PETIČNÍ VÝBOR ONI BYLI PRVNÍ

dovoluje si Vás pozvat k účasti při

tiché vzpomínce na počátek před šedesáti třemi lety
politické, občanské i fyzické likvidace
ruské a ukrajinské antibolševické emigrace v Československu
ÚTERÝ 13. KVĚTNA 2008 V 15 HODIN ODPOLEDNE
U KOMPLEXU PAMĚTNÍCH DESEK
NA DOMECH ČÍSLO 27 A 29 V ROOSEVELTOVĚ ULICI V PRAZE-DEJVICÍCH

po vzpomínkovém aktu se uskuteční krátké setkání ve zdejší modlitebně pravoslavné církve
kontakt: Vladimír Bystrov • telefon: 271732717 nebo 604837984 • e-mail: bystrov@centrum.cz
Mgr. Anastásie Kopřivová • telefon: 261225103 • e-mail: kopriva.vlk@centrum.cz

Z HISTORIE DOMŮ ČÍSLO 27-29 V ROOSEVELTOVĚ ULICI V PRAZE-DEJVICÍCH * Počátkem dvacátých let v rámci tzv. Ruské akce přišlo
do Československa několik set ruských a ukrajinských demokratických vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků, aby se podíleli na
vzdělávání tehdy k nám pozvaných emigrantů z Ruska, bývalých příslušníků vojenských seskupeních ruských sil, bojujících s bolševiky. *
Řada těchto pedagogů a vědců se stala mimořádnými a později řádnými docenty a profesory československého vysokého školství nebo získala
aprobaci pro působení na zdejších odborných školách a výrazně se prosadila ve výzkumné základně československé meziválečné teoretické i
aplikované vědy. * V polovině dvacátých let vzniklo Obecně prospěšné česko-ruské profesorské družstvo a v letech 1924-1925 vybudovalo
v Praze-Dejvicích dvojdům v tehdejší Bučkově – dnes Rooseveltově – ulici. * Tzv. „profesorské domy“ se v meziválečné Praze těšily velké
vážnosti. * Když v roce 1945 sovětská komanda zahájila pronásledování ruských a ukrajinských emigrantů v Československu, byla většina mužů
z těchto „profesorských domů“ odvlečena do koncentračních táborů v Sovětském svazu. * Po otevřeném nástupu komunistické moci u nás byly
pak jejich rodiny a ostatní zbylí původní družstevníci prověřováni akčním výborem českých komunistů a mnozí násilně vystěhováni „politickou
exekucí“. * V padesátých letech bylo družstvo převedeno do Lidového bytového družstva v Praze. * Do dnešních dnů se zachovala pouze
modlitebna pravoslavné církve v bývalé sborovně. * 25. dubna 1995 byly péčí Výboru Oni byli první a Ministerstva kultury České republiky
na domech odhaleny pamětní desky, připomínající původní družstevníky a obyvatele domů a jejich tragický osud. * 18. července 2000 Ministerstvo
kultury České republiky prohlásilo mobiliář modlitebny a 28. února 2001 i oba domy za kulturní památku. * Na návrh současných obyvatelů,
snažících se všechno, co připomíná původní majitele domu odstranit, bylo však rozhodnutí o prohlášení kulturní památkou domů 22. prosince 2004
zrušeno soudem a vráceno k dalšímu řízení. * Poté se Ministerstvo kultury České republiky 19. dubna 2005 rozhodlo v řízení nepokračovat
a setrvat u prohlášení kulturní památkou jen mobiliáře modlitebny. * Na podnět Výboru Oni byli první z 15. prosince 2005, že jde o jediný
dochovaný památník neblahých politických událostí a svědectví slabosti naší země tváří v tvář nejprve sovětskému a potom domácímu zločinnému
zacházení komunistů s ideovými protivníky, zahájilo počátkem roku 2006 Ministerstvo kultury České republiky nové řízení na prohlášení domů
kulturní památkou. * Následné rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky, jímž bylo v roce 2007 tomuto návrhu vyhověno, je však stále až
do dnešních dnů napadáno a rozporováno současnými setrvačně komunisticky smýšlejícími vlastníky obou domů, beze studu ze všech sil bránícími
připomínání původních majitelů těchto domů a zločinů, spáchaných na jejich osudech i životech neblahým komunistickým režimem. *

