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Karel Říha se narodil 2. října 1936 ve vesnici Pravonín. Vyučil se na Průmyslové škole 
v nedaleké Vlašimi jako zámečník, posléze ve stejném městě pracoval v Blanických 
strojírnách. Dnes je to zbrojovka Sellier&Bellot. 

I díky tomu Karel Říha vycestoval za komunismu za hranice – a to několikrát. Pro jiné 

to v té době bylo obtížné. Proto nás zajímalo, jak se mu to podařilo. 

Nevim, nevim jak to měli třeba ty lidi, který byli jenom jako zemědělci, jestli ty možnosti 

nějaký měli - podle mě ne, ale já byl v tý fabrice a tam vlastně byly ty ROH poukazy. 

Ty vydávalo Revoluční odborové hnutí ve fabrikách a jiných závodech jako odměnu 

za dobrou práci na budování socialistické vlasti. Členství v něm bylo prakticky 

povinné. 

Takže jsem byl v Řecku, byl jsem v Rusku- asi 3x. Tam těch poukazů bylo poměrně hodně, 

takže kdo jako chtěl a odsouhlasilo to to vedení -že jo? to ROH, tak ten poukaz a jelo se. 

Neobvyklé nebylo ani lákání nových členů do strany. Komunisté potřebovali ve svých 

řadách mladé lidi. 

Tenkrát jako bylo dost takového jako snažení získat do té strany mladejch lidí, jako jo? No a 

slibovali jim jako: "Hale, když budeš ve straně, tak budeš mít možnosti takový, jednou takový 

a tohleto, jo?" Tak nás tam dva zblbli. Tak my jsme šli do tý strany. Takže já, jako u těch 

komunistů byl taky. 

Pro Komunistickou stranu Československa bylo výhodnější přesunout Karla Říhu z 

řemesla na post úředníka. Později ale KSČ právě mezi úředníky provedla čistku. 

Snižovali stavy komunistů z řad úředníků, ale no - fakt, to nekecám! No a systém byl takovej, 

že udělali seznam těch úředníků a to nekecam teďko, já si to pak ověřil. A jeden, dva , tři, 

čtyři, pět, jeden ,dva, tři, čtyři - takže každej pátej dostal dopis - ne , že ho vyhazujou, ale že 

mu pozastavujou členství a byly takový komise, tříčlenný, tam se šlo a tam ho zpovídali, jako 

co dělal v tom osumašedesátom a jestli takhle a nebo takhle, nebo tohleto, no a tak já jsem 

byl taky ten pátej, kterýho jako vyslechli, nebo že to zrušej, to členství. A šel jsem tam na tu 

komisi a oni říkaj : "Tak, soudruhu Řího, co jsi dělal v tom osumašedesátom?" Já říkám: 

"Jste zdravý? Dyť mě znáte z Ekonomiky a z provozu, tak víte, co jsem dělal, ne?" A tam byl 

jako předseda, nějakej Čambula a já říkám: "Jirko, a ty se mě neptej, já jsem ve vrátnici na 

valníku nestál a neřídil jsem tu demonstraci!" 

Nakonec se pohádali. 

 

A já jsem vstal a říkám: "Víte co, dejte mi pokoj, já odcházím." A oni na mě: "No, hale! 

Kdybys náhodou chtěl, tak ti to ještě vrátíme."Já říkám: " Děkuju, končím!" A skončil jsem. 



Tím skončilo členství Karla Říhy v KSČ a do strany se již nevrátil. Ani pak mu ale 

komunisté nedělali žádné potíže a dnes vůči nim nechová zášť. 


