
Ivo Klempíř 

Ivo Klempíř se narodil v roce 1933. Dětství strávil v pražských Dejvicích, kde vyrůstal se svou 

sestrou a rodiči. Jeho otec byl věrný sokol a člen národní socialistické strany. Když na jaře 

1948 přišel komunistický převrat, Ivo Klempíř měl hned jasno, jak to všechno bylo… A to díky 

svému učiteli na gymnáziu v Dejvicích.  

“Hned při tý první hodině matematiky jí celou věnoval tomu, že nám vykládal velmi perfektně, 

bezvadně, jak to na hradě probíhalo, co znamená to, jak to dopadlo a vysvětlil nám už předtím, že 

teďko budeme pravděpodobně pod vládou Sovětskýho svazu.” 

Ivo Klempíř pak přestoupil do školy na Strossmayerově náměstí a tam si náhodou přisedl do 

lavice s nějakým Vladivojem Tomkem.  

“No, a my prostě jsme se brzy shodli, že oba dva nemáme rádi ten nastupující režim. Protože to bylo 

právě někdy po tom 48. roce, po tom únoru. No, a tak jsme spolu různě plánovali a jeho nápady byly 

takový, že bysme měli něco proti těm komunistům dělat, aby se tady neroztahovali.” 

Plánovali spoustu akcí a jak sám říká, ne všechny byly úplně proveditelné. Dokonce některé 

hodnotí jako velmi naivní. Chtěli například ze střechy ústředního výboru KSČ do jedné ze 

zasedaček spustit granát. Nezdařila se jim taky jedna z akcí během prvomájového průvodu. 

“Byl jsem tam já, Tomek, Balík a Tonar a šli jsme po Příkopech směrem k Václaváku k tý tribuně a 

my jsme měli, já jsem měl v kapse slznou dýmovnici. My sme totiž tu tribunu s těma papalášema 

chtěli vykouřit slzným čmoudem, což se, ale nepodařilo, protože k tý tribuně jsme se nedostali. Tam 

stála nejdřív policajti nebo milice.” 

Asi nejzávažnější akcí byla přestřelka v pražských Strašnicích v roce 1952. Tehdy skupina pod 

vedením Vladivoje Tomka přepadla vojenskou hlídku. Dva vojáky zranili, jednoho dokonce 

smrtelně. Skupina byla odhalená až roku 1959. Vladivoje Tomka popravili. Ivo Klempíř byl 

odsouzen ke 12-ti letům za velezradu.  

“Když mě přivedli v tom muklovským oblečení, mě přivedli až k tý chodbě a tam byly ty cely a já 

jsem nevěděl co to je jo. Já jsem nevěděl, že už je to ta cela, já jsem mu dával přednost, a on říkal 
koukej tam zapadnout a zabouch dveře, tak jsem se kouknul, že ty dveře z druhé strany nemaj kliku 

a pak jsem si říkal, no to jsem teda zvědavej jak dlouho tady budu, to mě tak dejme tomu zejtra 

pozítří pustěj ven snad”.  

Nakonec strávil ve vězení čtyři roky a pak byl propuštěn na amnestii.  

“No, na co jsem se nejvíc těšil? Mně to přišlo tak nějak samo sebou. Teďko jedu zase do Prahy, no. 

V Leopoldově jsem si došel k holiči, dojel jsem do Bratislavy, tam jsem si dal oběd v restauraci a 

pak jsem jel rychlíkem do Prahy. Pak jsem se vykoupal, na nádraží, tam byly takový vanový lázně, 

abych nesmrděl naftalínem tak moc.. Potom jsem přišel domů a zazvonil jsem. A přišla mi otevřít 

sestra, a řekla, Ježiš Majra co tady chceš? No, normálně, ne? Přišel jsem, prostě jsem doma. A ona, 

počkej, tak já to jdu opatrně říct mámě (smích).” 

Ivo Klempíř bojoval proti komunistům celý život a dnešním generacím vzkazuje... 

“Aby nikdy nevěřili tomu, že komunismus je dobrá myšlenka, jenomže ji dělali špatní lidé. Ne. 

Komunismus je špatnej vod začátku, už vod Lenina a Stalina.” 



 


