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Otázka: Jakým způsobem jste se zapojil po příchodu do zaměstnání mezi demonstrující?
Odpověď: Po příchodu do zaměstnání jsem asi v 6.15 hod. zjistil, že se v hale C2 a C3 
zastavuje práce. Proto jsem do těchto hal šel a zjišťoval jsem, proč dělníci přestávají pra-
covat. Dozvěděl jsem se, že je to ohledně staré zálohy a že nesouhlasí s jejím vyplacením 
před měnovou reformou tak, jak to bylo provedeno. 
[…]
Někdo v té době přinesl zprávu, že staré ET jde na dvůr. Vpředu někdo zvolal “Jdeme na 
dvůr” což jsem převzal a ve svém okruhu jsem vyzval ostatní aby šli na dvůr, že bude nej-
lépe, když se tam shromáždíme všichni. Celý dav se dal do pohybu směrem na nádvoří.

Otázka: Jak probíhala demonstrace na nádvoří a co jste dělal vy?
Odpověď: Na nádvoří jsme v blízkosti stanice, kde se nabíjí elektrické vozíky, potkali 
dva soudruhy z vedení podniku, které neznám. Vytvořili se kolem nich hloučky lidu, kteří 
je žádali o vysvětlení. Já jsem byl v prvé řadě u jednoho tohoto soudruha. Vysvětlení se 
domáhal starší dělník, podle oblečení soudím, že to mohl být zedník nebo truhlář. Z mé 
iniciativy jsem přinesl ještě s jedním mladým dělníkem, jméno neznám a ani ho jinak 
neznám, plechovou nádobu na papír a odpadky. Pomohl jsem pak řečníkovi vylézt na 
tuto nádobu, ze které dále vysvětloval měnovou reformu. Protože nám usnesení strany 
a vlády hodnotil nejdříve politicky a nemluvil to, co jsme od něho žádali, tj. jestli dostane-
me za vyplacenou zálohu ve starých penězích nové peníze, někdo z demonstrantů kopl 
do plechové nádoby a řečník spadl. Mezi davem se proslechlo, že v hlavním závodě ZVIL 
jsou také nepokoje.

Otázka: Co jste dělal po zprávě, že i v hlavním závodě došlo k demonstraci?
Odpověď: Když jsem uslyšel, že v hlavním závodě jsou nepokoje, odešel jsem se sou-
stružníkem, který kulhá do kanceláře úředníka Gettlera, kde byla přítomna jen jedna 
úřednice. Podle návrhu mého společníka jsme vytočili telefonní číslo, které neznám 
a spojili se tak s hlavním závodem. Ptal jsem se osoby z hlavního závodu, zdali i tam 
jsou nepokoje mezi zaměstnanci jako v Doudlevcích. Tato osoba mi odpověděla, že i tam 
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se zaměstnanci shlukují a jdou k hlavní bráně. S touto správou jsem přišel mezi dělníky 
a křičel jsem, že “nahoře ve Škodovce je to jako u nás a že jdou k hlavní bráně”. Toto 
jsem křičel dvakrát.

Otázka: Kdy jste se prvně setkal s demonstranty, kdo z prvních provokatérů vás zastavil 
a žádal vysvětlení, za co budou dělat a jak se chovat?
Odpověď: Po ukončení výborové schůze, kterou jsem navštívil v ETD, která skončila asi 
v 7.00 hodin, byla konána porada v administrativní budově ETD, ze které jsme vycházeli 
na členské schůze. Asi ve tři čtvrtě na 8.00 hod. jsme byli zastaveni se soudr. Školou 
na nádvoří ETD mezi budovou 62 a 67 a zasypáni demonstranty řadou otázek, kladených 
jednu přes druhou, abychom je vysvětlovali. Jeden z největších provokatérů, což ovšem 
z jeho počínání nebylo lze postřehnout, mě vyzval k tomu, abych mluvil. Přinesl kulatý 
plechový koš na odpadky, na který jsem vystoupil a chtěl vysvětlit některé dotazy. Byl to 
dělník N A Z A R K E V I Č  Ilja, který za zády provokoval pískáním, dožadoval se nepoli-
tických projevů, pobuřoval ostatní a bylo zřejmé, že usiluje o zesměšnění všech, kteří by 
mohli mít vliv na uklidnění shromážděné masy, což provokatéři nemohli potřebovat. Při 
projevu mě házel staré papírové i kovové mince / 1000, 500, a jiné/ a řval, že tajemníci 
ÚRA mluví za prachy, že se jim dobře mluví, protože jsou u žlabu. Nazarkevyč byl první 
mezi těmi, který usiloval, aby demonstranti strhli na sebe pracující a vyšli do ulic.
[…]
Nazarkevyč při projevu kopl do plechového koše na odpadky, který sám přinesl, porazil 
ho, aby mě zesměšnil. Pak provoláváním různých nadávek  a hesel vedl demonstranty 
k bráně.

Dokument 4: Výpověď funkcionáře Bureše (9. června 1953)

Orientující otázky:
 ■ Co se stalo na dvoře závodu ET Doudlevce? Jaká byla v těchto událostech role Illji?


