 – 11:20	 Diskuse	

11:20 – 12:20	 Polední pauza	

Blok VI. Radikální východ, moderátor Jurij Danilec
12:20 – 12:40	 Paweł	Fiktus:	Svaz proletariátu města a venkova během I. funkčního období Sejmu (1922–1927) (Związek Proletariatu 

Miast i Wsi (ZPMiW) podczas prac Sejmu I kadencji (1922–1927))
12:40 – 13:00	 Michail	Misjuk:	Fondy Státního archivu Zakarpatské oblasti ke KSČ
13:00 – 13:20	 Ferdinand	Vrábel:	Decembrový štrajk 1920 na Slovensku
13:20 – 13:40	 Jozef	Pavlov:	Vzťahy medzi komunistami a sociálnymi demokratmi na lokálnej úrovni regiónu Pohronia v rokoch 

1921–1933 
13:40 – 14:00	 Konstantin	Kucov	(Константин	Куцов):	Sjezd pokrokového studenstva v Užhorodu (25. srpna 1935) jako vyjev 

levicových nálad uprostřed studující mládeže Podkarpatské Rusi (Съезд прогрессивного студенчества в Ужгороде 
(25 августа 1935 г.) как проявление левых настроений учащейся молодежи Подкарпатской Руси)

14:00 – 14:20	 Diskuse	

14:20 – 14:30	 Přestávka

Blok VIII. Panelová diskuse: Radikální levice ve střední Evropě a dnešní pohled,  moderátor Stanislav Holubec
14:30 – 15:30	 hosté:	Vít	Hloušek,	Jan	Kober,	Miroslav	Šepták,	Emil	Voráček			

Změna programu vyhrazena!



HyGiENiCKý řád MEZiNáROdNí KONFERENCE

„Radikální levice ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933“
konané ve dnech 14. a 15. října 2021 

v Kinosále Národního archivu

 1)	 Do	Kinosálu	budou	vpuštěny	pouze osoby,	které	se organizátorům prokázaly dokladem o bezinfekčnosti:
a) dokladem o testu nikoliv starším 72 hodin v případě POC antigenního testu či ne starším než 7 dní 

v případě RT-PCR testu, nebo
b) certifikátem o dokončeném očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní, nebo
c) potvrzením, že od prvního pozitivního testu na koronavirus SARS-CoV-2 ještě neuplynulo 180 dní 

(podrobněji viz	čj.	MZDR	14601/2021-22/MIN/KAN).
 2) Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 
 3) Osoby bez respirátorů třídy FFP2 a KN95 či vyšší, event. jiných obdobně účinných ochranných pomůcek, 

nebudou vpuštěny.
 4) Před vstupem	do	sálu	si	každý	omyje ruce v dezinfekci.
 5)	 Počet	účastníků	v sále	(řečníků	i	posluchačů	dohromady)	nepřekročí	100 osob.
 6)	 Návštěvníci	se	žádají,	aby	seděli samostatně	a	neshlukovali	se.
 7)	 Návštěvníci	se	žádají	o	omezení podávání rukou.
 8) Referenti při přednesu svých příspěvků nemusí mít respirátory,	ale	řečnický	pult	a	kovový	mikrofon	budou	

po	každém	vystoupení	dezinfikovány.	Při	změně	obsluhy	notebooku	a	předsedajících	jednotlivých	bloků	budou	jejich	
místa	rovněž	dezinfikována.

 9) Příspěvky v rámci diskuse budou přednášeny s respirátory,	aby	po	každém	řečníkovi	nemusely	být	otírány	
přenosné	mikrofony,	které	však	budou	rovněž	průběžně	dezinfikovány.

10) Občerstvení	se	bude	podávat	výhradně	balené	a	účastníci	se	žádají,	aby	během konzumace dodržovali 
rozestupy.

Nerespektování výše uvedených pravidel
bude mít za následek ukončení účasti na konferenci.


