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I. Vývoj p  ůvodce fondu  

      Prvopočátky mládežnických hnutí a jejich sjednocování lze v celostátním měřítku
vystopovat minimálně do předválečné doby, pro nás je však podstatný vývoj zahájený v
květnu 1945, kdy při České národní radě v Praze vznikl Ústřední národní výbor mládeže.
Ten záhy transformoval v prozatímní výbor Svazu české mládeže (10.5.1945). Svaz české
mládeže byl oficiálně založen ke dni 12.5.1945. Vznik a činnost nově vzniklé
mládežnické organizace byly dány dohodami politických stran v rámci Národní fronty.
Svaz české mládeže měl být podle dohody KSČ, sociálně demokratické a národně
socialistické strany ze 7.6.1945 nadstranickou organizací. Nešlo tudíž, jak dnes některé
zdroje uvádějí, o organizaci od počátku řízenou KSČ. Status nadstranickosti dlouho
nevydržel a od roku 1946 se jednotlivé politické subjekty snažily převzít vládu nad
organizací. Boj prohrála  v průběhu roku 1947 strana národně socialistická.
    Jedním z prvních úkolů SČM bylo vytvořit funkční masovou organizaci. Ta měla
pražské ústředí, krajské a okresní výbory, městské a místní skupiny a organizace. Okresní
výbory v naprosté většině sídlily ve městech, kde se nacházely okresní národní výbory,
výjimečně pak ve městech, kde sídlil okresní soud. Po zajištění členské základny přešel
svaz k dalším úkolům - hlavním z nich bylo zapojení mládeže do poválečné obnovy
národního hospodářství. Krajský výbor SČM (a následně ČSM) v tomto systému
fungoval jako koordinační orgán a organizační mezistupeň při rozdělování sil na
jednotlivé akce - stavby mládeže, brigády v průmyslu a zemědělství. Mezi další úkoly
patřila výchova mládeže a její zapojení do politického života. Členská základna neustále
rostla, svaz postupně přejal i kontrolu nad jinými organizacemi, jako byl například Junák.
Po únoru 1948 se SČM dostal plně pod vliv KSČ. Ve dnech 23.-24.4.1949 došlo v Praze
ke slučovací konferenci, na níž se spojily dosud formálně nezávislé národní a zájmové
mládežnické organizace v jediný svaz - Československý svaz mládeže. Slučovací proces
byl ve skutečnosti zahájen už ve druhé polovině roku 1948 a uvedená konference byla jen
jeho vyvrcholením. Po vzniku ČSM následoval další nábor členů a reorganizace
struktury, která se přizpůsobila novému správnímu členění státu.
    Jednou z hlavních úloh SČM a posléze ČSM bylo zajistit dostatek pracovních sil pro
poválečnou obnovu národního hospodářství a později pro “budování socialismu”, do
něhož byla mládež zapojována prostřednictvím nejrůznějších závazků, brigád, staveb
mládeže a (v pozdějším období) socialistických soutěží, které byly vyhlašovány k
nejrůznějším příležitostem.
    Dalším velmi důležitým úkolem bylo zajistit, aby mládež byla organizována tím
“jediným správným” způsobem, čehož se dosáhlo postupnou likvidací jiných
mládežnických organizací. Z ideologického hlediska byla mládež zpracovávána na
schůzích a perspektivní jedinci dále na školeních a speciálních kursech. V letech 1949-
1960 byli do řad funkcionářů ČSM relativně často přijímáni členové KSČ a členství v
SČM bylo oficiálně přijímáno a ztotožňováno s členstvím v ČSM. V osobních spisech se
tudíž objevuje formulace “člen ČSM od roku 1945(-6, -7, -8, )”, ač ČSM oficiálně vznikl
až roku 1949.

    Vývoj mládežnického hnutí na Plzeňsku lze bezpečně datovat od května 1945.
Mládežnické hnutí se v Plzni plně aktivizovalo 5.5.1945, kdy došlo ke vzniku prvních
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mládežnických organizací. Vzápětí se spojují ve Svaz české mládeže a prudce rozvíjí své
aktivity. Vývoj v kraji odpovídal celostánímu, to znamená, že v rámci reorganizace SČM
v Československý svaz mládeže došlo ke změnám struktury organizace (viz výše).
    Okresní výbory nyní sídlily v okresních městech, přičemž výjimku tvořila Plzeň, kde
byla organizace vzhledem k počtu obyvatel složitější. Sestávala z OV ČSM Plzeň-město a
obvodních výborů Plzeň I-V. Jako samostatný okres byla brána organizace ČSM ve
Škodovce. Struktura organizací ČSM  v Plzni se průběžně přizpůsobovala proměnám
územního členění a růstu města. Pro krajskou organizaci ČSM byla přelomovou událostí
územní reorganizace v roce 1960. Ač název nejvyššího krajského orgánu i systém
fungování zůstal stejný, díky sloučení Plzeňského a Karlovarského kraje v Západočeský
kraj a s tím souvisejícímu zániku starých a vzniku nových okresů se do jisté míry změnily
podřízené struktury.

Přehled počtu členů a organizací SČM a ČSM na území kraje v letech 1946-1959

rok počet členů počet organizací

1946 21213 636
1947 22077 648
1948 17330 524
1949 33255 913
1950 28457 1110
1954 33076 1074
1955 22603 1060
1959 61311 2384

    
    Náplň práce KV ČSM  zůstala po celou dobu jeho existence prakticky stejná -  řídil
okresní výbory a jejich prostřednictvím členskou základnu, zajišťoval výchovu kádrů
vhodných pro politické funke a ideově působil na děti a mládež. Souběžně
zprostředkovával oboustranný styk s nadřízenými orgány a zajišťoval plnění jejich
usnesení. Celý systém se začal rozpadat v roce 1968, docházelo k obnově kdysi zrušených
samostatných organizací (Junák), projevily se snahy o zakládání nezávislých organizací,
konečnou ránu mu daly srpnové události a jejich následky. KV ČSM Plzeň byl zrušen ke
dni 17.1.1969.
    Za dobu své existence vystřídal KV SČM a posléze ČSM v Plzni celou řadu adres. V
květnu 1945 převzal objekt po Hitlerjugend na Petákově/Dukelském/ T.G.M. náměstí. V
roce 1947 došlo ke stěhování do Americké/Prešovské ulice č.2, následně do hotelu
Metropol na Stalinově/Moskevské/Americké třídě č. 35. Od roku 1955 působil v
Prokopově ulici č. 14 a na sklonku své kariéry se nalézal v Riegrově 1. Z dochovaného
materiálu není ale možno zjistit konkrétní data stěhování,  poslední přemístění se ale
pravděpodobně konalo v průběhu roku 1964.

    Struktura organizace se dělila na dvě linie - volené orgány a aparát. Formálně
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nejvyšším krajským orgánem byl v letech 1948-1950 “krajský sjezd”, od roku 1950 pak
“krajská konference”. Sjezd a později konference byly svolávány krajským výborem až
do roku 1961 každoročně, později v dvouletých intervalech. Konference volila  krajský
výbor, náhradníky, revizní komisi,  projednávala a schvalovala zprávu o činnosti
krajského výboru a stanovila úkoly na příští období. Krajský výbor (též plénum KV)  řídil
krajskou organizaci v mezidobí mezi jednotlivými konferencemi a ve své práci se měl
řídit usnesením sjezdu a ÚV ČSM. Krajský výbor si co nejrychleji po zvolení ze svého
středu volil předesednictvo, tajemníky a schvaloval podle návrhu ÚV ČSM předsedu
(formálně ho volil). Krajský výbor míval původně kolem 30 členů, ke konci jeho
existence ale počet přesáhl 40 lidí, předsednictvo mívalo 10-15 členů. Úkolem
předsednictva krajského výboru bylo řídit organizaci v době, kdy nezasedal krajský výbor.
V předsednictvu zasedal předseda, tajemníci KV a “nejlepší” funkcionáři základních
organizací. Po roce 1958 měl sice předsedu nahradit vedoucí tajemník (což byl placený
funkcionář), ale o devět let později funkce předsedy stále existovala. Krajskému výboru
podléhaly okresní výbory, volené na okresních konferencích  obdobným způsobem jako
krajský výbor.
    Posledním voleným orgánem byla krajská revizní komise, která plnila funkci na KV
nezávislého kontrolního orgánu. Za svou činnost odpovídala krajské konferenci,
koordinovala okresní revizní komise a kontrolovala jejich činnost.
    Výkonným orgánem KV byl jeho aparát, tvořený placenými silami. Ve starších
dokumentech je tento aparát nazýván “sekretariátem”(1951), v pozdějších letech se pojem
sekretariát stále více vymezoval, až se zúžil na pojem “sekretariát předsedy”, jehož
hlavním úkolem bylo zabezpečovat  chod krajského výboru po administrativní stránce.
Hospodářský chod KV zajišťovalo hospodářské oddělení, ostatní činnost zajišťovaly
původně specializované referáty které se posléze změnily v oddělení.
    Nejstarší známá systemizace je z roku 1951. Podle ní stál v čele aparátu  tajemník KV.
Pod jeho přímým vedením bylo kádrové oddělení a hospodářské oddělení. 1. zástupce
tajemníka řídil Organizační oddělení, 2. zástupce tajemníka řídil Kulturně propagační
oddělení a tělovýchovně - branného referenta, podléhala mu též Krajská politická škola
ČSM. 3. zástupce tajemníka řídil referenta pro mobilizaci pracovních sil, Oddělení
závodních skupin a Oddělení vesnických skupin. 4. zástupce tajemníka řídil referenta pro
školské skupiny a Pionýrské oddělení. Každé oddělení mělo svého vedoucího, jednoho či
několik specializovaných referentů a administrativní sílu. Hospodářské oddělení mělo
vedle specializovaných funkcí (účetní, revizor, pokladník) ve stavu i běžné zaměstnance
(řidiče, vrátné, uklízečku, spojovatelku) a kompletní hospodářské zajištění KPŠ. Krajská
politická škola se dělila na dvě specializovaná odvětví - jedna byla určena pro školení
ČSM, druhá byla zaměřena na pionýrské organizace. V pozdějším období se její označení
mění na “oblastní školu ČSM”. Stejně, jako v případě KSČ se i u KV ČSM systemizace
průběžně měnila, nejčastěji v detailech, čas od času i radikálně. Navenek byly patrné
změny v názvech vedoucích funkcí - tajemník KV povýšil na vedoucího tajemníka,
jednotliví zástupci se stali tajemníky. Po roce 1960 máme zachycenu následující
strukturu: Sekretariát, Oddělení pro ideovou a zájmovou činnost, Oddělení pro organizace
ČSM v průmyslu, Oddělení pro organizace ČSM na vesnicích a v zemědělských
podnicích, Oddělení pro organizace ČSM ve školách a učilištích, Oddělení pro pionýrské
organizace, Oddělení pro kádrovou evidenci a státní orgány, Hospodářské oddělení.
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Nejčerstvější organizační schéma pochází z roku 1966/67, KV v té době sestával z útvaru
předsedy a šesti oddělení.
   Útvar předsedy tvořili předseda, sekretariát a instruktor KV odpovídající za kádrovou,
členskou a vojenskou evidenci a za styk se státními orgány. Útvar předsedy byl úzce
provázán s Hospodářským oddělením, jehož vedoucí přímo podléhal předsedovi KV.
Předseda odpovídal za činnost volených orgánů, aparátu, styk s nadřízenými i
podřízenými složkami a za hospodaření organizace. Řídil též ředitele oblastní školy 
    I. oddělení ideové výchovy a zájmové činnosti, bylo řízeno tajemníkem a instruktorem,
odpovídalo za ideovou činnost, přípravu funkcionářů a koordinaci ideové činnosti.
    II. oddělení závodních organizací ČSM, bylo řízeno tajemníkem. Odpovídalo za
činnost na svěřeném úseku, neslo odpovědnost za kádrový výběr a přípravu pracovníků
OV ČSM a školení funkcionářů ZO ČSM.
    III. oddělení vesnických organizací ČSM a organizací ČSM při zemědělských
závodech, bylo taktéž řízeno tajemníkem, činnost byla prakticky shodná s předchozím
oddělením, lišila se jen zaměřením do zemědělství.
    IV. oddělení školských a učilištních organizací ČSM, platí totéž, co v předchozích dvou
bodech.
    V. oddělení pionýrské organizace ČSM, bylo řízeno tajemníkem (zároveň předseda
krajské rady pionýrské organizace) a instruktorem. Odpovídalo za činnost krajské
pionýrské organizace a oddílů Jisker, za výběr a přípravu pionýrských vedoucích,
vedoucích zájmových útvarů, výchovu a rozvoj práce pionýrských kolektivů.
Zabezpečovalo podmínky pro činnost pionýrů, řídilo, kontrolovalo a usměrňovalo
krajskou radu PO, její komise a krajský dům pionýrů a mládeže. Neslo odpovědnost za
organizování celokrajských akcí.
    VI. Hospodářské oddělení KV ČSM. Vedoucí oddělení podléhal předsedovi KV.
Oddělení zajišťovalo prostředky pro činnost organizace, dbalo na jejich hospodárné
využívání, zajišťovalo po technicko-administrativní stránce činnost orgánů KV. Vedlo
účetní evidenci a zásobování, dohlíželo na hospodaření OV a sledovalo odběr členských
známek.
    Výše popsaný systém podle všech známek bez zjevných změn přetrval až do zániku
KV ČSM Plzeň v lednu 1969.

 
II. Vývoj a d  ějiny fondu  

   Fond ČSM - krajský výbor Plzeň je tvořen písemnou produkcí dvou mládežnických
organizací - Svazu české mládeže a Československého svazu mládeže. Písemnosti, které
v současnosti tvoří fond KV ČSM Plzeň, byly u původce zpočátku zřejmě ukládány zcela
živelně. Na základě podacího razítka z roku 1948 lze předpokládat, že nejspíše při postu
předsedy (tehdy ještě SČM) se v blíže nespecifikované době (1947-1948) vytvořil
sekretariát, který vedl většinu administrativy a spisovnu krajského výboru ČSM. Zjevně
od svého vzniku fungoval též jako podatelna. Odtud byla došlá pošta distribuována k
jednotlivým oddělením a skrze sekretariát byla část pošty i odesílána. Odesílání pošty si
většinou jednotlivá oddělení zajišťovala samostatně. Pokud byly písemnosti ukládány,
dělo se tak zřejmě chronologicky v rámci jednotlivých oddělení, i když vedení spisovny
krajského výboru a tudíž i podacích protokolů bylo v kompetenci administrativy
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předsedy, od roku 1951 pak tajemníka. Systemizace z roku 1951 používá termín
“sekretariát” pro kompletní aparát krajského výboru,  vedoucí celého aparátu je tam
nazýván “tajemník” a oddělení s výjimkou hospodářského a kádrového vedli “zástupci
tajemníka”. Kádrové a hlavně hospodářské oddělení v té době  zřejmě mělo (mimo jiné)
na starosti většinu administrativy a fungovalo jako podatelna. Je možno předpokládat, že
ještě před rokem 1960 administrativní struktura dospěla k formě známé z pozdějšího
období a popsané níže.
    V rámci územní reorganizace spisovna KV ČSM Plzeň převzala spisovnu (či spíš její
zbytky) zaniklého KV ČSM Karlovy Vary.
    V období 1960-1969 byl sekretariát součástí “útvaru předsedy KV ČSM”. Fungoval
jako podatelna, měl vést podací protokoly došlé a odeslané pošty, podací protokol
utajovaných písemností,  knihu evidence kádrových spisů, knihu vyznamenaných, ukládal
kádrové materiály a stížnosti. Sekretariát dále ukládal zápisy z konferencí, ze schůzí
předsednictva, pléna a sekretariátu - včetně doprovodných materiálů, družebních a dalších
spisů. Ve věcech statistických výkazů evidentně spolupracoval s hospodářským
oddělením, které s ním bylo úzce provázáno.    
    Do současnosti zůstaly z celého výčtu zachovány všehovšudy tři knihy - evidenční
kniha “delegační lístky” z let 1965-1968, evidující potvrzení o účasti krajských
funkcionářů na okresních schůzích, na které byli delegováni (K1), kniha cti pro období
1952-1969 (K2) a kniha vyznamenaných pro léta 1962-1969 (K3). Jiné knihy se ve fondu
nedochovaly. Na sekretariátě KV ČSM bohužel nebyly systematicky ukládány písemnosti
jednotlivých oddělení. Po zániku ČSM v roce 1969 zůstaly písemnosti jednotlivých
oddělení v rukou příslušných tajemníků, kteří je na vlastní odpovědnost a bez uvedení
jakýchkoliv důvodů odmítli předat archivu (viz příslušná korespondence, uložená ve
spisu o fondu). Dále si “své” spisy ponechala Pionýrská organizace, protože na rozdíl od
ČSM nezanikla, ale pokračovala v činnosti. Dnes není tudíž možno odhadnout, jaké
množství materiálu bylo takto ztraceno. Další ztráty byly možná staršího data - krajský
výbor se za dobu své existence několikrát stěhoval a dá se tudíž s jistotou předpokládat,
že se to projevilo na stavu a množství písemností ve spisovně i na jednotlivých
odděleních. Stav spisovny KV v posledních letech jeho existence nebyl příliš uspokojivý.
Zápis o odborné archivní prohlídce z 10.6.1965 konstatuje nepořádek ve vedení jednacího
protokolu, neexistenci evidence písemností a spisového plánu, ignorování spisového řádu
vydaného a schváleného ÚV ČSM a nesystematické ukládání písemností ve spisovně. O
řešení zjištěných závad nejsou k dispozici žádné informace, z dokumentace uložené ve
spisu o fondu je ale patrné, že popsaný stav nebyl pochybnou výsadou plzeňského KV, ale
že šlo o zřejmě všeobecný stav svazáckých spisoven v celé republice.

    Oběh písemností pravděpodobně probíhal podle klasického schématu. Došlá pošta byla
na sekretariátu orazítkována podacím razítkem, opatřena jednacími čísly a přidělena
podle adresy či obsahu konkrétním oddělením či pracovníkům. Tam byla vyřízena a
buďto uložena, nebo předána k uložení do spisovny vedené sekretariátem. Jednací čísla
byla přidělována v pořadí, jak pošta došla. V případě odeslané pošty zřejmě jednací čísla
přidělovala jednotlivá oddělení, jejich podoba byla například: 598/5/Ze/Zn/53;
871/5/Bj/Bi/53. První položka je evidentně pořadové číslo písemnosti, druhá položka
pravděpodobně představuje kód oddělení a obě písmenné zkratky možná představují
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označení pracovníků vyřizujících písemnost. Poslední dvojčíslí označuje rok. Nepodařilo
se ale s jistotou zjistit, zda protokol odeslané pošty vedl pro celou instituci sekretariát,
nebo si ho vedlo každé oddělení samo za sebe - žádný se do současnosti nedochoval.
    Specifickou kapitolu tvoří razítko podatelny. Po celou dobu existence SČM a posléze
ČSM mělo stabilní podobu. Bylo obdélníkové o rozměrech 6x3,5 cm. V horní části se
povětšinou nacházel momentálně platný název instituce, v dolní byly tři řádky s
rubrikami. První řádek nesl nápis “Došlo”; druhý “číslo jednací” a “přílohy”; třetí
“Referent” a “vyřízeno”. Jak je uvedeno výše, názvy se střídaly. Z počátku -
pravděpodobně až do roku 1951 - neslo záhlaví nápis(ve dvou řádkách) “Svaz české
mládeže / Kraj Plzeň”. V roce 1952 bylo bez názvu instituce a v pozdějším období
(prokazatelně od roku 1958, ale zřejmě dříve) neslo v záhlaví nápis “Československý
svaz mládeže / krajský výbor Plzeň”. Toto razítko bylo prokazatelně používáno v roce
1964 a není důvod se domnívat, že by se do zániku původce změnilo.
    Písemnosti fondu, uložené ve spisovně KV ČSM Plzeň byly posléze ve třech etapách
předány do Státního oblastního archivu v Plzni, přičemž poslední přejímka byla spojena s
likvidací instituce.

III. Archivní charakteristika fondu

    Fond KV ČSM Plzeň je tvořen písemnostmi, které byly přejaty ve třech a zpracovány
ve dvou etapách. Před převzetím do archivu písemnosti fondu neprošly žádným
archivním zpracováním a zřejmě ani řádným zpracováním ve spisovně původce (viz
výše). Ukládání u původce i následné archivní zpracování bylo poznamenáno absencí
jakýchkoliv spisových norem a pokud nějaké existovaly, pak jejich systematickým
ignorováním.
    První dvě přejímky se konaly 20.6.1961 (přírůstkové číslo 3/61) a 2.12.1963
(přírůstkové číslo 28/63). Šlo o prakticky neuspořádaný materiál z let 1945-1960, který
byl inventarizován Annou Froňkovou a Radoslavou Prudíkovou v roce 1964. Ke třetí a
poslední přejímce došlo po zániku instituce dne 9.4.1969 (přírůstkové číslo 4/69), ve
které se octl spisový materiál z let 1958-1969 a kádrové materiály včetně osobních spisů
z let 1948-1965.
    Vzhledem k časovému rozsahu nově přejatých písemností vyvstala nutnost provést
reinventarizaci již inventarizovaného materiálu a inventarizaci materiálu nového.
    K první inventarizaci došlo po druhé předávce materiálu. V jejím rámci byla provedena
skartace multiplicitních materiálů a  „nevýznamné korespondence“ z let 1949-1960 v
celkovém rozsahu pěti balíků. Jiné, než výše uvedené údaje o skartaci, se v původní
pomůcce z roku 1964 nenacházejí, tudíž dnes není možno přesněji specifikovat obsah ani
skutečný rozsah skartovaného materiálu. Písemnosti fondu byly rozděleny na dvě fondová
oddělení - Písemnosti KV SČM 1945-1949 a Písemnosti KV ČSM 1949-1960. První
část fondu tvoří relativně kompaktní blok písemností, který byl v rámci první
inventarizace uspořádán chronologicky. Vzhledem k nedostatku podkladů o svazácké
administrativě bylo tehdy pro druhou část fondu vytvořeno umělé pořádací schéma (viz
příloha č. 4), založené na principu tématických skupin písemností. Posloupnost
jednotlivých skupin vycházela z tehdy platných skartačních směrnic ÚV ČSM.
    Jak je naznačeno výše, inventář Anny Froňkové a Radoslavy Prudíkové byl do značné
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míry antikvován další přejímkou písemností, ke které došlo po zániku ČSM začátkem
roku 1969. Nově přejatý materiál obsahoval část písemností, které svým časovým
rozsahem spadaly mezi již zpracované archiválie. Poslední přírůstek byl zřejmě nedlouho
po převzetí uložen do kartonů a čekal na zpracování až do roku 2005.
    Již letmé seznámení s materiálem ukázalo, že bude nutno nejen inventarizovat
přírůstek, ale i reinventarizovat již zpracovaný materiál. Po důkladnějším seznámení s
materiálem bylo rozhodnuto přidržet se koncepce fondových oddělení, ale jejich vnitřní
strukturu přizpůsobit zkušenostem z pořádání materiálů KSČ a v případě  nově
vytvořeného fondového oddělení Československý svaz mládeže 1960-1969 do schématu
začlenit vše, co se podařilo zjistit o jeho struktuře.

    V první části fondu - Svaz české mládeže 1945-1949 - byly do čela postaveny nejprve
písemnosti volených orgánů v hierarchii od nejvyšších po nejnižší (1947-1949), po nich
následují „zprávy a hlášení“ a „instrukce“ (1946-1949). Obě skupiny písemností zahrnují
materiály zasílané z pražského ústředí krajskému výboru, materiály zasílané krajským
výborem okresním organizacím a hlášení a zprávy putující opačným směrem. Za těmito
písemnostmi pak následují ostatní - korespondence (1946-1949), hospodářské písemnosti
(1945-1948), personální a členské záležitosti (1948-1949), brigády a stavby mládeže
(1947-1948).

    Druhá část fondu - Československý svaz mládeže 1949-1960 -  sice rámcově vychází
z původního pořádacího schématu, ale do čela byly opět důsledně postaveny písemnosti
volených orgánů, přičemž celý blok zahajují písemnosti ze slučovací konference a
prvního sjezdu ČSM (1949-1950). Pak následují konference (krajské a okresní z let 1950-
1959) a výroční členské schůze (1950-1954). Po nich následují (pod poněkud zavádějícím
názvem „Předsednictvo KV ČSM“) zápisy z plenárních zasedání KV ČSM a zápisy ze
schůzí předsednictva včetně příslušných podkladů (1949-1959). Pod názvem
„Předsednictva OV ČSM“ je následují zápisy ze schůzí předsednictev okresních výborů
(1948-1958). Za nimi jsou zařazeny spisy krajské revizní komise a příslušné kádrové
materiály (1955-1959). Dále následují písemnosti sekretariátu - zápisy ze schůzí
sekretariátu, porady okresních tajemníků a sekretářů na KV ČSM a různá dokumentace
pro schůze vedoucích orgánů (1949-1959). Stav dochování výše  uvedených písemností je
v případě okresních písemností a krajské revizní komise torzovitý, písemnosti KV tvoří
ucelené řady. 
    Po výše uvedených písemnostech byly víceméně v původním pořadí (dle uspořádání z
roku 1964) řazeny další skupiny písemností - odborné aktivy a konference (1948-1959),
rezoluce, provolání a závazky (1948-1953, 1958), stavby mládeže a brigády (1950-1959),
personální a organizační záležitosti (1950-1957), politické vzdělávání a ideologická práce
(1949-1960), kulturní a osvětová činnost (1949-1959), vlastní činnost ČSM (1949-1959),
hlášení a statistické přehledy (1949-1959), zprávy z OV ČSM (1950-1954), dětské
organizace (1948-1959) a hospodářská a členská agenda (1948-1959). Stav dochování
tohoto materiálu je mezerovitý až torzovitý.

    Třetí část fondu - Československý svaz mládeže 1960-1969 -  byla taktéž uspořádána
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podle umělého pořádacího schématu. Při tvorbě schématu byly maximálně využity
zkušenosti s pořádáním fondů KSČ a zároveň byly aplikovány veškeré poznatky o
zjištěné organizační struktuře původce. Jako obvykle v podobných případech jsou na
předních místech zařazeny písemnosti volených orgánů - krajské konference (1960-1967),
zápisy ze schůzí pléna (1960-1969) a předsednictva (1960-1969). Po volených orgánech
následují jednotlivé složky aparátu - útvar předsedy (1952-1969), složený z písemností
sekretariátu (včetně knih) a z písemností instruktora pro kádrovou, členskou a vojenskou
evidenci a styk se státními orgány. Za útvarem předsedy následují dochované písemnosti
oddělení - I. oddělení ideové výchovy a zájmové činnosti (obsahuje dokumentaci k
nejrůznějším akcím a socialistickým soutěžím) (1960-1968), II. oddělení závodních
organizací ČSM (1960-1968) a VI. oddělení - hospodářské (1959-1967). Za písemnostmi
oddělení jsou řazeny další bloky písemností - styk s okresy (1960-1968), politické
vzdělávání (1961-1968) a Komise pro ideově výchovnou práci (1965-1966), která svým
složením i náplní práse přesahovala rámec KV ČSM. Materiály v této části fondu jsou
dochované převážně mezerovitě, písemnosti sekretariátu a jednotlivých oddělení jsou
značně torzovité i přesto, že souhrnné časové rozsahy naznačují něco jiného. Důvody
vedoucí k současnému stavu fondu jsou uvedeny v předchozích kapitolách.
    Fond uzavírá specifická skupina osobních spisů pracovníků aparátu, členů pléna
krajského výboru a dalších orgánů ČSM (1948-1965). Materiál tvoří díky svému
charakteru (obsahuje osobní data a jiné citlivé údaje) a časovému rozsahu samostatnou
skupinu písemností, na jejíž předkládání se vztahuje speciální režim.
    Přesahy časového rozsahu přes rámec jednotlivých fondových oddělení u některých
písemností byly zjištěny v průběhu reinventarizace a materiál nebyl vyčleněn a přesunut
na (časově) příslušná místa, aby nebyla narušena jeho kontinuita v rámci daných
organizací, nebo ucelených bloků materiálů. 
    Archivní jednotky tvoří každá kniha a každá monotématická skupina písemností. V
rámci jednotlivých skupin písemností je řazení buďto chronologické(zápisy ze schůzí),
abecední (okresní písemnosti, kádrové materiály) nebo podle zjištěné organizační
struktury.
    V průběhu inventarizace došlo ke skartaci multiplikátů v celkovém rozsahu 1 bm - v
naprosté většině jde o multiplikáty zápisů ze schůzí krajských a okresních volených
orgánů, celostátní seznamy zlepšovatelů a o nepatrné množství dalších písemností -
přesněji viz příloha k protokolu o vnitřní skartaci  ze dne 14.11.2005 který je součástí
spisu č.j. SOAP/008-0232,0233/2006 ze dne 8.6.2006. Kromě skartace došlo ještě k
vyčlenění materiálu v rozsahu  0,12 bm, jde o písemnosti náležející do fondu KV ČSM
Karlovy Vary.
    Fyzický stav písemností je celkem dobrý, některé ale nesou stopy působení vlhkosti.
Fond obsahuje řadu cyklostylovaných písemností, zápisy jsou na papíře různorodé kvality
a proto doporučuji častější fyzické kontroly materiálu. S přihlédnutím k charakteru a
stavu dochování byl fond zařazen do kategorií I a  II.

IV. Stru  č  ný rozbor obsahu fondu  

    Fond  KV ČSM Plzeň je přes značnou neúplnost nepostradatelným pramenem pro
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dějiny mládežnického hnutí v západních Čechách. Pokrývá celou dobu existence KV
ČSM. Stav dochování lze pro první období 1945-1960 označit s jistou dávkou optimismu
jako mezerovitý a pro léta 1960-1969 jako torzovitý.
    Velkým problémem zde bude přístupnost fondu, řada písemností byla v duchu doby
vzniku označena automaticky jako “Tajné”, což lze dnes úspěšně zpochybnit. Na různých
místech fondu se ale nacházejí kádrové materiály, osobní spisy a posudky funkcionářů,
pracovníků i řadových členů ČSM, obsahující citlivé údaje. Vzhledem k tomu, že na
materiály ČSM se nevztahuje plošné odtajnění, jako na obdobné materiály KSČ, bude o
předkládání uvedených materiálů nadále rozhodovat ředitel SOA Plzeň ve spolupráci s
vedoucím pracovníkem I. oddělení SOA. Materiály fondu bude tedy nutno před
předložením badateli zkontrolovat a v případě výskytu citlivého materiálu si vyžádat
souhlas vedení s jeho  předložením.
    Fond ale obsahuje většinu víceméně bezproblémových písemností, jako jsou zápisy ze
schůzí, konferencí a aktivů, dokumentaci ke stavbám mládeže, brigádám a pestré paletě
socialistických soutěží. Značný význam mají písemnosti Svazu české mládeže (1945-
1949), které dosti názorně ilustrují vývoj mládežnického hnutí bezprostředně po válce. Z
dnešního hlediska kuriózní je sbírka závazků ke 13. sjezdu KSČ z let 1965-1966 (inv. č.
86). Naprostým unikátem je sbírka dokumentace k událostem srpna 1968 (inv. č. 79),
obsahující originální tiskoviny a letáky z oné pohnuté doby. Vývoj členské základny lze
částečně zjistit z nejrůznějších statistických hlášení, z dochovaného materiálu ale není
prakticky možné rekonstruovat činnost jednotlivých oddělení, neboť jejich materiály
nebyly do archivu nikdy předány.
    Krajský výbor ČSM Plzeň byl po celou dobu své existence nejvyšším orgánem
mládežnického hnutí v kraji, svou činností se podílel na politickém, hospodářském a
kulturním životě nejen našeho kraje, ale do jisté míry (převážně prostřednictvím dodávek
pracovních sil na stavby mládeže) i na životě v jiných částech tehdejšího Československa.

V. Záznam o uspo  řádání fondu a vyhotovení pomůcky  

     Fond nově uspořádal, inventář sestavil a úvod napsal v roce 2005 pracovník I.
oddělení Státního oblastního archivu v Plzni Mgr. Michael Pešťák. 

V Plzni dne 21.6.2006
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Příloha č.1
Seznam použité   a literatury  :

Froňková Anna, Prudíková Radoslava: Krajský výbor Československého svazu mládeže
   Plzeň 1945-1960 (inventář). Státní oblastní archiv v Plzni. Plzeň 1964.
Pešťák Michael: KSČ - západočeský krajský výbor Plzeň 1945-1990 (inventář). Státní 
   oblastní archiv v Plzni. Plzeň 2000.

Pešťák Michael, Organizační struktura ZKV KSČ v Plzni a jeho dochované písemnosti.  
   In: Západočeský historický sborník 3, Plzeň 1997, s.313-322



13

P  říloha č  . 2  
Seznam zkratek

bm                                  běžný metr
č.                                    číslo
č. j.  číslo jednací
ČSD  Československé státní dráhy
ČSM  Československý svaz mládeže
ČSSR  Československá socialistická republika
ČSSZ  Československé stavební závody
inv. č.                              inventární číslo
KNV  krajský národní výbor
KPŠ  krajská politická škola
KRK  krajská revizní komise
KSČ                               Komunistická strana Československa
KV  krajský výbor
NF  národní fronta
NHKG  Nová huť Klementa Gottwalda
ONV  okresní národní výbor
OV  okresní výbor
PO  pionýrská organizace
ROH  Revoluční odborové hnutí
SČM  Svaz české mládeže
SČSP  Svaz československo-sovětského přátelství
STS  strojní traktorová stanice
T.G.M.  Tomáš Garrigue Masaryk
ÚV                         ústřední výbor
ZO  základní organizace
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 P  říloha č  . 3  
Archivní struktura fondu KV Č SM Plzeň

Spisy Časový rozsah Inventární
číslo

Číslo
kartonu

Svaz české mládeže 1945-1949 1945-1949 1-12 1-3
Československý svaz mládeže 

1949-1960 1948-1960 13-60 3-68
slučovací konference a 1. sjezd 1949-1950 13-14 3

krajské konference 1950-1958 15 4-7
okresní konference 1950-1959 16 8-10

výroční členské schůze 1950-1954 17 10
předsednictvo KV ČSM 1949-1959 18-19 11-28
předsednictva OV ČSM 1948-1958 20 28-31
krajská revizní komise 1955-1959 21-22 32

sekretariát a další orgány 1949-1959 23-25 32
odborné aktivy a konference 1948-1959 26-28 32-34
rezoluce, provolání, závazky 1948-1958 29 34

stavby mládeže, brigády a podobné
aktivity 1950-1959 30-31 34-36

personální a organizační záležitosti 1950-1957 32-35 37-39
politické vzdělávání a ideologická

práce 1949-1960 36-39 39-42
kulturní a osvětová činnost 1949-1959 40-43 42-46

vlastní činnost 1949-1959 44-46 46-49
hlášení, výkazy, statistické přehledy 1949-1959 47-50 50-55

zprávy z OV ČSM 1950-1954 51 55-59
dětské organizace 1948-1959 52-53 59-62

hospodářská a členská agenda 1948-1959 54-60 62-68
Československý svaz mládeže

1960-1969 1952-1969 61-103 69-104
krajské konference 1960-1967 61 69-71

pléna KV ČSM 1960-1969 62 71-72
předsednictvo KV ČSM 1960-1969 63-65 73-81

útvar předsedy 1952-1969 66-74 70, 81-83
I. oddělení 1960-1968 80-89 84-88
II. oddělení 1960-1968 90-92 89
VI. oddělení 1959-1967 93-94 90-93
styk s okresy 1960-1968 95-99 93-102

politické vzdělávání 1961-1968 100-102 103
komise 1965-1966 103 104

Osobní spisy 1948-1965 104-107 104-142
Knihy Časový rozsah Inv. číslo Číslo knihy
 evidenční, cti, vyznamenaných 1962 - 1969 67, 70, 71 K1 - K3
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Příloha č. 4
Pořádací schéma z roku 1964 - KV ČSM 1949-1960

Sjezdy ČSM
Celostátní konference ČSM
Krajské konference ČSM
Okresní konference ČSM
Výroční členské schůze závodních a vesnických organizací
Jednání orgánů KV ČSM
Jednání orgánů OV ČSM
Porady a aktivy
Provolání, výzvy, rezoluce
Stavby mládeže
Jiná účast ČSM na budování socialismu
Osobní záležitosti zaměstnanců KV a OV ČSM
Organizační záležitosti KV ČSM
Výchova funkcionářů
Udělení vyznamenání
Ideologická práce ČSM
Soutěž tvořivosti mládeže
Ostatní kulturní masové činnosti
Tělovýchova a brannost
Mládežnický a pionýrský tisk
Činnost ČSM - na závodech
                       - na vesnicích
                       - na středních školách
Činnost ČSM a KSČ na vysokých školách
statistické přehledy a výkazy
Zprávy o situaci na OV ČSM
Pionýrská organizace ČSM
Junák
Hospodářské záležitosti
Členství v ČSM
Světový festival mládeže a studentstva
Styk se zahraničními a mezinárodními organizacemi
Styk s KSČ, NF, KNV, ONV, Svazarmem atd.
Sbírka bleskovek
Sbírka normálií - KV ČSM
                          - ÚV ČSM
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INV ENTÁRNÍ SEZNAM
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Inv. Spisy Časový Číslo
č.  rozsah kartonu

Svaz české mládeže 1945 - 1949
            

1 Krajské sjezdy SČM 1948-1949 1
2 1. krajská konference pracující mládeže 1948 1
3 Krajský výbor SČM 1947-1948 1
4 Krajské předsednictvo SČM 1947-1948 1
5 Krajská organizační komise 1949 1
6 Zápisy ze schůzí okresních organizací, zasílané na

vědomí KV 1948-1949 1
7 Zprávy a hlášení 1946-1947 1

-  “  - 1948-1949 2
8 Instrukce 1948 2
9 Korespondence 1946-1949 2
10 Hospodářské písemnosti 1945-1948 3
11 Personální a členské záležitosti 1948-1949 3
12 Brigády a stavby mládeže 1947-1948 3

Českolovenský svaz mládeže 1949 - 1960

13 Slučovací konference 1949 3
14 I. valný sjezd ČSM 1950 3

Krajské konference

15 Krajské konference ČSM (IV.-VI.) 1950-1952 4
Krajské konference ČSM (VII.-VIII.) 1953-1954 5
Krajské konference ČSM (IX.-XI.) 1955-1957 6
Krajská konference ČSM (XII.) 1958 7
Dokumentace z cizích krajských konferencí 1951 7

Okresní konference

16 Všeobecné materiály 1951-1954,
1959 8

Blatná 1951-1959 8
Blovice 1951-1959 8
Domažlice 1951-1959 8
Horažďovice 1950-1954 8
Horšovský Týn 1951-1959 8
Klatovy 1951-1958 9
Plasy 1951-1959 9
Plzeň - město 1952-1959 9
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

16 Plzeň I. 1951 9
Plzeň II. 1951 9
Plzeň III. 1951 9
Plzeň IV.  1951 9
Plzeň V. 1951-1954 9
Plzeň - venkov 1952-1956 9
Přeštice 1951-1959 9
Rokycany 1951-1959 9
Stod 1951-1959 10
Stříbro  1951-1959 10
Sušice 1952-1959 10
Tachov 1951-1959 10

Výroční členské schůze
17 Výroční členské schůze závodních a vesnických

organizací 1950-1954 10

Předsednictvo KV ČSM

18 Plenární zasedání 1949-1953 11
-  „  - 1954-1957 12
-  “  - 1958-1959 13

19 Zápisy ze schůzí předsednictva 1949-srpen
1950 13

-  “  - září 1950
-únor1951 14

-  „  - březen-
červen
1951 15

-  „  - červenec-
prosinec

1951 16
Prezenční listiny a soupisky členů výboru 1952 16
Zápisy ze schůzí předsednictva leden-září

1952 17
-  „  - říjen-

prosinec
1952 18

Podklady pro schůze předsednictva 1952 18
-  „  - 1952 19

Zápisy ze schůzí předsednictva leden-únor
1953 19



19

Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

19 Zápisy ze schůzí předsednictva březen-
říjen 1953 20

-  „  - listopad-
prosinec

1953 21
Podklady pro schůze předesednictva 1953 21
Zápisy ze schůzí předsednictva leden-říjen

1954 22
-  „  - listopad-

prosinec
1954 23

Podklady pro schůze předsednictva 1954 23
Zápisy ze schůzí předsednictva leden-září

1955 24
-  „  - říjen 1955-

prosinec
1956 25

-  “  - 1957 26
-  „  - leden

1958-
březen
1959 27

-  “  - duben-
prosinec

1959 28

Předsednictva OV ČSM

20 Zápisy ze schůzí předsednictev OV
Blatná 1950-1952 28
Blovice 1949-1954 28
Domažlice 1949-1954 29
Horažďovice 1949-1954 29
Horšovský Týn 1950-1954 29
Klatovy 1950-1954,

1957 29
Plasy 1950-1954 29
Plzeň - město 1951-1955 30
Plzeň I. 1950-1951 30
Plzeň II. 1950-1951 30
Plzeň III. 1949-1951 30
Plzeň IV. 1949-1951 30
Plzeň V. 1950-1954 31
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

20 Rokycany 1948-1954 31
Přeštice 1948-1954 31
Stod 1950-1953,

1958 31
Stříbro 1948-1952,

1957 31
Sušice 1949-1954 31
Škoda 1950-1952 31
Tachov 1950-1955,

1958 31

Krajská revizní komise

21 KRK - spisy 1955-1959 32
22 Kádrové materiály 1956-1958 32

Sekretariát a další orgány

23 Zápisy ze schůzí sekretariátu 1949-1959 32
24 Porady okresních tajemníků a sekretářů na KV ČSM 1949-1951 32
25 Různá dokumentace pro schůze vedoucích orgánů

KV ČSM 1951 32

Odborné aktivy a konference

26 Zemědělské konference 1949, 1952 32
Krajská konference mladých stavbařů 1950 32
Sjezd mladých stavbařů v Ostravě 1950, 1951 32
Celostátní porada mládeže ve stavebnictví 1950-1951 32
Celokrajový aktiv mládeže ČSSZ Plzeň 1951 32
Celostátní konference mládeže v papírenském
průmyslu 1950 33
Celostátní porada o zdravotnictví 1950, 1951 33
1. konference o zdravotnictví 1959 33
Celostátní porada mládeže v těžkém strojírenství 1950 33
Krajská dělnická konference 1950, 1958 33
Celostátní konference závodních skupin v hornictví 1951 33
Celostátní porada mládeže ČSD 1951, 1952 33
Krajská konference zemědělských brigád 1956 33
Krajská ideologická konference 1958 33

27 Porady a aktivy svolané ÚV a KV ČSM 1948-1955 33
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

28 KV KSČ Plzeň k mládeži 1959 34

Rezoluce, provolání, závazky

29 Referáty, rezoluce a provolání 1949-1953,
1958 34

Závazky 1948-1952 34

Stavby mládeže, brigády a podobné aktivity

30 Kádrové posudky brigádníků (mj. 4 sešity) 1951 34
NHKG Ostrava - Kunčice 1950-1952 34
Krajská stavba Trati míru Havlíčkův Brod - Brno 1951 35
Krajská stavba silnice Mirošov - Padrť 1951 35
Stavba nové Plzně 1950-1952 35

31 Volební materiály 1954 35
Závazky 1952 36
Stalinská směna 1951 36
Mládež vede Plzeňsko 1950-1953 36
Brigády v okresech 1950 36
Stavby socialismu 1951 36
Socialistické soutěže 1952 36
Korespondence k brigádám 1950-1955 36
Zapojení mládeže pro předčasné splnění I. pětiletky 1951 36
Budovatelská činnost mládeže 1955-1959 36
Nábor pracovních sil do průmyslu 1951-1954 36

Personální a organizační záležitosti

32 Osobní záležitosti zaměstnanců KV a OV ČSM 1951-1954 37
33 Pohovory na KV a OV ČSM 1950-1953 37
34 Měnová reforma - prověrky 1953 37
35 Organizační záležitosti  (kádrové materiály) 1950-1957 38

Systemizace 1950-1951 39
Plány práce 1950-1954 39
ROH při KV ČSM 1951 39

Politické vzdělávání a ideologická práce

36 KPŠ (kádrové materiály) 1950-1951 39
KPŠ (spisy, přihlášky a kádrové materiály) 1949-1952 40

37 Udělování vyznamenání ČSM 1950-1955
1958 41
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

38 Ideologická práce ČSM 1951-1953 41
39 Učební rok ČSM 1951-1959 41

-  „  - 1959-1960 42

Kulturní a osvětová činnost

40 Soutěž tvořivosti mládeže 1949-1958 42
-  „  - 1958-1959 43

41 Krajský festival mládeže 1949, 1957 44
Fučíkův odznak 1951-1955 44
Čtenářské kroužky 1953-1955 44
Krajská konference o knize „Stráž na Amuru“ 1955 44
Krajská konference o knize „Jak se kalila ocel“ 1957 44
Předmájová kampaň 1950-1953 44
Radostné dny mládeže 1950-1952 44
Světový týden mládeže 1951-1957 45
Měsíc SČSP 1955-1959 45
Majáles 1956 45
Ostatní kulturní akce 1950-1959 45

42 Tělovýchova a brannost 1950-1959 45
43 Mládežnický a pionýrský tisk 1949-1959 46

Vlastní činnost 

44 Činnost ČSM na závodech 1950-1959 46
Činnost ČSM na závodech (mj. nábor do podniků) 1950-1955 47

45 Činnost ČSM na vesnicích (všeobecně) 1950-1954 47
Činnost ČSM na vesnicích (všeobecně) 1949-1952 48
Úderky 1949-1959 48
Soutěže, výzvy a závazky 1951-1952 48
STS 1950-1953 49
Nábor mládeže do pohraničí 1955 49
Zemědělské tiskoviny 1949-1951 49

46 Směrnice k činnosti ve školství 1950-1959 49
Činnost ČSM na základních a středních školách 1950-1959 49
Činnost ČSM na vysokých školách 1951-1953 49

Hlášení, výkazy, statistické přehledy

47 Hlášení o konání okresních konferencí 1950-1953 50
Hlášení o konání výročních členských schůzí 1950-1954 50
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

48 Statistická měsíční hlášení OV ČSM 1949-1950 50
-  „  - 1951-1959 51

49 Dispečerské tabulky 1951 52
-  „  - 1951-1952 53
-  „  - 1953, 1959 54

50 Pracovní plány OV ČSM 1950-1952 54
-  „  - 1953 55

Zprávy z OV ČSM

51 Blatná 1950-1954 55
Blovice 1950-1954 55
Domažlice 1950-1954 55
Horažďovice 1950-1954 56
Horšovský Týn 1950-1954 56
Klatovy 1950-1954 56
Plasy 1950-1954 56
Plzeň - město 1950-1954 57
Plzeň I. 1950-1954 57
Plzeň II. 1950-1954 57
Plzeň III. 1950-1954 57
Plzeň IV. 1950-1954 57
Plzeň V. 1950-1954 57
Přeštice 1950-1954 57
Rokycany 1950-1954 58
Stod 1950-1954 58
Stříbro 1950-1954 58
Sušice 1950-1954 58
Škoda 1950-1954 59
Tachov 1950-1954 59

Dětské organizace
52 Pionýrská organizace (seznamy, přihlášky, přijetí na 

        střední školy, hlášení z okresů, hlášení z táborů) 1950-1953 59
Pionýrská organizace (pionýrské domy, plány, zprávy,
        hlášení) 1950-1953 60
Pionýrská organizace (rekreace a tábory, kádrové
       dotazníky vedoucích) 1949-1953 61
Pionýrská organizace (zprávy a hlášení, plány, školení,
        Krajský dům pionýrů a mládeže) 1950-1959 62

53 Junák 1948-1950 62
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Inv.
 č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

Hospodářská a členská agenda

54 Hospodářské záležitosti krajského a okresních výborů 1949-1957 62
55 Členské záležitosti (všeobecně) 1948-1954 62

Členské záležitosti (tabulky a seznamy členů) 1949-1953 63
56 Světové festivaly mládeže a studentstva (zajištění 

        delegací, informace)
Berlín 1951 64
Bukurešť 1954 64
Varšava 1956 64
Moskva 1957 64

57 Styk se zahraničními organizacemi 1949-1957 65
58 Korespondence s KSČ, odbory, Svazarmem, národními

         výbory a dalšími organizacemi 1949-1958 65
Korespondence ke školením a přednáškám 1956-1959 66

59 Sbírka bleskovek 1949-1957 66
60 Sbírka normálií - KV ČSM 1950-1957 67

Sbírka normálií - ÚV ČSM 1949-1952 67
-  “  - 1953-1957 68

Československý svaz mládeže 1960 - 1969

Krajské konference

61 Krajské konference ČSM 1960-1963 69
Prezenční listiny z krajských konferencí 1965-1967 70
Krajské konference ČSM 1965-1967 71

Pléna KV ČSM
62 Zápisy ze schůzí pléna 1960-1962 71

-  „  - 1963-1969 72

Předsednictvo KV ČSM

63 Zápisy ze schůzí předsednictva leden-září
1960 73

-  “  - říjen 1960
-1961 74

-  “  - 1962 75
-  „  - 1963 76
-  „  - 1964 77
-  „  - 1965 78
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Inv.
č.

                                          Spisy                            Číslo 
                                                                               knihy

Časový
rozsah

Číslo
kartonu

63 Zápisy ze schůzí předsednictva 1966 79
-  „  - 1967-1969 80

64 Zápisy ze schůzí vedení a pléna KV ČSM 
(torzo sešitu) 1969 80

65 Zápis z porady aparátu KV ČSM 5.9.1962 81

Útvar předsedy
Sekretariát

66 Zápisy ze schůzí sekretariátu 1960
1963-1967 81

67 Evidenční kniha „delegační lístky“                           K 1 1965-1968
68 Směrnice a usnesení ÚV ČSM 1960-1964 81
69 Družební materiály - festival ve Lvově 1967 82
70 Kniha cti                                                                   K 2 1952-1969
71 Kniha vyznamenaných                                             K 3 1962-1969
72 Krajský aktiv - vyznamenávání za socialistické soutěže 1962 82
73 Dokumentace k vyznamenávání 1962-1968 82
74 Diplomy udělené KV ČSM   (2 kusy) 1965-1966 70

Instruktor pro kádrovou, členskou a vojenskou evidenci
a styk se státními orgány

75 Kontrolní seznamy kádrů 1959-1968 83
76 Kádrové plány 1961-1964 83
77 Záležitosti bezpečnosti a  soudů 1956-1965 83

I. oddělení ideové výchovy a zájmové činnosti

78 Dokumentace k volbám 1964 84
79 Dokumentace k srpnovým událostem srpen 1968 84

Různé akce a socialistické soutěže

80 Akce „Všudybyl“ 1962-1965 84
81 Akce a závazky ke 40 výročí založení KSČ 1961 85
82 Závazky k XII. sjezdu KSČ 1962 85
83 Akční plán a jeho plnění 1963 85
84 Soutěž k 20. výročí osvobození 1964-1965 85
85 Stavba mládeže Kolárovo - pomoc jižnímu Slovensku 1965 86
86 Akce a závazky ke XIII. sjezdu KSČ 1965-1966 86
87 Brigády socialistické práce 1960-1965 87
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

88 ,,Zelená Marsu” 1963-1967 88
89 „Modrá standarta“ mladých spojařů 1966-1968 88

II. oddělení závodních organizací ČSM

90 Zdravotnictví 1961-1963 89
91 Stavebnictví 1965-1966 89
92 ČSD 1960-1968 89

VI. oddělení - hospodářské

93 Statistická hlášení a důvodové zprávy 1959-1962 90
-  „  - 1963-1965 91
-  “  - 1966-1967 92

94 Statistická hlášení z okresních konferencí 1960-1964 92
-  “  - 1966 93

Styk s okresy

95 Materiály z okresních konferencí 1960 93
-  „  - 1961-1964 94
-  „  -

(1967 - Domažlice - Plzeň-město) 1965-1967 95
Materiály z okresních konferencí 

(Plzeň-sever - Tachov) 1967 96
96 Zajištění výročních členských schůzí 1962-1963

1967 96
97 Předsednictva okresních výborů 

- Domažlice 1962-1968 96
- Cheb 1962-1968 97
- Karlovy Vary 1962-1967 97
- Klatovy 1961-1965 98

-  „  - 1966-1968 99
- Plzeň-jih 1961-1968 99
- Plzeň-město 1961-1967 100
- Plzeň-sever 1962-1968 100
- Rokycany 1962-1965 101
- Sokolov 1962-1968 101
- Tachov 1962-1963

1966-1968 102
98 Plány OV ČSM 1967-1968 102
99 Dispečerská hlášení 1960 102
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

Politické vzdělávání

100 Plány výchovy funkcionářů 1962, 1964 103
101 Návrhy do škol 1961-1968 103
102 Kursy 1963-1964 103

Komise

103 Komise pro ideově výchovnou práci 1965-1966 104

Osobní spisy

104 Členové KV ČSM 1961-1965 104
105 Náhradníci KV ČSM 1962-1963 104
106 Členové KRK 1963 104
107 Spisy zaměstnanců a funkcionářů ČSM 1948-1960

A 104
Bartáčková Marie - Beneš Vladimír 105
Benešová Jitka - Böhm Josef 106
Bokr Jiří - Buka Ladislav 107
Bulín Karel - Čuba Jaroslav 108
Davídek Josef - Esmanská Irena 109
Faitová Stanislava - Fuxová Anna 110
Gabruš Ladislav - Hauerová Marie 111
Hauptmann Luděk - Holubová Marie 112
Holý František - Hrzal Karel 113
Hříbalová Jana - Jedlička Josef 114
Jedličková Jiřina - Kapimus Josef 115
Kaplánek Václav - Kindl Karel 116
Kivodová Věra - Kohout Jiří 117
Kohout Oldřich - Kounovský Liboslav 118
Koura Karel - Krejčík Stanislav 119
Krejčová Věra - Kubík Josef 120
Kubíková Vlasta - Lehký Václav 121
Lechnýřová Zdeňka - Malátová Jaroslava 122
Malík Josef - Medulová Věra 123
Melounová Jitka - Moravcová Růžena 124
Morgenstein Jaroslav - Nová Jitka 125
Nováček Jaroslav - Oxová Irena 126
Pachta František - Petlan Zdeněk 127
Petrášová anna - Pokorný Miroslav 128
Polák František - Proks Josef 129
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Inv.
č.

Spisy Časový
rozsah

Číslo
kartonu

107 Spisy zaměstnanců a funkcionářů ČSM 1948-1960
Proškovec Josef - Renč Stanislav 130
Rendl Karel - Řípa Bohuslav 131
Saláková Božena - Smíšková Běta 132
Smola Karel - Strejcová Zdeňka 133
Strejčková Jarmila - Šerý Miloslav 134
Šestáková Růžena - Šmat Vladimír 135
Šmatlák Miloslav - Štol Jaroslav 136
Štrenclová Růža - Tichý Jaroslav 137
Titlová Ludmila - Tyrpeklová Marcela 138
Uher Hanuš - Veselka Miroslav 139
Veselý Jaroslav - Voráčková Alena 140
Voříšek František - Wollerová Marcela 141
Zábranský Ladislav - Žukov Ilja 142
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