Konference

KSČ v regionální perspektivě: struktura - elity - výkon
moci
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci pořádanou v rámci projektu Převzetí, upevnění a
proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace na Ústavu pro
studium totalitních režimů.
Uskuteční se ve čtvrtek 29. listopadu od 9:30 do 17:00 v zasedací místnosti č. 33 Grantové
agentury České republiky, Evropská 33C, Praha 6.
Konference je věnována tématu regionálních dějin KSČ v širokém období od roku 1921 do
roku 1989. Prezentace šestnácti badatelů rozdělených do čtyř bloků budou doplněny
komentáři a diskuzí.
Program
9:30–11:00
KSČ mezi reformismem a tvrdým kurzem
Martin Dolejský:
Likvidátoři z Brandýska. Příspěvek k opozičním proudům v meziválečné KSČ na příkladu
okresu Brandýs nad Labem (1921–1930)
Jakub Vrba:
Krajská organizace KSČ na Liberecku mezi lety 1921 až 1938
Aleš Zapletal:
Předseda ONV mezi reformním procesem a normalizací (1968–1970)
Radek Slabotínský:
Jihomoravský krajský výbor KSČ v letech 1968–1971
Komentář: Vítězslav Sommer
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11:15–12:45
KSČ a získávání hegemonie
Jakub Šlouf:
Regionální sítě KSČ v letech 1945–1948
Matěj Bílý:
Volby 1946: KSČ mezi decentralizací a centralismem
Ján Endrődi:
Zriadenie, obsadzovanie a náplň funkcie cirkevného tajomníka na príklade ONV Poprad
Jiří Urban:
Role okresních bezpečnostních trojek a krajských bezpečnostních pětek při prosazování
hegemonie KSČ v regionech
Komentář: Ondřej Vojtěchovský
13:45–15:15
Regiony ve víru stalinského třídního boje
Josef Halla:
Politický proces krajského bezpečnostního tajemníka Alexandra Tannenbauma
Monika Kabešová:
Tzv. „Čáslavský případ“
Václav Kaška:
Případ takzvané Silné čtyřky: Výkon moci a čistka v okrese Velké Meziříčí 1949–1950
Tomáš Dvořák:
Místní funkcionáři mezi stranickou disciplínou a sousedskou odpovědností na přelomu 40.
a 50. let na příkladu moravského venkova
Komentář: Marián Lóži
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15:30–17:00
Vývojové trendy diktatury KSČ v dlouhodobé perspektivě
Martin Groman:
Uplatňování propagandy a metod řízení a regulace regionálního tisku v Československu
1948–1956 (na příkladu direktiv KV a OV KSČ a libereckého regionu)
Jana Černá:
Národní výbor v Brně a jeho možnosti při prosazování politiky komunistické strany na
národních školách (1948–1958)
Tomáš Hemza:
Kádrová politika KSČ na regionální úrovni 1952–1967
Nina Pavelčíková:
Proměny výkonu moci KV KSČ Ostrava a jejich odraz v každodenním životě obyvatel
Ostravska v letech 1948–1970
Komentář: Jaromír Mrňka
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