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28. 5. 1988 - v Informacích o Chartě 77 č. 20 byl zveřejněn manifest disidentské skupiny České děti: 
 
  My, české děti, vyhlašujeme, že Svatováclavská koruna, České království trvá. Připravujeme se na 
příchod nového krále, což je náš nejvyšší cíl. 
Král z boží milosti je Bohu odpovědný za svou zemi a za svůj lid!  
Král je záštitou slabých proti mocným a bohatým!  
Král je záruka, ochraňuje lesy, zvěř, přírodu proti vládnoucím kriminálním živlům bez nejmenšího 
postavení loupícím a ničícím poklady země, aniž by zemi to, co jí vzaly, nahradily!  
Král je zákon, před kterým jsou si člověk, strom, zvíře, půda, les rovni a jakékoliv jednání jednoho na 
úkor druhého je zločin!  
Král pronajímá svému lidu zemské statky nebo je dává v dědičné držení a má radost, když se jeho lid s 
úctou stará o dědictví země a s láskou obhospodařuje půdu, matku, z které on sám před tisíci lety 
vzešel!  
Království není vláda menšiny na úkor většiny či vláda většiny na úkor menšiny!  
Království není vláda několika tisíc hrabivců, samozvanců, darmožroutů a parazitů země a národa!  
Království je posvátné!  
 

§ Církevní majetek budiž vrácen do rukou církve s tím, že umělecká díla patřící církvi, která jsou nyní v 
galeriích a museích, by tam propůjčena církví zůstala. Všechna ostatní v kostelech, klášterech apod. by 
také zůstala na svých místech. Církvi budou vráceny veškeré budovy a panství. 
§ Panským rodům budiž jejich majetek vrácen s tím, že některá sídla a panství by byla králem 
vykoupena, z některých by se stala musea v držení majitelů sídla a ostatní by zůstala jako sídla 
šlechtická. 
§ Kláštery a řeholní řády, základové kameny evropské civilizace, buďtež v plné šíři a doufáme i slávě 
obnoveny. 
§ Zeměpanské hrady a královská města buďtež zachována. Poddanská města se buď vrátí pod správu 
šlechtickou (samozřejmě s veškerou odpovědností, které toto vlastnictví s sebou přináší), nebo se 
budou moci vykoupit na města svobodná (ovšem s vyššími daněmi). 
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§ Země Koruny, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, by byly vítány ve starém státoprávním celku, který 
denně vídáme znázorněný na erbech středověkých staveb (nešlo by zde o moderní problém národ-
nostní, ale jen a jen o otázku, co obyvatelstvo těchto zemí považuje dnes,  
po mnoha letech odtržení od Koruny české, za své dědictví).  
§ Královská vláda budiž taková, jakou si zvolí lid. Jestliže si zvolí komunistickou, bude komunistická; my 
si však myslíme, že vláda nemusí mít, ba nemá mít žádný politický program, je buď dobrá, nebo špatná. 
Jestli se někdo sám o sobě cítí komunistou nebo demokratem, je to jeho věc; navrhujeme přechod 
politických stran do oblastí kulturně-zábavných či mezi charitativní sdružení apod. 
§ Budeme mnohem intensivněji jednat se Švédskem, s Vídní a s jinými státy o navrácení nebo výměně 
některých rukopisů, listin, uměleckých děl etc., které sehrály v dějinách Království českého významnou 
roli a mají pro nás zásadní význam. 
§ Chceme přenést zpět do vlasti ostatky Jana Amose Komenského a vzdát tomuto velikánu úctu, která 
mu náleží. 
§ Provedeme totální přestavbu ekonomické základny země. Učiníme odklon od těžkého průmyslu, 
předválečného anachronismu produkujícího výrobky hodící se do technických museí a děsivým 
způsobem ničícího přírodu a životní prostředí, k zcela jiným výrobním oblastem, ekonomicky výhodným, 
a přitom nepoškozujícím své okolí. 
§ Zrušíme dnešní podobu zločinně řízeného zemědělství, které v honbě za co nejvyššími výnosy 
neúměrným zatížením, těžkou mechanizací, nezodpovědnou meliorací, vysoušením mokřin, chemickým 
hnojením plundruje půdu, otravuje ji jedy (tím i rostliny a zvířata) a přeměňuje půdu v poušť plnou 
kamenů. 
§ Energie: Necháme na vůli lidu, jestli dále pokračovat ve výstavbě a provozu jaderných elektráren, 
které mají proti tepelným tu výhodu, že nejsou spojeny s emisemi zplodin (hrozba radioaktivního 
zamoření je zase jiná věc). Rozhodně okamžitě instalujeme odlučovací zařízení ve všech tepelných 
elektrárnách, ať to stojí, co to stojí. Zaměříme se na čím dál efektivnější získávání energie pomocí 
bezodpadových technologií (ze slunečného záření, větru apod.) a na její co nejhospodárnější využití; 
nakonec, bez energie se obejdeme, bez dědictví ne. 
Prohlašujeme, že těchto několik bodů není žádný politický program, což se nám hnusí, ale ty 
nejzákladnější, a proto nám posvátné normy života, uchování úcty a rozvíjení dědictví naší země a 
našich otců.  
 

V Praze, dne 28. května L. P. 1988 
Petr Placák, dělník; Jáchym Topol, redaktor; Ladislav Leština, výtahář; Josef Janíček, údržbář 
(hudebník); Jan Macháček, noční hlídač; Jiří Zavadil, chemik; Jan Brabec, hudebník; Luděk Marks, 
kulturní referent; Andrej Stankovič, domovník; Juliana Jiroutová, malířka; Ivan M. Jirous, historik umění; 
Olga Hochmanová, zaměstnankyně Židovského musea; Anna Hradílková, žena v domácnosti; Barbara 
Veselá, písařka; Ma Hundke, sinolog; Martin Grůša, zahradník; Ivana Košnerová, programátorka; 
František Hochman, teolog; Martin Choura, hudebník; Alena Daňková, zpěvačka; Vít Kremlička, 
spisovatel; Lucie Váchová, zdravotní sestra; Martin Hradílek, student; Kamil Vaněk, pasák krav; Taťána 
Lutovská, studentka; Bohumír Hájek, topič; Jaroslav Ondrák, zámečník. 
Za správnost podpisů: Petr Placák, Chelčického 6, 130 00 Praha 3 
 
  Neoficiálním vůdcem tohoto projektu se stal disident Petr Placák. Hnutí České děti vydávalo časopis 

Koruna, který v roce 1988 založil Petr Placák a jeho spolupracovníci. Celkem byla v roce 
1989 vydána tři čísla. Aktivitám Českých dětí se jejich zakladatel podrobně věnoval v 
knize Fízl, která vyšla v roce 2007. 

 
 
 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casopis_Koruna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casopis_Koruna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Plac%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADzl_(kniha)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
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  Manifest Českých dětí sepsal Petr Placák v restauraci U Zpěváčků na 
jaře roku 1988. „Chtěl jsem proklamovat něco, co bude těm komunis 
tům nejcizejší a nejnepochopitelnější. Takže jsme požadovali obnovení 
českého království. Přitom šlo o věc, která tady na rozdíl od 
vládnoucích komunistů byla tradiční. Taky jsme se chtěli nějak odlišit 
od té starší disidentské generace, jejichž ideová východiska jsme 
chápali, ale nebylo nám to moc blízké.“ První, kdo se hned na místě 
pod Petra na manifest podepsal, byl spisovatel Jáchym Topol. „Kromě 
klasických požadavků, jako třeba vrácení rozkradeného majetku a 
obnovení církevních řádů, byl manifest dost ekologicky zaměřen. 
Připadalo nám, že bolševici nejen s lidmi, ale i s krajinou zachází 
neuvěřitelným, raubířským způsobem. Tak to byl takový výkřik proti 
tomu.“ Sdružení Českých dětí se pak zaměřilo především na letáky, 
veřejné uliční akce a protesty. První velkou demonstraci pomocí letáků svolali na 21. srpna 1988. 
http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=532&rt=57  
   

  Petr Placák dodnes nesporně patří k otcům zakladatelům Koruny české jakožto hnutí. Později se ale 
od hnutí odpojil, protože se vydalo cestou příliš vážných témat a začalo vytvářet konstruktivní koncepce. 
Zbavilo se oné stopy recese a anarchismu, která byla a dodnes je Českým dětem vlastní. Tento vklad 
nicméně přispěl k tomu, že moderní monarchistické hnutí v Čechách vznikalo zdola a nestalo se 
doménou šlechty či nástrojem nově se utvářejícího oligarchického establishmentu. 
 
  Časopis Českých dětí Koruna 1/89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Časopis Českých dětí Koruna 2/89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Placák 

http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=532&rt=57
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  Časopis Českých dětí Koruna 3/89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16. 7. 1989 – Pouť Českých dětí za Magora. 
http://www.vons.cz/data/pdf/Koruna/koruna_3.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vons.cz/data/pdf/Koruna/koruna_3.pdf
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25. 11. 1990 - v pražském Realistickém divadle byla slavnostně založena Koruna Česká, 
monarchistické hnutí Čech, Moravy a Slezska.  

 
28. 8. 1991 - listinou žádost o evidenci KČ jako politického subjektu podali: MUDr. Dalibor Stejskal 

(představerný), Petr Placák, Bedřich Karel, Viktor Faktor a JUDr. et PhDr. Jaromír Stach. 
 
14. 12. 1991 – I. Generální sněm KČ v Pálffaho paláci. 
 
19. 12. 1991 – Představenstvo v bytě MUDr. Stejskala. Členové – MUDr. Stejskal (představený), JUDr. 

Stach, Petr Placák, B. Karel, Viktor Faktor, Balcar. 2. číslo Bulletinu Koruna Česká, 
redakce P. Placák. 321 členů strany, z toho 21 z Moravy a Slezska. 
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13. 1. 1992 – Představenstvo zasedalo v prostorách Reguly Pragensis. S členy komisí 50 osob. 
 
27. 1. 1992 – Představenstvo zasedalo v prostorách Reguly Pragensis. Sekce: Heraldicko-

genealogická, historická, ekologická, humanitní, zemědělská, životního slohu.  
 
1. 2. 1992 – 1. schůze moravských členů KČ v restauraci Flora v Brně. 8 členů. Ustavení Moravské 

zemské organizace. Vedoucí Dr. Plichta. 
 
17. 2. 1992 – Představenstvo. Nejprve od 17,00 schůze genealogické komise. Od 18,00 Výbor 

(Stejskal, Karel, Faktor, Svobodová, Stach). Přizván ing. Peyrek za Spolek Herold. 
 
24. 2. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13.  Strategie – zatím ve 

volbách mlčet o monarchii, soustředit se na myšlenku obnovení české státnosti. 
 
2. 3. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13.  Sněm se vyslovil pro 

účast ve volbách do ČNR. Domluvena koalice s KAN. 
 

9. 3. 1992 – Představenstvo. Herold Dr. Skřivánek, viceherold Dr. Stach. 
  
30. 3. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13. K dispozici první 

počítač s databází (p. Pták). 
 
6. 4. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13.  Kontakty s 

Monarchistickou ligou (VB) a Klubem Graal (Polsko). 
 
18. 5. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13.  Zisk dvou xeroxů. A. 

Svobodová se vzdává členství v představenstvu pro pozitivní lustraci. Kooptován Ing. 
Škubal. Přítomnost polárníka Pavlíčka.   

 
8. 6. 1992 – Představenstvo. Výsledky voleb. 
 
4. 7. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13. Rozhodnutí s Regulou 

Pragensis založit Nadaci Aeskulap Za KČ Petr Placák, MUDr. Hana Šrámková. 
 
21. 8. 1992 – Představenstvo v prostorách Reguly Pragensis, Na Hládkově 13.  Odmítnuto nabízené 

kolektivní členství v KDS vzhledem k profederálním postojům KDS. Předložen návrh 
Ústavy českého státu a státoprávní prohlášení (10 000 ks) komisi ČNR. Kondolence a 
účast na pohřbu kardinála Fr. Tomáška. 

 
31. 8. 1992 – Představenstvo. Ustavena správní rada Nadace Aeskulap 4. 8. 92. Jiřina Svatošová 

přijata do pracovního poměru jako první sekretářka nadace. 
 
14. 9. 1992 – Představenstvo. Příprava II. GS sněmu KČ.  

 
21. 9. 1992 – Představenstvo. Návrh textu přísahy pro poslance ČNR vyžádaný poslancem Paynem. 

Kontakty s Řádem Sv. Lazara a se členy Panevropské Unie Dr. Bubnem a docentem 
Kučerou. 

 

1992 
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7. 10. 1992 - Konference moravských monarchistů v muzeu v Brně. 
 
12. 10. 1992 – Představenstvo. Návrh smlouvy o politickém partnerství mezi KČ a KDS.  
 
26. 10. 1992 – Představenstvo. Zpráva o setkání moravských roajalistů. Příprava II. GS sněmu KČ 

v sále Valdštejnského paláce.  
 
31. 10. 1992 - II. sněm Panevropské Unie v Č. Budějovicích. Reprezentoval M. Balcar. 
 
2. 11. 1992 – Představenstvo. Zpráva o II. sněmu Panevropské Unie 
 
9. 11. 1992 – Příprava G sněmu. 
 
30. 11. 1992 – Představenstvo (Stejskal, Placák, Karel, Faktor, Stach, Škubal, Svatošová). Příprava II. 

GS a návrh Prohlášení k české šlechtě. Ta se údajně zatím zajímá pouze o restituce, 
nikoliv o politickou činnost. Za historickou komisi M. Balcar. 

 
6. 12. 1992 – Představenstvo. Viktor Faktor pověřen založením běžného účtu KČ. 
 
7. 12. 1992 – Představenstvo. Projednány změny stanov KČ.  
 
21. 12. 1992 – II. Generální sněm KČ. Volba nového představenstva. Představený MUDr. Stejskal, 

zástupci Petr Placák a Bedřich Karel. Odstupuje Dr. Stach, kooptován Ing. V. Zelenka. 
Na sněmu vydán III. Bulletin KČ. Sněm neschválil do představenstva p. M. Balcara. 

 
28. 12. 1992 – Představenstvo. Návrh na zřízení evidence vlastníků nemovitostí, kteří své pozemky 

považují za součást království – Zemské desky. Boj proti zákonu proti šlechtě z roku 
1918.  
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11. 1. 1993 – 3. Představenstvo – Stejskal, Placák, Karel, Zelenka, Škubal, Korda, Peyrek, Faktor, 

Svatošová. 
 
19. 1. 1993 – Stanovy hnutí KČ sepsány Bedřichem Karlem, zástupcem představeného. Registrace 

změny stanov u MV ČR 1. 2. 1993 
 
21. 1. 1993 – 4. Představenstvo (Stejskal, Karel, Zelenka, Škubal, Faktor, Svatošová). Snaha oslovit 

představitele šlechtických rodů a vybídnout je ke znovuzaložení Strakovy nadace. 
Předloženy podklady pro Bulletin, tisk zajistí pan Topinka. 

 
27. 1. 93 - Tisková konference KČ Press-klub ČTK (Stejskal, Karel), přizván JUDr. J. Charvát a JUDr. 

T. Kordač. Úvodní slovo Petra Placáka, stanovisko k užívání šlechtických titulů. 
 
8. 2. 1993 – 5. Představenstvo. Vytištění 1. Bulletinu 93. Sbližování s KDS a se Zemskou stavovskou a 

rodovou unií. 
 
20. 2. 1993 – V Regule Pragensis na Hládkově se konala schůze Zemské stavovské rodové unie. 
 
22. 2. 1993 – 6. Představenstvo (Stejskal, Karel, Zelenka, Škubal, Faktor, Svatošová, Peyrek, Kordač, 

Placák). Příprava besedy v Jílské. Stach – Zpráva ze schůze Zemské stavovské rodové 
unie. Shánění kopie filmu Hledání českého krále jako dar princi Charlesovi. T Kordač 
připravuje návrh evidenčních listů a Zemských desek. 

 
8. 3. 1993 – 7. Představenstvo. Dopis Havlovi k inauguraci na prezidenta a odpověď. 
 
10. 3. 1993 – Beseda (panelová) v klubu Jílská za účasti KDS a hostů, na téma: Naše další vztahy se 

Slovenskem. 
 
22. 3. 1993 – 8. Představenstvo. Jako host předseda KDS V. Benda. Zhodnocení besedy a téma 

spolupráce s KDS. V. Zelenka delegován za KČ do školské komise KDS. T. Kordač 
v právní komisi KDS. 

 
5. 4. 1993 – 9. Představenstvo. (Stejskal, Karel, Zelenka, Škubal, Svatošová, Pavloušková, Kordač, 

Placák). Historická komise (JUDr. Stach), Zemědělská sekce (ing. I. Krušina), Dohlédací 
komise (E. Šlechta), Tisková komise (Martínková, Hušek, Mašita, Procházková). M. 
Pavloušková podala zprávu o činnosti KČ na Moravě, potřeba zřízení samostatné 
skupiny na severní Moravě pod vedením p. Budíka. I. Krušina upozornil na potřebu 
založit MS v Hradci Králové. Dopis princi Charlesovi. Do politické rady KDS delegováni 
Stejskal a Karel. 

 
19. 4. 1993 – 10. Představenstvo. Příprava 2. Bulletinu (celkem pátého). 
 
3. 5. 1993 – 11. Představenstvo. Pravidelné schůze představenstva týdně v pondělí. Výběr příspěvků 

členů. 
 
5. 5. 1993 – schůze sloučené historické a genealogické komise (JUDr. Stach) na Hládkově. Téma 

Korunovační řád. 
 

1993 
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10. 5. 1993 – 12. Představenstvo (Karel, Zelenka, Škubal, Faktor, Svatošová, Placák). Vypracování 
stanoviska k zavedení svátku sv. Václava. Možnost ekonomické spolupráce s Nadací 
Aeskulap. Výtvarník p. Hejný navrhuje vydání čtvrtletníku Český almanach pod hlavičkou 
KČ. P. Balcar ukončil členství. Návrhy na zastoupení KČ za KDS v městském 
zastupitelstvu. 

 
17. 5. 1993 – 13. Představenstvo. Pro členy KČ vydán informační Zpravodaj o činnosti. 
 
22. 5. 1993 – Oblastní konference KDS se za KČ účastnili B. Karel a V. Faktor. 
 
24. 5. 1993 – 14. Představenstvo. Host za KDS p. Staněk. Diskutovány poprvé restituce církevního 

majetku a územně-správní uspořádání státu. Definitivní podoba návrhu Zemských desek 
(Zelenka). 

 
31. 5. 1993 – 15. Představenstvo. Příprava besedy a tiskové konference. 
 
7. 6. 1993 – 16. Představenstvo. Splynutí genealogického Klubu Herold s KČ. 
 
9. 6. 1993 - Beseda v Jílské na téma Češi a Němci. 
 
14. 6. 1993 – 17. Představenstvo (Stejskal, Karel, Škubal). Příprava tiskové konference. 
 
15. 6. 1993 - Tisková konference KČ v Klubu novinářů Pařížská 9. 
 
28. 6. 1993 – 18. Představenstvo. Zpravodaj KČ připraven k tisku. Organizační tajemník Ing. Škubal 

pověřen vypracováním programu schůzí Výboru KČ a zpracováním informačního letáku 
o KČ. 

 
30. 6. 1993 – Sněm Moravské zemské společnosti. 
 
12. 7. 1993 – 19. Představenstvo. Vydání Bulletinu č. 3 (celkem šestý). Problémy finanční a neplacení 

příspěvků. Konečná verze Zemských desek. Placákův návrh na vyhlášení dne Sv. 
Václava za státní svátek. 

 
26. 7. 1993 – 20. Představenstvo. Zpráva o MZS. Přizváni výtvarníci L. Svatoš a R. E. Ciasnoha kvůli 

vypracování grafického návrhu Zemských desek.  
 
9. 8. 1993 – 21. Představenstvo. Dopis princi Charlesovi u příležitosti návštěvy v ČR, kondolence 

k úmrtí belgického krále. 
 
30. 8. 1993 – 22. Představenstvo neschopné usnášení. 
 
13. 9. 1993 – 23. Představenstvo. Sekretářka Svatošová na půl úvazku zaměstnankyní KČ. 
 
20. 9. 1993 – 24. Představenstvo (Karel, Zelenka, Škubal, Faktor, Svatošová, Kordač, Placák). 

Příprava shromáždění v Royalistickém klubu. Diskutován návrh Programu KČ. 
 
27. 9. 1993 – 25. Představenstvo. Příprava shromáždění KČ v Royalistickém klubu Jílská na téma: 

Vyhlášení dne sv. Václava státním svátkem. Přislíbena účast Dr. Třeštíka. Obesláno 47 
institucí. Návrh na ustavení hospodářské sekce za účelem zajistit finančně provoz KČ. 
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28. 9. 1993 – Slavnostní shromáždění KČ v Royalistickém klubu Jílská. Pozváni novináři, osobnosti, 

Klub spisovatelů (Miloš Zeman za ČSSD) a další. 
 
11. 10. 1993 – 26. Představenstvo. Schválen termín a místo GS KČ ve Valdštejnském paláci. 
 
25. 10. 1993 – 27. Představenstvo. Příprava sněmu, Bulletinu a letáku. 
 
10. 11. 1993 – 28. Představenstvo. Projednána podoba a objednávka Kroniky (p. Jelínek), díle 

hudební program sněmu (p. Dvořák). Změna konání sněmu na Divadlo Rokoko. 
 
16. 11. 1993 – 29. Představenstvo. Petr Schlosar navrhuje zhotovení odznaků a pamětních medailí. 

Pavel Anděl za KČ delegován KDS do politicko-garančního výboru. 
 
19. 11. 1993 – Představenstvo. Navrženi členové Dohlédací komise (Šlechta Moník, Pták). Čteny 

zprávy a referáty na GS. Dr. Plichta delegován na sjezd KDS do Olomouce (souběžně 
s GS). Připomínkování předloženého návrhu Programu KČ. Bulletin bude zasílán pouze 
předplatitelům. 

 
22. 11. 1993 – Představenstvo. B. Karel vytvořil informační leták KČ za srpen – listopad 1993 

s pozvánkou na sněm. Schválen program sněmu. Sestaven seznam zvaných hostů 
sněmu. 

 
6. 12. 1993 – Představenstvo. Schvalování zpráv a referátů na sněm. Dr. Stejskal nabídl Regule 

Pragensis trezor. Schválen Program KČ a Placákem připravený Bulletin. 
 
12. 12. 1993 – III. Generální sněm KČ v divadle Rokoko. Úvodní slovo Petr Placák. Výroční zprávu 

přednesl Dr. Stejskal, Finanční zprávu Ing. Zelenka, Zprávu o činnosti zahraniční sekce 
V. Faktor, Zprávu historické sekce JUDr. Stach. Dr. Kálmán přednesl proslov: Krev 
Přemyslovců a evropských dynastií. Karel Fořt sdělení o činnosti Klubu sv. Jiljí. 

 
20. 12. 1993 – Představenstvo. Projednání úkolů, usnesení a postřehů ze sněmu. 
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11. 1. 1994 – Představenstvo. Schůzky členů představenstva se členy KČ. Kniha Zemských desek 

v trezoru Reguly. Představenstvo beze změny. 
 
25. 1. 1994 – Představenstvo (Stejskal, Placák, Karel, Škubal, Plichta, Kordač, Svatošová). Návrhy na 

výjezdní zasedání na Moravě a na setkání se šlechtou. 1. čtvrtek v měsíci určen k 
setkávání členů Představenstva se členy KČ na Hládkově. 

 
15. 2. 1994 – Představenstvo. Do SR Nadace Aeskulap za Placáka Braunová. 
 
15. 3. 1994 – Představenstvo. Hostem Dr. Václav Benda. Příprava TK o Zemských deskách. Na 

setkání na Hládkově přišlo 5 členů KČ. 
 
5. 4. 1994 – Představenstvo (Karel, Faktor, Škubal, Zelenka, Svatošová). Snahy o zakoupení pozemku 

ve Stadicích. 
 
7. 4. 1994 – Čtvrteční setkání Představenstva se členskou základnou na Hládkově. 
 
12. 4. 1994 – Představenstvo. Host JUDr. M. Šebela kvůli vypracování smlouvy o koupi pozemku ve 

Stadicích. 
 
19. 4. 1994 - Tisková konference KČ o Zemských deskách v Press-centru ČTK. 25 zástupců tisku. 
 
25. 4. 1994 – Představenstvo. Zasedal rozšířený výbor KČ (Stejskal, Faktor, Karel, Škubal, L. Triner, 

D. Pták, P. Černohous, V. Dvořák, E. Šlechta, Svatošová). KČ ochromuje malá aktivita 
členské základny a neplacení příspěvků. Projednána účast KČ v komunálních volbách 
spolu s KDS. Představeným KČ je Dr. Stejskal. L. Triner vznesl poprvé požadavek na 
postoj KČ k ekonomické migraci obyvatelstva. 

 
2. 5. 1994 - Zasedala zahraniční sekce KČ (Faktor). 
 
16. 5. 1994 – Představenstvo. Probírání plnění dřívějších bodů. Setkání P se členy KDS v Jílské. 
  
14. 6. 1994 – Představenstvo. V. Faktor delegován za KČ na konferenci KDS Střední Čechy 18. 6. 

V budově YMCY. Oznámen termín jednání ustavujícího sněmu DEU. Z. Škubal projednal 
s Dr. Plichtou organizační záležitosti moravské organizace. 

 
15. 6. 1994 – Moravský zemský sněm v Brně. 
 
28. 6. 1994 – Plánované diskusní setkání na téma Zemské vlastenectví a nacionalismus, pro 

obsazenost klubu v Jílské, přesunuto provizorně do restaurace U Vejvodů. 
 
30. 6. 1994 – Představenstvo. (Karel, Faktor, Černohous, Stach, Dvořák, Zelenka, Pták, Kordač, 

Svatošová). Vznik Slovenského roajalistického sdružení v Nitře. Předloženo Desatero 
základních odpovědí občanů na otázky o monarchii. Dopis neplatícím členům. O 
pravidelná setkávání se členy na Hládkově je minimální zájem. Dočasně zastaveno. 

 

1994 
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19. 9. 1994 – Představenstvo. První návrh JUDR. T. Kordače o změně stavu KČ v politickou stranu. 
470 členů KČ, z nich 249 nezaplatilo příspěvky ve 3 posledních letech. Jen 4 osoby mají 
zájem o přihlášení do ZD. 

 
5. 10. 1994 – Představenstvo. Rozdělení úkolů pro nadcházející GS. 
 
1. 11. 1994 – Představenstvo (Karel, Faktor, Škubal, Svatošová). Neschopnost usnášení. 
 
13. 12. 1994 – Představenstvo. Sněm odložen na 11. únor 1995.  
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10. 1. 1995 – Představenstvo. GS přesunut na 18. 2. Neplatiči nebudou pozváni a tisk nebude pozván. 
 
2. 2. 1995 – Představenstvo. Příprava IV. sněmu KČ na Novotného lávce. 
 
15. 2. 1995 – Představenstvo. Petr Placák přečetl referát: Zamyšlení nad českým royalismem. Diskuse 

o navracení majetku církvím. Dalibor Pták kooptován do Představenstva k evidenci 
členské základny. 

 
18. 2. 1995 - IV. Generální sněm KČ bez účasti veřejnosti a médií. Žádné výhrady k činnosti 

Představenstva. Sněm potvrdil nové stanovy KČ. Ideologický referát (Placák), Zpráva o 
činnosti strany (Stejskal), Změny stanov (Karel), Zpráva o hospodaření KČ (Zelenka), 
Zpráva o činnosti historické komise (Stach), Zpráva o činnosti ostatních komisí a sekcí 
(Kordač), Zpráva o činnosti Moravské zemské organizace (Plichta). 

 
14. 3. 1995 – Představenstvo. Změna kolektivního členství v KČ na individuální členství. Probrat s 

klubem Herold. Ve Stanovách formulace o postihu pro toho, kdo bude neoprávněně 
vystupovat jménem KČ. 

 
18. 4. 1995 – Představenstvo. MV schválilo nové stanovy KČ potvrzené sněmem. Zasedání 

rozšířeného výboru v Regule Pragensis. Členům revizní komise (Šlechta a Moník), kteří 
neplatí příspěvky, pozastaveno členství. 

 
20. 6. 1995 – Představenstvo. Řádně platících členů 239, příznivců 228. Úbytek řádných členů. 
 
24. 8. 1995 – Představenstvo. Zprovozněny 2 vývěsní skříňky v Blansku a v Adamově. 
 
2. 11. 1995 – Představenstvo. Malá účast na schůzích představenstva a celková krize aktivity. 

Písemná výzva členům P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 
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23. 1. 1996 – Představenstvo. V. Faktor odstoupil z představenstva pro nedostatek času. Placák se 

nevyjádřil, Představenstvo rozhodlo nezařadit jeho politický úvod do programu sněmu. 
Stejskal oznámil pro příští rok rezignaci na funkci představeného. Z 245 řádných členů 
zaplatilo v roce 1995 příspěvky jen 93. Pozastaveny zápisy do ZD pro nezájem. 
Zamítnuta účast ve volbách v roce 1996. 

 
24. 2. 1996 - V. Generální sněm KČ. Placák se neúčastnil. 
 
27. 2. 1996 – Představenstvo. První zápis na počítači. Zrušení sekretariátu v Myslíkově ulici.  
 
19. 3. 1996 – Představenstvo. Placák s omluvou přijímá pouze čestné členství v představenstvu. 
 
2. 4. 1996 – Představenstvo. Tisk Bulletinu č. 1/96. 
 
16. 4. 1996 – Představenstvo. Představenstvo v zasedací místnosti v Italské ulici. Krize aktivity 

pokračuje. Dohlédací komise nekoná. 
 
7. 5. 1996 – Představenstvo (Pták, Škubal, Zelenka, Peyrek, Svatošová). Nabídka pí. Lhotákové na 

výrobu odznaků neodmítnuta, ale zatím KČ neobjednává. D. Pták předložil návrh na 
Návrhový, připomínkový a stížnostní řád. Navrhované změny ohledně účtu KČ – 
variabilní symboly plátců.  

 
21. 5. 1996 – Představenstvo. Projednávání ekonomické situace. 
 
4. 6. 1996 – Představenstvo. Návrh pana Maďěry na sponzoring na střelnici a v ZOO. MUDr. Stejskal 

pověřen zastupováním KČ vůči Řádu sv. Lazara. 
 
18. 6. 1996 – Představenstvo. Příprava rozšířeného výboru a nového Bulletinu. 
 
24. 6. 1996 – Zasedání rozšířeného výboru v Italské ulici.  
 
26. 6. 1996 – Představenstvo. Ing. Škubal rezignoval na členství v představenstvu. Morava žádá 

legitimace a sněm v Olomouci. Jednání o sponzorství zvířat v ZOO. Hledání sponzora. 
 
10. 9. 1996 – Představenstvo. Stížnostní řád. 
 
24. 9. 1996 – Představenstvo. Sponzorování vlka kanadského a sportovního poháru na střelnici. 

Diskutována otázka propagace vývěsními tabulemi a kontroly jejich obsahu. Morava 
znovu požaduje legitimace. B. Karel tlumočil pozvání pro KČ na oslavy narozenin Alžběty 
II. do Horní sněmovny parlamentu UK. Projednáván Stížnostní řád. 

 
8. 10. 1996 – Představenstvo. Pan Bohdanecký dopisem oznámil vstup dalších členů. Podpisová akce 

proti RSČ a dr. Sládkovi. Akce bude podpořena jménem hnutí.  
 
22. 10. 1996 – Představenstvo. Přípravy sněmu, který se má tentokrát konat na Moravě. 
 
5. 11. 1996 – Představenstvo. Přípravy sněmu, který se má tentokrát konat v Olomouci. 
 

1996 
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13. 11. 1996 – Moravský zemský sněm. 
 
19. 11. 1996 – Představenstvo. Na žádost Reguly Pragensis opouští KČ prostory na Hládkově. 
 
3. 12. 1996 – Rozšířený výbor KČ. Připojení KČ k protestům proti nacionalismu RS. Označení 

sponzorovaného vlka v ZOO od 1. 1. 97. Z 252 členů zaplatilo v r. 96 příspěvky 127. 
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21. 1. 1997 – Představenstvo (dr. Pták, Karel, Svatošová, Kordač). Členské příspěvky za rok 1996 

zaplatilo jen 50% členské základny. Jménem KČ zaslány gratulace V. Havlovi 
k uzdravení a sňatku, Petru Pithartovi ke zvolení předsedou senátu. Zaslány odpovědi 
panu José Emillio Estrella Estrella a informaci o hnutí panu Radvanovi ze Žampachu. 
Zavrhnuto konání GS na Moravě - nízká aktivita tamní členské základny. 

 
4. 2. 1997 – Představenstvo. Změna místa konání sněmu KČ na Novotného lávku na 12. 4. 97. 
 
8. 1. 1997 – Schůzka Moravské zemské organizace. 
 
11. 2. 1997 – Představenstvo. Dr. Pták rezignoval na členství v představenstvu KČ. 
 
25. 2. 1997 – Představenstvo. Příprava sněmu, pozvánky a Zpravodaj (Bulletin).  
 
4. 3. 1997 – Přijat dokument: Podávání návrhů a připomínek Představenstvu KČ – pravidla 

vzájemné komunikace mezi P a členskou základnou mezi sněmy. 
 
11. 3. 1997 – Představenstvo. Přípravy sněmu. 
 
25. 3. 1997 – Představenstvo. Morava má 40 platících členů. 
 
2. 4. 1997 – Zasedání historické komise KČ. 
 
8. 4. 1997 – Představenstvo. Přípravy sněmu. 
 
12. 4. 1997 – VI. Generální sněm KČ se konal na Novotného lávce. Hlavní slovo D. Ptáka (Kordač), 

Finanční zpráva (Zelenka). Za rok 1997 zatím zaplatilo jen 50% členské základny. 
Zpráva historické sekce (Stach). 

Schůzka Moravské zemské společnosti. Dopis Představenstvu. 
 
29. 4. 1997 – Představenstvo. Vydání Bulletinu. Výzva pana Maška z pravicové frakce ODA ke spojení 

konzervativních stran a hnutí. 
 
7. 5. 1997 – Zasedání historické komise KČ. 
 
16. 5. 1997 – Stanovy hnutí KČ sepsané Bedřichem Karlem, zástupcem představeného. Registrace 

změny. 
 
20. 5. 1997 – Představenstvo. Projednány otázky propagace hnutí. Příprava TK k aktuálnímu stavu 

politiky v ČR. Diskutována možnost spolupráce s ODA (Původní partner KDS s spojila s 
ODS). 

 
2. 6. 1997 – Představenstvo (Pták, Karel, Kordač, Svatošová). Od 1. 1. do 1. 6. Vstoupilo do KČ 8 

osob, stejný počet vystoupil a 1 člen zemřel. 
 
4. 6. 1997 – Zasedání historické komise KČ. 
 

1997 
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12. 6. 1997 - Tisková konference KČ k aktuálnímu stavu politiky v ČR. Klub novinářů Pařížská 9. Za KČ 
Karel, Kordač, Zelenka, Svatošová. Za média zástupci Zemských novin, ČTK a ČT 1. 
Televize přinesla ještě večer zprávu o TK ve zpravodajství. Ohlas v Blesku. 

 
24. 6. 1997 – Představenstvo. Placák vystoupil v ČT v pořadu o monarchii a nikoho z ČT neinformoval. 

Příprava rozhlasové besedy na září. 
 
2. 9. 1997 – Představenstvo. V Rybné ulici. Návrh na vlastní internetové stránky. 
 
16. 9. 1997 – Představenstvo nevidí smysluplnost legitimací. 
 
30. 9. 1997 – Představenstvo. Pochvala pí. Svatošové za uspořádání archivu KČ v Italské ulici. 

Přizvaný Milan Schwarz nabídl tisk Zpravodaje zdarma a uspořádání párty se zástupci 
šlechty. 

 
8. 10. 1997 – Moravský zemský sněm KČ v památkovém ústavu v Brně. Námět, akce proti stavbě 

supermarketu v památkové zóně bojiště Slavkov. 
 
14. 10. 1997 – Představenstvo. Zápis ze schůze MZS. Vyslovena podpora aktivitám Moravanů. B. 

Karel navrhl připojit se k akcím na ochranu zámku Janovice u Bruntálu. B. Karel také 
navrhl podobu internetové stránky KČ. 

 
4. 11. 1997 – Představenstvo. Morava se vyslovuje pro změnu hnutí na politickou stranu. 
 
18. 11. 1997 – Představenstvo. Pí. Svatošová provedla rešerše monarchistických článku v tisku. 

Příprava dalšího čísla Zpravodaje a internetových stránek.  
 
2. 12. 1997 – Představenstvo. Nájem v zasedací místnosti Nemocnice sv. Václava v Italské ulici. První 

prohlášení k politické situaci v zemi, hodnoceno jako selhání systému a navrhována 
monarchie jako lék. 
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20. 1. 1998 - Představenstvo. Mgr. D. Pták, B. Karel, T. Kordač, J. Svatošová (sekretariát), V. Zelenka, 

Ing. Mgr. Peyrek, p. Pavlíček (za Ing. Škubala). 
 
21. 4. 1998 – Stěhování sídla a archivu na Senovážné nám. Dle návrhu pana Pavlíčka. Ukončení 

užívání zasedací místnosti v Italské ulici v Nemocnici Sv. Václava. 
 
5. 5. 1998 – Představenstvo. Historická sekce nadále zasedá každý 1. čtvrtek v měsíci na 

Loretánském náměstí 2 (s výjimkou prázdnin). Dr. Stach kvůli složitosti půjčování klíčů 
často převádí schůzky k sobě do bytu v Konviktské ulici. 

 
19. 5. 1998 – Představenstvo. Program sněmu. Čten dopis slovenských Čechů. Zástupce pan Lipka 

přijede na sněm.  
 
VI. GS KČ. Zahájení a uvítání. Schválení programu. Zpráva představeného o činnosti (Mgr. D. Pták). 

Zpráva představeného MZS (Dr. J. Plichta). Referáty hostů. Zpráva o hospodaření (Ing. 
V. Zelenka). Rozprava (Kordač, Karel) o pretendentuře trůnu. Závěr. Polský host Cezary 
Lipka. 

 
2. 6. 1998 – Představenstvo v Rybné ulici. Úprava Stanov dle usnesení sněmu. ČTK dělala s Mgr. 

Ptákem a B. Karlem rozhovor o sněmu. Pí. Svatošová opět dodala výtahy z tisku. 
Diskuse o možnostech a perspektivách restaurace monarchie navazující na sněmovní 
diskusi. Záměr oslovit zástupce Arcidomu. 

 
16. 6. 1998 – Představenstvo. Plichta předal dar MZS 250,- Kč. MV potvrdilo změnu Stanov a název 

Koruna Česká, monarchistické hnutí Čech, Moravy a Slezska. Poděkování brněnské 
diecézní charity za dalr 500,-Kč. 

 
30. 6. 1998 – Představenstvo. MV ČR registrovalo změny stanov hnutí – změna názvu. 
 
21. 7. 1998 – Představenstvo. Výroba razítka. 
 
1. 9. 1998 – Představenstvo. Příprava volebního sněmu. 
 
8. 9. 1998 – Představenstvo. Příprava volebního sněmu. Pochvala MZS za aktivitu. 
 
14. 9. 1998 – Představenstvo. Organizace sněmu a dopis Ottovi Hansbursko-Lotrinskému. 
 
28. 9. 1998 – Představenstvo. Nabídka pretendentury trůnu Ottovi Hansbursko-Lotrinskému. Bulletin. 
 
12. 10. 1998 – Představenstvo. Špatně funguje spolupráce s panem Schwarzem, podnikatelem a 

členem KČ, který zajišťuje tisk Zpravodaje. 
 
26. 10. 1998 – Představenstvo. Odpověď Otty von Habsburk. Pretendenturu neodmítl. Navázán 

kontakt s Arcidomem. Blahopřání k narozeninám princi Charlesovi. 
 
9. 11. 1998 – Představenstvo. Jediné téma – smysl a budoucnost hnutí KČ. 
 
11. 11. 1998 – MZS. 

1998 
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23. 11. 1998 – Představenstvo. Gratulace Dr. Kroupovi ke zvolení senátorem. Závěry schůze MZS. 

Oficiální odmítnutí pozvání k účastni na slavnostní recepci k 28. říjnu 1918. 
 
8. 12. 1998 – Představenstvo v Belgické ulici. Upomínka neplatícím členům. Novoročenky. Děkovný 

dopis od kancléře prince Charlese. Představa o tom, kdo z členů má přístup na internet a 
výzva ke korekturám int. stránek. Plichra navrhl dva členy užšího vedení MZS ke 
kooptaci do Představenstva. 
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11. 1. 1999 – Představenstvo. Stránky na internetu. Návrhy na nové členy představenstva. 
 
19. 1. 1999 – Představenstvo. Vyjádření pro Radiožurnál k otázce vlastnictví katedrály (církev) a 

odmítnuto podat vyjádření k otázce trestu smrti. 
 
1. 2. 1999 – Představenstvo. Jako kandidát představenstva obeslán Václav Srb. 
 
18. 2. 1999 – Představenstvo. Konec tisku Bulletinu u pana Schwarze. Sněm má být 24. 4.  
 
1. 3. 1999 – Představenstvo. KČ má 175 řádných členů, z toho 36 nezaplatilo v roce 1998 příspěvky. 
 
29. 3. 1999 – Představenstvo. Rozeslán Bulletin, Gruntorád doplatil příspěvky. 
 
7. 4. 1999 – Schůze předsednictva s kandidáty do P.  
 
24. 4. 1999 - VII. Generální sněm KČ proběhl na Novotného lávce. Snaha obnovit aktivitu v KČ. 

Projevy kandidátů do Představenstva. Reakce médií v Lidových novinách, Špíglu a 
Večerníku Praha. 

 
11. 5. 1999 – Představenstvo nově zvolené (Zelenka, Pavlíček, Schelinger, Hušek, Kubias, Beránek, 

Bohdálek, Balcar, Pták, Karek, Svatošová). Rozdělování úkolů. Nabídka účasti v 
redakční radě připravovaného konzervativního periodika. Nápady a kontakty. 

 
Schůze MZS – V Brně. Karel Balcar vyvolal pohoršení propagací dialogu se sudetskými Němci. 

Moravané prohlásili za hlavní prioritu podporu Habsburské-Lotrinské dynastie. 
 
3. 6. 1999 – Představenstvo. Představeným zvolen Schelinger, zástupci Plichta (Morava) a Balcar. 

Plichta odmítl funkci představeného, protože je z Moravy. Bohdálek podal reference o 
schůzi MZS. Hušek informuje o aktivitách vojensko - historických spolků na 
Královéhradecku. V roce 1999 ukončilo členství v KČ 11 osob. Kondolenční dopis k úmrtí 
senátora V. Bendy. Dopis od předsedy ČSL Kasala ve věci iniciativy KČ ohledně 
jugoslávské krize. Příprava Zpravodaje. 

 
15. 6. 1999 – Představenstvo U Hrocha v Thunovské ul. Polska Liga Monarchistyczna oznámila 

inauguraci prince Michala v Kyjevě. Schůze MZS se již koná pravidelně každou druhou 
středu v měsíci v Brně. Diskuse o Konzervativních listech. 

 
Rozhovor v příloze Rudého Práva o Koruně České s panem Bedřichem Karlem. 
 
30. 6. 1999 – Představenstvo U Hrocha v Thunovské ul. Dopis J. Wimmera: Několik slov o blbé 

náladě, pojat jako petiční akce KČ. Petice rozeslána domácím médiím a některým 
zahraničním, umístěna na web KČ. Pí. Svatošová zajistila místnost na Senovážném 
náměstí, jako sklad a kancelář KČ. 

 
3. 7. 1999 – Rekonstrukce bitvy u Hradce Králové. Za KČ přítomni pánové Hušek, Balcar, 

Bohdanecký aj. 
 
28. 7. 1999 – Představenstvo. U Hrocha. 160 platících členů, 560 příznivců. 
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31. 8. 1999 – Představenstvo. Rozeslán Zpravodaj 1/99. Asi 70 neplatícím členům rozeslány složenky. 

Rozdán Statut Konzervativně-monarchistického klubu Varšava k prostudování. B. Karel 
zaslal na Arcibiskupství Pražské soustrastný telegram k úmrtí arciopata břevnovského 
Anastáze Opaska. 

 
14. 9. 1999 – Představenstvo. Senovážné nám. Chystá se vydávání novin Bohemia revue. J. Pavlíček 

zakládá Polární sekci při KČ. 
 
23. 9. 1999 – Představenstvo. Senovážné nám. Příprava tisk. konference odložena pro malou účast. 
 
26. 9. 1999 - Představenstvo. Příprava tisk. konference. 
 
26. 9. 1999 – Založení MS Hradec Králové. 
 
27. 9. 1999 – Tisková konference na Vltavě na lodi Lužnice – 2 hodiny plavby. 
 
14. 10. 1999 – Představenstvo. Založení MS KČ v Hradci Králové – Bohdanecký, Hušek. Počet 

členů 6. Hušek referuje o účasti na Konventu polských monarchistů na Wawelu 
v Krakově. Schelinger navrhuje kooptaci pana Moravce. Stav konta je 600,- Kč, vše 
odloženo pro nedostatek financí. Pan Balcar navrhuje, aby se českým králem stal Václav 
Havel, s tím, že po něm by nastoupili Habsburkové. 

 
26. 10. 199 – Schůze MS Hradec Králové. Předsedou zvolen Radek Vohlídka, zástupcem Ivan Češka 

a J. Bohdanecký. 
 
3. 11. 1999 – Představenstvo. Ztratila se kniha ZD. Pan Plichta dlouhodobě onemocněl. Podpora 

iniciativy pražského magistrátu k obnově habsburských pomníků v Praze. 
 
17. 11. 1999 – Představenstvo. Zemřel pan Plichta. Morava si stěžuje na váznutí komunikace.  
 
18. 11. 1999 – U položení kytice na Národní třídě byli přítomni pánové Schelinger, Karel a Moravec. 
 
28. 11. 1999 – Moravští monarchisté se zúčastnili slavnosti na počest bitvy u Slavkova. 
 
1. 12. 1999 – Představenstvo. Pan Bohdálek převzal archiv a agendu MZS, jejíž schůze pokračují 

každou první středu v měsíci. Rozhodnuto kontaktovat studenty výzvy. Děkujeme 
odejděte. Schelinger podepsal smlouvu s pí. Havlovou (Lucerna-Barrandov) na pronájem 
klubovny v Jeseniově 1 157 (Polární sekce). Historická sekce se bude scházet 
v Soukenické ulici. Návrhy na poslání pozvánek šlechtě na ples či návrhu knížeti 
Schwarzenbergovi na setkání. 

 
8. 12. 1999 – Schůze MZS v Brně. 
 
17. 12. 1999 – Představenstvo. Myšlenka plesu s účastí šlechty a mezinárodní konference Monarchie 

2000. Bulletin stagnuje pro nedostatek příspěvků. B. Karel kritizoval nečinnost nového 
výboru a nedostatek koordinace. 
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5. 1. 2000 – Představenstvo. Schelinger informoval o možnosti setkání s americkými monarchisty. 

Hušek a Vohlídka podali zprávu o činnosti MS HK. (schůze 1x měsíčně, styky s polskými 
monarchisty a s arcibiskupstvím, účast na sněmu v Krakově, kontakty na šlechtu 
v regionu a na média – 5 článků). Konání sněmu a oslava 10. let trvání hnutí odloženo na 
podzim. Plánována přísná selekce neplatičů a rekonstrukce databáze členstva. 

 
23. 2. 2000 – Představenstvo. Pan Schelinger byl v TV v pořadu Na vlastní oči, jeho odpovědi však 

byly zmanipulovány. Zatímco Schelinger preferuje zviditelnění KČ přes média, Balcar 
razí společenskou cestu, kontakty na osobnosti a instituce, účast na akcích. Akcí je příliš 
mnoho a návrhů také. Činnost KČ je nekoncentrovaná, zaměřená do příliš mnoha stran a 
dochází ke sporům ve vedení. 

 
7. 3. 2000 - Pan Balcar vystoupil v ČT 1, ostravská redakce, v pořadu Ta naše povaha česká, téma 

TGM. Článek pana Balcara o monarchismu byl LN i Respektem vrácen. 
 
20. 3. 2000 – Představenstvo. R. Vohlídka (VOS KČ) napsal Představenstvu dva velmi kritické dopisy. 

Námitky přijaty, tón odmítnut. Záměr sestavit jubilejní Zpravodaj KČ. Dagmar Havlová 
údajně připravuje setkání monarchistů v Lucerně za účasti zakladatelů KČ. Strana má 
184 členů, z toho 29 opakovaně neplatí příspěvky. V roce 1999 bylo z důvodu neplacení 
vyškrtnuto 68 členů. Ještě před tím bylo ze stejného důvodu vyškrtnuto 200 členů. Na 
účtu momentálně 300,- Kč. Nemůže být tištěn Zpravodaj ani Stanovy. Dochází 
hlavičkové papíry. 

 
Pan Balcar vystoupil v TV NOVA v pořadu Snídaně s Novou. Videonahrávka k dispozici. 
 
3. 4. 2000 – Odevzdán audit a finanční zpráva za rok 1999. Auditorovi KČ dluží 5 000,- Kč. 
 
4. 4. 2000 – Představenstvo. B. Karel navrhuje změnit KČ na pouhý klub, Schelinger odmítá. Hradecká 

MS zastupuje celý Východočeský kraj a je proto přejmenována na Východočeskou 
oblastní společnost. Studenti výzvy Děkujeme odejděte, chtějí jednat jen se šlechticem. 
Nabídka pomoci od monarchistů z USA (Dmitrij Romanov).  

 
17. 4. 2000 – Představenstvo. B. Karel vylepšil internetové stránky a dodělal internetovou přihlášku. 
 
2. 5. 2000 – Představenstvo (Schelinger, Karel, Zelenka, Svatošová). Schůze jen diskusní, 

neusnášeníschopná, bez zápisu.  
 
16. 5. 2000 – Představenstvo. Pavlíček oznamuje rezignaci, odjíždí do ciziny. Diskuse o stagnaci a 

možném zániku. Nejsou peníze ani žádné příspěvky do Zpravodaje. 
 
29. 5. 2000 – Představenstvo. David Hibsch organizuje slezskou společnost KČ. Zpráva o činnosti 

MZS (Bohdálek) – účast na schůzích v Brně je stále menší, převažují členové 
z Olomouce a Zlína. Na pohřbu Marie hr. z Harrachu v Kuníně se Bohdálek setkal s Fr. 
Lobkowiczem. Strana konzervativní smlouvy v Brně má zájem na spolupráci. Schelinger 
vystoupil v pořadu Sauna TV Prima. Na účtu 6 500,- Kč. Zpravodaj odložen na léto, 
potíže s tiskem. 

 

2000 



- 23 - 

 

7. 6. 2000 – Schůze historické sekce a Představenstva v Rybné ul. Někteří členové se vyjadřovali proti 
preferování Habsburků na český trůn. 

 
15. 6. 2000 - V Lucerně setkání signatářů Petice za obnovu monarchie. Havlová a Placák. 

Schelinger pozván jako Host. 
 
16. 6. 2000 – V Blesku zmínka o setkání monarchistů v Lucerně. 
 
19. 6. 2000 – V Blesku polemika Doležal – Placák. 
 
26. 6. 2000 – Představenstvo. 10 nových členů od začátku roku, 3 ukončili členství. V pokladně je 

9 000,- Kč.  
 
28. 10. 2000 – Představenstvo (Schelinger, Kubias, Moravec, Beránek, Pták). Uzávěrka Bulletinu k 10. 

výročí KČ. 
 
13. 11. 2000 – Představenstvo. Jen 2 členové představenstva v hospodě na Žižkově (Schelinger, 

Kubias). 
 
27. 11. 2000 – Představenstvo (Schelinger, Kubias, Bohdálek, Beránek). Dokončování Zpravodaje. 
 
29. 11. 2000 – Vytištěn Zpravodaj v podobě sborníku k 10. Jubileu KČ. 
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8. 1. 2001 – Představenstvo v Jeseniově ulici. Zelenka podává rezignaci. Schelinger se setkal h 

rabětem Haugwitzem a jeho synem, zakladateli Řádu blanických rytířů. Za Pavlíčka 
kooptován JUDr. Stach a představeným za Balcara jmenován dr. Kubias. 

 

22. 1. 2001 – Představenstvo. Za Zelenku kooptován Svatopluk Haugwitz, dlouholetý člen KČ. 
Představenstvo zkoumá materiály Rytířů chrámu sv. Grálu a Řádu blanických rytířů. 
Řádná registrace u MV však nedělá řád řádem, ale jen registruje spolek.       

 
14. 3. 2001 – Představenstvo (Schelinger, Kubias, Beránek, Kutílek, Moravec, Stach, Svatošová). 

Haugwitzové mají v úmyslu koordinovat monarchisticky zaměřené spolky v zemi. 
Schelinger se dopoledně setkal s knížetem Lobkowiczem z Mělníka. Sborník 2000 
distribuován asi do 10 knihkupectví. 

 
4. 4. 2001 – Představenstvo. Dr. Moravec ustaven správcem členské základny. Vybráno 5 000,- Kč na 

auditora. Nový volební zákon je nutno sladit se Stanovami KČ. 
 
18. 4. 2001 – Představenstvo na Žižkově. Bohdálek se setkal s blanickými rytíři a převzal od nich 

pomoc 2 000,- Kč. Haugwitz nabízí paní Matyáškovou pro sekretariát. 
 
2. 5. 2001 – Představenstvo na Žižkově. Převezen archiv ze Senovážného na Žižkov. 
 
16. 5. 2001 – Představenstvo V Jeseniově, prostory Dagmar Havlové. Za Svatošovou se ujala 

sekretariátu Matyášová. Třídění materiálů archivu. Vytváření digitální databáze členské 
základny. 

 
30. 5. 2001 – Představenstvo. Na VŠE u Mgr. Ptáka. Archiv z VŠE převezen do Jeseniovy. 
 
13. 6. 2001 – Představenstvo. X. GS KČ bude 1. 12. v Realistickém divadle. Od začátku roku nepřišla 

na účet ani koruna. Zůstatek 2 500,- Kč. Druhá schůze s Řádem blanických rytířů – 
dohadován postup pasování. 

 

27. 6. 2001 – Zasedala historická komise na Žižkově. 
 
8. 8. 2001 – Představenstvo na Žižkově. Diskuse o změně hnutí ve stranu o rytířských řádech a 

pasování. 
 
19. 9. 2001 – Představenstvo. Příprava nových Stanov a Zpravodaje.  
 
26. 9. 2001 – Představenstvo. Datum sněmu na 8. 12 na Lávce.  
 
3. 10. 2001 – Představenstvo. Příprava sněmu, moravský separatismus. Starost, aby Morava 

neusilovala o vlastní stranu či hnutí. Haugwitz rozpoznává rozevírající se nůžky mezi 
politikou tzv. realistických politických stran a idealistické KČ. Předpokládá infiltraci 
monarchistických skupin ze strany vládnoucích liberálních sil. 

 
17. 10. 2001 – Představenstvo. (Schelinger, Bohdálek, Beránek, Moravec, Tyl, Haugwitz, Had, Pruška, 

Šinágl, Matyášková). Návrh, aby byl sněm volebním sněmem, později zamítnut. Do KČ 
vstoupil Libor Václav Lidubart, velmistr Řádu sv. Grálu. 
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24. 10. 2001 – Představenstvo. Doplňovací volba do představenstva, zvolen p. Šinágl jako generální 

sekretář. Tyl připravován pro koordinaci činnosti MZS. 
 
31. 10. 2001 – Představenstvo. Bohdálek požádal o selekci členské základny na Moravě. Návrh 

předčasných voleb na sněmu opětovně zamítnut. Přijat návrh na zřízení funkce tiskových 
mluvčí, za Čechy p. Kutílek, za Moravu a Slezsko p. Tyl. 

 
7. 11. 2001 – Představenstvo. Kutílek dočasně tiskovým mluvčím. Chod sekretariátu pro veřejnost 4 

hodiny každou středu. 
 
14. 11. 2001 – Představenstvo. Korektura stanov. Manuál odpovědí médiím pro členy Představenstva. 
 
21. 11. 2001 – Představenstvo. Vytištěn Zpravodaj. 
 
28. 11. 2001 – Představenstvo. Poslední přípravy sněmu. 
 
8. 12. 2001 - X. Generální sněm KČ proběhl na Lávce. Prezentace, zahájení, úvodní proslov p. Šinágla 

(moderátor), Zpráva o hospodaření (Kubias), Zpráva o činnosti MZS (Bohdálek), Zpráva 
historické komise (Beránek, Stach), Zpráva o servisních organizacích (Haugwitz), Zpráva 
dohlédací komise (Pták). Diskuse o změně názvu a Stanov – schváleno. 

 
4. 12. 2001 – Představenstvo. Úpravy struktury strany. Zemské společnosti jsou tvořeny regionálními 

společnostmi, ty pak místními společnostmi. Představený se nahrazuje předsedou a 
představenstvo předsednictvem. Zřízení zemských a regionálních hejtmanů. 
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16. 1. 2002 – Představenstvo. Haugwitz informuje o činnosti MZS v Brně. KČ ukončila veškerou 

spolupráci s tzv. Řádem sv. Grálu. Plány na rok a rozhodnutí účastnit se voleb, budou-li 
finance. 

 
30. 1. 2002 – Představenstvo. Členové: Schelinger, Haugwitz, Moravec, Beránek, Kubias, Stach, 

Bohdálek, Šinágl, Matyášová. Dělení služeb na sekretariátu. Příprava Zpravodaje. 
 
Únor 2002 – založení MS Ostrava, představený David Hibsch. 
 
20. 2. 2002 – Představenstvo. Založení MO v Ostravě. Poprvé problematika Benešových dekretů. 

Kontakty se stranou Naděje. 
 
13. 3. 2002 – Představenstvo. Bude přímá volba hejtmanů. Kontakty s ODS (Kutílek). 
 
10. 4. 2002 – Představenstvo. Šinágl zproštěn funkce sekretáře, přebírá Haugwitz. 
 
24. 4. 2002 – Představenstvo. Výbor se složil na tiskárnu.  
 
15. 5. 2002 – Představenstvo. Schelinger přivezl ZD. Korespondence jediným pojítkem s vnějším 

světem. 
 
22. 5. 2002 – Představenstvo. Konečná redakce Zpravodaje. 
 
29. 5. 2002 – Představenstvo. Jako nový člen představenstva přijat Julek Moravec. 
 
5. 6. 2002 – Představenstvo. Julek Moravec zprovoznil PC a internet. Vytištěn Bulletin. 
 
12. 6. 2002 – Představenstvo. Přítomna Čiháková. 
 
19. 6. 2002 – Představenstvo. Pozastavení členství pana T. Tyla. Údajně ve Vídni kompromitoval 

vedení OBK v jednání s hraběnkou Johannou Haugwitz. 
 
26. 6. 2002 – Založena MS Brno. Představený Tomáš Slepička. Snaha zakládat MS. 
 
Srpen 2002 – Založení MS Přerov, představený Petr Nohel. 
 
4. 9. 2002 – Představenstvo. Přechod na příslušnou účetní osnovu. Schválení založení MS v Přerově 

a v Brně. 
 
12. 10. 2002 – Moravský zemská sněm KČ Přerov – Přítomni: Radko Bohdálek (Brno), Zita Bohdálková 

(Brno), Eva Fuxová (Brno), Tomáš Slepička (Brno), Sebastián Flajšer (Ostrava) Tomáš 
Sotorník (Ostrava), Eva Polesová (Ostrava), David Hibsch (Ostrava), Petr Nohel (Přerov), 
Libor Kratochvíla (Přerov) Josef Hofej (Přerov), Host – Ing. Petr Šinágl (Praha). Přítomné 
přivítal a jednání zahájil pan Radko Bohdálek, představený MZS. Zprávy o činnosti MS 
Ostrava (D. Hibsch - 9 členů, 3 kandidují v komunálních volbách s Konzervativní stranou), 
MS Přerov (P. Nohel - 5 členů, kandidují v komunálních volbách s Nezávislými), MS Brno (T. 
Slepička – 7 členů, do voleb nejdou). Hibsch kritizoval absenci konkrétního politického 
programu, který je nezbytně nutný, mimo jiné, také pro jejich předvolební kampaň, 
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nedostatečnou komunikaci uvnitř K.Č., obsah stávajících internetových stránek a znovu 
otevřel otázku kontaktů a spolupráce  s naší historickou šlechtou. V nejbližší době chystají v 
Ostravě tvorbu a odeslání graficky hodnotného přání Ottovi von Habsburk k jeho 90. 
narozeninám (samozřejmě jménem celé KČ.). Přerovští se nedávno oficiálně zúčastnili 
otevření piaristického kostela v Lipníku n. Bečvou. Celostátní výbor KČ byl zástoupen p. Ing. 
Petrem Šináglem: Předal pozdrav od členů CV a od české Zemské šlechty. Radikálně odmítl 
tvrzení pana Hibsche, že KČ je spící stranou. Přednesen příspěvek p. Svatopluka II. 
Haugwitze na téma spolupráce se šlechtou, z něhož vyplývá, že šlechta nemá, bohužel, 
z různých důvodů přílišný zájem na spolupráci. K výtce pana Hibsche uvedl, že Politický 
program KČ existuje a je velmi rozsáhlý (asi 20 stran) a dle jeho názoru velmi hodnotný 
dokument, vypracovaný ve třech jazycích. Pan Bohdálek požadoval nadále zachovat K.Č. 
jako politické hnutí v jehož čele je představený, nikoliv politickou stranu v čele s předsedou, 
s čímž všichni přítomní členové MZS souhlasili. Pan Hibsch, který pracuje jako grafik, se 
nabídl k vytvoření nových internetových stránek. Ke Generálnímu sněmu byli ke koptaci do 
Celostátního výboru David Hibsch, Petr Nohel, Radko Bohdálek a Sebastián Flajšer. Dosud 
používané motto BŮH – KRÁL - OTČINA nahrazeno jeho latinským překladem DEUS – REX 
- PATRIA. 

 
23. 10. 2002 – Představenstvo. Zpráva o Moravském sněmu. Příprava GS a Bulletinu. 
 
13. 11. 2002 – Představenstvo. Nově kooptování: David Hibsch, Bc. Petr Nohel, p. Flajšr a JUDr. 

Marcel. 
 
30. 11. 2002 XI. Generální sněm KČ v klubu Lávka v Praze. Po sněmu následoval koncert pořádaný 

Českou Haendlovou společností tamtéž. Protože sněm byl volební a proběhla zde i volba 
nového předsednictva. V Praze funguje velmi dobře historická sekce, která i hojně 
publikuje. Sněm schválil změny stanov: Prodloužení funkčního období orgánů KČ na 4 
roky, zvýšení členského příspěvku a vstupního poplatku na 500,- Kč. Sněm zvolil nové 
Představenstvo a Dohlédací komisi (D. Pták). 
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20. 1. 2003 – V představenstvu kromě kooptovaných i Václav Srb. Julek Moravec šéfredaktorem 

Monarchistických listů. (Schelinger, Haugwitz, Kubias, Srb, Marcel, Nohel, Šinágl). 
 
14. 4. 2003 – Představenstvo. Zaregistrovány ML.  
 
14. 5. 2003 - Český zemský sněm KČ v hotelu A. Mucha v Karlíně. Nějaké materiály vyvolaly krizi 

v hnutí a odstoupení představeného. Na ČZS založena Česká zemská společnost KČ. 
 
2. 6. 2003 – Představenstvo. Schvalování sněmovních usnesení, ekonomická bilance aj.  
 
7. 6. 2003 – Představenstvo. Poprvé zmíněna funkce Českého zemského hejtmana. Čteno jakési 

prohlášení iniciované některými členy P. 
 
23. 6. 2003 – Představenstvo. Přijaty sponzorské dary cca 11 500,- Kč. Rozdávání letáků při výstavě 

korunovačních klenotů. 
 
Zbytek roku 2003 a celý 2004 chybí zápisy z jednání Představenstva. V listopadu 03 se Bohdalec 

vzdává funkce moravského hejtmana a nastupuje do ní Flajšer.  
 
29. 11. 2003 - XII. Generální sněm KČ byl na Novotného lávce. Byla dokončena přeregistrace hnutí ve 

stranu. Václav Srb se stal předsedou strany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 
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V lednu 04 - Založena MS Č. Krumlov a v březnu MS Tábor. V létě MS Plzeň.  
 
V lednu 04 - rezignovali Kubias a Šinágl. Kooptován Nevřela a Moravec, který se stává i českým 

zemským hejtmanem. Moravským se stává Petr Nohel. 
 
31. 1. 2004 - se sešel Mimořádný GS KČ v hotelu Mucha a diskutoval o programu. 
 
8. 5. 2004 - Český Zemský sněm KČ se sešel v hotelu Mucha. 
 
24. 6. 2004 – Moravský zemský sněm KČ Čtyři Dvory.  
 
V červnu 2004 – dostal pan Vlastimil Ježík žádost předsednictva, aby zorganizoval plzeňské 

monarchisty, kterých se několik přihlásilo k členství v KČ, a neznají se navzájem. 
 
4. 8. 2004 – Pan Ježík jedná v Praze s předsedou Srbem o možnosti založení MS Plzeň. 
 
20. 10. 2004 – ustavující zasedání MS Královské město Plzeň v baru U Vodnáře na Bílé Hoře. 

Zakládajícími členy jsou Mgr. Vlastimil Ježík, Jan Drnek, Kamil Pavlíček, Mgr. Libor 
Steiner. Hosty jsou Svatopluk Haugwitz (místopředseda), Julius Moravec (ČZH) a Ing. 
Kamil Kosturik za Konzervativní stranu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schůze MS Královské město Plzeň (2004) v plukovním koutku 35. IR v Military klubu. 
 
4. 11. 2004 – Druhé zasedání MS Plzeň. Volba funkcí. V. Ježík představený, L. Steiner sekretář. 

  
5. – 6. 11. 2004 - Pan Ježík a sympatizant Karel Královec kandidují v Plzni za KČ ve volbách do 

krajských zastupitelstev, na kandidátce Konzervativní strany. 
 
 

2004 

Libor Steiner 

Mgr. Vlastimil Ježík Jan Drnek 

Marcel Halla 
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13. 1. 2005 – Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
31. 1. 2005 – Představenstvo. KČ je stranou. Členové představenstva: předsedou Václav Srb, 

Sebastian Flajšer, Julius Moravec, Bc. Petr Nohel, JUDr. Marcel, JUDr. Nevřela, David 
Hibš, Milan Schelinger, Svatopluk Haugwitz. Existují všichni tři hejtmani. Zvětšení 
formátu ML. 

 
23. 2. 2005 – Přednáška Dr. Stacha: Dějiny Koreje (akce historické komise) 
 
24. 2. 2005 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
28. 2. 2005 – Představenstvo (Srb, Moravec, Nohel, Marcel, Nevřela, Schelinger, Haugwitz). 

Stanoveny termíny všech sněmů. Otázky distribuce ML a možnost předčasných voleb.   
 

Žádné další zápisy z Představenstva až do 17. 10.  
 
30. 3. 2005 – Přednáška pí. Pavlové: Hášimovské království Jordánské (akce historické komise) 
 
14. 4. 2005 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
27. 4. 2005 – Přednáška Dr. Jiřího Beránka: Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín (akce historické 

komise) 
 
14. 5. 2005 – III. Český zemský sněm KČ v Brandýse. 
 
25. 5. 2005 – Přednáška Dr. Stacha: Prorok Muhamad (akce historické komise) 
 
2. 6. 2005 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
4. 6. 2005 – III. Moravsko-slezský zemský sněm KČ na zámku v Boskovicích. Přivítání MZH (Nohel) a 

SZH (Hibsch). Duchovní promluva. Projevy představitelů a hostů Představenstva (V. Srb, 
F. Nevřela, Julius Moravec). Zpráva předsedů MS Ostrava a MS Přerov. Zpráva 
generálního sekretáře Sebastiána Flajšera. Diskuse. 

 
13. 10. 2005 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
17. 10. 2005 – Představenstvo. Na KČ bylo podáno jakési udání, vyšetřování se nekoná. Kontakty s 

Řádem Lazariánů. Otázka vyloučení Stacha, který se prezentoval jako šlechtic, ač není. 
Host pan Lankaš nabízel propagaci strany, ale kritizoval přílišný důraz na morálku a 
zastával názor, že nikdo nevstupuje do politické strany, aniž by z toho nechtěl něco mít. 

 
21. 10. 2005 – MS Plzeň pořádá historicky první mši svatou ku cti blahoslaveného Karla 

Rakouského v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích. V. Ježík přednáší krátký referát 
o životě a smrti JCKV Karla I. Po mši společná večeře členů MS. 

 
26. 10. 2005 – Přednáška Dr. Stacha: Karel IV. aristokrat a panovník (akce historické komise) 
 
7. 11. 2005 – Představenstvo. Problémy s Haugvitzovými kontakty na falešný Řád Blanických rytířů. 
 

2005 
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17. 11. 2005 – Zasedání MS Plzeň. Zvoleno nové vedení (V. Ježík, J. Drnek, L. Steiner). 
 
21. 11. 2005 – Představenstvo. Schelinger rezignuje, Flajšr bude žádat sněm o důvěru, byl v KSČ. 

Haugwitz rezignuje. 
 
26. 11. 2005 – XIV. Generální sněm KČ v budově Českého svazu vědecko-tech. společností, Praha 1, 

Novotného lávka 5 v sále č. 417. Plénum dále schválilo nové stanovy KČ (strany), 
posunulo lhůtu hlasování o novém programu KČ na termín 15. generálního sněmu, 
vyslovilo důvěru generálnímu sekretáři panu Sebastianu Flajšerovi a na dvě uvolněná 
místa ve vedení KČ zvolilo pana Jaroslava Foltýna a Ing. Jindřicha Jenčeka. VOLBA 
NOVÝCH ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA - 1. Foltýn (23 hlasů), 2. Jenček (21 hlasů), 3. 
Jelínek (16 hlasů), 4. Šico (12 hlasů), 5. Bohdanecký (6 hlasů). Do předsednictva KČ 
generálním sněmem zvoleni: Jaroslav Foltýn-Sulkowski a Ing. Jindřich Jenček. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       XIV. Generální sněm KČ (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Bohdanecký 
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23. 1. 2006 – Založení MS Praha 1 a 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 1. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
2. 2. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
21. 2. 2006 – V představenstvu po sněmu kooptováni Jaroslav Foltýn a Ing. Jindřich Jenček. V lednu 

2006 ustaveny 4 (!) MS: Král. Vinohrady (Praha 2, 3 a 10), Malá Strana (Praha 1 a 5), 
Všetaty a Liberec. 

 
2. 3. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
16. 3. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 

20. 3. 2006 - Představenstvo. Příprava voleb, hesla. 
 
13. 4. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
26. 4. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
5. 5. 2006 – V Plzni natáčejí J. Drnek a V. Ježík volební vizitku KČ pro Č. Rozhlas. 
 
11. 5. 2006 - Zasedání MS Plzeň. Rozhodnutí přenést schůze do centra města do monarchisticky 

vyzdobené hospody U Wallise (Hostinec stojí v místě bývalých kasáren 35. pěšího pluku 
a hrabě Wallis byl dlouholetým majitelem pluku). 

 
13. 5. 2006 – IV. Český zemský sněm KČ v Praze. Den před sněmem prohlídka Pražského hradu. 
 
25. 5. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 

2006 
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30. 5. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
3. 6. 2006 – Plzeňáci oslavují v baru U Vodnáře volební úspěch MS v parlamentních volbách. 
 
13. 6. 2006 – Představenstvo. Výsledky parlamentních voleb. Účetnictví Ing. Šťastná (sestra V. Srba). 

Volby stály stranu cca 410 000,- Kč, většinou hradil pan Nevřela.  
 
22. 6. 2006 - Zasedání MS Plzeň. 
 
10. 7. 2006 – Představenstvo. Schválen návrh na kandidaturu V. Srba v senátních volbách. Petr Nohel 

požádal o pozastavení členství v KČ z osobních důvodů. Byl moravským hejtmanem. 
 
17. 7. 2006 - Zasedání MS Plzeň. Příprava kandidátky na komunální volby. 
 
1. 9. 2006 - Založení MS Praha Královské Vinohrady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 9. 2006 – Představenstvo. Kooptován Ing. Petr Šico. Stav členské základny: počet členů 278 počet 

registr. Příznivců 108, počet neregistrovaných příznivců  23. 
 
20. 10. 2006 - MS Plzeň pořádá 2. mši svatou ku cti blahoslaveného Karla Rakouského v kostele 

sv. Martina a Prokopa v Lobzích. Celebruje pater Jan Vyhnálek. MS Plzeň má jako první 
MS svou vlajku a nechává ji vysvětit. Po mši společná večeře členů MS. 

 
20. – 21. 10. 2006 – Volby do obecních zastupitelstev. KČ se hojně účastní. 
 
14. 11. 2006 – Představenstvo. Koruna Česká získala místo jednoho zastupitele a současně člena 

Rady v Pohořelicích. Kandidátka představenstva, která bude navržena Sněmu. Jsou to: 
Václav Srb, JUDr. Felix Nevřela, Julius Moravec, Jaroslav F. J. Foltýn, Ing. Jindřich 

Václav Srb Zd. Bohdanecký 
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Jenček, Mgr. Petr Nohel, Ing. Petr Šico, Zdeněk Bohdanecký, Ing. Krátký. V úvahu 
přichází pánové Slanina a Drnek. 

 
23. 11. 2006 – Zasedání KS Královské město Plzeň v Military klubu v Kolárově ulici, navázání kontaktu 

a spolupráce s KVH 35. IR Plzeň. 
 
26. 11. 2006 – XV. Generální sněm KČ v budově Praha 1, Novotného lávka 5. Se zdravicí vystoupil 

sekretář Konzervativní strany. Plénum vyslechlo hodnotící zprávu předsedy KČ, zprávy 
zemských hejtmanů, zástupců vedení místních společností a dohlédací a historické 
komise. Plénum dále schválilo nové stanovy KČ, posunulo lhůtu hlasování o novém 
programu KČ na termín 16. GS, vyslovilo důvěru generálnímu sekretáři panu Sebastianu 
Flajšerovi a na dvě uvolněná místa ve vedení KČ zvolilo pana Jaroslava Foltýna a Ing. 
Jindřicha Jenčeka. Historická komise se schází každou poslední středu v měsíci. Počet 
členů klesl z 10 – 15 na 4 – 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 12. 2006 - Zasedání KS Královské město Plzeň v Military klubu v Kolárově ulici 
 
 
 
 

JUDr. Stach 

Pan Vrána Pavla Velecká 
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9. 1. 2007 – Představenstvo. Nohel generálním sekretářem. Schůze P 1x za měsíc. 
 
18. 1. 2007 – Výroční zasedání KS Královské město Plzeň.  
 
9. 2. 2006 – MS KČ Plzeň dostala pozvánku a účastnila se plesu KDU-ČSL. Členové KČ byli oficiálně 

přivítáni z pódia a měli možnost neformálně hovořit s JJ knížetem Lobkowiczem, s bratry 
Svobodovými a městskými radními za Lidovce. Spolu s KČ se u stolu pod vlajkou MS 
zúčastnili v uniformách členové KVH 35. IR a Ostrostřeleckého sboru Stříbro. 

 
13. 2. 2007 – Představenstvo. Českým hejtmanem Foltýn (po Moravcovi), moravským a slezským 

hejtmanem Šico. V P je Bohdanecký. KČ má v současné době 291 členů a 134 příznivců 
a nevyřešené mrtvé duše z minulých let. 

 
15. 2. 2007 – Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
13. 3. 2007 – Představenstvo. Složení Předsednictva: Václav Srb (Předseda), Ing. J. Jenček (I. 

Místopředseda), Z. Bohdanecký (II. místopředseda), J. Foltýn (ČZH), J. Moravec, Ing. P. 
Šico (MZH), Mgr. P. Krátký, JUDr. F. Nevřela. Odsouhlaseno schvalování per rollam po 
internetu. Zamítnuto zakládání MS Praha 8 panem Haugwitzem st. Naopak souhlas se 
založením RS v Ústeckém kraji. Jednalo se o obnovení činnosti MS Praha 6 (předseda p. 
Sušický). 

 
15. 3. 2007 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
30. 3. – 1. 4. 2007 – Přípravný technický tým MS Plzeň na brigádě na faře v Domaslavi připravoval 

konání Západočeské konference KČ. 
 
10. 4. 2007 – Představenstvo. Zemřel pan Nevřela, ztráta hlavního sponzora.  
 
19. 4. 2007 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
8. 5. 2007 – Představenstvo.  V posledních komunálních volbách KČ zaznamenala jednoznačný 

úspěch – přes 32 tisíc hlasů. Hmatatelných výsledkem byli čtyři zastupitelé: pan starosta 
Holub v Pohledi, paní místostarostka Novotná ve Skomelnu a zastupitelé v Pohořelicích 
a Lučicích, MUDr. Hrabovský a pan Janů. 

 
15. 5. 2007 – Přijata: Interní směrnice financování MS a akcí KČ. 
 
19. 5. 2007 – V. Český zemský sněm KČ Praha, Dům vědeckotechnických společností, Novotného 

lávka. Projev MS Brno (Miroslav Bernkopf, Jiří Pospíšil, Pavla Drinocká) kritický vůči 
vedení KČ, ale nekonkrétně. Projev Marko Bohdaneckého (MS Hradec Králové) kritický 
vůči práci Dohlédací komise, vyzývá sněm, aby zanechal pražské teatrálnosti a 
přestěhoval se mimo Prahu, aby nabyl pracovanějšího charakteru. 

 
21. 5. 2007 – přijata SMĚRNICE Č.1/2007 Výběr členských příspěvků. 
 
 

2007 
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25. – 27. 5. 2007 - Konala se 
ZPČ konference 
v Domaslavi. 
Příjemný letní 
pobyt s rodinami a 
vyjasňování 
ideových 
východisek. 
Účastníci obdrželi 
pamětní listy. 

 
 
 
 
 
 
Zleva pánové Pejřimovský, Stejner a Ježík, čte pan Drnek, zády pan Makrlík s chotí. 
 
12. 6. 2007 – Představenstvo. Zajistit souhlas Mezinárodní monarchistické ligy s kopírováním a 

distribucí jejich zpravodajů, totéž u Maltézských rytířů u Lazariánů, s vydavatelem 
německého monarchistického časopisu. Zánik kategorie neregistrovaný sympatizant, 
krom řádného členství pouze kategorie platící příznivec. 

 
19. 8. 2007 – V. Ježík a O. Brachtel z MS Plzeň se účastnili přednášky JJ knížete Bedřicha 

Schwarzenberga na zámku Měšice u Tábora. 
 
20. 9. 2007 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
18. 10. 2007 - Zasedání MS Královské město Plzeň. Příprava mše svaté. 
 
19. 10. 2007 - MS Plzeň pořádá 3. mši svatou ku cti blahoslaveného Karla Rakouského v kostele 

sv. Martina a Prokopa v Lobzích. Poprvé za účasti uniformovaných členů KVH 35. IR a 
ostrostřelců ze Stříbra. Po mši společná trachtace U Wallise. 

 
Říjen 2007 – vydáno Prohlášení KČ k rakousko – českým vztahům (po konzultaci s rakouskými 

monarchisty).  
 
15. 11. 2007 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 
20. 11. 2007 – Představenstvo. Proběhla Veltruská výzva a aktivizace legitimistické platformy v odporu 

proti liberálnímu křídlu. Do P kooptováni: Jan Drnek, Jan Ježík, Jiří Pospíšil, Michal 
Lieberzeit, Gustav Bořík. Foltýn má pozitivní lustraci na spolupráci s StB. Expozé 
falešného šlechtice Lamberka. 

 
24. 11. 2007 – XVI. Generální sněm KČ v budově Praha 1, Novotného lávka 5. ČZ hejtmanem Drnek, 

moravským Pospíšil, MSl. Hibsch. Vydány ML, poprvé bez sponzorování p. Nevřelou.  
 
13. 12. 2007 - Zasedání MS Královské město Plzeň. 
 

Jan Drnek 
V. Makrlík 

J. Ježík 

Josef Pejřimovský 

Libor Steiner 
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15. 12. 2007 – Představenstvo. Kooptován Julek Moravec. Příprava ML. Smlouva pro placeného 
generálního sekretáře. Odmítnuty požadavky MS Brno na pořádání mimořádného GS a 
na změny stanov. Členové Předsednictva se shodli, že se nebudou pokoušet získávat 
podporu u členské základny ve sporu či v prosazování názoru a nápadu, dokud nebude 
toto vyřešeno uvnitř Předsednictva. Emailová komunikace a korespondence mezi členy 
Předsednictva bude přísně interní a členské základně budou sdělovány pouze dohodnuté 
a odsouhlasené záležitosti v dohodnutých formulacích.  

 

 
  Jan Drnek v tomto roce vydal v nakl. Akcent knihu v duchu 

alternativní historie Druhý dech habsburské 
monarchie. Kniha se zabývá tím, co by se 
pravděpodobně stalo, kdyby se císař a král 
Karel I. nechal v roce 1917 v Praze koruno 
vat českým králem. 

 
  V létě toho roku se Jan Drnek ženil na faře v Domaslavi u 

Konstantinových lázní a na svatbu mu přijeli 
členové předsednictva KČ Petr Nohel a Petr 
Krátký. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 38 - 

 

 
 
5. 1. 2008 - se MVDr. Jiří Čížek s Jiřím Sýkorou zúčastnili pohřbu JCKV Karla Ludvíka ve Vídni.            
 
19. 1. 2008 – Předsednictvo. Do předsednictva kooptován David Hibsch. Schválení petice Zrušme 

prezidenty (web Bohdanecký). Odsouhlasena finanční spoluúčast ústředí na tvorbě a 
provozu lokálních webových stránek MS. Přijato 8 nových členů. KČ se bude podílet na 
projektu MfD – seriál o deseti hlavních kandidátech na český trůn (Nohel). V roce 2007 
zaplatilo příspěvky 100 řádných členů KČ a nezaplatilo 243 evidovaných členů. Zaplatilo 
21 příznivců a nezaplatilo 148 evidovaných příznivců. Přijat postup – neplatiči budou 
odstupňovaně varováni a posléze vyloučeni, neboť strana nemá mnoho jiných příjmů než 
členské příspěvky. Pan Bernkopf rezignoval na předsedu MS Brno, ustanoven J. Pospíšil. 

 
29. 1. 2008 – Otevření Kavárny Monarchie pí. Dagmar Havlovou v pasáži Lucerny. Hojná účast členů 

Předsednictva i členů KČ. Přítomni i bývalí členové a zakladatelé jako Petr Placák a 
zástupci české šlechty (kníže Schwarzenberg). Rozhovory se zástupci tisku. Pořádkovou 
službu zajistili členové KVH 28. IR Českých dětí v RU uniformách se zbraněmi. Přítomni 
zástupci České korouhve. 

 
8. 2. 2008 – Členové MS Plzeň se kolektivně zúčastnili plesu KDU ČSL v Plzni. Byli oficiálně za KČ 

přivítáni z pódia a seděli pod vlastní vlajkou spolu s některými členy KVH 35. IR. 
 
8. 2. 2008 - ve Strážnici byla založena MS KČ Strážnice za účasti předsedy Václava Srba, tehdejšího 

hejtmana Jiřího Pospíšila a zakládajících členů: Jiří Sýkora (zvolen jako sekretář), 
Antonín Janás (místopředseda), MVDr. Jiří Čížek (předseda), Bronislav Indra.  

 
19. 2. 2008 – Předsednictvo. Usneslo zúčastňovat se samostatně těch voleb, kde není třeba platit 

volební kauci. ČZH Jan Drnek předložil několik variant konání ČZS. Pan Foltýn vyzván, 
aby předložil konkrétní kroky, které učinil k očistění svého jména uvedeného v 
seznamech konfidentů StB. Řešení problém pánů Lamberka a Stacha, kteří se 
neoprávněně vydávají za šlechtice. 

 
15. 4. 2008 – Předsednictvo. Schválen tisk propagačních letáků dle návrhu D. Hibsche k rozdávání při 

výstavě korunovačních klenotů a k univerzálnímu použití + najmutí 2 brigádnic k 
rozdávání letáků. Aktivity k oživení činnosti MS Praha 6 a MS Zlín i MS Liberec. Ukazuje 
se, že mnohé spontánně založené MS nejsou životaschopné nebo jejich činnost závisí 
jen na jedné osobě zakladatele a předsedy. 

 

3. 5. 2008 – P. Pejřimovský se za KČ účastnil na procesí za obnovu Mariánského sloupu v Praze. 
 
3. 5. 2008 – V Brandýse nad Labem na tradiční akci Audience u císaře Karla byl přítomen panovník 

JCKV Otto Habsbursko-Lotrinský. Kromě dalších aktivit přijal k audienci delegaci členů 
KČ ve složení: Václav Srb, Petr Nohel, Jindřich Jenček, Julek Moravec, Petr Krátký, Jan 
Drnek s chotí, Jaroslav Konečný, Petr Šico, M. Bohdanecký, jako host Dagmar Havlová. 
Členové delegace přednesli panovníkovi prosbu o vyslání zástupce či arcivévody 
Arcidomu habsburského k trvalému pobytu v Čechách (jednalo by se o příslušníka 
Arcidomu vybaveného jazykovou znalostí češtiny). Panovník vzal přednesenou prosbu v 
úvahu a vyjádřil všem členům KC poděkování za snahy o mravní obrodu českého 
národa.  

 

2008 
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17. 5. 2008 – Na ustavující schůzi se sešlo Programové grémium KČ. Členové: Blaťák Vlastimil, Grác 
Miroslav, Holman Jakub, Makrlík Václav, Pejřimovský Josef, Pospíšil Jiří S., Pták Dalibor, 
Šourek Bohumil. 

 

17. 5. 2008 – Předsednictvo. Pan Lieberzeit rezignoval na členství v P. Příprava krajských a senátních 
voleb v gesci Mgr. Krátkého (Volební manuál apod.). J. Pospíšil informoval, že někteří 
Moravané se setkali ve Veselí n. Moravou a usnesli se, že Moravané se v roce 2008 
nebudou účastnit žádných voleb, že je třeba se zaměřit na budování strany zevnitř. 
Dotisk letáků, příprava ML, odznaků a reklamních předmětů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Audience u JCKV Otty v Brandýse 3. 5. 2008. 
 
30. - 31. 5. 2008 – Český zemský sněm KČ v Třemošné u Plzně. Účast slabá, 15 členů KČ, z toho 5 

předsedů, nebo vyslaných zástupců MS. Z účasti se pro vážné důvody omluvili předem 2 
předsedové MS (Pohleď a Tábor). Sněmu se účastnili moravský a český hejtman (pan J. 
Pospíšil v roli velmi vítaného hosta). Dále bylo přítomno 5 členů předsednictva KČ. 
Podařilo se zajistit také přítomnost tisku (MF Dnes). 
 

5. 6. 2008 – Členové MS Plzeň podpořili účastí pietní akt KVH 35. IR u pomníku válečných obětí v 
Černošíně. Akce se účastnili i příslušníci KVH Stříbrských ostrostřelců. 

 
17. 6. 2008 – Předsednictvo. Pan Mejstřík bude v senátních volbách společným kandidátem KČ, US-

DEU a SNK ED. Část agendy GS přebírá pan Libor Steiner z Chrástu.  
 
4. 7. 2008 – členové KČ účastni pohřbu Johannese hraběte Kinského v Břevnovském klášteře. 
 
15. 7. 2008 – Předsednictvo. ČZH Jan Drnek navrhl vydávání elektronického Zpravodaje, měsíčníku, 

pro aktuální informovanost členstva. Sám zorganizuje redakci. Fyzicky vydávané ML 
budou sloužit k souhrnné propagaci strany navenek dle finanční situace. 

JCKV Otto Ing. Jenček 

Václav Srb Mgr. Petr Nohel Mgr. Petr Krátký 

Julek Moravec 

Petr Šico 

manž. Drnkovi 

M. Bohdanecký 

Dagmar Havlová 

Jar. Konečný 
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19. 7. 2008 – společné zasedání MS Praha 1, 5 a MS Praha 2. Téma podpory pana Mejstříka, coby 

koaličního kandidáta na senátorské křeslo za volební obvod Praha 1., a o dopisové akci 
na podporu obnovení pomníku maršála Václava Radeckého z Radče a zřízení 
programového grémia. 

 

19. 8. 2008 – Předsednictvo. Příprava pochodu 28. 10., sumarizace kandidátek k volbám (Moreava 
kandiduje). 
 

20. 8. 2008 – vyšel internetový Monarchistický Zpravodaj č. 1. 
 

20. 9. 2008 – Předsednictvo. Spokojenost s přehledem o financování strany, který vytvořila sekretářka 
KČ pí. Šťastná. Příprava pochodu 28. 10. 

 
25. 9. 2008 - Živou diskusi ke krajským volbám vysílal Český rozhlas Plzeň za účasti členů MS Plzeň V. 

Ježíka a J. Drnka. Ekonomická témata. 
 
26. - 27. 9. 2008 – V lokalitě Čtyři dvory u 

Brna se konal Moravský 
zemský sněm KČ. Sněmu se 
zúčastnilo 24 členů, sympati 
zanttů a hostů. Přijeli předse 
dové všech čtyř moravských 
MS, volební lídři KČ v 
Jihomoravském a Olomouckém 
kraji, vzácní hosté z Plzně – 
jediný náš kandidát do senátu 
pan Oldřich Kodeda, spolu s 
českým hejtmanem Janem 
Drnkem. Z předsednictva KČ 
byl přítomen ještě Mgr. Petr 
Krátký. Moravský zemský sněm byl uspořádán po několika letech. I proto byl sněm 
koncipován jako seznamovací a uvozovací do situace, ve které se Koruna Česká na 
Moravě nachází. Přímo na sněmu byly založeny dvě nové Místní společnosti, MS 
Olomouc a MS Valtice. Přijeli rovněž zástupci z Valašska, kde dosud Koruna Česká 
nemá oficiální zastoupení. Ing. Jenček v této době zastupoval KČ na Monarchienfóru v 
Německu.  

 
4. 10. 2008 - v Třemošné u Plzně se konala tradiční rekonstrukce bitvy na Piavě. Před zraky stovek 

diváků zde ukázku bitvy předvádělo na 200 členů historických vojenských spolků z celé 
země, mimo jiné i členové MS Plzeň. 

 

9. 10. 2008 - Živou diskusi ke krajským volbám vysílal Český rozhlas Plzeň ua účasti členů MS Plzeň V. 
Ježíka a J. Drnka. Sociální témata. 

 
17. - 18. 10. 2008 – KČ se účastnila krajských a senátních voleb.  
Ve STŘEDOČESKÉM kraji byla sestavena společná kandidátka KČ s Konzervativní koalicí. Lídrem 

kandidátky byl člen strany Právo a spravedlnost pan František Červenka. Pan Jaroslav 
Konečný za KČ se nacházel na 4. místě 24členné kandidátky. 

Luboš Velecký 

Vlast. Blaťák 

MUDr. Pavel Andrš 
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V PLZEŇSKÉM kraji sestavila kandidátku MS KČ sama. Lídrem 45členné kandidátky byl pan Mgr. 
Vlastimil Ježík (člen představenstva). 

V ÚSTECKÉM kraji kandidovala KČ na kandidátce Konzervativní koalice. Lídrem 11členné kandidátky 
byl pan Petr Žák (PaS). Pan Daniel Jetel za KČ se nacházel na 2. místě kandidátky. 

V JIHOČESKÉM kraji byla postavena kandidátka „Dohoda pro změnu“. Lídrem kandidátky byl ing. Miloš 
Benedikt, člen 4Vize, Na třetím místě byl člen KČ pan Bedřich Kalina, dalších pět členů 
KČ a tři kandidáti, které KČ navrhla. 

V PARDUBICKÉM kraji kandidovala KČ na kandidátce Konzervativní koalice. Lídrem 3členné 
kandidátky byl pan RNDr. Tomáš Kaláb Ph.D. (KS). Pan Ing. Martin Slezák za KČ se 
nacházel na 3. místě kandidátky. 

V kraji VYSOČINA nepostavila KČ žádného kandidáta a naši voliči zde podporovali 4člennou 
kandidátku Konzervativní koalice vedenou lídrem panem RNDr. Čestmírem Hofhanzlem. 

V MORAVSKOSLEZSKÉM kraji nebyla postavena žádná kandidátka. 
V JIHOMORAVSKÉM kraji byla sestavena společná kandidátka KČ s Konzervativní koalicí. Lídrem 

kandidátky byl člen Republikánské strany pan Vojtěch Fila. Pan MVDr. Jiří Čížek za KČ 
se nacházel na 3. místě 65členné kandidátky. Včetně 13 členů bylo 26 kandidátů 
navrženo KČ. 

V OLOMOUCKÉM kraji sestavila kandidátku MS KČ sama. Lídrem 41členné kandidátky byl pan MUDr. 
Pavel Andrš (bez pol. příslušnosti). Pan Mgr. Petr Nohel člen KČ se nacházel na 2. místě 
kandidátky. 

 
17. 10. 2008 - Již počtvrté se od 18 hodin v kostele sv. 

Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích 
konala mše svatá ke cti JCKV bl. Karla 
z Domu Rakouského. Mše se zúčastnili 
nejen členové KČ, ale i senátní kandidát 
Oldřich Kodeda, naši sympatizanti z 
lidoveckých řad a příslušníci KVH 35. 
ppluku ve vycházkových uniformách. 
Plzeňské velmi potěšil příjezd samotného 
předsedy strany pana Václava Srba se 
snoubenkou. Následoval přesun na 
trachtací do Military clubu (Saloon) v 
Kollárově ulici, mj. na guláš a pivo od 
kandidáta Koruny České do Senátu - 
arch.Oldřicha Kodedy, který zde pořádal setkání s veřejností.          Svěcení vlajky MS. 

 
18. 10. 2008 - Členové předsednictva KČ navštívili opět Brandýs (jako účastníci pravidelného symposia 

o JCKV Ludvíku Slavátorovi). 
 
28. 10. 2008 – Členové MS Olomouc za pomoci Vl. Blaťáka vyjednali zábor pozemku a postavení 

dočasné repliky pomníku Františka Josefa I., který byl v roce 1918 rozbořen. Šlo by zatím 
o jednodenní akci. 

 
28. 10. 2008 - Ve 14,00 v restauraci Monarchie byla uspořádána tisková konference k 28. 10. – 1918 

–2008, k Desetiletí obnovy monarchie v českých zemích a k našemu následnému 
Pochodu za monarchii. Celý průběh TK natáčela ČT, která z ní odvysílala téhož dne 2 
šoty a natočila rozhovor s předsedou Srbem. Následoval Pochod. Měl i rozměr 
mezinárodní, neboť se jej zúčastnil i předseda rakouských monarchistů (SGA) p. 
Alexander Šimec a honorární konzul Království Obojí Sicílie pan doc. dr. Giuseppe 

Jan Drnek Johan Ježík 
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Maiello. Bylo neseno 8 velkých transparentů. Pochod byl velmi důstojný a kultivovaný a 
skončil asi po 45 minutách v parčíku u sochy Františka I. (II.) krátkým projevem a zpěvem 
Svatováclavského chorálu a Císařské hymny. CELÝ PRŮBĚH BYL NATÁČEN ČESKOU 
TELEVIZÍ. Většina účastníků se 
posléze přesunula do blízké 
„korunní“ restaurace Pražský most, 
kde pokračovaly neformální 
diskuse do pozdních večerních 
hodin. ČT 1 uvedla celkem tři šoty 
z pochodu za monarchii, a to ještě 
večer 28. října. Ten den se KČ 
objevila na obrazovce celkem 
třikrát, ve třech různých pořadech! 
– v Regionech, na ČT 24 a 
konečně v hlavní zpravodajské 
relaci ČT 1.                                                    V čele pochodu členové České korouhve. 

 
1. 11. 2008 - V děčínské kavárně Svět se sešli na své pravidelné schůzi členové MS KČ Děčín za 

předsednictví pana Daniela Jetela. Členové společnosti, inspirovaní pražským Pochodem 
pro monarchii, pojali chvályhodný nápad, zorganizovat k příštímu ročníku pochodovou 
hudbu, tedy přesně to, co letošnímu pochodu citelně chybělo. Dále se hovořilo o 
propagaci a byly hodnoceny průbeh i výsledky voleb. Schůze se účastnil i bývalý člen KČ 
pan Smělík, který projevil zájem o opětovné členství. 

 

18. 11. 2008 – Předsednictvo. Na členství v P rezignovali pánové Bořík, Lieberzeit a Bohdanecký. 
Kooptace pánů Báči a Blaťáka. Petr Krátký se stává II. místopředsedou. Odsouhlasen 
vznik České, Moravské a Slezské zemské společnosti. 6 nových členů. Pánové 
Lamberk a Foltýn, kteří vystoupili z KČ, organizují Český královský klub. 

 
29. 11. 2008 – XVII. Generální sněm KČ na Novotného lávce. Mezi sněmy odstoupilo 5 členů 

předsednictva, 3 z nich kooptovaní a potvrzení XVI. GS. (p. Lieberzeit, p. Foltýn, Ing. 
Bořík, p. Hibsch a p. Bohdanecký). Sněm vzal tyto rezignace na vědomí. Mezi sněmy se 
vytvořilo v předsednictvu a okolo něho pevné pracovní jádro, které se vyznačuje pracovní 
a docházkovou morálkou, jehož členové si rozdělují role a pracovní úseky podle svých 
schopností i možností. GS potvrdil mandáty nově kooptovaných členů předsednictva a 
provedl doplňkové volby do řad Dohlédací komise, čímž byly naplněny Stanovy strany. 
Po zakončení sněmu se vedoucí orgány strany ustálily v tomto složení: Předseda – p. 
Václav Srb, První a druhý místopředseda – Ing. Jenček, Mgr. Krátký, Zemští hejtmani – 
p. Drnek (Čechy), p. Pospíšil (Morava a dočasně Slezsko), Členové představenstva – 
všichni výše uvedení + p. Blaták, p. Ing. Báča, Dohlédací komise – p. Krupka, p. 
Konečný, p. Hibsch a p. Lyko. 
  Kritickou se jevila účast členské základny strany na zemských sněmech, přípravě voleb 
a veřejných akcích. Ostudným byl stav plateb stranických příspěvků, zejména u 
některých členů strany. Po finanční stránce byla KČ závislá na výběru členských 
příspěvků. 
 Poprvé se součástí sněmu stala i mše svatá. Sněm byl zahájen zpěvem 
Svatováclavského chorálu a ukončen císařskou hymnou. Sněm mel tentokrát 
celovíkendový charakter. V pátek mu předcházela prohlídka reprezentativních prostor 
Pražského hradu a v neděli následovala návštěva hradu Karlštejna. V průběhu sněmu 
byly položeny kytice k hrobu císaře a krále Karla IV. Na Křížovnickém náměstí a 
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Františka I. (II.) na Smetanově nábřeží. V pátek i v sobotu bylo umožněno neformální 
setkání a společný oběd v restauraci U Valšů. K nemalé radosti účastníků sněmu a 
všech monarchistů, referovala o konání sněmu i Česká televize v hlavních sobotních 
večerních zprávách ČT-1 (hned vedle sjezdu ODS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2008 celkem 5 čísel (1 – 5). Zpravodaj navrhl Jan Drnek 
v průběhu Českého zemského sněmu 2008. Bylo velmi finančně a organizačně náročné vydávat tištěné 
Monarchistické listy více, než jednou ročně. List proto nebyl dostatečně aktuální a zabýval se jen 
souhrnem nejdůležitějších akcí. Koruna Česká potřebovala pružný zpravodaj, který by přinášel aktuální 
zprávy, oznamy a pozvánky na akce, teze a projednávané záležitosti. MZ měl současně působit jako 
držitel základní názorové platformy závazné pro celou stranu a udržovat ji v povědomí členstva. Nebyl 
tedy tribunou pro kohokoliv a cokoliv, vyhýbal se sporným a ostudným záležitostem, které by navenek 
kazily obraz o KČ ve veřejnosti. Měl KČ představit jako pevnou a jednotnou frontu monarchistů, 
konzervativců, legitimistů. 
  Postupně byl rozšířen o rubriku pro názory, které se nemusely krýt s oficiálním názorem strany a jejího 
vedení. Začal poskytovat prostor pro monarchistické, církevní a historicko-vojenské spolky a hnutí, které 
se svým pojetím monarchismu blížily platformě KČ a mohly s ní spolupracovat ve volbách nebo 
v zajišťování některých akcí. 
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13. 1. 2009 – Představenstvo – Příprava na volby do Evropského parlamentu. Příprava vydání ML. 

Příprava ČZS a spolupráce s programovým grémiem KČ. Kalendář akcí. 
 
15. 1. 2009 – Schůze MS Plzeň. 
 
31. 1. 2009 – Plukovní den KVH 35. IR za účasti členů MS Plzeň. 
 
10. 2. 2009 – Představenstvo – Projednávány programové teze pana Makrlíka (Demokratický 

monarchismus). Porovnány s výstupy Programového grémia. Pan Makrlík se zúčastnil 
jednání jako host. Zajištěna trasa Pochodu za monarchii. Tvorba nových stránek KČ. 
Snaha získat clebrity ke kandidatuře ka KČ ve volbách do EP (Rotrová, M. Eben). 
Příprava volebního programu a volebního čísla ML. J. Pospíšil a V. Ježík oznámili své 
postupné stažení se z funkcí v KČ. 

 
11. 2. 2009 – Znovu-ustavující schůze MS Praha 2, 3 a 10 (Královské Vinohrady). 
 
19. 2. 2009 – Schůze MS Praha 6. 
 

21. 2. 2009 - V Plzni šermířský bál za účasti členů MS Plzeň a mnoha monarchisticky smýšlejících 
osob. 

 
9. 3. 2009 – Představenstvo. Vytvoření základního programového dokumentu, který by pro delší dobu 

vymezil postoj a pozici monarchistů nejen k evropské integraci a zahraniční politice státu, 
ale také k otázkám a kategoriím diskutovaným před každými volbami a ve všech 
politických rovinách. Jako podklady k jednání posloužily programové předlohy a teze 
Programového grémia strany, dále pánů Makrlíka, Báči, Drnka a Krátkého, stejně jako 
dokumenty užívané k propagaci při volbách do EP v roce 2004. Jiří Pospíšil abdikoval na 
funkci MZH. Pan Blaťák neuspěl při pokusu zorganizovat monarchistický ples na ledě v 
Olomouci. Programové grémium vydalo první zprávu o činnosti. Projednány 3 verze 
volebního programu. Podrobná, střední a krátná (letáková).  

 

11. 3. 2009 - Schůze MS Prahy 2,3 a 10 – Královské Vinohrady v salonku kavárny a čajovny GOBI, 
Vinohradská 63. 

 
19. 3. 2009 – Volební koordinátor Mgr. Petr Krátký oznámil, že kandidátka KČ do EP je zcela zaplněna. 
 
26. 03. 2009 - V 19:00 se konalo jednání místní společnosti MS Praha 4 v náhradních prostorách Klubu 

České korouhve na adrese Rumunská 24. 
 
11. - 12. 4. 2009 – MS KČ v Pohledi u Světlé nad Sázavou uspořádala o velikonočním víkendu v rámci 

Desetiletí obnovy monarchie v českých zemích 2008 – 2018 akci nazvanou Staročeské 
velikonoce na Michalově statku v Pohledi. Sněmu se zúčastnilo okolo 25 členů, 
sympatizantů a pořádajících členů KČ. Z celkem 14 českých MS vyslalo své zástupce 7 
MS (Pohleď, Plzeň, Liberec, Praha 6, Praha 4, Praha 1 a 5, Praha Královské Vinohrady. 
Šlo tedy o poloviční zastoupení. Z Představenstva KČ se zúčastnili 3 jeho členové 
(předseda Václav Srb, místopředseda Mgr. Petr Krátký a zemský hejtman Jan Drnek). 
Hostem sněmu byl pan Andrš z Olomouce, který přednesl pozdrav z Markrabství. Podle 
zprávy, kterou podal Mgr. Krátký, se členská základna KČ nadále rozrůstá a přibývá 

2009 
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průměrným tempem 5 – 10 členů měsíčně. Nyní dosahuje stav členstva více než 500 
členů. Ústředním tématem aktivizace členské základny. 

 

14. 4. 2009 – Představenstvo – Hledání osobností ke kooptaci do Předsednictva.  
 

15. 4. 2009 - Ve 21,45 byl na stanici Českého rozhlasu 3 - Vltava odvysílán radiodokument KRÁL NA 
HRAD, dílo, které se snaží reflektovat fenomén novodobého monarchismu, neboli snah 
určitých společenských skupin či jednotlivců o obnovení království v českých zemích. 
Účinkoval Petr Placák a členové KČ. 
Josef Pejřimovský místil na internetu Petici za obnovení Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí v Praze. 

 

24. - 25. 4. 2009 – Členové KČ se hojně účastnili tradiční Audience u českého krále Karla v Brandýse 
nad Labem. Někteří v uniformách a řadách KVH. 

 

2. 5. 2009 – ČT vysílala pořad Monarchisté v Česku. Na internetových stránkách dostal pořad všech 5 
hvězdiček ocenění a v pořadu vystupovali členové KČ. 

 

15. - 16. 5. 2009 – VIII. Český zemský sněm KČ v Pohledi. Sněmu se zúčastnilo okolo 25 členů, 
sympatizantů a pořádajících členů KČ.  Z celkem 14 českých MS vyslalo své zástupce 7 
MS (Pohleď, Plzeň, Liberec, Praha 6, Praha 4, Praha 1 a 5, Praha Královské Vinohrady. 
Z Představenstva KČ se zúčastnili 3 jeho členové (předseda Václav Srb, místopředseda 
Mgr. Petr Krátký a zemský hejtman Jan Drnek). Hostem sněmu byl pan Andršt z 
Olomouce, který přednesl pozdrav z Markrabství. V pátek podle programu proběhla 
prohlídka historického skansenu a diskuse u pece se protáhly až do prvních ranních 
hodin. Významný návrh vzešel od Radima Špačka, a sice zřídit kromě Programového 
grémia ještě Právně-legislativní grémium, které by rozpracovávalo takové sporné otázky, 
jako je například postoj strany k Lisabonské smlouvě, legislativní představu o fungování 
monarchie v Čechách, aspekty příští ústavy a některých důležitých právních norem. Díky 
členu Představenstva panu Juliu Moravcovi byly včas vytištěny a na místo dovezeny 
nové Monarchistické listy shrnující témata a děje uplynulého roku. Bylo rozhodnuto 
doporučit jednotlivým MS nevzdávat se jisté míry teatrálnosti, tedy užívání vlajek, 
spolupráce s uniformovanými skupinami a výtvarné stránky dokumentů i propagačních 
předmětů. V KČ zjevně existuje skupina členů, kteří zastávají opačný názor než 
Představenstvo a přejí si přijetí LS. Názor Představenstva vyjádřený programovým 
prohlášením zní: EU ano, LS nikoliv. 
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21. 5. 2009 – 16,41, vysílala ČT rozhovor s předsedou KČ Václavem Srbem, lídrem kandidátky strany 
do voleb do EP. 

 
23. 5. 2009 – MS KČ v Hranicích na Moravě uspořádala Historickou procházku po památkách Hranic 

a okolí. 
 
6. 6. 2009 - Členové plzeňské MS se zúčastnili tradiční každoroční piety u pomníku padlých z I. 

světové války v Černošíně. Akci 
organizoval KVH 35. pěšího pluku v 
Plzni ve spolupráci s obcí Černošín. 
Pocta sestávala ze slavnostního 
nástupu vybraných příslušníků jednot 
ky, položení věnce za zvuků císařské 
hymny a bohoslužby slova, kterou přijel 
sloužit otec Jaroslav Šašek z Plané. 
Občanům byly rozdány písemné 
materiály o historii 35. p. pluku a 
propagační materiály Koruny České 
včetně nového vydání Monarchistic 
kých listů. Krátké proslovy o pluku a 
myšlence monarchie přednesli Václav 
Vondrovský a hejtman Jan Drnek. 
 

9. 6. 2009 – Představenstvo – Hodnocení výsledků voleb. Rozdělení agendy generálního sekretáře (P. 
Nohel nezvládá). 

 

8. 7. 2009 - Konala schůzka monarchistů a příznivců - Místní společnosti Koruny České- Praha 2, 3 a 
10 – Královské Vinohrady v salonku vinárny: Víno u Ály. U Tržnice 6, Královské 
Vinohrady Praha 2. 

 

11. 7. 2009 - Konalo setkání monarchistů a příznivců z Facebooku v Ostravě - Svinově! Restaurant 
Hugo, Ostrava – Svinov, Bílovecká 69/48, v čase 18,30 – 23,00 hod. V české verzi 
facebooku jsou již 3 (!) početné monarchistické skupiny. 
  MS Praha 6 založila Občanské sdružení Kapličky pro opravy a údržbu českých a 
moravských kapliček. 
 

14. 7. 2009 – Představenstvo – Příprava předčasných parlamentních voleb (Kauce?). Ukazuje se, že 
členové KVH (vojáci) se nechtějí příliš angažovat v pochodech a manifestačních akcích 
KČ, ačkoliv jinak se ke KČ hlásí většinou jako sympatizanti. ČZH předal členům P CD s 
návrhem obsahu Monarchistického kalendáře na rok 2010 + s kalkulací tisku 500 ks. Pan 
Štogr předal skrze pana Drnka KČ album originálních pohlednic z doby RU s podmínkou 
zorganizovat prodejní aukci, která by pomohla propagovat KČ. 

 

16. 7. 2009 - Pravidelná schůze MS KČ v Praze 1 a 5 se konala v restauraci Pražský most – U Valšů, 
Betlémská ul. 5, Praha 1 – Staré Město. Jednáno o podpoře podpisové akce na podporu 
obnovy pomníku maršála Radeckého. 
 

8. 8. 2009 – Na Levém Hradci se konala tradiční bohoslužba za rod Přemyslovců, za účasti členů KČ. 
 

20. 8. 2009 - Pravidelná schůze MS KČ v Praze 1 a 5 se konala v restauraci Pražský most – U Valšů, 
Betlémská ul. 5, Praha 1 – Staré Město. Hodnocení voleb do EP a nespokojenost s jejich 
výsledkem.  
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20. 8. 2009 - Pravidelná schůze MS KČ v Plzni. Členstvo se rozhodlo kandidovat v parlamentních 
volbách. Byla sestavena kandidátní listina, vybrány peníze na volební kauci a jmenován 
zmocněnec. 

 
12. 9. 2009 – Členové představenstva Petr Nohel a Petr Krátký se vydali do Domaslavi u 

Konstantinových lázní, aby na zdejší faře pogratulovali ČZH Janu Drnkovi, který se zde 
právě ženil. 

 
18. 9. 2009 - V. Moravský zemský sněm KČ ve Valticích byl zahájen v 19, 00 v hotelu Hubertus ve 

valtickém zámku. Celkem bylo zapsáno 45 osob, 
dvojnásobně větší účast než na loňském MZS. 
Úvodní slovo přednesl předseda MS KČ Valtice 
p. Luboš Velecký, jako představitel pořádající 
MS, Následovala Zpráva o aktivním působení 
Koruny české na Moravě a výhled do budoucna. 
Zazněly zprávy předsedů místních společností 
na Moravě z MS Valtice, MS Strážnice, MS 
Olomouc a MS Brno. Byl dán prostor pro 
diskusní příspěvky, v němž dostali slovo hosté z 
Předsednictva KČ. Pan předseda Václav Srb, 
Pan ing. Jenček. Následovala přednáška p. 

Luboše Veleckého „Vláda Lichtensteinů na Moravě“. Diskuse pokračovala příspěvkem p. 
Mgr. Krátkého ke statistickým a organizačním záležitostem. Český hejtman Jan Drnek 
pronesl svůj projev, také MUDr. Josef Hrabovský, bývalý moravský zemský hejtman Mgr. 
Petr Nohel. Ve 22,25 se sněm rozloučil s hostujícími rakouskými monarchisty a po 
závěrečné řeči emeritního moravského hejtmana p. Jiřího Pospíšila a po přijetí usnesení 
přešel ve volnou diskusi i zábavu. Představenstvo zde bylo téměř kompletní, vzhledem k 
následujícímu konání svého výjezdního zasedání. 

 
19. 9. 2009 – Představenstvo – Ve Valticích se 

uskutečnilo výjezdní zasedání 
Předsednictva. Ve večerních 
hodinách, proběhla společná 
večeře a posezení se členy a 
příznivci MS Valtice. Druhý den 
prohlídka zámku Valtice a 
prohlídka zámku Lednice. Před 
sednictvo odsouhlasilo vydání 
Historického monarchistického 
kalendáře na rok 2010. Zpracová 
ní J. Drnek. Většinu agendy GS převzal pan Šourek. Petr Nohel předal členům P CD s 
dokumenty z historie KČ. 

 
4. 10. 2009 - V Plzni a v Třemošné u Plzně se uskutečnila impozantní akce vojenských historických 

jednotek. V 11,oo hodin nastoupily jednotky v počtu asi 200 příslušníků na náměstí, kde 
člen KVH 35. pěšího pluku, pan hrabě Wallis (potomek majitele pluku) přednesl dosti 
odvážnou řeč o památce českých vojáků bojujících v 1. SV na straně monarchie. Poté 
následoval pochod jednotek k nádraží císaře Františka Josefa I., za zvuků bubnu a úžasu 
nic netušících obyvatel města a odjezd na bojiště do Třemošné. Akce se účastnil ČZH 
Jan Drnek a další monarchisté. 
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13. 10. 2009 – Představenstvo – Věnováno výhradně organizaci Pochodu za monarchii. 
 

14. 10. 2009 - Pravidelná schůze MS KČ Prahy 2,3 a 10 – Královské Vinohrady se konala v restauraci 
„Víno u Ály“, vedle Vinohradského pavilonu v 18.30. Byly rozdány letáky k pochodu 28. 
října a organizační záležitosti ohledně pochodu i manifestace u pomníku maršála 
Radeckého. Dále byla podána zpráva o průběhu Moravského zemského sněmu ve 
Valticích. 

 

16. 10. 2009 – 5. Mše sv. na památku a ku cti blahoslaveného císaře a krále Karla I. se konala v Plzni v 
salesiánském kostele v Lobzích od 18h. Zde se již pátý rok zúčastnili členové plzeňské 
MS (pan předseda Ježík přednesl nástin životopisu a historického významu bl. Karla pro 
farníky), dále členové KVH 35. pěšího pluku v uniformách a členové Spolku ostrostřelců 
ze Stříbra v uniformách. Jako host zde byl pan Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora za 
Lidovou stranu. Po mši se přítomní odebrali do salonku restaurace U Bernarda k 
trachtaci. 

 
21. 10. 2009 - Mše sv. na památku a ku cti blahoslaveného císaře a krále Karla I. se konala v 

kostele Panny Marie pod řetězem v Menším městě Pražském (Malá Strana). 
 
22. 10. 2009 - Konal se v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze Slavnostní večer PO 

STOPÁCH MARŠÁLA RADECKÉHO. Slavnostní večer v rámci projektu ''České stopy ve 
světových dějinách'' který uspořádal Spolek Praha-Cáchy/Aachen byl věnován ''Janu 
Josefu Václavu Radeckému z Radče. 

 
23. - 25. 10. 2009 - V Hechingenu /Německo/ se konalo 2. Monarchieforum na téma: ''Křestanský 

konservatismus v Císařské říši''. Organizátorkou byla Německá monarchistická 
společnost /Die Deutsche Monarchistische Gesellschaft/ a Monarchistická nadace /Pro 
Monarchie Stiftung i.G./. Stejně jako v minulém roce v Laufenu byla i v tomto roce 
pozvána i Koruna Česká. Přednášek se zúčastnil jako host místopředseda KČ ing. 
Jenček. 

 
Říjen 2009 - Byl vytištěn a vydán Monarchistický a historický 

kalendář na rok 2010. V historii strany ojedinělý počin k 
šíření našich myšlenek. Kalendář na 162 stranách 
obsahuje: 
-samotný kalendář (vždy týden na jedné stránce) s 
odkazy na významná výročí naší historie ke každému dni 
v roce 
-církevní kalendář se jmény svatých, lunárními cykly, 
východy slunce apod. 
-adresář pro vlastní záznamy 
-přílohu ke čtení – Dějiny české státnosti, pojednávající o 
osudech národa a státu od příchodu Čechů do Evropy po 
současnost se zaměřením na aspekty státnosti 
-stránku monarchistického humoru 
-stručné dějiny strany Koruny České a jejích snah o 
obnovení monarchie 
-základní program strany a odpovědi na nejfrekventovanější otázky veřejnosti 
-adresy a odkazy na všechny existující místní společnosti. 
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  Kalendář byl prodáván za 120,-Kč a byl do konce roku zcela vyprodán v nákladu 500 
ks. 

 
28. 10. 2009 – II. Pochod za monarchii v Praze. Celou 

akci odstartovalo v 11,00 hodin setkání na 
Malostranském náměstí na podporu 
obnovení pomníku maršála Václava 
Radeckého z Radče. Na místo bývalého 
pomníku byl instalován vysvětlující 
transparent a položeny květiny. Předseda 
pan Václav Srb pronesl do megafonu projev 
a okolojdoucím zájemcům byly rozdány 
vysvětlující letáky. Dorazila i početná 
delegace z Markrabství Moravského. Po 
tiskové konferenci pana předsedy konané v 
restauraci U Valšů, se monarchisté sešli ve 
14,00 hodin u sochy Sv. Václava. Po 
hymnách a proslovu pana předsedy se 
průvod vydal po ohlášené trase k Můstku, do 
Celetné ulice, Staroměstským náměstím k 
Náměstí Křížovníků. Zde byl pochod 
ukončen opět hymnami a proslovem. 
Následovala oslavná trachtace v námi zcela 
zaplněné restauraci U Valšů. 

 
1. 11. 2009 - Zasloužilý člen KČ a bývalý moravský zemský hejtman Jiří S. Pospíšil se stal členem 

Obecního zastupitelstva v Křenovicích, okr. Vyškov, kam byl kooptován v rámci 
kandidátky Nezávislých, ale nyní již samozřejmě jako člen Koruny České. 

 
10. 11. 2009 – Představenstvo – ČZH Jan Drnek dodal a dovezl z Plzně 400 ks Monarchistického 

kalendáře. Příprava GS. Informace Ing. Jenčeka o monarchistickém sněmu v 
Hechingenu. 9 nových členů. Navrhované změny ve Stanovách. 

 

11. 11. 2009 - Schůze MS KČ Prahy 2,3 a 10 – Královské Vinohrady se konala ve vinárně U Ály – 
vedle Vinohradského pavilonu ulice U tržnice 6. Hlavním bodem byla účast na akcích, 
spojených s výročím 17. listopadu, prodej Monarchistického kalendáře, XVIII. Generální 
sněm atd.  

 
12. 11. 2009 - Vídeňský Pochod za monarchii a proti republice se konal v 19.00 hod. od nám. Stock 

am Eisen /vedle chrámu Sv. Štěpana - Stefanskirche jako i vloni a směřoval k Pomníku 
republiky vedle parlamentu. Pochodu ve Vídni se členové KČ letos účastnili již počtvrté 
(Václav Srb a Ing. Jenček). 

 
25. 11. 2009 -  Navštívila relativně početná skupina členů KČ Bratislavu, aby si vyslechla přednášku 

JCKV Karla, který je také českým princem a prvním následníkem svého otce Otty 
Habsburského v pořadí na trůn (z Prahy jeli 3, z Brna 1, ze Strážnice 5). Přednáška na 
téma "Rakousko jako předstupeň evropské integrace" se konala v Aule maximae. 

                       V tento den byl sympatizant KČ PhDr. Milan Novák, správce brandýského zámku 
dekorován papežem Benediktem XVI. Řádem sv. Řehoře. Řád převzal pan Novák 
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z rukou kardinála Miloslava Vlka následujícího dne. Fakticky se jedná o udělení titulu 
rytíře, první povýšení do šlechtického stavu po desítkách let. 

 
27. - 29. 11. 2009 – XVIII. Generální sněm KČ v Praze na Novotného Lávce. Začal tradičně již v pátek 

27. 11. 2009 v 16,00 prohlídkou reprezentačních sálů Pražského hradu. Po 18. hodině 
následovalo přátelské a neformální předsněmovní posezení v restauraci Pražský most – 
U Valšů, kterého se zúčastnilo cca 15 členů a příznivců. Vlastní sněmovní den byl 
zahájen tradiční mší sv. v kostele sv. Františka Serafínského na Křížovnickém náměstí v 
9.00. Dopolední část Generálního sněmu řídil předseda Václav Srb. Zahajoval tradičně 
Svatováclavským chorálem, poté byl schválen jednací řád. Zaujal pozdrav předsedy 
Konzervativní strany Jana Kubalčíka, pozdrav předsedy Kruhu monarchistů Lombardie a 
Benátska pana Diega Zoii a pozdrav jednoho z otců zakladatelů Koruny České, MUDr. 
Dalibora Stejskala. Fyzicky byl přitomen ing. Jiří Webr, rytíř z Prawomilů, který 
zastupoval na našem sněmu šlechtické rody a pozdravil přítomné krátkým projevem. Na 
závěr odpolední části pronesl projev český zemský hejtman a člen Předsednictva KČ pan 
Jan Drnek. Po skončení poskytl místopředseda KČ Mgr. Petr Krátký rozhovor ČTK. 
Obědová přestávka byla zahájena tradičním položením kytic se stuhami u pomníků 
panovníků Karla IV. a Františka I. (II.). Odpolední-pracovní a diskusní část jednání řídil 
místopředseda KČ Mgr. Petr Krátký. Byla proslovena Zpráva o činnosti strany za 
poslední rok, byl potvrzen mandát nově kooptovaných členů Předsednictva, slečny 
Kristiny Strachové z Chebu a Mgr. Petra Nohela z Roztok u Prahy, svoji kandidaturu 
předložil pan Tomáš Pavlica, předseda MS KČ Valašské Meziříčí a posléze byl rovněž 
zvolen. Přítomní členové z Moravy zvolili moravským zemským hejtmanem pana Luboše 
Veleckého, předsedu MS KČ Valtice, který se tím zároveň rovněž stal členem 
Předsednictva. Dále byla Dohlédací komise doplněna pány Otou Ryšavým a Bc. Petrem 
Müllerem. DK posléze zvolila novým předsedou pana Jana Konečného. Byl schválen 
aktualizovaný text Stanov. Diskuse byla nesporně zajímavá. Po skončení sněmu 
předseda Srb ve spolupráci s místopředsedou Krátkým sepsali zprávu pro ČTK. Po 
skončení oficiální i pracovně diskusní části Sněmu se značná část účastníků odebrala 
opět do blízké restaurace Pražský most – U Valšů, kde pokračovala neformálními 
diskusemi. V neděli 29. 11. 2009 - v den úmrtí našich panovníků Karla IV. a Marie 
Terezie blahé paměti následoval výlet na Karlštejn, kde byla pro členy a příznivce 
Koruny České rezervována mimořádná prohlídka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 12. 2009 – Představenstvo – Hodnocení GS. Kritika pana Makrlíka, který bez ohlášení rozdával 
vlastní petici a dožadoval se hlasování. Přijata rezignace Julka Moravce na člena P. 
Zrušení MS Přerov a MS Všetaty. Schváleno založení MS Valašské Meziříčí. Kooptace 
sl. Strachové a pana Pavlici za členy P. Rozdělení agendy.  

 

Petr Nohel 
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Prosinec 2009 – byla zveřejněna internetová petice Zrušme prezidenty, která dosáhla téměř tisíce 
podpisů. www.zrusmeprezidenty.cz   

 

26. 12. 2009 - Předseda KČ reprezentoval monarchistické myšlenky i stranické zájmy v České televizi 
v pořadu Politické spektrum programu Čt 24 ve 20,33 hodin večer. Tématem pořadu 
byla problematika islámu, obrany západní civilizace a míry tolerance.  

 

27. 12. 2009 se v Ostravě-Porubě (Slezsko), v salónku restaurace “Krčma u zvonu”, konalo zasedání I. 
Slezského zemského sněmu. Pro Korunu Českou záležitost prvořadého významu. 
Zasedání svolal Jaromír Fojtík (Slezský zemský hejtman KČ) ve spolupráci s naším 
dlouholetým aktivním členem Davidem Hibschem (předseda KČ Ostrava). Jako hosté z 
řad předsednictva se zúčastnili: Václav Srb (předseda KČ), Bohumil Šourek (generální 
sekretář KČ), Tomáš Pavlica (předseda MS KČ Vlašské Meziříčí). Po zahájení modlitbou 
v latinském jazyce za úspěšný rozvoj slezské zemské organizace přivítal p. Fojtík 
účastníky a dále moderoval jednání. Po přípitku byla zpívána císařská hymna. Poté 
přednesl pan D. Hibsch projev na téma duchovní podstaty monarchie. Předseda KČ 
Václav Srb seznámil účastníky s politickými záměry KČ a jejím směřováním. Poděkoval 
za pozvání a ocenil veškerou práci a snahu svolavatelů sněmu. Po přestávce se 
účastníci seznámili s plánovanými aktivitami slezské zemské organizace KČ, se 
záměrem vedení nechat vyrobit slezskou zemskou korouhev, jejíž návrh by se mohl, 
podle předsedy KČ, stát určitou šablonou pro korouhve všech zemských organizací. Byl 
předložen také návrh uspořádat během jara 2010 pouť KČ na slezské poutní místo Cvilín 
nad Krnovem (Jägendorf), kde by byla zároveň posvěcena korouhev KČ. Účastníci byli 
také seznámeni se záměrem oslovit za naši organizaci bývalou zemskou šlechtu a byli 
obeznámeni s přípravou dopisu, potomkům těchto šlechtických rodů. Členové zvolili 
Slezského zemského hejtmana, pana Jaromíra Fojtíka. Po diskusi, kolem 21,00 hodiny 
byl sněm slavnostně zakončen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2009 celkem 11 čísel (6 – 16). 

David Hibsch 

http://www.zrusmeprezidenty.cz/
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6. 1. 2010 - Předseda KČ vystoupil v Dobrém ránu na ČT 1.  
 
12. 1. 2010 - K jednání předsednictva byla předložena šokující Analýza o platbách a výběru 

stranických příspěvků. K tomuto datu strana evidovala 964 členů a příznivců, kteří by 
měli podle stanov platit pravidelně roční stranický příspěvek ve výši 500,-Kč. Z tohoto 
počtu zaplatilo příspěvky za rok 2009 pouze 142 členů a sympatizantů. 822 členů a 
sympatizantů tedy mělo být, v souladu se stanovami, ze strany vyloučeno. Konkrétněji se 
jednalo o 328 členů, 182 příznivců, 19 zahraničních příznivců a 289 osob o trvání jejich 
členství panovaly pochybnosti (nekomunikovali a byli zcela pasivní). Předsednictvo KČ 
se rozhodlo převést do stavu „bývalých členů a příznivců“ 276 prokazatelně 
nekontaktovatelných osob a počet členů a příznivců KČ se tak snížil na 644. Z tohoto 
počtu bylo stále 504 osob počítaných jako neplatiči. 

 
6. 1. 2010 - Předseda KČ reprezentoval monarchistické myšlenky i stranické zájmy v České televizi v 

pořadu Dobré ráno vysílaném na programech Čt 1, Čt 2 a Čt 3. Zde úspěšně odrážel 
pokus režie pořadu zesměšnit monarchistickou myšlenku konfrontací předsedy seriózní 
monarchistické strany s takzvaným valašským králem, hercem a komikem Bolkem 
Polívkou. 

 
23. 1. 2010 - V Mladé Boleslavi, v hostinci u Hymrů, se konala tradiční zabijačka. Při této příležitosti bylo 

do hostince svoláno setkání zástupců a velitelů vojenských historických jednotek (KVH), 
sdružených v alianci. Probíhalo zde jednání o některých sporných otázkách ohledně 
výstroje a cvičebních či povelových předpisů. Do ranních hodin se pak protáhla 
společenská část akce. K dispozici bylo vše, co tradiční zabijačka může nabídnout, dobré 
pivo a ochotný personál. Majitel hostince i jeho obsluhu tvoří příslušníci 10. 
zeměbraneckého pluku. Akce se účastnil také český hejtman KČ. 

 
V lednu 2010 zasedalo i Programové grémium KČ a zhodnotilo práci za poslední čtvrtletí roku 2009. V 

rámci urychlení práce na střednědobém programu KČ byla v červenci 2009 navržena 
změna systému práce. Návrh byl jednohlasně schválen. 

 
4. 2. 2010 - zemřela v bavorském Pöckingu manželka dědice českého i císařského trůnu Otty 

Habsburk-Lotringen, Regina von Sachsen-Meiningen. Dožila se 85 let. Text 
kondolence, který, přeložen do němčiny, byl odeslán oficiální cestou JCKV Ottovi: 

 
4. 2. 2010 - od 18,00 v salonku restaurace CHARLIES v Mařákově ul. č. 7. zasedala Místní společnost 

Praha 6. Na programu byla kontrola zápisů ze schůzí v loňském roce, informace o 
přípravě parlamentních voleb, informace o Tříkrálovém pochodu Petra Placáka, 
diskuse a závěrečné usnesení. Jako host byl přizván PhDr. Daniel Korte, 1. 
místopředseda pražské organizace TOP 09, zvláště k debatě o monarchistických idejích 
v TOP 09, o možnostech spolupráce mezi KČ a TOP 09. Byly přijaty některé závěry a 
doporučení k úvaze pana Hibsche na téma Dělnické strany. Dále byly předsednictvu 
adresovány připomínky ohledně faktických chyb v textu Programu KČ na oficiálních 
webových stránkách.  

 

5. 2. 2010 - se konalo v Chebu v kavárně Bartholomeus, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 36 v 18,00 
hodin historicky první SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ KORUNY ČESKÉ Z 
KARLOVARSKÉHO KRAJE  

 

2010 



- 53 - 

 

9. 2. 2010 - zasedalo Představenstvo, které se shodlo na novém rozdělení odborných komisí strany. 
 
20. 2. 2010 - v městečku Korneuburg se konal 2. císařský ples. 

Delegace Koruny České byla vedená 1. 
místopředsedou strany panem Ing. Jenčekem. 
Zástupci KČ byli očekáváni a vlídně přijati jak 
současným vedením Černo-žluté aliance, tak 
samotnými pořadateli z řad vojensko-historických 
jednotek. Samotnému plesu i části následující 
neděle předcházela prohlídka našeho hlavního 
města. Zástupci KČ navštívili svatoštěpánský dóm 
(kde byli naši králové tradičně korunováni na 
rakouské císaře), kapucínkou hrobku (kde jsou 
uloženy ostatky velké většiny našich posledních 
panovníků), císařské vladařské sídlo Hofburg a 
exteriéry dalších pamětihodností (městská radnice, 
hotel Sachr, vídeňská opera, parlament). Za KČ se 
akce dále zúčastnili i druhý místopředseda KČ Mgr. 
Petr Krátký a člen předsednictva Mgr. Petr Nohel s 
manželkami. 

 
Na přelomu února a března se v Praze v Hrzánském 

paláci nedaleko Pražského hradu 
uskutečnila výstava „Cesty české 
ústavnosti, která kromě republiko 
vých ústav stručně mapovala vznik a 
vývoj ústavně - právní kultury v 
Českých zemích. Za KČ se zúčastnili 
Petr Nohel a Petr Krátký. 

 
 
 

9. 3. 2010 - Představenstvo KČ zasedalo v úterý U posledního soudu v Praze na Královských 
vinohradech. Předsednictvo odsouhlasilo orientační termíny pro tvorbu volebního 
programu. Na návrh člena pana Ing. Makrlíka uspořádat uvítací manifestaci JKV princi 
Charlesovi, který navštíví naši zemi dne 23. 3. 2009, učinil předseda KČ dotaz na 
členstvo a příznivce strany, kdo by byl ochoten se uvedené manifestace zúčastnit kdykoli 
během uvedeného dne. 

 

10. 3. 2010 - Schůze MS KČ Praha 2, 3 a 10 – Královské Vinohrady se uskutečnila v 18.00 ve vinárně 
a kavárně U Posledního soudu. 

 
11. 3. 20108 - se konala schůze MS KČ Praha 6. Přítomní se věnovali především tezím volebního 

programu strany a jejich doplňování o další podněty a postřehy. Za Představenstvo se 
schůze účastnil pan Petr Nohel. 

 
11. 3. 2010 - předseda Dohlédací komise KČ pan Jindřich Konečný převzal stranické účetnictví ke 

kontrole za rok 2009. Ta proběhla v několika následujících dnech. Dohlédací komise 
neshledala v účetnictví v uvedeném kalendářním období žádné skutečnosti v rozporu s 
právními předpisy, ani žádné neodůvodněné výdaje. 

 

Ing. Jenček 

Petr Krátký Petr Nohel 
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12. 3. 2010 - společnost NETT uspořádala v Třemošné u Plzně celodenní seminář na téma Skutek 
pomoci. Z řad Představenstva se akce zaměřené na sociální pomáhající profese 
zúčastnil pan Jan Drnek, který si zde ujasňoval některé aspekty k práci Komise pro 
služby KČ a dotváření programových tezí komise. Seminář vedli pánové Jan kroupa a 
Josef Štogr. 

 
18. 3. 2010 - Schůze MS KČ Praha 1 a 5 se konala v restauraci Pražský most U Valšů, Betlémská 5, 

Praha 1, od 18.30. 
 
20. 3. 2010 - do Čech zavítal představitel Spojeného království Velké Británie, následník trůnu britský 

princ Charles s vévodkyní Camillou. Významnou 
monarchistickou návštěvu se, kromě státních a 
vládních představitelů, rozhodli přivítat také 
členové Koruny České, a to z podnětu pana Ing. 
Makrlíka. Jménem Koruny České zaslal princi 
Charlesovi dopis předseda strany pan Václav 
Srb. Netřeba dodávat, že v davu před divadlem 
byli i členové Koruny České a to v překvapivě 
hojném počtu. Na slavnostní recepci je kupodivu 
nepozvali. Po Praze zamířil Princ do Markrabství 
Moravského, kde si prohlédl jednu z 
nejekologičtějších českých vesnic - Hostětín na 
Uherskohradišťsku. JKV princ Charles přiletěl na 
letiště v Kunovicích, kde ho přivítali členové MS 
KČ Strážnice a odtud odjel autem do Hostětína. 
Ještě před příletem Jeho Výsosti na sebe MS 
Strážnice strhla pozornost přihlížejících a také 
novinářů po rozvinutí vlajky Koruny české. Tak 
jsme si na místě mohli ověřit sílu a význam 
těchto našich symbolů. V Brně navštívil 
Masarykovu univerzitu. V Hostětíně, obci s 240 
obyvateli, přivítalo Charlese okolo 1 500 lidí. 

Princ z Walesu převzal v Brně Velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Obdržel ji za zájem o 
životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a za činnost v charitě. Také u této návštěvy asistovali členové 
Koruny České. 
   
21. 3. 2010 - v Plzni u pana Drnka se sešli členové odborné Komise pro služby, aby projednali 

základní strukturu poměrně složitého tématu a programového bodu Služby obyvatelstvu 
(školství, zdravotnictví, kultura a sociální služby). Členové komise si během 
šestihodinového jednání rozdělili úkoly a domluvili se na způsobu komunikace i postupu 
práce. 

 
13. 4. 2010 - Představenstvo KČ zahájilo sestavování volebního programu strany, poté, kdy byly 

shromážděny podněty, příspěvky a návrhy programových odborných komisí. Komise pro 
Monarchistické listy vytvářela předvolební číslo ML, které mělo být k dispozici nejpozději 
na Českém zemském sněmu v Pohledi. V předběžném provozu s postupnou aktualizací 
byly spuštěny volební stránky KČ na  

                       http://www.korunaceska.cz/volbyprl2010/kandidati.asp. Vydáno usnesení předsednictva 
KČ k souběhu členství v Koruně České a v nelegitimních rytířských řádech. 

 

Jiří Sýkora, Fr. Hůsek a Ant. Janás  

http://www.korunaceska.cz/volbyprl2010/kandidati.asp
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16. – 18. 4. 2010 – VI. Moravský zemský sněm proběhl na samé východní hranici markrabství ve 
Strážnici. Za předsednictvo KČ se sněmu 
jako hosté zúčastnili: Ing. Jindřich Jenček, 
Mgr. Petr Krátký, Mgr. Petr Nohel a český 
zemský hejtman Jan Drnek. V úvodu 
zasedání přednesl zdravici ČZH a volební 
koordinátor Mgr. Petr Krátký podal 
souhrnnou zprávu o zajištění parlamentních 
voleb. Sněmu předcházela mše svatá hojně 
navštívená občany Strážnice, spojená se 
svěcením vlajek jednotlivých MS. Akce byla 
perfektně organizačně zajištěna MS 
Strážnice pod vedením MVDr. Jiřího Čížka. 
Zajištěna byla účast zástupců všech 
existujících moravských MS. Zasedání se 

účastnila i hraběnka ze Salmu. Úvodní řeč pronesli MZH Luboš Velecký ve spolupráci s 
bývalým MZH Jiřím Pospíšilem. Poté podávali reference o své činnosti a přípravách na 
volby předsedové všech MS. V sobotu vyvrcholila oficiální část sněmu přijetím usnesení. 
Zbytek dne byl věnován společenským událostem, například návštěvě zámku Strážnice, 
odkud byli účastníci odváženi kočárem k prohlídce nově rekonstruované synagogy. V 
závěru dne se odebrali do hojně zásobeného sklípku v blízké obci Petrov, místní části 
zvané Plže. 

 
23. – 24. 4. 2010 - Jako každý rok se i letos ve dnech konala Audience u císaře Karla I. v areálu 

císařského a královského zámku Brandýs nad Labem, tematizovaná k 700. výročí 
nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů. Oslavy 700. výročí Jana 
Lucemburského a Elišky Přemyslovny se konaly pod záštitou J. E. Jeana Faltze 
velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze. Účast přijali i někteří členové vlády 
ČR a zástupce kanceláře prezidenta republiky. Významný projev přednesl kromě pana 
Jeana Falze i nový velvyslanec Rakouska von Trauttmansdorf a za Arcidům Habsbursko-
Lotrinský arcivévoda Georg. Projevy se soustředily na téma spojené Evropy, ovšem 
takové Evropy, k jaké dala vzor a návod již Habsburská monarchie před rokem 1918. 
Slavnostní části se zúčastnilo množství členů vojenskohistorických jednotek všech 
historických období. Nástup jednotek doprovázela hudba Armády ČR. Několik aktivních 
generálů AČR obdrželo vyznamenání Signum Laudis. V kostele Obrácení sv. Pavla se 
poté konala Mše sv. při polním oltáři LIR 2 Linz s ostatky blahoslaveného Karla I. 
Rakouského – celebroval R. D. Jan Houkal ThD, administrátor brandýský, R. D. Mgr. 
Michal Procházka, vikář staroboleslavský, R. D. Pavel Porochnavec, Řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského. V neděli se ještě konala slavnostní mše sv. u Palladia země české – 
celebroval R. D. Mgr. Michal Procházka, vikář staroboleslavský. Akce se tentokrát 
účastnil významný počet členů, příznivců a voličů Koruny České, někteří v uniformách 
vojenskohistorických jednotek. 

 
26. 4. 2010 - Koruna Česká, Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska vyslala do pondělního 

předvolebního Hydeparku na ČT24 svého předsedu Václava Srbu, aby vysvětlil, o co 
strana usiluje. 

 
2. 5. 2010 - ČT24 Předseda KČ vystoupil v Politickém spektru. 
 

Luboš Velecký Jan Drnek 
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9. 5. 2010 - v obci Pohleď (okr. Havlíčkův Brod) se uskutečnil IX. Český zemský sněm KČ, který 
současně zahájil "ostrou" fázi volební kampaně KČ pro volby do Poslanecké sněmovny 
Paramentu ČR. Sněm vzal na vědomí spuštění volebních internetových stránek KČ 
dostupných z adresy http://www.korunaceska.cz/, kde je mj. k dispozici aktuální volební 
program, složení kandidátek ve všech pěti krajích, kde strana kandiduje a další volební 
materiály. Pro všechny typy voleb platí pro monarchisty, ve smyslu dřívějšího usnesení 
GS, přísný zákaz spolupráce s extremistickými stranami typu KSČM nebo Dělnické 
strany. Dále se sněm se kromě volební agendy a vnitrostranických témat věnoval 
některým aktuálním politickým událostem, když se usnesl na vyjádření k tématům:  
Studentských voleb a s nimi souvisejícího dění a postupu ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy, ve věci projektu "Stopy totality". Ve věci postupu vlády České republiky 
(změny osoby vládního zmocněnce pro lidská práva) vyjádřil krajní znepokojení nad 
odvoláním ing. Jana Litomiského z Funkce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 5. 2010 - Předsednictvo KČ zasedalo na pravidelné schůzi U posledního soudu. Zabývalo se 
hlavně: Kontrolou plnění úkolů, procesem přijímání nových členů, reakcemi na zápisy, 
dotazy a podněty z místních společností, vylučováním členů, kteří nehradí členské 
příspěvky. Zde Představenstvo rozhodlo takto: Členové, kteří neuhradili příspěvky za 
roky 2009 a 2010 (295 osob) budou vyloučeni, neboť platební morálka tohoto druhu se 
neslučuje s mravním kodexem monarchisty. Členům, kteří neuhradili jen rok 2010 (102 
osoby) bude zaslána zpráva o pozastavení členství a budou požádáni o úhradu. 
Členové, kteří nebudou mít zaplaceny příspěvky za letošní rok nebudou mít na 
Generálním sněmu KČ právo hlasovat. Na GS budou vybírány pouze příspěvky na rok 
2011, nikoliv již na rok 2010. Dále se předsednictvo zabývalo: Zprávou internetové 
komise, distribucí předvolebního čísla ML, které sestavila Komise pro stranický tisk v 
Plzni, nechala vytisknout a dopravila na Český zemský sněm. Předsednictvo vyslovilo 
uznání za vykonanou práci. Generální sekretář informoval, že se opět podařilo zajistit 
trasu pro monarchistický pochod na 28. října, po stejné trase. K častým dotazům na 
názor strany k držení střelných zbraní se předsednictvo rozhodlo odpovědět 
prohlášením. 

Jindřich Holub 

Jiří Sýkora 

Jan Drnek 
Josef Pejřimovský 

František 

Hůsek 
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15. 5. 2010 – Slezská MS – Pouť na Cvilín. Mši svatou sloužil dominikám Pater Irenej v Tridentském 
ritu. MS Ostrava odmítá nový mešní řád Pavla II. a požaduje katolickou monarchii. 

 

9. 6. 2010 - schůze MS KČ Prahy 2, 3 a 10 Královské Vinohrady se konala U Posledního soudu, 
Jagellonská 8, Praha 3. 

 
10. 6. 2010 -  Předsednictvo KČ stanovilo data XVIII. GS (který je volebním sněmem) a III. ročníku 

Monarchistického pochodu Prahou. Probralo zápisy z jednání Místních společností 
v Čechách a na Moravě. Předsednictvo se rozhodlo zpracovat žádost o vyplacení 
příspěvku na úhradu volebních nákladů. Žádost vychází z právního názoru, že hranice 
pro vyplacení příspěvku ve výši 1,5 % je jako taková protiústavní. Korespondencí v této 
věci předsednictvo pověřilo společně Mgr. Krátkého a Mgr. Nohla. Pro předpokládanou 
ústavní stížnost se počítá s renomovanou advokátní kanceláří, která by KČ ve věci 
zastupovala. Byly zkoumány výsledky parlamentních voleb, které se konaly 28. – 29. 
května. Kandidáti KČ získali 4024 hlasů v 5 krajích, což jen dokazuje, jak je velká škoda, 
že KČ tentokrát nekandidovala všude, protože by měla zisk 11 267 hlasů. Nejvíce díků si 
zaslouží MS Olomouc a MS Strážnice. Krom zisku účasti v mediích lze považovat 
úspěch KČ za zavazující, snažit se dostat v max. míře do komunálních kandidátek. 
Dramaticky se blíží datum podání kandidátek pro volby do městských a obecních 
zastupitelstev - 10. 8. 2010! 

 

14. 6. 2010 - ve Vídni v Augustiniánském kostele se konal pohřeb arcivévody Rudolfa, mladšího bratra 
JCKV dr.Otty von Habsburg. 15. 5. 2010 zemřel ve Švýcarsku v požehnaném věku 91 let 
(*15 září 1919).  

 
17. 6. 2010 - Členové MS Praha 1 a 5 rozhodli na svém setkání, po diskuzi o výsledku parlamentních 

voleb - vyzvat všechny kolegyně a kolegy ostatních MS k soutěži o co nejlepší procento 
poměru hlasů pro Korunu Českou k celkovému počtu odevzdaných hlasů ve svém poli 
působnosti MS.  

 
19. 6. 2010 – Pietní akt u pomníku padlých vojáků z I. světové války v Černošíně uspořádali 

plzeňští a stříbrští Pětatřicátníci v opravdu grandiózním stylu. Jako vždy proběhl nástup 
uniformovaných příslušníků jednotky, střílení čestné salvy, vzdávání pocty během 
císařské hymny, slovo Boží (pronášené paterem Jaroslavem Šaškem z Plané), a projev 
velitele I. kompanie pluku majora Václava Vondrovského.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Pro asi stovku černošínských občanů byla tentokrát připravena ještě výstava součástí 

uniforem a zbraní. K mání byly Monarchistické listy a nedávno vydaná historie pluku, 
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kniha Hoši jako květ. Koňmo přijel v čele občanů i černošínský starosta pan Miroslav 
Plincelner. Vrcholem programu byl seskok desítky parašutistů Aeroklubu Plzeň – Bory na 
blízkém poli. Parašutista Josef Muhr seskakoval s vlajícím praporem (6 x 4 m) v 
císařských barvách. Po parašutistech pálila pěchota kanónem a minometem. Večer 
strávili Pětatřicátníci jako hosté jednotky stříbrských ostrostřelců v jejich sídle - 
adaptované hradební baště. 

 
13. 7. 2010 - Předsednictvo. Se starostkou Roztok ing. arch. Vavřínovou bylo dohodnuto zařazení Mgr. 

Nohela na 3. místo kandidátky místního sdružení DOST. ČZH Jan Drnek jedná s lokální 
koalicí Plzeňská aliance o společné kandidátce v Plzni. PA nestaví kandidáta do senátu, 
a proto by podpořila kandidáta KČ pana Ing. Arch. Oldřicha Kodedu. Předseda MS Praha 
6 podal návrh na změnu názvu Místní společnosti: navrhl, aby se MS nadále nazývala 
„Místní společnost pro Prahu 6, 7, a okolí“. Návrh byl jednomyslně schválen. MZH pan 
Luboš Velecký pozval předsedy a zástupce MS Markrabství moravského na schůzi 
Moravské zemské společnosti. Ta se bude konat 11. 9. 2010 ve 14:00 na radnici ve 
Valticích. Tato schůze bude mít pracovní interní charakter, proto jsou zváni pouze řádní 
členové.  

 
14. 7. 2010 - Schůze MS KČ Praha 2,3 a 10 se konala ve vinárně U POSLEDNÍHO SOUDU, od 18.30. 
 
15. 7. 2010 - Schůze MS KČ Prahy 1 a 5 se konala v salonku restaurace U Valšů, Betlémská 5, Praha 

1 – Staré Město od 19.00 
 
24. 7. 2010. - Branišov u Kdyně. Navzdory vytrvalému dešti se u kaple v Branišově sešlo nečekaně 

velké množství křesťanů a příznivců myšlenky monarchie. Koruna Česká byla hojně 
zastoupena, dokonce i strážnickou moravskou výpravou. Přítomen byl ČZH a mnoho 
dalších členů, k vidění byly tři standarty MS. Čestnou salvu stříleli stříbrní ostrostřelci. Byl 
posvěcen a umístěn zvon „Blahoslavený Karel“, čemuž poklepem asistoval i správce 
brandýského zámku pan Novák.  

 
10. 8. 2010 - Předsednictvo shrnulo situaci kandidatury členů a MS strany v nastávajících komunálních 

volbách: V Praze byla podána kandidátka KČ do zastupitelstva (magistrátu) města v 
obvodech 5 a 7, v počtu 23 kandidátů. Do obvodních pražských zastupitelstev kandiduje 
KČ v obvodech Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 11. V Plzni kandiduje KČ v rámci 
Plzeňské aliance a bylo tak dosaženo obsazení všech městských obvodů i magistrátní 
kandidátky. Z celkového počtu 155 míst obsazuje KČ 25 míst. V Roztokách kandidují 
členové KČ v rámci místní kandidátky sdružení D.O.S.T. Ve Valticích MZH pan Luboš 
Velecký odmítl nabídku TOP 09 na lídra kandidátky. Namísto toho postavila MS KČ 
Valtice plnou vlastní kandidátku. Dále byla schválena kandidatura pana Ing. Arch. 
Oldřicha Kodedy, kterou staví MS KČ v Plzni. Jako další senátní kandidát byl postaven 
pan Ing. Josef Mrocek za obvod Kutná Hora. Předsednictvo konstatovalo, že: Koruna 
Česká má k tomuto datu 186 řádných členů a 249 registrovaných příznivců. 82 členů 
dosud nezaplatilo členské příspěvky, což stranu značně omezuje v možnostech 
předvolební kampaně. Byl projednán návrh na založení MS Středočeského kraje a 
Představenstvo požádalo pana Jaroslava Konečného, aby se této iniciativy ujal.  

 
23. 9. 2010 - Schůze MS KČ Prahy 6, 7 a okolí v restauraci Charlies v Dejvicích. 
 
2. 10. 2010 - Tradiční akce v Třemošné u Plzně na motivy války v Itálii v r. 1917. Pořádající 2. 

Kompanie K. u k. Inft. Rgtm. No. 35.  
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2. 10. 2010 – II. Slezský zemský sněm KČ v Ostravě. Hlavní projev přednesl David Hibsch na téma 

katolická monarchie a vyzval k očištění KČ od lidí, kteří nekráčí k této podstatě věci a jen 
nostalgicky teskní po noblese, i za cenu ztráty 90 % liberálnějších členů. 

 
12. 10. 2010 - Předsednictvo – 3 noví členové. Zajištění Pochodu za monarchii.  
 
18. 10. 2010 - v Královském městě Nymburce se, v prostoru pod hradbami, konala rekonstrukce bitvy z 

první světové války PŘECHOD ŘEKY STYRU – LUCK 1916. Za účasti členů KČ.  
 
20. 10. 2010 – Mše svatá na památku blahoslaveného Karla I. Habsburského se konala v katedrále sv. 

Petra a Pavla v Brně ve středu v 17.30 hodin. Vysluhoval ji a kázal d. o. ThLic. Petr 
Šikula za účasti chrámového pěveckého sboru a zástupců spolků a organizací v 
historických uniformách a s prapory.  

 
21. 10. 2010 - mše sv. u Panny Marie pod řetězem Maltézských rytířů v 17 hodin k uctění památky 

blahoslav. Karla Habsburského. Znamená se confrá František Skřivánek, Eq.mqg.O.Melit  
 
21. 10. 2010 - Schůzka MS Praha 1 a 5. Byla konstatována nespokojenost s výsledkem komunálních 

voleb v Praze. V těchto volbách bylo dosaženo téměř stejného počtu hlasů jako v 
minulých volbách, a to přes nástup nových politických stran (TOP 09 (900 000 voličů, a 
VV 600 000 voličů). Tato skutečnost se promítla do ztráty 146 hlasů pro KČ v obvodu 
Praha 2. V obvodu Praha 1 přibylo KČ 193 hlasů, na Praze 3 70 hlasů a na Praze 11 
celých 111 hlasů oproti volbám v roce 2006. KČ však nenastoupila ve všech pražských 
obvodech. Neúčastí MS Brno pravděpodobně ubyla podstatná část z 3 377 hlasů z roku 
2006. V Plzni se MS účastnila v rámci aliance, a proto zde není možno konkrétní zisk či 
ztrátu zjistit. Valtice dosáhly 802 a Olomouc 1 528 hlasů. Členové MS Praha 1 a 5 
vyslovili poděkování pánům Houškovi, Ryšavému a Dr. Polovi za rozdávání letáků, 
pánům Božejovskému a Ing. Blažkovi za spolufinancování a grafickou úpravu letáku. 
Dále se členové MS věnovali přípravě Monarchistického pochodu Prahou 28. října. Pan 
Ing. Jenček podal zprávu o své účasti na III. ročníku Monarchienfora v Berlíně a přislíbil 
nejzajímavější část přednášky ku zveřejnění v ML.  

 
22. 10. 2010 - V Plzni se konala 6. mše svatá ku cti bl. Karla, v pátek od 18,00 hodin u dominikánů na 

Slovanech na Jiráskově náměstí. Účastnila se vojensko-historická jednotka 35. IR v 
uniformách a následná trachtace proběhla v hostinci U chřestýše na Mikulášském 
náměstí.  

 
10. 2010 - U  příležitosti výročí blahoslaveného Karla I. se konala v Brně mše svatá.  
 
23. 10. 2010 - Symposion Ludvíka Salvátora v brandýském zámku.  
 
23. 10. 2010 – 1. Poutní mše svatá v nově vysvěcené kapli nad Branišovem u Kdyně. Mše svatá ke cti 

blahoslaveného Karla Habsburského, rakouského císaře a českého krále, byla sloužena 
v tridentském ritu dne od 15.00 hodin P. Miroslavem Kratochvílem.  
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20/20 34/16 
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34/21 

Dost bylo vlády neschopných!  Žádáme návrat krále! 
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10. 2010 - V komunálních volbách dopadli kandidáti KČ takto:  

V Praze do zastupitelstva (magistrátu) města v :  
Obvodu V. – 0,33 %, 1683 hlasů, žádný mandát  
Obvodu VII. – 0,32 %, 1620 hlasů, žádný mandát  
Kandidátky městských obvodů:  
MČ Praha 1 – 1,35 %, 404 hlasů, žádný mandát  
MČ Praha 2 – 0,74 %, 339 hlasů, žádný mandát  
MČ Praha 3 – 0,0 %, 140 hlasů, žádný mandát  
MČ Praha 11 – 0,47 %, 376 hlasů, žádný mandát  
V Olomouci dopadli kandidáti KČ do zastupitelstva obce v obvodech:  
Olomouc 1 – 0,58 %, 185 hlasů, žádný mandát  
Olomouc 2 – 0,80 %, 376 hlasů, žádný mandát  
Olomouc 3 – 1,13 %, 430 hlasů, žádný mandát  
Olomouc 4 – 0,59 %, 225 hlasů, žádný mandát  
Olomouc 5 – 0,88 %, 312 hlasů, žádný mandát  
V Polici: – 0,36 %, 10 hlasů, žádný mandát  
Ve Valticích: – 3,87 %, 802 hlasů, žádný mandát  
V koalici, resp. na kandidátce jiné strany v městech:  
V Roztokách v rámci místní kandidátky sdružení D.O.S.T. – 18,93 %, sdružení získalo 4 
mandáty a kandidát KČ pan Mgr. Petr Nohel byl na 3. místě kandidátky.  
V Kozolupech v rámci kandidátky Sdružení nezávislých. – 49,19 %, sdružení získalo 4 
mandáty a kandidátka KČ paní Brachtelová byla na místě kandidátky, tedy je členem 
zastupitelstva.  
V Pohořelicích Volby pro Pohořelice – TOP 09  
MUDr. Josef Hrabovský – 7,72 %, 266 hlasů, žádný mandát  
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V Pohledi pan Jindřich Holub, současný starosta, obdržel 51 hlasů = 19,1 % a obhájil 
místo starosty obce.  
V královském městě Plzni za KČ v rámci sdružení Plzeňská aliance  
Zastupitelstvo města Plzně (47 kandidátů):  
– 4,50 %, 102 860 hlasů, žádný mandát  
Plzeň 1 (27 kandidátů) – 7,27 %, 27 124 hlasů, 2 mandáty  
Plzeň 2 (27 kandidátů) – 4,74 %, 13 339 hlasů, žádný mandát  
Plzeň 3 (33 kandidátů) – 5,03 %, 22 168 hlasů, 1 mandát  
Plzeň 4 (25 kandidátů) – 6,88 %, 13 588 hlasů, 1 mandát  
V Plzni se nikdo z kandidátů KČ nedostal do obvodních zastupitelstev a Plzeňská aliance 
se o půl % nedostala do městského zastupitelstva. Kaţdá kandidát KČ v Plzni přinesl v 
průměru 2 000 hlasů.  
V senátních volbách dopadli kandidáti KČ takto:  
Ing. Arch. Oldřich Kodeda ( Plzeň město, vol. obvod 7) – 1,30 %, 592 hlasů, žádný 
mandát  
Ing. Josef Mrocek (Kutná Hora, vol. obvod 40 ) – 0,55 %, 236 hlasů, žádný mandát . 

 
28. 10. 2010 – III. Pochod za monarchii. V rámci projektu Desetiletí obnovy monarchie se členové a 

příznivci KČ sešli v 10,00 hodin na místě původního pomníku maršála Václava 
Radeckého z Radče a uctili zde jeho památku. Ve 14,00 bylo zahájeno shromáždění u 
sochy knížete svatého Václava a odsud se průvod vydal po schválené trase přes 
Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu. Závěrečná trachtace pak probíhala ve vinárně 
U posledního soudu v Jagellonské ulici. Pochodu se i přes vyčerpání a únavu z právě 
proběhnuvších dvojích voleb zúčastnil uspokojivě velký počet monarchistů. Hlavní projev 
přednesl předseda strany pan Václav Srb. Bylo rozdáno množství letáků, 
Monarchistických listů a prodáno množství monarchistických kalendářů na rok 2011. 
Akce se u veřejnosti setkala s pochopením, úžasem či zvědavostí.  

 
9. 11. 2010 - Zasedání Představenstva KČ. Byl schválen termín dodacích lhůt pro návrhy kandidatur 

na GS KČ (návrhy kandidatur na zemské hejtmany, návrhy kandidatur na další místa v 
předsednictvu KČ, návrhy kandidatur do Dohlédací komise, případné návrhy změn 
stanov, písemné příspěvky k jednání (tyto příspěvky budou mít přednost před příspěvky 
nepřihlášenými).  
1) Volba slezského zemského hejtmana členy ze Slezska;  
2) Volba moravského zemského hejtmana členy z Moravy.  
3) Volba českého zemského hejtmana členy z Čech.  
4) Volba dalších členů předsednictva všemi oprávněnými hlasující-mi.  
5) Volby předsedy a místopředsedů z řad nově zvolených členů předsednictva všemi 
oprávněnými hlasujícími.  
  Předsednictvo se usneslo, že kromě vážených hostů z řad zahraničních monarchistů a 
tradičně spřátelených subjektů, pozve na sněm KČ i předsedy (popř. zástupce) těchto 
subjektů  
  Vyšel Monarchistický historický kalendář na rok 2011. Tento historicky druhý 
kalendář je obsáhlejší. Byly rozšířeny přímo kalendářové stránky, tak, aby šlo o skutečně 
uživatelský praktický kalendář. Byly doplněny a rozšířeny záznamy o historických 
výročích připadajících a ten který den. Celá grafická úprava, včetně církevního kalendáře 
a adresáře, doznala o třídu vyšší úrovně. Autorem kalendáře, grafiky a především 
literární přílohy, je opět český zemský hejtman Jan Drnek. Příloha nese název Maxmilián 
a jde o fiktivní příběh rakouského císaře Maxmiliána. Obálka je barevná, obsah černobílý. 
Rozsah celého kalendáře činí 206 stran, přílohy asi 80 stran. Počet výtisků je 1 000 ks.  
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11. 11. 2010 - Českému zemskému hejtmanovi KČ se ke slavnostnímu shromáždění ke Dni veteránů 

podařilo v Plzni pronést projev, který se setkal se značným ohlasem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. - 26. 11. 2010 - Mezinárodní vědecká konference ''Knížecí rod Lichtensteinů v historii zemí koruny 

české'', se konala od v Arcidiecézním museu v Olomouci  
 
29. 11. 2010 - XIX. Generální sněm KČ schválil nové Předsednictvo a Dohlédací komisi ve složení: 

Václav Srb předseda, místopředsedové Ing. Jindřich Jenček, Mgr. Petr Nohel, RNDr. 
Radim Špaček, Jaroslav Konečný český zemský hejtman, Luboš Velecký moravský 
zemský hejtman, Jaromír Fojtík slezský zemský hejtman, Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, 
Jan Drnek. Dohlédací komise: Richard Pech – předseda, Otakar Ryšavý, Vladimír Krejčí, 
Milan Kolář. GS schválil aktualizaci Stanov KČ. 

 

11. 12. 2010 - V Praze proběhla přednáška pana Jana Galandauera o životě Karla III. rakouského 
císaře a krále českého a uherského. Přednáška začala ve 14:00 h v Revoluční ulici, číslo 
popisné 5. 

 
15. 12. 2010 - Předsednictvo KČ zasedlo již v novém složení dne ve vinárně U Posledního soudu. 

Někteří členové vystoupili s hodnocením uplynulého funkčního období. Předseda Srb 
informoval o sponzoru, který již minulosti KČ věnoval 10 000,- Kč a v letošním roce 
30.000,- Kč. Poté členové přistoupili k novému rozdělení svých kompetencí. Jediným 
přihlášeným zájemcem o funkci Generálního sekretáře KČ byl pan Bc. Petr Müller, jehož 
zájem přítomní uvítali a následně jeho nominaci schválili. Členové předsednictva se 
usnesli na potřebě revidovat a tím zjednodušit stávající strukturu odborných komisí. 
Předsednictvo se shodlo, že obsah Zpravodaje a jeho tvorba je plně v kompetenci 
redakční rady a jejího předsedy (Jan Drnek).  

 
17. 12. 2010 - Adventní, neformální a přátelské setkání monarchistů z Prahy a okolí, se konalo ve 

vinárně a kavárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, od 17 hodin. Všichni pozvaní 
mohli počítat s pohárem vína či jakéhokoliv jiného nápoje a s drobným pohoštěním 
zdarma. Účastníci přinesli napečené cukroví a fotografie z akcí Koruny České. Zakázány 
nebyly ani drobné dárky a „kulturní vložka“ v podobě zpěvu či amatérské recitace. 

 

 

 

Jan Drnek 
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K O N T A K T Y 
 

ČECHY  
 
MS Děčín  
Daniel Jetel, předseda  
danieljetel@seznam.cz    
MS Hořice  
Miroslav Grác, předseda  
ms.horice@centrum.cz   
MS Hradec Králové  
Jiří Marko Bohdanecký, předseda  
Petr Slanina, sekretář  
slanina.petr@seznam.cz   
MS Liberec  
Ing.Jan Frydrych, předseda  
ingfrydrych@quick.cz   
MS Pardubice  
Miloslav Karel Šimek, předseda  
miloslav.simek@pernstejnove.cz   
MS Plzeň  
Mgr. V.J.Jeţík, předseda  
vjjezik@seznam.cz   
MS Pohleď  
Jindřich Holub, předseda  
jindrichzpohledi@seznam.cz   
MS Praha 1 a 5  
Ing. Jindřich Jenček, předseda  
jencek7@aol.com   
MS Praha Královské Vinohrady  
Praha 2, 3 a 10  
Václav Srb, předseda  
info@pragamagica.cz   
MS Praha 4  
Mgr. Petr Krátký, zastupující předseda  
monarchisty@volny.cz   
MS Praha 6  
RNDr. Radim Špaček, předseda  
svoboda68@seznam.cz   
MS Tábor  
Ing. Jaromír Vrána  
jaromír.vrana@mu.tabor.cz   
MS Teplice  
Jan Mrzílek, místopředseda  
mrzilek@seznam.cz   
MS Všetaty  
Milan J.K.Šiler, předseda  
milan.siler@seznam.cz 

 

MORAVA  
 
MS Brno  
Jiří S. Pospíšil, předseda  
jiri.s.pospisil@seznam.cz   
MS Olomouc  
MUDr. Pavel Andrš, předseda  
pavel.andrs@kcolomouc.cz 

MS Strážnice  
MVDr. Jiří Číţek, předseda  
vivat.rex@seznam.cz   
MS Valtice  
Luboš Velecký, předseda  
korunaceska@valtice.com   
MS Valašské Meziříčí  
Tomáš Pavlica, předseda  
kcvalmez@seznam.cz   
MS Uherské Hradiště  
Tomáš Hamrlík, předseda  
hamrlik@centrum.cz   
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Objednávky. 
 

Vyřizuje:  

Bohumil Šourek 

Tel: 737 568 648 

E-mail:  
sourek@monarchista.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 

Adresa: Koruna Česká 

(monarchistická strana Čech, Moravy a 

Slezska), Senovážné nám. 24, 110 00, 

Praha 1. 

E-mail: koruna.ceska@volny.cz 

Internet: www.korunaceska.cz  

IČO: 44266740 

Č. účtu: 1928428359/0800 (CZK) 

Account: 1721719263/0800 (EUR) 

IBAN: CZ2808000000001721719263 

 

Předseda a tiskový mluvčí:  

Václav Srb 

Tel: 603412671 

E-mail: info@pragamagica.cz 

 

Generální sekretář KČ:  

Bohumil Šourek 

Tel: 737 568 648 

E-mail: sourek@monarchista.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Hranice  
Roman Prokeš, předseda  
romanprokes@centrum.cz    

 

SLEZSKO  
MS Ostrava  
David Hibsch, předseda  
dhibsch@seznam.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Drnek sestavil a KČ vydala 
Monarchistický kalendář na rok 

2011. 
 

mailto:danieljetel@seznam.cz
mailto:ms.horice@centrum.cz
mailto:slanina.petr@seznam.cz
mailto:ingfrydrych@quick.cz
mailto:miloslav.simek@pernstejnove.cz
mailto:vjjezik@seznam.cz
mailto:jindrichzpohledi@seznam.cz
mailto:jencek7@aol.com
mailto:info@pragamagica.cz
mailto:monarchisty@volny.cz
mailto:svoboda68@seznam.cz
mailto:jaromír.vrana@mu.tabor.cz
mailto:mrzilek@seznam.cz
mailto:milan.siler@seznam.cz
mailto:jiri.s.pospisil@seznam.cz
mailto:pavel.andrs@kcolomouc.cz
mailto:vivat.rex@seznam.cz
mailto:korunaceska@valtice.com
mailto:kcvalmez@seznam.cz
mailto:hamrlik@centrum.cz
mailto:CSAops@email.cz
mailto:CSAops@email.cz
mailto:sourek@monarchista.cz
mailto:koruna.ceska@volny.cz
http://www.korunaceska.cz/
mailto:info@pragamagica.cz
mailto:sourek@monarchista.cz
mailto:romanprokes@centrum.cz
mailto:dhibsch@seznam.cz


- 64 - 

 

25. 12. 2010 - Mše sv. v centru Ostravy s účastí slezských monarchistů. Z 24 (pátek ‐ štědrý den) na 
25. prosince 2010 (sobota), s římskou liturgií ve 24:00h ve Frýdku. Dopoledne v sobotu 
25. prosince 2010 je římský ritus v 10:30 h v kostele sv. Josefa a Panny Marie Karmelské 
na slezské Ostravě. V neděli 26. prosince 2010 pak římský ritus ve Frýdku v 10h. 

 
  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2010 celkem 12 čísel (17 – 28). 
 
 
 

  Jan Drnek a Václav Vondrovský sepsali a vydali publikaci Hoši 
jako květ, příběh a dějiny slavných plzeňských Pětatřicátníků 
(1683 – 2010). 
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12. 1. 2011 - Představenstvo KČ se sešlo lednové schůzi U Posledního soudu. Schválilo přijetí nových 

členů KČ a novou oblast zodpovědnosti generálního sekretáře: „veřejnoprávní povinnosti 
strany“. Členové Představenstva schválili a odsouhlasili rozdělení svých kompetencí dle 
jednání z minulého zasedání. Dále bylo rozhodnuto zveřejnit na internetu text ústavní 
stížnosti strany na systém proplácení finančních kompenzací za hlasy (pouze úspěšným 
stranám) a také rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Předsednictvo přijalo Prohlášení 
Koruny české k protikorupční strategii vlády ČR a Tiskové prohlášení ve věci 
stažení návrhu zákona o protikomunistickém odboji. Místopředseda Petr Nohel 
informoval předsednictvo o aktuálním stavu členské základny (199 členů, 243 příznivců). 
Poté přednesl ČZH Jaromír Konečný kritickou zprávu o činnosti a obsazení místních 
společností KČ v Čechách.  

 

15. 1. 2011 - v mladoboleslavském hostinci U Hymrů se konala tradiční Prasovražda. Akce se 
zúčastnili zástupci mnoha vojensko ‐ 
historických jednotek ze Zemí koruny 
české. Byly projednány organizační a 
jiné aspekty válečných i prezentačních 
akcí nového roku, otázky výzbroje a 
výstroje. O zajištění akce a blaho hostů 
se vzorně starali příslušníci 10. 
Landwehr regimentu z Mladé Boleslavi 
a prase, které bylo taktéž zdejším 
rodákem. Zúčastnil se i člen 
představenstva Jan Drnek. 
 
 

 
20. 1. 2011 - zemřel pan JUDr. et PhDr. Jaromír Stach. Byl celý svůj 

život přesvědčeným monarchistou, členem přípravného 
výboru, který inicioval založení Koruny České. 
Monarchisticky smýšlel zprvu liberálně, později čím dále 
více tíhnul k legitimismu s tím, že nakonec byl 
označován za propagátora Hohenberského křídla v KČ – 
monarchistů, kteří si dovedou jako určitý kompromis 
představit na českém trůnu vévody z Hohenbergu, tedy 
potomky korunního prince Františka Ferdinanda d´Este a 
Žofie hraběnky Chotkové. JUDr. et PhDr. Zádušní Mše 
za zesnulého byla sloužena ve Strahovském klášteře.  

 
20. 1. 2011 - MS Prahy 1 a 5 zasedala v restauraci U Valšů, Praha 1, Betlémská ul. Členové a hosté 

jednali o nastávajícím Císařském plesu ve Vídni, jehož se účastní ing. Jenček, paní 
Rathúská-Pštrosová a p. Michal. Dále o pomníku maršála Radeckého. Nejstarší 
Malostraňák a mimořádně aktivní člen p. Houška (96 let) nechal uveřejnit své vzpomínky 
z mládí v Malostranských novinách jen pod podmínkou, že bude otištěna i socha maršála 
Radeckého, aby tak podpořil boj KČ o navrácení sochy. Dále se jednalo o přípravě na 
ČZS, o problému neplatičů členských příspěvků, o návrzích některých prohlášení KČ. 

 

 

2011 

V. Vondrovský 

K. Drábeček 
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21. 1. 2011 - se v Senomatech u Rakovníka konal tradiční ples Sboru rakovnických ostrostřelců.  
 
9. 2. 2011 - Představenstvo KČ se sešlo U Posledního soudu. ČZH informoval o svých početných 

jednáních s členskou základnou a neplatiči a vyzvalo ostatní zemské hejtmany ke 
zpracování podobné zprávy. ČZH informoval předsednictvo o stavu příprav ČZS. Termín 
byl předběžně stanoven na 14. a 15. května 2011. Vzhledem k nedostatečné členské 
základně na návrh pana Gráce zrušilo MS Hořice. 

 
10. 2. 2011 - Mladá Boleslav. Skupina nadšenců, která se zajímá o často opomíjenou část historie, 

založila Spolek vojenských vysloužilců ctících a hájících tradice našich dědů a 
pradědů v uniformách Rakousko-Uherské monarchie. V průběhu setkání, které se 
uskutečnilo v mladoboleslavské restauraci U Hymrů, bylo zvoleno také představenstvo, 
odsouhlasen okruh budoucí činnosti a další potřebné záležitosti. Nový spolek je první 
svého druhu v Česku. Velitelem se stal feldvébl Miloš Kredba, velitel mladoboleslavské 
jednotky C. a K. LandwehrInfanterie Regiment Nr. 10. Spolek se přihlásil k 
monarchistickým myšlenkám a v budoucnu jeho členové asistovali i při akcích KČ. 

 
15. 2. 2011 - MS Plzeň zasedala v restauraci U Wallise. Členové společnosti jednali o rozšiřování 

členské základny práci se sympatizanty, kteří své sympatie monarchismu projevili v 
průběhu loňské volební kampaně. Dále se jednalo o publikačních počinech, placení 
členských příspěvků a o zajištění akcí konaných v roce 2011. 

 
17. 2. 2011 - MS Prahy 1 a 5 zasedala v restauraci U Valšů, Praha 1, Betlémská ul. na svém volebním 

setkání, a pro další čtyřleté období volila jak předsedu, tak i místopředsedu MS Prahy 1 a 
5. Volba byla tajná a písemná. 

 
19. 2. 2011 - 3. Kaiserball ve Vídni Kornneuburg (Ball der Kavalerie). Rakouští monarchističtí přátelé z 

Černo‐Žluté Aliance srdečně pozvali zástupce KČ na ples, který už 3. rok uspořádají v 
tradici Rakousko‐Uherské monarchie.  

 
19. 2. 2011 - Pod patronátem Dr. Floriana 

Hauga, ředitele Rakouského 
kulturního fóra v Praze, 
uspořádalo město Terezín pro 
příslušníky c. a k. regimentů 
další tradiční 1. c. k. vojenský 
bál. Bál se konalv 19,00 hodin v 
důstojnickém kasinu 
pevnostního města Terezín v 
KD Náměstí ČSA 85. Uniformy 
a velké večerní toalety byly 
podmínkou. Za společenskou 
úroveň adjustace mužstva ručili 
páni velitelé jednotek. 

 
25. 2. 2011 - se v salonku U Bernarda v 

královském městě Plzni, od 18. 
hod. konal tradiční Regiments 
tag (plukovní den) l. comp. 35. 
IR. 

Jindra Lipecký 
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Březen 2011 – Bylo vydáno Prohlášení Konzervativní platformy KČ (Blažek, Fojtík, Hibsch, Holub, 
Jenček, Krupka, Moravčík, Neužil, Pech, Šourek) 

 
3. 3. 2011 - Zasedala MS KČ Praha 4. Byla diskutována petice knihkupců a vydavatelů na obranu knih. 

Vysloveno znepokojení nad přesunem daňové sazby na 20% DPH. Bylo schváleno 
Usnesení MS Praha 4 proti zvyšování sazby DPH u knih a časopisů. MS KČ Praha 4 
navrhla, aby Koruna Česká zařadila do svého politického a volebního programu iniciativu 
směřující k převedení knih a časopisů do nulové sazby DPH. Pro tento návrh bude MS 
KČ Praha 4 hledat politickou podporu u celé členské základny. 

 
9. 3. 2011 - Představenstvo KČ se sešlo na schůzi U Posledního soudu. Mimo jiné se zabývalo 

otázkou sídla strany na Senovážném náměstí. Představenstvo s lítostí vzalo na vědomí 
rezignaci pana Petra Müllera na funkci generálního sekretáře a vydalo výzvu k 
urychlenému obsazení uvolněné funkce z řad členů a sympatizantů KČ. Odsouhlasilo 
také PROHLÁŠENÍ KČ K VOLBĚ PREZIDENTA ČR.  

 
24. 3. 2011 - Členové MS KČ Praha 4 uspořádali setkání pana Ing. Mgr. Bc. Ladislava Bátory, Ph.D. 

se členy MS KČ. Pan Bátora odpovídal na otázky ohledně svých politických názorů a 
kariéry, zodpověděl i otázku po své angažovanosti pro Dělnickou stranu. 

 
3. 4. 2011 - MS KČ v královském městě Plzni, po dohodě s otcem farářem monarchistického smýšlení, 

uspořádala v chrámu na Chodském náměstí v Plzni 7. mši svatou v den výročí skonu bl. 
Karla Rakouského, od 18,00 hod.  

 
13. 4. 2011 - Jednání Předsednictva KČ. Na obsazení pozice generálního sekretáře KČ zareagoval 

pan Bc. Aleš Hoffmann, jenž se během jednání představil a byl zvolen. Předsednictvo 
vzalo na vědomí zápisy ze schůzí jednotlivých MS. Ing. Jenček informoval o prohlídce 
nové místnosti na stávající adrese KČ. Petr Nohel předložil seznam neplatičů, kteří řádné 
neuhradili svůj členský příspěvek do 31. 3. 2011, jak ukládají Stanovy. Předsednictvo se 
usneslo na doplnění ustanovení o zveřejňování prohlášení tak, že: Přeje-li si řádný 
člen nebo skupina členů KČ vyjádřit se k vybranému problému samostatně, může být 
takový text zveřejněn na stránkách KČ jako názor nebo článek konkrétního autora nebo 
autorů, nemůže však být označen výše uvedenými názvy a musí být z jeho textu zřejmé, 
že se nejedná o názor celé KČ. V opačném případě je nutno předložit navrhované znění 
předsednictvu KČ a počkat na jeho schválení nebo modifikaci. Stejně tak je nepřípustné, 
aby byly jednotlivé názory členů KČ oficiálně publikovány jinde než na stránkách KČ pod 
výše uvedenými názvy, i kdyby z nich bylo patrné, že se nejedná o názor celé KČ. MS 
mají právo vyjadřovat se k věcem spadajícím do jejich územní působnosti. P diskutovalo 
o absenci vedení v MS Brno po rezignaci pana Jiřího S. Pospíšila. Členové byli 
informováni, že Mgr. Nohel informoval, že obdržel e-mail od pana Iva Buličiče, který byl 
nedávno zvolen předsedou MS Brno.  

 
28. 4. 2011 -  u Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno Sdružení monarchistů. 10. 11. 2010 se 

brněnští monarchisté se rozhodli toto sdružení založit. Iniciátoři tohoto záměru 
vypracovali všechny potřebné dokumenty, nezbytné k registraci občanského sdružení, 
ujasnili si jeho cíle, program, základní organizační náležitosti, obsah otevřeného dopisu a 
stanovy organizace. Oba základní dokumenty - otevřený dopis Předsednictvu KČ i 
stanovy Sdružení monarchistů poskytly informace o charakteru sdružení a o jeho místu i 
úloze v rámci monarchistického hnutí v tomto státě. Přípravný výbor SM řídil Mgr. Z. S. 
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Krejčí. SM (bývalí členové MS KČ Brno) deklarovalo ochotu spolupracovat s KČ, ale 
vydalo se cestou občanského spolku a zamítlo cestu politického subjektu. 

 
29. 4. – 1. 5. 2011 -  Audience u císaře Karla I. 2011 v Brandýse nad Labem a Slavnosti uložení 

relikvie blahoslaveného krále Karla I. ve Staré 
Boleslavi. Slavnosti účastnilo nebývale veliké 
množství významných hostů, např. JCKV 
arcivévoda Lorenz, vnuk bl. Karla I., 
velvyslanci Rakouské republiky, Belgického 
království, Lucemburského velkovévodství, 
lucemburský arcibiskup, president Modlitební 
ligy císaře Karla I. a více představitelů 
starobylých českých šlechtických rodů. Hojně 
se účastnili členové moravských MS, 

například Strážnice, Olomouce, Chomutova aj. Plzeňáci tradičně nastoupili v uniformách 
35. pěšího pluku. 

 
14. 5. 2011 - X. Český zemský sněm KČ se konal dne v Mochově. Sněmování předcházel volný 

diskusní večer 13. května, který členové KČ a účastníci bohatě využili. Oficiální jednací 
části bylo celkem přítomno 36 členů s právem hlasování, a řada sympatizantů i 
monarchistů. Český zemský hejtman pan Jaroslav Konečný osvědčil své manažerské 
schopnosti a zajistil technické zázemí i dostatečnou účast na sněmu. Sněm zahájil a 
moderoval pan M. Krupka (předseda MS P 4). Poté, co sdělil J. Konečný úvodní 
organizační pokyny, proběhlo slavnostní zahájení sněmu císařskou hymnou. Předseda 
KČ pan Václav Srb poděloval českému zemskému hejtmanovi za organizaci sněmu, 
provedl rekapitulaci historie sněmů, a apeloval na pracovní charakter sněmu. Zemský 
hejtman pan J. Konečný informoval o přípravě založení MS Střední Čechy, přípravě 
krajských voleb, voleb do PS, a o integraci politické práce ve středních Čechách. Zprávy 
o činnosti místních společností podali jejich zástupci. Pan Vít Rozkydal pozval (z 
pověření p. Luboše Veleckého) přítomné na moravské setkání monarchistů 28 - 29. 5. v 
Jemnici. Sněm hlasoval o některých konkrétních návrzích účastníků. Z tohoto ČZS 
vzešlo několik ostrých útoků na práci Předsednictva a směřování strany, zejména z úst 
představitelů tzv. Konzervativní platformy (Hibsch, Pech, Šourek aj.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ing. Pejřimovský  Ing. Arch. Bárta 

 Jarmila Štogrová 

 Matěj Čadil 

 Radim Špaček  Ing. Jenček 

 Ing. Makrlík 

 Jiří Sýkora, Fr. Hůsek, Ant. Janás 
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7. 5. 2011 - V 10,30 hod. se konala mše sv. za obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Ve 12. hod. litanie u 
sochy Panny Marie z Exilu. Po litaniích Průvod za obnovu Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí. Za KČ se jako vždy účastnil především pan Pejřimovský. 

 

11. 5. 2011 - Jednání Předsednictva KČ U Posledního soudu v Praze. Byly kontrolovány úkoly z 
minulého jednání a schváleno přijetí tří žádostí o členství. Předsednictva vzalo na vědomí 
zápisy MS Strážnice, MS Praha 4, MS Praha 6, 7 a MS Ostrava. ČZH pan Jaroslav 
Konečný informoval o zajištění ČZS. P zrušilo MS Valašské Meziříčí. Bylo navrženo 
vypracování návrhu jednacího řádu g. s. pan Hoffmannem v koordinaci s 
místopředsedou panem Špačkem. Místopředseda pan Jenček informoval o situaci 
ohledně nové kanceláře strany. Předsednictvo dospělo k názoru uspořádat ideovou 
konferenci strany, na níž by se formou diskuse vyřešily ideové proudy jednotlivých skupin 
i členů v rámci Koruny České.  

 

13. 05. 2011 - v předvečer konání ČZS byla v hotelu Bouček v Mochově založena MS KČ Střední 
Čechy. Ustavující schůze proběhla v salonku ve večerních hodinách. Proběhly i první 
volby MS Střední Čechy. Předsedou MS byl zvolen jednomyslně p. Jaroslav Konečný 
(Čelákovice), místopředsedou MS byl zvolen jednomyslně p. Svatopluk Novotný 
(Poříčany). Ustavující schůzi byli dále přítomni pánové Brukner, Řepka a Cach. Byla 
podepsána zakládací listina, která byla odevzdána k rukám p. GS KČ, byly nastíněny 
nejdůležitější úkoly a směry MS, byl přečten kladný posudek Legislativní komise KČ, 
zpracovaný předsedou komise p. Mgr. Krátkým.  

 

26. 5. 2011 - MS pro Prahu 6, 7 a okolí zasedala na 17. schůzi v restauraci U Veverky. Projednala 
přípravu exkurse do Vídně vlastními silami, bez zprostředkovatele. Dále se jednalo o 
přípravě iniciativ k obnově pomníku maršála Radeckého. Byly dokončeny některé 
podkladové materiály, zejména vizualizace pomníku v nové lokalitě na Malostranském 
náměstí. MS P 6 doporučila Předsednictvu, aby zahájilo práce na přípravě ideové 
konference, která by se měla uskutečnit v září až říjnu t. r. a měla by vést k vyjasnění 
pozic KČ v takových tématech jako kompetence panovníka, zásady nástupnického a 
korunovačního řádu, státní symboly, jakož i zásadní rysy jednotlivých politik. 

 

28. - 29. 5. 2011 - Přátelské setkání v Jemnici uskutečnili moravští monarchisté. V programu bylo 
neformální setkání u zámku Budkov, mše svatá v Rancířově za obnovu monarchie, 
nedělní mše svatá v Jemnici, prohlídka kraje a města Elišky Přemyslovny. Setkání 
suplovalo letošní Moravský zemský sněm. Jemnické setkání pokračovalo v duchu 
útoků vůči Předsednictvu, tentokráte přenesených na Moravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Velecký, A. Janás, Vít Rozkydal, F. Hůsek, J. Sýkora 
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2. 6. 2011 - zasedala MS Praha 4. Mgr. Petr Krátký byl za MS Praha 4 jmenován jako zástupce do 
pracovní skupiny pro přípravu RS Praha a byl pověřen vést nadále další jednání. 
Diskutován průběh ČZS. Usnesení: MS KČ Praha 4 vnímá určité komunikační problémy 
na sněmu, a to u obou vyprofilovaných stran, nicméně vítá myšlenku ideové konference. 
Na základě laskavého souhlasu tajemnice T. Plosové se příští jednání MS uskuteční jako 
výjezdní na chalupě ve Vyklanticích u Pacova 2. - 3. 7. 2011.  

 
3. 6. 2011 - Příslušníci 35. ppl. v rámci 

akce Zpč. muzea vítali 
před muzeem v Plzni 
Jejich Císařské Výsosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. 6. 2011 - Jednání Představenstva KČ U Posledního soudu schválilo přijetí 4 nových členů, vzalo na 

vědomí zápisy MS a návrhy zaslané členy KČ, usneslo se o vzniku Volební komise KČ 
(návrh členů KČ), schválilo podmínky pro jmenovité uvádění osob při hlasování, usneslo 
se na oficiálním vyjádření KČ k Prague Pride s podmínkou ověření věrohodnosti zdroje, 
schválilo vznik MS Střední Čechy, zhodnotilo X. Český zemský sněm, schválilo trvalé 
odpuštění (zdobrovolnění) člen. příspěvků šlechtě a duchovním, uznalo nutnost konání 
ideové konference, uvážilo nutnost hledání nového hospodáře pro KČ, uvítalo předběžný 
záměr vydávat Monarchistickou ročenku, která bude slučovat Momarchistický 
kalendář s ML a která bude zároveň vycházet z Monarchistického zpravodaje. Pan p. Srb 
informoval předsednictvo o připravované akci Monarchistického parníku a o příležitosti 
pro KČ s návrhem na konání demonstrace Za rehabilitaci zavražděné české princezny 
Marie Antoinetty před francouzskou ambasádou v Praze. Akce se bude konat 14. 7. 2011 
jako nultý ročník. 

 
13. 6. 2011 - v 18. 00 v restauraci Bugatti, hotel Slovan, Lidická 23 (1. patro) se konala schůze MS KČ 

v Brně. Po té, kdy z MS KČ Brno odešli ti, kteří dlouhodobě nechtěli nebo nemohli 
respektovat Stanovy strany (a založili Monarchistické občanské sdružení), se MS KČ 
Brno skutečně ocitla v jistém početním oslabení. Prozatímním předsedou MS KČ Brno se 
stal p. Ivo Buličič. Vybudoval nové stránky MS KČ Brno. Schůze se zúčastnili nejen 
členové MS KČ Brno. Na této schůzi se sešla skoro celá „organizovaná“ monarchistická 
Morava. Celá MS KČ Strážnice, předseda MS KČ Olomouc MUDr. Andrš, předseda nově 
vznikající MS KČ Prostějov p. Frohlich, MZH a předseda MS KČ Valtice a člen 
Předsednictva KČ p. Luboš Velecký s chotí, zakládající člen KČ a první MZH p. Radko 
Bohdálek atd., aj. Paní hraběnka Salmová byla v permanentním telefonickém spojení. 

 
18. 6. 2011 - KVH 35. ppl. uspořádal tradiční pietní akt u pomníku veteránů a padlých 1. sv. války v 

Černošíně. Akce se tentokrát zúčastnilo i družstvo Ostrostřeleckého spolku Stříbro a 
slovo Boží pronesl pater Jaroslav Šašek. Po pietním aktu s čestnou salvou (za zvuků 
Pochodu dvouhlavého orla byl položen věnec) proběhla ukázka vojenské techniky, 
střelby z minometu a z historického kanónu. Plánovaný výsadek parašutistů bohužel 
pokazilo počasí a letadlo, které již vzlétlo, se muselo vrátit. 
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28. 6. 2011 - v 18 hodin se na zámku Konopiště konala zádušní mše za Františka Ferdinanda d'Este 

a Žofii Hohenbergovou ( za účasti členů KČ). 
 
30. 6. 2011 - konala se zakládající schůze MS Prostějov. Po úvodním proslovu pana Andrše byl 

předsedou zvolen Bohumír Frelich, místopředsedkyní Anna Turzová a sekretářem 
Jaroslav Frgal. Pavel Andrš připomněl tradičně nejlepší volební výsledky právě v 
Prostějově. V komunálních volbách na podzim roku 2010 v Prostějově získali pro KČ 1 
530 hlasů. Lídr kandidátky Pavel Makový obdržel 600 preferenčních hlasů. Nejúspěšnější 
akcí pro veřejnost v nedávné minulosti byla exkurze do likérky Starorežná – Palírna u 
zeleného stromu založené Vilémem z Perštejna před téměř 500 lety. Řada členů a 
příznivců MS pomáhala organizovat akci Kácení máje v Drozdovicích a podílela se na 
organizaci I. plesu KČ v Olomouci. Pavel Makový je mnohaletým organizátorem 
úspěšného a hojně navštěvovaného Květinového plesu v Olšanech. Do budoucna 
přichází v úvahu např. účast Trubačů KČ, či jiná forma nenásilné prezentace. V závěru 
ustavujícího jednání si všichni přítomní vzájemně podepsali Zakládající listinu, kterou 
připravil Jaroslav Frgal. 

 
3. 7. 2011 - Rekonstrukce bitvy u Sadové 

se zúčastnilo množství tradič 
ních vojensko – historických 
jednotek pravidelných pluků i 
ostrostřeleckých formací.  

 
 
 
 
 
 
4. 7. 2011 – Zemřel český král Otto Habsbursko - Lotrinský. 
 
9. 7. 2011 - se v poutním chrámu Nanebevzetí panny Marie ve Staré Boleslavi konala zádušní mše za 

JCKV Ottu von Habsburg-Lotringen.  
 
16. 7. 2011 – početná skupina moravských a 

českých monarchistů se 
zúčastnila ve Vídni pohřbu a 
smutečních slavností za 
JCKV Ottu von Habsburg-
Lotringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 72 - 

 

7. 2011 – Předseda KČ Václav Srb zaslal jménem KČ dopis maďarskému velvyslanci v ČR p. László 
Szöke v němž vyjádřil porozumění monarchistů ZKČ pro přijetí nové maďarské 
konzervativní ústavy a vyjádřil nelibost nad usnesením Evropského parlamentu ze dne 5. 
7. 2011, které KČ vnímá jako nepřijatelné vměšování do záležitostí suverénního státu, 
v tomto případě Zemí svatoštěpánské koruny. 

 
23. 7. 2011 - Poutní mše byla sloužena nad 

Branišovem u Kdyně u 
příležitosti výročí posvěcení 
kaple Bl. Karla dne od 11.00 
hodin. Následovalo představení 
knihy Josefa Pejřimovského o bl. 
Karlovi v dobříkovské hospůdce. 

 
 
 
 
 
 
4. 8. 2011 - byla sloužena Mše svatá za všechny příslušníky rodu Přemyslovců na původním 

přemyslovském hradišti na Levém Hradci, ze kterého se nám až do dnešních dnů 
zachoval v přestavbě pouze kostel sv. Klimenta založený právě prvním českým knížecím 
párem sv. Ludmilou a Bořivojem I. Akce se zúčastnila celá řada členů KČ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 08. 2011 - Předsednictvo KČ se sešlo dne od 18.00 hodin. Projednalo přijímání nových členů (3 

přijati, 1 odmítnut), uvítalo založení RS Olomouckého kraje, zhodnotilo účast KČ a 
zejména Předsednictva na pohřbu JCKV. S uspokojením konstatovalo, že pohřbu se 
zúčastnilo velké množství členů a příznivců KČ, pravděpodobně polovina veškeré 

Jaroslav Foltýn Richard Pech 

Bohumil Šourek 

Mgr. Petr Nohel 

Mgr. Ing. Pejřimovský 

Jaroslav Konečný 

Ing. Jindřich Jenček 



- 73 - 

 

členské základny. P neschválilo návrh na uspořádání sbírky na podporu Komitétu pro 
udržování památek z války r. 1866 s odůvodněním, že požaduje v takovém případě 
vybrat konkrétní památku (pomník) a případně uspořádat sbírku na tuto konkrétní věc. P. 
Pech přišel osobně informovat o zájezdu do Vaduzu a jeho přípravách. Po diskusi na 
téma zájezdu spojeného s autogramiádou u JJ knížete Hanse Adama II. P. KČ schválilo 
zájezd jako celostranickou akci KČ. Pan Jan Drnek dodal podklady s rukopisným 
návrhem Monarchistického kalendáře na rok 2012 na CD pro každého člena 
předsednictva. Návrh bude do 15. září připomínkován. Zároveň bude rozhodnuto o 
nákladu a cenové kalkulaci. 

 
13. 8. 2011 – členové KČ se jako zastánci tradičního konceptu rodiny účastnili Pochodu pro rodinu, 

který začal ve 12 hodin u Obecného domu v Praze a byl zakončen v kostele sv. Jiljí 
bohoslužbou. 

 
29. 8. 2011 - schůze MS Střední Čechy od 17 hodin v Čelákovicích v restauraci U Bohuslavů.  
 
3. 9. 2011 - padesátičlenná delegace zástupců Koruny České a dalších monarchistů byla přijata Jeho 

Jasností Hansem‐Adamem II., knížetem Lichtenštejnským a jeho chotí ve Vaduzu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kníže i kněžna zvolili od počátku velmi neformální tón i styl, což se odrazilo i v délce 

audience cca dvou hodin. Hans‐Adam II. však prozradil, že i on byl zvědavý na setkání s 
českými monarchisty. Prvním bodem bylo oficiální uvítání, naše prosba o udělení 
audience a autogramiády a také předání darů Jeho Jasnosti. Velký dík zasluhuje 
především zajištění oficiálního daru KČ, zpracovali pan Richard Pech s grafickým 
ztvárněním Davida Hibsche. Jednalo se o čajový servis pro knížecí pár, přičemž každá 
jeho část nesla vyobrazení erbu některého z panství či obcí, které by měly být knížecímu 

Aleš Hofman 
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rodu opět vráceny. Kníže také obdržel rodokmen, který dokazuje, že je potomkem mnoha 
rodů české šlechty, českých panovníků a dalších vládnoucích rodů Evropy. Druhou část 
setkání tvořila vlastní autogramiáda, během které Jeho Jasnost přijímala i drobnější 

soukromé dary. S povděkem kvitoval Hans‐Adam II. také zprávu předsedy Legislativní 
komise KČ pana Mgr. Petra Krátkého, který ho informoval o tom, že statě jeho knihy se i 
v českém prostředí stávají součástí odborné právní diskuse. Nejvíce pak zaujali patrně 
manželé Velečtí z Valtic, kteří se rozhodli vracet knížeti postupně jeho panství ve 
Valticích na vlastní pěst – a to počínaje sklenicemi valtického vína, medu a příslibem, že 
v tom budou valtičtí pokračovat i nadále. Třetí část návštěvy pak tvořila diskuse s 
knížetem nad obsahem jeho knihy; bylo ale možno položit Jeho Jasnosti prakticky 
jakoukoliv otázku.  

 
10. 9. 2011- Historická slavnost Zděněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic – obránce Vídně. Obec Velemín 

– Milešov (Biskupství Litoměřické, Rakouské kulturní fórum v Praze, Římskokatolická 
farnost Milešov). Slavnost začala ve 13,00 prohlídkou kaple Andělů strážných na zámku, 
pokračovala slavnostním průvodem s hudbou za účasti vojenských historických 
regimentů od zámku ke kostelu sv. Antonína Paduánského. V 15,00 se konala mše 
svatá, celebrovaná generálním vikářem litoměřické diecéze P. Stanislavem Přibylem, 
CSsR. V 16,00 čestná salva před kostelem a průvod s hudbou od kostela na fotbalové 
hřiště, pak proslovy a ukončení oficiální části slavnosti. Od 17,00 kulturní program: 
hudba, ukázka uměleckého kovářství, zábava pro děti aj. 

 
14. 9. 2011 - Předsednictvo KČ jednalo v Praze U Posledního soudu. Schválilo přijetí 5 nových členů. 

Usneslo se o uspořádání GS, přičemž vyslechlo návrh MS Praha 4 o konání GS na 
Moravě a zamítlo návrh s odůvodněním, že jelikož se jedná o 20. jubilejní GS, a nebylo 
by vhodné ohrozit jeho konání časovou tísní, která je způsobena blížícím se GS. GS se 
bude konat v Praze. Vzalo na vědomí zápisy MS a návrhy zaslané od členů KČ. 
Zhodnotilo audienci u J. J. Hanse Adama II. a J. J. Marie. Pan m. Nohel oslovil členy KČ 
s možností vstupu do volební komise KČ. Dosud se přihlásili: p. Makrlík, p. Pech a p. 
Martínek. Předsednictvo odložilo jednání o návrhu na zrušení zákona č. 61/1918 Sb., s 
tím, že je nutné, aby Legislativní komise s konečnou platností prověřila podstatu 
existence tohoto zákona. Určilo termín konání ideové konference do 30. 10. 2011 s tím, 
že pokud se nikdo nevyjádří, určí PKČ okruhy samo. Vzalo na vědomí rezignaci pana 
Fojtíka na funkci SZH a vyzývalo členy Slezského vévodství, aby zvolili nového 
hejtmana na Slezském zemském sněmu nebo na GS slezskou částí. (Na Slezském 
zemském sněmu byl SZH zvolen pan Bohumil Šourek). Pan z. h. Konečný referoval o 
průběhu dotisku knihy Stát ve třetím tisíciletí a jeho výhodách pro KČ. PKČ pověřilo g. 
s. Hoffmana, aby dojednal účetní aspekty tohoto vydání. PKČ projednalo vytvoření 
kondolence JCKV Karlovi u příležitosti úmrtí arcivévody Felixe Habsbursko-Lotrinského. 
Předsednictvo KČ konstatovalo, že neeviduje žádné neplatiče za rok 2010. Všichni (181 
aktivních členů) buď: zaplatili (136 členů = 75%), nebo jim bylo odpuštěno (10 členů = 
5,5%), nebo předsednictvo rozhodlo (oproti stanovám) o tom, že příspěvek nebude 
vymáhat (35 členů = 19,5%). Celkem bylo v roce 2010 za příspěvky vybráno 76 450 Kč 
(příspěvky příznivců zde nepočítány, ty jsou dobrovolné). Průměrně tedy 1 platící člen 
uhradil 562 Kč. V roce 2011 měla KČ v úhrnu o 17 členů více, tedy 198 potenciálně 
platících členů (po včerejšku aktuálně 204 členů). Zaplatilo (102 členů = 51,5%), 
příspěvky odpuštěny má (7 členů = 3,5% - z toho 6 členů trvale), nezaplatilo (88 členů = 
44,5%). Zatím bylo v roce 2011 na příspěvcích vybráno 51 300 Kč, což je 67% loňské 
hodnoty a odpovídá to zbytku členské základy, která dosud nezaplatila. Naopak je zde 
teoretický potenciál pro výběr dalších, avšak ideálních 27.500 Kč. Každý neplatič má ze 
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stanov právo uhradit svůj příspěvek do 31. 12. Pokud nezaplatí do 31. 3. daného roku je 
mu pak do konce roku členství pouze pozastaveno. 

 
15. 9. 2011 - III. Slezský zemský sněm se konal v Ostravě. Jaromír Fojtík jako stávající SZH pověřil 

Davida Hibsche k vedení sněmu jako svého právoplatného zástupce. Účastníci sněmu 
položili květiny u busty arcibiskupa Rudolfa Habsburského a D. Hibsch přednesl krátký 
projev o osobě arcibiskupa. Sněm byl zahájen modlitbou a zpěvem dvou slok císařské 
hymny. D. Hibsch poděkoval všem za činnost vykonanou pro MS Ostrava a přednesl 
informaci o tom, proč Jaromír Fojtík rezignuje (rodinné a osobní důvody). Bohumil Šourek 
byl zvolen Slezským zemským hejtmanem. Dále proběhla diskuze o situaci ve straně, o 
nápadech na další činnosti, o tom, jak bude nový SZH reprezentovat vévodství slezské 
ve vedení strany – např. slezská pouť na Cvilín, pokračování pravidelných přednášek a 
promítání, návštěva památníku 1. sv. války v Ostravě - Martinově, návštěva MS Olomouc 
a další. SZS se zcela ztotožnil s požadavky moravského setkání v Jemnici a požadoval 
nové volby Předsednictva.  

 
26. 9. 2011 - Konzervativní platforma Koruny České se plně postavila za vyjádření senátora Jiřího 

Čunka k sociálně vyhrocené situaci ve Varnsdorfu prohlášením - Šluknovské nepokoje 
jsou důsledkem nespravedlivého státu a liberální politiky. 

 
29. 9. 2011 -  V rozhovoru pro Lidové noviny poprvé nový panovník JCKV Karel IV. Habsbursko-

Lotrinský promluvil k českému národu. 
 
30. 9 - 2. 10. 2011 - Němečtí monarchisté pořádali další ročník Monarchieforum (soubor přednášek v 

souvislosti s monarchistickou myšlenkou). V tomto roce se Monarchieforum konalo v 
Buedingenu (Hessensko). Program přednášek: Jaký význam má mládež pro 
monarchistické hnutí. Jak má zacházet žák/student s politickým osočením ve škole nebo 
na universitě. Moderní media jako instrument monarchistických organizací. Jak 
monarchisté mohou využít internet a sociální sítě. Sakrální prvky monarchie kdysi a 
dnes. Monarchistická renesance mládeže - moderní rebelantství, nebo obrat, který je 
třeba brát vážně? Guttenberg, Goerdeler a spol. Odpor monarchistických kruhů a 
mládeže proti národnímu socialismu 1918 až 1845. Monarchie jako orientační bod a 
stabilizační kotva pro mládež. Za KČ se zúčastnil Ing. Jenček. 

 
1. 10. 2011 - V Třemošné u Plzně se uskutečnila tradiční rekonstrukce bitvy na Soči v Itálii z roku 

1917.  Bitvy se zúčastnilo množství vojenskohistorických jednotek z Čech a Moravy, také 
zahraniční hosté. Akce byla zahájena slavnostním nástupem jednotek na plzeňském 

Ring‐platzu, pochodem k nádraží a odjezdem na bojiště. 
  
6. 10. 2011 - Schůze MS KČ Strážnice. Před zahájením byly všem přítomným předvedeny nové vlajky 

od Dr. Čížka. Dr. Čížek seznámil přítomné s plánovanými monarchistickými akcemi: 20. 
10. 2011 mše sv. v Brně, 22. 10. 2011 malý moravský zemský sněm ve Valticích, 28. 10. 
2011 pochod za monarchii v Praze, 11. 11. 2011 monarchistický pochod ve Vídni 
(schwarz-gelbe alianz), 24. – 27. 11. 2011 generální sněm v Praze. Dále se jednalo o 
návštěvě Karlštejna Brandýsa nad Labem v neděli 27. 11. 2011. Byly projednány 
připomínky k webovým stránkám KČ a zaujetí stanoviska k platformám (konzervativní a 
racionální). Pan ing. Petr Tichý přečetl poselství M. Pauříka o mši sv. v Brně. 
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11. 10. 2011 - Předsednictvo KČ jednalo v Praze. Schválilo přijetí nového člena. Jan Drnek předložil 
konečnou verzi Monarchistického kalendáře na rok 2012. Předsednictvo schválilo vydání 
cca 400 ks s tím, že dotisk je možný, dle zájmu čtenářů. G. s. Aleš Hoffmann seznámil 
předsednictvo s podmínkami a povolením m. pochodu. Petr Nohel oznámil vznik volební 
komise složené z předsedy, p. Malého a 5 členů. Petr Nohel seznámil předsednictvo s 
přípravami na konání ideové konference a požádal o prodloužení termínu pro podávání 
návrhů na konferenci do 31. 12. 2011. Pan g. s. Aleš Hoffmann předložil ke schválení 
návrh Jednacího řádu PKČ, který byl schválen. Dále pan Hoffmann oznámil zajištění 
vedení účetnictví a kanceláře strany. Pan Šourek navrhl zaslání kytice u příležitosti 
narozenin J. J. princezny Sophie von und zu Liechtenstein.  

 
20. 10. 2011 - jednala MS KČ Praha 4. Členové MS v diskusi vznesli kritické připomínky k nedostatkům 

v organizační práci strany s členskou základnou a s médii. Všichni přítomní vyslovili 
nedůvěru předsedovi strany a usnesli se na kolektivní výzvě k jeho odstoupení. Dále byla 
projednána odpověď premiéra Nečase na otevřený dopis této MS. Odpověď byla 
hodnocena jako neuspokojivá. MS Praha 4 vyjádřila jako celek hluboké znepokojení nad 
připravovaným projektem http://www.novyopatov.cz. Od člena R. Pecha vzešel návrh na 
zaslání gratulace a kytice k narozeninám princezny Sophie Lichtenštejnské. Diskutována 
byla kandidatura JJ knížete Schwarzenberka na funkci prezidenta republiky. MS Praha 4 
tuto kandidaturu nepodporuje.  

 
20. 10. 2011 - zasedala MS KČ v Plzni. Proběhla diskuze kolem přípravy Kalendáře na rok 2012. Dále 

byla diskutována příprava a činnost před krajskými volbami a příprava kandidátky na 
krajské volby 2012. Předběžně byl vysloven souhlas s vytvořením společné kandidátky 
se stranou lidovou, neboť nabídka vyšle tentokrát od lidovců. Předseda MS pan Ježík 
informoval o založení monarchistické hudební rockové skupiny TRACTUS METALLIFER. 
Bylo diskutováno rozšíření členské základny (kontakty s členy řádu Lazariánů), a 
přeložení mše ku cti bl. Karla Rakouského z organizačních důvodů na listopad, účast 
plzeňských členů na pochodu za monarchii a GS KČ. 

 
Mše ku cti bl. Karla Rakouského: 
 

20. 10. 2011 - Brno, katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově, mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského v 
17.30 hod. 

21. 10. 2011 - Český Krumlov, kostel sv. Víta, v 17.00, mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského. 
21. 10. 2011 - Stará Boleslav, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, v 18.00 mše sv. ke cti bl. Karla 

Rakouského. Po mši sv. možnost večerní prohlídky apartmánů bl. císaře a krále Karla na 
zámku v Brandýse nad Labem 

21. 10. 2011 - Praha, kostel Panny Marie pod řetězem, v 17.00, mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského s 
uctíváním relikvie. 

21. 10. 2011 - Sázava, klášterní kostel sv. Prokopa, v 17.30 mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského. 
21. 10. 2011 -  Františkovy Lázně, kostel Povýšení sv. Kříže v 16.15 mše sv. ke cti bl. Karla 

Rakouského. 
21. 10. 2011 -  Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla, v 17.00 mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského. 
21. 10. 2011 - Opava, Marianum, kaple Božského Srdce Páně, v 18.00 mše sv. ke cti bl. Karla 

Rakouského. 
21. 10. 2011 -  Hradiště u Znojma, kostel sv. Hippolyta, v 18.00 mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského. 

21. 10. 2011 - Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy ‐ zemská pobočka v České republice, 
Duchovní správa poutního místa Stará Boleslav, Matice staroboleslavská, Vojenský a 
špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského a Česká křesťanská akademie Brandýs nad 
Labem uspořádali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Slavnostní 
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Mši svatou ke cti a památce blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského v den 
100. výročí sňatku Jejich císařských a královských Veličenstev Karla I. z Domu 

Rakouského a Zity Bourbonsko‐Parmské. Celebroval Mgr. Michal Procházka, farář a 
vikář staroboleslavský. Hudbou doprovázel staroboleslavský chrámový sbor Václav. Po 
mši sv. bylo oznámeno, že Česká biskupská konference dala souhlas k působení 
Mezinárodní modlitební ligy bl. Karla I. za mír ve všech diecézích českého státu. Zemské 
sídlo Ligy je ve Staré Boleslavi, světové ústředí ve Vídni. Dále ČBK uložila liturgické 
komisi zařazení nezávazné památky bl. Karla I. včetně vlastních liturgických textů do 
českého liturgického kalendáře. 

 
22. 10. 2011 - Poutní mše svatá ke cti blahoslaveného Karla Habsburského, rakouského císaře a 

českého krále byla sloužena v tradičním římském ritu dne od 14. 00 hodin v kapličce bl. 
Karla nad Branišovem u Kdyně. 

 
22. 10. 2011 - ve Valticích se v kavárně Hubertus uskutečnilo shromáždění 14 moravských členů KČ 

a 3 hostů. Shromáždění členové jednali o ustavení nových MS a o ustavení regionální 
společnosti. Dále se věnovali přípravě na GS KČ a některým technickým otázkám. 
Ustavena byla nová MS KČ v Jemnici a připravuje se ustavení MS Šumperk a MS 
Jeseník. Cílem a smyslem ustavení regionální společnosti (Olomouc, Prostějov, Hranice 
na Moravě) je ustavit MS v každém okrese Olomouckého kraje, a to do krajských voleb. 
Shromáždění poděkovali organizátorům zájezdu do Vaduzu, díky kterému se JJ Hans 
Adam II. rozhodl, že na jaře roku 2012 navštíví bývalá liechtensteinská panství v ZKČ. 
Proběhla živá diskuze o fungování komunikace předsednictva KČ s místními 
společnostmi a hlasováním byly schváleny návrhy k předložení panu předsedovi KČ 
Václavu Srbovi a předsednictvu k projednání na generálním sněmu KČ 2011: Bylo 
schváleno vyjádření nespokojenosti pro nedostatečnou organizaci a řízení schůzí 
předsednictva, nedostatečný podíl na sjednocování členské základny, neinformovanost 
členské základny o styku se šlechtickými rody a panovnickým domem, neuspořádání 
ideové konference, která měla proběhnout před generálním sněmem KČ 2011, nečinnost 
ohledně vyjádření se ke vzniklým platformám KČ (Konzervaticní a Racionální platforma). 
Shromáždění vznesli kategorickou žádost k předsedovi KČ panu Srbovi, aby se k výše 
uvedeným bodům vyjádřil odpovědí ve lhůtě 14 dní před konáním generálního sněmu KČ 
na adresu MZH pana Luboše Veleckého. Byly schváleny návrhy, které shromáždění 
moravských monarchistů předložilo k projednání na generálním sněmu KČ 2011. 

 
22. 10. 2011 - Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí, v 7.30 mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského. 
 
28. 10. 2011 - Členové MS Slezsko Koruny české si 

připomněli v Ostravě památku 
padlých vojáků první světové války. 
Vzpomínka měla formu tichého 
pochodu centrem Ostravy se 
slezskou korouhví a transparenty. 
Pietní akce byla zahájena u 
mariánského sloupu na "Hlavním 
náměstí" (dnes Masarykově). 
Skupina prošla Poštovní ulicí ke kapli 
sv. Alžběty Durynské, která byla 
postavena na paměť císařovny 
Alžběty, manželky Císaře Františka 

David Hibsch 
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Josefa I. zvané Sisi. Poté monarchisté prošli "parkem Císaře Františka Josefa I." (dnes 
Husův sad), kolem nové ostravské radnice, přes Komenského sady. Pochod byl 
zakončen u pomníku padlých z první světové války, který stojí u kostela Neposkvrněného 

početí Panny Marie v Ostravě ‐ Přívoze. 
 
Autorská skupina Sdružení monarchistů – Pauřík-Šubert oznámila, že se podařilo dát do tisku 

připravovaný Moravsko‐Slezský historický a duchovní kalendář pro rok 2012, který 

byl věnován 100. výročí narození JCKV Ottovi von Habsburg‐Lothringen, s historickým 
doplňkem o historii Moravy. 

 
28. 10. 2011 – Pochod za monarchii. Stoupenci obnovy českého království se sešli už dopoledne v 

10,00 na Malostranském náměstí, kde usilují o obnovu sochy rakousko‐uherského 
maršála Jana Josefa Václava Radeckého z Radče. Odpoledne ve 14,00 se sešli u sochy 
knížete Václava na Václavském náměstí, kde byly proneseny zásadní proslovy a zpívány 
hymny. Odtud šli průvodem přes ulici Na příkopě a dále Královskou cestou ulicí 
Celetnou, přes Staroměstské náměstí, Karlovou ulicí k soše císaře a krále Karla IV. na 
Křížovnické náměstí. Tam zazpívali hymnu rakousko‐uherského mocnářství a odebrali se 
na parník, na kterém umístili maketu sochy císaře Františka Josefa I. a absolvovali 
dvouhodinovou plavbu s výkladem o historii vltavských mostů. Večer se konala ještě 
společná oslava v restauraci U Valšů. Koruna Česká usiluje o to, aby se po Františku 
Josefu I. jmenovala v Praze alespoň jedna ulice, a o obnovu jeho pomníku u Hlavního 
nádraží, které kdysi neslo jeho jméno. Pochodu se zúčastnili členové a zástupci místních 
společností strany ze všech korunních zemí království. Pochodu se po několik hodin 
účastnil i kameraman České televize, který pilně natáčel. Bohužel se svědectví o této 
mimořádné akci nedostalo do vysílání ČT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 10. 2011 - svoláno shromáždění slezských monarchistů, oficiálně na podporu stanoviska 

moravského shromáždění ze dne 22. 10. 2011. Shromáždění vyjádřilo: „hlubokou 
nespokojenost s činností strany“ a z toho důvodu vyslovilo nedůvěru předsedovi Koruny 
České Václavu Srbovi, a to především s těmito skutečnostmi: Naprostá politická pasivita 
strany navenek, tedy směrem k veřejnosti, Velmi nízká podpora rozvoje místních 
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společností a mizivá práce s členskou základnou, Netransparentnost vnitrostranických 
procesů, Nulová komunikace s ostatními politickými subjekty a udržování strany v izolaci, 
Téměř žádná známá komunikace se zástupci šlechtických rodů jak v zemích koruny 
české, tak v zahraničí, Nulová informovanost o stycích s panovnickým domem. 
Shromáždění slezských monarchistů proto žádalo, aby byl generální sněm byl oproštěn 
od jakýchkoliv slavnostních ceremonií a zaměřil se výhradně na řešení vleklé 
vnitrostranické krize. Shromáždění vyzvalo předsedu strany Václava Srba, aby odstoupil 
ze všech svých funkcí v KČ, podpořilo požadavek MZS o konání příštího generálního 
sněmu na Moravě a v závěru navrhli vlastní verzi programu GS. Obě shromáždění 
prohlásili jejich účastníci zemskými sněmy. 

 
2. 11. 2011 – Oslava 245. výročí narození polního maršála Radeckého / Geburtstagsfeier für FM 

Radetzky. Praha 7, Výstaviště – Lapidárium, Výstaviště 477. Konaly se přednášky: Jiří 
Burian: Maršál Radecký a jeho rodiště, Vít Vlnas: Pražský pomník maršála Radeckého. 
Za přitomnosti / In Anwesenheit: Monika Rainer (prapravnučka Emanuela Maxe / Ur-
Urenkelin von Emanuel Max). 

 
8. 11. 2011 - Předsednictvo KČ jednalo v Praze v den výročí císařského vítězství na Bílé hoře, 

schválilo přijetí 7 nových členů a vznik nové MS Hlučín. Na vědomí byly vzaty zápisy 
jednotlivých MS a návrhy zaslané členy KČ. Například byl schválen návrh MS Praha 6, 7, 
aby na webové stránky KČ byly každodenně umisťovány aktuální údaje o historických 
událostech a svátcích převzaté z Historického kalendáře. Dále byla jednohlasně 
schválena základní struktura XX. Generálního sněmu. Po diskusi k nedávno svolaným 
zemským sněmům Moravy a Slezska předsednictvo většinou 5 hlasů schválilo usnesení: 
Předsednictvo KČ konstatuje, že shromáždění moravských a slezských monarchistů 
zemskými sněmy nebyla, z důvodu neregulérního způsobu svolání, které nebylo 
oznámeno všem členům KČ a zejména členům předsednictva, kteří by v opačném 
případě mohli vysvětlit námitky a připomínky k činnosti na místě. Zápisy ze sněmů byly 
naopak rozeslány do velmi širokého adresáře. O konání sněmů nebyl informován ani 
generální sekretář KČ (Podle čl. 15. 2. stanov je P KČ oprávněno účastnit se 
prostřednictvím kteréhokoliv člena jednání všech orgánů MS, RS i ZS KČ). V zápisech 
nebyl zveřejněn seznam zúčastněných, tudíž není možno posoudit, zda bylo, vzhledem k 
regionům, reprezentativní nebo účelové (zda jde o hlas celé Moravy a Slezska, nebo jen 
několika jedinců) apod. Přesto vzalo PKČ závěry obou shromáždění na vědomí a uznalo, 
že vznesené dotazy jsou natolik závažného charakteru, aby na ně bylo odpovězeno na 
GS. Tímto konstatováním není dotčena vážnost jejich doporučení a závěrů. 
Předsednictvo ale zároveň schválilo, aby informace o těchto shromážděních byly 
zveřejněny v MZ. Pan g. s. Hoffmann informoval předsednictvo o účetnictví strany. Pan 
Drnek oznámil PKČ dokončení Monarchistického kalendáře, který je nyní již v tisku. 

 
11. 11. 2011 ve večerních hodinách byla založena nová MS KČ královského města Loket. Ustavující 

schůze se konala v krásné monarchisticky vyzdobené restauraci U císaře Ferdinanda. 
Schůze se účastnili členové KČ a podepsali Zakládající listinu. Na schůzi byly nastíněny 
úlohy a možnosti práce MS, jakož i diskutována situace v KČ a projevena vůle se na 
práci strany podílet. Na schůzi proběhla řádná volba předsedy MS, jímž byl zvolen p. 
Tomáš Blecha. MS Loket má nyní celkem 5 zakládajících členů. Po ukončení oficiální 
části schůze se členové nové MS včetně hosta ČZH Jaroslava Konečného odebrali k 
noční prohlídce gotického hradu a návštěvě koncertu tamtéž. 
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18. 11. 2011 - Na Čro 6 mluvil pan předseda Václav Srb velice kultivovaně a k problémům naší politické 
situace. Pořad byl odvysílán ve 22.10 hod. 

 
26. 11. 2011 - XX. Generální sněm KČ na Novotného lávce v Praze. V předvečer navštívili členové již 

podruhé hroby panovníků v kryptě katedrály sv. Víta, kapli sv. Václava a hrob sv. kněžny 
Ludmily v bazilice sv. Jiří. Sestry Matouškovy doprovodily návštěvu překrásným zpěvem 
středověkých latinských a řeckých hymnů. Následovala tradiční procházka Prahou a 
zastávka v klubových místnostech Klubu za starou Prahu v Malostranské mostecké věži 
a výklad o Juditině mostě. Následovalo přátelské a neformální posezení.  

                         Sněm samotný předcházela mše svatá v kostele u Křížovníků u Karlova mostu. Po 
zahájení předsedou strany Václavem Srbem, po zpěvu císařské hymny a 
svatováclavského chorálu byl většinou hlasů schválen program sněmu. Následovaly 
projevy hostů. Hovořil Jan Lech Skowera z polské monarchistické organizace 
Konfederacja Spiska, čten byl dopis Petra Placáka, historika, spisovatele, disidenta, 
zakladatele iniciativy České Děti (1988), z níž se zrodila KČ a spoluzakladatele KČ. Dále 
hovořil PhDr. Stanislav Košťálek, předseda Heraldické společnosti, Ing. Artur Rehberger, 
aktivista na poli rehabilitace a spravedlivého uctění památky našich dědů a pradědů, kteří 
zůstali věrni své vojenské přísaze, Bc. Antonín Homola, člen výboru KDU-ČSL na Praze 
3 a člen vedení Mladých křesťanských demokratů a Miroslav Paukřík, správce Sdružení 
monarchistů Brno, který přednesl Zdravici. Během krátké přestávky proběhlo položení 
kytic u pomníku císaře a krále Karla IV. na Křížovnickém náměstí a Františka I. (II.) na 
Smetanově nábřeží. Sněm pokračoval zprávou předsedy, zprávou Dohlédací komise KČ 
(která odvolala svého předsedu a jmenovala nového), zprávami zemských hejtmanů (J. 
Konečný, L. Velecký v zastoupení a B. Šourek). Zprávu přednesl i místopředseda strany 
Mgr. P. Nohel a člen předsednictva J. Drnek. V následujícím oddíle byly předneseny 
zprávy předsedů či zástupců Místních společností strany: MS Praha 6 (RNDr. R. 
Špaček), MS Praha 1, 5 (Ing. Jenček), MS Praha 2, 3 a 10 (V. Srb), MS Praha 4 (M. 
Krupka), MS Střední Čechy (S. Novotný), MS Brno, MS Ostrava (D. Hibsch), MS 
Strážnice (MVDr. J. Čížek), MS Olomouc (MUDr. Andrš), MS Hlučín (Ing. J. Moravčík), 
MS Prostějov (B. Frelich), MS Valtice (pí. Velecká), MS Loket (T. Blecha) a MS Plzeň (J. 
Drnek). Po obědě byla zahájena otevřená diskuse, v níž se jasně odrážely názorové 
rozpory na další vedení a směřování strany. S přihlášenými projevy vystoupili: Ing. arch. 
Jan Bárta, Ing. Jiří Jenček, Bohumil Šourek, Jaroslav Konečný, David Hibsch, Miroslav 
Krupka, Mgr. Petr Krátký, Ing. Václav Makrlík, Martin Prokop, Ing. Petr Tichý, JUDr. 
Ladislav Hubený, Ing. arch. Jan Bárta a Richard Pech. Kromě několika technických 
poznámek vystoupil ještě Bc. Aleš Hoffmann s dopisem neorganizovaných monarchistů z 
Předměřic nad Labem k dění ve straně, a Ing. Jiří Jenček s informací o audienci u JJ 
Hanze Adama II. V závěru sněmu byl většinou hlasů schválen návrh usnesení: Poté byl 
sněm uzavřen zpěvem císařské hymny a svatováclavského chorálu.  

                          V neděli 27. 11. se část členů a příznivců vypravila do Brandýsa n. L. a Staré Boleslavi 
pod vedením p. Josefa Trlicy, kde se poklonili bl. Karlovi I. v nově zřízené kapli a 
navštívili zámek.  

 
Útoky vedené vůči Předsednictvu během roku 2011 předznamenaly ostrý názorový střet, který na GS 

vyústil v otevřený rozkol. Po XX. GS z KČ vystoupili téměř všichni slezští monarchisté 
vedení Davidem Hibschem, dále pan Šourek a pan Pech (členové tzv. Konzervativní 
platformy). Pro názorový rozchod v oblasti dalšího směřování strany založili 
monarchistické občanské sdružení MONOS. V předvečer sněmu vyjádřili členové 
Dohlédací komise na své schůzi U posledního soudu nedůvěru vlastnímu předsedovi 
Richardu Pechovi, který z komise odstoupil a odevzdal účetnictví. 
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Tváře  

Koruny České 
2011 

 
 
 
 
 
 

  Odchod mnoha aktivních členů KČ oslabil, ale současně znamenal konec rozporů ve 
straně, která nadále vystupovala poměrně jednotně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Radim Špaček (Praha) 

MUDr. Pavel Andrš (Olomouc) Jaroslav Konečný (Čelákovice) Ing. Václav Makrlík 

Mgr. Ing. Josef Pejřimovský  Mgr. Petr Nohel (Roztoky) 

Marie Hraběnka ze Salmu Václav Srb (Praha) Ing. Jindřich Jenček (Praha) 

Jan Drnek (Plzeň) Mgr. Petr Krátký (Praha) 
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15. 12. 2011 - MS KČ Praha 6 – 7 a okolí zasedala v Juditině věži. Jako host se zúčastnil i předseda 
KČ pan Václav Srb, který, společně s předsedou MS panem Radimem Špačkem, podal 
zprávu o průběhu XX. Generálního sněmu. Členové MS vyjádřili svoji podporu 
očekávanému procesu sjednocování strany po nedávných snahách části členů o rozvrat 
a vyjádřili podporu současnému vedení, vyjádřili se ke konkrétním akcím tzv. 
Konzervativní platformy, která sice v předvečer Sněmu vydala zprávu o ukončení 
činnosti, ve skutečnosti pokračuje, zejména publikováním kritických textů na cizích 
webech, přičemž někteří její členové se vydávají za svého druhu mluvčí strany. Členové 
MS se usnesli na požadavku vyloučení některých těchto exponentů. 

 
16. 12. 2011 - Shromáždění na podporu obnovy pomníku Františka Josefa na hl. nádraží v Praze 

Vrchlického sady, park před nádražím Františka Josefa, v blízkosti sochy Rudoarmejce ‐ 
nedaleko zastávky tramvají 26, 9 a 5 Hlavní nádraží. 

 
Monarchisté u Šimáčků ve Strážnici. Posezení se účastnili téměř všichni, kromě hodonínských, 

včetně Sdružení monarchistů v zastoupení ing. Musila a M. Pauříka, stejně jako kurátor 
PhDr. Marek Vařeka. Moravský hejtman informoval o hlavním směru zájmu a prioritách 
moravských organizací Koruny České, především směrem regionálním. Za Sdružení 
monarchistů v Brně přednesl pozdravy od důst. p. Lea Ge a brněnských kolegů Miroslav 
Pauřík, který zároveň předal tiskoviny z Vídně na památku zesnulého Otty 
Habsburského. Debata byla volná, spontánní, uvolněná, končící 21. hodinou. V úzkém 
kruhu Jirky Čížka, Libora Musila, Franty Húska a Mirka Pauříka proběhlo stručné 
zhodnocení půldenního setkání u Flachbarta.  

 
19. 12. 2011 – KČ vydala oficiální Tiskové prohlášení Koruny České k úmrtí Václava Havla 
 
19. 12. 2011 - po dlouhé nemoci zemřel jeden ze zakladatelů a první a dlouholetý představený 

(předseda) Koruny České pan MUDr. Dalibor Stejskal. 
 
29. 12. 2011 - Pohřeb MUDr. Dalibora Stejskala (+28. 12.) ve 14 hodin v evangelickém kostele sv. 

Martina ve zdi v Praze 1 na Starém Městě. Zakladatel a první předseda Koruny České, 
MUDr. Dalibor Stejskal, dlouholetý člen Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara 
Jeruzalémského chev. MUDr. Dalibor Stejskal, KCLJ, rodem rytíř Vesecký z Vesce. Byl 
zakladatelem a prvním předsedou monarchistické strany Koruna Česká. 

 
29. 12. 2011 - krátce před polednem zemřel dlouholetý bývalý člen KČ, mimo jiné jeden z bývalých 

českých zemských hejtmanů a 1. místopředseda strany, jeden z pilířů a dlouholetá opora  

dragounského regimentu No. 14 polního maršála Windisch‐Graetze a duší velký 
monarchista pan Jaroslav František Josef Foltýn. 

 
Po mši sv. ve Staré Boleslavi, sloužené ku cti bl. císaře Karla I. v roce 2011 bylo oznámeno: 
1. Česká biskupská konference dala souhlas k působení Mezinárodní modlitební ligy bl. Karla I. za mír 

ve všech diecézích českého státu. Zemské sídlo Ligy je ve Staré Boleslavi, světové 
ústředí ve Vídni. 

2. uložila liturgické komisi zařazení nezávazné památky bl. Karla I. včetně vlastních liturgických textů do 
českého liturgického kalendáře. 
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  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2011 celkem 12 čísel (29 – 40). 
 
  Koruna Česká si uvědomila, že je politickou stranou a jejím úkolem je dělat politiku, tedy kandidovat ve 
volbách, vydávat politická prohlášení, sledovat vývoj v politice, vyjadřovat se k němu, vytvářet koncepce 
a vize, které by bylo možno politicky uplatnit. Bylo zřejmé, že KČ nemůže suplovat úplně všechny 
monarchistické aktivity. Musí proto nabídnout platformu pro spolupráci se spolky, společnostmi a 
hnutími, které pokrývají jinou část spektra monarchistických aktivit a shodují se s programem KČ 
v nejzákladnějších bodech, mohou přispět ke znovuobsazení svatováclavského trůnu. To se částečně 
stalo poskytováním prostoru v Monarchistickém zpravodaji, spoluúčastí na akcích a nabízením místa na 
kandidátkách ve volbách. 
  KČ se soustředila na to, co jiná hnutí a spolky dělat nemohou nebo nechtějí, například na organizaci 
voleb a na pronikání do politických funkcí. Toto se ale nemělo dít izolovaně, pouze pro straníky a 
funkcionáře, nýbrž na široké bázi, zástupně pro hnutí a spolky, které tuto roli KČ přijmou. Současně to 
znamenalo opustit dobrodružné experimenty, pracovat soustavně a plánovitě, určit si etapové cíle, 
hledat vhodné kontakty, analyzovat vývoj, zkoušet a hledat možnosti. Stručně řečeno – zaměřit se na 
politický úspěch, aniž bychom na něm trvali za cenu devalvace či ústupu od zásadních principiálních 
požadavků s programových bodů. Jít po úspěchu, ale nezaprodat myšlenku a cíl. 
  To současně znamenalo udělat si pořádek uvnitř strany a trvat na dodržování a prosazování 
programové platformy, nedovolit samostatné působení vlastních členů mimo mantinely oficiálně 
schváleného programu i za cenu rozchodu s nimi. Tedy utužení stranické disciplíny a nasměrování celé 
strany k jednomu cíli. Nekompromisní nadřazení tohoto cíle individuálním cílům a zájmům členů. 
Netrpět sebeprosazování a nadřazovat službu. Současně vítat a vážně se zabývat nápady, které jsou 
v souladu s linií strany. 
 
 
 
 

Jaroslav Foltýn 
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  Jan Drnek vydal v tomto roce (Naše vojsko) detektivku Zlaté hovno, která se humorným způsobem 
zabývala šlechtictvím a monarchistickým hnutím v Čechách. Příběh se odehrával na pozadí sporů 
v Koruně České v období prezidentských voleb. 
 
  Jan Drnek vydal v tomto roce (Akcent) také obsáhlou historickou studii Dějiny české státnosti, která 
se zabývala zákonitostmi a vývojem českého kmene a poté státu, a to z doposud nikdy neuplatněných 
konzervativních a legitimistických monarchistických pozic. Kniha byla myšlena jako didaktická pomůcka 
pro učitele dějepisu. 
 
  Konečně Jan Drnek sestavil a KČ vydala Monarchistický kalendář na rok 2012. 
 
  Josef Pejřimovský vydal knihu Blahoslavený český král císař Karel I. z domu Rakouského. 
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7. 1. 2012 - se konal Tříkrálový pochod monarchistů (Petr Placák), od 14,30 hodin od sochy knížete 

Václava. V loňském roce se někteří z 
členů MS zúčastnili, s pozitivními dojmy. 
Nadále se proto domnívají, že by bylo 
velmi vhodné jít naproti těmto našim 
souputníkům (a předchůdcům) a svojí 
účastí v jejich pochodu přispět k 
odstraňování zbytečných barier. 
Zúčastnilo se asi 200 osob, z toho 10 
členů KČ. Ve srovnání s minulými ročníky 
a k naší spokojenosti v akci ubývá 
recesistických prvků. V průběhu večera 
byly s úspěchem prodávány monarchis 

tické kalendáře (jejich další prodej zajistil p. Drnek na akci vojensko-historických jednotek 
v Ml. Boleslavi). 

 
10. 1. 2012 - U příležitosti jubilea (51) českého krále Karla IV. se konala ve strážnickém kostele 

Panny Marie mše svatá. Akce byla obohacena návštěvou výstavy Muzea Hodonínska 
v Hodoníně na téma: Císař František Štěpán Lotrinský držitel Hodonína a Holíče. 
Začátek v 18:00 hodin. Letos přibyli i návštěvníci ze Svitav, Horního Újezda, Olomouce, 
zúčastnil se jí i PhDr. Vařeka, za Sdružení monarchistů Miroslav Pauřík a ing. Musil. 
Opět celebroval d. p. Lukasz Karpinski za množství dětských celebrantů. 

 
12. 1. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo U Valšů. Vzalo na vědomí zprávu o nově založené MS Loket 

a schválilo její ustavení. Mgr. Špaček podal informaci o Tříkrálovém pochodu za 
monarchii organizovaném každoročně Petrem Placákem. Předsednictvo vzalo na vědomí 
rezignaci pana P. Nohela na funkci člena předsednictva (z rodinných důvodů), dále 
rezignaci pana A. Hoffmanna na funkci generálního sekretáře, dále rezignace pánů T. 
Eybla, D. Hibsche, R. Pecha a B. Šourka na členství ve straně (bez udání důvodu). Pan 
Jenček navrhl, aby na místo pana Nohela, byl do předsednictva kooptován pan Ing. 
Zdeněk Blažek CSc., a v následném hlasování byl tento návrh přijat většinou hlasů. K 
chystané Ideové konferenci KČ zatím nedodala žádná z odborných komisí tématický 
podklad. Mgr. Pejřimovský rozeslal návrh stanoviska KČ k nové maďarské ústavě. 
Bude uspořádána konference na téma: Platí Zlatá bula sicilská ještě dnes?, za účasti 
odborníků z oblasti historie, práva a politologie. Pan Pejřimovský informoval o možnosti 
dotisku knihy Blahoslavený český král Karel I. S tímto souvisí i podnět internetové 
komisi zřídit na stránkách KČ internetové virtuální knihkupectví a nabízet knihy s 
monarchistickou tématikou. 

 
15. 1. 2012 - Tradiční plukovní vepřové hody v Restauraci U Hymrů v Mladé Boleslavi uspořádal LIR 

10. Pozvání přijalo přes 80 zástupců regimentů z našich zemí, ale i z Polska, či 
Rakouska. A bylo nač pohledět. Setkání započalo u bývalých kasáren LIR 10 nástupem a 
proslovem velitele mladoboleslavské jednotky. Poté se účastníci vydali pochodem přes 
město k vlastnímu místu konání hodů k Hymrům. Sálem zněla harmonika, hovory se 
vedly jak v češtině, polštině, rakouské němčině, tak v angličtině. Přítomen byl i 
šéfredaktor Monarchistického zpravodaje Jan Drnek a Monarchistické kalendáře přivezl 
na místo ČZH KČ Jarda Konečný. 

 
 

2012 
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19. 1. 2012 - zasedala MS KČ Brno v počtu 6 členů. V úvodu byli přivítáni noví sympatizanti a poté byla 

vysvěcena standarta KČ Brno panem ThDr. Bláhou. Navazovala debata na téma aktuální 
situace a potenciálu Koruny České a monarchistického hnutí v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku Byly tématizovány možnosti získávání nových členů z okruhu sympatizantů 
monarchistické myšlenky.  

 
19. 1. 2012 - zasedala MS KČ pro Prahu 6, 7 a okolí v restauraci Charlies v počtu 10 členů. Většina 

přítomných se na schůzi dostavila z requiem za Rudolfa II., které proběhlo v katedrále sv. 
Víta. Všichni se shodli, že homilie, již proslovil arcibiskup mons. Duka, byla vynikající. R. 
Špaček se pokusí obstarat její text nebo záznam. Dalším bodem byly reference o situaci 
ve straně, které přednesl R. Špaček. Pí. Češková informovala o možnosti získat kapli PM 
Bolestné pod Barrandovem. P. Bárta byl pověřen prohlídkou objektu. Byly připomenuty 
akce MS na nejbližší období, zejména v Kostelní Lhotě. Na příští schůzi promluví J. Štogr 
jako host a povede diskusi k tématu vyrovnání státu s církvemi. 1. dubna svěcení kaple 
v Hořovičkách, Audience u císaře Karla Brandýs n. Labem, květnová schůze výjezdní, 
exkurse podél Vltavy, Levý Hradec, Únětice pivovar. Konstatováno, že během ledna 
nového roku opustilo řady členů Koruny České několik představitelů tzv. Konzervativní 
platformy. Byli to pan D. Hibsch z Ostravy, pan R. Pech (který byl ještě před GS odvolán 
z funkce předsedy dohlédací komise), pan B Šourek (člen předsednictva KČ a slezský 
hejtman) a několik dalších. K jejich rozchodu se stranou došlo slušnou formou, většinou s 
přáním dalšího rozvoje KČ. Odchod několika členů, většinou také členů MS Ostrava 
oslabil akceschopnost a pozici této MS a celé slezské oblasti. 

 
26. 1. 2012 -  MS KČ pro Střední Čechy zasedala v Kladně v počtu 8 členů. Jako první bod programu 

probírali členové reflexe z generálního sněmu a důsledky dramatického průběhu sněmu. 
Padl návrh na vytvoření kalendáře akcí MS z důvodu dopředného plánování pracovního 
volna některých členů, ale i možnosti s dostatečným předstihem publikovat informace 
v regionálních denících s pozvánkou občanům daného regionu. Novým významným 
příznivcem KČ je starosta Pleteného Újezdu u Kladna, který by měl být kontaktován 
osobně ČZH. Byla vyslovena důvěra nově kooptovanému členu předsednictva panu Ing. 
Blažkovi. 
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8. 2. 2012 – se konala MŠE SV. ZA BERTHOLDA HRABĚTE WALDSTEINAWARTENBERGA V 

KOSTELE PANNY MARIE POD ŘETĚZEM, MALÁ STRANA OD 17.30 – pozvání nám 
telefonicky tlumočil člen Maltézského řádu a náš milý a vážený příznivec dr. František 
Skřivan. 

 
9. 2. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo U Valšů. Jako hosté se zúčastnili pan Vladimír Krejčí 

(předseda Dohlédací komise) a paní PhDr. Georgína Klárisová. Předsednictvo 
projednalo: Situaci ve slezském vévodství, obeslání tamních členů a případné oživení 
činnosti MS, režim supervizního dohledu nad webovými stránkami KČ (zatím bude 
vykonávat předseda KČ pan V. Srb), zřízení datové schránky KČ, hledání nového 
generálního sekretáře a suplování jeho činnosti do nalezení vhodné osoby. Byla 
přednesena Zpráva předsedy Dohlédací komise KČ pana Vl. Krejčího o činnosti DK, 
zprávy, podněty a žádosti z místních společností KČ. Mgr. P. Krátký, který byl zvolen 
předsedou MS Praha 4, předložil analýzu příprav na krajské volby 2012 v království i 
v markrabství. Byl stanoven termín XXI. Generálního sněmu na 24. 11. 2012 a termín 
Českého zemského sněmu na 11. – 12. 5. 2012. Pan místopředseda Jenček informoval 
o své účasti na setkání německých monarchistů ve Frakfurtu n. Mohanem dne 29. 1. 
U příležitosti 300 let narození krále Bedřicha Velikého a narozenin císaře Viléma I. 
Proběhla diskuse o možnosti převzetí vlastnictví kapličky na Zlíchově (Praha 5) a o 
rozšíření jejího zasvěcení (P. Marii Bolestné) o zasvěcení bl. Karlu Rakouskému 

 

15. 2. 2012 – proběhla beseda spisovatele PhDr. Milana Nováka. Knihovna Eduarda Petišky ve 
spolupráci s knihkupectvím Sylvie ji uspořádaly u příležitosti vydání knihy Náš 
arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský. Akce proběhla od 18 hodin v Brandýse nad 
Labem 

 

  Členky KČ Lucie Cekotová s kolegyní Janou Balharovou začaly novénu za proces blahořečení 
císařovny Zity i za zdárné založení Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v ČR. 
Návrh stanov sdružení na základě stanov mateřské organizace ve Francii byl poslán Otci 
arcibiskupovi Graubnerovi, který má v této věci církevní jurisdikci. Obecně se založením 
sdružení u nás vyslovil souhlas. 

 
17. 2. 2012 - Regionální společnost KČ Olomouckého 

kraje uspořádala v pátek svůj II. ples KČ 
v KD Lola v Olomouci. Ples proběhl 
úspěšně, včetně tomboly, slosování 
vstupenek a dalších náležitostí. 
Nejdůležitější funkcí plesu bylo tmelení 
vztahů mezi moravskými monarchisty. 

 
 
 
 
18. 2. 2012 - Císařsko-Královský bál se konal od 19. hodiny v důstojnickém kasinu pevnostního města 

Terezín v KD Náměstí CSA 85. Akce pod patronátem Dr. Floriana Hauga, ředitele 
Rakouského kulturního fóra v Praze pro město Terezín a tradiční c. a k. regimenty 

 
 

MUDr. Pavel Andrš 
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23. 2. 2012 - MS Praha 6 zasedala v restauraci U Zívalů. Bylo ohlášeno, že novým předsedou MS 
Praha 4 je Mgr. Petr Krátký, že byla aktivována dohlédací komise po odchodu p. Pecha, 
Dále bylo ohlášeno konání ČZS a GS. Ve druhé části schůze vystoupil jako host pan 
Josef Štogr k problému tzv. církevních restitucí. V úvodu hodnotil práci J. Drnka, 
který vypracoval historický přehled o vývoji vlastnických vztahů církev – erár. Připomenul 
zejména, že současný obecný pohled na samotný pojem „majetek“ je ryze účetnický, 
tedy redukuje pojem majetku jen na tržně finanční stránku, mamon. Vysvětlil rovněž 
status církevních právnických osob, která jsou k plnění svého poslání nadány majetkem. 
Majetek má ovšem i jiné významy, v případě církví především znamená vytvoření 
podmínek k jejich nenahraditelné společenské funkci. Nejde tedy vůbec jen o nápravu 
ekonomických křivd. Pokud se podaří s majetkem dobře hospodařit (zmíněny nadace, 
formy pachtu apod), lze očekávat obnovení původních funkcí církví. 

 

25. 2. 2012 - členové MS Plzeň KČ a 
také příslušníci KVH 35. 
IR se účastnili na pozvání 
setníka Emila Jurigy ze 
Stříbra tradičního plesu 
stříbrských ostrostřelců. 
K vidění zde byli přísluš 
níci nejrůznějších jednotek  
mimo jiné také Sboru 
válečných vysloužilců a 
ostrostřelců z Rakovníka. 
Byl zde i člen předsednic 
tva KČ a vedoucí redaktor 
monarchistického 
Zpravodaje Jan Drnek s chotí, osobní stráž mu dělal fleldwebl Karel Drábeček, rovněž z 
35. IR Plzeň. Programem stylově provázela již také známá hudba 35. pěšího pluku z 
Plzně. 

 

25. 2. 2012 – Monarchistická konference v Polsku, z níž vzešel návrh dalšího společného setkání 
monarchistů z Polska, Německa, Rakouska a Česka 13. nebo 20. října 2012. KČ 
zastoupena. 

 

27. 2. 2012 – podařilo se realizovat dlouhodobý záměr MS Praha 6 uspořádat přednášku na 
monarchistické téma. Laskavostí Klubu Za starou Prahu a konkrétně paní PhDr. Helgy 
Turkové se v mnoho let již probíhajícím cyklu Hovory o Praze se konala v kinosále 
Národního technického muzea na Letné přednáška PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc. s 
názvem: Pomníky Habsburků bourané a znovu postavené. Přednáška začínala v 
18,00 hodin, konec včetně diskuse ve 20,00. 

 

4. 3. 2012 - proběhlo odhalení pamětní desky na 
počest 100. výročí návštěvy JCKV 
bl. Karla I. a JCKV Zity v Kostelní 
Lhotě. Desku (na základě sbírky) 
financovala Koruna Česká. Vřelý 
dík patřil především panu Z. 
Martínkovi, bydlištěm příslušnému 
ve zmíněné obci, členu MS KČ 
Prahy 6 a p. českému zemskému 
hejtmanu Jaroslavovi Konečnému, 
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MS KČ Střední Čechy a všem, kteří se zúčastnili. Po odhalení následovala mše za 
blahoslaveného Karla I. a výstava na bývalé faře, přestavěné na obecní úřad, za účasti 
příslušníků 14. dragounského regimentu z Brandýsa n/L. 

 
8. 3. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo v počtu 7 členů. Členové P si rozdělili úkoly po dobu do 

obsazení funkce generálního sekretáře. Bylo přijato 12 nových členů a ustaven postup při 
schvalování a přijímání nových členů. Předsednictvo zrušilo MS Veltruby. Byla 
konstatována aktuální situace KČ před vstupem do krajských a senátních voleb: V 
Olomouckém kraji se pod vedením dr. Andrše připravuje plná kandidátka, v kraji 
Jihomoravském probíhají jednání o společné kandidátce s Konzervativní stranou. Ve 
Středočeském kraji byl krajským koordinátorem jmenován ČZH p. Konečný, doposud 
projevilo zájem cca 10 kandidátů. V kraji Plzeňském probíhají jednání o společné 
kandidátce s KDU-ČSL. Předsednictvo vyslechlo zprávy o akcích.  Bylo vydáno Tiskové 
prohlášení: Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska odmítá 
iniciativu skupiny, která svolává demonstraci Za církev sociálnější a která tak chce 
protestovat proti Jeho Eminenci Dominiku kardinálu Dukovi, arcibiskupovi – metropolitovi 
pražskému a primasu českému za jeho veřejné postoje. 

 
24. 3. 2012 - koncert "Pocta operní legendě Václav Zítek 1932 2011" se uskutečnil v 15:00 hod v 

Sále Martinů na půdě Akademie múzických umění v Praze ‐ Malostranské náměstí 13. 
Pozvánku zaslal pořádající operní pěvec p. Michal Lieberzeit, který každoročně zpívá při 
mších sv., jež předcházejí Generálním sněmům, a nabídl členům KČ možnost vstupu a 
účasti zdarma. 

 
30. 3. 2012 - Schůze KČ Brno. Pozvání přijal pan Jiří Skoupý, který členy seznámil s osudem, 

veřejnosti skoro neznámého, Leopolda Lojky. Tento muž, který konec svého života strávil 
v Brně, byl přímým účastníkem atentátu na Ferdinanda d Este, jakožto řidič vozu, ve 
kterém byl následník trůnu se svou chotí zabit. Pan Skoupý svým pátráním po životě 
Lojky došel k velmi zajímavým dosud nepublikovaným závěrům. Se souhlasem autora 
zveřejnil přednášku o Lojkovi MZ. 

 
31. 3. 2012 - zahájení výstavy Jan Adam I. z 

Liechtensteina, Johann Adam I. von 
Liechtenstein a mecenáš (1657–1712), 
(1657–1712) ekonom, politik. Zahájení 
v 16,00 - Nástupní sál na zámku v 
Mikulově Regionální muzeum v 
Mikulově Záštitu nad výstavou převzali 
J. J. Jan Adam II., vládnoucí kníže z 
Lichtenštejna a JUDr. Michal Hašek, 
hejtman Jihomoravského kraje Výstava 
k výročí úmrtí (300 let) aristokrata, 
který dokázal naplnit poslání pravé 
šlechty, sloužit svému hospodářství. 
Jeho panství (Lednice, Valtice) sousedícím s Mikuovem a rodových vazbách s 
mikulovskými Dietrichsteiny.  
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31. 3. 2012 - Kapličky Koruny české a Regula 
Pragensis uspořádaly v sobotu 
Slavnostní požehnání kapličky u 
Hořoviček a její zasvěcení blaho 
slavenému Karlu I. Rakouské mu za 
účasti starosty obce Hořovičky p. Ivana 
Fidese a vojenských historic kých 
jednotek: KVH Rakovník, Svaz c. k. 
vojenských vysloužilců zemí Koruny 
české a Sbor c. k. rakovnických 
ostrostřelců. Pozdně barokní kaplička 
se nachází při silnici E48 z Prahy na Karlovy Vary mezi obcemi Hořesedly a Hokov). 
Drobná sakrální památka byla obnovena péčí obou sdružení za přispění obce Hořovičky 
a firmy Aqua Bárta. Po slavnosti se konala návštěva komendy Reguly Pragensis v 

Děkově. Téměř celou záchranu kapličky uhradila Regula Pragensis částkou 60 000,‐ Kč. 
Program začínal v 10 hodin: Přivítání hostů, proslov pana starosty Hořoviček Ivana 
Fidese, proslov Richarda Borovského za Regulu Pragensis, proslov arch. Jana Bárty za 
Kapličky Koruny české a bl. Karel I. Pater V. Kružík vedl obřad svěcení kapličky a 
zasvěcení bl. Karlovi. Rakovničtí ostrostřelci vypálili slavnostní salvu. Následoval 
slavnostní přípitek a pro zájemce návštěva komendy Reguly Pragensis v Děkově.  

 
31. 3. 2012 - ČT 24 uvedla v sobotu pořad Politické spektrum na téma Česká zahraniční politika, ve 

kterém diskutovali předsedkyně Suverenity (SBB) Jana Bobošíková, předseda Koruny 
České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska Václav Srb a Pavel Svoboda z 

KDU‐ČSL. 
 
3. 4. 2012 – v pořadu ČT Politické spektrum hovořil Předseda KČ Václav Srb. 
 
12. 4. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo dne v Praze v počtu 6 členů. P vzalo na vědomí rezignaci p. 

Veleckého na funkci MZH a pověřilo předsedu V. Srba, aby s p. Veleckým dohodl 
svolání MZS, který by zvolil nového MZH. P schválilo 5 nových žádostí o členství ve 
straně. Předseda vyzval členy předsednictva, aby kandidovali do senátu. P schválilo 
prohlášení KČ k nápravě majetkových křivd a tiskovou zprávu k restitucím 
církevního majetku. Bylo uloženo zřídit pro KČ datovou schránku a dále sledovat 
možnosti pronájmu prostor pro kancelář KČ. 

 
13. 4. 2012 – KČ vydala oficiální Tiskovou zprávu k majetkovému vyrovnání za církevní majetek a 

následně vydala Tiskové prohlášení k nápravě majetkových křivd. 
 
15. 4. 2012 - MS KČ Loket zasedala v Lokti v počtu 4 členů. Přítomní členové se shodli, že 

nejdůležitějším bodem činnosti MS pro tento rok bude práce a snaha o obnovení kaple 
sv. Anny, jakožto první důležitý lokální krok k upevnění MS. Přítomní si rozdělili úkoly k 
vytvoření podmínek a finančního plánu pro tento projekt, k zajištění podpory MÚ v Lokti, 
k vytvoření projektu a k místní propagaci. 

 
28. 4. 2012 - Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Monarchisté z KČ podpořili Audienci 

hojnou účastí a měli tu čest důstojně opět vzpomenout 90. výročí úmrtí J. V. Karla I. Z 
Domu Rakouského, jakož i 120. výročí narození J. V. Zity Habsburské i nedožitých 100. 
narozenin JCKV Dr. Oty Habsburského i 460. výročí narození a 400. výročí úmrtí Rudolfa 
II. Habsburského, jimž byla letošní Audience věnována. Zúčastnili se v hojném počtu naši 
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členové z Markrabství, Sdružení 
Monarchistů Brno, členové vojen 
ských historických jednotek i další 
příznivci monarchistické myšlenky. 
Slavnostní nástup vojenských 
historických jednotek (doprovázela 
Ústřední hudba Armády ČR). 
Následoval průvod do Staré 
Boleslavi a Audienční mše sv. v 
Poutním chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie u Palladia země 
české s relikvií bl. císaře a krále 
Karla I. Rakouského. Mnoho monarchistů se zúčastnilo v uniformách vojensko-
historických jednotek. Tématem letošního ročníku byl boj monarchie s Osmany v 17. a 
18. století, v tomto duchu probíhala i odpolední bitva. 

 
5. 5. 2012 - Průvod za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí s požehnáním pana 

kardinála Duky. Samotný průvod začínal ve 12 hodin u Panny Marie z Exilu na Petříně, a 
pak pokračoval na Staroměstské náměstí, kde byl zakončen Te deum v chrámě Panny 
Marie před Týnem cca v 15.30 hodin. Od 10.30 byla sloužena mše svatá v basilice 
Nanebebevzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Za KČ se 
jako vždy účastnil pan Pejřimovský. 

 
8. 5. 2012 - vzpomínkové setkání v Novém Hraběcí, organizované Svazem válečných vysloužilců a 

Sborem rakovnických ostrostřelců. Účastnil se i náš významný vojenský historik PhDr. 
Jiří RAK, který přijel v galauniformě plukovníka c. k. armády. Účastnil se také ČZH Jarda 
Konečný. 

 
10. 5. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo dne v počtu 6 členů. Kromě kontroly dlouhodobých i 

aktuálních úkolů se soustředilo na nutnost svolat MZS, zřídit datovou schránku, vyhledat 
vhodnou kancelář v Praze, dohodnout přijatelné podmínky ke konání podzimního GS, 
zajistit konání říjnového Pochodu pro monarchii, kontrolovat placení členských příspěvků 
apod. Za členy strany byly přijaty 2 osoby. Do stavu členů předsednictva byl kooptován 
MUDr. Pavel Andrš, předseda MS Olomouc. Bylo projednáno doporučení MS Praha 6, 
aby byl materiál pana Pejřimovského k církevním restitucím přeformulován do 
otevřeného dopisu zákonodárcům s výzvou ke schválení zákona o restitucích. Bylo 
schváleno stanovisko KČ k aktuální politické situaci dle návrhu pana Pejřimovského. 
Předsednictvo uložilo předsedovi panu Srbovi, aby znovu apeloval na JCKV Karla 
žádostí o ustavení zástupce Arcidomu pro ZKČ. Předseda podal přesné informace o 
chystaném zájezdu do Vídně ve dnech 1. – 3. 6.  

 
11. – 12. 5. 2012 - XI. Český zemský sněm se konal v Benátkách nad Jizerou. Sněmu se zúčastnilo 

celkem 30 osob, z toho 25 kmenových členů KČ z království (s právem hlasovat). V 
předvečer ČZS se konalo již tradiční setkání a posezení monarchistů, tentokráte spojené 
s večerní prohlídkou zámku, vyhlídky na zámecké věži a místního lapidária. Poté 
následovalo do pozdních večerních hodin přátelské posezení a neformální diskuse. 
Vlastní ČZS byl zahájen přesně v 9.30 h v sobotu v jednacím sále hotelu Na Staré koleji 
českým zemským hejtmanem KČ p. Jaroslavem Konečným. Po hymnách byly 
předneseny zdravice a příspěvky hostů a Zpráva českého zemského hejtmana.  Na 
základě Zprávy byla okamžitě na daná témata zahájena diskuse, jíž byla následně 



- 92 - 

 

věnována celá dopolední část ČZS a zprávy z MS byly přesunuty se souhlasem 
účastníků sněmu až do odpolední části. Pan dr. Špaček oznámil za Předsednictvo KČ, 
že se opět podařilo zajistit prestižní trasu na Monarchistický pochod Prahou, směrem z 
Václavského náměstí k soše Karla IV. A dále až k bývalému budoucímu pomníku 
maršála Radeckého. V odpolední části XI. ČZS se dostalo na zprávy o činnosti MS KČ z 
království.  V další části svého průběhu se ČZS věnoval otázce voleb a účasti/neúčasti 
KČ v nich. Na ČZS byla také představena kniha z pera p. Mgr. et. Ing. Pejřimovského 
Blahoslavený český král, císař Karel I. z Domu Rakouského, která vyšla v doplněném 
a rozšířeném vydání a s novými přílohami (díky sponzorství pana Konečného). Na závěr 
všichni zazpívali císařskou hymnu a p. ČZH prohlásil XI. ČZS KČ za zdárně ukončený. 

 
15. 5. 2012 - ČT odvysílala v pořadu Historie.cs premiéru dílu o maršálu 

Radeckém, do kterého byl natočen rozhovor s členem MS 
Praha 6 Koruny České panem Ing. Arch. Janem Bártou.  

 
Na půdě MS KČ Praha 6,7 a okolí, bylo založeno Občanské sdružení 

Radecký. Sdružení žije vlastním životem, mimo stranické 
hranice, ale samozřejmě v duchu monarchistických plánů a 
přání. Záměrem je navrátit čest a slávu polnímu maršálovi 
hraběti Radeckému z Radče a obnovit jeho skvělý pomník 
na Malostranském náměstí. www.radecky.org    

 
15. 5. 2012 - ČT odvysílala v pořadu Historie.cs premiéru dílu o maršálu Radeckém, do kterého byl 

natočen rozhovor s členem MS Praha 6 Koruny České panem Ing. Arch. Janem Bártou. 
  
16. 5. 2012 – Tiskové prohlášení KČ – Současná politická a hospodářská krize. 
 
16. 5. 2012 - Tiskové prohlášení MS KČ Střední Čechy ke korupční kauze MUDr. David Rath. 
 
22. 5. 2012 - MS KČ Královské město Plzeň zasedala v hospodě V Plachovce v počtu 4 členů. V prvé 

řadě proběhly volby nového předsedy MS (Mgr. Ježík abdikoval), kterým byl jednohlasně 
zvolen člen předsednictva strany Jan Drnek. Dalším úkolem bylo sestavení informací pro 
společnou koaliční kandidátku s KDU-ČSL a dalšími subjekty do krajských voleb. Bylo 
usneseno scházet se nadále, jako nyní, současně se schůzemi KVH 35. IR, který tvoří 
z větší části sympatizanti KČ v Plzni a okolí, což umožňuje lepší koordinaci akcí a 
pružnou dohodu. Pan Vl. Ježík převzal úkol nadále zajišťovat kontakty MS k církvi a 
uskutečňování tradičních podzimních mší ku cti bl. Karla. Pan Ota Brachtel převzal úkol 
znovu zprovoznit internetovou stránku MS, která zanikla z finančních důvodů. Byla 
dohodnuta společná účast na říjnovém Pochodu za monarchii a na GS. 

 
1. 6. 2012 – J. Konečný navštívil vernisáž výstavy v Kostelci nad Černými Lesy "Vévodkyně 

Savojská, velká mecenáška Černokostelecka". Výstava proběhla pod záštitou JJ Hanse 
Adama II., vládnoucího knížete z Lichtensteinu a byla otevřena osobně jeho synem, 
princem Constantinem v místním museu. S otevřením výstavy byla spojená 
autogramiáda i návštěvy místních památných míst v regionu, které v těchto dnech JJ 
princ Constantin vykonal. Vernisáž výstavy a možnost se setkat a pohovořit s JJ princem 
Constantinem se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti a množstvím hostů, zejména 
místních, jichž přišlo na téměř 100, až prostor musea byl naplněn téměř do posledního 
místa.  

 

http://www.radecky.org/
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1. 6. 2012 -  Zájezd do Vídně dokonale připravil 
předseda Václav Srb. Účastnící 
viděli prakticky všechny dostupné 
památky na naše panovníky, v 
císařské hrobce položili vavřínové 
a lipové věnce se stuhami s 
nápisem Čeští monarchisté vzpomí 
nají k rakvím Františka Josefa I., 
císařovny Alžběty, k bustě císaře 
Karla I. a rakvi císařovny Zity a 
samozřejmě i JCKV Otty. Viděli 
císařskou pokladnici, někteří navští 
vili trénink lipicánských koní. Prohlé 
dli si kostely sv. Karla Boromej 
ského, sv. Petra a katedrálu sv. Štěpána, položili další věnce na oltář bl. Karla v 
Augustiniánském kostele a u jezdecké sochy maršála Radeckého a sochy FJ I. v 
zámeckém parku. Mimořádným zážitkem byla účast v Noci kostelů, tentokráte 
absolvovaná nikoli v Praze a v Čechách, ale v chrámech našeho bývalého hlavního 
města. Navštívili i Arsenál s vojenským muzeem a dvě místa centru Vídně vzdálenější, 
lázeňské město Baden a letní sídlo Laxenburg. Na radu p. Srba také objevovali 
kulinářské speciality Vídně ‐ Muzeum guláše, restauraci Figlmüler proslulou přípravou 
smaženého telecího vienerschnitzelu o průměru nějakých 25 cm, kavárny Hawelka a 
Sacher, restauraci Beisel (pajzl) ‐ užívali si císařské Vídně plnými doušky. Na zpáteční 
cestě se poklonili památce maršála Radeckého v památníku Heldenberg a položili 
poslední věnec v jeho hrobce.  

 
7. 6. 2012 – Veřejný koncert Vídeňských filharmoniků v zahradách Schönbrunnu. Dopoledne 

prohlídka Vídně. 
 
13. 6. 2012 - Shromáždění proti shromáždění proti obnově Mariánského sloupu a pomníku 

maršála Radeckého. Na 16 hodinu se před Betlémskou kaplí svolávali odpůrci obnovení 
pomníku maršála Radeckého a Mariánského sloupu na Malostranském a Staroměstském 
náměstí. Místopředseda Občanského sdružení Radecký 1766 –2016 rozeslal po 
internetu výzvu, aby se příznivci obnovy obou pomníků sešli na Mariánském náměstí 
také v 16. hod. Před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se sešla skupina 
příznivců obnovy obou historických památníků v počtu 22 lidí s maršálovým portrétem a s 
výzvou k obnovení pomníku a čekala na příchod odpůrců jejich obnovy. K této příležitosti 
byla vytvořena petice, adresovaná primátorovi Doc. MUDr. Bohuslavovi Svobodovi CSc. 
Petice byla dne 14. června 2012 předána na Magistrát hl. m. Prahy. V 17. hod. se 
objevila skupina 4 mužů, z nichž 2 v čele nesly husitské prapory.  

 
14. 6. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo v hostinci U Valšů. P schválilo přijetí 3 nových uchazečů o 

členství a vzalo na vědomí registraci 4 příznivců. Vzalo na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka 
Blažka na členství v Předsednictvu, rezignaci J. Konečného na funkci ČZH a rezignaci 
p. Štěpána na funkci předsedy internetové komise (webmastera). Předsednictvo 
vyjádřilo poděkování panu Štěpánovi za práci, kterou pro KČ vykonal především jako 
správce webových stránek KČ a ocenilo míru vstřícnosti a taktnosti způsobu rezignace 
a následných kroků. Předsednictvo vyjádřilo poděkování panu J. Konečnému za 
organizační práci, kterou pro KČ vykonal ve funkci ČZH. Výkonem funkce ČZH byl 
dočasně (do konání GS) pověřen bývalý zemský hejtman Jan Drnek. Funkcí MZH byl 
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zároveň pověřen MUDr. Pavel Andrš (do volby MZH Moravským zemským sněmem). 
Předsednictvo schválilo stanovisko KČ k cause IZIP, které předložil MUDr. Pavel 
Andrš.  V přípravě na krajské volby bylo konstatováno, že v Olomouckém kraji je plně 
obsazená kandidátka KČ (55 kandidátů), v Plzeňském kraji se MS KČ zapojila na 
společné kandidátce Koalice pro Plzeňský kraj vedené KDU-ČSL (8 kandidátů KČ). Ve 
Středočeském kraji nejsou informace známy z důvodu rezignace J. Konečného. Na 
návrh pana J. Drnka Předsednictvo upustilo od letošního vydání Monarchistického 
kalendáře a rozhodlo se jej dočasně nahradit předvolebním vydáním fyzického výtisku 
Monarchistických listů. Číslo sestaví p. Drnek a předloží P ke korektuře.  

 
15. 6. 2012 - V souvislosti s průvodem proti obnově pomníku maršála Radeckého a pražského 

mariánského sloupu přinesla Česká televize krátký rozhovor, ve kterém měli zástupci 
obou stran sporu možnost prezentovat svůj postoj k obnovení pomníku. Za sdružení 

Radecký 1766 ‐ 2016 mluvil místopředseda pan architekt Bárta, za opačnou stranu 
známý odpůrce pan Zacpal.  

 
16. 6. 2012 - se v Černošíně u Stříbra uskutečnil další ročník tradiční tryzny za padlé vojáky 1. světové 

války. Akce se konala u pomníku padlých vojáků plzeňských a západočeských pluků a 
organizátorem byl KVH 35. pěšího pluku v Plzni, spolu s Ostrostřeleckým sborem Stříbro, 
jejichž členové se o pomník dlouhodobě starají, udržují jej a opravují. Po 11. hodině byl 
proveden nástup jednotek, sloužena mše svatá (pater Jaroslav Šašek z farnosti v Plané), 
byla střílena čestná salva a předneseny projevy za kluby vojenské historie i za Korunu 
Českou (J. Drnek). Následovala ukázka zbraní, palba z kanónu a z minometu. V 
odpoledních a večerních hodinách proběhla trachtace v Královském městě Stříbře. JD. 

 
16. 6. 2012 – Velkolepá oslava 120. výročí 

návštěvy Jeho výsosti Františka 
Josefa I. v Brně. V rámci oslav 
proběhla přehlídka c. k. vojsk na 
hlavním náměstí, pokládka věnců, 
manévry vojsk v prostoru původní 
ostrostřelecké střelnice z roku 
1892, střelba do malovaných 
terčů, dobová pošta, polní četnická 
stanice, fotosalon, polní mše, 
vystoupení sólisty státní opery 
rakouské národnosti se "Zachovej 
nám Hospodine" v plné verzi v 
češtině za doprovodu c. k. polní dechové hudby a mnoho c. k. atrakcí (např. jízdy hist. 
tramvají, atd, atd). Akce se aktivně účastnili členové MS KČ Brno, Sdružení monarchistů 
a KVH 8. brněnského pěšího pluku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MVDr. J. Čížek 
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5. 7. 2012 - Vernisáž na plumlovském zámku. 
Samotnou vernisáž absolvovali 
moravští monarchisté a členové 
KČ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 7. 2012 - Mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi u příležitosti prvního 

výročí úmrtí Jeho Císařské a Královské Výsosti Dr. Otty Habsburského u Palladia české 
země. Za přispění České a moravské zemské modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi 
národy, Matice staroboleslavské, tradičních vojensko‐historických občanských sdružení a 
také členů KČ. 

 
SchwarzGelbe Alliance informovala KČ, že předsednictvo SGA rozhodlo, vzhledem ke ztrátě 

dosavadní místnosti, ve které se setkávalo, že upustí od původních měsíčních 
shromáždění (jour fix), které byly spojeny s přednáškami a nahradí je termálními 
setkáními. Příští setkání (Tertialtreffen) se koná v sobotu, dne 18. srpna 2012 v Bad 
Ischlu a další pak v sobotu, dne 10. listopadu 2012. Místo zatím nebylo stanoveno. Zdá 
se, že naší kolegové v Rakousku mají stále ještě problémy. Nebyli ani tentokráte jako 
dříve v Brandýse, nicméně se alespoň zase jednou ohlásili. 

 
22. 7. 2012 -  se konala k uctění památky bl. Karla z Domu Rakouského již tradičně mše sv. v Brá-

nišově u Kdyně, kde je osobě tohoto světce přímo zasvěcena historicky první kaple na 
našem území zemí koruny české  

 
11. 8. 2012 - byla sloužena každoroční Mše Svatá za naši první panovnickou dynastii a to již 

tradičně na Levém Hradci v kostele sv. Klimenta, který jako první v Čechách nechal 
postavit kníže Bořivoj a jeho manželka sv. kněžna Ludmila. Po Mši Svaté, kterou 
celebroval P. Lukáš Lipenský, OCr. z rytířského Řádu Křížovníků s červenou hvězdou, 
bylo možné si prohlédnout patrně jediný kompletní rodokmen rodu Přemyslovců, který 
pro tuto příležitost sestavil bývalý člen předsednictva KČ Petr Nohel. Za KČ se obřadu 
zúčastnil také předseda MS Střední Čechy pan Jaroslav Konečný, do jehož územní 
působnosti Levý Hradce spadá.  

 
16. 8. 2012 - Předsednictvo KČ zasedalo U Valšů. Schválilo přijetí 2 nových členů. V diskusi bylo 

konstatováno, že letošní GS nemá být sněmem volebním, neboť dle Stanov je 
volební období čtyřleté. Př. Srb potvrdil své rozhodnutí předložit Sněmu k hlasování své 
setrvání ve funkci, případné další resignace jsou pak na individuálním rozhodnutí 
každého člen P KČ. Dále bylo jednáno o průběhu příprav na krajské a senátní volby 
2012. Dr. Andrš informoval, že v markrabství bude KČ kandidovat ve třech krajích: kraj 
Jihomoravský – 22 kandidátů, lídr MVDr. Čížek, kraj Zlínský: 3 kandidáti, lídr ak. sochař 
Josef Petr, kraj Olomoucký: plná kandidátka (60 kandidátů), lídr MUDr. Andrš. Jednání 
o sestavení kandidátky v Moravskoslezském kraji probíhala, nepodařilo se je však 
úspěšně dokončit. Jediným kandidátem KČ do Senátu je př. V. Srb ve volebním okrsku 
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č. 26 (Praha 3 a části P2, P10 a P9) Předběžně byly projednány postoje KČ k volbám 
prezidenta. Na KČ se s žádostí o podporu obrátil Mgr. Emil Adamec, který oznámil 
úmysl kandidovat na presidenta s programem obnovení monarchie. Jakkoli jsou aktivity 
a názory p. Adamce sympatické a souladné s programem a postoji KČ, podporu mu 
vyslovit nemůže, neboť KČ odmítá funkci presidenta jako takovou.  

 
17. 08. 2012 - brněnští monarchisté (KČ Brno) si připomněli 125. výročí narození bl. Císaře Karla I. a 

narozeniny jeho předchůdce Františka Josefa I. procházkou po stopách posledně 
jmenovaného panovníka. Kromě středu Brna navštívili secesní obytný komplex Tivoli, 
park Lužánky nebo 1. českou obecnou školu v Brně, kterou roku 1892 císař navštívil. 
Bezplatné tematické prohlídky města jsou určeny široké veřejnosti. Po veřejné prohlídce 
se konala schůze členů a sympatizanty. Hlavním tématem byly jihomoravské krajské 
volby.  

 

19. 8. 2012 - se konala mše sv. v v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie Hoštce, která byla sloužena 
dle misálu z roku 1962. Následovala vzpomínka u zdejšího pomníku FJ I., za zpěvu 
císařské hymny (všechny sloky!). Přítomno bylo celkem 8 dospělých osob (mimo kněze a 
ministranty) + 3 dítka pana Sladkého, který akci organisoval. Za KČ Jan E. Bárta.  

 
1. 9. 2012 - Moravský zemský sněm se uskutečnil v Olomouci. Sněm byl zahájen bohoslužbou 

v chrámu sv. Mořice u Horního náměstí. V 10,00 proběhlo slavnostní zahájení Oslav 
maršála Radeckého tamtéž. Po ukončení oslav následoval přesun účastníků sněmu na 
Fort XVII do Křelova. Po obědě byl zahájen samotný sněm uvítáním, hymnami a 
schválením programu. Zemský hejtman pan Pavel Andrš přednesl Zprávu o činnosti KČ 
v markrabství. Následovaly zprávy předsedů z jednotlivých MS a projevy hostů. Diskuse 
byla zaměřena na zajištění blízkých krajských voleb, kterých se v markrabství účastní 
monarchisté ve 3 krajích. Po ukončení sněmu proběhla ještě prohlídka Fortu XVII, c. k. 
kinematografu a historických zbraní. 

 
16. 9. 2012 - Oslavy 250. narození Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené 

Harrach-Hohenems a 200. výročí posvěcení chrámu v Kuníně. Slavnostní mše svatá se 
uskutečnila v chrámu Povýšení svatého Kříže v Kuníně u Nového Jičína v 10.00 hodin. 
Mši celebrovali Jeho Jasnost Mons. František Václav princ Lobkowicz, O. Praem., sídelní 
biskup ostravsko-opavský a Jeho Milost Ph.D., ThDr., Ing. Lukáš Evžen Martrinec, OSA, 
opat starobrněnský. Oslavy výročí narození paní hraběnky a posvěcení kostela byly 
doprovázeny reprezentativní výstavou v prostorách zámku, slavností růží, jiřinek a také 
bohatým kulturním programem v zámku a v zámeckých zahradách. Oslavy se konaly pod 
laskavou záštitou Jeho Osvícenosti Franze Josepha hraběte Waldburg-Zeila, majitele 
paláce Hohenems a pravnuka císaře Františka Josefa I.  

 
Radim Špaček rozeslal předsednictvem schválenou Žádost KČ senátorům o podporu návrhu zákona 

o majetkovém vyrovnání s církvemi před nadcházejícím projednáním církevních 
restitucí v Senátu. KČ se tak obrátila se na zákonodárce s výzvou ke schválení návrhu 
zákona.  

 
17. 9. 2012 – KČ vydala Tiskové prohlášení, v němž vyjádřila pohoršení nad znesvěcením kaple sv. 

Václava na Pražském hradě a znevážení posvátného korunovačního aktu českých králů 
panem Jílkem a jeho kumpány. 

 
3. 10. 2012 – Ota Brachtel oživil stránky MS Plzeň (kc@kc-plzen.cz) a zřídil na nich podstránku 35. 

pěšího pluku Plzeň. 

mailto:kc@kc-plzen.cz
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4. 10. 2012 – Byly vytištěny a distribuovány předvolební Monarchistické listy (5 000 výtisků). Zároveň 

vyšlo 48. číslo Monarchistického internetového Zpravodaje. ML byly vytištěny především 
k použití v předvolební propagaci. V tomto smyslu bylo ze strany Předsednictva (p. 
místopředseda RNDr. Radim Špaček, Jan Drnek a opět MUDr. Andrš zajistili promptní 
přesun poloviny nákladu do markrabství) a aktivních spolupracovníků vykonáno, co bylo 
možno. ML jsou ale vytvořeny univerzálně, to znamená, že je lze využívat i k propagaci 
strany mimo volby, prakticky kdykoliv. 

 
11. 10. 2012 – Na velvyslanectví Rakouské republiky byl sympatizant KČ rytíř PHDr. Milan Novák, 

správce brandýského zámku dekorován rytířským křížem I. třídy. Dekoroval jej 
velvyslanec RR Dr. von Trausttsmandorf. Události byli přítomni zástupci Arcidomu, kléru 
a české šlechty. 

 
12. a 13. 10. 2012 - proběhly volby do krajských zastupitelstev ČR. 

Současně probíhaly volby do senátu ČR. Samostatné 
kandidátky postavila Koruna Česká v krajích: Kraj 
Jihomoravský – 22 kandidátů, lídr MVDr. Jiří Čížek. Kraj 
Zlínský: 3 kandidáti, lídr ak. sochař Josef Petr. Kraj 
Olomoucký: plná kandidátka (60 kandidátů), lídr MUDr. 
Andrš. Jednání o sestavení kandidátky v Moravsko 
slezském kraji probíhala, nepodařilo se je však úspěšně 
dokončit. Byla sestavována i kandidátka Středočeského 
kraje, z níž sešlo v důsledku abdikace ČZH Jaroslava 
Konečného. Na kandidátkách jiných stran a spolu 
s jinými stranami kandidovala KČ v kraji Plzeňském 
(Koalice pro Plzeňský kraj) 7 kandidátů. Jediným 
kandidátem KČ do Senátu byl předseda Václav Srb ve 
volebním okrsku č. 26 (Praha 3 a části P2, P10 a P9).                                                                                              
Vlasta Ježík 

 
19. 10. 2012 – V Praze zasedalo Předsednictvo KČ. Většinou připravovalo Pochod za monarchii. 
 
21. 10. 2012 - v kapličce bl. Karla nad Branišovem u Kdyně se v neděli 21. 10. 2012 od 14. 00 hodin 

konala Poutní mše svatá ke cti blahoslaveného Karla Habsburského. Byla sloužena v 
tradičním římském ritu. Pouť se konala při příležitosti slavení liturgické památky 
stanovené na 21. 10., v den svatby císaře Karla a císařovny Zity. 

V tento den konali stejnou bohoslužbu v Plzni v chrámu Panny Marie Růžencové také členové MS KČ 
Královského města Plzně a vojensko-historická jednotka 35. IR. 

 
28. 10. 2012 – V Praze se konal 5. Pochod za monarchii. Zúčastnilo se 200 – 300 členů KČ a 

sympatizantů. Tentokrát se pochodovalo s opravdovou dechovkou kapely Pralinka. 
Obrácený program pochodu se začátkem u sv. Václava a se zakončením u Café 
Radetzky se osvědčil. Na obou místech bylo mnohem více monarchistů i přihlížejících. 
Bohužel bylo třeba odpískat plavbu parníkem, protože zájem projevilo jen 20 účastníků. 
Do hlavních zpráv nás tentokrát nedali, ale na čtyřiadvacítce jsme se prý mihli. Také 
některé internetové servery si povšimnuly. V pochodu se letos objevilo více uniforem, než 
jindy a perfektně fungovala organizace. Účastníci se sami chápali transparentů a vlajek. 
Co bylo třeba přinést, bylo přineseno ihned a dobrovolníci, aniž kdo musel říkat, se kolem 
průvodu rozběhli rozdávat letáky a Monarchistické listy. 
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2. 11. 2012 - od 16,30 do 18,00 se v Lapidáriu Národního muzea, u bronzového sousoší bratří Josefa a 

Emanuela Maxových (součásti dočasně odstraněného maršálova pomníku) konalo 3. 
setkání. Představeno bylo Občanské sdružení Radecký 1766 – 2016 jeho předsedou 
ing. arch. Janem Bártou.  Promluvila paní PhDr. Dany Stehlíková, CSc., kurátorka sbírek 
Lapidária Národního muzea. Dále se konala přednáška s diapozitivy paní PhDr. Kateřiny 
Bečkové, předsedkyně Klubu Za starou Prahu, patronky o. s. Radecký 1766 – 2016, na 
téma „Pomník Radeckého v dobové ikonografii. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5. 11. 2012 - ČT1 odvysílala v pořadu Reportéři ČT pořad s názvem "Stateční Češi za císaře pána" 
 
7. 11. 2012 – někteří členové KČ se v Příboře zúčastnili přednášky Návštěvy císařské rodiny Habsburků 

na Příborsku a Novojičínsku organizované Muzeem Novojičínska. 
. 
9. 11. 2012 – někteří členové KČ se zúčastnili mše svaté v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré 

Boleslavi a vyslechli koncert z díla W. A. Mozarta v kapli brandýského zámku u 
příležitosti svátku blahoslaveného krále Karla I. Rakouského a 100. výročí narození 
JCKV Dr. Otty Habsburského, čestného občana města Brandýsa nad Labem 

 

Jan Bárta Jiří Rak 
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9. 11. 2012 - V Praze zasedalo Předsednictvo KČ. Většinou připravovalo XXI. Generální sněm KČ, 
schválilo nové členy a Tiskové prohlášení k úpravám pamětní mince k výročí sv. Cyrila 
a Metoděje. 

 
15. - 16. 11. 2012 proběhla ve Valticích mezinárodní konference - Úsilí rodu Lichtenštejnů o získání 

a udržení vlastního státu, na níž vystoupil též vážený člen Koruny české mgr. Petr 
Nohel. Bylo připomenuto tři sta let od okamžiku, kdy se knížeti Janu Adamovi I. z 
Lichtenštejna podařilo získat hrabství Vaduz, a tím položit základy samostatného 
lichtenštejnského státu. 

 

1199..  1111..  22001122  --    zasedalo Předsednictvo KČ dne  vv  PPrraazzee..  Schválilo přijetí nových žadatelů o členství 
v KČ.  Dále schválilo konečnou podobu programu XXI. Generálního sněmu KČ v Praze 
24. 11. 2012 a projednalo jeho technické zabezpečení.  Předsednictvo schválilo 
prohlášení k úpravám slovenské pamětní mince k poctě sv. Cyrila a Metoděje.  

 

Existovalo Museum Franze Josefa: www.franz-josef.cz. Případně, po dohodě použít některé exponáty 
v propagaci. Pokud vám síly a vůle budou příznivě nakloněny. Pomozte v rozšíření  o 
existenci těchto stránek. S pozdravem Museum Franz Josefa. cid: 
image001.png@01CC1FBA.E0FFF270  

 
  Během roku se členové Koruny České zúčastňovali také akcí spřátelených uniformovaných spolků 
vojenské historie, jejichž členové se hlásili k monarchistickému hnutí. 
4. 8. 2012 se konala oslava 10. výročí obnovení spolku loketských ostrostřelců. 
18. 8. 2012 se v Polici nad Metují konala oslava dvacetiletého výročí obnovení spolku 

ostrostřelecké gardy z tohoto města.  
35. IR z Plzně opět v říjnu v Třemošné pořádal rekonstrukci bitvy - ukázku bojů  1. sv. války v Itálii 

(Isonzo 1917). 
10. 11. 2012 od 14:30 před OÚ Kraselov začal Den válečných veteránů. Položení věnců k pomníku, 

malé zamyšlení, vzpomínka na ty, kteří položili život za svou Vlast a čestná salva 
hrdinům. Místní duchovní a odsloužil bohoslužbu za padlé 

   
  Na konci listopadu 2012 bylo vydavatelstvím Akcent ohlášeno vydání didaktické studie Jana Drnka 
pod názvem Dějiny české státnosti pro konzervativce a legitimisty. 
 
  Členové Koruny České ve Svitavách založili Místní společnost s názvem MS Svitavy - pomezí Moravy 
a Čech - Sudetenland. Předseda společnosti: JUDr. Ladislav Hubený, sekretář ing. Petr Tichý. 
 
21. 11. 2012 - v kostele u Kapucínů ve Vídni se konala vzpomínková bohoslužba za Jeho apoštolské 

Veličenstvo císaře a krále Františka Josefa I. Společnost se po bohoslužbě přesunula do 
císařské hrobky, kde u hrobu arcivévody Dr. Oty Habsburského a jeho choti dále 
pokračovala modlidba za zemřelé. Mimo vídeňské posádky byli přítomni také zástupci z 
Moravy a to uniformovaní příslušníci městského střeleckého sboru z Brna a občanského 
sdružení Ferdinand d´Este 1914 - 2014 také z Brna.         

 
24. 11. 2012 - v Praze 1 na Novotného lávce č. 5 se konal XXI. Generální sněm Koruny České a 

související akce. Předsněmovní pátek 23. 11. byl, jako již tradičně věnován prohlídkám a 
vycházkám, určeným zejména mimopražským hostům. Konalo se uctění památky našich 
panovníků v bazilice sv. Jiří (sv. Ludmila) a v katedrále sv. Víta (krypta s hrobkou většiny 
našich panovníků a kaple sv. knížete Václava - běžně nepřístupné). Provázel člen 
Koruny České, význačný odborník na tuto tematiku p. PhDr. Michal Lutovský. Dále se 

http://www.franz-josef.cz/
https://mail.pilsfree.net/horde/imp/message.php?index=5693
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konala procházka Prahou s výkladem předsedy KČ Václava Srba - Lesk a sláva Prahy 
knížecí, královské a císařské, bída Prahy republikánské. Nakonec od 18,00 společné 
posezení, neformální diskuse ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – 
Královské Vinohrady. 
  Sněmovní sobota 24. 11. byla zahájena v 9,00 hod. mší svatou v kostele sv. Františka 
Serafinského na Křižovnickém náměstí. 
  Mezi hosty sněmu promluvil i zástupce lidovecké mládeže a později i současný 
předseda KDU-ČSL pan Bělohrádek. 
  Následovaly shrnující celoroční zprávy předsedy KČ Václava Srba (včetně zprávy o 
hospodaření), zastupujících zemských hejtmanů a předsedy Dohlédací komise KČ. 
Ačkoliv tento sněm nebyl volebním sněmem, předseda strany Václav Srb se rozhodl dát 
svůj mandát a funkci k dispozici a znovu požádat sněm o vyslovení důvěry. Pan Drnek se 
úplně vzdal funkce českého zemského hejtmana z důvodu potřeby soustředit se zcela na 
propagační činnost. V následující diskusi vznesl pan Makrlík požadavek na odstoupní 
členů předsednictva pánů Pejřimovského a Špačka. Ti sami dali své mandáty k dispozici 
a požádali sněm o vyjádření důvěry. Byly předneseny i zprávy předsedů místních 
společností. 
  Přesvědčivou většinou byl pan Srb potvrzen ve funkci předsedy strany, pan Andrš ve 
funkci moravského zemského hejtmana, pánové Pejřimovský a Špaček ve funkcích členů 
předsednictva. Českým zemským hejtmanem byl zvolen pan Jaroslav Konečný a za 
členy předsednictva byli na návrhy z pléna zvoleni - pan Bohumír Frelich, pan Svatopluk 
Novotný, pan Josef Hrabovský a paní Světlana Rathuská – Pštrossová. Sněm byl ve 
večerních hodinách slavnostně ukončen císařskou hymnou, načež se někteří jeho 
účastníci ještě odebrali do restaurace U Valšů k posněmovním diskusím. 
  XXI. GS provedl dovolbu předsednictva, které již strádalo nedostatkem členů a 
přetížením zbylých. Nepodařilo se zatím nalézt zájemce o post generálního sekretáře, 
zato volba organizačně schopného J. Konečného za ČZH v tandemu s compjuterově 
schopným Sv. Novotným dává naději, že se tuto agendu podaří zvládnout. Markrabství 
bylo posíleno o novou MS Svitavy a schopného MZH pana MUDr. Andrše. Živá diskuse 
proběhla k tématu krajských voleb, kterých se v Čechách účastnila pouze MS Plzeň a 
Střední Čechy, přes největší koncentraci členstva nedokázaly sestavit kandidátku. 
Všeobecně chválen byl Pochod za monarchii 28. 10. a jeho zajištění.    
  Zlepšila se spolupráce s kluby vojenské historie a při MS KČ vznikala různá velmi 
aktivní občanská sdružení, například Sdružení Kapličky nebo Sdružení Radecký 1766 
– 2016. Na rozdíl od nejrůznějších názorových platforem minulých let tato sdružení 
konstruktivně pracovala ve prospěch KČ a koordinovala se stranou svoji činnost.                         
  V posněmovní neděli 25. 11. následoval společný výlet na Karlštejn - od 13.30 je 
prohlídka Kaple sv. Kříže, skvostu sakrální gotické architektury. 
 

8. 12. 2012 -  obhajoval předseda Koruny České Václav Srb princip církevních restitucí v pořadu 
Politické spektrum proti dvěma zdivočelým levičákům vyznávajícím ideologii národního 
socialismu. Záznam ke zhlédnutí na: 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200034/video/  
 
14. 12. 2012 - v Praze U Valšů zasedalo Předsednictvo KČ. Byli přivítáni členové nově zvolení 

Generálním sněmem. Členové si nově rozdělili úkoly a kompetence. Byli schváleni 3 noví 
členové a sympatizanti KČ. Bylo schváleno založení MS Svitavy. Bylo schváleno 
doporučení členům strany k prezidentským volbám.  

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/212411058200034/video/
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  Předsednictvo KČ vydalo doporučení k prezidentským volbám v lednu 2013. Ohledně prezidentských 
voleb vznikl ve straně rozkol. Část KČ se domnívala, že volbu je zapotřebí ignorovat, neboť jakákoliv 
účast na volbě prezidenta je duchovní královraždou a zradou na panovníkovi. Jiná část KČ s tím 
souhlasila, ale doporučovala jít k volbám a vhodit do schránky neplatný lístek s napsaným přáním 
návratu krále, aby se předešlo volebním podvodům. Další část KČ soudila, že je třeba podpořit Jeho 
Jasnost knížete Schwarzenberga. Na to bylo namítáno, že pan kníže sám KČ nikdy nikterak nepodpořil, 
nikdy se ke straně otevřeně nepřihlásil a jeho podporou by monarchisté vlastně podporovali TOP – 09.  
Předsednictvo tedy členstvu KČ doporučilo dvě možnosti. V každém případě jít k volbám a: 
1. vhodit do urny neplatný lístek s napsaným přáním, že chci návrat krále na český trůn. Tím by se 
volba prezidenta měnila v referendum o návratu monarchie.  
2. volit libovolného kandidáta na prezidenta s tím, že na jeho kandidátní lístek napíšeme onu větu: Chci 
návrat českého krále Karla IV. Habsbursko – Lotrinského, Ferdinanda Zvonimira apod…                                                                 
   
  Člen předsednictva KČ Josef Pejřimovský vydal dotisk knihy Blahoslavený český král - císař Karel I. 
z Domu Rakouského. 119 stran. 6 barevných příloh, cena 150,- Kč 
  Kniha se zabývala nejen životem posledního vládnoucího českého krále, bl. Karla z Domu 
Rakouského, císaře a krále, ale také obecně otázkami monarchismu a dynastického následnictví, 
zejména českého, ale i slovenského a tím i uherského. Dále původem bl. Karla z rodu Přemyslovců, 
vztahem Habsburků k českému národu a státu, zvláště Habsburkům vytýkanou rekatolizací a 
germanizací. V této souvislosti bylo také nutné dotknout se vztahu katolictví, husitství, protestantismu a 
germanizace. Autor se zamýšlí také nad klady a zápory monarchistického a republikánského zřízení, i 
otázkou, kdo by mohl v současnosti být českým králem a jestli by monarchie byla pro český stát 
přínosem. 
  V přílohách, zpracovaných Mgr. Petrem Nohelem jsou přehledy následnictví panovníků českých, 
rakouských, uherských, polských a haličských, které ukazují, že ve všech těchto státech by mohla 
Habsbursko-Lotrinská dynastie uplatňovat svá legitimní práva, i když např. v Polsku je i další možnost 
legitimního následnictví. V příloze je rovněž  pořadí  současných následníků českého trůnu. 
 
  V roce 2012 vydala redakce pod vedením pana Jana Drnka 10 čísel internetového časopisu 
Monarchistický zpravodaj (č. 41 – 51). K volbám bylo vydáno tištěné číslo Monarchistických listů, 
které vytvořila tatáž redakce. 
 
  Jakmile se Koruna Česká pustila do skutečné politiky, musela postupovat dvojím směrem. Na jedné 
straně působit jako organizační agentura strany moderního typu, která se nezaměřuje na členstvo, ale 
na aktivní jedince schopné pracovat, organizovat a požádat, jejímž cílem jsou především voliči, a 
především voliči mimo stranu. Na druhé straně potřebovala KČ lidi, kteří jsou schopni vytvářet a vést 
komunity typu občanských spolků, sdružují rodiny, pořádají společenské akce a vytvářejí kamarádskou i 
sousedskou pospolitost, tedy skutečnou obec. Právě to druhé většina politických stran zanedbávala, a 
přece šlo o zdroj živé vody, toho, co straně dodává krev, mízu, sílu a srdce, na rozdíl od agentury, která 
je jen systémem a strojem na úspěch. Tyto dva směry bylo třeba koordinovat, ladit a sjednocovat. 
  Současně se KČ začala chovat tak, že urychlila odstředivé tendence odvrhující neaktivní členy, 
neplatiče příspěvků apod. Rušila nefunkční místní společnosti a ukončovala formální členství. KČV se 
stávala jakýmsi královským vojskem v boji. 
 
 
 
 
 
 
 

http://korunaceska.cz/index.php/cs/zajimave-knihy/336-kniha-josefa-pejrimovskeho-blahoslaveny-cesky-kral-cisar-karel-i-z-domu-rakouskeho
http://korunaceska.cz/index.php/cs/zajimave-knihy/336-kniha-josefa-pejrimovskeho-blahoslaveny-cesky-kral-cisar-karel-i-z-domu-rakouskeho
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  Pro aktualizaci petice ZRUŠME PREZIDENTY bylo z legislativních důvodů nutno provést její ukončení. 
Dnem 19. 12. 2012 byl zveřejněn aktualizovaný text petice pod názvem ZRUŠME PREZIDENTY II. 
 
12. 1. 2013 - sloužili členové MS KČ Strážnice v chrámu Panny Marie mši svatou u příležitosti 52. 

narozenin Současného českého panovníka Karla Hansbursko-Lotrinského. Začátek 
v 18,30. 

 
13. 1. 2013 - do vysílání ČT1 v pořadu Toulavá kamera byl zařazen příspěvek o Šluknovském zámku, 

ve kterém se objevila i expozice Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka, která zde 
byla instalována od léta minulého roku. V reportáži vystoupil v dobové uniformě 
vojenského vysloužilce představený Svazu vojenských vysloužilců pan Milan Vašíček. 
Během kratičkého hovoru okomentoval expozici i původní spolky vojenských vysloužilců. 
Celou reportáž je možno shlédnout na: http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=3914  

 
9. 2. 2013 oslavil Svaz vojenských vysloužilců 2. výročí založení Svazu v restauraci Ala Bašta v 

Jenštejně. Byli přijati noví členové a jmenováni čestní členové Svazu. Byla představena 
brožura Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka. 

 
19. 01. 2013 - C. & K. LandwehrInfanterie Regiment Nr. 10 Mladá Boleslav uspořádal tradiční 

Prasovraždu - plukovní zabíjačku v restauraci U Hymrů v Mladé Boleslavi. Akce byla 
zahájena nástupem jednotek před kasárnami LIR 10 v 16:00 hodin. Po krátkém proslovu 
se vojsko přesunulo pochodem zpět na základnu, kde zahájilo radovánky pokračující až 
do ranních hodin. Účastnili se pochopitelně i členové Koruny České. 

 
9. 2. 2013 - Pod patronátem Dr. Floriana Hauga, ředitele Rakouského kulturního fóra v Praze, se pro 

monarchisty a tradiční c. a k. regimenty konal Císařsko-Královský bál od 19. hodiny v 
důstojnickém kasinu pevnostního města Terezín v KD Náměstí CSA 85. U pánů byla 
požadována uniforma, smoking nebo černé šaty, u dam požadována velká večerní 
toaleta. Za společenskou úroveň adjustace mužstva ručili páni velitelé. 

 
12. 2. 2013 - svolala rada Sdružení Radecký 

členskou schůzi (Valnou hroma 
du). V sídle sdružení Kmochova 
ul. 10, Praha 5 – Smíchov od 
17,30 hod. 

 
28. 2. 2013 - odpoledne uspořádal Výbor pro 

kulturu parlamentu ČR spolu se 
Sdružením Radecký seminář na 
téma Navrácení pomníku Radec 
kého. 

 
15. 2. 2013 - Koruna Česká monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Regionální společnost 

Olomouckého kraje uspořádala III. ples Koruny České v KD LOLA, Sudova ul., 
Olomouc – Nový Svět Hrála olomoucká kapela Fantajm (taneční i cimbálová hudba), 
předtančení Lola´s Dance, bohatá tombola a občerstvení. 

 

2013 

http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=3914
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23. 2. 2013 – Členové MS KČ Plzeň se zúčastnili 
2. plesu Ostrostřeleckého sboru 
Stříbro. Dobře se bavili pozvaní 
hosté z jiných historických útvarů 
a také Pětatřicátníci z Plzně. Hrála 
kapela 35. p. pluku z Plzně 

 
 
 
 
 
8. 3. 2013 - Koruna česká svolala u příležitosti 

inaugurace Miloše Zemana do 
úřadu prezidenta republiky pokoj 
nou demonstraci - Na Pražský 
hrad patří panovník, zrušme 
prezidenty. Stoupenci monarchie 
touto cestou protestovali, proti 
další z řady usurpací sídla 
českých králů. Akce měla značný 
ohlas v médiích. 

 
 
12. 3. 20013 - odpoledne přiletěl do Prahy nejmladší syn britské královny Alžběty II. princ Edward s 

manželkou Sophií na pozvání české pobočky nadace Mezinárodní ceny vévody z 
Edinburghu a britského velvyslanectví.  

 

1144..  33..  22001133  -- zasedalo vv  PPrraazzee Předsednictvo KČ..  Jednalo nejdříve o dalším rozdělení kompetencí a 
úkolů členů. Poté vzalo na vědomí rezignaci členů předsednictva pana Ing. Jenčeka, 
paní Rathuské a pana Drnka a vyslovilo jim poděkování za práci pro stranu.  Poděkovalo 
MS Svitavy za nápad uspořádání přípravného regionálního semináře před uspořádáním 
vlastní programové konference KČ a uvážilo možnost uspořádat celostranickou 
konferenci přímo ve Svitavách.Vzalo na vědomí informaci Českého zemského hejtmana 
o konání XII. Českého zemského sněmu v hotelu Laba v Pardubicích ve dnech 10. – 11. 
5. 2013.  Zhodnotilo průběh a konání demonstrace 8. 3. 2013 k příležitosti inaugurace 
prezidenta a ocenilo prezentaci akce ve vysílání BBC, kterou zajistil pan předseda Václav 
Srb.  Pověřilo pana předsedu Srba, aby k dopisu zasílanému JCKC Karlovi IV. připojil 
návrh na uspořádání série přednášek na českých univerzitách, při nichž by KČ byla 
partnerem.  Konstatovalo, že ke dni 13. 3. 2013 má KČ 223 členů a 254 příznivců.  

 
18. 3. 2013 - přednášel v Juditině věži Karlova mostu o Mariánském sloupu pan akad. soch. Jan 

Bradna, předseda Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu v Rámci „Pondělků ve 
věži“, pořádaných Klubem Za starou Prahu. 

 
11. 4. 2013 -  Předsednictvo KČ jednalo v Praze. Schválilo přihlášky nových členů a pověřilo pana 

Novotného dočasným výkonem funkce generálního sekretáře strany. 
 
Občanské sdružení Radecký 1766 – 2016 se připojilo ke gratulantům nově zvolenému Svatému otci 

Františkovi s upřímným přáním, aby Bůh požehnal jeho kroky v jeho těžké a odpovědné 
službě. 
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13. 4. a 14. 4. 2013 - Místní sdružení Svitavy 
pořádalo seminář k aktuálním 
problémům politické strany 
Koruna Česká pro všechny 
zájemce z řad KČ. Seminář se 
konal v restauraci U madony, 
jejímž majitelem byl JUDr. Ladislav 
Hubený, Jarošova č. 9, Svitavy. 
Jednání byli přítomni český i 
moravský zemský hejtman, pánové 
Jaroslav Konečný a Pavel Andrš, 
celkem 3 členové předsednictva, 
silně byla zastoupena MS 
Strážnice i další MS. 

 
19. 4. 2013 - V hospodě V Plachovce se sešli 

plzenští Pětatřicátníci (1. Kompa 
nie), aby, jako každý rok, oslavili 
svůj plukovní den. Kromě hodnotící 
zprávy velitele majora Vondrov 
ského došlo i na vyznamenávání, 
hymny a přípitky, probírání kalen 
dáře akcí v součinnosti s jinými 
historickými jednotkami. K jednotce 
patřili i členové MS KČ v Plzni. 

 
27. 4. 2013 -  Audience u císaře Karla I., slavnost ke cti blahoslaveného císaře a posledního českého 

krále Karla z Domu Rakouského v Brandýse nad 
Labem byla věnována připomínce 200. výročí setkání 
tří evropských mocnářů (vedoucích zemí protinapo 
lenské koalice) – rakouského císaře, českého a 
uherského krále Františka I., cara vší Rusi Alexandra I. 
a pruského krále Fridricha Viléma III. v srpnu 1813. 
Tato akce se konala pravidelně od roku 2002. 
Tentokrát byla ohlášena návštěva JCKV Karla 
Habsbursko - Lotrinského, současného českého krále, 
který skutečně přijel spolu se dvěma svými dcerami 
princeznami Eleonorou Jelenou a Glorií Marií. 
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  U příležitosti Audience u císaře Karla I. V 
Brandýse nad Labem předal JCKV Karel II. 
pěti vybraným symbolickým zástupcům našich 
společných snah pamětní medaili. Mezi 
oceněnými byli čtyři vojáci a ing. arch. Jan E. 
Bárta, sekretář MS pro Prahu 6, 7 a okolí, 
předseda Spolku Radecký.  
  Také plzeňští Pětatřicátníci se setkali se 
svým nejvyšším velitelem JCKV Karlem 
Honasbusrsko Lotrinským při audienci v 
zámecké restauraci.  
  Audience se zúčastnili příslušníci naší české šlechty, Lobkoviczové, Černínové, Adrienne a Kristina 
Korff-Kersenbrock a další; velvyslanec Rakouska hrabě Trautmannsdorf. Přehlídce historických vojsk 
velel nadporučík M. Heres, pochody a hymny hrála Ústřední hudba české armády. Program z tribuny 
rovněž sledoval úřadující ministr obrany generál Picek s chotí. Za organizaci patřilo uznání váženému 
panu PhDr. Milanu Novákovi z Brandýsa a jeho týmu. Sdružení Radecký 1766 – 2016 o. s. Audienci 
spolupořádalo, zajišťovalo stavbu slavnostní slavobrány i historický automobil pro JCKV Karla. 
 
4. 5. 2013 – Vojenští vysloužilci společně s 

kamarády z Landwehrinfanteriere 
gimentu Nr. 8 vysvětili ve 
vojenském kostele svatého Jana 
Nepomuckého v Praze prapory. V 
10:00 hod. se vojsko shromáždilo 
na Hradčanském náměstí a odtud 
pochodovalo ke kostelu svatého 
Jana Nepomuckého, kde byly oba 
prapory vysvěceny. Dále se 
pokračovalo ke kasárnám LIR 8 
na Pohořelci, kde akce pokračovala pohoštěním a předáním pamětních medailí v 
nedalekém Klášterním pivovaru Strahov.  

 
4. 5. 2013 – se také konal náboženský průvod za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském 

náměstí, kterého se účastnili i členové KČ (J. Pejřimovský). Průvod absolvoval mše a 
modlitby v několika chrámem v centru Prahy. 

 
9. 5. 2013 -  Předsednictvo KČ jednalo v Praze U Valšů v počtu 4 členů. Projednalo návrh textu dopisu 

JCKV Karlovi předložený předsedou V. Srbem, návrh textu inzerátu k narozeninám 
korunního prince JCKV Ferdinanda Zvonimíra vypracovaný Mgr. Dittrichem, přijetí 4 
nových zájemců o členství, návrh neměnného a trvalého stanoviska KČ k Benešovým 
dekretům, celkovou zprávu o platební morálce členů KČ, zprávu o hospodářských 
výsledcích a účetní závěrce za rok 2012 a organizaci rozdávání letáků u příležitosti 
výstavy korunovačních klenotů. 

 
10. - 11. 5. 2013 – XII. Český zemský sněm se konal v hotelu Labe v Pardubicích. Součástí sněmu, v 

předvečer hlavního jednání, se uskutečnila procházka monarchistů historickým centrem 
města s odborným výkladem, zakončená položením kytice u památníku padlým ve Velké 
válce. Sněmu se zúčastnilo 19 řádných členů KČ z království a 2 hosté - členové KČ z 
markrabství. Hosty byli p. MZH dr. Andrš, který byl přítomen pouze večernímu 
doprovodnému programu a p. předseda MS KČ Strážnice dr. Čížek. Byly předneseny 
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zdravice příznivců monarchie ku zdárnému průběhu sněmu, například zdravice O. S. 
Sdružení monarchistů Brno. Následovaly zprávy MS KČ z království. Své příspěvky 
přednesli zástupci MS Praha 1 a 5, MS Praha 2, 3 a 10, MS Praha 4, MS Praha 6, 7 a 
okolí, MS Střední Čechy, MS Svitavy, MS Pohleď a za doposud nefunkční MS Pardubice 
nový člen KČ p. Dittrich. V odpolední, části sněmu byla diskutována mnohá témata, jako 
např. nadcházející supervolební rok 2014, web KČ, členské příspěvky, velké množství 
tzv. pasívních členů i MS. Byla schválena 4 usnesení k daným tématům, z toho 3 
jednomyslně. 

 
13. 5. 2013 – začalo rozdávání informačních letáků o Koruně České lidem stojícím ve frontě na 

Korunovační klenoty. Letáky byly od pondělí k dispozici ve vinárně U Posledního soudu, 
Jagellonská 8. Byly rozdávány lidem stojícím na Starých zámeckých schodech již několik 
hodin před otevřením brány Jižních zahrad Pražského hradu (9.00). Po otevření brány v 
9.00 pokračovalo rozdávání v Jižních zahradách, na jejichž území bylo občas 
problematizováno Hradní stráží. Akce probíhala již při třech minulých výstavech k. 
klenotů.  

 
13. 6. 2013 -  Předsednictvo KČ jednalo v Praze ve vinárně U Posledního soudu v počtu 6 členů. 

Projednalo obnovení Zemské společnosti Slezsko, převod kapličky pod Barrandoven do 
správy KČ, vypracování revize programových dokumentů KČ, dopis arcidomu s 
informacemi o postojích KČ během prezidentských voleb, pomoc MS Praha 6 
s propagací akce k 200. výročí bitvy národů u Lipska, návrh tiskového prohlášení k akcím 
ÚOOZ na úřadu vlády, zápisy a aktivity v jednotlivých MS, vyhlášení sbírky na úhradu 
volebních kaucí krajů a zřízení samostatného volebního účtu, ukončení členství u 48 
osob neplatících dlouhodobě členské příspěvky. ČZ hejtman pan Konečný informoval o 
akci k obnovení pomníku FJ I. konané 17. 8. Ve Šluknově pod záštitou Spolku C. K. 
vojenských vysloužilců. 

 
15. 6. 2013 - členové 35. ppl. z Plzně a Ostrostřeleckého sboru Stříbro konali tradiční pietní akt u 

pomníků obětem světové války v Černošíně. Slovo Boží pronesl otec Jaroslav Šašek 
z Plané. Po aktu následovala ukázka palných zbraní pro veřejnost a shoz paradesant 
tního výsadku Aeroklubu Plzeň. 
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21. 6. 2013 - oslavil 16. narozeniny český 
korunní princ JCKV Ferdinand 
Zvonimír Habsbursko – Lotrin 
ský. Koruna Česká mu vyjádřila 
přání všeho nejlepšího nejen 
zasláním osobního blaho přání, ale 
též akcí uveřejnění přání formou 
plošné celostátní inzerce. Již 7. 6. 
2013 oslavila své narozeniny česká 
královna, JCKV Francesca von 
Habsburg. 

 
 
 
20. 7. 2013 - od 14.00 hodin se v Branišově u kaple bl. Karla Rakouského konala poutní mše svatá mše 

svatá v tradičním římském ritu u příležitosti výročí posvěcení kaple. 
 
15. 8. 2013 -  Předsednictvo KČ jednalo v Praze ve vinárně U Posledního soudu v počtu 4 členů. 

Projednalo informaci MZH o přípravě Moravského zemského sněmu na 21. září v 
Tlumačově, schválení 6 nových členů a příznivců KČ – per rollam, informaci S. 
Novotného o vydání blahopřejného inzerátu k narozeninám hraběnky Salmové 
uveřejněném dne 16. 8. v 6 regionálních jihomoravských denících, volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, jmenovalo JUDr. Petra Krátkého celostranickým 
volebním koordinátorem p. Jaroslava Konečného Českým zemským volebním 
koordinátorem MUDr. Pavla Andrše Moravským a Slezským volebním koordinátorem, 
potvrdilo lídry kandidátek v jednotlivých krajích, pověřilo pana předsedu Srba převzetím 
archivu KČ od p. Petra Placáka. P. Srb informoval předsednictvo o umístění pamětní 
desky Ferdinandovi Dobrotivému na románské rotundě v Praze 6 s odhalením 9. 11., a 
převzal úkol vypracovat text blahopřání k narozeninám hraběte Zdeňka Sternberga. 

  V těchto dnech vydal Jan Drnek (v Našem vojsku) detektivku s poetickým názvem Zlaté hovno, která 
částečně pojednávala o zákulisním životě Koruny České a odehrávala se na pozadí 
sporu o prezidentské volby. Ke konci roku pak v nakladatelství Akcent vydal ještě Dějiny 
české státnosti pro konzervativce a legitimisty – didaktickou pomůcku a učebnici 
českých dějin, jak se v Čechách nikdy nevykládaly.  

 
17. 8. 2013 - proběhlo na Křížovém vrchu ve Šluknově vysazení Císařského dubu a zároveň i 

slavnostní odhalení původního památníku, připomínajícího 60. leté výročí vlády císaře 
Františka Josefa I. Akce se mimo členů Svazu účastnili i další uniformované jednotky 
klubů vojenské historie, zástupci vedení města Šluknov, zahraniční hosté a samozřejmě i 
členové KČ. 

 
21. 9. 2013 - Předvolební Moravský zemský sněm se konal v Tlumačově. Předsednictvo Koruny 

České na jednání zastupoval Svatopluk Novotný, který byl také generálním sekretářem. 
Přítomni byli lídři Olomouckého kraje – Mgr. Miroslav Srostlík, Jihomoravského kraje – 
MVDr. Jiří Čížek a Zlínského kraje – MgA. Josef Petr, autor památníku Hrdinů 1866 
v Tlumačově. Po bohoslužbě v kostele sv. Martina proběhlo vlastní jednání v budově 
informačního centra. Zhodnotilo činnost v Markrabství moravském, aktivity jednotlivých 
místních společností a naplánovalo prezentační aktivity v předčasných volbách do PS. 
Všechny kandidátní listiny byly bez výhrad zaregistrovány, včetně nejpočetnější 36- 
členné ve Slezském vévodství. V Sedlišti zahájil volební kampaň MgA. Emil Adamec. 
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28. - 29. 9. 2013 – se v Brandýse a ve Staré Boleslavi konaly oslavy svátku sv. Václava. 

Organizátorem oslav, byl mimo jiné PhDr. Milan Novák a zúčastnili se i členové KČ. 
 
21. 9. 2013 - Konala se akce vojenských historických jednotek - Svěcení svazového praporu v Novém 

Strašecí u Rakovníka. Akce se zúčastnili příslušníci několika jednotek z celého 
království (Svaz c. k. voj. vysloužilců zemí Koruny české, ostrostřelci z Rakovníka, 
dělostřelci z Jindřichova Hradce, pětatřicátníci z Plzně apod..). Také představitelé místní 
samosprávy (starosta města apod.), hosté atd... Byl účasten i patron praporu JM hrabě 
Lažanský. Přijelo několik členů KČ (Jaroslav Konečný, Jan Drnek). Mši v kostele sloužil 
vojenský kaplan ThDr. Tomáš Holub, který se v roce 2016 stal biskupem plzeňským. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. - 5. 10. 2013 - Občanské sdružení Radecký 1766 - 2016, o. s., se podobně jako v loňském roce 

prezentovalo samostatným stánkem na veletrhu Památky 2013. 
 
4. 10. 2013 – Josefínské slavnosti v pevnostním městě Terezím pořádaly město a Zájmové sdružení 

Terezín. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.incheba.cz/veletrh/pamatky.html
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10. 10. 2013 - Společná akce Koruny České, 
spisovatele, historika a disidenta 
Petra Placáka a všech organi 
zovaných i neorganizovaných mo 
narchistů a příznivců. Protest u 
pomníku Edvarda Beneše na 
Loretánském náměstí a projev za 
návrat králů na Hrad. 

 
12. 10. 2013 – KVH 35. IR z Plzně pořádali 

tradiční prvoválečnou ukázku bitvy 
Isonzo 1917. V řadách několika 
stovek historických vojáků nesměli 
chybět ani členové KČ. 

 
24. 10. 2013 - byla v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně sloužena mše svatá k připomenutí a 

uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského (1887 – 1922) 
posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc. Celebroval 
katedrální farář Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pořádali členové Sdružení monarchistů, o. 
s. Brno v součinnosti s římsko-katolickým farním úřadem v Brně na Petrově. 

 
28. 10. 2013 – Pochod za monarchii proběhl s přibližně stejnou účastí jako v minulých létech. Citelně 

chyběla dechová hudba Pralinky. Pochod byl zahájen ve 14,00 u sochy sv. Václava a 
jako loni směřoval přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Malostranské náměstí, 
kde byl ukončen na místě odstraněné sochy maršála Radeckého. Oproti jiným létům se 
znatelně změnila atmosféra a naladění obyvatel Prahy. Zatímco jindy přijímali pochod 
mnohdy jako turistickou atrakci s úsměvem, pobavením či pochopením, tentokrát 
reagovalo okolí živě. Pochod byl zakončen veselicí na Staré Rychtě na Malé straně.             
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  Celkem bylo na kandidátky postaveno 241 kandidátů a Monarchistický Zpravodaj otiskl poměrně 
obsáhlý politický program. 

Titul Královská obec ozdobil vesnici Hlinnou na 
Litoměřicku. Při volbách do Sněmovny byla místem, 
kde nejvýrazněji v celém Česku uspěla Koruna 
Česká. Získala téměř 16 %. Lídrem byla Jarmila 
Štogrová a 3 členové strany pocházejí z této obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 11. 2013 - od 11:00 hod. proběhlo ve šluknovské restauraci Na Hrázi setkání členů Svazu c. k. 

vojenských vysloužilců zemí Koruny české a jejich sympatizantů. Věnovalo se 
zhodnocení činnosti Svazu v r. 2013 a také naplánovalo nejdůležitější akce pro rok 2014. 

 
13. 11. 2013 – VI. setkání u maršála Radeckého v Lapidáriu Národního muzea proběhlo v režii 

Sdružení Radecký za hojné účasti odborné i 
laické veřejnosti včetně mnoha členů vojenských 
historických jednotek. Na programu byly proslovy 
Ing. arch. Jana Bárty, PhDr. Jiřího Raka a PhDr. 
Dany Stehlíkové a pro zájemce také promítání 
filmu z letošní Audience u císaře Karla I. v 
Brandýse nad Labem. 
     
 
                                      

24 

Výsledky voleb pro Korunu Českou  
podle počtu v počtu hlasů i v %. 

 

  Kraj                                         hlasy                     % 

Praha                                       1.205                     0,20 
Středočeský                             1.466                     0,23 
Jihočeský                                    485                     0,15 
Plzeňský                                      691                     0,26 
Karlovarský                                 298                     0,24 
Ústecký                                       766                     0,22 
Liberecký 
Hradecký 
Pardubický                                  407                     0,15 
Vysočina 
Jihomoravský                           1.045                     0,18 
Olomoucký                                  950                     0,31 
Zlínský                                         634                     0,21 
Moravskoslezský                         985                     0,17 

Celkem                                     8.932                     0,17 
 

http://www.radecky.org/index.php/novinky/40-tradicni-setkani-u-marsala-radeckeho-v-lapidariu
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15. 11. 2013 - Předsednictvo KČ zasedalo Baráčnické rychtě. Zhodnotilo průběh Pochodu za 
monarchii a výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny - celkově si strana 
polepšila cca o 5 000 hlasů na konečných 9 000, procentuelně bylo nejlepších výsledků 
dosaženo v Olomouckém kraji. S lítostí vzalo na vědomí rezignaci českého zemského 
hejtmana Jaroslava Konečného a pana Bohumíra Frelicha na členství v Předsednictvu, 
kam byl kooptován MVDr. Jiří Čížek z Jihomoravského kraje. 

 
16. 11. 2013 - Setkání vojenskohistorických jednotek na zámku v Niměřicích u Ml. Boleslavi. 

Zámek byl v restituci navrácen rodině Františka Herese. Ta v zámeckém parku před 8 
lety zřídila pomník JV císaři  Františkovi Josefovi I. a každoročně, u příležitosti výročí 
úmrtí tohoto našeho císaře, pořádala setkání historických vojenských spolků a 
monarchistů. Setkání bylo zahájeno zádušní Mší svatou v zámecké kapli Nanebevzetí 
Panny Marie. Poté byly kladeny zástupci jednotlivých historických pluků věnce u pomníku 
císaře Františka Josefa I. Následoval tradiční pochod jednotek obcí a pietní akt u 
pomníku padlých v 1. světové válce. Ve stodole sousedícího poplužního dvora, při velmi 
příjemné kapele, v dobré náladě i zábavě, ke které nemalou měrou letos přispěla tři 
prasata a 12 sudů velkopopovického kozla, trávili přítomní čas od večera do časných 
nedělních hodin.  Tento ročník rozšířil pan Fr. Heres po dohodě s Dr. Jiřím  Rakem o 
komorní kolokvium, které bylo zaměřeno k blížícímu se výročí počátku Velké války. Do 
večeře v 19,00 hodin bylo předneseno šest příspěvků Jiřího Raka, Víta Vlnase, Milana 
Nováka, Ivana Šedivého, Zdeňka Munzara a Magdy Elsnicové. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 11. 2013 - Slezský zemský sněm se konal v Sedlištích. Oba zemské sněmy (moravský a slezský) 

byly zastoupeny početně slabě, ale splnily svůj hlavní úkol, zvolily zemské hejtmany a 
zahájily přípravy na volby v roce 2014. 

   
20. 11. 2013 - sešla se MS KČ v Brně v ordinaci MUDr. Marcely Suché v Obořanech. Zúčastnili se 

kromě MZH MUDr. Pavla Andrše i další hosté jako Ing. Otakar Nečas a MgA. Patrik 
Vlček. 

 
  V závěru roku se Koruna Česká prohlášeními postavila proti obstrukcím ohledně církevních restitucí a 
proti snahám i zrušení lustračního zákona. 
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30. 11. 2013 – XXII. Generální sněm Koruny České se konal v hotelu THEATRINO, Bořivojova 53, 
Praha 3. Sněmu předcházela mše sv. v nedaleké zádušní kapli sv. Rocha, Rozálie a 
Šebestiána na Olšanském náměstí a v pátek přípravný večer po 18. hodině ve vinárně U 

Posledního soudu. Sněm proběhl v klidu za 
účasti asi 50 zástupců vedení KČ a místních 
společností KČ. Volbou byli potvrzeni nově 
kooptovaní členové předsednictva, jehož složení 
nyní tvořili: Václav Srb – předseda, RNDr. Radim 
Špaček – místopředseda, Svatopluk Novotný – 
český zemský hejtman, MUDr. Pavel Andrš – 
moravský zemský hejtman, ing. Vítězslav Oram – 
slezský zemský hejtman, MVDr. Jiří Čížek, ing. 
Mgr. Josef Pejřimovský, Mgr. Josef Petr. Pokus o 
odvolání 4 členů předsednictva iniciovaný paní 
Pštrosovou se nesetkal s kladnou odezvou a byl 
podpořen jen 2 hlasy. 

 

Monarchistický historik Jiří Rak vydal v nakl. Havran knihu Zachovej nám Hospodine – Češi v 
Rakouském císařství 1804 – 1918. 

 
23. - 25. 10. 2013 - se uskutečnila série přednášek v Opavě, Ostravě a Praze pod názvem Zita - 

důvěrný portrét Císařovny. Smyslem bylo představit české veřejnosti stejnojmennou 
knihu, kterou napsal P. Prof. Cyrill Debris, Ph.D., Th.D., a která podává cenné informace 
o duchovním životě naší poslední císařovny a královny. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2016 celkem 7 čísel (52 – 58). 
 
  V této fázi se stále více příslušníků vojensko – historických jednotek začínalo politicky vyhraňovat. 
Mnozí z těch, kteří v minulosti pouze předváděli nostalgická představení pro veřejnost nebo se na této 
módě přímo živili, si náhle uvědomili, že jsou přesvědčenými monarchisty. Zvyšovala se účast vojáků na 
akcích KČ a dalších monarchistických spolku, vojáci byli ochotni kandidovat nebo přímo vstupovali do 
strany. I ateisté začínali chápat, že kultura je odvozena od kultu a pokud chtějí bojovat za evropskou 
kulturu, musí respektovat křesťanství jako její původ, zdroj a základ. 
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Na konci dubna 2014 se konal další ročník Audience u císaře Karla na zámku v Brandýse. Účastnilo 

se značné množství historických vojáků a také členové KČ. 
 
V červnu 2014 uspořádal 35. IR Plzeň jako 

obvykle v tuto dobu pietní akt u 
pomníku v Černošíně. Slovo 
Boží přednesl otec Jaroslav Šašek 
z Plané. Akce se účastnili i 
příslušníci jiných jednotek a 
členové KČ. 

 
 
 
 
26. 7. 2014 – se v Praze konal pochod 

uniformovaných jednotek k výro 
čí 100 let od vyhlášení mobilizace 
a začátku světové války. Asi 200 
uniformovaných vojáků s civilním 
doprovodem pochodovalo ze 
Staroměstského náměstí přes 
Karlův most, kolem Pražského 
hradu ke kasárnám na Pohořelci. 
Po vyznamenání zasloužilých 
osob následovala trachtace v 
blízkém pivovaru. Po celou cestu se ozývaly obdivné výkřiky obyvatel, bohužel téměř 
všechny v cizích jazycích. Vojsko výhružně hlučelo pouze při průchodu kolem italského 
velvyslanectví. 

 
10 - 11. 10. 2014 - proběhly v ČR volby do zastupitelstev obcí. Na některých místech se jich účastnila i 

Koruna Česká a její kandidáti s těmito výsledky: 
 

okres hlasů % kandidáti zastupitelé kraj 
Hlavní město Praha  17 389 0,08 20  Středočeský 
Pražské obvody 107 0 1  Středočeský 
Nymburk 82 0,02 1  Středočeský 
Znojmo 253 0,04 7 1 Jihomoravský 
Olomouc 4 378 0,26 27  Olomoucký 
Prostějov 1 112 0,16 11  Olomoucký 
Zlín 613 0,04 15  Zlínský 
Frýdek-Místek 639 0,04 5  Moravskoslezský 

 

Hlavní město Praha: 17 389 hlasů, což je 0,08 %, po přepočtení dle počtu kandidátů na kandidátní 
listině 0,27 %. Toto přepočtené místo staví Korunu Českou před strany jako je Strana Práv Občanů 
(bývalí Zemanovci), Lev 21, Politické hnutí Obroda a další. 
Olomouc: 4 378 hlasů, což je 0,41 % a po přepočtení dle počtu kandidátů 0,68 %.  
Prostějov: 1 112 hlasů, tedy 0,28 %, po přepočtu 0,88 %.  
Frýdek-Místek: 639 hlasů, to jest 0,10 % a po přepočtu 0,88 %.  
Tlumačov: 613 hlasů, což je 5,01 %. Bohužel ani tento výsledek nestačil na získání mandátu.  

2014 



- 114 - 

 

Olbramkostel: 253 hlasů, což je 16,51 % (253 a má zde zvoleného zastupitele, kterým je nestraník pan 
Pavel Ondrůj.  
V Plzni kandidovali monarchisté MS KČ na kandidátce KDU - ČSL 

kandidát hlasů % zastupitelstvo  č. na kandidátce 

Jan Drnek 2 186 2,09 Plzeň město člen KČ 11 
Mgr. Vlastimil Ježík 2 146 2,05 Plzeň město člen KČ 21 
Václav Vondrovský 2 049 1,96 Plzeň město příznivec KČ 35 
Zdeněk Štorek 506 3,25 Plzeň - 1 příznivec KČ 25 
Václav Vondrovský 559 3,62 Plzeň - 2 příznivec KČ 5 
Karel Chára 531 3,44 Plzeň - 2 příznivec KČ 13 
Mgr. Vlastimil Ježík 540 3,07 Plzeň - 3 člen KČ 7 
Jan Drnek 529 3 Plzeň - 3 člen KČ 13 
Mgr. Martin Cikán 502 2,85 Plzeň - 3 člen KČ 20 

 

Volby do senátu ČR proběhly prvním kolem současně s obecními volbami. Místní společnost KČ v 
Plzni byla požádána o podporu kandidáta ODS do senátu - ing. Lumíra 
Aschenbrennera, v té době již 16 let starosty městské části Plzeň – 2. Společný 
kandidát byl v prvním kole senátních voleb zvolen 7 783 hlasy (24,72 %) a ve druhém 
kole 8 885 hlasy (54,26 %). Koruna Česká tím získala svého senátora, stala se 
parlamentní stranou. 

 
11. 10. 2014 – KVH 35. IR z Plzně pořádal jako 

obvykle v tuto dobu v Třemošné u 
Plzně ukázku prvoválečné bitvy 
Isonzo 1917. Akce se zúčastnilo 
několik set historických vojáků a 
také členové KČ. 

 
18. 10. 2014 - XIII. Český zemský sněm se konal , od 10,00 hod. v Poděbradech v hotelu Bellevue – 

Tlapák. Českým zemským hejtmanem byl zvolen Svatopluk Novotný. 
 

18. 10. 2014 - Členové Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se setkali v obci 
Smolotely. V rámci pietní akce byly u pomníku padlým na návsi, položeny věnce Svazu c. 
k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. Akce pokračovala mší svatou v poutním 
kostele na Makové hoře, sloužené za všechny vojáky c. k. pěšího pluku č. 102 a vojáky 
ze Smolotel. 

 
21. 10. 2014 - MS Plzeň. Mše svatá ku cti blahoslaveného Karla se konala v dominikánském kostele 

Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na Slovanech. Kromě členů KČ se jí 
zúčastnila téměř celá jednotka 
historického 35. pěšího pluku 
v uniformách. Následovala trachta 
ce. 

 
23. 10. 2014 – Slavnostní bohoslužbu k  uctění 

památky Karla I. Habsbursko – 
Lotrinského uspořádalo 23. 10. 
Sdružení monarchistů Brno, o. s., 
ve spolupráci s Farním úřadem 
římskokatolické církve Petrov v 



- 115 - 

 

katedrále sv. Petra a Pavla. V průběhu obřadu vystoupil také Dómský komorní sbor při 
ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu a mužský pěvecký sbor Láska opravdová.  

 

28. 10. 2014 – V Praze se konal VII. Pochod za monarchii. 
 

Pochod za obnovu Českého království se 
konal poprvé i v Olomouci. Přijeli 
účastníci až z Brna, Branné na 
Jesenicku, nebo z Otaslavic. 
Pochod zahájili na Michalských 
schodech za doprovodu flašinetu. 
Poté promluvil moravský zemský 
hejtman a Panskou ulicí se 
pochodující vydali na Dolní a 
Horní náměstí, kde u sloupu 
Nejsvětější Trojice položili kytici a 
zazpívali císařskou hymnu. Pokračovalo se Ztracenou ulicí na náměstí Republiky a 
k Arcibiskup skému paláci a Dómskou ulicí ke katedrále sv.  Václava, kde byl pochod 
zakončen zpěvem svatováclavského chorálu a návštěvou chrámu. 

 

14. 11. 2014 - Setkání u příležitosti 156. výročí 
odhalení pomníku maršála 
Radeckého se uskutečnilo v 
prostorách Lapidária Národního 
muzea, za rekordní účasti 
(odhadem) 140 hostů. Přítomní 
vyslechli mimořádně fundovanou 
úvahu prof. Víta Vlnase. 
Následovala informace dr. Dany 
Stehlíkové. Následovalo zamyšle 
ní dr. Milana Nováka nad duchov 
ním rozměrem osobnosti císaře a 
krále Karla I. Rakouského u 
příležitosti 10. výročí jeho blahoslavení papežem Janem Pavlem II. Pak se přítomní 
odebrali do Habsburského sálu Lapidária, kde je nově instalována busta bl. Karla I. ze 
sbírek Národního muzea. U zahalené busty stáli čestnou stráž příslušníci 28. pěšího 
pluku Praha. 

 

14. 11. 2014 - Město Rumburk a Svaz c. k. 
vojenských vysloužilců zemí 
Koruny české pořádaly slavnostní 
odhalení pamětních desek 
padlým první světové války 
Dolních Křečan. Vysvěcení desek 
proběhlo po skončení mše svaté 
celebrované rumburským děka 
nem P. Pavlem Kadlečíkem v 
15.00 hodin. Na závěr slavnosti 
požehnal pamětní desky duchovní správce pater Pavel Kadlečík.  

 

Jarda Konečný 
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14. 11. 2014 - IX. Moravský zemský sněm se konal od 17.00 hod. v salonku hotelu Central na Velkém 
náměstí v Kroměříži. Součástí byla zpráva o činnosti Koruny České v Markrabství 
Moravském, zprávy předsedů místních společností projevy hostů, diskuse, usnesení a 
závěr. Moravským zemským hejtmanem byl zvolen MUDr. Pavel Andrš. 

 

22. 11. 2014 - U příležitosti výročí 98 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a nedožitých 102. narozenin 
JCKV arcivévody Otty, se konalo tradiční setkání v Niměřicích. Vzpomínkovou slavnost 
zahájila mše svatá v zámecké kapli při kostele sv. Františka Rytířského řádu Křižovníků s 
červenou hvězdou, v doprovodu sboru Wowes Collegia. Po mši svaté následoval tradiční 
průvod historických regimentů obcí, kladení věnců u busty císaře Františka Josefa I. a 
pietní akt u pomníku padlých v I. světové válce. Po skončení oficiální části setkání 
pokračovalo v přilehlých zámeckých prostorách přátelské setkání s pohoštěním.  

 

29. 11. 2013 – XXIII. Generální sněm Koruny České se konal na Novotného lávce v Praze. 
Předcházela mu bohoslužba za české panovníky Karla IV. a Marii Terezii v kostele 
svatého Františka Serafínského (z Assisi) na Křížovnickém náměstí. V části určené 
hostům vystoupili: PhDr. Milan Novák, pobočník JCKV Karla Habsburského, představený 
modlitební ligy bl. Karla I., ing. Lumír Aschenbrenner, senátor horní komory PSP ČR, Pan 
Petr Hannig, předseda Strany zdravého rozumu, Pan Antonín Homola, člen KDU – ČSL, 
pan Jiří Weber, rytíř z Pravomilu a PhDr. Michal Tryml, kandidát KČ. Byl přečten písemný 
pozdrav Klubu angažovaných nestraníků (p. Jiří Domlátil, místopředseda) a osobní 
pozdrav malíře p. Adolfa Borna. Přítomní se odebrali položit kytice k pomníkům 
panovníků Karla IV. (I.) a Františka II. v blízkém okolí místa sněmu. 
  Skutečným úkolem bylo kompletně obnovit, zvolit a rekonstruovat předsednictvo strany, 
včetně znovuobsazení funkce předsedy strany, neboť dlouholetý předseda pan Václav 
Srb odstoupil a již nekandidoval. Předsedou Koruny České byl zvolen počtem 33 hlasů 
ze 46 platných Mgr. Petr Nohel, který ihned převzal řízení sněmu. Místopředsedou KČ 
byl zvolen počtem 42 hlasů ze 45 přítomných volitelů JUDr. Petr Krátký. Českým 
zemským hejtmanem byl zvolen počtem 37 hlasů ze 38 volitelů z Českého království p. 
Svatopluk Novotný. Členy předsednictva KČ byli zvoleni ing. arch. Jan Bárta počtem 
43 hlasů, p. Jan Drnek počtem 41 hlasů, ing. Mgr. Josef Pejřimovský počtem 28 
hlasů, Mgr. A. Josef Petr počtem 34 hlasů. Členy Dohledací komise Koruny České byli 
zvoleni počtem 33 hlasů z 35 volitelů pp. Vladimír Krejčí, Otakar Ryšavý a Milan Kolář. 
  Od cca 17,30 se konalo přátelské a neformální posezení s a rozloučení s předsedou KČ 
po 12 letech ve funkci ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8. 
  Po Sněmu následoval v neděli 30. listopadu společný výlet na Sychrov. 
 

Aktuální složení předsednictva Koruny České: 

 
 

Jméno Pozice Email Mobil 

Mgr. Petr Nohel předseda petr.nohel@korunaceska.cz  725 055 571 

JUDr. Petr Krátký místopředseda petr.kratky@korunaceska.cz  725 834 918 

Svatopluk Novotný český zemský hejtman svatopluk.novotny@korunaceska.cz  776 633 336 

MUDr. Pavel Andrš moravský zemský hejtman pavel.andrs@kcolomouc.cz  606 712 464 

Ing. Vítězslav Oram slezský zemský hejtman vit.oram@seznam.cz  734 384 529 

Ing. arch. Jan Bárta člen předsednictva jan.barta@aquabarta.cz  724 006 564 

Jan Drnek člen předsednictva csaops@email.cz  731 732 608 

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský člen předsednictva josef.pejrimovsky@korunaceska.cz  776 745 951 

Mgr. A. Josef Petr člen předsednictva josefpetr@centrum.cz  603 414 467 

mailto:petr.nohel@korunaceska.cz
mailto:petr.kratky@korunaceska.cz
mailto:svatopluk.novotny@korunaceska.cz
mailto:pavel.andrs@kcolomouc.cz
mailto:vit.oram@seznam.cz
mailto:jan.barta@aquabarta.cz
mailto:csaops@email.cz
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17. 12. 2014 - Na letišti v Praze přivítali zástupci KČ ing. Arch. Jan 
Bárta a Josef Trlica spolu s Mgr. Patrikem Vlčkem a  
paní Lucií Cekotovou hlavní aktivistkou Sdružení pro 
blahoslavení císařovny Zity, Její Jasnost Sophii z 
Hohenbergu de Potesta, pravnučku JCKV arcivévody 
Františka Ferdinanda ďEste a JV Žofie vévodkyně 
z Hohenbergu. Po krátkém rozhovoru zástupci KČ 
doprovodili JJ k autu, kterým se společně s p. Vlčkem 
a p. Cekotovou přemístili do Vranova. 18. 12. 2014 byl 
za Její účasti posvěcen pomník Smíření u Vranova 
Mlýna v Brně, věnovaný památce prarodičů Její 
Výsosti. Následovala mše svatá za smíření v kostele 
Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. 

 
18. 12. 2014 - Nově zvolené předsednictvo KČ zasedlo dne v Juditině věži v Praze. Potvrdilo pro pana 

Václava Srba čestné předsednictví KČ. Václav Srb, který stál v čele Koruny České v 
letech 2003 - 2014, se stal historicky prvním čestným předsedou KČ, neboť tato funkce 
nebyla v dějinách strany dosud obsazena. 

41. schůze místní společnosti Praha 6, 7 a okolí byla sváteční, předvánoční, konala se v Juditině 
věži. Navazovala na schůzi předsednictva, jehož členové se schůze MS 6 pak zúčastnili. 

 

Spřízněné stránky: 
Sdružení monarchistů Brno, o. s. http://sdruzenimonarchistubrno.webnode.com/ 

PRO MONARCHII - Nezávislý portál českých monarchistů www.promonarchii.cz 

Blog o současných monarchiích www.monarchie.blog.cz 

František Ferdinand d'Este www.franzferdinand.cz 

Habsburkové a jejich země - blog http://arcidumhabsbursky.blog.cz 

Internetové muzeum Františka Josefa I. http://www.franz-josef.cz 

Klub přátel bl. Karla I. http://mariaterez.sweb.cz 

Historická šlechta http://www.historickaslechta.cz 

Markrabství moravské http://markrabstvimoravske.cz 

Království české http://kralovstviceske.cz 

Lichtenštejnsko.net www.lichtenstejnsko.net 

Fotogalerie KČ Ostrava http://kcostrava.rajce.idnes.cz/ 

Vrchlabsko - monarchie http://www.vrchlabsko.info/monarchie.html 

 

  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2014 jen č. 59. 
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3. 1. 2015 - konala se střelecká soutěž IR. 18. Zvítězilo družstvo pluku zemské obrany č. 8 Praha  
 
10. 1. 2015 – Ve Strážnici se konala mše svatá k poctě JCKV Karla I. 
 

15. 1. 2015 - Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 8 členů. 
Hostem byl předseda dohlédací komise. Bývalému členovi předsednictva RNDr. Radimu 
Špačkovi byl jednomyslně udělen statut hosta předsednictva, aby bylo možno využít jeho 
politických zkušeností. Předsednictvo se rozhodlo zrušit všechny doposud ustavené 
odborné komise s výjimkou těch, kde jejich členové sami projeví aktivní zájem a práci. 
Dále budou ustavovány jen pracovní skupiny ad hoc k řešení určitého zadání a 
problému, a to tak, že bude jmenován koordinátor, který pak sám zorganizuje pracovní 
skupinu. MUDr. Andrš se rozhodl revitalizovat zatím fungující zdravotní komisi. Senátor 
Ing. Lumír Aschenbrenner daroval KČ 5 000,- Kč. Předsednictvo poděkovalo MVDr. 
Čížkovi a členů, MS Strážnice za organizaci tradiční mše ku cti blahoslaveného Karla 
Rakouského ve Strážnici. Dále probíhala sbírka na přepracování a zlepšení www stránek 
KČ.  

 

21. 1. 2015 - Rada Sdružení monarchistů Brno pořádala 1. tématickou středu roku 2015 v Klubu 
zastupitelů města Brna, na Mečové 5. Osvědčený a oblíbený lektor Ing. Miloslav Alexej 
Fryščok přednášel na téma: Ferdinand V. Dobrotivý - císař, král a člověk. 

 
26. 1. 2015 – vydalo Předsednictvo KČ prohlášení k teroristickým útokům v západní Evropě. 
 
27. 1. 2015 - Přednáška Mgr. Petra Nohela (předsedy Koruny České) - Jak se daří českému králi? V 

Městské knihovně Roztoky 
 
29. 1. 2015 - 42. schůze místní společnosti Praha 6, 7 a okolí se konala  v restauraci Václav v 

Dejvicích. Pánové Špaček, Bárta poskytli členům informace o připravovaných oslavách 
narozenin Karla IV. Proběhla debata o iniciativě pana Mrzílka ve věci prolomení limitů 
těžby hnědého uhlí. Kol. Špaček vyložil, jak zde působí horní zákon a jaké problémy a 
kompetenční nejasnosti vnikly tím, že podpovrchové přírodní zdroje byly z vlastnictví 
panovníka přeneseny na republikánskou vládu a staly se předmětem politických licitací. 

 

15. 1. 2015 - Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 4 členů. 
Hostem byl RNDr. Radim Špaček a Vladimír Krejčí. Znovu byla otevřena otázka ustavení 
stínové vlády. Předseda Petr Nohel informoval o navázání vztahů s předsedou Spolku 
Lichtenstein, panem Juříkem. Bylo rozhodnuto sestavit a odeslat blahopřání k 
narozeninám JJ Hanse Adama II. Předsednictvo udělilo pani Ing. Báčovi statut stálého 
hosta s právem účastnit se jednání předsednictva. Další část jednání Předsednictva 
tvořily informace o činnosti Spolku Radecký, návrhy interpelace na ministra Stropnického 
kvůli zamítnutí umístění pamětní desky na kasárnách v Pohořelci, o průběhu příprav 
oslav výročí císaře a krále Karla IV. 

 

20. 2. 2015 - Tradiční ples MS KČ Olomouc v KD Lola v Sudově ulici. Předtančení zajistil soubor 
Lala´s Dance, vystoupili i Trubači Koruny České. Nechyběla tombola a občerstvení. Akce 
se zúčastnil i předseda KČ Mgr. Petr Nohel a další členové předsednictva. Organizaci 
řídil moravský zemský hejtman MUDr. Pavel Andrš. 

 

2015 
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20. 2. 2015 - Při příležitosti životního jubilea hlavy Lichtenštejnského 
knížectví Jeho Jasnosti Hanse-Adama II. vládnoucího 
knížete z Liechtensteinu, knížete opavského a krnovského, 
hraběte z Rietbergu (*14. 2. 1945) se v Městské knihovně v 
Praze konala přednáška Lichtenštejnové a Lichtenštejnsko. 
Historický spolek Liechtenstein vznikl v prosinci 2009. 
Jeho Jasnost Hans - Adam II. vládnoucí kníže z 
Liechtensteinu schválil dne 28. 9. 2009 stanovy sdružení a 
udělil mu souhlas používat jako svůj znak velký erb rodu 
Liechtensteinů. 

 
27. 2. 2015 – Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, byl oceněn oblastní akademií 

pracovníků v kultuře veřejnou nominací za péči o historické památky a o paměť regionu 
na udělení prestižní ceny Zlatá múza Severu za rok 2014. Vyhlášení a předání proběhlo 
v rámci Maškarního bálu Tolštejnského panství v Kulturním domě v Krásné Lípě. 

 
28. 2. 2015 – Stříbrští ostrostřelci uspořádali tradiční ostrostřelecký ples, kterého se zúčastnili členové 

plzeňského 35. IR i Koruny České. 
 
7. 3. 2015 - Proběhlo vysílání pořadu Politické spektrum (od 14:30), které se věnovalo problematice 

terorismu, a ve kterém mezi pozvanými hosty vystoupil také místopředseda KČ JUDr. 
Petr Krátký. 

 
12. 3. 2015 - Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 4 členů. 

Hosty byli Vladimír Krejčí a Adam Englund, který před zahájením jednání předsednictva 
požádal o možnost zaznamenat fotograficky jednání předsednictva pro potřeby své 
školní práce (studium žurnalistiky na FF UK). Debatováno bylo vytvoření „odborných 
mluvčí“ a tiskového mluvčího, což by mohla být neplacená stáž pro studenta mediálních 
studií. Místopředseda Petr Krátký informoval o zájmu spolku Liechtenstein uspořádat v 
Senátu PČR přednášku o Lichtenštejnském knížectví (prakticky následovala v Plzni 16. 
4. schůzka Petra Nohela, Petra Krátkého a Jana Drnka s p. senátorem Aschenbrene 
rem, na níž byla domluvena spolupráce v tomto bodě). Diskutovány byly i možnosti pro 
pořízení vlastní kanceláře strany. Petr Krátký informoval o záměru otevřít tzv. 
transparentní účet strany pro fundraising na volební kauce a náklady příští volební 
kampaně (FIO Banka).  

Předseda Nohel vystoupil v TV You Tube v debatě o monarchismu. 
 
9. 4. 2015 – Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 5 členů. 

Hostem byl Vladimír Krejčí. Rozhodlo ČZH, zastupujícímu GS, pokladníkovi, atd, p. 
Novotnému přidělit kompetence rozhodnout u žadatelů o posunutí splatnosti úhrady 
členských příspěvků. Konstatovalo, že je nadále potřeba mít komunikační strategii na 
sociálních sítích, zejména FB. Petr Krátký informoval o otevření tzv. transparentního účtu 
strany pro dary na volební kauce a kampaně u finančního ústavu FIO banka, a. s. Účet je 
vedený v Kč s číslem: 2700765126/2010 (IBAN: CZ7820100000002700765126, 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX - pro platby ze zahraničí). Petr Nohel informoval o předání 
výroční zprávy za r. 2014 do poslanecké sněmovny včetně ověření účetní závěrky 
auditorem. GS zřídí a zpřístupní e-mailové účty ve tvaru jmeno.prijmeni@korunaceska.cz 
těm členům předsednictva, kteří je ještě nemají. Na www stránkách KČ se pak budou 
používat pouze tyto oficiální e-mailové adresy. Aktuální stav členské základny činil 197 
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členů, 82 příznivců. Aktuální stav fin. prostř. provozní účet ČS: 107 961,75 Kč. Aktuální 
stav fin. prostř. volební transp. úč. FIO: 6 000,- Kč 

 
16. 4. 2015 – 43. schůze místní společnosti Praha 6, 7 a okolí se konala v restauraci U Veverek v 

Praze 6 za přítomnosti 6 členů. Předsednictvo KČ pracovalo na obnově webových 
stránek KČ - Internetová komise. Z MS Praha 6 byli k práci připraveni pánové Čadil a 
Martínek. MS doporučila využít schopností kolegyně Lenky Rottové. Přítomní vyjádřili 
jednomyslnou podporu myšlence udělení Čestného uznání prezidentovi ČR ing. 
Zemanovi za podporu monarchie (tím, jak zdařile diskredituje myšlenku, mravní a 
politickou úroveň republiky svými výroky). MS doporučila předsednictvu, aby zvážilo 
rozšíření programového spektra KČ o téma zvýšení pravomocí místních samospráv, 
decentralizace většiny rozhodovacích témat a omezení centrálních orgánů státu na 
témata bezpečnosti státu, obrany a financí. Dále MS navrhla navrhnout změnu systému 
výběru daní zdola, které by měly vybírat obce a pak předávat centru. 

   
16. 4. 2015 – V Salzburgu byla zrušena akce tradičních střeleckých spolků v jejich pestrých uniformách 

se zdůvodněním: Vaše vystoupení je nežádoucí, mohlo by znejistit a iritovat válkou 
traumatizované azylanty!!! 

 
25. 4. 2015 – XVI. ročník Audience u císaře Karla I. byl věnován 100. výročí úmrtí arcivévody 

rakouského a prince toskánského Ludvíka 
Salvátora, majitele brandýského panství.  Akce 
byla doprovázena výstavou v Rudolfinské chodbě 
zámku „Toskánsko v Brandýse, z rodinného 
archivu toskánských Habsburků v Národním 
archivu ČR“. Program zahájil nástup vojenských 
historických jednotek ze zemí Koruny české i ze 
zahraničí, organizovaný npor. Milanem Šilerem ze 
14. dragounského regimentu a pod komandem 
npor. 28. pluku Praha Michala Herese a s 
hudebním doprovodem Ústřední hudby Armády 
ČR dirigované mjr. Patrikem Spinkem. Projevy 
přednesli dr. Milan Novák, starosta Brandýsa 
generál Picek, který též spolu s npr. Heresem 
vykonal přehlídku nastoupených jednotek. 
Následovalo vystoupení JCKV Gabriely Habsburg 
- Lothringen, sestry následníka trůnu. Konal se 
tradiční pochod jednotek do Staré Boleslavi, kde 
byla vysluhována Audienční mše u Palladia země 
české s relikvií bl. Císaře a krále Karla I. 
Rakouského za účasti členů Arcidomu, Jeho 
Excelence velvyslance Rakouska hraběte 
Trauttmansdorffa, příslušníků české šlechty 
hraběnky Kerssenbrockové a hraběte Mensdof - 
Pouilly a dalších osobností. Mše byla ukončena 

zpěvem celé císařské hymny (všech 6 slok) v doprovodu varhan. Den byl zakončen 
večerním Audienčním koncertem z děl W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka a 
Mendelsohna-Bartoldyho v chrámu Nanebevstoupení PM ve Staré Boleslavi. 
Monarchiostického svátku se zúčastnili historičtí vojáci i členové KČ. 
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9. 5. 2015 – Den císařovny Zity, se uskutečnil v prostorách rozestavěného sochařského atelieru 
Vránův mlýn a v kostele svatého Vavřince v Brně - Řečkovicích. Slavnost, jejíž součástí 
bylo zahájení výstavy, mše svatá a přednáška, volně navazovala na slavnost SIT DURAT 
REGNUM pořádanou 18. prosince loňského roku věnovanou vzpomínce na arcivévodu 
Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť Žofii vévodkyni z Hohenbergu. 

 
13. - 15. 5. 2016 - někteří členové KČ se zúčastnili zájezdu do Vídně s tématikou věnovanou císaři a 

králi Fr. Jos. I. Mimo jiné členy KČ se zúčastnili: Jan Bárta, Zdeněk Martínek, Josef 
Trlica, Zdeněk Svoboda, MVDr. Jiří Čížek, MVDr. Luboš Žalud a další. 

 
14. 5. 2015 – Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 3 členů. 

Hostem byl Vladimír Krejčí za Dohlédací komisi. Předsednictvo schválilo předběžné 
termíny dalších schůzí na: 10. září, 8. října, 12. listopadu a 10. prosince, pověřilo Jana 
Bártu vypracováním návrhu prohlášení k otázce imigrantů, usneslo se, že bude zasílat 
zápisy ze svých jednání celé členské základně, zabývalo se grafickými návrhy nových 
členských průkazů. Aktuální stav členské základny: 195 členů, 81 příznivců. Aktuální stav 
fin. prostř. provozní účet ČS: 109 894,- Kč. Aktuální stav fin. prostř. volební transp. úč. 
FIO: 7 100,- Kč. V květnu 2015 bylo odesláno 173 dopisů členům strany s upomínkou na 
zaplacení dlužných členských příspěvků. Celkem dluží členové straně na nezaplacených 
příspěvcíéch 110 000,- Kč (z toho za rok 2015 celkem 40 000,- Kč) a posílání upomínek 
stranu stálo 3 034,- Kč. 

 
20. 5. 2015 – Sdružení monarchistů Brno, z. s. uspořádalo v Klubu zastupitelů, Mečová 5, Brno 5. 

tematickou středu roku 2015. Pro tentokrát byla zvolena forma seminární besedy na 
téma: I po 1 152 letech vám rozumíme, svatí soluňští otcové. 

 
23. 5. 2015 – Zrada Itálie. Akce LIR 8 a Vojenských vysloužilců podobná loňské Mobilizaci – 2014. 

Kvůli levnější restauraci akce končila v Břevnově v restauraci s obrazem mocnáře. 
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  Hynek Domalíp napsal a vydal knihu Hoši od „zlatej dva“ - Dějiny 
c. k. pěšího pluku číslo 102. Na 111 stranách pojednává o historii a 
válečných taženích 102.  benešovského pěšího pluku. 
  Jaroslava Jančář napsal a vydal knihu Bojovali za císaře pána 
(fakta a příběhy vojáků ze Slovácka v rakousko-uherské armádě) - 
320 stran. Brožovaná kniha vyšla u příležitosti u příležitosti 100. 
výročí Velké války. 
  Lukáš Pavlík vydal knihu Ve službách konopišťského pána. Jde o 
dosud nezveřejněné paměti konopišťského četníka Josefa Volfa, 
komorníka Rudolfa Mikuly a chůvy arcivévodských dítek Marie 
Schneibergové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

. IR 

 

 

 

 

 
23. 5. 2015 – proběhla vzpomínková slavnost u 

příležitosti 100. výročí vyhlášení 
italsko - rakouské války, tradičního 
setkání a investitury Řádu sv. Jiří 
za účasti JCKV Karla a George 
von Habsburg - Lothringen v Hel 
denbergu. Jednodenního výjezdu 
moravských monarchistů se účast 
nili M. Pauřík, MVDr. Čížek, J. 
Sýkora, A. Janás, P. Vlček a M. 
Bernáth. Přítomen byl i J. Bárta, 
dr. Novák, pánové Martínek, 
Čadil, Žalský a další monarchisté z Čech i členové KČ. 

 
29. 5. 2015 – Předseda KČ Petr Nohel měl v 18 a ve 20 hodin dvě přednášky s monarchistickou 

tématikou v rámci akce Noc kostelů. První přednáška v kostele sv. Klimenta na Levém 
Hradci nesla název Levý Hradec – kolébka Přemyslovců. Druhá přednáška v kostele 
narození sv. Jana Křtitele v Roztokách nesla název Královské pomazání aneb z Boží 
vůle král? 
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29. 5. 2015 – 44. schůze místní společnosti Praha 6, 7 a okolí se konala na Den kostelů v hradištním 
obvodu Levý Hradec, za přítomnosti 4 členů. Po vyslechnutí přednášky Mgr. Petra 
Nohela proběhla schůze na louce u kostela, nad údolím Vltavy. J. Bárta sdělil zprávy z 
předsednictva. Byla zvážena možnost účasti vedení strany na setkání v Heldenbergu 
jako hostů Spolku Radecký Praha. 

 
13. 6. 2015 – se v Jesenici u Rakovníka na místní střelnici konaly historicky první vysloužilecké střelby. 

Byly prováděny z historických zbraní, používaných v období první světové války a střílo 
se na papírové terče s dobovými motivy 

 
17. 6. 2015 – Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů Brno, z. s. uspořádali VI. tématickou 

středu v Klubu zastupitelů města Brna, Mečová ul. č. 5. Ing. Petr Tichý z Horního Újezda 
u Litomyšle přednášel i řídil diskuzi na téma: České, moravské i evropské dilema – Jan 
Hus. 

 
18. 6. 2015 – 45. schůze místní společnosti Praha 6, 7 a okolí se konala v restauraci U Václava, za 

přítomnosti 4 členů. Zaujaly zprávy o uvažovaných úpravách Programu strany před 
příchodem volebního roku a diskuse o spolupráci s monarchisticky zaměřenými spolky. 
Proběhla diskuze o programových cílech strany. Byla předložena Zpráva o činnosti MS 
za první pololetí 2015. Bylo doporučeno, aby se KČ veřejně angažovala na podporu 
obnovy Mariánského sloupu v Praze. Byla diskutována příprava oslav úmrtí českého 
krále Františka Josefa I. a nástupu krále Karla III. (1916). Možnost návštěvy Vídně, kde 
se koná v příštím roce gigantická výstavní akce o FJ I. Dále informace o oslavách 
narození krále Karla I. (císaře Karla IV. 1316, které spoluorganizuje dr. Milan Novák. 

 
20. 6. 2015 - v Černošíně se konal tradiční pietní 

akt u pomníku padlých z I. sv. 
války organizovaný I. kompanií 35. 
IR z Plzně. Bohoslužby slova a 
požehnání praporu pluku se ujal 
Pater Jaroslav Šašek z Plané. 
Následovaly ukázky bojové techni 
ky pro veřejnost z Černošína a 
družné odpoledne, noc i ráno na 
Koubkově baště ve Stříbře, na 
základně Ostrostřeleckého sboru Stříbro. Zúčastnili se příslušníci spřátelených jednotek i 
Koruny České. 

 
27. 6. 2015 – hostila Černo - žlutá aliance (ve Slovinsku - Chorvatsku) v Jeruzalémě ve Slovinsku 

(nedaleko od starobylého chorvatského hlavního města Varaždin) celodenní Kongres 
evropských monarchistických organizací. Přijeli zástupci z Česka, Polska, Maďarska, 
Slovinska, Chorvatska a Itálie. Koruna Česká byla reprezentována delegací ve složení V. 
Srb, S. Novotný, J. Bárta.  

 
2. 7. 2015 – Členská schůze Spolku Radecký Praha v Juditině věži Karlova mostu. K datu schůze měl 

spolek 49 řádných členů + pět členů Rady. 
 
25. 7. 2015 – Členové Svazu c. k. voj. Vysloužilců byli přítomni při slavnostním odhalení pomníků 

děčínským občanům padlým ve válkách 1866 a 1914 – 1918. 
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13. 8. 2015 - Mladá fronta Dnes otiskla zprávu pod titulky - Kardinál Duka chce český Vatikán a Poutní 
místo za stovky milionů.  Články informovaly o velkorysém záměru důstojné obnovy 
Staré Boleslavi jako významného duchovního a kulturního evropského centra jako 
svatostánku české státnosti a uváděly dva nejvýznamnější ochránce a patrony českých 
zemí sv. Václava a Blahoslaveného císaře a českého krále Karla I. Rakouského. 

 

18. 8. 2015 - od 18,18 hod. proběhla ve vinárně U Posledního soudu (Václav Srb) oslava 185. 
narozenin našeho císaře a krále blahé paměti, JCKV Františka Josefa I. 

 

29. 8. 2015 - X. Zemský moravský sněm proběhl v Olomouci. Sněm začal v 8,00 hod. bohoslužbou v 
chrámu sv. Mořice nedaleko Horního náměstí. V 10,00 hod. byly slavnostně zahájeny 
Oslavy maršála Radeckého na Horním náměstí v Olomouci, do jejichž průběhu bylo 
jednání sněmu zakomponováno. Po obědě začalo jednání sněmu v prostorách 
Hauenschildova paláce na Dolní náměstí slavnostním zahájením, uvítáním členů a hostů, 
schválením programu. Byla přednesena zpráva o činnosti KČ v Markrabství moravském, 
poté zprávy předsedů místních společností, projevy hostů, diskuse, usnesení a závěr. 

 

1. 9. 2015 - odešel na věčnost pan Jiří Louda, Dr. h. c. - válečný veterán, významný český heraldik a 
především upřímný a poctivý člověk. 12. 7. zemřel také Theobald hrabě Czernin, a za 
KČ zaslal soustrastný dopis rodině čestný předseda Václav Srb. 

 

10. 9. 2015 – Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 4 členů. 
Opakovaně vyzvalo předsedy MS k zaslání zápisů ze schůzí, případě programu a 
kalendáře akcí. Byl schválen návrh GS Svatopluka Novotného na zrušení nefunkčních 
MS Liberec, Děčín, Loket, Hradec Králové, Pardubice, Veltruby a Zlín a byli přijati 3 noví 
členové. Předsednictvo upravilo podrobný harmonogram tradičního pochodu za 
monarchii. Mgr. Nohel předložil elektronický adresář kontaktů na redakce médií. GS 
seznam aktualizoval a doplnil o další kontakty. Předsednictvo prodiskutovalo podrobnější 
harmonogram a program XXIV. Generálního sněmu. 

 

16. 9. 2015 - Řídící rada Sdružení monarchistů Brno, z. s. uspořádala zářijovou Tematickou středu v 
Klubu zastupitelů města Brna na Mečové ulici 5, na téma: Kulové blesky historických 
stěhování národů v Evropě. Přednášel a následnou besedu k tématu řídil dr. Luděk 
Šubert. 

 

Členové Spolku Radecký a KČ v rámci výletu po stopách Přemysla II. Ottokara navštívili ve Vídni ta 
nejdůležitější místa. K pomníku maršála Radeckého položili větévku se stuhami Spolku 
Radecký Praha, v Císařské hrobce u Kapucínů položili stuhy Koruny české (a s velkým 
potěšením vyfotografovali u rakve císařovny Zity krásnou kytici Moravanů) a u 
Augustiniánů  zapálili svíci u postranního oltáře bl. Karla I. 

 

3. 10. 2015 – V Třemošné u Plzně se konal XIV. ročník 
tradiční akce Isonzo 1915, pořádaný K. und 
k. Infanterie Regimentem No. 35 – 2. 
Kompanie, Městem Třemošná a KVH Čs. 
legionářským 35. střeleckým plukem 
Foligno. Hlavní bod - rekonstrukce bitvy na 
řece Isonzu 1915. Po celou dobu akce 
probíhala výstava historických zbraní a 
artefaktů nalezených na bojištích 1. světové 
války. Ukázka polního opevnění a přednáš 
ka o 1. sv. válce. 
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8. 10. 2015 – Předsednictvo KČ se sešlo v bývalé strážnici Juditina mostu v Praze v počtu 4 členů. 
Jako hosté pánové Krejčí, Ryšavý. Pan Bárta seznámil 
předsednictvo s akcí „Už nemůžeme mlčet“ pod 
záštitou biskupa Malého. Byli přijati 3 noví členové. 
Předběžně se debatovalo o možnostech účasti KČ v 
senátních volbách 2016. Petr Nohel předložil pracovní 
tisk publikace Nástupnické právo k možnému využití 
KČ. Navrhl tisk 250 ks v lepené verzi s ISBN kódem v 
předběžném finančním nákladu 5.500,- Kč. 
Předsednictvo návrh schválilo. 
 
 

 

23. 10. 2015 – Slavnostní bohoslužbu k  uctění památky Karla I. Habsbursko – Lotrinského 
uspořádalo Sdružení monarchistů Brno, o. s., ve spolupráci s Farním úřadem 
římskokatolické církve Petrov v katedrále sv. Petra a Pavla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 10. 2015 - ve večerních hodinách vysílala TV NOVA fiktivní reportáž z návštěvy arcivévodkyně, 

dcery císaře Karla - Eleonory Habsbursko-Lotrinské v Praze. V reportáži byly použity 
výseky z  předtočených rozhovorů s historikem panem J. Rakem a se spisovatelem J. 
Drnkem. 

 
28. 10. 2015 - V Praze se konal VIII. Pochod za 

monarchii. Ve 14,00 zahájil 
pochod předseda KČ Petr Nohel, 
byl zpíván Svatováclavský chorál 
a císařská hymna. Ze Senováž 
ného náměstí byly přineseny 
transparenty. Připojila se dobová 
kapela Pralinky. Cestou byly 
rozdávány propagační materiály a 
na okrajích pochodu šli označení 
pořadatelé. Pochod postupoval 
tradiční cestou na Staroměstské 
náměstí, kde na místě Mariánské 
ho sloupu pronesl proslov Jan Drnek. Další tradiční zastávka na Křižovnickém náměstí, 
umístění kytice u pomníku Karla IV. se stuhami. Poslední zastávka na Malostranském 



- 126 - 

 

náměstí na místě bývalého pomníku FM Radeckého. Proslov J. Bárty. Na zakončení 
Radeckého marš. Nakonec posezení v pivnici Pod Petřínem.  

 
13. 11. 2015 - V Lapidáriu Národního muzea v Praze na výstavišti v Holešovicích proběhlo tradiční 

setkání u pomníku maršála Radeckého organizované Spolkem Radecký. 
 
15. 11. 2015 - se sešli členové KČ na kopci Baba, Sedliště u Frýdku – Místku a zahájili IV. Slezský 

zemský sněm Koruny České. Přítomní za KČ: Ing. Oram Vítězslav, Mgr. Dagmar 
Molinová Hosté: Jan Kožušník, Jalůvková, Zděněk Šebesta, Jiří Skokan Omluvena: 
Ludmila Novotná, Ludmila Horáková, Ludmila Konečná a Petr Štula. Po přivítání 
následovalo zapálení ohně, modlitba k Duchu svatému a za národ,  zpěv 
Svatováclavského chorálu. Dále zpráva o činnosti, diskuze k aktuálním otázkám české 
politiky a EU, návrh usnesení pro generální sněm, diskuse a konečně volba Slezského 
zemského hejtmana. Zvolen byl pan Vítězslav Oram. Probíral se ještě plán činnosti na 
další rok a proběhl křest knihy paní Molinové Krasohledění. 

 
18. 11. 2015 - uspořádalo Sdružení monarchistů Brno, o. s. poslední VIII. tematickou středu v roce 2015 

v Klubu zastupitelů města Brna. Celá místnost se zaplnila zájemci o přednášku ing. M. A. 
Friščoka na téma: Naše historické šlechtické rody včera, dnes a jistě zítra. Besedu řídil s 
přehledem Dr. L. Šubert. 

 
19. - 21. 11. 2015 – se v Niměřicích na zámku 

konala Vzpomínková slavnost u 
příležitosti 99 let od úmrtí JCKV 
Františka Josefa I. a 103 let od 
narození arcivévody Otty. 
Zahajovalo se mší svatou v 
zámecké kapli, následoval po 
chod uniformovaných regimentů 
obcí, kladení věnců u busty FJ I. 
a pietní akt u pomníků padlých ve 
světové válce. Nakonec majitel 
zámku dr. František Heres pozval 
všechny (asi 200) přítomné na 
přátelské posezení do rána a pohoštění zdarma co kdo sní a vypije. 

 
 28. 11. 2015 – XXIV. Generální sněm Koruny České proběhl na Novotného lávce v Praze.  

Předsněmovního výletu na Zbraslav se zúčastnilo odhadem 35 členů i nečlenů strany s 
rodinnými příslušníky. 
  Samotný sněm zahájil po mši svaté u Křížovníků projevem Petr Nohel předseda KČ. 
V bloku zahraničních hostů hovořil Alexander Šimec předseda sdružení Monarchisté – 
Černo-žlutá aliance Rakousko a Jan Lech Skowera - Kanclerz stowarzyszenia 
monarchistów Konfederacja Spiska. Mezi domácími hosty přednesl projev Mgr. Daniel 
Herman – ministr kultury člen KDU-ČSL, PhDr. Milan Novák komandér papežského Řádu 
sv. Řehoře Velikého  představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR, Mgr. Nina 
Nováková poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR členka celostátního 
výkonného výboru TOP 09, PhDr. Milan Buben, Ph.D. magistrální rytíř Suverénního řádu 
maltézských rytířů, vyučující Filozofické a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, 
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. historik umění, prorektor Univerzity Karlovy pro tvůrčí a 
ediční činnost a Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, 



- 127 - 

 

Ph.D., Dr.h.c. řecko - katolický kněz, psychiatr a spisovatel. Zdravici poslal Ing. Lumír 
Aschenbrenner senátor Senátu Parlamentu ČR za koalici KČ+ODS a Prof. PhDr. Petr 
Fiala, LL. M., Ph.D. předseda ODS. V bloku místních společností hovořili Václav Srb 
dlouholetý předseda a čestný předseda Koruny České, Ing. arch. Jan Bárta – člen 
Předsednictva KČ sekretář MS Praha 6 a 7, Ing. Martin Kukač předseda MS Praha 2, 3 a 
10, Ing. Jaromír Vrána předseda MS Tábor, Jindřich Holub – starosta obce Pohleď a 
předseda MS Pohleď, Jan Drnek spisovatel a předseda MS Královské město Plzeň, 
MUDr. Pavel Andrš moravský zemský hejtman předseda MS Olomouc, Mgr. Pavel 
Kellerová - předsedkyně MS Brno a MVDr. Jirka Čížek za Strážnici.  
  Již složením a zastoupením hostů byl tento sněm přelomovým a svědčil o stoupajícím 
významu KČ jakožto strany a také jako jistého generátoru idejí s dlouho promýšlených 
koncepcí konzervativní politiky. KČ se tímto ocitala přímo na křižovatce církevních, 
konzervativních a pravicových proudů.  
  Petr Nohel podal v pracovní části zprávu o činnosti KČ a předsednictva za uplynulý rok. 
Následovaly zprávy zemských hejtmanů a předsedů MS. Sněm byl slavnostně zakončen 
až k večeru. Následovalo posezení v restauraci a v neděli společný výlet vytrvalců na 
zámek v Brandýse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Nohel 

Ing. arch. Jan Bárta, Jan Drnek, Svatopluk Novotný 
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  V listopadu byl RNDr. Radim Špaček, člen KČ a bývalý člen 
představenstva strany, po 10letém vyšetřování a soudech 
odsouzen k 4letému žaláři a nastoupil výkon trestu. 
  Šlo o vyšetřování a soudní proces v případu fondů Nadace pro 
rozvoj regionů a jejích fondů. R. Špaček byl tehdy členem ODA. 
Petr Forman, tehdejší náměstek ministra pro místní rozvoj, spolu 
s dalšími devíti osobami (včetně Špačka) si podle policie jako 
organizovaná skupina „měli stáhnout“ z účtů fondů Phare 
celkem 229 milionů korun. Z této částky se během vyšetřování 
vrátilo 58 milionů korun, státnímu zástupci se podařilo zajistit 
dalších 150 milionů, 17 milionů zmizelo v zahraničí.  
  Soudy trvaly 10 let, a to v posloupnosti: rozsudek zcela 
zprošťující viny, odvolání žalobce, podmínka, ostatní spoluobvinění (včetně Špačkova nadřízeného) 
znovu neodsouzení a náhle pro Radima Špačka 4 roky vězení a peněžitý trest ve výši 27 milionů korun. 
KČ se za svého člena postavila. Causu prostudoval korunní právník Mgr. Petr Krátký a konstatoval, že 
za mříže se dostal člověk, který se naopak na případ zneužívání peněz snažil mimo jiné ve spolupráci s 
tehdejším náměstkem Formanem (jenž ve věci nadále čelil trestnímu stíhání) upozornit. Za Špačka se 
přitom od počátku stavěla i jeho spolupracovnice, nynější eurokomisařka Věra Jourová, která jeho vinu 
odmítala.  
  Špaček s Formanem mimo jiné poukazovali na nebývale vysoké odměny, které si dlouhodobě ze 
státem založené Nadace pro rozvoj regionů a Regionálního podnikatelského fondu vyplácela Jiřím 
Paroubkem najatá správcovská firma Czech Venture Partners, s mateřskou firmou v Nizozemsku. O 
zmiňované platby ve výši několika desítek milionů korun se ale policie nezajímala.  
 
12. 12. 2015 – Místopředseda Mgr. Petr Krátký vystoupil v rámci pořadu Názory a argumenty na stanici 

Český rozhlas Plus – Debata zástupců politických stran. Hosté: Tomáš Vandas z 
Dělnické strany, Petr Krátký z Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a 
Slezska) a Ondřej Hýsek ze strany Moravané. Moderoval Ondřej Konrád.  

 
13. 12. 2015 – Schůze Místní společnosti Praha 2, 3, 9 a 10. Přítomno bylo 5 členů. Diskutovalo se o 

generálním sněmu KČ a předsněmovním programu organizovaném p. Srbem a Dr. 
Lutovským. Pan Srb přednesl myšlenku propagace stoletého výročí úmrtí císaře a krále 
Františka Josefa I. prostřednictvím soch či obrazů umístěných na soukromých pozemcích 
poblíž exponovaných míst v Praze ale i kdekoliv jinde. 

 
  Nákladem Koruny České byla vydána knížka Nástupnické právo v Českém království, jejímž 
autorem byl předseda KČ Petr Nohel. 
 

  Do 10. 1. 2016 byla v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná výstava známého 
monarchisty Adolfa Borna: Habsburkové a ti druzí. Více jak šedesát příběhů v jednotlivých grafických 
listech, akvarelech a pastelech. K výstavě vašla také stejnojmenná kniha Habsburkové a ti druzí, která 
popisuje události, místa a lidi, které jsou Adolfu Bornovi blízké. 
 
  Členové KČ Jan Drnek a Oto Brachtel vydali v Plzni knihu U císařské cesty – historie městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. Knihu si objednal právě tento městský obvod, kde je starostou společný 
senátor ing. Lumír Aschenbrenner. Kniha nebyla zamýšlena k propagaci monarchie, ale i tak ukázala, 
že nic lepšího nikdy nebylo. 
  Jan Drnek a Oto Brachtel začali pod hlavičkou OS STREET vydávat historie obcí a měst na Plzeňsku. 
Šlo o profesionální činnost a obživu, ale také o možnost jak šířit vědomosti o období českého království 
a později Habsburské monarchie na konkrétních příkladech a ve srovnání v epochou po roce 1918. 

RNDr. Radim Špaček 
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  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2015 celkem 6 čísel (60 – 65). 
 
  Rok 2015 prožila celá Evropa pod dojmem uprchlické krize a islamistických teroristických útoků. Dříve 
lhostejné obyvatelé se začínali zajímat o vlastní evropskou kulturu, o její základy a zdroje. Byl to velký 
úder iluzi a ideji multikulturalismu prosazované liberály z Bruselu. Na jedné straně vedl tento vývoj 
k nárůstu nacionalismu, ale nikoliv ve významné míře. Obyvatelstvo chápalo, že nemá smysl bojovat za 
kmen či národ, ale spíše za kulturní prostředí, že je třeba kultury rozlišovat, srovnávat a vybrat si. To 
vše otvíralo dveře do politiky i monarchistům. Minimálně se naprosto vytrácel jakýkoliv nádech 
směšnosti snění o monarchii a králi. To, co dříve vypadalo pohádkově, zpátečnicky a nevěrohodně, 
náhle začínalo být realistické a myslitelné. Otevírala se dřívější tabu, například zkoumání a 
přehodnocování historie Habsburské monarchie a role českého národa v ní. 
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  Rok 2016 byl doslova přeplněný událostmi se vztahem k monarchii: narozeniny českého Krále Karla I. 
(známějšího jako římský císař Karel IV.), 100. výročí úmrtí Františka Josefa I. a nástup na trůn bl. Karla 
Rakouského a koncem roku 250. výročí narození maršála Radeckého z Radče. 
 

9. 1. 2016 – se konal tradiční Tříkrálový pochod za monarchii pořádaný z iniciativy Petra Placáka a 
Českých dětí. Jeho závěrem bylo jako obvykle státoprávní ohrazení proti letité uzurpaci 
Pražského hradu na Hradčanském náměstí. Večer na Všebaráčnické rychtě ve znamení 
vyhlášení Ceny Ferdinanda Dobrotivého. 

 
9. 1. 2016 – MS KČ Strážnice pořádala v chrámu Panny Marie VI. mši svatou k příležitosti 55. 

narozenin arcivévody Karla, pretendenta svatováclavského trůnu. Sloužil pater Vít 
Rozkydal z Loděnice u Pohořelic. Celá společnost se pak odebrala do vinného sklípku. 

 
16. 1. 2016 – pořádal LIR 10 Mladá Boleslav tradiční plukovní Prasovraždu v hostinci U Hymrů. 

V 16:30 hodin začala akce u Mladoboleslavského hradu. Byl pronesen krátký proslov a 
pořízena společná fotografie. Poté nedlouhý pochod kolem Magistrátu, Pomníku padlých 
1914 – 1920 přímo na základnu. 

 
19. 1. 2016 – 49. schůze Místní společnosti Praha 6 a 7 a okolí se konala v restauraci Václav v 

Dejvicích. Přítomno bylo 7 členů, 1 omluven a 1 host. Byla obnovena MS východní 
Čechy. Dařilo se pomalu navazovat kontakty s dalšími pravicovými stranami vč. 
Parlamentních. 

19. 1. 2016 – Schůze Místní společnosti Praha 2, 3, 9 a 10. Přítomno bylo 6 členů a 1 host. 
Diskutovalo se o propagaci Koruny České na sociálních sítích a zejména Facebooku. MS 
KČ Praha 2, 3, 9 a 10 vyzvala předsednictvo, aby zvážilo umístění odkazu na 
facebookový profil strany do oficiálních e-mailových podpisů členů předsednictva. 
Diskutovalo se dále o společném senátorovi ODS a KČ Ing. Lumíru Aschenbrennerovi, 
nadcházejících volbách a tvorbě případných volebních koalic KČ s dalšími subjekty. Pan 
Švejta seznámil MS se svou iniciativou týkající se českého důstojníka v rakouské 
armádě, profesora českého jazyka a literatury na vojenské akademii, spisovatele a 
novináře Ferdinanda Čenského. Pánové Václav Srb a Václav Boháč informovali, že 
časopis Křížovky na cestách přinese počátkem února dvoustranu s rozhozhovorem s p. 
Srbem v rámci čísla tematicky věnovaného monarchii. 

Schůze Místní společnosti Královské město Plzeň se konaly již několik let každé úterý spolu se 
schůzemi KVH 35. ppl. V restauraci V Plachovce. Zde se průběžně probírala různá 
aktuální témata, zajištění akcí a spolupráce s vojáky i dalšími promonarchostickými 
skupinami. V minulých obecních volbách kandidovala spolu s KDU-ČSL a jednotliví 
kandidáti dosáhli zajímavého počtu hlasů. Proto chce MS využít příležitosti voleb bez 
finanční kauce a vyzkoušet si vlastní sílu v samostatné kandidatuře v krajských volbách. 
  Jan Drnek a Ota Brachtl provozovali Občanské sdružení STREET, které vydávalo 
regionální publikace o historii plzeňských obvodů a obcí. Tyto publikace byly bez výjimky 
monarchisticky zaměřené a sloužily jako propagace věci monarchismu v kraji u 
veřejnosti, která by si jinak k těmto tématům cestu nenašla. 

 
22. 1. 2016 – se ve Stříbře konal ples Sboru stříbrných ostrostřelců. 
 
12. 2. 2016 – Koruna Česká, MS Olomouc pořádala VI. ples KČ. v KD Lola v Sudově ulici. Předtančení 

zajistil soubor Lala´s Dance, vystoupili i Trubači Koruny České. Nechyběla tombola a 
občerstvení. Organizaci řídil moravský zemský hejtman MUDr. Pavel Andrš. 

2016 
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13. 2. 2016 – proběhlo vysílání pořadu Politické spektrum, které se věnovalo tématu internet a svoboda, 

a ve kterém mezi pozvanými hosty vystoupil také emeritní předseda KČ p. Václav Srb. 
  Předseda Koruny České, Mgr. Petr Nohel byl hostem rádia Sázava v pořadu Život není 
náhoda. 
  Zástupce KČ (JUDr. Petr Krátký) vystoupil na rozhlasové stanici Rádio Plus, pořad: 
Názory a argumenty, kde se v debatě parlamentních i neparlamentních stran diskutovalo 
o státních a veřejných financích a o všem, co je s nimi spojeno, za moderování Tomáše 
Procházky. 
  Zástupce KČ (JUDr. Petr Krátký) vystoupil na rozhlasové stanici Rádio Plus, pořad: 
Názory a argumenty, kde se v debatě parlamentních i neparlamentních stran diskutovalo 
o střetu zájmů u politiků a o návrhu opozice na mimořádnou schůzi ke kauze Farma Čapí 
hnízdo. Moderuje Ondřej Konrád. 

 
18. 2. 2016 – byla na zámečku v Hodoníně 

otevřena výstava: Císařovna Zita – 
život a odkaz poslední české 
královny, k 100. výročí jejího 
nástupu na trůn po boku Karla I. 
Výstava trvala do 22. 5. 2016. 
Pořadatelem bylo Masarykovo 
muzeum v Hodoníně, což zní 
poněkud ironicky, ale patronem 
výstavy se stala Jeho Císařsko-
Královská Výsost Rudolf Rakouský. 
Vernisáže se zúčastnili i členové KČ 
a historických jednotek. 

Již po několikáté pořádalo Sdružení za blahořečení císařovny Zity, v. o. s., zájezd na mši, spojenou s 
prohlídkou Kapucínské krypty ve Vídni. Letos tuto pouť spolupořádal Moravsko 
slezský bailvik Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Zúčastnili se i 
moravští členové KČ (Jiří Čížek) a členové Sdružení monarchistů Brno. 

 

26. 2. 2016 – konala se členská schůze Spolku Radecký Praha. Spolek Radecký měl k tomuto dni 71 
členů. Byl projednáván stav příprav oslav 250. jubilea maršála Radeckého a schválena 
zpráva předsedy o činnosti v roce 2015. Dále plán činnosti pro nadcházející období (únor 
2016 – únor 2017), zprávu o hospodaření a rozpočet Spolku  na rok 2016. 

 

26. 2. 2016 – vydala KČ prohlášení, v němž vyslovila podporu současné polské vládě v jejím úsilí o 
ochranu tradičních evropských a křesťanských hodnot, v zastavení nebo alespoň 
omezení šíření evropské kulturní tradici cizích názorů ve státních sdělovacích 
prostředcích (po příkré kritice EU).  

 
24. 3. 2016 – Koruna České vydala prohlášení k projednávané novele školského zákona, k němuž se 

připojila i Konzervativní strana. 
 

2. 4. 2016 – podporovala i Koruna Česká v Praze Pochod pro život. Akci, která je zaměřena na 
propagaci úcty k životu. Na slavností Mši svaté sloužené kardinálem Dukou i na 
samotném pochodu reprezentovali členové předsednictva KČ Josef Pejřimovský a Petr 
Nohel. 
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14. 4. 2016 – se v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila Mše svatá za českého 
krále Vladislava Jagellonského (500. výroční úmrtí). Mši svatou celebroval pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka. Po ní pak následovala v Mladotově domě přednáška o 
Jagelloncích, kterou proslovil významný český kunsthistorik, prorektor Univerzity Karlovy 
a čestný člen Koruny České prof. Jan Royt. Korunu Českou zde zastupoval předseda 
Petr Nohel. 

 

23. 4. 2016 – Audience u císaře Karla I. tentokrát proběhla u příležitosti 100. výročí nástupu Jeho 
Veličenstva Karla I. na trůn českých králů. Součástí byly i Karolínské slavnosti u 
příležitosti národních oslav 700. výročí narození císaře římského a krále českého, Otce 
vlasti blahé paměti Karla IV. Lucemburského. 
  Dopoledne se konal v zahradě zámku Brandýs slavnostní nástup historických jednotek 
doprovázený Ústřední hudbou Armády ČR. Po projevech a přehlídce průvod do Staré 
Boleslavi a Audienční mše sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie u Palladia země 
české a relikvie bl. Karla I. Rakouského. Odpoledne rytířské hry a život doby Karla IV. 
Účinkovaly historické společnosti: Regia Caroli Regis, Páni z Kolína, Alotrium, Štvanci a 
další.  
  Jindra Holub z Pohleďi se uplatnil se stanem KČ (viz fota), přilákal velké množství 
účastníků Audience. Nejen pro samotný stan a téma, které představil, ale i pro sortiment, 
který byl na dračku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monarchistického fóra v Polsku se zúčastnili MVDr. Jirka Čížek a ing. Petr Tichý 
 
23. 4. 2016 - Hostem pořadu Čt Politické 

spektrum na téma uprchlíci byl 
předseda KČ Petr Nohel. Ve svém 
vystoupení hájil dlouhodobý postoj 
českých monarchistů, tedy otevře 
nost v přijímání diskriminovaných 
náboženských menšin zejména 
křesťanů a právo výběru osob, 
kterým může daná země pomoci. 

 
 
 
 

MVDr. Jiří Čížek Jindřich Holub 
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14. 5. 2016 - se od 11 hodin uskutečnila v pražské katedrále slavnostní bohoslužba ku příležitosti 
sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. Mši 
celebroval pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, koncelebrovali čeští, slovenští i jiní 
zahraniční biskupové. Katedrála byla zcela zaplněna pozvanými hosty, mezi nimiž 
nechyběly významné osobnosti veřejného a kulturního života i akademické sféry. Velmi 
hojná byla také účast účast potomků Karla IV., zejména zástupců české šlechty. 
  Vládnoucí či dříve vládnoucí panovnické rody byly reprezentovány Jindřichem I., 
velkovévodou lucemburským, Albertem II., knížetem monackým, Aloisem, korunním 
princem lichtenštejnským a Pavlem Jiřím, arcivévodou rakouským, princem českým a 
uherským. 
  Obřadu se zúčastnili také členové Koruny České, přičemž předseda Petr Nohel se 
zapojil přímo do služby v presbytáři. Po skončení obřadu měl možnost krátce promluvit s 
arcivévodou Pavlem Jiřím a jeho synem Karlem-Konstantine, tedy se třetím a čtvrtým 
následníkem v pořadí na český trůn. 

 
10. 5. 2016 – se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně Brno-Husovice konal Den císařovny a královny 

Zity - DIE IMPERATRIX k připomínce narození císařovny Zity 9. května 1892 ve Ville 
Pianore u Luccy, Itálie. Dále se konala přednáška paní Lucie Cekotové  o životě Boží 
služebnice císařovny Zity. Přítomni byli moravští členové KČ. 

 
21. 5. 2016 – proběhla tradiční Mariánská pouť Prahou za obnovu historického Mariánského sloupu 

na Staroměstském náměstí, s obrazem Panny Marie Rynecké, Palladia Evropy, ve 
spodní části sloupu, aby bylo obnoveno svaté místo díkůvzdání Neposkvrněné Matce 
Boží, Ochránkyně Evropy a našeho národa a tak napraveno její zneuctění. Za KČ se 
zúčastnil Josef Pejřimovský.   

 
22. 5. 2016 - v 85. roce plodného a požehnaného života, odešel na věčnost malíř, grafik, ilustrátor a 

velký monarchista pan Adolf Born. KČ i Spolek Radecký zaslaly kondolence.  
 
23. 5. 2016 – Koruna Česká vydala prohlášení K nárokům Lichtensteinské nadace a konfiskaci 

majetku Lichtensteinů. KČ považuje konfiskaci majetku Lichtensteinů a zejména 
současnou snahu konfiskovat majetek nadace podle Benešových dekretů za svévoli ze 
strany státních orgánů. 
  Ve druhém prohlášení Koruna Česká vyjádřila naprostý nesouhlas a pohoršení  s 
obsahem článku britského listu The Independent k  osobě J. E. Dominika kardinála Duky, 
který byl převzat v Česku na webu webových stránkách. 

 
26. 5. 2016 – byl předseda KČ Petr Nohel hostem v cyklu neformálních besed Čaj o šesté, který 

pořádají Mladí lidovci na Karlově náměstí v Praze v paláci Charitas. Mezi návštěvníky 
byli jak zástupci pořádající organizace, tak také někteří členové Koruny České; diskutovat 
přišli ale i příznivci republiky. V úvodní přednášce bylo pojednáno o biblických zdrojích 
nástupnického práva obecně, poté o nástupnické situaci v průběhu českých dějin a 
závěrem o důvodech pro restauraci monarchie. Koruna Česká udržovala již dlouhodobé 
vztahy jak s pořádajícími Mladými lidovci, tak se samotnou KDU-ČSL. 

 
26. 5. 2016 – byla sloužena v chrámu sv. Vavřince v Křenovicích mše svatá, jejíž záměr i motto 

znělo: U příležitosti výročí křtu císaře a krále Karla IV. za církev a vlast. Mše se konala s 
iniciativy Sdružení monarchistů Brno. 

Třetí tématická středa 2016 pořádaná Sdružením monarchistů Brno byla vyplněna přednáškou dr. L. 
Šuberta s tématem Císař, král i markrabě Karel IV. Lucemburský a Morava. 
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30. 5. 2016 – v Hod Boží svatodušní, v 19,00 se v kostele svatého Bartoloměje v Brně-Žebětíně 
sloužila mše svatá u příležitosti křtu prince Václava, v bazilice sv. Víta před 700 lety. 
Celebroval administrátor P. Dr. Jiří Bůžek, organizovali Marcela a Martin, předsedkyně a 
jednatel MS KČ Brno-Obřany. 

 

5. 6. 2016 - Zástupce Koruny České byl hostem rozhlasového pořadu Názory a argumenty o aktuálním 
poslaneckém návrhu na snížení hranice trestní odpovědnosti u vybraných závažných 
trestných činů – zástupci parlamentních i neparlamentních stran – Jaroslav Dvořák ze 
Strany práv občanů, Irena Moudrá Wünschová ze Strany Zelených, Jeroným Tejc za 
ČSSD a Petr Krátký za Monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska. Moderoval 
Tomáš Procházka. 

 
11. 6. 2016 - pořádala 1. kompanie 35. ppl Plzeň 

pietní akt u pomníku u Černošína 
k uctění památky padlých vojáků 
z Plzeňska a ze Sudet. Slovo Boží 
pronesl pater Jarda Šašek z Plané 
u Mariánských Lázní a aktu se 
zúčastnili i obyvatelé obce. Vojsko 
se poté odebralo do města Stříbra, 
kde strávilo příjemný večer a noc 
jako hosté stříbrné ostrostřelecké 
gardy v její klubovně v Koubkově 
baště. 

 
 
15. 6. 2016 - Čtvrtá tématická středa 2016 pořádaná Sdružením monarchistů Brno v Klubu zastupitelů, 

Mečová 5, Brno byla vyplněna přednáškou Ing. Petra Tichého a Dr. Ludka Šuberta 150 
let od bitvy u Hradce Králové a vstupu naší podunajské monarchie do její finální vývojové 
fáze. 

 
17. 6. 2016 – pořádal Spolek Radecký vernisáž výstavy Polní maršál Radecý a jeho doba v Muzeu 

Sedlčany. Výstava trvala do 2. 10. Vernisáží začínal seriál akcí, připomínajících tohoto 
slavného českého rodáka. 

 
21. 6. 2016 - proslovil předseda KČ Petr Nohel v Roztokách u Prahy od 18,30 hodin v místní knihovně 

přednášku věnovanou zajímavým příbuzenským vztahům Karla IV. k jeho předkům, kteří 
buď dosáhli úcty oltáře (byli tedy blahořečení nebo svatořečení) nebo usedli na některý z 
císařských stolců. 

 
25. 6. 2016 – se do Turnova sjeli příslušníci 

vojensko – historických jednotek, 
aby zde rekonstrukcí bitevních 
scén oslavili 150. výročí bitvy u 
Trutnova v roce 1866, kdy 
rakouská armáda právě v Turnově 
zaznamenala své jediné vítězství 
během celého válečného konfliktu. 

 
 
 

p. Jarda Šašek 

http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/aktuality/591-zastupce-koruny-ceske-hostem-rozhlasoveho-poradu-qnazory-a-argumentyq
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10. 7. 2016 - proslovil předseda KČ Petr Nohel od 14 hodin na Velehradě v sále kardinála Berana 

přednášku věnovanou zajímavým příbuzenským vztahům Karla IV. k jeho předkům, kteří 
buď dosáhli úcty oltáře (byli tedy blahořečení nebo svatořečení) nebo usedli na některý z 
císařských stolců. 

 

  Začaly přípravy na volby do krajských zastupitelstev a doplňovací volby do senátu ČR. Monarchistický 
zpravodaj zveřejnil volební programy jednotlivých krajských uskupení. Možnost kandidovat byla 
nabídnuta i monarchistickým spolkům a historickým jednotkám mimo KČ. 
  Koruna česká se rozhodla nominovat jako kandidáta pro senátní volby 2016 ve volebním obvodu 
Kutná Hora RNDr. Radima Špačka. Vznášela tím protest proti způsobu, jakým bylo vedeno jeho 
vyšetřování a soudní proces v případu fondů Nadace pro rozvoj regionů a jejích fondů.  
 

Kde byly postaveny kandidátky Koruny České… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

Kraje a koordinátoři 

Název kraje 
zkr. 
ČSÚ 

Krajské 
město 

koordinátor email telefon 

 Hlavní koordinátor 
Hlavní město Praha 

PHA Praha JUDr. Petr Krátký petr.kratky@korunaceska.cz  724 464 351 

 Plzeňský PLK Plzeň p. Jan Drnek jan.drnek@korunaceska.cz  731 732 608 
 Středočeský STČ Praha p. Svatopluk Novotný svatopluk.novotny@korunaceska.cz  776 633 336 
 Pardubický PAK Pardubice p. Miroslav Pošvář posvarmiroslav@seznam.cz 739 615 315 

 Kraj Vysočina VYS Jihlava p. Jindřich Holub JindichzPohledi@seznam.cz 776 771 203 
 

Olomoucký OLK Olomouc 
pí. Eva Suchánková 
MUDr. Pavel Andrš 

pavel.andrs@korunaceska.cz  606 712 464 

 

Moravskoslezský MSK Ostrava 
MgA. Emil Adamec 
Ing. Vítězslav Oram 

vitezslav.oram@korunaceska.cz 734 384 529 

 Zlínský ZLK Zlín p. Petr Hübel  777 874 600 
 Jihomoravský JHM Brno Ing. Otakar Nečas  724 334 798 
 

mailto:petr.kratky@korunaceska.cz
mailto:jan.drnek@korunaceska.cz
mailto:svatopluk.novotny@korunaceska.cz
mailto:pavel.andrs@korunaceska.cz
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 Kandidáti do Senátu za KČ 
volební obvod kandidát KČ kontakt 

58 Brno-město MVDr. Lubomír Žalud info@farmachinchilla.cz 

61 Olomouc MUDr. Pavel Andrš pavel.andrs@korunaceska.cz  

76 Kroměříž Ing. Petr Šico petrsico@seznam.cz  

52 Jihlava Jiří Nápravník napravnik.jiri@salamandr.cz  

40 Kutná Hora RNDr. Radim Špaček spacek.senat@gmail.com 

 

V Plzni má KČ již svého senátora Ing. Lumíra Aschenbrennera (spolu s ODS) 

 

16. 7. 2016 – navštívili MVDr. Jiří Čížek, ing. Petr Tichý a Mir. Pauřík v sídle Liechtensteinů výstavu 
panovnických korun z různých zemí. Mir. Pauřík o tom napsal reportáž otištěnou v MZ. 

 

20. 8. 2016 – pohleďský starosta Jindřich Holub, předseda MS KČ Pohleď slavnostně odhalil novou 
bustu k výročí 100 let od úmrtí Františka Josefa I. tomuto panovníkovi. Na slavnostní 
odhalení přišlo asi 200 lidí, mezi nimi byla také řada nadšenců v dobových kostýmech a 
uniformách. Soše požehnal světelský kněz Tomáš Fiala. Celou slavnost pak čestnou 
salvou ukončili členové Spolku pro obnovu českého království. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. 8. 2016 – v Přední Kopanině byla v  sobotu 27. srpna odhalena pamětní deska poslednímu 
korunovanému českému králi Ferdinandu V. Dobrotivému. Jeho Veličenstvo totiž 
významnou měrou přispělo k obnově zdejší rotundy sv. Máří Magdaleny. Rekonstrukci 
rotundy v roce 1858 provedl český architekt Karl Wiesenfeld, pamětní desku pro letošní 
oslavu navrhl výtvarník Václav Novák. Záštitu nad jejím odhalením převzala 
koordinátorka projektu "Oslavy 
korunovace" paní Ing. Dagmar 
Strachwitzová, Korunu Českou na 
akci reprezentoval předseda Petr 
Nohel. 

 

28. 8. 2016 – Konala se IV. pouť na Sv. Hostýn 
za obnovu monarchie, kterou 
zorganizoval vážený pan MUDr. 
Pavel Andrš. 

 

  Upozorňujeme, že v této zemi 
nelze nevolit. Nejít k volbám je 
také volba a hlasy těch, kdo 
nepřijdou, budou přerozděleny 
vítězným stranám. Kdo nešel k 
volbám, ve skutečnosti volil 
předem vítěznou stranu. Dejte 
hlas malé straně, ať ho 
nedostanou ti, které jste volit 
nechtěli! 

 

mailto:info@farmachinchilla.cz
mailto:pavel.andrs@korunaceska.cz
mailto:petrsico@seznam.cz
mailto:napravnik.jiri@salamandr.cz
mailto:spacek.senat@gmail.com
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4. 9. 2016 - Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě proběhla odpoledne rekonstrukce korunova 
ce krále Karla IV. Za místo byla zvolena svatovítská katedrála, tehdejší Spytihněvova 
bazilika svatého Víta. Právě v ní byl korunován za českého krále. Věřící monarchisté 
vesměs hodnotili rekonstrukci jako nepříliš povedené divadlo. 

 

4. 9. 2016 - proběhla pod patronátem Její Císařské Výsosti arcivévodkyně Ulriky Habsbursko–Lotrinské 
pouť k Panně Marii Určické, mši svatou letos celebroval Jeho Eminence Miloslav 
kardinál Vlk. Po mši svaté byla vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara. 
Přítomni byli zástupci kněžských a rytířských řádů, pozvání přijali také vlajkonoši zemí 
Koruny české. 

 

8. 9. 2016 - Předsednictvo Koruny České jednalo od 17,00 v Juditině věži, Mostecká 1, Praha 1 ve 
složení - Mgr. Petr Nohel, Ph.D.  (předseda),  JUDr. Petr Krátký (místopředseda), 
Svatopluk Novotný (český zemský hejtman), MUDr. Pavel Andrš (moravský zemský 
hejtman), ing. Vítězslav Oram (slezský zemský hejtman), ing. arch. Jan Bárta, Mgr. ing. 
Josef Pejřimovský, Ph.D. Hostem byl ing. Vladimír Krejčí (předseda Dohlédací komise).   
  Předsednictvo schválilo přijetí 3 nových členů. Byla schválena trasa a průběh pochodu 
za monarchii, dále program XXV. generálního sněmu KČ a seznam pozvaných hostů. 

 

10. 9. 2016 - vyvrcholily Oslavy poslední královské korunovace v Čechách (7. 9. 1836) v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Byla sloužena slavnostní mše sv., 
kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a 
primas český. Členové KČ byli při tom. Hlavním organizátorem byl spolek PRO 
FIDELITATE, který vznikl z iniciativy rodu Kolowratů Krakowských z Rychnova nad 
Kněžnou. Přednášky na téma JCKV Ferdinand V. probíhaly 13. 3., 21. 4. a 12. 5. 

 

13. 9. 2016 - 54. schůze Místní společnosti Praha 6 a 7 a okolí se konala v restauraci U Veverky 
Dejvicích za přítomnosti 4 členů. Byly sděleny závěry z předsednictva KČ MS apelovala 
na předsednictvo, aby součástí stránek byla rubrika Otázky a odpovědi, která byla svého 
času velmi populární a některé z nás dokonce přivedla do řad strany.  

 

17. 9. 2016 – VII. Slezský zemský sněm Koruny České se konal v sobotu od 15 hod. na Bezručově 
vyhlídce v Sedlišti u Frýdku-Místku. Mimo jiné osoby se zúčastnili: Vítězslav Oram 
(hejtman pro Slezsko), Mgr. Emil Adamec, Pavel Andrš (hejtman pro Moravu, jako host 
Michael Rataj a Vladimír Pokuta. Po zahájení císařskou hymnou následovala zpráva o 
kandidátce a volbách do zastupitelstva kraje (Oram) a zpráva o volební kampani 
(Adamec). Dále info k návštěvě knížete Lichtejnštejna v Opavě, osoba pana Vavříčka 
(Oram), zpráva o národopisném sdružení „Sedlišťané“ (Adamec), zpráva o činnosti 
moravské pobočky KČ (Andrš). Závěrem hejtman p. Oram konstatoval, že zemský 
slezský sněm není usnášeníschopný, neboť členové KČ nepřišli. Poté dal k dispozici 
svou funkci. 

 

1. 10. 2016 - v Rajhradu se konala mše svatá u příležitosti uložení relikvie bl. Karla I. Habsburského. 
Celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle v klášterním kostele v Rajhradě. Do nového 
relikviáře zde byla uložena relivie bl. Karla I. Habsburského. 

 

6. 10. 2016 – konala se členská schůze Spolu Radecký Praha v malostranské Juditině věži Karlova 
mostu 

 

  Na zámku Březnice u Příbrami byla otevřena výstava František Josef I., která trvala do 30. 10. 2016. 
  V rámci předvolební kampaně se lídři krajských uskupení KČ dostali k natáčení volebních vizitek 
v regionálních rozhlasech a k předvolebním diskusím v Českém rozhlasu. V Plzni Jan Drnek diskutoval 
živě se zástupci ČSSD a ODS. 
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8. 10. 2016 – před kostelem svatého Vavřince v Království u Šluknova se sešli členové Svazu c. k. 
vojenských vysloužilců Zemí Koruny české. U příležitosti letošního 100. výročí úmrtí 
odhalili pomník s reliéfem a obnovenou pamětní deskou císaře Františka Josefa I. Poté 
se společně vydali do obce Rybniště, kde byl znovuodhalen pomník padlým občanům 
této obce v první světové válce. Poté bylo pro všechny pozvané hosty připraveno malé 
pohoštění s malým upomínkovým dárkem na tento význačný den. 

 

8. 10. 2016 – pořádal 35. IR z Plzně v Třemošné tradiční ukázku prvoválečné bitvy Isonzo 1916. 
Zúčastnili se i členové KČ. 

 

9. 10. 2016 – se uskutečnilo setkání a schůze Místní společnosti Koruny České – Sedliště za 
přítomnosti Mgr. Emila Adamce, Mgr. Dagmar Sofie Molinové, Vladimíra Pokuty a hosta 
MUDr. Pavla Andrše (Moravského zemského hejtmana). Byly projednány krajské volby 
2016 a jejich výsledky, informace o průběhu VII. slezského sněmu a volby do poslanecké 
sněmovny v roce 2017 Byl hodnocen kandidát na nového zemského hejtmana, 
dlouholetý člen Koruny České pan Jaroslav Vavříček z Jakartovic u Opavy. Přítomní 
členové MS tento návrh podpořili. 

 

Volby do zastupitelstev krajů – srovnání s rokem 2012. 
Kraj Středo 

český 
Jiho 

český 
Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 

Králové 
hradecký 

Pardubický 

KČ 2016 958  0  539  0  0  0  0  243  

KČ 2012 0  0  0  0  0  0  0  0  

změna 958  0  539  0  0  0  0  243  

                  

KČ 2016 - % 0,27  0,00  0,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,16  

KČ 2012 - % 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

změna 0,27  0,00  0,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,16  

 

Kraj Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem 

KČ 2016 328  575  725  419  420  4207  

KČ 2012 0  746  1404  378  0  2528  

změna 328  -171  -679  41  420  1679  

              

KČ 2016 - % 0,21  0,16  0,42  0,23  0,14  0,16  

KČ 2012 - % 0,00  0,21  0,79  0,20  0,00  0,09  

změna 0,21  -0,05  -0,37  0,03  0,14  0,07  
 

Volby do senátu: 

Obvod: kandidát: počet hlasů % 

40 – Kutná Hora Špaček Radim RNDr. 1 024 3,17 

52 – Jihlava  Nápravník Jiří 644 1,83 

58 – Brno-město Žalud Lubomír MVDr. 438 1,33 

61 – Olomouc  Andrš Pavel MUDr. 556 1,5 

76 – Kroměříž  Šico Petr Ing. 643 2,09 
 

Kandidátu s podporou KČ, kteří postoupili do 2. kola senátních voleb: 

Obvod: kandidát: vol. strana: počet hlasů % 

37 – Jičín Czernin Tomáš Ing. TOP09+STAN 10 472 28,51 
  

 
15. 10. 2016 - Symposium arcivévody Ludvíka Salvátora na zámku v Brandýse nad Labem.  
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15. 10. 2016 – konali ostrostřelci a vysloužilci akce položení květin u pomníků padlých vojínů Velké 
války ve vybraných obcích: Akci zahájili v Chrasti u Chrudimě u pomníku na náměstí před 
kostelem, poté přešli do sousedních Rosic, zastavili se v Chrudimi na hřbitově u kostela 
sv. Kříže, v Ostřešanech a na závěr v Hradci Králové u kostela Božského Srdce Páně 
kde bylo zajištěno otevření kostela a možnost zazpívat Císařskou za doprovodu varhan. 

 
20. 10. 2016 -  Řídící rada Sdružení monarchistů, z. s., Brno pořádala v Brně na Petrově slavnostní mši 

svatou k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I. 
 
20. 10. 2016 -  od 17,00 pořádali plzeňští monarchisté z MS KČ Plzeň a KVH 35. ppl. mši svatou k 

uctění blahoslaveného Karla Rakouského v chrámu Panny Marie Růžencové na 
Jiráskově náměstí v Plzni. Po skončení mše se pokračovalo posezením v kmenové 
hospodě V Plachovce v Plachého ulici. 

 

20. 10. 2016 - Předsednictvo Koruny České jednalo od 17,00 v Juditině věži, Mostecká 1, Praha 1 ve 
složení - Mgr. Petr Nohel, Ph.D.  (předseda),  ing. arch. Jan Bárta, Mgr. ing. Josef 
Pejřimovský, Ph.D. Hostem byl ing. Vladimír Krejčí (předseda Dohlédací komise) a Matěj 
Čadil (MS Praha 6 a 7). Předsednictvo schválilo přijetí 3 nových členů. Bylo schváleno 
prohlášení k cause Herman – Brady. 

 
20. – 21. 10. 2016 - Ke cti posledního císaře rakouského, českého krále, markraběte moravského a 

vévody horno - a dolnoslezského se konaly liturgické oslavy v katedrále sv. Petr a 
Pavla v Brně, v kostele sv. Petra na Poříčí v Praze, v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a v chrámu Panny Marie růžencové 
v Plzni. 

 
21. – 23. 10. 2016 - Slezské město Opava se prezentovalo ve dnech 21. – 23. 10. 2016 ve Vaduzu 

výstavou Opava – bílá perla Slezska. Celá víkendová prezentační akce byla 
spolupořádána městem Vaduz, na přípravách se podíleli rovněž Liechtenstein Marketing 
a společnost creaKult Huppmann. 

 
27. 10. 2016 – Byla svolána nová mimořádná členská schůze slezské pobočky KČ v Lískovci ve 

Frýdku-Místku a zúčastili se jí: Vítězslav Oram (hejtman pro Slezsko), Dagmar Sofie 
Molinová a Jaroslav Vavříček. Hlavním účelem byly volby hejtmana slezské pobočky, 
pobočka byla usnášeníschopná. Pan Vavříček informoval schůzi o svých aktivitách 
v souvislosti s knížetem Lichtenštejnským (před 3 dny se vrátil z Vadúzu, kde byla 
istalována výstava), o svých aktivitách v numismatické společnosti a plánech do 
budoucna v Opavě a okolí. Novým slezským zemským hejtmanem KČ se tedy stal pan 
Jaroslav Vavříček, který volbu i novou funkci přijal. 

 
28. 10. 2016 – V Praze se konal IX. Pochod za 

monarchii. Tentokrát byl hojně 
zastoupen a po celé trase se k 
němu přidávali lidé, takže na 
Malostranské náměstí dorazil 
průvod o několika stovkách osob. 
Byly rozdávány letáky a po trase 
pronášeny proslovy. Neocenitelná 
byla kapela Pralinky.   
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5. 11. 2016 – Petr Nohel, předseda monarchistické strany Koruna Česká se účastnil v pořadu Politické 
spektrum debaty na téma: Co vypovídají oslavy 28. října o stavu naší společnosti. ČT24 
pořad odvysílala v sobotu 5. 11. 2016 od 14,32 hodin, repríza tentýž den na ČT24 od 
22,32 hodin. Pan předseda Nohel ukázal, jak lze s přehledem a s noblesou čelit 
nacionalistickým výpadům, a jak je dobré být připravený. 

 
5. 11. 2016 – Předseda Spolku Radecký Jan 

Bárta odhalil v Sedlčanech na 
Příbramsku pamětní desku Jana 
Josefa Václava hraběte Radecké 
ho z Radče, rakouského vojevod 
ce českého původu. Radnice 
nechala desku osadit na budově 
městského muzea. Deska, na níž 
je slavný vojevůdce zachycen v 
přilbici s kanony a dělovými 
koulemi, byla odhalena při 
příležitosti 250. výročí maršálova 
narození. Oslav pořádaných 
Spolkem Radecký Praha se 
zúčastnilo několik desítek lidí, 
někteří dorazili i v historických 
uniformách. Součástí vzpomínkové akce byla také mše v kostele svatého Martina. 

   
9. 11. 2016 – Předsednictvo Koruny České jednalo od 17:00 v Juditině věži, Mostecká 1, Praha 1 ve 

složení - Mgr. Petr Nohel, Mgr. Petr Krátký,  ing. arch. Jan Bárta a Svatzopluk Novotný, 
dále MUDr. Pavel Andrš, ing. Vítězslav Oram, Jaroslav Vavříček, Mgr. ing. Josef 
Pejřimovský, Ph.D. a Mgr. A. Josef Petr. Jako host ing. Vladimír Krejčí. Potvrdilo 
Jaroslava Vavříčka do funkce Slezského zemského hejtmana a ing. arch. Jana Bártu do 
funkce Českého zemského hejtmana. Jmenovaní byli současně kooptováni do 
předsednictva. Svatopluk Novotný z rodinných důvodů rezignoval také na funkci 
webmastera a funkci sekretáře. Nadále bude vykonávat činnosti spojené s členskou 
databází, evidencí členských příspěvků apod. Předsednictvo přijalo 4 nové členy a 1 
sympatizanta KČ. Předsednictvo rozhodlo po opakovaných urgencích vyloučit z řad KČ 
20 chronických neplatičů příspěvků - členů a 20 sympatizantů. 

 
13. 11. 2016 – uspořádal Spolek Radecký Praha 

pochod tradičních vojenských 
jednotek ze Zemí Koruny České 
a z Horního a Dolního Rakouska 
Prahou. Následovala noční 
vojenská paráda, slavnostní 
projevy s tryznou za padlé na 
Výstavišti, vojenské defilé před 
vzácnými hosty. Nejčestnějšími 
hosty byli JCKV arcivévodkyně 
Kamila  Habsburg - Lotringen, 
která přítomné pozdravila jménem 
JCKV Karla II., a pan generál 
Peter Pritz, generální adjutant JCKV Karla II. Slavnost započala pochodem ve 14,00 ze 

Ing. arch. Jan Bárta 

Ing. Novák 
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Staroměstského náměstí na Malostranské náměstí za doprovodu skvělé dechovky 
Pralinka a skončila společenským setkáním v 19,00 hodin. Pochodu se zúčastnilo 
odhadem 300 – 350 (!!!) uniformovaných tradičních vojáků z období Napoleona, 1866, i 
Velké války a cca 150 členů civilních spolků, dam v dobových kostýmech a dalších 
civilních příznivců. Akce si všimly i hlavní večerní zprávy Čt 1 a další média. 

 
15. 11. 2016 – zorganizovala Společnost pro Moravu a 

Slezsko dne 15. 11. 2016 v Holešově přednášku 
na téma „František Josef I. a jeho odkaz střední 
Evropě“, přičemž přednášejícím byl jedním 
z příslušníků arcidomu, dr. Ulrich Habsbursko – 
Lotrinský (z toskánské větve rodu), který před 
dvěma měsíci vyzval rakouskou vládu, aby 
splnila slib, který dala poslednímu císaři Karlu I., 
že vypíše lidové hlasování, v němž by si občané 
sami zvolili formu státního zřízení. 

 
16. 11. 2016 – Řídící rada Sdružení monarchistů, z. s., v Brně 

uspořádala listopadovou Tématickou středu 
v 18,00 hod., v Klubu zastupitelů města Brna na 
Mečové 5 na téma Císař je mrtev, ať žije císař.  
Lektory byli SMB, Dr. Luděk Šubert a Ing. Petr 
Tichý. Následovala diskuse  k dané a související 
tématice, s doplňujícím vystoupením ing. Miloše A. Fryščoka.  

 
19. – 20. 11. 2016 – V Niměřicích na zámku 

pana Herese se konalo tradiční 
setkání monarchistů a historic 
kých vojáků. Akci zahajovala mše 
svatá v zámecké kapli, poté 
slavnostní defilé vojsk po vsi, pietní 
akt před bustou JCKV Františka 
Josefa I. (100 let od smrti císaře) a 
celonoční veselice s neomezeným 
přísunem piva a zabijačkových 
produktů, s kapelou a střelnicí na 
sále bývalého špýcharu. Přijelo 
přes 200 osob a akce byla 
skvostně organizačně i materiálně zajištěna. KČ zde byla zastoupena jak z Čech, tak 
z Moravy, přijel dr. Jiří Rak dr. Milan Novák a další významné osobnosti. 

 
20. 11. 2016 – se konal mimořádný prohlídkový okruh Olomoucí po stopách Habsburků u 

příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. se začátkem ve 13,00 na 
Palachově náměstí u Terezské brány. 

 
20. 11. 2016 – se konal speciální autorský zájezd do Vídně s programem Vídeň císařská den po 

100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. Organizovala CK Bohemian Fantasy. 
Součástí programu byla návštěva Schönbrunnu s možností zhlédnutí speciální výstavy o 
císaři a poté komentovaná prohlídka centra s výkladem zaměřeným na osobu monarchy. 

Míra Pauřík Dr. Ulrich Habsburský 

Jan Drnek 
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20. 11. 2016 – se po mši svaté s uctěním relikvií bl. Karla v kostele sv. Janů u minoritů v Brně konal 
přednáškový seminář při 100. výročí od nástupu na trůn posledního českého krále bl. 
Karla Rakouského na téma: Poslední český král – Blahoslavený král. Přednášeli: 
MgA. et Mgr. Petra Štěpánová, MUDr. Jana Balharová a Mgr. Ing. Josef Pejřimovský, 
PhD. 

 
26. 11. 2016 – se ostrostřelci a vysloužilci sešli v restauraci Alabašta v Jenštejně, kde si společně s 

kamarády připomínali 250. výročí narození našeho největšího vojevůdce všech dob a 
zároveň patrona našeho Svazu maršála hraběte Jana Václava Radeckého z Radče. 

 
26. 11. 2016 – Předseda Koruny České Mgr. Petr Nohel hostem vysílání rádia Impuls v pořadu na téma 

Vraťme se k monarchii, republika přinesla jenom války a nestabilitu!. Dále byl hostem 
pořadu ČRo o Františku Josefovi I vysílaném u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. 

http://www.impuls.cz/clanky/2016/11/kd-231116-nohel/ 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3748092 
 

28. 11. 2016 – XXV. Generální sněm Koruny České proběhl na Novotného lávce v Praze. Navštívila 
nás delegace polských monarchistů v čele s 
panem Janem Lechem Skowerou, předsedkyně 
rakouských monarchistů paní Nicole Fara a 
zejména nás svoji návštěvou poctil pan hrabě 
Peter Stolberg-Stolberg - prapravnuk císaře a 
krále Františka Josefa I. Z domácích hostů jsme 
pak uvítali senátora zvoleného v koalici s ODS 
pana ing. Lumíra Aschenbrennera a poslankyni 
TOP09 paní Mgr. Ninu Novákovou. Rozšířily se 
řady čestných členů. Tento rok bylo čestné 

členství uděleno významnému historikovi panu 
PhDr. Jiřímu Rakovi a známému genealogovi 
panu Janu Drocárovi. Byla oceněna dlouholetá 
spolupráce a podpore, které se KČ dostalo od 
již zesnulého pana JUDr. Felixe Nevřely. Čestné 
uznání in memoriam převzala jeho vnučka 
slečna Natálie Nevřelová. GS poctili návštěvou 
bývalí předsedové KČ pan Mgr. Dalibor Pták a 
pan Václav Srb. 
 
 
 
 

 
1. 12. 2016 – byli příslušníci historických jednotek pozváni do Varšavy, kde se konala akce ze Světové 

války. 
 
  Čt 2 začala vysílat seriál Habsburkové (Z Moravského pole na trůn Svaté říše římské - o osudech 
slavného panovnického rodu). Měl 7 dílů po 26 minutách. První dva díly měly premiéru vždy ve čtvrtek 
27. 10. a 3. 11. na ČT2 od 21,55 hodin. Reprizován byl každý díl 2x následující pátek (8,00 a 18,15) a 
v neděli (16,50 a 16,25). 
 
  Monarchistický zpravodaj vydal v roce 2016 celkem 6 čísel (66 – 71). 
 

Peter von Stolberg 

http://www.impuls.cz/clanky/2016/11/kd-231116-nohel/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3748092
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Souhrn 
 

  Koruna Česká slavila 26 let své existence od založení monarchistického hnutí pod tímto jménem v 
pražském Realistickém divadle 25. 11. 1990.  
  Celé monarchistické hnutí mohlo oslavit 28 let od zveřejnění manifestu disidentské skupiny České děti 
v Informacích o Chartě 77 č. 20 dne 28. 5. 1988. 
  V tuto chvíli se mohla KČ počítat k nejstarším a nejstabilnějším polistopadovým politickým stranám. 
 

  Ve funkcích předsedů hnutí Koruna Česká se vystřídali: 
1990 – 1996 MUDr. Dalibor Stejskal (již zemřel) 
1997 – 1999 Mgr. D. Pták 
1999 pan Schelinger 
2000 pan Balcar 
2001 – 2003 dr. Kubias 
  Ve funkcích předsedů politické strany Koruna Česká se vystřídali: 
2003 – 2013 pan Václav Srb 
2013 – Mgr. Petr Nohel.                                                            Mgr. D. Pták na Generálním sněmu 2016. 
 

  19. 3. 1996 se zakladatel Petr Placák vzdal aktivního členství a přijal funkci čestného člena 
Představenstva KČ 
  Od roku 2000 začala v KČ narůstat první krize a několik členů Představenstva rezignovalo. Velké 
množství členů neplatilo členské příspěvky a muselo být vyloučeno, vytrácela se aktivita členské 
základny. Aktivní byla Morava, ale zde se začal projevovat moravský separatismus. Vznikaly první MS a 
aktivizovalo se Slezsko. 
  Krize vyvrcholila na XII. Generálním sněmu 29. 11. 2003, kdy předsednictví KČ převzal Václav Srb. 
Začátek jeho funkce byl spojen s bojem proti falešným řádům a falešným šlechticům, kteří 
znevěrohodňovali stranu. Dále byla dokončena transformace KČ z hnutí na politickou stranu. 
  Poté dostala KČ nový náboj, do předsednictva byli zvoleni schopní a aktivní lidé, vznikala většina MS a 
mezi nimi ty, které pracují vytrvale dodnes. Vznikaly zemské společnost a funkce zemských hejtmanů. 
Od počátku hnutí vydávané informační bulletiny se vyvinuly ve stranický tisk Monarchistických listů, kde 
se redakce ujal Julek Moravec. Vydávání bylo umožněno bohatým sponzorováním kooptovaného JUDr. 
Felixe Nevřely. KČ se začala angažovat v různých typech voleb. 
  Účast ve volbách stranu aktivizovala, ale ve stávajícím společenském prostředí nemohla vést k 
žádným výrazným výsledkům. Vzápětí se ukázalo, že mnozí aktivní členové a funkcionáři touží po 
společenském vzestupu a osobním profitu z možných funkcí. Po každých volbách následovaly u těchto 
lidí vlny zklamání, které se měnily v kritiku předsednictva. 
  Další problémovou skupinou byli jurodiví a ctižádostiví vizionáři, kteří od strany žádali, aby naplnila 
jejich vize, touhy, prestiž a ambice, a když se tak nestalo, vyčítali to předsednictvu, někteří začali proti 
straně doslova bojovat, mstít se a sabotovat činnost. Další skupinu tvořili nadšenci, kteří to mysleli 
dobře, ale postrádali trpělivost a vytrvalost. 
  Jen pomalu a během let se profilovala sestava realistů schopných na něčem vytrvale pracovat bez 
nároku na osobní profit, sestavit program a střízlivou vizi, naplňovat krok za krokem koncepci, na které 
se mínění těchto lidí nakonec ustálilo. 
  10. 4. 2007 zemřel pan Nevřela a KČ ztratila hlavního sponzora. Pokusy o jiný druh sponzoringu 
selhávaly nebo byly podmiňovány nepřijatelnými programovými ústupky. KČ odmítla přijmout politiku 
jako obchod ve stylu něco za něco a vytrvala v tom, že pro ni je politika prostou službou panovníkovi. 
Od té doby ovšem mohla počítat pouze s prostředky získanými z příspěvků členů, kterých nikdy nebylo 
mnoho. 
  V roce 2007 se takzvanou Veltrubskou výzvou aktivizovala legitimistická platforma, která začala pro 
celou stranu prosazovat legitimistický program, tedy nikoliv nějaké království a nějakého krále, ale 
legitimního oprávněného panovníka z rodu Habsburg-Lothringen. To otevřelo cestu k užší spolupráci 
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s vojensko-historickými jednotkami a také s církevními kruhy. Postupně se tento program ustálil jako 
oficiální program KČ. 
  KČ vždy během své existence narážela na opatrný či lhostejný postoj české šlechty a na nedostatek 
instrukcí nebo i názorů habsburského arcidomu, kterými by se mohla s jistotou řídit. To způsobovalo 
dojem bloudění, izolace, osamělosti a marnosti existence takové strany. KČ tuto krizi překlenula tezí, 
podle níž zde monarchisté nejsou pro šlechtu, ale pro panovníka (kterého šlechta nikdy moc nechtěla), 
že panovník je ochráncem lidu před politiky a před šlechtou. Jako svůj úkol přijala KČ prolamovat 
společenská klišé, bourat nacionalistické a liberální názory, kritikou současného stavu politiky připravit 
půdu pro vstřícnější postoj obyvatelstva k monarchistickému zřízení a tím připravit pro panovníka 
nutnou platformu zájmu a vstřícnosti, na níž by mohl jednoho dne začít vládnout. 
  Ještě v roce 2008 se muselo předsednictvo vypořádat se dvěma vlastními členy, kteří se neoprávněně 
vydávali za šlechtice, a s jedním, u něhož se prokázala dřívější spolupráce s StB.  
  V roce 2008 začal vycházet internetový Monarchistický zpravodaj, který plnil několik velmi důležitých 
funkcí naráz. Za prvé zlepšil informovanost členské základny o tom, co se děje jinde, co dělá a plánuje 
předsednictvo apod. Informace byly aktuální a nepříliš staré, upozorňovalo se na akce, které se 
chystaly.  Za druhé se MZ stal nositelem hlavní myšlenkové (nyní již legitimistické) linie strany a zcela 
jasně naznačoval, které jsou akceptovatelné v rámci hlavního proudu a které jsou již mimo stranou 
vymezené hranice. MZ tuto hlavní linii, program a vizi střežil a nenásilně ji vnášel do členské základny, 
která tak měla základní orientaci. Proto šéfredaktor a otec MZ spisovatel Jan Drnek odmítl vést MZ jako 
polemický a dal jej cele do služeb propagace strany. Záměrně zde byla strana představována jako 
pomalu a trpělivě úspěšná, sebejistá, nepochybující a cílevědomá síla, která má ve všem podstatném 
jasno. Za třetí šlo o digitální médium a jednotlivá čísla mohla každý měsíc přinášet 40 – 60 i více stran. 
Kromě informací o činnosti strany i nejrůznější historické, heraldické či filosofické studie, články 
převzaté z jiných médií, které podporovaly hlavní názorovou linii strany. Postupně zde vznikaly stránky 
vyhrazené pro spřátelené a nekonfliktní společnosti, sdružení a jednotky mimo KČ, ale volně 
spolupracující s KČ na konečném cíli. 
  Začala se vytvářet a upevňovat struktura každoročně se opakujících akcí, které KČ sama pořádala 
nebo se na nich podílela. Šlo o tři jednotlivé zemské sněmy, jarní setkání v Brandýse na Audienci u 
císaře Karla, pravidelně se opakující předsednictva strany i jednotlivých MS, podzimní Pochod za 
monarchii a konečné vyvrcholení roku na Generálním sněmu. K této osnově se přidružovaly opakující 
se akce jednotlivých MS. KČ měla brzy pevný program nejen ideový, ale i v konkrétní činnosti, který 
musela prakticky naplnit a zorganizovat. To přinášelo uklidnění a oslabovalo dojem bezcílnosti či 
bloudění strany. Z toho důvodu se předsednictvo rozhodlo zúčastňovat se každých konaných voleb na 
každé úrovni vyjma prezidentských. Volby aktivizovaly a současně dávaly jasný přehled o skutečně 
aktivních a pracujících členech, s nimiž se dalo počítat do budoucna. 
  Od roku 2010 se začal stupňovat moravský separatismus, z hlediska Čechů a také některých 
Moravanů nepochopitelná žárlivost koncentrovaná zejména na centrum v Praze. V roce 2011 tento 
trend vedl ke krizi v Brně a k odtržení větší části tamní MS, jejíž členové posléze v dubnu 2011 založili 
soukromé Monarchistické sdružení Brno. Toto sdružením však ke KČ nestavělo konkurenčně ani 
nepřátelsky a později bylo schopné volně spolupracovat, někdy i na sestavování volebních kandidátek, 
jindy při různých akcích. 
  V říjnu 2010 tento proces vyvrcholil skutečnou vnitrostranickou krizí. Zahájila ji shromáždění několika 
slezských a moravských monarchistů, kteří své setkání prohlásili za regulérní zemské sněmy a v obou 
případech sestavili kritické soupisy požadavků a výtek vůči předsednictvu strany, které nekoná, 
respektive nekoná tak, jak by podle těchto členů konat mělo. Averze se soustředila zejména na 
předsedu KČ Václava Srba a bylo požadováno jeho odstoupení. V kritice předsedy se k Moravanům 
přidala i řada českých členů. Předsednictvo KČ tato shromáždění jako sněmy neuznalo, neboť nebyly 
jako sněmy oznámeny a účast na nich byla spíše výběrová, bez přítomnosti zástupců předsednictva. Ke 
konečnému střetu došlo v listopadu na Generálním sněmu KČ, kde byly tyto skupiny, souhrnně se 
nazývající Konzervativní platforma přehlasovány členskou základnou a ve svém snažení neuspěly. 
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Řada doposud aktivních a schopných členů poté opustila stranu úplně a část z nich založila 
Monarchistické občanské sdružení MONOS, které se později projevovalo nekonstruktivně a zvenku 
pokračovalo v kritice KČ. 
  Mezitím ale vnikaly i velmi přínosné spolky a sdružení jako bylo Sdružení Kapličky (Jarmila Štogrová) 
nebo Spolek Radecký (Jan Bárta). Tyto spolky pracovaly a dodnes pracují zčásti mimo stranu a zčásti 
v jejím rámci a vyvíjely činnost naprosto kompatibilní s programem strany, takže aktivitu a prestiž strany 
upevňovaly a posilovaly. Přibývalo spolupráce s vojensko-historickými spolky a také na Moravě se 
struktura strany pozvolna obnovovala a vzpamatovávala. 
  Poslední rozkol a krize vznikly v KČ v roce 2013 ohledně prezidentských voleb. Prezident byl volen 
poprvé přímou volbou a vážným kandidátem byl Karel kníže ze Schwarzembergu. Část strany usilovala 
o to, aby předsednictvo vydalo členské základně pokyn volit knížete. Jiná část strany nepovažovala 
knížete za monarchistu, ale za liberála a republikána a prosazovala, aby z principu byly prezidentské 
volby ignorovány. Tato krize nakonec nevedla k žádným odchodům ze strany a k rezignacím, a byla 
zdárně překonána. 
  Během 28 let existence hnutí a strany KČ se situace a společenské klima znatelně změnily. Volná 
ekonomická soutěž a působení mafiánských či oligarchických klanů v politice zpochybnily v očích 
obyvatelstva republikánskou demokracii a zklamaly masy. Trpělivé vnášení historických příkladů a 
poučení vedlo nejprve k tomu, že myšlenka monarchie přestala být v očích Čechů absurdní, směšná a 
pohádková, později se stala regulérní politickou alternativou, o níž lze smýšlet zcela vážně a reálně. 
Byla odbourána řada klišé, Češi si uvědomili, že vlastně obdivují mnohé západní monarchie, že i ke 
svým prezidentům se snaží vzhlížet jako by šlo o panovníky, že mají v myšlence monarchie blíže, než 
by kdo řekl. Podobná klišé padla i ve vztazích k církvi a k vlastní historii. Češi si opět uvědomili, že 
existují celé rozsáhlé oblasti jejich vlastní historie, o kterých nic neví, protože bylo zakázáno v nich 
bádat, že je možno zde hledat příklady i poučení. 
  Zástupci KČ začali být zváni stále častěji do médií včetně televize, zúčastňovali se živých politických i 
historických diskusí, pořádali besedy a přednášky, vydávali knihy a tiskoviny. Na důležitosti nabývaly 
internetové stránky KČ. V tomto informačním tažení začínali získávat a objevovat nečekané spojence 
mezi uznávanými historiky, reportéry, spisovateli i umělci. 
  Evropa prošla krizí náporu muslimských přistěhovalců a začala hledat kořeny vlastní evropské kultury. 
Kulturnost a kulturní identity byla rozpoznána a odlišena od rasismu a nacionalismu. Tím došlo 
v posledních letech 2015 a 2016 k zásadnímu průlomu a k nárůstu zájmu národa o vlastní kulturu a 
historii. Protože se současně stihly zdiskreditovat všechny možné mocenské a vládnoucí elity, vznikla 
pro monarchistické hnutí příležitost, jakou zatím nemělo a nepoznalo. Byl spoluzvolen senátor v Plzni a 
k monarchistickému smýšlení se začali přiznávat nejrůznější známí politikové konzervativnějších stran. 
  Koruna Česká stanula před úkolem nalézt a vytvořit dosti širokou politickou platformu pro podchycení 
a koordinaci všech těchto osob a sil, které přímo do KČ nevstoupí, ale v podstatě začínají směřovat 
k podobným cílům. 
  Koruna Česká stanula na okraji nových krizí, které by způsobila přílišná popularita nebo situace, kdy 
by se monarchismus stal přímo módou. Jakýkoliv významnější úspěch ve volbách by nepochybně 
přinesl proud konjunkturalistů, lidí schopných se přetvařovat kvůli funkcím, prebendám nebo jen kvůli 
pocitu vlastní významnosti. Tito lidé by možná přinesli peníze a vliv, byli by nepochybně aktivní a 
schopní, ale mohli by celé hnutí převzít a přizpůsobit ho vlastním zištným zájmům, tím ho i 
zdiskreditovat v očích veřejnosti. Budoucnost ukáže, zda si KČ dokázala vytvořit pevné jádro lidí, kteří 
se znají a věří si dostatečně na to, aby nepustili otěže z rukou a nenechali se vymanévrovat, až půjde o 
peníze, o funkce, o medaile a o slávu. Byla by škoda, kdyby tři desetiletí trpělivé práce a hledání 
nakonec posloužily jen něčím sobeckým zájmům. 
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  Monarchistický zpravodaj dnes představuje přibližně 3 000 stran textu s monarchistickou tématikou, se 
zachycenými historickými událostmi ve straně i ve sféře její pozornosti, s kusy života mnoha obětavých 
lidí, s myšlenkami, idejemi a koncepcemi, s obrazovým a dokumentačním materiálem. 
  Připočítejme k tomu tištěné listiny a dokumenty, nejméně 10 knih sepsaných členy KČ, Monarchistické 
ročenky a kalendáře, volební a další programy, návrhy, koncepce a prohlášení, obsah webových 
stránek s živými dotazy a diskusemi. Je to slušný materiál a základ k promyšlené koncepci zacházení 
s mocí a vládou, s demokracií, státností či kulturou národa. Najdeme zde reakce na všechny možné 
druhy společenských a politických událostí, některé žhavé a aktuální, jiné promyšlené a psané z 
odstupu. Najdeme analýzy i konstrukce a syntézy, popis a hledání rozporů i souvislostí. Koruna Česká 
je společností lidí, kteří se již téměř tři desítky let intenzívně zabývají tím, jak uspořádat náš život v této 
zemi i ve světě tak, aby byl stabilní, k žití snesitelný, přitom důstojný nebo i povznášející. Zabývají se 
tím, jak naplnit život obyvatel země smysluplnou službou a přitom neztratit hrdost a důstojnost. Jak být 
obcí a současně hierarchií, jak být poddaným, který je na to hrdý, jak sloužit nebýt sluhou, jak mít 
dostatek a neužírat se chamtivostí, jak dosahovat spravedlnosti a napravovat pokřivené, jak přijmout 
privilegia i stavovský systém a necítit se ponížený, jak vdechnout šlechtě ušlechtilost, jak uznat 
nerovnost a neztratit svobodu a tak všelijak podobně. 
  Je to nesmírná pokladnice vytvořená unikátním myšlenkovým trustem kriticky myslících lidí, kteří si 
zachovali srdce i duši. Nesmí být zmarněna či ztracena. Musí být využita, ne zneužita. 
  Koruna Česká před sebou rozhodně nemá žádnou nudu či malé úkoly. Je chudá, je malá počtem, ale 
v žádném případě není malá vlivem. Vlivem na myšlení těch, kteří penězi i mocí disponují. Koruna 
Česká má něco, co jiní nemají. Má živou vodu. Kdyby ji neměla, již dávno by zanikla. Vždy si uchovala 
naději, a kdo má naději, má i budoucnost.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


