9. října 2018

Vznikla interaktivní mapa dělnických památek v celé ČR

Nový pohled na dějiny sociální demokracie nabízí veřejnosti unikátní projekt Lidové domy
(www.lidovedomy.cz). Stránka propojená s interaktivní mapou zachycuje místa, události a osobnosti
spojené se stočtyřicetiletými dějinami naší nejstarší české politické strany a s ní spojeného hnutí.
V mapě tak najdete rodné domy sociálně demokratických politiků – např. předsedy prvorepublikového
Senátu Františka Soukupa ve středočeské Kamenné Lhotě nebo umělců – např. malíře, grafika
a designéra Ladislava Sutnara nedaleko hlavního náměstí v Plzni. Interaktivní mapa ukazuje i místa
významných událostí, jakými byly třeba demonstrace za všeobecné volební právo – např. ty na
Havlíčkově, dnes Senovážném náměstí v Praze nebo dělnické demonstrace na brněnské Bílé hoře.
V mapě je v tuto chvíli zaneseno na 150 míst spjatých s dějinami sociálně demokratického hnutí. Za
nejvzdálenějšími místy si lze udělat výlet do Berlína, kde na plotu věznice Moabit naleznete pamětní
desku připomínající věznění a smrt meziválečného předsedy československé sociální demokracie
Antonína Hampla, nebo do Wiesbadenu ke hrobu meziválečného předsedy sudetoněmecké sociální
demokracie Wenzela Jaksche.
Pozornost je věnována také Lidovým či Dělnickým domům, tedy centrům sociálně demokratické
spolkové, tělocvičné a sportovní, kulturní i politické činnosti. Taková centra byla v řadě okresních
i krajských měst po celém Česku. Lidových a Dělnických domů se na mapě zatím nachází 22, mezi nimi
ty v Českém Těšíně, Jeseníku, Praze, Prostějově nebo Ústí nad Labem. Nejvíce míst se v mapě
prozatím nachází v Praze a Středočeském kraji.
Projekt Lidové domy (www.lidovedomy.cz) dává veřejnosti příležitost nově se podívat na místa ve svém
okolí a zve ke spolupráci zájemce o místní historii a výlety na zajímavá místa, regionální historiky nebo
dnešní majitele budov historicky spojených se sociální demokracií.
Díky formuláři na webu může totiž každý k rozšiřování informací na mapě sám přispět, stačí místo
spojené s dějinami sociální demokracie a dělnictva dle přiloženého návodu najít a s fotografií ho
prostřednictvím formuláře zaslat autorům.
V příloze této zprávy naleznete také ukázku historických a soudobých fotografií míst, které nabízíme
ke srovnávání podoby v minulosti a v současnosti. Jsou mezi nimi jak fotografie míst, která se změnila
jen mírně, tak míst, jejichž podoba se razantně změnila. V případě zájmu je můžeme zaslat ve větším
rozlišení.
Nabízíme možnost uspořádání procházky s průvodcem v tuto chvíli po památkách sociálně
demokratické Prahy.

Kontakt pro média:
Patrik Eichler
zástupce ředitele MDA
peichler@masarykovaakademie.cz
+420 737 538 725

Příloha (výběr fotografií ke srovnávání):

1. Praha – Družstevní palác na Těšnově

2. Praha – Odborový dům Na Perštýně

3. Praha – Lidový dům v Hybernské

4. Praha – Hostinec U Kaštanu na Břevnově

5. Plzeň – Peklo

6. Kolín – Zaniklý hostinec Na Zavadilce

7. Kladno – Lidový dům

8. Kladno – Dělnický dům

9. Jeseník – Lidový dům (Praděd)

10. Hradec Králové – Lidový dům (Střelnice)

11. Praha – Dělnická pekárna – garáže, dílny a obytný dům

12. Praha – Dělnická pekárna – výrobní provozy a obytný dům

