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„V padesátých letech 20. století začaly být organizovány pionýrské tábory 
pro děti. Každý pionýr, i já, jsme snili  o tom, že se jednou podíváme do země, 
která nám je uváděna jako náš vzor – do  SSSR. Tehdy byl můj otec zatčen 
podruhé. Dozvěděla jsem se to  přímo od maminky, která mi musela sdělit, že 
mne sice škola vybrala do mezinárodního dětského tábora v Seči  za odměnu, 
ale protože je táta zavřený, nemohu tam jet. Na mou námitku, že přece už 
s námi nežije, maminka jen bezradně řekla: Nedá se nic dělat. Otec mi z vězení 
několikrát psal, ale byla to běžná otcovská napomenutí, ať se dobře učím, 
nezlobím, hraju na klavír. 
Po jeho zatčení vyšla brožurka, já bych to nazvala pamflet, která zdůvodňuje 
jeho zatčení, zradu ideálů KSČ, je nepřítelem pracujícího lidu a mnoho dalšího. 
Ve vězení onemocněl a ani po návratu to neměl jednoduché. Chtěl nastoupit 
do  zaměstnání do bítýšské PBS, ale od vrátnice ho (s tajnými omluvami 
a lítostí, dost pro vznik továrny udělal) vrátili, že ho nesmějí přijmout. Dostal 
pro začátek vyměřený důchod 250 korun, jak z toho vyžíval, nevím. Hodně 
jezdil po republice. Znal  spoustu lidí z doby, kdy byl předsedou KNV v Jihlavě. 
V době Pražského jara v roce 1968 byl rehabilitován, dostal i nějaké peníze. 
Později pracoval jako cestář a lidé ho měli rádi, mnoha za svůj život pomohl. 
Pak se jeho zdravotní stav  začal zhoršovat a počátkem 70. let zemřel“

Na první jsem jako 

desetiletá v roce 1950 

v pionýrském táboře 

v Náměšti nad Oslavou.

Zora Krupičková vzpomíná i na život mládeže:

„ Vzpomínám si, že kolem roku 1955  se i ve Velké Bíteši  začaly objevovat  první gramofony na kliku. Tehdejší 
mládež se scházela ve zdejším  osvětovém středisku u Žaloudků. Měli jsme dovoleno  poslouchat lidovou 
a sovětskou hudbu.  Ale ve skutečnosti nás bavilo něco jiného. Sháněli jsme gramofonové desky s rokenrolem  
a tančili jsme  populární tanec bugy bugy. Samozřejmě že ani jedno, ani druhé se nesmělo. Proto jsme vždy 
hlídali, a když se blížilo nebezpečí, vrátili jsme se k lidovým melodiím.“

„ Brzy se objevil i další nový druh zábavy, ve Velké Bíteši se zřídilo kino, a tak jsme ho často navštěvovali. 
Samozřejmostí bylo, že před začátkem představení byli návštěvníci informováni o dalším pokroku v SSSR.“
 
 „Bez totality by lidé žili beze strachu – že je někdo pro jejich názory udá, že jejich děti nebudou moci 
studovat, že se nebudou moci podívat do zahraničí, že je vyhodí z práce – neexistovala by StB (státní 
bezpečnost), která si nakonec přisuzovala moc rozhodovat o životech lidí.“

Zora Krupičková se narodila 22. 6. 1940. Spolu se svou rodinou žila ve Velké Bíteši. Matka paní Krupičkové, 
paní Božena Sedláková, za svobodna Rieglerová,  se vyučila švadlenou, později pracovala jako úřednice. Otec 
paní Krupičkové, pan Jaroslav Sedlák, byl za druhé světové války zapojen do protifašistického odboje, dokonce 
byl zatčen gestapem. „Ještě  si z dětství pamatuji jednu dětskou hru – „na gestapo“. To někdo začal bušit 
do dveří a ostatní si honem hledali ten nejbezpečnější úkryt, aby nás nenašlo. Pro nás to bylo něco jako zlý 
bubák.“ – říká paní Krupičková.

Po válce byl Jaroslav Sedlák předsedou KNV v Jihlavě. V roce 1952 byl znovu zatčen. Tentokrát byl označen za 
zrádce komunismu a to i přes to, že on i jeho žena byli zcela přesvědčeni o správnosti komunistických idejí.

PŘÍBĚH PANÍ ZORY KRUPIČKOVÉ
V roce 1958 jako svazačka 

a vedoucí pionýrského 

tábora v Losinách.  

(první zprava dole)

Velká Bíteš 

v roce 1958 

Další generace pionýrů, 

tentokrát žáčci hudební 

školy v roce 1972 při 

veřejném vystoupení, 

tady už je coby pionýrka 

moje dcera Táňa. (ve 

druhé řadě třetí zleva)


