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VESELÝ KOUTEK 
 
 

                        
 
„Nač bychom zřizovali při nemocnicích bezplatná oddělení pro chudé rodičky? Ježíšek se 
taky narodil ve chlévě! A mateřské pojištění? Velebné sestry jsou vesměs proti mateřství 
pojištěny! Mluvíte o starobním pojištění? Každá katolická žena má právo žebrat u kostela. Do 
republiky a poměrů v ní nám pak nic není, protože se staráme jen o království nebeské. 
Amen.“ (Komunistka 28. 2. 1924) 
 
Jeden kněz druhému: „Pane kolego, jakou asi řečí mluví se v pekle?“ 
„Já myslím, že teď ruskou. Tam musí být plné kotle bolševiků.“ (Ženské noviny 3. července 1919) 
 
Farář: „Mistře, udělejte mi dubovou postel!“ 
Truhlář: „K službám, vašnosti. Pro jednoho anebo pro dvě osoby?“ (Rozsevačka 26. ledna 1928) 
 
Ředitel školy: Jak to přijde, že vy, takový bohatý člověk, berete syna ze školy? 
Sedlák: Promiňte, já přece nemohu prodati všechny krávy kvůli jednomu volu. (Rozsevačka 29. 
7. 1926) 
 
Pán: „Ale, chlapečku, to nesmíš takhle rukama po lidech házet blátem!“ 
Kluk: „A jak to tedy mám dělat, když nemám automobil?“ (Rozsevačka 4. 11. 1926) 
 
„Co ti Němci pořád chtějí? Vždyť dostali ministerstvo spravedlnosti.“ 
„Inu, chtěli by asi něco, co opravdu existuje.“ (Rozsevačka 2. 12. 1926) 
 
Přijel venkovan do Prahy a chtěl by se podívat do divadla. Ptá se v elektrice souseda: 
„Jaképak byste mi doporučil divadlo? Ale aby to bylo to nejlepší, co vy měšťáci máte, abych 
měl u nás na venku co povídat!“ 
„To jděte do parlamentu!“ (Rozsevačka 12. dubna 1928) 
 
 
 
 
 



 
 

 
ŽIVOT DĚLNICE V OBRAZECH 
 

 
Dřív, než se rozední, musí se postavit        Když uvařila cikorkový odvar     Utíká do továrny. Vesele jde  
k neckám a vyprat na celou rodinu.             k snídani, vede dítě do školy.                se do práce tomu, kdo se dobře 
Spěchá, aby byla brzo hotova, protože       Spěchá, pobízí dítě, které po jejím         vyspal a nasnídal, hůř je ženě, 
na ni čeká ještě mnoho povinností.             boku cupitá, co mu malé nožky stačí.    která už je prací znavena.                
 
 

 
V poledne odskočí si na chvíli domů.   Ve fabrice už zase pískají! Znovu         A tak přijde večer, který znamená 
aby ohřála k obědu bramboračku.        se musí pustit do běhu a dřít a dřít.       pro ženu návrat k nové práci. 
 
 
Rozsevačka 2. listopadu 1928 
 
 



 
 

           
          Stranická legitimace Marie Zápotocké 
         
 

                        
Členská známka 1921               Členská známka 1921               Členská známka 1922 
 

                      
 Členská známka 1923           Známky Včely z členské knížky Marie Zápotocké 
 
Národní archiv v Praze, fond Marie Zápotocká, sign. 79 a 80 
 



 
 

                
   Dělnice a dělníci před textilní továrnou Žid a spol. v Žamberku, foto z 1. poloviny  
   20. let (foto archiv autorky). 

 
 

               
  Původní zařízení textilní továrny Žid a spol. v Žamberku z roku 1902, fotografie  
  pořízena po roce 1945 (foto archiv autorky).                          

 



 
 

                                     
       Marie Čižinská        Miloslava Grimmichová 
 

                                      
       Anežka Hodinová                  Anna Křenová  
 

                            
       Louisa Landová-Štychová                Marie Majerová 
 
 



 
 

                               
         Anna Malá       Helena Malířová  
         

                         
         Karla Pfeiferová                 Marie Švábová 
 

                                    
         Marie Vobecká                  Marie Zápotocká 
 
 
 
 
 



 
 

ZDROJE FOTOGRAFIÍ: 

 

Marie Čižinská – MUSILOVÁ, Dana: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky 

Národního shromáždění Československé republiky 1918 – 1939. Němec – Veduta, České 

Budějovice 2007, původní zdroj: Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

Praha 

Miloslava Grimmichová – Národní archiv v Praze, fond Miloslava Grimmichová, 1. karton 

Anežka Hodinová – Studijní ústav Archiv bezpečnostních složek, Praha, S-2-28, cestovní 

pas (vydán 11. 8. 1932) 

Anna Křenová – Národní archiv v Praze, Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 

– 1921-30, karton 1825, sing. K 2896/16 Křenová Anna 1874, vydání pasu k cestě do Ruska 

1921 

Louisa Landová-Štychová - MUSILOVÁ, Dana: c.d. 

Marie Majerová – Marie Majerová ve fotografii, Československý spisovatel, Praha 1952 

Anna Malá - MUSILOVÁ, Dana: c.d. 

Helena Malířová – Reflektor, 1927, č. 21, titulní stránka 

Karla Pfeiferová - MUSILOVÁ, Dana: c.d. 

Marie Švábová - ŠVERMOVÁ, Marie: Vzpomínky, FUTURA, Praha 2008 

Marie Vobecká - MUSILOVÁ, Dana: c.d. 

Marie Zápotocká – Národní archiv v Praze, fond Marie Zápotocká, sign. 80, členský průkaz 

Klubu československých turistů (členem od 1933) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VÝSLECH MALÍŘOVÉ 

 

Protokol 

Výslech Malířové. 

Za polbyro přítomni: Fd., Sk., Já. 

 

Fd.: Byli jsme polbyrem pověřeni dotazovat se ohledně letáků zveřejněných v Lidových 

novinách. Je Ti ten leták znám? 

M.: Dejte mi všechny otázky písemně. 

Fd.: Žádám, abys na nezbytné otázky odpověděla hned. 

M.:Trvám na tom, abys otázky předložil písemně. 

Fd.: Ty tedy nechceš odpovědět a vysvětluješ, že je chceš dát jenom písemně. Proč nechceš 

dát na otázky odpověď ústně? 

M.: Při ústním zodpovězení otázek by se mohla stát různá překroucení. 

Fd.: Ale otázku, jestli je TI ten leták znám, ale přece můžeš zodpovědět. 

Sk.: Pokud máš strach, že něco bude špatně vyloženo, je neoprávněný. Vše je protokolováno a 

můžeš protokol prověřit. 

M.: Dejte mi všechny otázky písemně. 

Sk.: Přece není  absolutně nutné odpověď „studovat“. 

Fd.: Je tu také otázka disciplíny. Vysvětli ústředí jako nejvyšší instanci. 

M.: Přijde na to, jak budete …, když budu kritizovat. 

Fd.: Uznáváš příkazy a závěry ústředí jako závazné? 

M.: Každý příkaz nemůžu jako závazný uznat. 

Fd.: Které příkazy a závěry nemůžeš jako závazné uznat? 

M.: Pouze ty, které musím uznat, ale říkám znovu, dejte mi všechny otázky písemně! 

Fd.: M. tedy odpírá dát odpověď. 

Já: Nevím, zda jsi si vědoma, že jsi se svojí kritikou vyšla úplně mimo stranu? 

M.: Mohu kritizovat v rámci strany. 

Já: To již není v rámci strany, to je již mimo stranu. 

M.: To máme ale každý jiný názor, co je strana. 

Sk.: Lidové noviny určitě nejsou strana. 

M.: Co je mi do toho, já do nich nepíšu. 

Fd.: Zvláštní leták také není „strana“. 



 
 

Já: To znamená, že člověk již kritizuje mimo stranu. Strana je potom již něco, co mi nestojí za 

to, abych bojoval za zlepšení v jejím rámci. 

M.: Kdyby mi strana za to nestála, chovala bych se jinak. 

Já: Když v dobách pro stranu nejtěžších, když se na stranu soustředí útoky všech likvidátorů, 

je takový leták podepsán, neznamená t nic jiného, že se shoduji s Haisem. 

M.: Ne, s tím nesouhlasím. 

Já: Ale v takovém čase jít proti straně, znamená přece uznat, že strana má pravdu. Jak to 

udělala opozice? Vydat tento leták znamená vystoupit z rámce strany. Co to znamená, když 

v tomto letáku je uvedeno, že by měl být svolán mimořádný sjezd strany. 

Fd.: Vydání takového letáku bez zmocnění strany není dovoleno. 

M.: My se domníváme, že ano. 

Fd.: Ty tedy nepovažuješ vydání takového letáku bez zmocnění a vědomí strany za zločin na 

straně? 

M.: To bych nepřipustila, a krom toho máme o zločinu jiný názor. 

Já: Dovedeš si představit, že by opozice použila takový prostředek? 

M.: Opozice by to nesměla použít: ale to je všechno zbytečné, všichni to víme. 

Já: Říkám Ti cela otevřeně, že když se člověk dozví z Lidových novin, co chcete, musíte to u 

každého soudruha najít pohoršení. 

M.: Nebyla by to pro každého soudruha strany těžší rána, pokud byste se museli 

z buržoazního tisku dozvědět, co se projednávalo na sjezdu? Kdo byl na sjezdu? 

Fd.: Jak mohly Lidové noviny vědět, že jste vydaly leták? 

M.: To nevím. 

Sk: Ptám se Tě, zda jsi si vědoma, že vydání letáku znamená vystoupení ze strany? 

M.: Tomu nevěřím. 

Fd.: Pokud by Ti to Malířová bylo dovoleno, mohlo by to být povoleno také každému jinému, 

vydávat kdykoliv letáky. 

M.: Zajisté ne. Pokud by někdo libovolně vyprávěl v letáku všechno možné, nikdo by se o to 

nestaral, ale o tomto letáku člověk přemýšlí. 

Já: Buržoazní list a ty sociálnědemokratické mají velkou radost. Uvážila jsi to. 

M.: To tady nebudeme … 

Fd.: Věc je jasná, Malířová podepsala. 

M.: Ano. 

Fd.: S obsahem souhlasí. Je za jedno s tím, že leták je rozšiřován. 

M.: Samozřejmě, k tomu byl vydán, a k tomu tu leták je. 



 
 

Fd.: Ty tento leták nepovažuješ za zločin.  

M.: Ne, jinak bych na něm nespolupracovala, k čemu bych vůbec ve straně byla, když bych se 

chtěla dopustit zločinu proti ní. 

Fd.: Kdyby ústředí požadovalo, abys tento leták odvolala. Udělala bys to? 

M.: To bych neudělala. 

Fd.: Považuješ za možné, aby byl leták proti vedení a tím proti straně vydán bez vědomí a 

souhlasu ústředí. 

M.: Neztotožňuji vedení se stranou. Pro mne je strana něco jiného. 

Fd.: Uznáváš závěry 7. sjezdu? 

M.: Soudruzi, nechte toho. Stačí přece, že jsem leták podepsala. Leták je jasnější. K čemu 

tedy otázky. 

Fd.: Má ještě někdo nějakou otázku? Ne. Považuji odpovědi a naše otázky za toho druhu, že 

by bylo zbytečné a bezúčelné se dále ptát. 

Konec. 

 

Zdroj: Verhör der Malířová – květen 1929 – Národní archiv v Praze, fond 19/5 (Ústřední 

výbor KSČ 1921-1938), Polbyro 1924-1927, karton č. 17, a.j. 134  

 

Poznámka: Fd. – zřejmě Evžen Fried, Sk. – Jaroslav Stulík, příp. Otto Synek, všichni v té 

době členové politbyra (Synek zástupcem mládeže) 

 

 

 

 


