
Tematem teto diplomove pnice je problematika ceskych fasistickych stran Ci hnuti za
okupace. Konkretne se zameruje na Narodne socialistickou ceskou delnickou a rolnickou
stranu zeleneho hakoveho krize, ktera v tomto obdobi vyvijela svou cinnost. Badatelskou
Cinnost jsem zameroval predevsim na zivotopis vudce strany Frantiska Mikulase Mlcocha,
dale na Cinnost strany v Kojetine a okoli a v klastere kongregace sester radu sv. Hedviky
v Nezamyslicich okres Prostejov. Take je zpracovan vYvoj strany jako celku. Pro uvedeni do
problematiky jsem v prvni kapitole nastinil zrod a vYvoj dvou reZimu, fasismu a nacismu,
z nichz ten druhy byl pfimym vzorem NSCDRS-ZHK. V druM kapitole je popsan zakladni
vYvoj fasismu v ceskych zemich v doM od vzniku Ceskoslovenske republiky (s vazbou na
stay pred rokem 1918) az do konce druM svetove valky. V techto kapitolach, a to zdurazlluji,
jsem nemel za cil vnest nove poznatky badani, ale jen stavajici informace shrnout pro
zasazeni problematiky do sirsiho celku. Tato prace se po badatelske strance zameruje na
Cinnost NSCDRS-ZHK.
Duvody proc pisi 0 tomto tematu, jsou z me strany velice prozaicke. Ve sve
proseminarni praci jsem se zabyval celkovym historickym vYvojem Kojetina. 0 Kojetine
jsem psal z toho duvodu, ze jsem rodakem a obyvatelem tohoto mesta. Pri teto praci jsem
narazil na problematiku strany NSCDRS, 0 ktere jsem do teto doby ani nevedel, ze existuje. A
to podotykam, ze jsem mistnim obyvatelem. Do deni teto doby jsem byl zasvecovan jiz
v doM sveho detstvi, ponevadz jsem velice rad poslouchal vypraveni sve prababicky Hedviky
Sachove (1906-1996). Jeji vrstevnici byli hlavni akteri vseho deni, ktere jsem v teto praci
nastinii. VetSinu osob z Kojetina znala osobne. Dokonce reditel Josef Jaskolski, 0 kterem se
dozvite dale, ji vyhodil ze zamestnani v cukrovaru v Kojetine. Diky tomu jsem tedy take chtel
poznat tuto dobu i z jineho uhlu, tedy z historickych pramenu pisemnych.


