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51 Lupáčova 1065/11
V domě sídlilo Obvodní velitelství Národní bezpečnosti NB/11.

52 Milešovská 1986/10
V domě bydlel skaut a protikomunistický odbojář Jiří Řehák. V květnu 1949 se podílel
na přípravě ozbrojeného povstání proti komunistickému režimu, které vedla odbojová
organizace Zvon. Po prozrazení akce byl Jiří Řehák zatčen a v srpnu 1949 odsouzen Státním
soudem k pěti rokům odnětí svobody.

Jiří Řehák (na fotografii z vězeňského spisu) (ABS)

53 Na Třebešíně 3215/1
V místech dnešního sportovního areálu Vysoké školy ekonomické, vybudovaného
v roce 2008, byl umístěn již od první republiky rozhlasový vysílač, na konci války použitý
povstalci během Pražského povstání. Od roku 1948 vysílač střežily armádní hlídky a využívala
ho Státní bezpečnost.

54 Nad Lukami 2598/9 (dříve Na Hlídce)
V místě stála lisovna a soustružna umělých hmot Marek a Čeleda. Jako obchodní příručí
zde pracoval Karel Kukal, který zde na cyklostylu tiskl ilegální letáky pro odbojovou organizaci
Za svobodu. Jednotlivé letáky vycházely v nákladu okolo třiceti kusů a reagovaly na vnitrostátní
i mezinárodní politickou situaci. Skupina byla 11. 6. 1948 pozatýkána Státní bezpečností.
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55 náměstí Jiřího z Lobkovic 2301/13
(od roku 1951 do roku 1990 náměstí V. I. Čapajeva)
V domě bydlel převaděč a protikomunistický odbojář Oldřich Nekola. Po zatčení celé skupiny
převaděčů byl Státním soudem odsouzen k šesti letům odnětí svobody. Ještě v sedmdesátých
letech byl veden Státní bezpečností jako zájmová osoba.

56 náměstí Jiřího z Poděbrad 1076/12
(od roku 1896 do roku 1948 náměstí krále Jiřího)
V domě bydlel během zasedání Národního shromáždění novinář a sociálně demokratický
politik František Tymeš. Od roku 1918 pracoval v aparátu sociální demokracie, od roku 1935
do roku 1939 byl poslancem Národního shromáždění. V září 1939 byl zatčen gestapem
a vězněn v Brně, později v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. Od roku 1945
do roku 1948 byl opět poslancem Československé sociální demokracie. Po pohlcení této
strany komunisty pokračoval v poslaneckém mandátu za KSČ až do roku 1960. Od roku 1954
byl členem ÚV KSČ. Byl činný jako krajský tajemník Národní fronty a rovněž se angažoval
ve Svazu československo-sovětského přátelství. Zemřel v roce 1968.

Náměstí Jiřího z Poděbrad (RB)
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57 náměstí Jiřího z Poděbrad 873/15
V domě bydlel protikomunistický odbojář František Bárta. V roce 1948 se zapojil
do odbojové činnosti ve skupině okolo Karla Tejnila, která vydávala a distribuovala ilegální
časopis Svobodný zítřek. Na začátku roku 1949 byla skupina pozatýkána Státní bezpečností.
František Bárta byl odsouzen k trestu odnětí svobody na čtyři měsíce. V domě bydlel během
zasedání Národního shromáždění politik Komunistické strany Československa z Polné
Jindřich Pešák. V komunistickém hnutí byl aktivní již ve dvacátých a třicátých letech, během
nacistické okupace se podílel na odbojové činnosti ilegální KSČ. Od léta 1941 do léta 1943
byl nacisty vězněn, ale potom propuštěn. Od roku 1945 do roku 1971 byl s malou přestávkou
v roce 1968 poslancem za KSČ. V roce 1950 bylo na jeho automobil u obce Kamenná
vystřeleno protikomunistickými odbojáři, ale nebyl zasažen. Zemřel v roce 1979.

58 náměstí Winstona Churchilla 1800/2
(od roku 1935 do roku 1955 U Pensijního ústavu,
od roku 1955 do roku 1977 Gustava Klimenta)
V domě sídlila Ústřední rada odborů.
27. 10. 1953 se zde konala úvodní část státního pohřbu dosavadního předsedy Ústřední
rady odborů a ministra průmyslu Augustina Klimenta. Občané měli možnost se poklonit
vystaveným ostatkům a podepsat kondolenční listinu. V 15.00 odsud vyšel pohřební průvod
na Václavské náměstí, kde byla rakev naložena na pohřební vůz, a průvod se odebral
ke Strašnickému krematoriu.
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Členský průkaz Revolučního odborového hnutí (RB)
Deník Práce, 11. 3. 1948

59 náměstí Winstona Churchilla 1938/4
Vysoká škola ekonomická
25. 2. 1948 byla budova tehdejší Vysoké školy obchodní obsazena jednotkou Lidových milicí.
26. 2. 1948 se konala mimořádná schůze profesorského sboru, kterou vedl Vilém Šáda,
Ministerstvem školství pověřený správce.
4. 3. 1948 bylo akčním výborem vyloučeno prvních 14 studentů.
V dubnu 1948 byl Vilém Šáda jmenován děkanem a v září jmenován řádným profesorem.
V roce 1949 byla škola přejmenována na Vysokou školu hospodářských věd a dosavadní
děkan profesor Gustav Švamberg byl odeslán na mimořádnou dovolenou.
V budově sídlila od svého založení v roce 1953 Vysoká škola ekonomická, jež vznikla
po zrušení Vysoké školy politických a hospodářských věd z její Hospodářské fakulty.
Na počátku své existence měla pět fakult, Všeobecně ekonomickou, Výrobně ekonomickou,
Vnitřního obchodu, Financí a úvěru a Statistiky. Škola měla především vychovávat řídící kádry
státních podniků a plánovače centrální ekonomiky. Prvním rektorem byl Vladimír Sedlák, který
ve funkci setrval až do roku 1966.
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Rektor Vladimír Sedlák při promoci (AA)

60 Nitranská 1625/22
V domě bydlel poslanec Československé strany sociálně demokratické Antonín Kovář.
V únoru 1948 se připojil ke křídlu strany schvalujícímu spolupráci s KSČ a podílel se tak
na zániku sociální demokracie, která byla pohlcena komunistickou stranou v létě 1948.
Poslanecký mandát zastával od roku 1946 do roku 1954.

61 Ondříčkova 2361/6
V domě bydlel básník, komunistický funkcionář a nakladatelský redaktor Jan Pilař.
Do roku 1949 byl vedoucím kulturní rubriky Zemědělských novin. V letech 1949 až 1954 byl
tajemníkem české sekce Svazu československých spisovatelů. V letech 1949 až 1952 byl
zástupcem šéfredaktora Literárních novin. Od roku 1954 působil ve stejném periodiku jako
šéfredaktor. Svoji básnickou tvorbu po roce 1948 zcela přizpůsobil dobovému komunistickému
kánonu.
Ve stejném domě bydlel během zasedání Národního shromáždění poslanec
za Komunistickou stranu Československa, úředník z Vyškova František Jaroš. Mandát vykonával
od roku 1948 do roku 1954. Od roku 1951 byl rovněž náměstkem ministra zdravotnictví.
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