
Pátou neděli v měsíci březnu se bývalí političtí vězňové sešli na zakládajícím shromáždění Klubu K 231. Do budovy Žofína přicházeli první účastníci setkání již od šesti hodin ráno. Všechny přítomné oslovil generál Václav Paleček. Přivítal vdovu 

po generálu Kutlvašrovi, projevil velkou úctu ženám vězněných mužů a přítomné vyzval, aby minutou ticha uctili všechny zemřelé oběti komunistického režimu. Václav Paleček také poděkoval za dosavadní činnost novému vedení ÚV KSČ. 

Po něm Jaroslav Brodský poskytl shromážděným základní informace o programu. František „Bony“ Falerski seznámil všechny přítomné s událostmi posledních dnů, s ideou vzniku K 231 a s kroky, které byly v posledních dnech března 1968 

učiněny. Jaroslav Brodský nastínil možnou organizační strukturu nového sdružení a plán činnosti na nejbližší dny.

Na Žofíně byly také přečteny dopisy Eduarda Goldstückera a Prokopa Drtiny. Jiří Krupička vysvětlil pojem politický vězeň a hovořil o případech z padesátých let. V další části projevu se také věnoval pojmu demokracie a roli bývalých politických 

vězňů v soudobé československé společnosti. Zmínil se také o rozporech mezi Ústavou a uplatňovanou politickou praxí. Vyzdvihl nutnost existence Ústavního soudu a vyslovil požadavek naprostého zrovnoprávnění politických vězňů 

v československé společnosti. Dr. Emil Vidra pozdravil shromáždění za slovenské politické vězně. Bývalá politická vězeňkyně Monika Kuříková−Pospíšilová přečetla dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN.

Veliký aplaus za svůj projev sklidil MUDr. Jan Šmíd, který se zaměřil na rehabilitaci bývalých politických vězňů. Srovnal postavení bývalých politických vězňů z let 1948 až 1968 s obdobnou situací politických vězňů let 1939 až 1945, kteří 

po osvobození nemuseli před soudem prokazovat svou nevinu. Po dalších projevech následovala diskuse. Na závěr zakládajícího shromáždění K 231 se uskutečnily volby do předsednictva a jednotlivých komisí. Pak ještě zazněla československá 

hymna. Celá akce byla zakončena tiskovou konferencí za velké účasti domácích i zahraničních novinářů.

1.  Členské přihlášky K 231 měly různou podobu (1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 2.  Pozvánka na zakládající schůzi okresní pobočky K 231 ve Vamberku vycházela z pokynů přípravného výboru K 231 (květen 1968, zdroj: Archiv Národního 

muzea) 3.  Fotogra� e shromáždění bývalých politických vězňů ze zakládající schůze K 231 na Žofíně (31. březen 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 4.  Jedním z hlavních cílů K 231 bylo nashromáždit co nejvíce svědectví o krutých padesátých letech. 

Oběžník dokumentační komise přípravného výboru K 231 (jaro 1968, zdroj: Archiv Národního muzea) 5.  Zpráva dokumentační komise přípravného výboru K 231, kde jsou zaznamenány případy týrání vězňů v padesátých letech, mohla vyjít až v exilu. 

Obálka prvního vydání z roku 1973 a druhého z roku 1995. Publikaci připravili Ladislav Gruber a Otakar Rambousek (zdroj: Libri prohibiti)

Podle přijatého návrhu se vedení přípravného výboru K 231 mělo skládat  z předsednictva a z osmi komisí: programové, organizační, právní, informační, dokumentační, hospodářské, sociální a revizní. Do čela klubu byli postaveni Karel Nigrín 

(předseda) a Jaroslav Brodský (generální tajemník). Dne 4. dubna 1968 se poprvé sešel přípravný výbor a usnesl, že se bude nadále skládat z předsedy, tří místopředsedů a generálního tajemníka, kterého měli doplnit předsedové osmi komisí. 

Současně byl schválen návrh stanov, který byl následně zaslán ministerstvu vnitra.  Nová organizace měla mít celostátní působnost se sídlem v Praze. Základními články měly být okresní organizace, v budoucnosti se podle programové komise 

počítalo s ustavením zemských organizací v Čechách a na Moravě (v souvislosti s předpokládanou obnovou prvorepublikového státoprávního uspořádání). V následujících týdnech vznikla řada okresních poboček přípravného výboru K 231. 

Na základě rozesílaných dispozic z 10. dubna 1968 měly prozatímní okresní výbory kopírovat svou strukturou ústřední orgány klubu. Doslova na zelené louce se zakrátko podařil malý zázrak, vznikla funkční regionální struktura. Do počátku 

května 1968 již existovalo přibližně padesát okresních poboček K 231, o měsíc později jich bylo dokonce o třicet více.

Původně měly okresní přípravné výbory K 231 vzniknout také na Slovensku – žofínského setkání se 31. března 1968 ostatně zúčastnila řada bývalých politických vězňů z východní části republiky a Emil Vidra se dokonce stal členem předsednictva. 

Nakonec však Slováci 7. dubna 1968 založili v Bratislavě vlastní sdružení, které následně vyvíjelo zcela samostatnou činnost. V podstatě samostatně začala také nakonec působit brněnská organizace K 231 (předsedou byl bývalý brněnský 

starosta a národně socialistický politik Josef Podsedník, 1903–1990), jejíž vedení mělo oproti pražskému ústředí odlišné postoje například k podmínkám členství, rozsahu rehabilitací a přístupu k vedení komunistické strany. Jedním z důsledků 

bylo podání samostatné registrace s vlastními stanovami. Na zemském sjezdu v Brně ovšem byl mezi představiteli obou proudů dohodnut smír s tím, že se vzájemné rozpory budou řešit až na podzimním celostátním sjezdu K 231, který se 

však již nikdy neuskutečnil.

 

Prozatímní výbor K 231 odhlasovaný aklamací účastníky žofínského shromáždění 31. března 1968

Předsednictvo: Karel Nigrín (předseda), Jaroslav Brodský (generální tajemník), Václav Paleček, Jan Šmíd, Emil Vidra a Josef Kovařovic (členové)

Komise programová: Jiří Krupička, Jaroslav Kohout a František Falerski

Komise organizační: Zdeněk Mráz, Josef Munzar a Aloisie Škodová

Komise právní: Zdeněk Peška, Karel Skála a Jaroslav Rataj

Komise informační: Radovan Procházka, Vladimír Jiráček a Miloslav Šimek

Komise dokumentační: Otakar Rambousek, Antonín Roubík a Miroslav Jirásek

Komise hospodářská: Felix Nevřela, Miloš Kunta, dr. Sluka

Komise sociální: Věra Melicharová, Růžena Krásná, ?

Komise revizní: Josef Čech, Josef Herl

  Žofín 31. březen 1968

Vzpomínka Jaroslava Brodského na zakládající shromáždění K 231 

Od samého začátku to bylo fascinující. Jen v podvědomí mi blesklo hlavou, že jsme možná rozehráli hru, kterou nebudeme schopni hrát. Lidé se objímali, jásali a plakali. Líbaly se ženy, které se nikdy neviděly, ukazovaly 

se děti; vyvolávala se beznadějná jména známých, jiní pomáhali po schodech lidem zmrzačeným skalami nebo člověkem zlým. Po sedmé hodině byl zaplněný sál uzavřen a všichni pomáhali natahovat rozhlasové zařízení 

na schody. Poté se instalovalo nové zařízení venku. Dobrovolníci stěží dokázali udržet vchod pro hosty a tisk volný.

Řešení gama. Ústí nad Labem 2007, s. 97.

Z projevu Jana Šmída na zakládajícím shromáždění K 231 (31. březen 1968)

Zásada ne naše, ale zásada vládnoucích kruhů strany a státu musí být: Že není-li něco červené, neznamená to, že je to černé a že to patří do kriminálu. (velký potlesk) […] A proto my říkáme, že zajistí-li nám někdo lidskou 

důstojnost, svobodu a blahobyt, a tato svoboda musí být tak široká, jak si ji představují všichni lidé na světě, je nám to jedno, jak si tento režim říká, jakým ismem ozdobí své jméno.

(Zdroj: Dokumentační středisko KPV)

Akce na Žofíně vzbudila velkou pozornost i za hranicemi Československa, o čemž svědčí články v zahraničním tisku. Jejich překlad pro potřeby K 231 pořídil Antonín Roubík (duben 1968, zdroj: Archiv Národního muzea)
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