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 Já ve tmách světla rozžíhal... 
 

 

 

Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod 

 

duben 2014, aktualizace prosinec 2014  



 

úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu 2014 vznik pracovní skupiny, 

jejímž cílem je připomenutí odkazu Josefa  Krapky Náchodského (1862 – 1909), rodáka z Náchoda,   

původním povoláním truhláře. Krapka  se zapojil do dělnického hnutí a od roku 1868 se stal 

redaktorem celé řady sociálně demokratických listů v Praze, Hradci Králové, Brně a konečně v 

Prostějově. Byl též funkcionářem Českoslovanské sociální demokracie a v letech 1897 - 1903 

tajemníkem jejího užšího výkonného výboru a členem užšího vedení celorakouské sociální 

demokracie. Byl též literátem a básníkem. Spolupracoval s T. G. Masarykem při zakládání Dělnické 

akademie. Zajímavostí jistě je spojení jména Krapka u potomků Josefa Krapky – Náchodského se 

jménem Wichterle (včetně Otty Wichterleho – vynálezce kontaktních čoček). Tak například 

manželka profesora Otty Wichterleho -  MUDr. Linda Wichterleová je vnučkou Josefa Krapky – 

Náchodského.  

složení pracovní skupiny: 

Mirek Brát – novinář, předseda MO ČSSD Náchod, člen Rady města Náchoda 

Marek Dvorský – vedoucí Městské knihovny v Hronově, člen Rady města Náchoda 

Bc. Michal Brát – tajemník hejtmana Královéhradeckého kraje, předseda klubu zastupitelů ČSSD 

v rámci Zastupitelstva města Náchoda 

Milan Školník – student VŠ, člen OVV ČSSD Náchod 

pracovní skupina byla v srpnu 2014 rozšířena o … 

Ing. Jan Čtvrtečka – laboratorní pracovník, člen Rady města Náchoda 

 

pracovní skupina pracuje s laskavou podporou Regionální poslanecké kanceláře Jana Birke – 

starosty Náchoda, poslance PS PČR a Ing. Mgr. Miroslava Pocheho – poslance Evropského 

parlamentu  

                  

Dochované podobizny Josefa Krapky – Náchodského.  



 

cíle pracovní skupiny: 

 

Jako název projektu si pracovní skupina  zvolila citaci z tištěného vydání sebraných spisů 

Josefa Krapky Náchodského: Já ve tmách světla rozžíhal... Skupina pracuje s cílem obsáhlejší 

připomínky osobnosti Josefa Krapky Náchodského pro současnost v kontextu ČR včetně 

revitalizace jeho památníku v lokalitě Náchod – Pavlišov. Sekundárním cílem pracovní skupiny je 

však i prezentace jeho osobnosti v evropském prostoru, protože Josef Krapka Náchodský byl 

skutečným Evropanem, byl členem výkonného výboru celorakouské sociální demokracie, podnikl 

řadu zahraničních cest. Zároveň byl i plodným literátem a publicistou, který tento evropský  kontext 

dokázal i vhodně prezentovat (např. vydal vzpomínku na Mezinárodní kongres socialistů ve 

Stuttgartu a další díla). Doplňujícím  tuzemským cílem pracovní skupiny je podpora badatelské 

činnosti spojené se jménem Josefa Krapky Náchodského ( zkoumání jeho písemné pozůstalosti atd.) 

Podle dosavadních informací by základní revitalizace památníku na Pavlišově měla 

proběhnout na jaře 2015.  

 

 



Pamětní deska Josefa Krapky Náchodského v Náchodě – Pavlišově.  

 



 

 

Současný stav památníku (prosinec 2014) 



 

biografie J.K.Náchodského 

 

Krapka-Náchodský Josef, 22. 7. 1862 Pavlišov u Náchoda – 13. 4. 1909 Prostějov, novinář, 

básník, spisovatel a politik. 1873-76 studoval na reálce v Praze; po smrti své matky musel 

v důsledku ztráty hmotného zázemí zanechat studií, odešel do Vídně, kde se vyučil truhlářem a 

posléze absolvoval průmyslovou školu. 1884-85 podnikl cesty do Německa, Francie, Anglie, 

Ruska, Rumunska a Srbska; 1885-87 pracoval ve Vídni jako kreslič a 1887-88 působil u kočovné 

herecké společnosti. 1888 přesídlil do Prahy, kde se záhy stal vůdčí osobností české sociální 

demokracie a jejím předním žurnalistickým mluvčím. 1888-89 redigoval truhlářský časopis Rajblík 

a hoblík, poté postupně časopisy Bič, Heslo a Sociální demokrat, 1894-97 brněnskou Rovnost, 

1897-1903 vídeňské Dělnické listy a od 1903 prostějovský Hlas lidu. 1890 organizoval první 

prvomájovou manifestaci na Střeleckém ostrově v Praze, 1898 první dělnické představení 

v pražském Národním divadle. Od 1897 člen vedení Českoslovanské sociálně demokratické strany, 

1897-1902 její ústřední tajemník a zároveň člen výkonného výboru celorakouské sociální 

demokracie; proslulý řečník a agitátor. Udržoval přátelské styky s T. G. Masarykem a jeho chotí. 

S Krapkovou rozsáhlou publicistickou činností v socialistickém tisku je svázána i jeho tvorba 

literární: sociální poezie (sbírka Chudobky, 1892), povídky (soubor Z různých kruhů, 1894), 

divadelní hry (Exulant – na motivy životních osudů J. B. Pecky; Odsouzená, 1904), črty, písňové 

texty i memoáry (Z pamětí štváče, 1905; Vzpomínka na mezinárodní kongres socialistů ve 

Stuttgartu, 1907). Do češtiny překládal spisy Engelsovy a Lassallovy (autor biografického spisku O 

životě a působení Ferdinanda Lassalla, 1893), ale též díla předních světových prozaiků (Guy de 

Maupassant, L. N. Tolstoj, Maxim Gorkij aj.). Jeho četné literární práce zůstaly v rukopise. – 

V sociálně demokratické straně působil i jeho syn Květoslav (Sláva) Krapka. 

 

Jan Birke (předseda OVV ČSSD Náchod) a Jan Morávek (předseda OVV ČSSD Rychnov nad Kněžnou) pokládají 

květiny u památníku Josefa Krapky Náchodského na Pavlišově (Náchod) 



 

Setkání pracovní skupiny (u památníku J.Krapky – Náchodského) s Janem Birke a Miroslavem 

Pochem.  

 

Památník pochází z 80. let 20. století a vyžaduje již opravu… 



Náchod na Josefa Krapku nezapomíná. Obsáhlý materiál mu v roce 2013 věnoval Náchodský 

zpravodaj. (autorkou materiálu je historička Mgr.Lýdie Baštecká) 



 

 

Součástí projektu připomínky odkazu Josefa Krapky – Náchodského je  i medializace témat s touto 

osobností souvisejících v tisku a dalších médiích. (ukázka , noviny ECHO, Náchod, 2014) 

 

Pracovní skupina zaměřená na propagaci odkazu Josefa Krapky – Náchodského 

pracuje s laskavou podporou poslance PS PČR Jana Birke a poslance 

Evropského parlamentu Miroslava Pocheho 



 

 

Mediální zpráva: 

Na pozvání poslance Evropského parlamentu Ing.Mgr. Miroslava Pocheho navštívila  francouzský 

Štrasburk pracovní skupina náchodských sociálních demokratů, která si klade za cíl oživení 

připomínky na Josefa Krapku – Náchodského, rodáka z Pavlišova (nyní část Náchoda), literáta, 

básníka a aktivního účastníka  formování demokratické  levice v mezinárodním evropském 

kontextu – na přelomu 19. a 20. století. Pracovní skupina pracuje s laskavou podporou regionální 

poslanecké kanceláře Jana Birke -  poslance  PS PČR, starosty Náchoda a Ing.Mgr. Miroslava 

Pocheho – poslance Evropského parlamentu. Fotografie ze setkání v Evropském parlamentu: 

(zleva) Ing. Jan Čtvrtečka, Marek Dvorský, Bc. Michal Brát, Ing. Mgr. Miroslav Poche, Milan 

Školník, Mirek Brát. foto: V. Dospělová  

 

                                      



                                    

(zleva) Poslanec PS PČR a  starosta Náchoda Jan Birke a poslanec Evropského parlamentu 

Ing.Mgr. Miroslav Poche, kteří spojují svoji podporu v zájmu odkazu Josefa Krapky - Náchodského      

 

                                              



 

 

 

 

 

 

 


