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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
17. 2. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
První reportáž – příprava dvou sokolských rodin na slet
Druhá reportáž – Sokol Cup v šermu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/218471291473008

Zapojte se do nového projektu Jak jsme žili v Československu
26.2.2018
(red)

Chebský deník

str. 03

Region/zpravodajství

Chebsko – Vzpomínáte s nostalgií na historii nedávno minulou? Rádi si prohlížíte fotografie z let 1918-1992?
A máte sami nějaké takové fotky k dispozici? Byli jste vy, nebo vaši předkové u dobrovolných hasičů, baráčníků,
sokolů nebo v divadelním spolku?
Podělte se o snímky s dalšími čtenáři Deníku a stanete se tak spolutvůrci jedinečného seriálu Jak jsme žili
v Československu. Své fotografie, ideálně ty, na kterých jste vy, vaši rodiče, prarodiče, známí, přáteli a další
spolupracovníci, můžete zasílat na naši e-mailovou adresu: redakce.
chebsky@denik.cz.
Foto popis|
Region| Západní Čechy
Vyšlo v dalších regionálních titulech.

Kácov nevzdává boj o vesnici roku
26.2.2018 Kutnohorský deník
HANA KRATOCHVÍLOVÁ

str. 01

Titulní strana

Loni se městys do soutěže Vesnice roku nezapojil Kácov – Čtyřiadvacátý ročník soutěže Vesnice roku byl
oficiálně zahájen v úterý.
Ačkoliv byl v minulých ročnících byl úspěšný i městys Kácov, loni v soutěži chyběl. Podle starostky Soni
Křenové chtěli dát prostor vyniknout také jiným obcím. Pro letošek zatím ještě není nic definitivně jasného, ale
městys se do boje o titul možná zapojí. „Zatím není rozhodnuto, ale letos Kácov slaví 700 let a hlavní oslavy
budou probíhat na konci června, tak se ještě uvidí,“ uvedl Petr Křen. Kácov se soutěže zúčastnil celkem
čtyřikrát, v roce 2015 získal cenu za spolupráci s místními podnikateli, v roce 2016 modrou stuhu za
společenský život. A ten je zde opravdu bohatý, funguje zde řada spolků a sportovních kroužků, například
Sdružení pro rozvoj Kácovska, dobrovolní hasiči, místní organizace Sokola, rybáři, kynologové, včelaři nebo
občanské sdružení Kopretinka, občanské sdružení sv. Františka z Assisi či Komunitní škola Kácov.
Region| Střední Čechy
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MŮJ TATÍNEK VYPROVÁZEL MASARYKA
26.2.2018 Aha!
(jík, mich)

str. 02

Téma

Hudebník Karel Vágner:
Štábní rotmistr letectva Josef Vágner stál čestnou stráž u katafalku prvního prezidenta
A před 100 lety se coby námořník účastnil povstání v boce Kotorské
PRAHA – Další z příběhů ke stému výročí založení Československa Č je silný stejně jako jeho aktér.
Dobrodruh, námořník, voják, hrdina. Štábní rotmistr Josef Vágner (†79). Muž, který v sedmnácti utekl na moře
a roku 1937 stál čestnou stráž u rakve prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (†87),
od jehož narození uplyne 7. března 168 let.
„Můj táta byl frajer,“ říká hudebník Karel Vágner (75). „Kolik lidí bylo vybraných, aby stáli u Masarykova
katafalku? Já jsem z toho absolutně v háji. Podívejte,“ ukazuje originál »rozkazu«, jímž jeho tatínka povolali
k čestné službě. Je na něm napsáno, kdy a kam se má dostavit, dokonce i to, co má mít na sobě. „Na to jsem
hrdý, strážím ten dokument jako oko v hlavě. Tajné, důvěrné. Jestli byl někdo typickej masarykovec, tak to byl
můj táta.“
Jeho otec se narodil v roce 1895 v Roztokách u Křivoklátu a odešel se plavit na moře. Když vypukla válka,
sloužil u námořnictva a zamotal se v boce Kotorské, v Pule a na Santa Katarině do slavné vzpoury. „To byl
ostrov, kde se opravovaly ponorky, a hlavně tam byla hydroplánová základna. Oni tam tátu předělali na
odborníka na centrování vrtulí.“
Letecký pluk
Když se vrátil z první světové války, přišli s kamarádem Matesem Tauferem, také mechanikem, do Kbel, kde se
dostali ke 4. leteckému pluku. „Našli si tam holky. Táta měl s mámou tři kluky, šíleně ji miloval, takže když přišli
Němci, zůstal doma. Nešel na frontu, ani neutekl.“ Okupaci strávil jako tajemník u profesora Proška na
Univerzitě Karlově. „A byl tak moudrý, že se po válce nevrátil do armády, i když ho chtěli. A komunisti mu dali
pokoj, oni to vždycky legionáři odnesli,“ povídá Karel, jehož otec zasvěcoval do věcí, o nichž se za
komunistického režimu nemluvilo.
„Já se narodil v roce 1942, od deseti let jsem věděl, co je to Katyně. Táta mi všechno vyprávěl, věřil mi, že budu
držet hubu, protože kdybych to vykládal ve škole, tak by to asi moc dobrý nebylo. Vodil mě k Prašnému mostu,
kde zastřelili vpodvečer mého narození kapitána Morávka z té trojice Mašín, Morávek, Balabán. Komunisti ho
nezbořili, ale nechali Morávkův pomníček zarůst. A tatínek vždycky vedl malého Káju za ruku, odhrnul křoví a já
tam položil kytičku. Každý rok.“
Závazek
Štábní rotmistr letectva Josef Vágner dožil ve Kbelích nezlomený komunistickým režimem, byl dobrodruh,
mnohé zažil. Moře mu nechybělo, užil si ho dost a nijak po něm už netoužil. Chtěl být se svou milovanou
manželkou a dětmi. „Bylo mu skoro osmdesát, usnul a ráno se neprobudil. Měl krásný život,“ zalesknou se
Karlovi v očích slzy. Na tátu je hrdý, jeho život zavazuje. „Nechci z toho dělat velký slova, ale snažím se celý
život být ký jako táta. Nikdy jsem neporušil svoje slovo, na to jsem docela hrdej. Se mnou nikdo nemusí mít
žádný smlouvy. O to víc mě štve, když někdo nedodrží to, co slíbí. To já netoleruju,“ uzavírá vyprávění Karel
Vágner. Na lidi, jako byl Josef Vágner, se nesmí zapomenout. Na legionáře, který se zasloužil před 100 lety
o vznik Československa. sel Na muže, jenž vyprovázel na poslední cestu prezidenta osvoboditele Tomáše
Garrigua Masaryka...
***
Je to celý DiCaprio
„Tuhle fotku mám hrozně rád. Podívejte, jaký to byl bourák. V osmdesáti letech se ještě koukal po babách,“
ukazuje Karel Vágner tatínkův snímek ze služby u letectva. Elegán v koženém kabátě, který prý měl někdo
z Karlových bratrů a hezký úsměv. Nevidíte v něm známého hollywoodského herce? „Moji přátelé říkají, že je
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táta celý Leonardo DiCaprio,“ usmívá se muzikant. A je to tak, podoba tu je. Že by měl štábní rotmistr Josef
Vágner někde za oceánem levobočka?
Kapelník
Josef Vágner hrával v námořnické kapele na housle a pak měl ve Kbelích bez jakýchkoliv dotací asymfonický
orchestr. V zimě za ním jezdili muzikanti na zkoušky na kolech, jeden měl k rámu přidělaný buben, druhý basu.
„Táta je nejdřív rozmrazoval grogem a pak hráli. Sice nic moc, ale hráli. Já jim za dvacet kaček vodil spolužáky
z konzervatoře jako výpomoc třeba na fagot, hoboj. boj. Bylo to nádherný.“ Maminka byla náčelnice Sokola,
hrála v amatérské operetě. „Nádherně zpívala, pívala, jezdila na koncerty s Ádou Pospíšilem. Byla úžasná,
vůbec se mu nedivím, že táta neodešel do Až do konce života se měli strašně rádi, milovali se,“ s láskou
vzpomíná na rodiče Karel Vágner. amu o války. er.

Kulturní servis
26.2.2018
(cul)

Benešovský deník

str. 02

Benešovsko

Pokoří cestu Čeňka Kraupnera
Benešov – Turisté z Benešova si tento týden vezmou na paškál stezku Čeňka Kraupnera. Pokořit tuto cestu se
chystají ve středu, kdy z benešovského nádraží odjedou autobusem v 9.10 do Miličína. Následně již vyjdou na
zdejší naučnou stezku. Odjezd je naplánovaný z Ješetic ve 14.35, ale zájemci mohou využít i autobus
z Miličína. Čeňek Kraupner je známý miličínský rodák.
Byl nadšeným ochotnickým hercem, zároveň starostou města v letech 1919 až 1920. Jako nadšený Sokol
pomáhal zrealizovat výstavbu Sokolovny v Miličíně. Po něm pojmenovaná stezka vede třeba k nejznámějším
miličínskému přírodnímu úkazu, Kamennému lvu.
Region| Střední Čechy

Únor 1948 v Rakovníku? Plný změn a komunistů
26.2.2018 Rakovnický deník
RENÁTA FRYČOVÁ

str. 01

Titulní strana

Na historické události naší země bychom neměli zapomínat.
K významným patří i únor 1948. Je označován jako komunistický puč. Rakovnický deník pro čtenáře zjišťoval,
co se dělo na Rakovnicku ve dnech mezi 17. a 25. únorem před sedmdesáti lety.
Rakovnicko – Stejně jako ve všech městech a obcích v Československu se už před únorem 1948 i na
Rakovnicku připravovalo připojení k sovětskému mocenskému bloku. Čtyřiadvacátého února stávkovali
zaměstnanci v rakovnických závodech, aby podpořili přijetí demise některých tehdejších ministrů.
„Rovněž na Rakovnicku se koná celostátní jednohodinová stávka za přijetí demise zrádných ministrů tří
zkrachovalých politických stran,“ stojí ve zprávě o stávce v závodě Vltavský Rakovník.
O dva dny dříve, tedy 22. února, se v Průmyslovém paláci v Praze konal sjezd závodních rad a odborů.
Výsledná rezoluce vyslovila podporu Gottwaldovi. Ten samý den vznikl v Rakovníku okresní akční výbor
Národní fronty. Ten hned vyzval k vytvoření obvodních akčních výborů ve všech obcích. A komunisté tak na
Rakovnicku rychle posilovali svojí moc.
Kolem 25. února psali předsedové takřka všech místních organizací prohlášení a zprávy, ve kterých vyzývali ke
změně a hlavně podpoře Klementa Gottwalda. Vznikaly nové organizace a hnutí. Ve stávajících začala
takzvaná očista státních a veřejných orgánů. To znamenalo propuštění všech lidí, kteří nevyhovovali
komunistům.
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Lidé, kteří měli štěstí, vyvázli jen s disciplinárními tresty. V tehdejších rakovnických závodech bylo propuštěno
celkem třicet zaměstnanců a pětačtyřicet jich dostalo disciplinární trest.
Poúnorová očista se nevyhnula ani rakovnickým učitelům. „Další záznam do novodobé školní historie učinil únor
1948. Také na naší škole vznikl akční výbor, řadě profesorů bylo doporučeno, aby si do konce roku vzali
dovolenou a poté byli přeřazeni na jiné školy, nebo ze školství úplně odešli,“ píše v historických materiálech
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Mezi 22. a 26. únorem se na Rakovnicku konaly bezpečnostní
kontroly. Při nich byly zabaveny nejen zbraně, ale i některé časopisy.
„Zabaveno bylo 640 čísel Svobodného zítřku,“ uvádí Josef Kubínek v knize Rakovník v únoru 1948.
Většině dnešních rakovnických pamětníků bylo v té době mezi patnácti až dvaceti lety. A sami říkají, že je tehdy
zajímaly jiné věci než politika.
„Z února osmačtyřicátého si toho moc nepamatuji.
Vzpomínám si ale na sokolský slet. Byli jsme tenkrát na Václavském náměstí v Praze a brečeli jsme dojetím,
protože to bylo moc pěkné. A pak ještě na první máj v roce čtyřicet osm,“ vypráví tehdy čtrnáctiletá Věra
Moravcová z Kněževsi. Sokolský slet v roce 1948 byl poslední. V dalších letech ho nahradila celostátní
spartakiády a název Sokol byl přidělen vesnickým tělovýchovným jednotám.
Rakovník se v únoru 1948 zapsal i do celostátních dějin. A to proto, že z místního letiště chtěli uprchnout politici
Šrámek a Hála do Francie. Letadlo francouzské diplomacie, které pro ně letělo, ale nemohlo nakonec
v Rakovníku přistát. V okolí letiště zrovna pracovali členové brigád národních směn a zahraniční letadlo ihned
nahlásili složkám.
Hálovi se podařilo z letiště uprchnout, ale zapomněli tam klobouk a další věci, které je později usvědčili.
.
Region| Střední Čechy

OBRAZEM: Jubilejní ples připravili domašínští Sokolové
25.2.2018 benesovsky.denik.cz
Lucie Sedláková

str. 00

Moje Benešovsko

Domašín - Jubilejní ples si užili domašínští Sokolové v sobotu 24. února. Místní sokolovnu roztančili již po
padesáté. A parket doopravdy nezůstal prázdný.
URL|:
https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jubilejni-ples-pripravili-domasinsti-sokolove20180225.html
Vyšlo i v dalších regionálních médiích.

OBRAZEM: Na šibřinkách se sportovalo
25.2.2018 nymbursky.denik.cz
Miroslav Jilemnický

str. 00

Moje Nymbursko

V Lysé nad Labem se v sobotu konaly tradiční sokolské šibřinky. Odpoledne patřilo dětem, které řádily při
nejrůznějších sportovních hrách. Oblečené byly nikoliv ve cvičebním úboru jako obvykle, ale v maskách. Po
tělocvičně tak běhaly princezny v sukních, nejrůznější zvířátka i rytíři. Šibřinky se v Lysé konají již od počátku
90. let, mají tedy více než dvacetiletou tradici. Po skončení dětského karnevalu začali se zábavou dospělí
Sokolové. Foto: Zuzana Pelantová
URL| https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/na-sibrinkach-se-sportovalo-20180225.html
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S kyticí oblíbených růží přáli ke 105. narozeninám
25.2.2018 orlicky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Orlicko

Letohrad - Lidmila Junková oslaví v neděli 25. února úctyhodné sto páté narozeniny. Na Orlici, kde bydlí již
čtrnáct let u své dcery, jí v předstihu přišel poblahopřát starosta Petr Fiala. Jubilantce daroval kytici jejich
oblíbených růží.
"Lidmila Junková vyrostla v nedalekých Verměřovicích, kde se v roce 1913 narodila. S manželem přivedla na
svět a vychovala dvě děti Její dlouholetou starostí byly domácnost a pomoc v hospodářství. Mezi záliby patřily
háčkování, pletení a vyšívání. Ve volném čase, jehož mnoho neměla, cvičila se sokoly a také ráda tancovala.
Před patnácti lety se po operaci, kdy už nemohla žít sama na odlehlém statku ve Verměřovicích, přestěhovala
na Orlici, oporu nalezla u své dcery. (mag)"
URL| https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/s-kytici-oblibenych-ruzi-prali-ke-105-narozeninam-20180225.html
Vyšlo i v dalších regionálních médiích.

Výročí komunistického převratu
25.2.2018

ČRo Radiožurnál

str. 06

18:00 Zprávy

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka
-------------------Také dnes si lidé připomněli 70 let od komunistického převratu v roce 1948. V Praze na Malé straně to byl
například protikomunistický pochod sokolů a studentů, který tehdy brutálně rozehnala policie.
Lucie KOCUROVÁ, redaktorka
-------------------Krátce před polednem přišli na Hradčanské náměstí zástupci sokolů, politických vězňů a studentů, aby k soše
Tomáše Garrigue Masaryka položili takzvanou kytici jednoty, říká Jan Řeřicha, jeden z pořadatelů festivalu
Mene Tekel.
Jan ŘEŘICHA, pořadatel festivalu Mene Tekel
-------------------Chceme jim tim vyjádřit určitou jednotu demokratických sil v této zemi, které jsou spojeny napříč různými
stranami.
Lucie KOCUROVÁ, redaktorka
-------------------Na Václavském náměstí se konaly nejen vzpomínkové akce, ale i demonstrace za svobodu, demokracii
a svobodné podnikání.
Radomil BÁBEK, organizátor
-------------------Chceme především vzpomenout to smutné výročí a pak nepochybně chceme připomenout to, že to vypadá, že
se demokracie a svoboda v České republice už zase začínají vytrácet.
Lucie KOCUROVÁ, redaktorka
-------------------Řekl organizátor Radomil Bábek. Akce se podle ČTK zúčastnilo několik stovek lidí. Lucie Kocurová,
Radiožurnál.
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Žili jsme prostě, s nadšením a vesele. V 93 letech je Otto Středa osobností
Červeného Kostelce
25.2.2018

ČRo - hradec.cz

str. 00

Co na tom, že byl zrovna všední den. I tak byla návštěva, na kterou se s mikrofonem vypravila Romana
Pacáková, velmi nevšední. Rozjela se do Červeného Kostelce za panem Otto Středou, který nedávno převzal
titul Osobnost sportu a kultury města Červeného Kostelce.
Když si začali s Romanou Pacákovou povídat o všem, čím v životě byl a on byl vším rád, v očích mu jiskřilo
a vzpomínání nebralo konce.
Od dětství hrál loutkové divadlo, celý život byl dobrovolným hasičem, dlouhá léta také konferenciérem dechové
hudby. Ale především byl pan Otto Středa všestranným sportovcem.
A jeho sportem číslo jedna se stal tenis. Jako malý kluk za první republiky běhal na síť pro míčky, když hráli páni
továrníci. Ale na kurt se dostal až jako učeň. První raketu si koupil v Hronově za více než sto korun a to tehdy
byly nějaké peníze!
Stál u zrodu červenokosteleckého tenisového oddílu a zůstal mu věrný po dobu celé jeho šedesátileté historie.
V padesátých letech minulého století se ještě hrálo ve Smetanových sadech. Jak příznivců bílého sportu
přibývalo, bylo potřeba vybudovat pro tenisový oddíl odpovídající zázemí. Otto Středa s přáteli tedy s fortelem
sobě vlastním přiložil ruce k dílu. Vybudovali šest kurtů u vodárny za fotbalovým hřištěm. Hráli i krajský přebor
a několik generací červenokosteleckých dětí tenisu naučil. Ještě v 81 letech Otto Středa vyhrál po boku
kamaráda Dana Pavlíka klubový tenisový turnaj ve čtyřhře.
Na tenisových kurtech strávil obrovskou část svého života a vždy byl v kolektivu vítaný díky své schopnosti
zvednout svým přátelům náladu nejrůznějšími způsoby. Dodnes se např. vypráví o jeho exhibici na turnaji
dospělých, kterou odehrál coby Miss Mitt-Wochová, a dodnes také navštěvuje tenisový areál a skládá básně
týkající se klubového dění.
Otto Středa byl nejen tenistou, ale všestrannou sportovní osobností. Hrál také stolní tenis, závodně fotbal, hokej,
lyžoval a od deset let chodil do Sokola.
A málokdo je také tak všestrannou osobností kulturní, jako Otto Středa. Už jeho tatínek ho přivedl k divadlu,
a tak s červenokosteleckými ochotníky strávil na prknech, která znamenají svět, celý život.
Měl také vytříbený smysl pro humor a komické nadání. Tvořil a řídil originální estrádní programy, s nimiž
s kamarády jezdili po širokém okolí.
Maminka ho zase vedla k hudbě a jako malému mu k Ježíšku koupila housle. Hrál a cvičil poctivě, ale spíš
z povinnosti. Zalíbení našel ve zpěvu a prozpíval se životem s pěveckým sborem Záboj. Miluje všechny hudební
žánry a nejvíce hudbu taneční. Však je také skvělým tanečníkem a za život protancoval nejedny střevíce. Ještě
nedávno chodil tančit na věhlasné odpolední čaje do Řešetovy Lhoty.
K hudbě si našel jinou cestu, i když vedla trochu oklikou. Tehdejší dirigent dechové hudby Podzvičinka Jiří Rosa
byl kamarád pana Středy z nedaleké Olešnice, a tak slovo dalo slovo a Otto Středa se stal na mnoho let
neopakovatelným konferenciérem této kapely.
V mládí se vyučil brašnářem a také knihařem, a to se mu velmi hodilo, protože si stovky svých fejetonů
a humorných gratulací, které psal na kamarády z tenisu i dechovky, mohl také sám svázat do několika knih.
Pan Středa dal také Romaně Pacákové nahlédnout do svého archivu fotografií. A tak řeč přišla i na jeho rodnou
chalupu v Červeném Kostelci, která stála na místě, kde je dnes parkoviště Penny marketu. Bourali ji s rodinou
vlastníma rukama. Vyrůstal ve velmi skromných poměrech. Vyučil se brašnářem a knihařem. Tatínek byl
obuvník a maminka v domácnosti. Měl dva starší bratry.
I domácí strava byla velmi prostá. Maminka ale byla dobrá hospodyně, aby ušetřila, chodila posluhovat do třech
domácností, aby měli na Vánoce cukroví a na Velikonoce pomlázku. Také tatínek měl ještě další dvě řemesla,
dělal rolety do oken a protože byl výborný počtář, tak si přivydělával jako účetní.
Pole neměli a tak nemusel pracovat v hospodářství. Zato měl na starosti velkou bandu dětí z celé ulice. Byl
z nich nejstašří a říkali mu "táta ulice". Stal se jejich přirozeným vůdcem, hráli fotbal s balonkem od Bati za
korunu, někdy bohatší děti přinesly i kožený míč.
Také byl skautem a na táboření v přírodě s kamarády, stan z celty a dršťkovou polévku z kotlíku nikdy
nezapomene.
Žili prostě, s nadšením a vesele. Celé dětství běhali s kamarády po lesích, hráli si na indiány i na vojáky, sbírali
maliny a ostružiny a všechen ten pohyb a činorodost už ho pak provázely celým životem. A to byla také
odpověď pana Středy na otázku, jak se dožít tak úctyhodného věku ve vynikající fyzické i duševní kondici...
Panu Středovi i ve 93 letech výborně slouží paměť, a tak je rád, že když se ohlédne, má na co vzpomínat.
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URL|
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https://hradec.rozhlas.cz/zili-jsme-proste-s-nadsenim-a-vesele-v-93-letech-je-otto-streda-osobnosti-

KOMENTÁŘ: Komunistický puč se podařil, změnil se však v Pyrrhovo
vítězství
25.2.2018 zpravy.iDNES.cz
Votápek Vladimír

str. 00

Zprávy / Domácí

Ten kdo chce, může v neděli 25. února 2018 oslavit s veškerým pokrokovým lidem této planety 70. výročí
Vítězného února. Pro ty, kdo nedávali ve škole pozor a nemohou si vzpomenout, co to bylo za událost, máme
následující komentář.
25. února 1948 stárnoucí a nemocný prezident republiky přijal návrhy premiéra na změnu složení vlády. Vláda
byla v té době v krizi, protože se koaliční strany nedokázaly dohodnout na politickém složení krajských
policejních ředitelů.
Těch rozporů ve vládě bylo mnohem víc, ale výměna několika policejních ředitelů byla v té době chápána jako
hrozba vzniku policejního státu. Ministři tří demokratických stran proto podali demisi a předpokládali, že to
nejsilnější politická Strana takzvaně zabalí, celá vláda odstoupí a budou vypsány nové volby. Taková alespoň
byla v naší zemi ústavní zvyklost.
Namísto toho premiér navrhl do vlády nové ministry, kteří souhlasili s jeho politickým kurzem. Strana začala po
celé zemi vytvářet alternativní orgány státní moci (takzvané akční výbory) a s pomocí oddílů ozbrojených
civilistů, svých sympatizantů, převzala moc ve státě. Tisíce studentů bylo vyhozeno ze škol, tisíce lidí přišlo
o práci.
Demokratická část společnosti, včetně sokolů a legionářů, se nezmohla na odpor, protože výměna vlády
vlastně proběhla podle litery zákona. A ozvat se později, to už člověk riskoval nejen práci, ale často také
kriminál. Dlouhých čtyřicet let pak byl stát řízen podle „vědeckých principů“. Strana šla do ulic s heslem
„Republice více práce, to je naše agitace“.
Všechno mělo být naplánováno, rozhodovat se mělo bez zbytečného blábolení. Pokud už byla diskuse
nezbytná, měla probíhat pod vedením Strany a jejích členů. Je třeba podotknout, že uvedená změna řízení
společnosti proběhla za nadšeného souhlasu většiny lidí. Kdyby se tehdy konalo referendum, tehdejší nejsilnější
politická strana a její předseda by ho patrně vyhráli. Bez svobody po čtyři desetiletí
Jak je možné, že lidé v únoru 1948 ve své většině podporovali stranu, která jim na čtyři desetiletí vzala nejen
svobodu, ale také ekonomickou budoucnost? Inu proto, že byli nespokojení se stavem tehdejší politické scény.
Byli vystrašení nedávnou válkou, zaskočeni vlnou násilí, demagogie a primitivismu, která nás zalila nejprve ze
západu a pak z východu.
Demokratický režim staré republiky měl celou řadu nedostatků a bylo ho možné oprávněně kritizovat ve
spoustě věcí. Lidé viděli mnoho příkladů politické korupce. Snili o uspořádání, které by bylo sociálně citlivější.
Kritizovat demokracii a nabízet populistická řešení, proto bylo nejspolehlivějším způsobem, jak získat pozornost
veřejnosti, jak uspět ve volbách. Strana a další populisté každému něco slíbili. Zemědělcům půdu, dělníkům
továrny. Penzistům důchody. A lidé těm snadným receptům na všeobecné štěstí uvěřili. Kdo by se jim mohl
divit?
Těch, kteří předvídali, že návrhy Strany nás nedovedou ke světlým zítřkům, ale do temných dnů novodobého
nevolnictví, bylo jen málo. A bylo tak snadné je umlčet nálepkováním. Že se narodili se stříbrnou lžičkou v puse
a vyrostli v bavlnce. Že jde o salónní demokraty, kteří tu skutečnou - lidovou demokracii - nedokáží, nebo
nechtějí pochopit.
Vrcholem takové demagogie bylo tvrzení, že šťourové, kteří varují před populismem a škodami, které zemi
přinese, to vlastně s normálními lidmi nemyslí dobře . Že to jsou třídní nepřátelé. Východní satelit
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Dnes už dobře víme, kam nás tehdejší premiér a jeho strana dovedli. Z republiky, která patřila do desítky
nejrozvinutějších zemí světa, udělali satelit východní velmoci. Stát, ve kterém byl nedostatek všeho, včetně
toaletního papíru. O dobrých potravinách, nebo kvalitním spotřebním zboží ani nemluvě. Svou rádoby
racionalitou a odmítáním demokratické diskuse z nás téměř udělali rozvojovou zemi.
Po 40 letech to naštěstí příslušníky politické elity přestalo bavit, protože své poddané sice mohli podle libosti
dojit a šikanovat, ale pro kvalitní hifi soustavu, nebo třeba voňavé toaletní mýdlo si stejně museli zajít do
Tuzexu, kde se prodávalo zboží z té zahnívající ciziny, řízené užvaněnými demokraty.
Jak je možné, že jim to vydrželo dlouhá čtyři desetiletí? Patrně proto, že autoritativní řízení přineslo i nějaké
úspěchy. A o neúspěších se nesmělo mluvit. Odklon od diskuse z počátku skutečně znamenal rychlejší
rozhodování a umožnil řešení některých problémů. Třeba naše dětské zdravotnictví, které díky centrálnímu
plánování rychle zavedlo řadu myšlenek, formulovaných ještě před válkou, představovalo počátkem 50. let
skutečnou světovou špičku. A podobných příkladů by se jistě dalo nalézt víc.
Velmi brzy se samozřejmě ukázalo, že něco přikázat je jenom půl úspěchu. Že ještě důležitější než nějaká
řešení vynucovat je správná řešení nalézat. A to se bez demokracie s jejím věčným kritizováním,
připomínkováním a namítáním, jestli chcete s jejím „žvaněním“, prostě neobejde. Naše země se postupně
odkláněla od správného kurzu, zaostávala za vyspělými zeměmi, až skončila na mělčině reálného socialismu.
Dnes, stejně jako před sedmdesáti lety, je demokracie v defenzívě. A pokud se v zemi najde opravdu
odhodlaná síla, která bude chtít prosadit jiný způsob řízení společnosti, tak se jí to možná podaří. Výročí
Vítězného února nám ukazuje, že bychom na tom prodělali všichni a ti nejobyčejnější lidé nejvíc.
Protože přes všechnu oprávněnou kritiku a pochopitelnou naštvanost platí, že demokracie je uspořádání, ve
kterém jsou nejlépe ošetřeny zájmy a práva ne jenom těch, kteří mají moc a peníze, ale především těch
slabých.
URL|
https://zpravy.idnes.cz/vitezny-unor-1948-70-vyroci-komentar-dro/domaci.aspx?c=A180224_190133_domaci_evam

A to jste věděli, že kvůli Únoru 1948 vzniklo NATO? Analytik nabízí
globální pohled na události, při kterých se Masarykův duch bez boje vzdal
typicky
25.2.2018 parlamentnilisty.cz
Jonáš Kříž

str. 00

ROZHOVOR Bojovný Masarykův duch byl v únoru 1948 stejně jako v roce 1938 a v srpnu 1968 poražen typicky
českou národní nemocí, která poprvé vykrystalizovala v literární postavě pana Broučka z pera spisovatele
Svatopluka Čecha, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mezinárodně uznávaný analytik v oblasti
geopolitiky Dr. Jiří Valenta. Malé národy podle Valenty musejí tváří tvář agresi odmítnout „broučkismus“
a spolehnout se na svou vnitřní sílu, jako se to v ozbrojeném střetu se Sovětským svazem podařilo například
Finům během tzv. zimní války. Únorový převrat v Československu měl podle Valenty geopolitické dopady. Byl
mimo jiné i jedním z důvodů vzniku Severoatlantické aliance. Za to, jak proběhl, si ale Češi můžou sami, říká
Valenta. Demokraté se prý vzdali bez boje a zbytečně.
V Česku bývá únorový převrat z roku 1948 chápán jako konflikt mezi Klementem Gottwaldem, jeho komunisty
a zástupci demokratických stran. Jakou roli ale na celé věci sehrálo geopolitické hledisko? Akademici se při
interpretaci komunistického puče v únoru 1948 dopouštějí jedné zásadní chyby. Samozřejmě že geopolitické
hledisko zde hrálo svou roli, bylo ale sekundární. Poblíž hranic probíhaly určité sovětské manévry, to ano.
Klíčové faktory ale byly doma v Československu. Jedním z těch klíčových faktorů je fenomén, který nazývám
termínem „broučkismus“ neboli typicky česká národní nemoc, na kterou se podle mého ale často zapomíná.
Odkazuji tím na postavu pana Broučka z pera spisovatele Svatopluka Čecha. Jednoduše řečeno, Brouček je ve
své podstatě měšťák, který se pravidelně zpíjí pod obraz v pražské hospodě na Vikárce, má rád dobré jídlo,

Stránka 12 z 73

vede řeči o hrdinství, ale v zásadě je zbabělec. Brouček není ochoten případně položit své vlastní oběti za své
druhy ve zbrani, kteří by mu mohli v jeho vlastních problémech pomoci. Je sobecký, zkažený a není ochoten
bojovat za svou zemi. Dalším zásadním faktorem je i to, že Masaryk zosobňující esenci anti-komunismu je
v době únorového puče již mrtev. Aktuálním vůdcem Československa je prezident Edvard Beneš, kterého
považuji za takového náčelníka „broučkismu“. Podívejme se na situaci Československa po druhé světové válce.
Tři roky zde vládla koaliční vláda, na které se podíleli komunisté, sociální demokraté a rovněž národní socialisté.
Pravda je také to, že od léta 1947 vyvíjelo Rusko na Československo tlak, aby se země nepodílela na
Marshallově plánu. Namísto toho chtěli ekonomicky zemi kompenzovat právě Sověti. Jenže to nebylo Rusko,
které by v té době diktovalo složení vlády nebo mechaniku či dynamiku únorového puče. Puč spustili a provedli
čeští komunisté s podporou některých levicovějších sociálních demokratů, nikoli sovětská armáda nebo snad
agenti tajné služby. Bylo Československo západními mocnostmi vnímáno jako součást sovětského
geopolitického bloku ještě před únorovými událostmi osmačtyřicátého roku? Tak to není úplně přesné tvrzení.
Československo osvobodily obě vítězné velmoci, jak Američané, tak Rusové. Ačkoliv lze uznat, že část
osvobozená vojáky americké armády byla výrazně menší. Řekněme ale, že velmocenský konsenzus té doby byl
ten, že Československo bude jako země ve svém budoucím postoji k Západu přátelská. Počítalo se sice s tím,
že bude představovat spojence Ruska, ale zároveň si mělo uchovat svůj demokratický systém. Samozřejmě je
jednoduché ukazovat v souvislosti s pučem na Rusy. Připomeňme si ale to, jak byl Gottwald rozčilený, když jej
po spuštění puče navštívil ruský velvyslanec Valerián Zorin. Gottwald se divil, co tam Zorin vlastně dělá.
Existují i dřívější výklady únorové události, které považují Rusko za mocnost primárně odpovědnou, za to, co
tehdy v Československu proběhlo. Z větší části ale šlo o událost, která se uskutečnila převážně za účasti
vnitrostátních elementů. Pomoc z Ruska byla spíše nepřímá. PŘEČTĚTE SI EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S ANALYTIKEM JIŘÍM VALENTOU O ČESKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH Klíčovým faktorem bylo
brilantní naplánování, organizace a celkové provedení puče ze strany Rudolfa Slánského, který hrál v události
ještě významnější roli než sám Klement Gottwald, a Bedřicha Gemindera, hlavy stranického sekretariátu. Ti dva
zorganizovali paravojenské Lidové milice, který byly využity jako výhrůžka a působily nátlak, který byl úspěšný
bez toho, aby vůbec vystřelily. Dalším faktorem byly strašlivé strategické chyby demokratických ministrů. A do
hry tu opět vstoupil pan Brouček a jeho nemoc. Do těchto chyb například patří protestní rezignace řady ministrů
demokratických stran z jejich funkcí. Pokud by totiž ministři nerezignovali, komunisté by museli použít sílu, a to
by probralo a možná i vyzvalo k akci českou veřejnost. Možná varianta reakce tu ze strany demokratů byla.
Například mohla proběhnout mobilizace loajálních vojenských velitelů (armáda byla v té době nadstranická)
a Sokola. Jenže demokraté se spolu za pomoci „broučkismu“, který se v Česku objevil už během nacistické
okupace, v podstatě vzdali bez boje. Československo bylo jedinou zemí bývalého východního bloku, ve které po
konci druhé světové války nebyli přítomni sovětští vojáci. Čím bylo specifické? Československo mělo skutečně
zvláštní status, a to po všech stránkách, nejenom co se týče nepřítomnosti sovětských ozbrojených sil. Vládu
tehdy sice vedl Klement Gottwald jako premiér, polovinu ministrů ale tvořili komunisté, polovinu zástupci zbytku
demokratických stran. Mezi těmito subjekty panovala zvláštní rovnováha. Pravda ovšem je, že od léta 1947 se
Rusko vzpíralo Marshallovu plánu. A rovněž se snažilo vytvářet silný tlak nejen na Čechy, ale i na Finy či
Poláky, aby plán předestřený Američany nepřijali. Jenže Rusko složení tehdejší české vlády nenadiktovalo. Puč
provedli čeští komunisté, nikoliv Sověti. Čelil Gottwald ze strany Sovětů nějakému tlaku, aby do země ruské
vojáky vpustil? V únorovém puči nehráli ruští vojáci žádnou roli. Cílem bylo, pokud se na to podíváme z pohledu
Sovětů, v podstatě zachovat ten puč jako vnitrostátní záležitost, ke které by hypoteticky došlo skrze
parlamentární způsoby a bez jakéhokoliv přímého vměšování ze strany Ruska. Jak to, co se v únoru 1948
v Československu seběhlo, vnímal tehdejší americký velvyslanec v Praze Laurence Steinhardt? Steinhardtova
role byla minimální. Myslím si ale, že ho smělé a hlavně brilantně provedené plány komunistů, jak zneužít slabin
demokratů a změnit vládu bez použití násilí, spíše překvapily. Západní mocnosti se po válce netajili tím, že
Sovětský svaz vnímaly jako jasného nepřítele, a to již před rokem 1947, a tedy i před únorovým pučem
v Československu o rok později. Jenže Československo bylo přece jenom v té době poněkud zvláštní případ.
Změnil se nějak pohled na něj ze strany Západu po únoru 1948? V tomto ohledu existují mezi západními
mocnostmi určité rozdíly, jak koneckonců ukazují memoáry jejich tehdejších lídrů. Některé země začaly vést
studenou válku v roce 1946, další až o rok později a některé skutečně až po únorovém puči. Klíčovou událostí
bylo ale setkání Kominformy (Informační byro komunistických a dělnických stran založené v roce 1947, pozn.
redaktora) na podzim roku 1947. Na něm byli čeští komunisté zbytkem kritizováni za užívání metod parlamentní
demokracie k dosažení socialismu. Jenže musíme si uvědomit, že únorový převrat měl obrovský dopad na
všechny tehdejší lídry západního světa. Během jediného roku bylo kvůli puči v Československu a berlínské krizi
(politickému tlaku Sovětů, kterým působili na Západní Berlín) utvořeno NATO, aby se podobná převzetí moci už
neopakovala. Vytvoření NATO pomohlo zachránit zbytek Evropy a představovalo jednu z nejlepších věcí, které
Amerika kdy udělala. Existovaly v té době na straně Západu nějaké konkrétní plány, jak Československo
z oblasti zájmu Sovětů případně dostat? To bych neřekl. NATO uznalo Československo jako jednoho ze členů
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ruské aliance. V roce 1968, když se Češi pokoušeli bojovat proti carské formě ruského socialismu, nemohlo
americkému prezidentu Lyndonu Johnsonovi, který se těšil na dohodu se Sověty kvůli smlouvě SALT (dohoda
o omezení strategických jaderných zbraní, pozn. redaktora), na osudu pražského jara a invazi vojsk Varšavské
smlouvy do Československa záležet méně. A v Praze došlo vlastně v té době k tomu samému, k čemu došlo
i v roce 1948. Opět tu, řekněme, masarykovský duch antikomunismu kapituloval tváří tvář fenoménu pana
Broučka, zbabělosti, statečným, ale planým řečem vedeným v hospodě u piva. A lekce, kterou si z toho
můžeme vzít? Malé národy musejí odmítnout „broučkismus“ a spolehnout se na svou vlastní vnitřní sílu, aby
vzdorovaly agresi. Finům se to podařilo během zimní války, kdy vzdorovali SSSR a později utnuli v zárodku puč,
který v zemi připravovala tamní komunistická strana. Rusové si byli dobře vědomi toho, že pokud by ve Finsku
intervenovali, Finové by bojovali a pro Sovětský svaz by to případně bylo velmi drahé vítězství. Jaká byla
v únoru 1948 role prezidenta Beneše? Z mého pohledu nepříliš pozitivní. Prezident Beneš nebyl prezident
Masaryk. Kdyby byl v té době na Hradě Masaryk, tak by proti komunistům zorganizoval ozbrojený odpor. Jenže
jak všichni víme, v tomto ohledu a ve smyslu určité rozhodnosti jsou důležité osobnostní rysy. Já Beneše
považuji doslova za zosobnění „broučkismu“. Beneš vlastně Masarykova ducha vzdal hned dvakrát, v roce
1938, kdy Československo čelilo nacistické agresi, a o deset let později tváří tvář únorovému puči. Samozřejmě
že pro něj Benešovi příznivci hledají omluvy. Zmiňují například, že byl nemocný. To, co ale neříkají, je to, že byl
Beneš objektem vydírání ze strany důstojníků KGB, kteří do Československa dorazili 25. února. Ono se často
říká, že Češi v sobě mají ducha Jana Husa, že jsou schopni se za své názory a víru nechat zaživa upálit stejně
jako to udělal on. V tomto smyslu lze chápat například Jana Palacha. Jenže v souvislosti s českou náturou se
hodně zmiňuje i Haškův Dobrý voják Švejk. A Švejk je vlastně takový chlapík, který je schopen použít všechny
možné triky jenom na to, aby přežil. Jenomže Švejk není typ člověka, který by bojoval za svou zemi proti cizím
okupantům. To, na co se nicméně zapomíná, je ale duch „broučkismu“, respektive onoho maloměšťáctví,
zbabělosti, které je vidět právě na postavě pana Broučka, jak ji Svatopluk Čech vytvořil. Setkal jsem se s ním
naneštěstí i mezi některými čelními představiteli disentu a Charty 77. Vím o tom, že tam byli lidé, kteří v poklidu
chodili na pivo s důstojníky StB, kteří je sledovali, a ti samí lidé vychvalovali filozofa Jana Patočku. Někteří
z nich trpěli ve vězení jako například můj hrdina Václav Havel. Ale byli tam i jiní, kteří klidně spali s manželkami
těch za mřížemi. Některé z nich jsem poznal velmi dobře a přezdívám jim „pan Brouček“. Jakou mělo
Československo v roce 1948 šanci? Jedinou šancí tehdy bylo, aby čeští politici i občané podnikli to samé, co
čeští legionáři v roce 1920 v Rusku, a sice aby bojovali s Bolševiky. Překvapivě to byli právě legionáři, kteří mezi
lety 1918 a 1920 ukázali, že Češi a Slováci jsou ochotni a zároveň schopní bojovat v zahraničí za své vlastní
národní zájmy. Co se ale týče obrany jejich vlastní domoviny, tak v té selhali, a to hned třikrát, v roce 1938,
1948 a nakonec i v srpnu 1968. Dr. Ing. Jiří Valenta (nar. 1945) Jiří Valenta se narodil v Česku za druhé
světové války v česko-židovské rodině postižené holokaustem. V šedesátých letech studoval spolu s Milošem
Zemanem na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1968 opustil Československo v reakci na srpnovou
invazi vojsk Varšavské smlouvy. Do USA se dostal v roce 1971 ve věku 25 let. Mezi lety 1976–1985 pracoval
jako pedagog na Námořní postgraduální škole v Monterey, kam se dostal prostřednictvím výběrového řízení na
doporučení otce političky Madeleine Albrightové, dr. Korbela. Na škole vyučoval sovětská a východoevropská
studia. Jeho studenti se v té době rekrutovali z řad budoucích diplomatických atašé, příslušníků zpravodajských
služeb, námořnictva a letectva. Jedním z Valentových studentů byl i americký špion Arthur Nicholson, který byl
v roce 1985 zastřelen sovětskou hlídkou během výzvědné mise na území NDR. Kromě toho Valenta vyučoval
i na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře (1984), na univerzitě v Mexico City (1986) a na Institutu politických
věd při univerzitě v německém Kielu (1996). V roce 1986 Jiří Valenta na univerzitě v Miami založil Institut
sovětských a východoevropských studií (ISEES). Jiří Valenta je mezinárodně uznávaným expertem v oblasti
mezinárodních vztahů, přičemž svůj hlavní zájem obrací na ruskou vojenskou strategii a spory mezi velmocemi.
Zaměřuje se na problematiku postkomunismu a velmocenského rozhodování. V minulosti byl například
konzultantem v Bushově a Reaganově administrativě. Kromě toho radil i prvnímu prezidentu České republiky
Václavu Havlovi. Za Havlova úřadování působil mezi lety 1991–1992 jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů
zřízeného při českém Ministerstvu zahraničí. V roce 2005 kvůli svému působení v Ústavu mezinárodních
vztahů obdržel stříbrnou medaili Jana Masaryka za „přínos podpoře a udržení vzájemných vztahů mezi
Spojenými státy Americkými a Českou republikou“. Jiříi Valenta v současnosti působí jako seniorní výzkumník
Centra strategických studií (BESA.-SADAT) Bar Ilanské univerzity v izraelském Tel Avivu. Současně je
i prezidentem Institutu postkomunistických studií a terorismu v Miami na Floridě. Je autorem řady publikací,
mimo jiné i knihy o sovětské intervenci do Československa v roce 1968 Více informací o Jiřím Valentovi a jeho
práci naleznete na stránkách jvlv.net.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/A-to-jste-vedeli-ze-kvuli-Unoru-1948-vzniklo-NATOAnalytik-nabizi-globalni-pohled-na-udalosti-pri-kterych-se-Masarykuv-duch-bez-boje-vzdal-typicky-ceskenarodni-nemoci-525731?utm_source=nm&utm_medium=xml
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Tragédie demokrata. Před 70 lety podlehl Beneš Gottwaldově rudé síle
25.2.2018 ct24.cz
manakv

str. 00

Domácí

Ještě čtyřiadvacátého února měl být prezident Edvard Beneš připravený vzdorovat. Následujícího dne, po
pětidenním nátlaku komunistických funkcionářů vedených předsedou vlády Klementem Gottwaldem, ale
podruhé ve své kariéře kapituloval před totalitní mocí – a jeho podpis pod demisí demokratických ministrů
nasměřoval Československo ke čtyřem dekádám nesvobody. Od 25. února 1948 uplynulo sedmdesát let.
„Byl Edvard Beneš vinen?“ ptal se novinář Ferdinand Peroutka a ptal se již v době, kdy bylo o všem podstatném
rozhodnuto. Stejnojmenný esej, jehož název stínuje i leitmotiv tuzemských intelektuálních debat posledních
sedmdesáti let, totiž napsal v roce 1949 v anglickém exilu, kam o rok dříve uprchl před hrozící komunistickou
perzekucí.
Na nastolenou otázku posléze odpovídal: „Jestliže na prahu nebes budeme souzeni podle svých citů, není
pochyby, že je nevinen. Neboť demokratická víra ani na okamžik nevyhasla v jeho srdci ani se nezkalila v jeho
mozku. Jestliže však budeme souzeni podle svých činů, pak stejně není pochyby, že Edvard Beneš potvrdil
komunistický uchvatitelský akt v únoru 1948. Neučinil nic, aby odhalil jeho násilnost.“
Peroutkovy precizně formulované soudy v tomto případě odpovídají skutečnosti jen částečně. Poté, co se
Edvard Beneš před sedmdesáti lety po čtrnáctidenní vládní krizi podvolil požadavkům komunistického premiéra
Klementa Gottwalda a podepsal rekonstrukci jeho kabinetu v rudém aranžmá, totiž nadobro opustil Pražský
hrad a přesídlil do svého letoviska v Sezimově Ústí. Odjezd z Prahy, při kterém z Hradu podle zvyku zmizela
i prezidentská standarda, měl demonstrovat prezidentskou distanc od změny poměrů ve státě.
V době, kdy metropolí pochodovaly paramilitantní jednotky Lidových milicí a kdy si skupiny straníků sdružené
v tzv. akčních výborech usurpovaly moc ve všech oblastech veřejného života, ovšem šlo do značné míry už
jenom o symbolické gesto – byť nade všechnu pochybnost gesto odpovídající intelektuálnímu zázemí
třiašedesátiletého prezidenta, který coby mnohaletý diplomat vždycky kladl důraz na drobné nuance
demokratického vystupování. V geopolitické realitě totalizující se střední Evropy pro ně ale už nebylo místo.Únor
začal v prosinci. A o pět let dřív
Rozbuška, která v předjaří roku 1948 vyvolala krizi v širokém kabinetu tvořeném komunisty, sociálními
demokraty, lidovci, národními socialisty a slovenskou Demokratickou stranou, je známá. Rudý ministr vnitra
Václav Nosek nechal v půlce února odvolat nekomunistické policejní ředitele, nahradil je osobnostmi loajálními
Gottwaldově partaji, a svůj krok odmítl revokovat i navzdory požadavku demokratických členů vlády.
Národněsocialističtí, lidovečtí a slovenští ministři následně podali protestní demisi, která otevřela cestu k přímé
konfrontaci s Gottwaldovým táborem a během několika dní vyústila v komunistické převzetí moci. Třebaže je ale
25. únor 1948 tradičně považovaný za jedno ze stigmatických osmičkových dat tuzemských dějin, dveře k němu
se otevřely už o pět let dříve – a jednou z osob, které tehdy tiskly kliku, byl paradoxně i Edvard Beneš.
Na počátku pražské cesty do kremelského područí totiž stála smlouva o československo-sovětském přátelství,
kterou v prosinci 1943 pod Benešovou a Stalinovou patronací podepsal velvyslanec v Moskvě Zdeněk Fierlinger
a tamní ministr zahraničí Vjačeslav Molotov. Po negativní předválečné zkušenosti se západními spojenci tím
chtěla tuzemská diplomacie opřít bezpečnostní záruky rozbité republiky o sílu Sovětského svazu.
Příklon k Sovětům ještě umocnilo osvobození země rudoarmějci a podoba nového kabinetu složeného
v Košicích, kde komunisté (za první republiky okrajová a extremistická politická síla) obsadili ta nejvlivnější
ministerstva: drželi strategický resort informací dohlížející na sdělovací prostředky, zemědělství, jež po válce
řídilo osidlování pohraničí, vnitro a také obranu – třebaže tu vedl oficiálně bezpartajní generál Ludvík
Svoboda.Mantinely nové republiky
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Na vychýlení poválečného politického systému se navíc podílel i samotný prezident, který kontury nového
Československa definoval ve spise Demokracie dnes a zítra, psaném ještě během pobytu v Británii. Otřesený
absencí loajality, kterou v Mnichově předvedly Londýn a Paříž, ve své publikaci ohlásil, že se liberálně
buržoazní demokracie přežila a nahradit by ji měla vyspělejší forma socializující demokracie, která by do
československého prostředí zavedla některé prvky sovětského socialismu a omezila kapitalismus.
Za nezdarem prvorepublikového projektu navíc podle Beneše nestál jen Mnichov, ale i selhání domácích
politiků, jejich slabost a sledování sobeckých zájmů. Prezident, který se nikdy dostatečně neidentifikoval se
stranickou politikou, proto už v roce 1942 navrhoval omezit v obnoveném Československu počet partají. Jedním
z reálných neduhů meziválečného období ostatně skutečně byla fragmentovaná politická scéna, která vedla
k nestabilitě vládnutí.
Obě benešovské vize se po osvobození podařilo naplnit, protože prezidentské dekrety vydávané v prvních
poválečných měsících znárodnily velký průmysl i bankovnictví a zavedly centrální plánování. Státem omezený
stranický systém třetí republiky navíc dal prostor jen osmi uskupením.
Navzdory limitům korigované demokracie ale Beneš coby následovník Tomáše Masaryka nadále zůstával věrný
demokratickým hodnotám a počítal s tím, že politika obnovené země musí stát na mravních základech a že
demokratický politik musí být mravní osobností.
Taková koncepce se ale ukázala jako iluzorní nejpozději po volbách v roce 1946, ve kterých v Československu
(v Čechách a na Moravě mnohem výrazněji než na Slovensku) zvítězili komunisté dirigovaní Moskvou. A ti
nestáli o socializující demokracii, ale o socialismus.
13. února: V šestadvacetičlenné vládě komunistického premiéra Klementa Gottwalda bylo devět komunistů, čtyři
národní socialisté, čtyři lidovci, čtyři zástupci slovenské Demokratické strany, tři sociální demokraté a dva
nestraníci (Jan Masaryk a Ludvík Svoboda).
Když komunistický ministr vnitra Václav Nosek odvolal z funkce osm nekomunistických policejních ředitelů
a nahradil je komunisty, vláda rozhodla, že propuštění ředitelé se musejí vrátit na svá místa. Nosek to však za
podpory svých stranických kolegů odmítl.
17. února: Po schůzi kabinetu oznámili ministři strany národně socialistické, demokratické strany a strany lidové,
že podají demisi, nesplní-li Nosek usnesení z 13. února.
19. února: Do Prahy přiletěl náměstek ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin. Tlumočil obavy o vývoj
v republice a Stalinův pokyn, aby předseda vlády Klement Gottwald požádal Moskvu o pomoc, která byla
připravena u maďarských hranic.
20. února: Ministři nekomunistických stran podali avizovanou demisi. Sociální demokraté je však nenásledovali
a vláda nemohla být rozpuštěna, protože demisi podala menšina ministrů. S rozpuštěním kabinetu by se přitom
otevřela cesta k předčasným volbám.
Premiér Gottwald navrhl prezidentu Edvardu Benešovi, aby demisi přijal, komunistická strana se současně
začala připravovat na vyhrocení situace; z pohotovostních oddílů závodních organizací KSČ se začaly formovat
a vyzbrojovat útvary Lidových milicí.
21. února: Komunisté demonstrovali svou sílu v Praze na Staroměstském náměstí. Gottwald zde vyhlásil
zakládání akčních výborů Národní fronty, samozvaných komunistických orgánů, které o čtyři dny později zahájily
ideologické čistky ve všech oblastech veřejného života. Zástupci KSČ opět požadovali na Benešovi, aby demisi
ministrů přijal.
22. února: Sjezd závodních rad odhlasoval znárodnění téměř všeho soukromého majetku. Závodní rady byly
orgány zaměstnanců závodů vytvářené pod patronací KSČ po roce 1945.
23. února: Prezident Beneš sdělil národním socialistům, že na Gottwaldovy požadavky nepřistoupí. Tentýž den
na Pražský hrad pochodovalo bezmála deset tisíc studentů na podporu prezidenta a proti přijetí demise.
Bezpečnost proti nim tvrdě zakročila.
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24. února: Komunisty podpořila jednohodinová manifestační generální stávka na celém území republiky. Do
stále hlubší krize se navíc propadala demokratická síla sociální demokracie. Část uskupení byla již řadu měsíců
pod vlivem komunistů a levicová část strany v čele se Zdeňkem Fierlingerem nyní požadovala dohodu s KSČ;
spolu s dělníky pak obsadila sekretariát a tiskárnu sociální demokracie v Praze.
25. února: Komunisté předložili Benešovi návrh nové vlády. Zároveň svolali na Václavské náměstí demonstraci,
na kterou přišlo zhruba čtvrt milionu lidí. Prezident Beneš ustoupil nátlaku, demisi přijal a zároveň podepsal
jmenování nových ministrů navržených Gottwaldem.
Dozvuky: 10. března byl pod okny svého bytu v Černínském paláci nalezen bezpartijní ministr zahraničí Jan
Masaryk, který se k demisi ministrů nepřipojil. O den později Národní shromáždění schválilo programové
prohlášení nové Gottwaldovy vlády.
V den výročí osvobození, 9. května, Československo získalo novou ústavu, která mimo jiné zakotvila
znárodnění rozhodujících výrobních prostředků. Prezident Beneš ústavu odmítl podepsat. Na konci měsíce se
konaly volby do Národního shromáždění; poprvé byla předložena jednotná kandidátka Národní fronty, která
získala 89,25 procenta hlasů.
Prezident Beneš odstoupil z funkce 7. června, o týden později se stal prezidentem republiky předseda KSČ
Klement Gottwald, v čele vlády ho vystřídal Antonín Zápotocký.
Na bedrech Hradu
Československá politická krize vyvolaná sporem o policejní reorganizaci vyvrcholila pět dní poté, co dvanáct
z šestadvaceti ministrů podalo 20. února demisi. Ambici měli hned dvojí: donutit komunisty k poslušnosti, nebo
vyvolat krizi, která by vedla ke jmenování úřednické vlády a předčasným volbám. Navzdory dva roky starému
volebnímu vítězství totiž KSČ ztrácela na popularitě.
Demokratická vnitrokoaliční opozice ale nebyla jednotná. K demisi se nepřipojil ani šéf diplomacie Jan Masaryk
ani sociální demokraté, jejichž levicové křídlo dirigované Zdeňkem Fierlingerem naslouchalo víc komunistům
než Lidovému domu. A s menšinou odcházejících ministrů vláda automaticky nepadala.
V tu chvíli se rozhořel spor o interpretaci vládní krize, kde měli od počátku navrch komunisté. Ovládali rozhlas,
v metropoli uspořádali tábory lidu a jimi opanované odbory vyhlásily generální stávku, které se zúčastnilo 2,5
milionu lidí. Odstupující ministry rudá média vykreslovala jako podvratnou opozici, která rozbíjí vládu, a jde proti
zájmům pracujícího lidu.
K ruce měla KSČ navíc exkluzivního poradce – sovětského emisara a někdejšího velvyslance v Praze Valeriana
Zorina, který do země přicestoval formálně proto, aby dohlédl na plnění sovětských dodávek obilí. Jeho první
kroky ale směřovaly za Masarykem s cílem ho přesvědčit, aby se k demisi nepřipojoval.
Demokraté, věrni svým uměřeným zásadám i ve střetu s totalitní stranou, naopak místo mobilizace nabádali ke
klidu a své pohledy upínali k Pražskému hradu a osobě prezidenta republiky, na něhož svou polovičatou demisí
delegovali řešení celého kabinetního konfliktu. Beneš přitom neměl mnoho možností, jak situaci vyřešit, pokud
se chtěl držet ústavy. Gottwald totiž za odcházející ministry obratem nabídl doplnění vládní sestavy
o náhradníky ze všech dosavadních vládních stran – s tím rozdílem, že tentokrát šlo o trojské koně rudé hvězdy.
Zlomení demokrata
„Věřím, že rozumná dohoda je možná, protože je nezbytně nutná,“ napsal prezident Beneš ministerskému
předsedovi 24. února 1948. Tentýž den přitom s Gottwaldem na Hradě také osobně jednal, trval na
demokratickém řešení celé krize a pobízel ho k dohodě s protestujícími stranami.
Komunistický premiér ji ale již poněkolikáté odmítl, a Beneš následně národněsocialistickým ministrům vzkázal,
že demisi nepřijme.
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Zvrat přinesla noc. Ráno 25. února dala hlava státu pokyn svému osobnímu tajemníkovi, aby dopisy k přijetí
demise přichystal.
„Nekomunistická opozice příliš spoléhala na prezidenta, ale právě během krize se ukázalo, že ho zná hůř než
komunisté: ti například si byli jisti, že Beneš nepovolá ani armádu, ani sokoly, ani legionáře či studenty do
mimoparlamentního boje, takový postup nebyl ani v jeho myšlení, ani v jeho povaze.“
Proměnných, které stály za Benešovým podvolením se rudé síle, je celá řada, ale ani jejich souhrn nedává
dostatečné vysvětlení prezidentových pohnutek. Beneš nicméně už o dva dny dříve v rozhovoru se zástupci
demokratů zmiňoval své obavy ze sovětské intervence, kterou mu mělo hrozit komunistické vedení, pokud se
jejich požadavkům nepodvolí. Na samém začátku krize ostatně sovětské jednotky v Rakousku posílily
o osmnáct tisíc rudoarmějců.
Premiér navíc Benešovi vyhrožoval také okamžitým zatýkáním „nepohodlných“ osob a zvrácenou ukázku
budoucích praktik předvedly bezpečností sbory mezi 21. a 26. únorem, kdy podle historika Karla Kaplana do
vězení nakrátko zamířilo bezmála pět set okresních funkcionářů národních socialistů a lidovců.
Prezident, vystavený intenzivní ideologické masáži komunistických manifestací, deklarací a stovek dopisů
zasílaných na Hrad, měl navíc pocit, že je v politické krizi kvůli pasivitě demokratického tábora opuštěný – a že
zemi, která se ještě nevzpamatovala z důsledků šesti válečných let, hrozí rozklížení a bojový občanský konflikt.
Historik Václav Veber potom dodává, že vliv na Benešovo rozhodování mohla mít i první dáma Hana a její
starost o manželův zdravotní stav.
Druhý československý prezident od mládí trpěl migrénami a vysokým krevním tlakem a od svých šedesáti let
prodělal nejméně pět atak, při kterých ztrácel řeč a měl potíže s rovnováhou. Rozhodující z mozkových příhod
přišla bezprostředně poté, co Kreml donutil Prahu odmítnout přijetí amerického Marshallova plánu hospodářské
pomoci na poválečnou obnovu Evropy.
Lékařské konsilium tehdy Benešovi doporučovalo, aby nejvyšší ústavní funkci opustil, zatvrzelý politik ovšem
radu odmítl slovy, že „není nikdo, kdo by ho mohl ve funkci nahradit“. Když se ale musel v únorových dnech
podrobit opakovanému jednání s Klementem Gottwaldem, nestál proti odhodlanému komunistickému předákovi
silný státník, ale unavený muž s podlomeným zdravím.
„Právě se vracím z Hradu. Dnes ráno jsem podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili dne 20. února.
Současně jsem odevzdal prezidentu republiky doktoru Edvardu Benešovi seznamy osob, kterými má být vláda
doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy tak, jak jsem je podal, přijal.“
V rozhodný den navštívil Gottwald prezidentský úřad hned dvakrát. V jedenáct dopoledne se s Benešem sešel
za doprovodu ministra vnitra Noska i šéfa odborů Antonína Zápotockého a prezidentovi předal předlohu pro
rekonstrukci kabinetu. „Důsledky našeho návrhu mohou být jedině dobré,“ prohlásil a Beneš odpověděl, že
s řešením krize nebude dělat potíže, ale že si vše potřebuje důkladně rozmyslet.
Po poledni Československý rozhlas dozorovaný komunistickým ministerstvem informací odvysílal smyšlenou
zprávu, že prezident republiky na Gottwaldovy podmínky přistoupil.
V půl páté v podvečer zamířil Gottwald na Pražský hrad podruhé. Zatímco dopolední setkání trvalo půl hodiny,
tentokrát se ministerský předseda zdržel jen deset minut. Prezident, který o deset let dříve sledoval, jak
wehrmacht obsazuje Sudety, podruhé ve své kariéře kapituloval.
Podpisem stvrdil jak pět dní starou demisi dvanácti ministrů, tak i čerstvě podanou demisi dalších dvou.
A třebaže se v tu chvíli otevírala možnost vládu rozpustit (v demisi už byla většina členů kabinetu), připojil
podpis také pod jmenovací dekrety Gottwaldem navržených vládních nástupců.
V pět hodin už komunistický předseda vlády promlouval na manifestaci na Václavském náměstí a oznamoval
„porážku reakce a vítězství pracujícího lidu“. Srocení se podle odhadů zúčastnilo padesát až sto tisíc lidí a hned
v jeho úvodu zaznělo jedno z nejznámějších provolání československých moderních dějin: „Právě se vracím
z Hradu.“

Stránka 18 z 73

Po deváté hodině večerní se na tomtéž místě konalo i slavnostní defilé ozbrojených lidových milicí
a pohraničních pluků. Tichý studentský pochod, který tentýž den večer zamířil na podporu prezidenta
a demokracie Nerudovou ulicí k Pražskému hradu, se podařilo Sboru národní bezpečnosti za pomoci milicionářů
rozehnat.
Jednosměrný most
Důsledek politické krize roku 1948 komunistická propaganda v následujících dekádách překřtila na „Vítězný
únor“ a podle poněkud překvapivých slov novináře Pavla Tigrida používala KSČ toto označení do značné míry
právem.
„Bylo to totiž první a zároveň poslední nesporné vítězství, slazené mírně dávkovanou revolučností, vydobyté
bez pomoci kohokoliv, Rudou armádou nevyjímaje,“ napsal ve své historické knize Kapesní průvodce
inteligentní ženy po vlastním osudu. „Navíc to komunisté vyhráli nad svými národněfrontovými druhy způsobem
pozoruhodným a nepopiratelným zároveň, a to jak z hlediska dlouho připravované strategie, tak z hlediska
bleskově aplikované taktiky.“
Jaká je ale úloha Edvarda Beneše? A byl prezident, který se podruhé ve svém životě snažil zabránit krveprolití,
opravdu vinen za nástup totality? „Spíš než o vině musíme mluvit o osudu,“ píše Peroutka v již zmiňovaném
eseji.
„Doufal, že postaví most (mezi Východem a Západem), po kterém všichni rádi půjdou, a že na prvním pilíři
tohoto mostu bude vytesáno jeho jméno,“ dodává. Zkušenému politikovi s mimořádnou diplomatickou erudicí se
to v jistém ohledu skutečně zdařilo, výsledek byl ale zcela jiný, než by si kovaný demokrat masarykovské školy
představoval.
Chiméra Prahy coby svorníku mezi Ruskem a západní Evropou se totiž do debat o tuzemském
zahraničněpolitickém směřování periodicky vrací – a to i navzdory tomu, že se most, který Beneš v pěti letech
od roku 1943 pomáhal stavět, ukázal jako jednosměrný. Ve chvíli, kdy na něj Československo vkročilo, se totiž
na jeho západní straně spustila závora ze železa. A trvalo bezmála dvaačtyřicet let, než se ji podařilo znovu
zvednout.
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Přestože instalace komunistické strany k moci začala v Československu bezprostředně po porážce nacistického
Německa, k jejímu definitivnímu převzetí došlo až během napjatých únorových dní roku 1948. Přinášíme výběr
klíčových událostí, které zapříčinily pád demokratického systému v ČSR.
13. ÚNORA ODVOLÁNÍ POLICEJNÍCH ŘEDITELŮ
Ministr vnitra Václav Nosek z KSČ (na archivním snímku vlevo) odvolal z funkce osm nekomunistických
policejních ředitelů a nahradil je komunisty. Po debatě vláda rozhodla, že propuštění ředitelé se musejí vrátit na
svá místa. Nosek to ale odmítl.
V šestadvacetičlenné vládě vedené Klementem Gottwaldem bylo devět komunistů, čtyři národní socialisté, čtyři
lidovci a čtyři slovenští demokraté, tři sociální demokraté a dva nestraníci.
16. ÚNORA TŘI MINISTŘI CHTĚJÍ PODAT DEMISI
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Národní socialisté - Prokop Drtina (na snímku při podání ruky prezidentu Edvardu Benešovi) , Petr Zenkl,
Hubert Ripka a Jaroslav Stránský - se dohodli podat demisi, pokud komunisté nebudou respektovat vládní
usnesení.
17. ÚNORA SOUHLAS DALŠÍCH MINISTRŮ S DEMISÍ
Po schůzi vlády, na kterou se ministr vnitra Václav Nosek pro nemoc nedostavil, souhlasili ministři stran národně
socialistické, slovenské demokratické a lidové s návrhem národního socialisty Huberta Ripky podat demisi,
nesplní-li Nosek usnesení z 13. února.
Zároveň doufali, že je budou následovat i ministři sociální demokracie. Tímto krokem chtěli buď donutit
komunisty, aby se podřídili rozhodnutí vlády, anebo vyvolat vládní krizi, která by byla řešena jmenováním
úřednické vlády a vypsáním předčasných voleb, které by pravděpodobně skončily v neprospěch komunistů.
19. ÚNORA PŘÍLET PORADCE SSSR
Do Prahy přiletěl náměstek ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin (na snímku vpravo při diskusi s Janem
Masarykem a Zdeňkem Fierlingerem). Tlumočil obavy o vývoj v republice a údajně i Stalinův pokyn, aby
Gottwald požádal Moskvu o vojenskou pomoc. Zorin také tlačil na některé z ministrů (Jan Masaryk, Václav
Majer) a šířil dezinformace o chystaném puči demokratických stran.
Do Prahy se urychleně vrátil velvyslanec USA Laurence Steinhardt. Opakovaně ujišťoval nekomunistickou
opozici o morální a diplomatické podpoře západního světa.
20. ÚNORA DEMISI PODÁVÁ 12 Z 26 MINISTRŮ
Ministři tří nekomunistických stran se odmítli zúčastnit schůze vlády, dokud nebude rozkaz o odvolání osmi
policejních ředitelů zrušen. Gottwald podmínku odmítl. Před čtvrtou hodinou odpolední podali demisi národně
socialističtí ministři, krátce nato se přidali ministři Demokratické strany Slovenska a nakonec i lidové strany.
Sociální demokracie zůstala ve vládě. Demisi podalo 12 ministrů z 26, tedy menšina, a vláda nemohla být podle
zákona rozpuštěna.
Gottwald (na snímku při jednání na Hradě) navrhl prezidentu Edvardu Benešovi, aby demisi přijal a vytvořil buď
vládu většinovou, nebo ji doplnil levicovými funkcionáři z ostatních stran a masových organizací. KSČ
rozpoutala kampaň proti odstoupivším ministrům. Z pohotovostních oddílů závodních organizací KSČ se začaly
formovat a vyzbrojovat útvary Lidových milicí. V noci byly ve městech, na vesnicích a ve velkých závodech
komunistické schůze.
21. ÚNORA KOMUNISTÉ DEMONSTRUJÍ SVOU SÍLU
Komunisté demonstrovali svou sílu v Praze na Staroměstském náměstí. Gottwald zde vyhlásil zakládání
akčních výborů Národní fronty.
Zástupci KSČ v čele s Gottwaldem opět po Benešovi požadovali, aby demisi ministrů přijal.
22. ÚNORA ZÁVODNÍ RADY POŽADUJÍ ZNÁRODNĚNÍ
Sjezd závodních rad odhlasoval znárodnění téměř všeho soukromého majetku.
Závodní rady byly orgány zaměstnanců závodů vytvářené pod patronací KSČ po roce 1945, nebyly přímo
složkou Revolučního odborového hnutí (ROH), ale fakticky jím byly řízeny. Po únoru se staly orgány ROH.
23. ÚNORA BENEŠ ODMÍTÁ GOTTWALDOVY POŽADAVKY
Prezident Beneš sdělil národním socialistům (na archivním snímku s praporkem v ruce jejich předseda Petr
Zenkl), že na Gottwaldovy požadavky nepřistoupí.
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Na deset tisíc studentů pochodovalo na Pražský hrad na podporu prezidenta a proti přijetí demise ministrů.
Komunisty řízená policie proti nim tvrdě zakročila. S nabídkou protikomunistického odporu v té době přišla
například i část armády či organizace jako Sokol a Orel.
24. ÚNORA KOMUNISTY PODPORUJE GENERÁLNÍ STÁVKA
Komunisty podpořila jednohodinová manifestační generální stávka na celém území republiky; zúčastnilo se jí
2,5 milionu lidí, přičemž v národním hospodářství pracovalo tehdy 5,5 milionu občanů.
Levice sociální demokracie v čele se Zdeňkem Fierlingerem požadovala dohodu s KSČ. Spolu s dělníky pak
levice obsadila sekretariát a tiskárnu sociální demokracie v Praze.
25. ÚNORA BENEŠ USTUPUJE NÁTLAKU
Komunisté Gottwald, Nosek a Antonín Zápotocký předložili Benešovi návrh nové vlády. Komunisté svolali tábor
lidu na Václavské náměstí, kde na zprávy z Hradu čekalo čtvrt milionu lidí.
Vážně nemocný prezident Beneš ustoupil nátlaku (Gottwald vyhrožoval zatýkáním, občanskou válkou
i vojenským zásahem Sovětského svazu) a přijal demisi dvanácti ministrů z 20. února a dodatečnou demisi
Václava Majera a Františka Tymeše (tím sociální demokracie vyměnila své komunistům nepohodlné
představitele) a podepsal dekrety nových členů vlády dle návrhu KSČ. Stalo se tak v rozporu s ústavou,
prezident měl při demisi nadpolovičního počtu ministrů buď rozpustit vládu a pověřit někoho vyjednáváním
o sestavení nové, nebo vypsat nové volby.
V nové vládě měli komunisté 11 křesel, národní socialisté a lidovci po dvou, sociální demokraté tři, zástupci
ROH dvě, slovenští demokraté jedno, Strana slobody jedno a nestraníci dvě křesla. Vláda složila ústavní slib
27. února.
Kolem 17. hodiny oznámil Gottwald na Václavském náměstí, že prezident všechny jeho návrhy přijal. Gottwald
vyhlásil „porážku reakce a vítězství pracujícího lidu“. 25. ÚNORA BENEŠ OPOUŠTÍ HRAD
Krátce po jmenování Gottwaldovy vlády Beneš opustil Hrad a uchýlil se do svého sídla v Sezimově Ústí. Později
ještě odmítl podepsat komunisty připravenou Ústavu 9. května a začátkem června po volbách do Národního
shromáždění, v nichž se poprvé hlasovalo pro jednotnou kandidátku Národní fronty, rezignoval.
Prezidentem se poté stal Gottwald a premiérem Zápotocký.
URL|:
https://zpravy.idnes.cz/klement-gottwald-vitezny-unor-benes-komuniste-fr2/domaci.aspx?c=A180222_111013_volby-2012_vov

Co to, že Český olympijský výbor i Česká obec sokolská se necítí být
poškození
24.2.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Český olympijský výbor i Česká obec sokolská změnily postoj ke kauze sportovních dotací – již se nepovažují
za poškozené. S touto informací přišly zpravodajské relace České televize, aby z toho redaktoři vyvodili, že je to
pomoc Miroslavovi Janstovi, předsedovi České unie sportu.
Podle ČT údajně podle některých právníků tato změna může pomoci šéfovi České unie sportu a vlivnému
advokátovi Miroslavu Janstovi. Toho policie totiž obvinila i kvůli údajnému poškození olympioniků při rozdělování
dotací.
Policie Janstu a ještě další funkcionáře České unie sportu obvinila, že se všichni snažili získat víc peněz pro
svou sportovní organizaci na úkor olympijského výboru a sokolů. Jansta zase tvrdí, že poškození měli být
naopak členové České unie sportu, protože prý měli dostat neúměrně nízkou dotaci.
Sportovci nemohou tolerovat přístup novinářů do živých trestných spisů
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"Já jsem plnil svou povinnost předsedy unie, který musí hájit zájmy sportovců. Jak jsme my mohli někomu
udělat škodu, naopak škoda vznikla nám," řekl Miroslav Jansta.
Poškozen se necítí olympijský výbor ani Sokol
Jak redakce ČT zjistila, Český olympijský výbor policii oznámil, že se poškozený už necítí i když se původně do
trestního řízení proti Janstovi jako poškozený přihlásil.
"…sděluji Policii ČR, že Český olympijský výbor po seznámení s přístupnou částí spisu, majetkovou ani
nemajetkovou újmu v této věci neuplatňuje," píše se v dokumentu, který podepsal předseda ČOV Jiří Kejval.
"Já to vnímám od začátku stejně, jsem rád, že olympijský výbor dospěl k tomuto poznatku," řekl v reportáži na
kameru a mikrofon Miroslav Jansta.
Jansta: Pro mě je postava předsedy ČOV největším životním zklamáním
A stejně se pak pro Českou televizi vyjádřila i Česká obec sokolská.
"…z dosud shromážděného důkazního materiálu a jeho následné analýzy a vyhodnocení v přístupné části
trestního spisu k dnešnímu dni (20. února 2018) nevyplývá, že by ČOS vznikla majetková či nemajetková újma.
Za těchto podmínek ve stávajícím čase ČOS újmu neuplatňuje," uvedla v stejné reportáži i starostka České
obce sokolské Hana Moučková.
V reportáži ČT bylo rovněž sděleno, že ani změna postojů sportovních spolků ke svému poškození nic nezmění
na tom, že vyšetřování bude pokračovat. Mělo by údajně trvat ještě několik měsíců.
(ps, ČT, Prvnizpravy.cz, foto: ps)
URL| http://www.sportovnilisty.cz/sport-a-stat/co-to-ze-cesky-olympijsky-vybor-i-ceska-obec-sokolska-se-necitibyt-poskozeni/
Vyšlo i na prvnizpravy.cz.

Sokolové zvou na vepřové hody
24.2.2018
(r)

Jablonecký deník
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JABLONECKO O VÍKENDU
Těpeře u Žel. Brodu – Libo-li něco od prasátka? V sokolovně v obci Těpeře se ještě dnes konají oblíbené
vepřové hody. Od 14 h na příchozí čeká prdelačka, jitrnice, jelita, ale i zabijačkový guláš nebo řízek.
Region| Severní Čechy

OBRAZEM: Sokolové jako olympionici. Tradiční šibřinky lákaly
24.2.2018 ceskobudejovicky.denik.cz
Martin Tröster

str. 00

Moje Českobudějovicko

České Budějovice - Šibřinky pro dospělé si v pátek večer tradičně užili členové T. J. Sokol České Budějovice
a jejich přátelé.
"Sokolovna na Sokolském ostrově se tentokrát hemžila olympioniky. Právě končící sportovní hry byly totiž
tématem letošního ročníku oblíbených maskovaných šibřinek. Program zpestřila kapela Patriot."

URL|
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-sokolove-jako-olympionici-tradicni-sibrinkylakaly-20180224.html
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U kostela bude další velkolepá historická podívaná. Připomene sté výročí
republiky
24.2.2018 e-mostecko.cz
Redakce

str. 00

Co se chystá

Oslavy, které pořádá město Most společně s místním oblastním muzeem, vypuknou v sobotu 26. května
a potrvají celý den. Slavit ale nebude jen Československo, ale též Oblastní muzeum Most, které právě
v letošním roce dovrší úctyhodných 130 let své existence.
Dopolední program se ponese v duchu atmosféry 1. republiky, návštěvníci uvidí skauty a sokoly, uslyší
Hašlerovy písničky, pobaví se v dobovém kabaretu, nakoupí na dobovém tržišti… K prohlídce bude stacionární
bojová technika a vojsko, mezi nimi nebudou chybět legionáři nebo vojáci Československé armády z let 1918 až
1938. V muzeu mezi tím bude probíhat odborná část oslav – výstavy a přednášky. Pro snazší přesun spojí
v uvedeném dni obě místa kyvadlová doprava.
Nejatraktivnější část programu je nachystána na odpoledne, kdy se u rybníčka nedaleko děkanského kostela
odehraje bitva o Most, která patřila v rámci dobývání českého pohraničí v roce 1918 mezi nejvýznamnější
vojenská střetnutí na území mladé republiky. Závěrečná ceremonie už bude patřit samotnému prvnímu
československému prezidentovi Tomáši G. Masarykovi, který ve skutečnosti město Most jako prezident nikdy
nenavštívil.
Program oslav vzniku Československa se stále připravuje, je proto pravděpodobné, že v něm ještě dojde ke
změnám, o nich bude město Most informovat.
URL| http://www.e-mostecko.cz/zpravy/co-se-chysta/62107-u-kostela-bude-dalsi-velkolepa-historicka-podivanapripomene-ste-vyroci-republiky

Orlová opraví pomník. Vrátí také obří orlici
24.2.2018 Mladá fronta DNES
Josef Gabzdyl

str. 17

Kraj Moravskoslezský

ORLOVÁ Do původní podoby se vrátí památník československým obětem Sedmidenní války z roku 1919
v Orlové. Současný stav pietního místa na tamním hřbitově, který připomíná někdejší československopolské
boje, není totiž v dobrém stavu. Památník by měl zpět získat i sousoší se šestimetrovou slezskou orlicí.
„Chceme, aby památník vypadal tak jako po svém odhalení. Zatím jsme schválili 200 tisíc korun na projektovou
dokumentaci a poté požádáme o dotaci ministerstvo obrany, které má fond na opravu válečných hrobů,“ uvedl
starosta Orlové Tomáš Kuča. V lednu 2019, tedy sto let od bojů, by chtěl mít alespoň základní opravy.
Podle Jiřího Caletky z tiskového odboru ministerstva obrany se loni z dotací podařilo opravit 85 válečných hrobů
za zhruba 8,5 milionu korun. A letos je pro totéž určeno více než 11 milionů. Město by mohlo získat až
osmdesát procent celkových stavebních nákladů.
„Vzhledem k charakteru památníku v Orlové, kdy se jedná se o hromadný válečný hrob s ostatky 56 sokolů
a legionářů, je šance na poskytnutí dotace poměrně velká. Podmínkou je však kvalitně zpracovaná a včas
podaná žádost,“ dodal Caletka. Památník byl odhalen 30. září 1928. Po záboru polským vojskem po
mnichovském diktátu v říjnu 1938 bylo pietní místo poničeno, zvláště pak sousoší s orlicí. Po druhé světové
válce byl památník renovován jen částečně.
Sedmidenní válka vypukla 23. ledna 1919 kvůli oblasti Těšínska. Početnější československé vojsko zvítězilo,
boje ukončilo až nařízení velmocí s následným stanovením demarkační hraniční čáry. Polské oběti války mají
na našem území památník ve Stonavě, ten je v dobrém stavu. Další dva památníky připomínající polské mrtvé
jsou už za hranicí.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj
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Sokolské šibřinky
24.2.2018
(ks)

Českobudějovický deník
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České Budějovice – Již 10. ročník sokolských šibřinek pro dospělé pořádal včera T. J. Sokol České Budějovice.
Celý večer se nesl v duchu olympijských her. Tipy na další víkendové akce najdete na straně 2.
Region| Jižní Čechy

Česko si tento víkend připomíná 70. výročí komunistického převratu
24.2.2018

ČRo Plus

str. 01

19:00 Zprávy

Eva ZILIZIOVÁ, moderátorka
-------------------Česko si tento víkend připomíná 70. výročí komunistického převratu z února roku 1948. Ráno se v Praze na
Újezdě sešli pamětníci puče. Společně se zástupci konfederace politických vězňů, Sokolů a představitel
pražského magistrátu. Položili věnce k památníku obětem komunismu a slavnostně pojmenovali přilehlé
stromořadí alejí obětí totality.
Lucie KOCUROVÁ, redaktorka
-------------------Na svoje zatčení vzpomínal na místě i Jan Adámek. V roce 1948 mu bylo 16.
Jan ADÁMEK
-------------------My jsme vydávali protikomunistickej časopis pochodeň, když nám vlítli do bitvy, bylo jich osm, říkali si Vasile,
Borisi, Ivane jo byli to mladý klucí všecko. Všecky nás zmlátili.
Lucie KOCUROVÁ, redaktorka
-------------------Josef Skála z KSČM dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plus hodnotil únor 48 takto.
Josef SKÁLA
-------------------Pokud jde o 25. únor 48. Podívejte se, tu demisi podali ministři sami. Nikdo jim žádnou nabitou hlaveň u spánku
nedržel. Udělali hloupost, to je jejich věc.
Lucie KOCUROVÁ, redaktorka
-------------------Vzpomínkové akce pokračují celý víkend. Dnes ve dvě hodiny se například vydal průvod ze Staroměstského
náměstí na Národní třídu. Lucie Kocurová, Český rozhlas.

Tři příběhy. Únor '48 měnil osudy lidí
24.2.2018 plzensky.denik.cz
Miroslava Tolarová

str. 00

Moje Plzeňsko
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Plzeňský kraj - Letos si připomínáme 70 let od událostí, které se do české historie zapsaly nejprve jako Vítězný
únor, později jako únorový puč. Komunistický převrat, po němž byl v tehdejším Československu nastolen
totalitní režim, vyvrcholil 25. února 1948.
"Deník přináší vzpomínky tří lidí spojených s Plzeňskem, jimž únorové události poznamenaly život. Vycházejí
z rozhovorů zaznamenaných pro projekt Paměť národa.
Karel Vavřínek: Naše letáky měly lidi vyburcovat
Karel Vavřínek se řídí heslem „Když nějakou věc děláš, tak ji dělej pořádně.“ Narodil se v roce 1929 v Plzni jako
nejstarší syn zámožných rodičů. Rodina žila v secesním zámečku, jehož součástí byla pekárna a cukrárna.
S majiteli tam bydleli a pracovali zaměstnanci. Karel byl v mládí nadšený skaut. Skautingu se věnoval do roku
1939, kdy jej zakázali Němci, a poté v krátkém poválečném období, kdy jej na podzim roku 1948 zrušili
komunisté. „V létě 1948 jsme stihli tábor, ale na podzim nám zamkli klubovnu a se skautem byl konec.“
Únor 1948 život zámožné rodiny Vavřínkovy naprosto změnil. „Rodiče, ač kapitalisté, se ze začátku snažili něco
dobrého na komunismu najít.“ Komunistický režim nebyl soukromému podnikání nakloněn a nové poměry
rodinnou situací otřásly. Karel, jemuž byly už v mládí blízké ideje strany lidové, se během války vyučil v rodinné
provozovně pekařem a v roce 1948 dokončil studium na obchodní akademii v Plzni. Společně se skupinkou
pěti podobně smýšlejících přátel začal po únoru 1948 vydávat a tisknout letáky nazvané Hlasy umlčených,
zaměřené proti komunistické politice. Pomocí letáků se snažili přimět lidi k větší aktivitě a informovat je o lživé
komunistické propagandě: „Hrozně nám vadilo, jak nepravdivě se informuje o situaci v Sovětském svazu, která
byla otřesná, což tehdy už věděli i někteří komunisté. Dále jsme všichni věděli, že Plzeň osvobodila americká
armáda, ale v rozhlase hlásili: ,Rudá Plzeň hovoří.‘ To bylo velké zklamání. Lži nám vadily. Chtěli jsme vydávat
materiály, které by lidi vyburcovaly.“ Za tisk a rozšiřování Hlasů umlčených byl Karel Vavřínek v květnu 1949
zatčen. 42člennou skupinu vyšetřovali ve slovenském Ružomberoku, kam Karla po zatčení v Plzni eskortovali.
„Pamatuji se, že jsme museli v Praze přejít z jednoho nádraží na jiné. Policista mě vedl v poutech, měl jsem
řetězy na rukou a šli jsme přes Václavské náměstí. To bylo celé rudé, zrovna se konal nějaký komunistický
sjezd. To byla taková zvláštní tečka.“ Pamětník na vlastní kůži poznal metody výslechu komunistické policie.
„Po vyšetřování mi chyběly čtyři zuby a dodnes na jedno ucho neslyším.“
V LEOPOLDOVĚ S HUSÁKEM
Několik týdnů po zatčení se konal v Bratislavě soud. Soud přečetl: ,Vavřínek – provaz.‘ Karlově matce se
podařilo získat advokáta (za 60 tisíc na hodinu), díky němuž se původní trest snížil na tři a půl roku. Karel se
totiž nikdy nepřiznal a obvinění se podařilo kvalifikovat jako neoznámení trestného činu, o kterém věděl. Trest si
odpykával ve věznici v Leopoldově na Slovensku. Trestanci měli za úkol oplétat proutím skleněné demižony na
víno. Protože Karel neměl s prací žádné zkušenosti, jeho úkolem bylo roznášet na cely proutí. „Uprostřed
věznice byla nově vybudovaná betonová budova, kde byly cely v přízemí. Cela 1: Gustáv Husák, cela 2: Otto
Obuch, cela 3: János Esterházy. Dodnes si pamatuji Husáka a jeho ,Ďakujem, Karolko‘, když jsem mu donesl
proutí.“ Začátkem roku 1950 byl převezen do věznice v Jáchymově, kde pracoval s ostatními vězni na dole
Bratrství. Byl přidělen k zeměměřičskému oddělení, kde zůstal až do propuštění v květnu 1952. Jeho úkolem
bylo měřit objem vytěžené zeminy. „Spřátelil jsem se s Janem Kinským, hrabětem. Pracoval v dole, jak se
říkalo, na žíle.“ Věznění syna Karla nebylo pro Vavřínkovy jedinou tragédií. V červnu 1950 byli zatčeni rodiče na
základě falešného udání. „Vlastnili vilu v Dobřanech, kde nechali bydlet bývalou zaměstnankyni. StB jí slíbila, že
vilu dostane, pokud rodiče udá. Tak si něco vymyslela a rodiče šli do vězení.“ Otce i matku poslali do věznice na
Borech, postavené paradoxně na pozemku, který rodině původně patřil. Rodiče byli po propuštění z vazby na
Borech a po návratu domů do Plzně stále šikanováni. Dokonce měli být v roce 1953 spolu s dalšími
prominentními plzeňskými rodinami z města vystěhováni. Tehdy pomohlo, že Karel i po propuštění na svobodu
dál pracoval v jáchymovském dole jako zeměměřič a místo brigádníka na nějakou dobu zajistil i mladšímu
bratrovi. „Tím se nám podařilo udržet rodinu v Plzni. Rodičům tehdy nechali v našem původním domě jednu
malou místnost, kde jsme žili.“ Rodina přišla o veškerý majetek a později se z Plzně odstěhovala.
SAMETOVÉ REVOLUCI NEVĚŘIL
Karel Vavřínek se v roce 1953 přihlásil ke studiu chemie na pražském ČVUT. „V přihlášce se mělo zaškrtnout:
Prohlašuji, že jsem nebyl trestán. Lehce jsem to ne-přeškrtl a moje papíry díky jednomu příteli ležely celou dobu
mého studia v šuplíku.“ Pracoval jako chemik, později se přestěhoval do Prahy a založil rodinu. V roce 1970
byl jako politický vězeň plně rehabilitován. Pamětník přiznává, že změnám v listopadu 1989 dlouho nevěřil:
„Dobře jsem si pamatoval rok 1956 v Maďarsku, a jak to skončilo, i rok 1968 tady. Nebyl jsem připravený na to,
že je to definitivní.“ Polistopadové změny mu umožnily věnovat se celoživotním zálibám, totiž dějinám umění
a studiu českých šlechtických rodů. Sestavil a vlastním nákladem vydal několik almanachů českých šlechtických
rodů.
Jarmila Bočánková: Kriminál mě připravil o bezstarostnost mládí
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Jarmila Bočánková, rozená Indráková, se narodila 14. srpna 1931 do česko-německé rodiny. Ze Šternberka
u Olomouce, kde rodina bydlela, museli utéct na podzim roku 1938 při záboru Sudet, protože otec byl český
vlastenec a náčelník Sokola. Za války žila rodina v českém Tovačově. Maminka Němka zachránila život 120
lidem díky kontaktu s bývalým spolužákem, náčelníkem gestapa v Přerově. Varovala ty, na něž mělo gestapo
udání, že poslouchají Londýn a Moskvu. Přesto jí po osvobození hrozilo zabití.
Potom se Indrákovi přestěhovali do Hluboček u Olomouce, kde byla celá rodina na silvestra 1948 zatčena Státní
bezpečností. Paní Bočánková dodnes neví, co dalo komunistům záminku k zatčení, protože nebyli společensky
aktivní, nevykonávali žádnou zvláštní činnost, s nikým se nescházeli. Po půlroční vazbě ve sklepních celách se
konal v červenci 1949 soud. Sedmnáctiletá Jarmila byla odsouzena za velezradu a vyzvědačství. Ve vězení
strávila čtyři roky, poslední štace ve Lnářích. „To byl klášter, kde jsme s dívkami bydlely. To už bylo mírné,
nebylo to vězení jako takové. A my jsme byly mladé a politické. Strašně jsme si to braly, že jsme politické,
protikomunistické, a na to jsme byly hrdé.“ Po propuštění se Jarmila provdala za Cyrila Šollara, se kterým se
seznámila ve vězení; pomáhal trestankyním. Pro Jarmilu to bylo východisko ze složité situace. Jako propuštěná
politická vězeňkyně neměla lehký život, dlouho nemohla sehnat práci. Neměla co jíst, a proto chodila do
centrální jídelny a dojídala, co lidi nesnědli. Manželé se usídlili ve Lnářích, po čtyřech letech manželství Jarmila
ovdověla a zůstala sama se dvěma dětmi. Jako bývalého politického vězně ji režim utiskoval, kde mohl. Později
se pamětnice s rodinou přestěhovala do Plzně a podruhé se vdala. Začala pracovat jako uklízečka v nemocnici,
potom si doplnila vzdělání a pracovala jako zdravotní sestra, v psychiatrické léčebně v Dobřanech působila
21 let. Po roce 1989 se zapojila do činnosti Konfederace politických vězňů v Plzni. Křivdy, které se jí staly, již
odpustila a netrápí se jimi. Jediné, co ji z minulosti stále bolí, je, že ji komunistický kriminál připravil o první lásku
a bezstarostnou zamilovanost mládí. „Nikdy komunistům neodpustím, že když jsem byla mladá, chlapec mi
docela obyčejně lidsky neřekl: Mám tě rád.“
Jiří Rádl: Myslet si a vědět můžeš, co chceš. Ale musíš říkat, že nic nevíš
Jiří Rádl se narodil v Plzni-Doudlevcích 7. ledna 1928, vyrůstal u otce a prarodičů. Za druhé světové války byl ze
čtvrté třídy měšťanky vzat s dalšími spolužáky na práci do Škodových závodů; sbírali nevybuchlé zápalné pumy.
Na přelomu let 1944 a 1945 byl totálně nasazen na budování příkopů pro tanky v Olomouci a kopání zákopů na
Bruntálsku.
Jiří nebyl nikdy příznivcem komunistické strany – byl ovlivněn otcem a dědečkem, aktivními
národními socialisty. Proto se Jiří rozhodl bojovat proti komunistické moci a v únoru 1948 šel s dalšími tisíci
lidmi v protestním průvodu.
„Komunistický převrat v únoru 1948 byla šupárna.“
V létě 1948 se mu naskytla možnost bojovat s režimem efektivněji – stal se z něj špión. Od Američanů dostával
instrukce, jaké informace potřebují, a snažil se je sehnat – o vojenských posádkách, důležitých průmyslových
podnicích atd. Skupina byla ale v červnu 1950 odhalena Státní bezpečností a její členové byli pozatýkáni. Pro
Jiřího si estébáci přišli přímo do práce – na dílnu ve Škodovce. Ve vazbě si vzpomněl na vyprávění dědových
známých, kteří byli za druhé světové válce drženi v Rusku v gulagu: „Do hlavy ti nikdo nevidí, myslet si můžeš,
co chceš, vědět můžeš, co chceš. Ale musíš říkat, že nic nevíš. Do hlavy ti nikdo nevidí, to ti nikdo nemůže
dokázat. Podle toho jsem se řídil.“ I když vyšetřovatelé pamětníka bili a mučili, nic nového se nedozvěděli. „Při
výsleších jsem si musel sednout na židli obráceně, připoutali mi nohy i ruce. Viděl jsem, jak zabalili flašku od
piva do mokrého ručníku, a s tím mne třískali přes chodidla. Párkrát jsem dostal přes hubu, pár facek, to byla
maličkost, ale toto bolelo.“ Bili ho tak, že nemohl chodit, každý krok byl utrpení. Spadla mu kůže z chodidel a na
Pankráci mu musel nohy ošetřit lékař. Po vyšetřovací vazbě vážil jen asi 46 kg. O charakteru soudu svědčí, že
už ve vlaku do Prahy mu estébáci řekli, že dostane 15 let vězení, a skutečně je dostal. Vystřídal několik
vězení. Manželka pro něj opakovaně žádala o prezidentskou milost, takže mu byl trest několikrát zkrácen, až byl
v květnu 1956 podmíněně propuštěn. Poté nemohl Jiří dlouho najít práci, ve Škodovce bývalého mukla nechtěli.
Dlouhá léta pracoval jako elektrikář v podniku VKD – Výstavba kamenouhelných dolů ve Zbůchu. Velkým Jiřího
koníčkem bylo potápění, s kamarády založil první potápěčský klub. Potápěli se v lomech, v moři, ale také
v plzeňských historických sklepech. Zemřel v březnu 2014.
URL| https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/tri-pribehy-unor-48-menil-osudy-lidi-20180224.html
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech.
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Totalita přišla za potlesku velké části národa. 70 let od Vítězného února
24.2.2018 technet.cz str. 00
Technet.cz, Karel Pacner
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Před 70 lety převzali komunisté v Československu moc do svých rukou a nastolili v zemi vládu totality.
Američané podlou komunistickou akci zhodnotili jako dokonalý státní převrat.
V polovině února 1948 propuká v Československu vládní krize související s odvoláním osmi pražských
obvodních velitelů Sboru národní bezpečnosti (SNB) komunistickou zlovůlí. V pátek 20. února podávají demisi
ministři tří nekomunistických vládních stran.
Komunisté tlačí na prezidenta, aby demisi „reakčních“ ministrů přijal. Gottwald v doprovodu Zápotockého
a Noska navštěvuje Hrad nejméně šestkrát. Předseda odborů Antonín Zápotocký straší „hlubokou
nespokojeností dělnictva“. Ministr vnitra Václav Nosek mluví o „revoluční náladě v širokých lidových vrstvách“.
Předseda vlády a předseda KSČ Klement Gottwald Edvarda Beneše nejdřív „důrazně žádá“ a potom vyhrožuje
generální stávkou i možným krveprolitím. Prezident zná názor ministra Ludvíka Svobody, na armádu se nemůže
spoléhat, pouze na část vysokých důstojníků a také na sokoly.
Nerozhodný Jan Masaryk spolu se svými zaměstnanci v úterý 24. února 1948 v poledne podle komunistického
příkazu „stávkuje“. Potom ho volá Gottwald, aby se utvrdil: „Ale ty zůstaneš dál ve vládě jako ministr zahraničí?
Vládu budu jenom rekonstruovat, přijdou tam někteří noví lidé, ty je znáš.“ Jenže jmenuje pouze Vavro Šrobára,
který býval přítelem T. G. Masaryka.
Předseda vlády jede na Hrad. Opět se nemohou dohodnout. Prezident nechce demisi ministrů přijmout, přitom
požaduje, aby Gottwald zůstal premiérem.
„Po rozhovoru s Gottwaldem o dalším vývoji byl prezident velmi skeptický,“ napsal později kancléř Jaromír
Smutný. „Viděl, že se mu nepodaří přimět Gottwalda k povolnosti, a viděl také, že se řešení krize již nedá
odkládat. Hleděl velmi černě – podle vlastních slov – na budoucnost, tak jako před Mnichovem. Z jednání
s demokratickými politiky poznal, že nemají plán, jak čelit vzniklé situaci, uvědomoval si, že vyřešení krize,
kterou nechtěně vyvolali, vložili úplně na jeho bedra a pasivně přihlížejí.“
Tito politici počítali s tradičním jednáním podle běžných pravidel. Nečekali, že komunisté opustí ústavní cestu
a pošlou do ulic dělníky, kteří budou jejich řešení silou prosazovat.
Přesně to vystihl František Hanzlík z Ústavu pro studium totalitních režimů: „Vedení komunistické strany
využívalo k uplatňování politické moci bezpečnostní složky, mnohdy i v rozporu s tehdy platnou ústavou
a zákony.“
Také Masaryk přichází za Benešem. Chce se poradit, co má dělat. Avšak prezident mu nepomůže: „Jene,
musíte se rozhodnout sám!“ Unavený Beneš si jde lehnout.
„Hovořilo se o poměrech a prezident řekl, že bude abdikovat,“ vzpomínal Smutný. „Jan Masaryk se spokojil
s prezidentovou odpovědí a nenaléhal. Znal Beneše, ale byl si také vědom, že vlastně už dal souhlas
Gottwaldovi, když jeho nabídku neodmítl.“
Mezitím přináší posel z náměstí Republiky do prezidentské kanceláře usnesení představenstva Československé
strany národně socialistické: Do vlády zatím nikoho nevysíláme.
Gottwald volá Šrobárovi do Bratislavy s nabídkou ministerského křesla. Slovenského politika návrh komunistů
příjemně překvapil. „Ještě si to musím rozmyslet, a proto hned jedu do Prahy,“ odpovídá. Premiér na žádné
další Šrobárovo rozhodnutí nečeká a počítá s ním.
V noci z 24. na 25. února se opět schází vedení komunistické strany. Prezident Beneš souhlasí s rekonstrukcí
vlády, ale pod podmínkou, že ji projedná s vedením ostatních politických stran, s jejich dosavadními
představiteli. Komunisté nesouhlasí. Dopis z Hradu s tímto sdělením odmítají. Ano, budeme jednat, ale pouze
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se zástupci „obrozené Národní fronty“! Kdyby Beneš náš návrh odmítl, vyhlásíme generální stávku za jeho
odstoupení.
Nehorázný nátlak tedy pokračuje.
Ve středu 25. února ráno míří na Hrad generální tajemník národních socialistů Vladimír Krajina. Chce informovat
prezidenta o včerejším zasedání představenstva strany.
Beneš na něj nemá čas. Avšak kancléř Smutný a politický referent Jan Jína ho ujišťují, že prezident své
stanovisko nezměnil. Později Beneš zve k sobě národně socialistické politiky na čtvrtou hodinu.
Gottwald doprovázený Noskem a Zápotockým přiváží v 10:55 hodin prezidentovi návrh „obrozené vlády“.
„Musím si věc rozmyslet,“ říká Beneš. „Já také nebudu nic zdržovat, aby krize byla vyřešena co nejdříve
a naprosto jasně. Odpověď dostanete ještě dnes.“
Potom k sobě prezident zve Smutného, Jínu, Masaryka a svého osobního lékaře Oskara Klingera. Skepticky
vysvětluje: „Demisi přijmu a vládu jmenuji podle Gottwaldova návrhu. Mám obavy z chaosu, který by stav, kdy
nemáme vládu, způsobil. A jsem přesvědčen o tom, že když odpor proti komunistickým akcím nezačal v den
podání demise, dnes už by byl marný.“
V poledne podávají demisi dva sociální demokraté, Václav Majer a František Tymeš. Dělají to navzdory
usnesení vedení své strany. Od této chvíle přestává Gottwaldova šestadvacetičlenná vláda podle ústavy
existovat, polovina ministrů se vzdala svých křesel. Jenže komunisté uzurpovali tolik moci, že tuhle zásadní
změnu situace vůbec neberou na vědomí.
Na Hrad přicházejí i generálové Svoboda, Boček a Klapálek, aspoň podle záznamu dr. Klingera. Zato Smutný si
jejich návštěvu zapsal až 27. února. Generálové slibují věrnost prezidentovi a čekají na rozkazy. Beneš je
překvapil: „Rozumím, pánové, a jsem vděčen. Ale to by znamenalo, že byste museli odzbrojit policii, logicky by
to znamenalo, že byste museli zatknout Gottwalda, a to Rusové nemohou snést. Za Mnichova by to bylo jiné, to
šlo o cizince, nyní však jde o Čechy.“
Po poledni volají z Hradu Gottwaldovi: „Přijeďte v 16 hodin.“
Odpoledne se na Václavském náměstí schází manifestace. Kdyby prezident nepodepsal, vydá se 50–80 tisíc
lidí k Hradu. A s nimi ozbrojené Lidové milice. Tyto milice jsou ilegálními bojovými oddíly KSČ, jejichž existence
nemá oporu v zákonech.
Okolo páté přijíždí do centra Prahy Gottwald. „Pan prezident souhlasil,“ oznamuje. Davy propukají v bouřlivé
nadšení.
Avšak vůdce komunistů už nepřiznal, že Beneš podepsal až pod jeho surovým nátlakem. Když se dostavil
k audienci, prezident mu oznámil: „V žádném případě jmenovací listinu nepodepíšu!“
Gottwald se přestal ovládat. Vytáhl obsáhlý seznam lidí, kteří budou zatčeni, když prezident okamžitě novou
vládu nepotvrdí. Byli mezi nimi také Benešovi osobní přátelé a spolupracovníci.
A potom hrozil: „Rudá armáda stojí na československých hranicích, stačí, když ji požádáme o pomoc. Také
jsme vyzbrojili dělnické milice. Byla by to občanská válka, pane prezidente!“
Benešovi je najednou nevolno. Musí přijít lékař, aby mu dal povzbuzující léky. Hodně to připomíná návštěvu
Háchy v Berlíně v noci ze 14. na 15. března 1939. Beneše dvakrát zradili přátelé
Opravdu jenom tyhle hrozby Beneše zlomily? Anebo to bylo něco jiného, horšího? Anebo podlehl
dlouhotrvajícímu vyčerpání a nemoci? Od té doby o těchto důvodech diskutují pamětníci a historici. Mnozí
z nich, jako třeba tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina ve svých pamětech, prezidenta obviňovali
z nespolehlivosti. Jiní to sváděli na jeho špatný zdravotní stav.
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Co tedy přinutilo Beneše k přijetí demise? V knize Poslední rok prezidenta uvádí historik Karel Kaplan čtyři
důvody. Předně obava z rozpolcení československé společnosti a ze sovětské vojenské intervence. „Druhým
motivem bylo vědomí ústavní povinnosti dát státu vládu a sloužit tak ČSR a jejímu jménu v zahraničí. Další
skutečností byl překvapující mocenský i politický tlak a aktivita komunistů a stejně zarážející pasivita jejich
odpůrců.“ A také podlomené zdraví prezidenta. „Benešova schopnost jasného uvažování a rozhodování sice
zůstala nedotčena, častěji se však dostavovala únava, přechodný stav vyčerpání po jednání, výjimečně i během
rozhovorů. Zdravotní stav celkově oslaboval jeho vůli k odporu vůči komunistickému tlaku.“
Historik a diplomat Jaroslav Šedivý zase připomíná, že už 20. února začaly manévry americké armády
v Západním Německu mezi Pasovem a československými hranicemi. Šířící se hysterie kolem možného konfliktu
mezi Východem a Západem, která vyvrcholila koncem minulého roku, prezidenta vystrašila. Takové války se
obával. Jiné prameny uvedly, že v Rakousku poblíž československých hranic posílila Rudá armáda své posádky
o 18 tisíc vojáků.
Dvakrát za život se Edvard Beneš spolehl na záruky spřátelených vlád, dvakrát ho zradily. Po diktátu západních
„přátel“ v Mnichově musel uposlechnout diktátu „přátel“ z Moskvy.
„Ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale vy, pánové, a vámi vedená strana si přejete,
abych svým podpisem zabil demokracii v Československu a zradil nejen sebe, ale i celému národu nejdražší,
jež tkví ve slovech slibu prezidentu Osvoboditeli Věrni zůstaneme,“ říká trpce Beneš Gottwaldovi a jeho
průvodcům. „Jestli tak činím, tak jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete
a jež jste schopni vyvolat. Věřím, že lid československý pochopí můj čin a při nejbližší příležitosti prokáže, že
jsou mu cizí metody, jichž používáte, a že jste podceňovali mravní vyspělost, věrnost a demokratický smysl
našeho lidu.“
Po podpisu jmenovací listiny „obrozené vlády“ si poražený prezident vymiňuje: „Ale žádné násilí, žádné
zatýkání!“
Gottwald souhlasí. Ostatně, teď je pánem on a na svůj slib může kdykoli zapomenout.
Prezidentská kancelář odvolala přijetí předsedy národních socialistů Petra Zenkla a jeho kolegů. Už není o čem
jednat.
V podvečer se vydávají tři tisíce studentů k Hradu. Manifestovat věrnost prezidentovi a demokracii! Beneš je
unaven, jejich deputaci přijímá Smutný.
Když se o tom dovídá vedoucí evidenčního odboru ÚV KSČ Karel Šváb, soptí: „Ať je policisté pokropí ze
samopalů!“ Vedoucí bezpečnostního oddělení ÚV KSČ Josef Pavel, který komunistickým ozbrojeným složkám
velí, nesouhlasí.
Josef Řehounek, jediný zraněný z únorového puče v roce 1948
Studenty v Nerudově ulici tedy rozhánějí esenbáci a milicionáři beze zbraní. Údajně náhodným výstřelem je
zraněn posluchač lesního inženýrství Josef Řehounek.
Vysokoškoláci jsou jedinou skupinou, která hlasitě požaduje zachování demokracie. Ostatní obyvatelstvo
zůstává pasivní.
K večeru přijíždí na Hrad Krajina. Chce mluvit s Benešem. Avšak Smutný a Jína ho k němu nepustí. Pan
prezident je unaven.
Krajina tedy vzkazuje: „Ať si pan prezident vzpomene na osud Emila Háchy!“ A Beneš zase posílá doporučení
Krajinovi, aby raději odešel za hranice.
Ve středu večer začíná první větší vlna zatýkání nepohodlných lidí, bez ohledu na slib, který dal Gottwald
Benešovi. Zatím mezi nimi nejsou špičkoví politici. Estebáci je sbírají podle seznamu B, který nevznikl podle
jmen, nýbrž podle funkcí.
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Mezi 21. a 26. únorem zmizelo nakrátko ve věznicích podle historika Kaplana 464 lidí. Většinou to byli okresní
funkcionáři národních socialistů a lidovců.
Ve čtvrtek 26. února ráno vtrhávají komanda Státní bezpečnosti, vedená Miroslavem Pichem-Tůmou, do bytů
Vladimíra Krajiny, Oty Hory a Aloise Čížka. Dělají domovní prohlídky a chtějí tyto národně socialistické poslance
zatknout. Hora není doma. Krajinu a Čížka zajišťují. Když se to dověděl prezident Beneš, žádá Gottwalda, aby
oba poslance chráněné imunitou propustil. „Vždyť jste mi to slíbil!“ Předseda KSČ k tomu dá příkaz.
Uvěznil tyto politiky Pich-Tůma z revolučního nadšení, anebo na pokyn svého nadřízeného ze sovětské tajné
policie NKVD, jíž rovněž sloužil? To dodnes nevíme. I v několika dalších případech Gottwald nařizuje propuštění
zatčených. Estebáci se s tím těžko smiřují. Avšak v zabírání sekretariátů „reakčních“ stran a zatýkání jejich
nižších funkcionářů pokračují dál. Rudé právo píše, že podle StB plánovali národní socialisté protikomunistický
převrat.
V pátek otiskuje kriminální věstník fotografii poslance Hory a zatykač: SNB ho hledá pro obvinění z velezrady
a protistátních činů. Gottwald prý nařídil: „Horu musíme dostat živého za každou cenu a pak z něj zaživa
budeme řezat řemeny!“
Bývalý poslanec se skrývá u Václava Havla, někdejšího majitele filmových ateliérů Barrandov. Potom prchá za
hranice.
Exministr spravedlnosti Prokop Drtina se chce zastřelit. Když mu selže pistole, skáče z okna vily. Pádem
z druhého patra se nezabil, jenom si zlomil obě nohy.
V pátek přijímá prezident členy nové vlády, aby složili ústavní slib. Musí k tomu sebrat všechny síly. A potom,
místo aby s nimi prohodil aspoň formálně několik slov, hned odchází.
Podívejme se v náseldujících kapitolách, co vše tomuto vyvrcholení komunistického puče předcházelo a trochu
podrobněji na samotné únorové dny . Konec prezidentových iluzí
„Musím tě zarmoutit,“ řekl Rudolf Slánský Josefu Pavlovi, když si v září 1947 stiskli ruce. Vedoucí tajemník
krajského výboru KSČ v Plzni se na generálního tajemníka tázavě zadíval.
„Budeš se stěhovat do Prahy!“ oznámil mu generální.
„Proč právě já?“ vzpíral se Pavel. Rodinu měl v Ústí nad Labem. Před rokem začal v Plzni jenom na čas
zaskakovat.
„V předsednictvu jsme projednali poslední vývoj zejména v národně socialistické straně a zdá se, že půjdou na
hazard,“ pokračoval Slánský. „Ty máš zkušenosti z občanské války ve Španělsku. Poznáš, jaký nápor vedou
v armádě a ve Sboru národní bezpečnosti.“
„Netušil jsem, že situace v Národní frontě je tak vážná,“ svěřoval se Pavel o jedenadvacet let později na
ideologické konferenci KSČ na ministerstvu vnitra.
Před válkou absolvoval Pavel v SSSR diverzantskou školu NKVD. Odtamtud ho vyslali do Španělska, aby spolu
s dalšími komunisty a levicově orientovanými intelektuály bránil republiku proti povstalcům. Později se stal Pavel
důstojníkem v československé západní armádě a přitom nezapomínal sloužit myšlenkám komunismu.
Nyní byl Josef Pavel jmenován vedoucím branného a bezpečnostního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Začal
objíždět kasárna armády, stanice a velitelství SNB a zjišťovat, nakolik by je mohl využít ve prospěch
komunistické strany.
„Dochází k aktivizaci pravice podporované Američany a Angličany, i když to zatím nemá podobu antisovětské či
antikomunistické kampaně,“ hlásil v dubnu 1947 vedoucí odboru zahraniční politiky ÚV KSSS Guljajev politbyru
o situaci v Československu. KSČ se „mění v masovou organizaci, která má už 1 133 000 členů“. V příštích
volbách chtějí komunisté získat většinu v parlamentu. Ve vrcholných úřadech je však situace složitá: na
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ministerstvu vnitra je ze 48 vyšších funkcionářů v KSČ jenom 14, na ministerstvu zahraničí je poměr 51:7, na
ministerstvu průmyslu 131:13 a tak dále.
Osud republiky byl součástí rozsáhlé mocenské hry velmocí. Koncem války neměly Washington a Londýn sílu,
aby si udržely vliv v zemích východní a střední Evropy, padly tedy do železného objetí Moskvy. Začátkem roku
1947 se ukazovalo, že Stalin chce tuto nadvládu upevnit, aby mohl snáze v nejbližší budoucnosti vytvořit
komunistické vlády rovněž ve státech západní Evropy.
V březnu mu tento záměr překazil prezident Truman, když vyhlásil doktrínu o zadržování komunismu. V jejím
rámci poskytly USA finanční pomoc vládám Turecka a Řecka, v létě Itálii a západním okupačním zónám
Německa a Rakouska. Následující měsíc se nedohodli ministři zahraničí SSSR, USA, Velké Británie a Francie
na spolupráci. Na jaře vypadli z italské vlády komunisté, začátkem zimy i z kabinetu francouzského. V květnu
vyslal Pentagon šestou flotilu válečného námořnictva do východního Středomoří.
To všechno ještě považoval Kreml za lokální anebo dočasné problémy, které se postupem doby vyřeší. Vždyť
USA se brzy stáhnou z Evropy a nechají mu volný prostor. Francie a Velká Británie zeslábly válkou natolik, že
se do role evropských mocností stěží vrátí.
Marshallův plán, který byl volným pokračováním Trumanovy doktríny v ekonomické oblasti, tyhle naděje
překazil. Podnítil ho nový architekt americké zahraniční politiky George Kennan, který jako chargé d‘affairs
v Moskvě upozornil na neutuchající sovětské imperialistické plány a nyní se vrátil do Washingtonu. Kennan chtěl
zeslabit sovětskou kontrolu nad střední a východní Evropou. Plán na záchranu Evropy před komunismem
přednesl státní tajemník (ministr zahraničí) George C. Marshall, někdejší předseda Sboru náčelníků vojenských
štábů, 5. června 1947 na Harvardově univerzitě, když mu udělovala čestný doktorát.
Marshalla k tomu přiměla i cesta z Moskvy, kdy z letadla viděl, jak je Evropa zničená a zubožená válkou. Možná
si vzpomněl i na to, jak bída po první světové válce přinesla celému kontinentu chaos a revoluční kvas. Vždyť
právě tahle situace umožňuje, aby komunistické a socialistické ideje přitahovaly nové příznivce v celém světě.
„Pokud by byla vysílená Evropa ponechána svému osudu,“ řekl Marshall v děkovací řeči, „hrozí nebezpečí, že
by se mohl zhroutit moderní systém založený na dělbě práce a výměně zboží.“ Hospodářská krize by mohla
přivést komunisty k moci i v západních státech. V Itálii mělo členské legitimace strany 1,9 milionu lidí, ve Francii
milion, v Belgii a Řecku po stotisících, ve Velké Británii 50 tisíc. V samotných Spojených státech se ke
komunistům hlásilo 80 tisíc lidí.
Tento velkorysý program, který dostal podle svého autora název Marshallův plán, spočíval v rozsáhlé
hospodářské pomoci Spojených států zemím Starého kontinentu.
Napětí mezi Moskvou a Washingtonem se ve druhé polovině roku 1947 stupňovalo. Zdálo se, že brzy vypukne
válka. Už rok vytvářely výzvědné služby USA a Velké Británie v součinnosti se službami západoevropských
zemí na jejich území tajné podzemní armády se sklady zbraní, vojenského a zdravotního materiálu i potravin.
Tihle partyzáni měli zahájit činnost, jakmile by se Rudá armáda převalila na Západ.
Stalin zapomněl na všechny sliby a začal budovat impérium. O začlenění ČSR mezi státy svého bloku rozhodl
v srpnu 1947, domnívá se historik Vilém Prečan. V září se na napůl tajné schůzce v Szklarské Porebě v Polsku
ustavilo Informbyro, nová centrála komunistických stran Evropy. Šéfideolog Ždanov tam ze Stalinova příkazu
proklamoval: Svět se rozpadl na dva nesmiřitelné tábory, které vyrostly okolo SSSR a okolo USA.
Slánský se od Rusů dověděl, že KSČ musí převzít moc v zemi urychleně. Vždyť Československo je ze států
východní a střední Evropy poslední zemí, kde to komunisté dosud neudělali. Na představu o jakési „specifické
československé cestě k socialismu“, která by trvala deset anebo i více let, zapomeňte! Jistě, soudruh Stalin
s tím dřív souhlasil, ale to byla jiná doba. Teď musíte co nejdřív ovládnout armádu a bezpečnost!
Ekonomiku už měla vláda pevně v rukou. „Znárodnění a předchozí pozemková reforma změnily
československou společnost v jejích základech,“ napsal Kaplan. „Největší ekonomickou silou se stal stát,
konkrétně vláda, ve které měli převahu komunisté a sociální demokraté.“
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Komunisté se vždycky snažili dosáhnout absolutní moci. Politika spolupráce, kterou KSČ dělala první dva roky
po válce, byla jenom zastíracím manévrem. Teď skončila doba kompromisů, komunisté vyvolávají konflikty, jimiž
chtějí dokazovat, jak špatně to ostatní strany myslí s národem.
V prvním poválečném nadšení smýšlelo hodně lidí v českých zemích levicově, až to vedení KSČ překvapilo.
Ukázaly to volby v květnu 1946. V českých zemích získala KSČ 40 % hlasů, čtyřikrát víc než před válkou,
národní socialisté necelých 24 %, lidovci 20 %, sociální demokraté 13,5 %. Jedině Slovensko komunisty
zklamalo, tam absolutní většinu dosáhla Demokratická strana (DS). Nicméně vítězství v Čechách stačilo k tomu,
aby se předsedou vlády stal Gottwald.
„Komunisté stále odstraňují z bezpečnostního aparátu členy ostatních politických stran!“ interpeloval v úterý
8. července 1947 v parlamentu národně socialistický poslanec Ota Hora ministra vnitra Noska. „Naposled
museli odejít vrchní komisař Státní bezpečnosti Otakar Frankenberger, který strávil v německém koncentráku
pět let, aktuárský elév Vítězslav Jandák, vyznamenaný medailí za chrabrost, a další. Rovněž z uniformovaného
SNB vyhazují lidi jako třeba majora Jana Odvárku, šéfa osobního oddělení pražského policejního ředitelství,
a nadporučíka Františka Kalhouse, pobočníka místního velitele. Ředitele Národní bezpečnosti v Praze vládního
radu Karla Herra, známého odborníka, nahradil komunista major Marek, který dostal od nacistů
Svatováclavskou orlici.“
Na tuhle interpelaci poslance Hory, stejně jako na další, ministr Nosek nikdy neodpověděl. Komunisté si
budovali svůj bezpečnostní aparát bez ohledu na zákony.
A proč se proti tomu zástupci ostatních stran důrazně nebouřili? Proč pořád jenom korektně jednali na půdě
parlamentu a koalice představované Národní frontou? Chtěli žít s komunisty ve státotvorné koalici. Obávali se,
že bojem s nimi by mohli destabilizovat celý stát. A kdyby komunisté z NF nakonec odešli, mohli by bojovat
jenom velmi nepříjemnými, ale účinnými mimoparlamentními prostředky – stávkami a demonstracemi. Proto
všichni raději komunistům ustupovali.
Obtížná jednání vedla Praha s Moskvou o přesidlování rodinných příslušníků Svobodovy armády
z Podkarpatska do ČSR, o továrnách, lokomotivách, vagonech, lodích a bankovních depozitech, které Sověti
považovali za svou válečnou kořist, ale ve skutečnosti byly československým majetkem, o dodávkách
sovětského zboží a surovin ve stanovené kvalitě a za světové ceny. Sovětští vyjednavači se chovali
s velkopanskou nadřazeností, na mnohé československé požadavky vůbec neodpovídali, často ani Gottwald
a ostatní komunisté ničeho nedosáhli. Nekomunističtí ministři lavírovali a ustupovali, protože nechtěli „ohrozit
přátelství“ se Sovětským svazem. Jedině prezident Beneš zaznamenal občas úspěch. Patrně nejtragičtější osud
postihl uranové doly v Jáchymově, které si Rusové pomocí tajné smlouvy přivlastnili. „Vracím se jako Stalinův
pohůnek“
Když v létě 1947 přijala Praha pozvání na jednání o Marshallově plánu, požádal Stalin československou vládu,
aby k němu okamžitě vyslala své zástupce. Gottwald s sebou do Moskvy vzal ministra zahraničí Jana
Masaryka, který nebyl členem žádné strany, a národně socialistického ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu.
Drtina zastupoval svého stranického kolegu ministra zahraničního obchodu Huberta Ripku, který ležel doma
s těžkou angínou.
Jakmile se delegace ubytovala ve vládní vile v Moskvě, přijelo pro Gottwalda tajně auto z Kremlu. Čtyři hodiny
strávil v rozhovoru se Stalinem. „Podle zprávy, jež se nám dochovala z nejužšího okruhu Gottwaldových přátel,
ho hrubě seřval,“ napsal historik Vladislav Moulis. Po návratu oznámil premiér sklesle ostatním ministrům, že
sovětský vůdce rezolutně žádá, aby se Československo k Marshallovu plánu nepřipojilo. Ve čtvrtek to Stalin
opakoval celé delegaci. A dodal ultimátum: „Rozhodnutí vaší vlády nám sdělte zítra do 16 hodin!“
To byl šok. Do té doby totiž sovětští diplomaté v Praze ubezpečovali Masaryka a Gottwalda, že Moskva
s československou účastí na Marshallově plánu souhlasí. Avšak začátkem července Stalin svůj názor zásadně
změnil.
„Sověti si nepřejí rekonstrukci Evropy na poli hospodářském,“ líčil později Masaryk Ripkovi. „Nemohu přesně
vysvětlit proč, ale jak jsem naslouchal Stalinovi, měl jsem dojem, že počítá s válkou. Všecko, co činí, činí za
jediným cílem: válka!“
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„Stalin označil za cíl nynější sovětské politiky dostat Američany z Evropy i z Asie,“ oznámil přátelům úředník
ministerstva zahraničí Arnošt Heidrich, který se jednání účastnil. „Řekl, že Marshallovým plánem sledují USA
politické a hospodářské cíle, které jsou v rozporu se zájmy Sovětského svazu i jeho spojenců, a že již z toho
důvodu se ho Československo nemůže zúčastnit.“
Premiér a oba ministři nakonec požádali telegraficky vládu, aby Stalinovu žádost projednala. Oni s ní souhlasí.
Nicméně Drtina a Masaryk podepisovali telegram s velkým sebezapřením.
Mezitím těžce onemocněl prezident Beneš. V noci na 9. června 1947 ho postihl záchvat mrtvice. Místopředsedu
vlády Širokého a státního tajemníka ministerstva zahraničí Clementise, kteří mu přišli oznámit šokující zprávu
z Moskvy, vůbec nevnímal.
A potom komunisté Široký a Clementis vládu, která zasedala za Zenklova předsednictví, obelhali. Prý hovořili
s prezidentem a ten jim řekl, že „po tom jasném stanovisku Sovětského svazu je třeba účast na konferenci
odvolati“. Ministři Stalinovo ultimatum přijali. Jiné východisko neviděli.
Jan Masaryk ohodnotil svou účast na jednání s příslovečnou lapidárností: „Do Moskvy jsem odjížděl jako ministr
zahraničí suverénního státu. Vracím se domů jako Stalinův pohůnek.“
Na červen 1947 svolali Američané do Paříže konferenci zástupců evropských vlád o Marshallově plánu. Stalin
původně doufal, že by tato pomoc mohla být injekcí také pro rozvrácené sovětské hospodářství. Američané
však chtěli přidělování všech darů přísně kontrolovat, to nemohl Kreml dopustit. Podle zjištění sovětských
špionů v Londýně má tento program probíhat mimo OSN. Účastníci tedy budou zavázáni USA. Američané tím
posílí vliv v Evropě. A takový zvrat nemohla Moskva dopustit.
„Zdá se, že po Marshallově plánu v sovětském vedení převládl názor, že západní mocnosti chtějí připravit SSSR
o plody vítězství ve druhé světové válce,“ napsal Kaplan. „Původní předpoklad, že USA odejdou z Evropy, jak
o tom Roosevelt hovořil se Stalinem, nejpozději dva roky po válce, se nepotvrdil. Sovětské plány se zhroutily.
Moskva hledala a postupně vytvářela novou koncepci své evropské politiky, jejíž dlouholetou konstantou bylo
úsilí vytlačit USA z Evropy. Prvním krokem v nové koncepci byla přeměna dosavadní sféry vlivu v pevný
mocenský blok.“
Stalin východoevropským vládám zakázal, aby se účastnily Marshallova plánu. Byl to první zřetelný krok
k rozdělení Evropy do dvou nesmiřitelných mocensko-politických bloků.
„Kdyby nekomunistické strany nezměnily své původní stanovisko k Marshallově plánu, byla by to politická
demonstrace,“ konstatoval Kaplan. „Ukázaly by, že hájí nezávislost země a že změna stanoviska se rovná
diktátu, a tedy omezení státní suverenity, a že ony s tím nechtějí mít nic společného. Jakmile toto propásly, pak
už se dostaly do pozice, kdy komunisté s nimi vedli boj o sociální požadavky, a tam musely vždycky prohrát.“
Kapitulace před Stalinem byla novým Mnichovem. Podle Šedivého tím „fakticky končila krátká etapa
poválečného budování státu, která nesla pořád ještě většinu prvků demokratického vývoje“. Navíc, jak
připomněl Moulis, se tím naplnily obavy prezidenta Beneše z roku 1945: „Evropa se rozestoupila na dvě části“.
Marshallův plán umožnil rekonstrukci hospodářství šestnácti západoevropských států. Spojené státy jim poslaly
zboží a stroje za více než 13 miliard dolarů (v dnešních cenách 190 miliard), tím umožnily obnovu a modernizaci
infrastruktury. Nezaměstnanost a bída mizely, komunistické strany ztrácely půdu pod nohama. V Itálii, ve Francii
a v Belgii mohli vypudit komunistické ministry z vlád. Rozbombardované západní Německo se vrátilo, stejně
jako Rakousko a Itálie, na předválečnou úroveň už v roce 1951.
Kapitola z knihy Osudové okamžiky Československa, jejíž čtvrté vydání vyjde v květnu. Redakčně upraveno.
URL|
https://technet.idnes.cz/prilis-snadne-unorove-vitezstvi-totalitni-komunisticke-strany-pxv/vojenstvi.aspx?c=A180217_200546_vojenstvi_kuz
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Kraj Plzeňský

Historik Jakub Šlouf: Únor 1948 je mementem vypovídajícím o metodách manipulace veřejnosti
PLZEŇ Od 25. února 1948, kdy se v Československu definitivně chopili moci komunisté, uplyne zítra 70 let. Ve
své nové knize Podvedená strana se tomuto tématu věnuje historik Jakub Šlouf, který pracuje v Národním
archivu a Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho publikace je zajímavá tím, že se detailně věnuje
plzeňskému regionu, odkud historik pochází - a o kterém napsal i knihu Spřízněni měnou. „Prostor Plzně je pro
zkoumání problematiky převzetí moci komunisty v únoru 1948 zajímavý zejména z toho důvodu, že zde KSČ
posilovala své pozice ve stejné míře jako v jiných regionech, ačkoliv město osvobodila na konci války americká
armáda,“ uvedl historik.
„Únorový převrat roku 1948 byl částečně neúmyslně umožněn lidmi z masa a kostí, se zcela běžnými zájmy,
slabostmi i způsobem uvažování,“ připustil v rozhovoru Šlouf, který v souvislosti s oběma knihami strávil stovky
hodin i v plzeňských archivech. Podle něj lidé, kteří pomohli komunistům k moci nebo byli sami komunisty,
nebyli žádné mytologické zrůdy. Únor 1948 je podle Šloufa nadčasovým mementem varujícím před manipulací
veřejnosti, která je problémem české politiky i dnes.
* V knize Podvedená strana, která vyšla v lednu, se věnujete dění mezi lety 1945 až 1948 na politické scéně
v Plzni. Proč jste se do tohoto tématu jako pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů pustil? Jak byste
téma představil třeba dnešním studentům gymnázia?
Tragický politický vývoj let 1945-1948 je nadčasovým strhujícím příběhem, ve kterém pozorný čtenář může
rozpoznat mnoho rysů současné situace. Vypráví tom, co se stane, když společnost oslabená sociálně například hospodářskou krizí třicátých let, je vystavena intenzivnímu pocitu vnějšího nebezpečí v podobě třeba
nacismu. V důsledku toho rezignuje na své demokratické hodnoty i instituce a přimkne se k subjektu, který
nabízí zdánlivě jednodušší řešení nahromaděných problémů. Pod záminkou zefektivnění demokracie dojde
k demontáži údajně nepraktických právních pojistek, byrokratismem prorostlých úřadů a „tradičních“ politických
struktur podezřelých z korupce. Po těchto krocích však najednou neexistují nástroje k regulaci nastupujícího
hegemona. Ten proto po převzetí moci nepřinese většině svých někdejších stoupenců ani slibovaný blahobyt,
ani bezpečí. Připomínání února 1948 by se proto dnes nemělo omezovat na bezzubé peskování KSČM, která již
není žádným dynamickým revolučním hnutím. Únor 1948 je mnohem univerzálnějším mementem, které
nevypovídá ani tak o idejích komunismu, jako spíše o metodách manipulace veřejnosti. Podobné prostředky,
jaké užívala komunistická strana v poválečné éře, bohužel v posledních letech začínají uplatňovat některé
současné politické subjekty i ústavní činitelé.
* Proč docházelo v období 1945 až 1948 k tak masovému vstupu obyvatel do KSČ?
Komunistická strana se v letech 1945-1948 vymezovala vůči „tradičním“ stranám, kompromitovaným údajně
svou účastí v prvorepublikových vládách. Její program však nebyl populistický v tom směru, že by sliboval
revoluci a následné rozdělení bezpracných příjmů. Komunisté se naopak navenek prezentovali jako moudří
hospodáři a důsledně mobilizovali své stoupence k usilovné práci – blahobyt měl být teprve pracně vybudován.
Oficiálně komunisté neslibovali násilnou revoluci, ale efektivnější, obětavější, mravně pevnější a sociálně
spravedlivější alternativu pluralitní demokracie. Komunisté též veřejně vyslovili garance zachování soukromého
podnikání v živnostech i zemědělství. Strana proto svým umírněným programem vedle průmyslového dělnictva
oslovila i mnohé příslušníky ostatních profesních skupin obyvatelstva. Poptávce voličů se komunisté neváhali
přizpůsobit ani v užívání dobově žádané vyhroceně nacionalistické anti-německé rétoriky.
* Proč jste si ke studiu vybral právě západočeský region?
Prostor Plzně je pro zkoumanou problematiku zajímavý zejména z toho důvodu, že zde KSČ posilovala své
pozice ve stejné míře jako v jiných regionech, ačkoliv město osvobodila na konci války americká armáda.
Západočeští komunisté totiž v letech 1945-1946 dávali veřejně na odiv své dobré vztahy s americkými
důstojníky a okresní organizační tajemník Zdeněk Kejmar dokonce zakládal většinu plzeňských stranických
buněk v uniformě americké armády. Regionální plzeňská politická scéna se od celostátních poměrů lišila také
tím, že ve zdejší sociální demokracii jednoznačně převládali odpůrci spolupráce s KSČ. To vedlo v roce 1946
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k ustavení protikomunistického bloku obou demokratických socialistických stran a k přehlasování komunistů při
volbě plzeňského primátora.
* Sdělil byste nějaká čísla o počtu nových komunistů té doby? Jak to bylo s přestupy z jiných politických stran?
Po organizační stránce představovala komunistická strana v letech 1945-1948 politický subjekt nového typu.
Její umírněný program přilákal zástupy nových členů, kterým strana zpočátku tolerovala značnou ideologickou
pluralitu. Jen v Plzni vstoupilo do KSČ ještě před únorem 1948 téměř 30 000 osob, z toho 10 000 ve Škodových
závodech. Tento počet představoval skoro třetinu všech voličů registrovaných na území města. Strach nebo
kariérismus hrály při utváření členské základny KSČ v tomto období podružnou roli. Se spontánním
komunistickým hnutím však příkře kontrastoval centralistický způsob řízení stranické organizační sítě. Noví
členové neměli téměř žádný vliv na celostátní ani komunální politiku. Po únoru 1948 pak do komunistické strany
vstoupila další várka nováčků z řad někdejších konkurenčních politických stran. Někteří přicházeli z kariérismu,
jiní tak činili pod nátlakem nebo ve snaze zachovat pro opozici zbylé posty ve veřejné správě. U mnohých se
tyto motivy prolínaly. V Plzni například bývalý národněsocialistický primátor Karel Křepinský doslova žadonil
o možnost podílet se na propagaci politiky KSČ, následně se však, zcela v rozporu s původním stanoviskem,
nechal z komunistické strany vyloučit pro nesouhlas s čistkou v Sokole. V bezprostředně poúnorovém období
řada osob teprve hledala svůj postoj k nastupujícímu režimu. Na přelomu let 1948 a 1949 byla pak provedena
rozsáhlá čistka také v řadách komunistické strany a řadoví komunisté byli postupně umravňováni vymáháním
stranických povinností pod hrozbou sankcí, nebo vyloučeni.
* Přikláníte se k názoru, že lidé, kteří do KSČ vstupovali, byli pouhou obětí manipulace a nenesou žádnou vinu
na tom, že podpořili nástup komunistů k moci?
Pro dnešní situaci je zcela irelevantní pokoušet se stanovit míru viny nových poválečných komunistů na
poúnorovém vývoji. Mnohem důležitější je pochopit pohnutky, které tyto osoby k jejich jednání vedly. Jen tak
totiž bude možno předcházet v budoucnu vzniku společenských podmínek, které prospívají bujení podobných
hnutí.
* Ve své knize se věnujete mocenským klikám v regionálním vedení KSČ. Jaký mezi nimi probíhal boj?
Extrémně nebezpečná je u jakéhokoli historického i dnešního politického subjektu kombinace zdánlivě
svobodomyslného hnutí se skrytým, veřejně nepřiznaným, centralistickým modelem řízení. Komunisté v letech
1945-1948 fungovali oficiálně na zastupitelském principu a volili své kandidáty do funkcí. Tyto procedury však
probíhaly značně formálně a nadřízené stupně strany, zejména ústředí, se těšily tak nezdravé autoritě, že jimi
navrhované změny kandidátek byly zpravidla akceptovány. Celá organizační struktura komunistické strany se
proto v letech 1945-1948 postupně centralizovala. Ústřední vedení bylo od počátku tvořeno úzkým okruhem
„starých“ předválečných funkcionářů spojených osobními konexemi.
* Jaká byla situace v Plzni?
Na regionální úrovni byla situace složitější. V Plzni například v květnu 1945 vytvořili krajský sekretariát KSČ
příslušníci poslední garnitury domácího odboje. Tato skupina pak byla v průběhu roku 1945 za souhlasu ústředí
nahrazena „starými“ prvorepublikovými plzeňskými funkcionáři v čele s Josefem Ullrichem. Vnitrostranický boj
probíhal utajovaně a byl velmi tvrdý, docházelo při něm běžně ke zneužívání bezpečnostních orgánů. Vítězná
garnitura však nezůstala u moci dlouho. Po neúspěšné kandidatuře Josefa Ullricha na funkci plzeňského
primátora v roce 1946 byli postupně původní prvorepublikoví plzeňští funkcionáři nahrazeni exponenty ústředí,
kteří neměli kořeny v západočeském regionu, a proto byli plně závislí na podpoře shora. Tento proces byl
završen v druhé polovině roku 1948. Také tato zvenčí direktivně dosazená garnitura vedená Hanušem
Lomským byla však na přelomu let 1950 a 1951 odstraněna, a dokonce se stala obětí politických procesů. O vliv
ve straně tak nakonec přišli všichni: plzeňští odbojáři, „staří“ plzeňští meziváleční funkcionáři, noví pováleční
řadoví členové i mnozí mladí poúnoroví kariérní funkcionáři dosazení z centra.
* Proč se vaše kniha jmenuje Podvedená strana?
Titul „Podvedená strana“ jsem volil tak, abych se viditelně vymezil vůči často užívanému klišé. Komunistická
strana je totiž mnohdy historiky popisována jako jednolitý celek, aniž by měli bližší představu o jejím pestrém
vnitřním životě. Tento abstraktní subjekt je pak většinou stavěn do role agresora bez realistických lidských
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motivů. Ve skutečnosti však stranu na různých úrovních tvořily různorodé typy lidí, značně rozdílného původu
i motivací. Únorový převrat roku 1948 byl částečně neúmyslně umožněn lidmi z masa a kostí, se zcela běžnými
zájmy, slabostmi i způsobem uvažování. Nešlo o žádné mytologické zrůdy. Při detailním výzkumu jsem přitom
nenarazil na žádný typ vnitrostranického aktéra, který by v letech 1945-1948 obecně dosáhl toho, v co doufal.
Dějiny nebyly kruté jen k idealistům, ale nezřídka i ke kariéristům a prospěchářům. To by měl mít na paměti
každý, kdo by snad v budoucnu koketoval s participací v podobném hnutí.
O autorovi| Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

Vlivné sportovní organizace obrátily, můžou pomoci Janstovi
23.2.2018

novinky.cz

str. 00

Krimi

Obviněnému šéfovi České unie sportu a advokátovi Miroslavu Janstovi svitla naděje. Český olympijský výbor
i Česká obec sokolská totiž změnily názor a na policii, která vyšetřuje podezření ze zmanipulování dotací do
českého sportu, oznámily, že se necítí být poškozené. Informovala o tom ve čtvrtek Česká televize (ČT).
Policie přitom Janstu obvinila kvůli tomu, že se snažil získat víc peněz pro svou sportovní organizaci na jejich
úkor.
Šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval podle ČT napsal policii, že po seznámení s částí spisu „majetkovou
ani nemajetkovou újmu výbor neuplatňuje“. Stejně se vyjádřila i Česká obec sokolská.
Dotace rozdělovalo ministerstvo školství a v případu je kromě Jansty stíhán i šéf Fotbalové asociace ČR
Miroslav Pelta a bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.
Obžalovaní vinu odmítají
Policie má k dispozici jejich odposlechy, ze kterých podle ní vyplývá, že Pelta s Janstou náměstkyni ovlivňovali
ve prospěch svých organizací. Pelta měl přitom s Kratochvílovou osobní vztah. Kvůli kauze loni na jaře
rezignovala ministryně Kateřina Valachová (ČSSD).
Všichni stíhaní vinu odmítají. Jansta tvrdí, že pouze lobboval pro svou sportovní organizaci, což není nic
trestného. Navíc se hájí tím, že klíčová tabulka s rozpisem dotací pro jednotlivé organizace, kterou má policie
k dispozici, dokazuje naopak to, že jím vedená Unie sportu měla dostat neúměrně nízkou dotaci.
„Já jsem plnil svou povinnost předsedy unie, který musí hájit zájmy sportovců. Jak jsme my mohli někomu
udělat škodu, naopak škoda vznikla nám,“ uvedl podle ČT Jansta.

URL| https://www.novinky.cz/krimi/464292-vlivne-sportovni-organizace-obratily-muzou-pomoci-janstovi.html

Sokol odhalí Tyršův reliéf v jeho roudnickém parku
23.2.2018 litomericky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Litoměřicko

Roudnice n. L. Dnes již málokdo ví, že 6. října 1935 byla ve městě nejen otevřena Kratochvílova rozhledna, ale
zároveň odhalen pomník Miroslava Tyrše s reliéfním portrétem.
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"Iniciátorem vzniku pomníku byl tehdy Spolek pro postavení historických pomníků společně s Tělocvičnou
jednotou Sokol a Okrašlovacím spolkem. Projekt navrhl a následně vytvořil známý roudnický sochař Jan Brabec
a na jeho realizaci se s ním podílel rovněž kameník František Krajc.
Samotný Tyršův park byl založen 28. října 1924, kdy zde žactvo roudnických škol vysázelo takzvané Žižkovy
duby. Později přibyly skupiny modřínů, smrků a bříz. V dolní části byl zřízen bazének, kde byly pěstovány
rostliny, a pamětníci vzpomínali na krásné rozkvetlé lekníny.
Ještě níže byl bazén pro děti, ale neosvědčil se a byl přestavěn na pískoviště. V nejvyšším bodě byl péčí
Okrašlovacího spolku vystavěn altán a pod ním v půlkruhovém zákoutí s lavicemi byla skalka se zmíněným
Tyršovým pomníkem. Za nacistické okupace byl bronzový reliéf uschován a po skončení války zasazen na
původním místě.
V roce 2011 byl zachráněn před odcizením a umístěn ve vestibulu kina Sokol. Byla však pořízena jeho kopie
a ve druhé polovině letošního roku se chystá její odhalení u příležitosti 150. výročí založení Sokola.
Filip Uzel
URL|
20180223.html

https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/sokol-odhali-tyrsuv-relief-v-jeho-roudnickem-parku-

JAK JSME ŽILI v Československu
23.2.2018 Žatecký a lounský deník
Petr Kinšt

str. 04

Jak jsme žili v Československu

KOŠTICE: historie obce
Novodobá historie Koštic nad Ohří je bohatá na různé akce a život spolků. V roce 1922 Sokol obnovil
masopust, který se konal už před první světovou válkou. Takže koštickým masopustům je nejméně 100 let.
Neméně slavní jsou ochotníci, které vedla již před první světovou válkou pošmistrová Kmochová a fungují stále.
Na sále hospody U Zajíčků se hrálo divadlo a promítaly filmy, rodina byla velmi aktivní v Sokole a ochotnickém
divadle. Paní Marie Ortová věnovala škole loutkové divadlo a dbala o zachování lidové kultury a zvyků, její děda
i babička byli sponzory koštické školy a aktivními členy spolků. Máje se v Košticích konaly jen dvakrát, v letech
1974 a 1985, v současnosti se snaží tradici obnovit v blízkých Želevicích. Po druhé světové válce nastal velký
budovatelský boom, v Košticích postavili svépomocí kulturní dům i mateřskou školku.
Další díl příští pátek – 2. 3.: Louny, historie sportu
Region| Severní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu NEZVĚSTICE
23.2.2018

Plzeňský deník

str. 04

Vážení čtenáři, seriál Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude po celý letošní rok osmičkových výročí
nahlížet do kronik obcí a měst z Plzeňska, pokračuje sedmým dílem.
Z Heřmanovy Huti jsme se přesunuli na jižní Plzeňsko do Nezvěstic. „Na venkově u nás byl to takový mlhavý
podzimní den, den jako jiný a všechna práce šla obvyklým chodem,“ vzpomínal obecní kronikář, učitel František
Uher v roce 1925 na přelomový 28. říjen roku 1918. „Vyšel jsem odpoledne ze školy, dělníci šli z vlaku a hlučně
vykládali: V Plzni je prohlášena republika! Rakousko pochovali! Hodili je s mostu do řeky. Šel jsem na nádraží,
kde bylo zpravodajské naše stanoviště. Stojím v kanceláři, přednosta sedí u stolu. Úředník Josef Hach jde
k aparátu, aby přijal telegram. Náhle vyskočí, chytne se za hlavu a volá: Už je to tu!“ Vy se jako vždy můžete
podívat na to, jak se Nezvěstice od roku 1918 změnily.
Za spolupráci při přípravě této strany děkujeme starostovi Lukáši Karkošovi a místostarostce Petře Tupé.
Foto autor| Snímky na straně: OÚ Nezvěstice
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Foto popis| ŘEKA JAKO PRVNÍ KOUPALIŠTĚ. Dnešní betonové nezvěstické koupaliště je známé, ale málokdo
možná ví, že dávno před rokem 1972, kdy vzniklo, bylo v obci ještě jiné. Na řece u Kozelského polesí ho pomocí
stavidel v roce 1935 zřídil Josef Šilhánek, který nedaleko také bydlel.
Foto popis| OTEVÍRACÍ SPARTAKIÁDA. V roce 1960 se v Nezvěsticích konala velká sportovní událost, okresní
spartakiáda. Pro tyto účely v obci dokonce vznikl velký stadion, který sportovcům slouží dodnes. Po velké
rekonstrukci se změnil ve víceúčelový sportovní komplex, jenž se otevíral v září roku 2014.
Foto popis| PŘEJEZD MÍSTO VIADUKTU. Řidiči, kteří dnes do Nezvěstic přijíždějí ve směru od Plzně, dobře
znají tamní železniční viadukt, kterým musí co nejopatrněji projet. Ovšem do zrušení v roce 1930 fungoval na
jeho místě klasický železniční přejezd. Poznali byste Nezvěstice?
Foto popis| JAK SLAVILI SOKOLOVÉ. V roce 1955 si nezvěstičtí sokolové touto výstavkou připomínali 55 let
české házené a 33 let tohoto sportu v Nezvěsticích. Mimochodem oslavy je čekají také letos, kdy si připomenou
90 let sokolovny, a příští rok, kdy dojde na sté výročí vzniku Sokola.
Foto popis| MÁJE BYLY A BUDOU. Staročeské máje, to je jedna z akcí, které mají v Nezvěsticích tradici a stále
se dodržují. Snímek pochází z roku 1978, a kdo se bude chtít přesvědčit, jak májovníci sebe i ostatní obyvatele
baví v 21. století, může se do Nezvěstic na máje vypravit letos 19. května.
Region| Západní Čechy

Jak jsme žili v Československu. Záběhlice – venkov proměněný v město
23.2.2018 prazsky.denik.cz
Eliška Černá

str. 00

Moje Praha

Pražský deník přináší nový cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře do novodobé
historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 tentokrát
zveme do Záběhlic.
"Záběhlice se rozkládají dílem na území Prahy 4 (Spořilov) a dílem na území Prahy 10 (Staré Záběhlice
a Zahradní Město). Spolu s Roztyly byly připojeny k Velké Praze v roce 1922 a následoval strmý stavební
rozvoj.
Zemědělský ráz Záběhlic se pomalu začal měnit v živoucí součást hlavního města. Ve 20. a 30. letech vznikly
rozsáhlé urbanistické celky rodinných domků na Spořilově a Zahradním Městě. Ty byly po druhé světové válce
rozšířeny panelovými sídlišti a začátkem 21. století ve východní části Novým Zahradním Městem.
Staré záběhlice
Staré Záběhlice vznikly jako osada už ve středověku a jejich název je odvozen od „lidí, kteří se zaběhli“, to
znamená skryli v údolí Botiče. O tom, proč se tak stalo a před kým se skryli, se však již nedozvíme. Jisté ale je,
že v dávných dobách zde stály tři tvrze a na základech jedné z nich byl později vystavěn záběhlický zámek.
Druhá tvrz, kam svého času nejednou zavítal i český král Václav IV., definitivně zanikla s výstavbou
Hamerského rybníka.
„Na Hamr jsme jako děti chodili bruslit, vždycky jsem po škole odhodila tašku do kouta, vzala brusle a běžela
dolů. V létě jsme se zase chodili koupat. V místě kde je dnes vinný sklípek byla jediná pláž s navezeným
pískem,“ vzpomíná na dětská léta Eva Vrtálková, která žije na Zahradním Městě od roku 1968.
Dnes je okolí Hamerského rybníka a sousedního románského kostela útočištěm sportovců, výletníků a pejskařů,
v zimě pak bruslařů a malých hokejistů. „Kolem rybníka se dnes prochází spousta pejskařů a maminek s dětmi.
Všichni jsou k sobě tolerantní, hezky se tam chodí a panuje tam moc hezká atmosféra,“ popisuje Eva Vrtálková
současný Hamr.
Zahradní Město
Staré Zahradní Město vzniklo ve 30. letech jako unikátní urbanistický celek rodinných domků obklopených
zelení. Tuto starou část později sevřela z východu a západu dvě sídliště. Západní sídliště mělo své centrum
kolem obchodního centra Květ. Středobodem východu pak bylo nákupní centrum Cíl.
„Cíl, který obsluhoval hlavně východní část, byl víc zanedbaný. Kdežto Květ byl lépe zásobený, mohli jste tam
sehnat třeba výborné francouzské víno nebo úžasné lahůdky. Takže lidé z východu chodili nakupovat k nám na
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západ,“ směje se Eva Vrtálková. Výstavba panelového sídliště znamenala i růst počtu obyvatel, vznik nových
škol, zdravotnických zařízení a zkvalitňování dopravy.
„Záběhlice mám rád právě proto, jak je na malé části Prahy vidět hodně z její historie. Je zde krásný kostel
Narození Panny Marie z 12. století nebo novější zámek v Záběhlicích a zámeček Práče. Pak tu máme Zahradní
Město, jehož historie je naopak velmi mladá a spjatá s prvorepublikovou výstavbou a nakonec sídliště
z 60. a 70. let minulého století.“Vladimír Novák, starosta Prahy 10„Naší části Záběhlic říkáme Spořilov starý
a nový. Ve spolupráci s Magistrátem se pokoušíme starý a nový Spořilov propojit parkem zakrytím Spořilovské
radiály. Smrad a hluk z aut a kamionů tak budou nahrazeny zelení.“ Petr Štěpánek, starosta Prahy 4
„Zajímavostí Zahradního Města jsou jména ulic, která jsou pojmenována podle rostlin. Najdeme zde např. ulici
Jahodovou, Malinovou, Kopretinovou, Zvonkovou nebo Sněženkovou. Jedná se o jeden z nejucelenějších
uličních systémů v Praze,“ popisuje kronikář Prahy 10 Michal Ezechel.
Spořilov
Další znamenitou ukázkou městského plánování je zahradní čtvrť starého Spořilova. Ta začala vznikat v roce
1924, když ředitel Městské spořitelny na Vinohradech Václav Sklenička založil stavební družstvo Spořilov.
Odtud také pochází název čtvrti. Promyšlené zástavbě vévodí funkcionalistický kostel sv. Anežky České. V 60.
a 70. letech na zástavbu rodinných domků navázala socialistická sídliště. Ke škodě celého Spořilova rušná
Spořilovská spojka rozdělila území na dvě části.
Co říkají místní lidé?„Žije se mi tady příjemně, vždy tu bylo ticho, klid a mír. Jsou tu školy, poliklinika a další
služby, ale zaparkovat se tady nedá. Když jsem byla dítě, byla tu všude pole. Do míst, kde stojí dnešní
poliklinika, jsme chodili králíkům pro trávu. S dalšími dětmi jsme tu jezdili na koni a s babičkou jsme vyháněly
ovce na louky kolem budovy Sokola. Později ale zelené plochy zmizely a nahradily je paneláky.“ Lenka Veselá,
žije v Záběhlicích od roku 1955 „Žiji tu s manželem a jsme úplně spokojení. Máme tu všechno. Naše
nejoblíbenější místa na procházky jsou kolem rybníku a zámku.“ Marie Nováková, v Záběhlicích žije asi 30 let
Slavní obyvatelé Záběhlic Mezi slavné osobnosti, které prožily v Záběhlicích svůj život patří například herec
a komik Jaroslav Štercl, operní pěvec Václav Zítek, zpěvák Karel Zich nebo významný český toxikolog Zdeněk
Bardoděj. Dnes můžeme v záběhlických ulicích potkat například herečku Ljubu Krbovou s manželem Ondřejem
Neffem nebo operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Malíř a grafik Vladimír Pechar o spořilovské části Záběhlic říká:
„Po více než čtyřiceti letech spořilovského bydlení jsem spokojen a neměnil bych snad jen za vyšehradskou
kapitulu. To by tam ale nesměli pouštět návštěvníky. Takže zůstanu raději doma na Spořilově.“ "
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Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Koncem tohoto týdne uplyne 70 let od chvíle, kdy se moci v tehdejším Československu chopila komunistická
strana těsně svázaná se Sovětským svazem. V následujících dekádách totalitní režim připravil o život, zdraví,
kariéry a domov desítky tisíc lidí. Dalo se komunistickému puči zabránit? A měli na něj vliv zejména poválečné
mezinárodní poměry nebo domácí situace? Zeptám se za chvíli. Našimi hosty jsou historikové z ústavu pro
soudobé dějiny Akademie věd a to je tak profesor Jiří Kocián. Dobrý den.
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Dobrý den.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
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-------------------A taky docent Vít Smetana. Dobrý den.
Vít SMETANA, docent
-------------------Dobrý den.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pánové prosím první otázka o stručnou odpověď, poté rozvedeme blíž celou debatu. Ale já se zeptám na to,
jestli podle vás, pane Smetano měli na události v Československu 1948 víc vliv ty mezinárodní souvislosti,
geopolotická světová situace nebo vnitřní nastavení české společnosti, české politiky?
Vít SMETANA, docent
-------------------Já se domnívám, že asi více vnitřní nastavení české politiky a českých politiků. Ale včetně jejich vystupování na
mezinárodní scéně, které bylo rozhodně určující. Představa, že do budoucna je třeba spojit Československo co
nejtěsněji se Sovětským svazem, který jako jediný je schopný zajistit Československu jeho bezpečnost. Byla,
vycházela z řekněme z racionální úvahy a ze zkušenosti Mnichova a zkušenosti se západem. Ale byla, řekl bych
přepjatá na druhou stranu. A vedla k tomu, že demokra, i demokratičtí politikové dělali vůči Sovětskému svazu
politiku ne jenom vstřícnou, ale zároveň velmi důs, nedůstojnou v mnoha případech.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Devótní.
Vít SMETANA, docent
-------------------V mnoha případech až devóntní.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pane Kociáne, na vás stejná otázka. Tedy ten únor 48 a vlivy tedy silnější ten vnější nebo vnitřní?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Tomu už ty zmíněné mezinárodní okolnosti samozřejmě silně nahrávali ale i ten vnitřní vývoj v té české
společnosti i ta představa, že by poválečná společnost měla být jiná. Proto to nebyla jenom otázka těch
závěrečných měsíců roku 45, tedy toho, těch válečných měsíců ale byla i tady otázka toho, že ty představy šly
i z domácího odboje a nemyslím tím teďka komunistický ale myslím tím občanský odbory, že prostě by mělo
dojít k systémovým proměnám.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Tady se, pane Kociáne také mluví už skoro 3 desítky let o tom, že jsme byli spíš taženi Sovětským svazem,
který si už rozparceroval Evropu po druhé světové válce, a že my jsme zkrátka spadli do jeho vlivu, protože
noha ruského vojáka, kam došla, ne jak se říká, tam je ruská půda. Jak silné je tedy podle vás, jak silná je tato
okolnost?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Rozhodně jí nelze podceňovat a myslím si, že získal i toho konce té válečné situace, vůbec těch válečných
událostí ve střední Evropě. Bych řekl, že to byla jedna z těch zásadních určujících okolností, která ovlivnila ten
poválečný vývoj. Navíc ta česká společnost byla převážně a nechci si hrát se slovem ve velké většině, ale byla
naladěna jaksi prosovětsky, protože vnímala ten Sovětský svaz té bezprostřední poválečné situaci nebo konci
války jako osvoboditele, jako toho, kdo zbavil tu, prostě tu republiku nacistických okupantů. A kdo zabránil
prostě případně dalším obětem, další brutalitě.
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Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pane Smetano, to ovšem nebyla jenom komunistická strana, která takto smýšlela ale i strany příští národní
fronty po válce vzniknuvší pasované za demokratické, což pak ti politici nebo nikdo z veřejnosti nevěděli, co se
v Sovětském svazu děje? Byli ty okolnosti války natolik silné nebo ty důsledky a zkušenosti, že se o gulazích,
o procesech s nepohodlnou opozicí stali novou, nemluvilo, nevědělo?
Vít SMETANA, docent
-------------------Ty informace tady byli, ale byla tady také silná tendence je jednak bagatelizovat jako přehnané. A jednak tady
bylo přesvědčení, že Sovětský svaz se bude vzhledem k té válečné zkušenosti po válce do určité míry demogra,
demokratizovat. To byla ta takzvaná teorie konvergence, že vlastně ten západní model liberální demokracie si
koneckonců z toho východního modelu vezme některá ta sociální opatření a i trošinku se posune on směrem
jako více do středu. A hlavně, že ten Sovětský svaz se bude demokratizovat, což, čemuž leccos jakoby
nasvědčovalo. Přeci jenom Stalin za války obnovil některé ty carské tradice, umožnil pravoslavné církvi větší
možnosti působení. A co bylo především určující, že v roce 1943 nechal rozpustit nebo rozpustil Kominternu,
což byl velmi vstřícný signál směrem, směrem k západu. Ovšem dneska samozřejmě víme, že to bylo takové
rozpuštění na oko, protože ta její agenda se přelila do oddělení mezinárodních informací ústředního výboru
naše svazové komunistické strany bolševiků. Takže vlastně to řízení těch komunistů fungovalo a dál. A to mě
vrací k takové té naivitě nebo k té myšlence, že vlastně ti demokraté českoslovenští byli trochu naivní, když si
mysleli, že bude možné vlastně dělat na mezinárodní scéně politiku všestranně vstřícnou vůči Sovětskému
svazu a vyhovovat mu v čemkoliv. A že ten Sovětský svaz naopak nám umožní demokratický.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Nám to oplatí.
Vít SMETANA, docent
-------------------Demokratický, demokratický vývoj. Ale to byla samozřejmě iluze, protože ti komunisté byli v podstatě možno říci
téměř loutky v rukou, v rukou Stalina a sovětského vedení, od kterých dostávali instrukce a bylo to tak po celou
dobu, jak za války tak po ní až do toho 48 a po 48 samozřejmě ještě víc.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pane Kociáne, když jsme se tady shodli na tom, nebo vy jste se shodli na tom, že ty vnitřní okolnosti a stav
české společnosti i politiky byli rozhodující pro takovou živnou půdu připravující únor 48 komunistický puč.
Myslíte si, že by k něčemu takovému došlo i bez vlivu Sovětského svazu, že tady to nastavení v roce 46
komunisté velmi silně zvítězili nejsilněji ve střední Evropě?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------No, pokud bychom uvažovali takto, že by to takto mohlo být. Já se domnívám, že by asi k takovému závěru toho
poválečného vývoje nedošlo. Nedokážu si teda představit, jestli by to šlo tou cestou, tou takzvaně třetí cestou.
To znamená nějakých těch synkrezí, zestátňování ale zároveň silného vlivu jaksi nebo silné obnovy, silnější
obnovy liberální demokracii v politice nebo v ekonomice. Ale těžko říct, ale domnívám se, že by ten vývoj byl
jiný, kdyby ten co Sovětský svaz nebyl takový, takový vlivovým, takovou vlivovou silou v tom, v té střední
Evropě.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Ještě jedna věc. Dalo se vůbec zabránit únoru 48 a případně, v kterém roce, pane Kociáne? Tedy jestli na
začátku válku, v průběhu války, ještě po válce nebo to bylo, byla půda, která byla připravená už jaksi nebylo
možné se vyhnout tomuto vývoji?
Jiří KOCIAN, profesor
--------------------
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Já mám takový dojem, že to je taková zajímavá otázka, o které se velmi často diskutuje. A já k ní samozřejmě
se taky rád zamýšlím. Ale domnívám se, že po podzimu roku 1947, kdy bylo jaksi obnovena ta Kominterna
v podobě informačního /nesrozumitelné/ komunistických stran. A kde byly jednoznačně dány pokyny k urychlení
nástupu moci za využití všech možných prostředků, že prostě jestli by byl ten únor o 5 měsíců později.
Přinejmenším v té střední Evropě, Maďarsku a Polsku do konce roku 48, byť jinou cestou. Tyto změny, tyto
změny nastaly také a domnívám se, že ten rok 48 byl asi jako nejzásadním přelomovým mezníkem, kdyby
k tomu únoru došlo třeba v červenci jo.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Tak připomínali bychom si to ve větším teple. Pane Smetano?
Vít SMETANA, docent
-------------------No, já bych k tomu řekl, že si myslím, že v únoru 1948 bylo skutečně už asi pozdě, protože komunisté už byli
naprosto sešikovaný a odhodlaní využít veškerých prostředků k uchopení moci. Ale pokud chceme hledat
nějaké alternativy a myslím si, že to je, je produktivní. Tak bych viděl v tom létě 1947 a sice v době nabídky
Marshallova plánu Československu, kdy prostě pokud by českoslovenští demokraté skutečně si uvědomovali,
co je v sázce. Tak mohli asi mnohem úspěšněji s daleko větší šancí na úspěch vystoupit, postavit se tomu
sovětskému, sovětskému nátlaku a prezentovat tu otázku přijetí, či nepřijetí Marshallova plánu jako střet
o budoucí životní úroveň v Československu. Ale bohužel se tak nestalo. Ty šance by měli nepochybně větší,
protože, protože tu veřejnost by spíš byli schopni strhnout na svoji stranu a komunisté nebyli tak připraveni na
ten zásadní mocenský střet. Ovšem problém byl v tom, že to bylo cosi, co úplně přesahovalo jejich mentální
horizonty a mapy, kde byla prostě jako ultimaracio ta Československo-sovětská smlouva. Fascinace německou.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Z roku 43?
Vít SMETANA, docent
-------------------Z roku 1943, že jo, která byla podepsána z československé iniciativy nikoliv ze sovětské. A fascinace německou
hrozbou a tudíž v okamžiku, kdy Stalin té delegaci v červenci 43 složené z Gottwalda, Masaryka a Drtiny prostě
prezentoval tu otázku jako vaproz družby. To znamená otázku spojenectví a ještě je vzal k té mapě a ukázal jim,
v jak nevýhodné strategické pozici Československo je a v případě, že Německo znovu zaútočí jak rudá armáda.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Což bylo i téma Edvarda Beneše.
Vít SMETANA, docent
-------------------Armáda udělá obchvatný manévr. No, tak oni 3 včetně Masaryka a Drtiny a stejně tak představitelé tady vlastně
celá vláda vůbec neuvažovali o to, že by se tomu sovětskému nátlaku postavili a odhlasovali opět vlastně
unizono, teda že se nezúčastní Československo té konference o Marshallově plánu v Paříži.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Posloucháte Český rozhlas Plus, kam přijali pozvání historikové Vít Smetana a Jiří Kocian. Pojďme se, pane
Kociane přesunout o 70 let dozadu, tedy do roku 48 do těchto dnů, kdy už se schylovalo k 25. únoru
a komunistický puč byl na spadnutí. Jakou roli v tu dobu hrál Edvard Beneš. Nedávno se vyjádřil bývalý
předseda senátu Petr Pithart v tom smyslu, že Česko, Češi a Češky stále ještě nedocenili příliš tu negativní roli
československého prezidenta, že on je to, který nese jednu z hlavních vin na tom, co se odehrálo. Co si o tom
myslíte vy?
Jiří KOCIAN, profesor
--------------------
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No, já bych s tím tak zcela nesouhlasil, protože se domnívám, že Edvard Beneš byl důležitý hráč a v podstatě
koncový hráč z hlediska toho vyřešení vládní krize v těch dnech 20. až 25. února ale v podstatě je potřeba
zvážit jaké měl nástroje. Čeho byl schopen a já si myslím, že i někteří ti demokratičtí politici, když jaksi podali tu
demisi a hovořili o tom, a bavili se o tom, jak už šel ten vývoj od toho 21. od toho Gottwaldova projevu na
Staroměstském náměstí od ustavení akčních výborů národní fronty od zahájení těch velkých represí a čistek, že
si uvědomovali, že by, že není tak vyloučeno, že tu, že tu demisi Beneš prostě nepřijme. Ne všichni byli
přesvědčeni o tom, že on prostě opravdu udělá to, co jim přisliboval. To znamená, že nepovolí tomu tlaku
komunistů. Na druhou stranu je známo, že Beneš pokud se scházel s komunisty, protože ty na ně vyvíjeli velký
nátlak takže.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Údajně i fyzický nátlak při tom posledním setkání alespoň jsem se dočetla v některých zdrojích Klement
Gottwald na Edvarda Beneše vyvíjel nevím.
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------No, tak to jsem teda nezaregistroval. Nevěřil bych tomu moc, protože oni samozřejmě vyvíjeli opravdu psychický
nátlak ale samozřejmě ten politický nátlak a byla tady velká hrozba. To co, ono se říká, že komunisti měli zprávy
a informace, a že věděli, což je pravda, co si dohodla za několik dnů nebo několik desítek minut poté, co si
dohodli národní a socialističtí ministři demisi, tak na sekretariátu národní cizinecký strany měli informátora, který
jim ihned volal Gottwaldovi a věděli v podstatě o tom, že byla, že se rozhodli pro demisi. Ale zároveň i Beneš
jako věděl, co se děje v Praze. Měl řadu informací a věděl, jestli se rozpoutalo a obával se toho, že prostě to,
kdyby s jakým komunistům postavil, že by to mohlo mít jaksi nedozírné následky a v podstatě krvavou řež.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Občanské války možná se obával a teď se zeptám Víta Smetany, na kolik on si myslí, že zahrál roli Edvard
Beneš v tom všem. Jestli, kdyby nepřijal demisi demokratických ministrů. Já vím, že jsou to kdyby. Ale jestli by
to mělo nějaký význam nebo jestli vinu mají spíš ti, jak už tady několikrát zaznělo možná naivní a nepříliš
připravení nebo schopni dohlédnout situace demokratičtí politikové?
Vít SMETANA, docent
-------------------No, tak já si určitě myslím, že Edvard Beneš během své kariéry a zejména v těch posledních 10 letech udělal
celou řadu chyb. O tom není, není sporu. Ale skutečně házet veškerou vinu za vyústění února 1948 jenom na
něj si myslím, že není, není spravedlivé. Ti představitelé demokratických stran skutečně byli špatně na celý ten
mocenský střet připraveni. Oni si neuvědomovali, jak moc touží komunisté po moci a co po moci a co všechno,
co všechno jsou přitom ochotni a připraveni nasadit a vlastně vložili veškerou tíhu rozhodnutí na tehdy už velmi
vážně nemocného prezidenta, který byl vystaven skutečně enormnímu nátlaku. Já ho nechci na jednu stranu
exkulpovat ale na druhou stranu oni mu, oni mu skutečně příliš ani v době té krize nepomohli. A zatímco
komunisté své podporovatele byli schopni neuvěřitelným způsobem efektivně sešikovat, tak ti národní socialisté
jako ti ta hlavní oponentní vlastně strana ani lidovci nebyli schopni ničeho podobného, přestože se to, přestože
se to.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Nemobilizovali svoje příznivce.
Vít SMETANA, docent
-------------------No přestože tam se nabízeli možnosti samozřejmě Sokolové, legionáři. Oni nic takového prostě neudělali. Ti
komunisti ten drive po té moci měli, měli obrovský. A Beneš samozřejmě byl tlačen a ty, a ty možnosti měl, měl
omezené. Tak je potřeba brát v potaz ten fakt, že tu demisi podala menšina ministrů. Bylo to prostě 12 ze 26. Ti
2 se, se připojili ti sociálně demokračtí, tičtí se.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
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Pozdě.
Vít SMETANA, docent
-------------------Se připojili pozdě až 25. dopoledne, kdy už to prostě nehrálo moc, moc velkou úlohu. A byla to teda vládní krize,
kde Gottwald nabízel v té chvíli vlastně jakoby jediné řešení. To znamená vyměnit ty ministry za jeho, jeho
nominanty. A Beneš neměl na straně, na své straně ani ten argument, že vlastně ta vláda jakoby je neusnášení
schopná, protože stále byla ještě ve hře polovina nadpoloviční většina ministrů. Je to prostě chyba třeba mimo
jiné Jana Masaryka, že nepodal demisi těch sociálních demokratů, že tak dlouho váhali a tak dále. Takže
skutečně házet veškerou vinu na Beneše není na místě.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Měli podle vás, pane Kociane mobilizovat národní socialisté, lidová strana svoje příznivce, o kterých tady mluví
Vít Smetana, pomohlo by to? Protože i velká část české veřejnosti si přála změnu a přála si změnu vedenou
komunistickou stranou. Mělo by to nějaký pozitivní efekt?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------No, přinejmenším by to mělo ten efekt jaksi toho, že se opravdu, že mi to ukázali, že ta společnost není tak
jednolitá, jak to vykládali celých dalších 40 let komunisté, že většina národa šla za Gottwaldem. Myslím si, že to
opravdu není pravda. A ukázalo záhy první měsíce nebo první roky po roce 48, kdy se tady začínalo
organizovat nějaké, nějaké přípravy, nějaké ilegální skupině, nějaké zpravodajské skupiny. Byť to nedopadlo
dobře ale bylo vidět, že ten potenciál toho protikomunistického vzdoru tady byl velký. Já jsem o tom přesvědčen.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Když mluvíte o tom, co se dělo po roce 48. Na kolik vlastně a teď narážíme na slova Petra Pitharta, který to sice
myslel v souvislosti s Edvardem Benešem, ale já se zeptám na celé ty dějinné události. Byla česká společnost
schopná, ochotná přijmout, vyrovnat se s nimi, pane Smetano? S tím co se dělo v roce 48 a poté? Tedy jestli
máme tu správnou reflexi, kterou vy byste považoval za dostatečnou.
Vít SMETANA, docent
-------------------No, tak komunisté tady vytvořili takový mýtus, který, kterého se drží vlastně do dnes. A to je potřeba zdůraznit
a sice, že to byl vlastně, že to byla ústavní změna vlastně v rámci, v rámci ústavy, ne jenom litery ale, ale
i ducha jako změna vlastně, vlastně vlády, že kdoví jaký převrat, převrat nešlo. A že se všechno stalo teda
v rámci, v rámci ústavy a o tom je třeba ne jenomže polemizovat, ale proti tomu se velmi ostře postavit, protože
ta míra toho násilí v těch únorových dnech byla, byla enormní. Už jenom si uvědomit to, že prostě komunisté
ozbrojili své vlastně ozbrojené jim podřízené ozbrojené formace v podobě teda lidových milicí, což bylo silně
něco zcela mimo rámec ústavy. Stejně tak ty akční výbory národní fronty, čeho se dopouštěly, znemožnily
prostě politické, politickou soutěž. Obsadili ty stranické sekretariáty, znemožnili vydávání tisku
nekomunistického a tak dále a tak dále. To jsou prostě všechno znaky jednoznačně v podstatě ozbrojeného
puče, byť teda nedošlo ke střelbě, ale byla tam ta hrozba silou. A to je potřeba zdůrazňovat. A komunisté do
dnes neustále říkají, že vlastně to byl, že to bylo všechno v duchu ústavy. Pan Dolejš to říkal před 2 lety
v televizi. A v podstatě říká totéž, co říkal Miloš Jakeš v tom svém slavném projevu na Červeném Hrádku. To
znamená pod vedením Klementa Gottwalda v 48 roce ústavní cestou jsme uchopili moc. Teď je potřeba jí řádně
využívat a neztratit. A v podstatě toho se drží do dnes.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Do studia Pro a proti přišli historikové, profesor Jiří Kocian a docent Vít Smetana. Když jsme u toho vyrovnávání
se s minulostí, pane Kociane, tak co říkáte na rozhodnutí současné hlavy státu Miloše Zemana vystoupit a to
jako první prezident po roce 89 na sjezdu KSČM, který se má konat v dubnu.
Jiří KOCIAN, profesor
--------------------
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Musím se přiznat, že mě to překvapilo na jednu stranu a na druhou stranu z hlediska toho, těch kroků, které pan
prezident ve světě činí. Ne, že bych to očekával ale na druhou stranu asi to spadá do toho, že se rozhoduje
stále podle toho, co chce nebo co má představu, že se chce rozhodovat sám.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Vy jako historik vnímáte to jako řekla bych pokus vyložit tu historii způsobem, o kterém tu mluvil Vít Smetana,
protože místopředseda KSČM Josef Skála se nechal okamžitě slyšet, že Miloš Zeman tím dokazuje, že KSČM
je demokratickou stranu. Jestli se to může stáhnout taková prohlášení i k té minulosti nebo to tak nevnímáte?
Vít SMETANA, docent
-------------------No si nemyslím. Já si považuji stále Miloše Zemana za to, že je to vysoce inteligentní politik. A že prostě asi by
vážil případně taková slova. Velmi si to, myslím, myslím si, že by něco takového prostě neprohlásí.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------V poslední době se hodně objevují v českém tisku a ne jen v něm komentáře o tom, že se polistopadový vývoj
mění, že se jaksi začíná stát ubírat trochu jinou cestou. Vnímáte tady, pane Smetano, i jako právě historik,
člověk, který dokáže dohlédnout na tu moderní historii ne úplně vzdálenou 70 let. Není zase tolik. Jestli tady ty
hrozby skutečně jsou nějaké pro demokracii?
Vít SMETANA, docent
-------------------No, tak dějiny se neopakují. Každá, každá událost je jedinečná. Takže asi bych analogie s únorem 48 zatím
nehledal. Ale na druhou stranu řekněme s nějakým historickým backgroundem říkám, že, že liberální
demokracie po roce 89 ještě nebyla nikdy v takové míře ohrožená jako je v současnosti. A že ten drive těch
nedemokratických stran a ochota některých politiků z těch demokratických stran vlastně je, je akceptovat jako
vlastně ty politiky, kteří, kteří jsou antisystémově naladěni. Tak ochota je prostě akceptovat jako hráče, kteří
budou promlouvat do dalšího vývoje. Tak tady nikdy zatím taková nebyla a týká se to i prezidenta Zemana, který
je v tomto teda jako nejiniciativnější a považuju to za mimořádně nebezpečné. Za hru s ohněm a nevím, jestli
pan prezident vlastně je schopen ještě dohlédnout důsledků některých svých rozhodnutí, která momentálně činí
a považuju to za mimořádné nebezpečné. A je potřeba před tím varovat co nejhlasitěji.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Mezinárodní situace je ale samozřejmě jiná, jak vy jste také podotkl.
Vít SMETANA, docent
-------------------Jistě.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Historie se neopakuje. Patříme do Evropské unie, patříme do Severoatlantické aliance ale i vůči tomuto členství
se v Česku teď zvedá odpor v části veřejnosti. Hovoří se dokonce o referendu, o vystoupení z Evropské unie,
i když zatím samozřejmě jenom teoreticky. Já se zeptám, protože už tady ten Mnichov taky zazněl. Pane
Kociane, na kolik v nás ještě zní ta ozvěna takzvané mnichovské zrady, kdy západ Německo je, pardon
Německu postoupil pohraničí Československa bez nás?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Tak já doufám, že z ní jenom teďka u té 7 procentní komunistické strany.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Věříte tomu?
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Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Jsem o tom přesvědčen.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Že, že nemáte takový vliv.
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Že nemá takový vliv.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Na vnímání členství v Evropské unii nebo v jiných strukturách?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------No, myslím si, že ne.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Ne? A co si o tom myslí Vít Smetana? Jak silné je echo Mnichova?
Vít SMETANA, docent
-------------------Já si myslím, že echo Mnichova tady je pořád velmi silné, že vlastně takové ty prvoplánové úvahy jako co od
toho západu můžeme čekat, vždyť nás vlastně zradil v Mnichově, že to tady v té společnosti je pořád silné
a může se to rozehrávat tahle ta, tahle ta hra. I v tom co, co tady někteří chystají a to je, to je právě to
nebezpečné referendum. Viděli jsme jak různé dezinformace účelově šířené ovlivnili prezidentské volby. O tom
prostě není sporu. Ne jenom u nás, děje se to prostě i v zahraničí a podobně vlastně naladit tu veřejnost
v nějakém klíčovém rozhodnutí jako bude referendu, referendum o czexitu. Já pořád doufám, že nebude.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pokud se tedy jaksi bude konat.
Vít SMETANA, docent
-------------------Obávám se, obávám se, že všechno k tomu směřuje. Tak to je prostě mimořádné nebezpečně a samozřejmě ty,
ty ozvěny minulosti tady jsou stále, stále přítomné a ten Mnichov tam hraje důležitou úlohu. Samozřejmě,
kdybychom se zamýšleli nad tím Mnichovem, všechno bylo složitější. Nebyl, nebyla ta čistě zrada.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Čekala druhá světová válka.
Vít SMETANA, docent
-------------------A už, už před Mnichovem československé vedení souhlasilo s odstoupením rozsáhlého příhraničí. Takže to
nebylo, že se jenom sešli někdy 4, 4 představitelé velmocí a o nás bez nás rozhodli. Ta participace
Československa byla značná. Ale to jsou takové niance, o kterých se neví.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A ještě jedna věc mě napadá, pane Kociane, když jsme tu mluvili o tom, jak se už za války možná řekněme od
roku 1943 i směrem do světa ukazovalo, že Československo jeho obyvatelé a také jeho exilová vláda je velmi
soustředěná na Sovětský svaz jako na možného ochránce a zachránce. Na kolik myslíte, že toto ještě zní
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v současné české veřejnosti. Tedy, že bychom se na Rusko, ruskou federaci mohli dívat jako na možného
zachránce někoho, o koho se můžeme opírat?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------Tak to považuji za daleko silnější a klíčovější moment, protože tady to je jedna generační otázka toho
generačního přenosu. To určitě má velkou roli. A myslím si, že z hlediska toho souznění s tím sociálním
poválečným vývojem Československu to má jako širší kontext a širší dosah bych řekl.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A to přes tu 20letou okupaci sovětskými vojsky a vojsky Varšavské smlouvy, to nehraje roli?
Jiří KOCIAN, profesor
-------------------To si myslím, že tam už si netroufal vůbec určit teda procentně ale ta, ten vliv toho jaksi toho momentu, toho
osvobození je to role osvoboditele. Má prostě v té společnosti. Já si myslím, že to má prostě širší dosah
bohužel.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Říká profesor Jiří Kocian, historik z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a mluvila jsem také s jeho kolegou
ze stejného ústavu s docentem Vítem Smetanou. Pánové díky oběma, na shledanou.
nejmenovaná osoba
-------------------Děkujeme za pozvání, na shledanou.
nejmenovaná osoba
-------------------Děkuji, také na shledanou.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
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Blansko
BLANSKO – Město leží v údolí řeky Svitavy, 19 km severně od Brna. Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel. Z první
poloviny jedenáctého století pocházejí střepy keramiky, které byly v roce 2017 nalezeny při stavebních pracích u
blanenského kostela svatého Martina. První písemná zmínka o zdejší osadě se objevuje v Letopise tzv.
kanovníka vyšehradského a váže se k roku 1136. K rozvoji Blanska došlo v 19. století právě v souvislosti
s rozmachem zdejších železáren a strojíren, které zbudoval Hugo František Salm. K dalšímu rozmachu města
přispěla železniční trať Brno – Česká Třebová, která byla slavnostně otevřena 1. ledna 1849. Blansko z městyse
na město povýšil císař František Josef I. roku 1905. V roce 1949 se stalo Blansko okresním městem. Blansko je
sedmou obcí na Blanensku, kterou v seriálu představujeme.
***
Další díl již v pátek 2. března ze Suchého.
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Foto autor| Foto: archiv obce, připravil: Jan Charvát, Pavel Svoboda, zdroj: cs.wikipedia.org
Foto popis| ČERSTVÉ MLÉKO. Čekání na mléko v roce 1921 na Bartošově ulici.
Foto popis| DIVADLO V BLANSKU. Ochotnické divadlo se v Blansku hrálo v Dělnickém domě a Katolickém
domě. Sokolové pak měli představení v hotelu Ježek a později v sokolovně. Snímek z roku 1941 zachycuje
divadelní představení v Katolickém domě Slovácká princezka.
Foto popis| NA PLNÝ PLYN. Snímek z roku 1949 zachycuje závody motorek u bývalého sídla ONV Blansko.
Dnes je v těchto místech kruhový objezd a Hotel Macocha.
Foto popis| KOUPALIŠTĚ VE MĚSTĚ. Blanenská městská rada se usnesla v roce 1935 postavit ve městě
koupaliště. To bylo slavnostně otevřeno 18. června 1936. Mělo betonový bazén o hloubce 0,9 až 3 m a rozměry
50 x 25 m. Na snímku je koupaliště v roce 1942.
Foto popis| ZMĚNY V CENTRU. V letech 1969 až 1970 zbourala těžká technika v centru Blanska objekty
bývalého městského dvora. Zachována zůstala pouze Sýpka.
Foto popis| OPRAVA MOSTU. V závěru války 25. dubna 1945 se Blansko stalo terčem masivního
bombardování ze strany sovětského letectva. Důvodem náletu bylo umístění německých jednotek a bojové
techniky v Blansku a ve Spešově. Bombardování zcela zničilo 6 domů, poškodilo 126 domů a přišlo při něm
o život 22 blanenských občanů. 9. května opustily město poslední německé oddíly a za nimi sem vstoupily
jednotky Rudé armády. Celkový počet obětí války mezi blanenskými občany přesáhl 50 osob. Na fotografii jsou
místní při opravě válkou zničeného mostu u železniční zastávky Blansko–město.
Foto popis| PŘEVRAT. Začátek sametové revoluce v Blansku. Dav lidí v listopadu 1989 na dnešním náměstí
Republiky. V pozadí hotel Dukla, který těžká technika zbourala před několika lety. Nyní je v těchto místech park.
Region| Jižní Morava
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Kuchařovice
KUCHAŘOVICE leží tří kilometry severovýchodně od Znojma. První doložená zmínka o obci je z roku 1220.
Tehdy znojemský kastelán Jimram daroval Louckému klášteru kromě jiného i lán pole v Kuchařovících. Šlo vždy
o zemědělskou obec se zelinářstvím a vinařstvím. Na počátku dvacátého století zde vzniklo mlékařské družstvo
a existovaly výrobny leštidel a tuků, dřevěného zboží, okurkových konzerv a kysaného zelí. V Kuchařovicích se
dařilo drobným živnostníkům.
Místní lidé měli přímo v obci kováře, obuvníky, koláře, řezníka, krejčího, truhláře, kožešníka, pekaře, holiče,
čalouníka i prodejce tabáku. V letech 1980 až 1990 byla obec součástí Znojma. Kuchařovice jsou sedmou
vesnicí na Znojemsku, kterou v seriálu představujeme.
***
Další díl již v pátek 2. března z Hlubokých Mašůvek
Foto autor| Foto: Archiv Jitky Krulové, připravila: Ilona Pergrová
Foto popis| SOKOL. Obyvatelé obce sdružení v Sokolu ve svátečních uniformách.
Foto popis| ŠKOLA. Na snímku jsou děti v kuchařovické základní škole roku 1960. V první řadě zleva sedí Jiří
Konecký, Sláva Klouda, Alena Lengálová a František Plaček. V druhé řadě pak Emílie Nováková, Marie
Hlávková, Libuše Růžičková, Věra Mlejnková a Vlasta Hejlová. V třetí řadě jsou Jan Hevera, Jan Hlávka, Jitka
Plačková, Milada Matoušková, Marta Šabatová a Jana Mlejnková, ve čtvrté řadě sedí Cyril Vogal, František
Mlejnek, Pavel Vogal, František Kutner a Josef Rejžek. V páté řadě zasedly Marie Čapková, Růžena
Šalamounová, Jana Hlávková a konečně v šesté řadě jsou Milan Mrkvička a Karel Klouda. Děti 3. a 5. ročníku
učila Františka Peřinková.
Foto popis| SBĚR OKUREK. Fotografie zachycuje zakladatelky místního družstva při sběru okurek. V první řadě
zleva jsou Stejskalová, Vogalová, Hlávková Čučková, Růžičková a Fousková. Ve druhé řadě zleva pak
Plačková, Švejcarová, Vogalová, Veselá, Dufková, Konecká a Hlávková.
Foto popis| STAVBA VEPŘÍNA. Na lešení stojí Jan Růžička, František Vrana, Karel Šabata, František Hlávka
a Ladislav Plaček.
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Foto popis| VE VINICI. Ve vinohradu u hřbitova pracovali František Hlávka, Jan Růžička a Ladislav Plaček.
Foto popis| ODVEDENCI. Mladí muži narození roku 1924 odvedení pro základní vojenskou službu. V první řadě
zleva jsou Miloš Fousek, František Mlejnek, Horák, Veselý, František Fousek, ve druhé řadě zleva stojí Jan
Růžička, František Toifl, František Vogal, Čučka, Oldřich Čučka a Josef Klempa.
Foto popis| PEKAŘSTVÍ . Fotografie zachycuje vchod do Kleinova pekařství.
Region| Jižní Morava
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Deník

ČERNÝ DŮL
Další díl již v pátek 2. 3. z Janských Lázní
Foto autor| Foto: (6x) Roman Reil, Václav Horák, Pavel Zahradník: Černý Důl, ohlédnutí za historií s hornickou
tradicí
Foto popis| FOTBALISTÉ Sokola Čistá v letech 1958 – 1959. Zleva nahoře p. Urban, P. Zaplatílek, J. Hatryk,
V. Tichý, M. Trčka, J. Holý, zleva dole L. Čepek, J. Jarý, L. Pospíšil, J. Projsl, R. Švec.
Foto popis| SOUČÁSTÍ PAPÍRNY Čisté byla samozřejmě také expedice. Na fotografii z konce padesátých let je
Josef Čepl a Růžena Pavlíková.
Foto popis| SPOLEK DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v Čisté z dvacátých let 20. století. Muž s buřinkou (v dolní
části snímku) je Hans Götzl, majitel čistecké papírny a mecenáš mnoha místních i okolních spolků.
Foto popis| ČLENOVÉ SPOLKU OCHOTNÍKŮ „Krakonoš“ v Čisté. Spolek vznikl v roce 1948 a aktivní byl až do
šedesátých let 20. století.
Foto popis| ČISTECKÉ PAPÍRNY byly v roce 1948 znárodněny a začleněny do národního podniku Krkonošské
papírny se sídlem v Hostinném. Na fotografii z padesátých let dvacátého století jsou členky brigády socialistické
práce u papírenského stroje na přípravu lepenky k voskování. V roce 1953 byly papírny na počest tehdejšího
ministra školství přejmenovány na Papírny Zdeňka Nejedlého. O pět let později byly sloučeny s národními
podniky Úpské papírny a Polabské papírny.
Foto popis| ČLENKY A ČLENOVÉ brigády socialistické práce v čistecké papírně na konci padesátých let
20. století. Na fotografii zleva Václav Pavlík, paní Otradovská, paní Procházková, Josef Čepl, paní Džbánková,
Růžena Pavlíková, paní Chmelíková, Margita Pavlíková, paní Černá a ředitel závodu Miloslav Škrabálek. Po
roce 1958 bylo součástí národního podniku celkem 10 závodů. Jeden z nich byl také v Čisté. Tento provoz byl
pak definitivně uzavřen v roce 1984.
Region| Východní Čechy

Únor 48: Teror, vydírání a únosy oponentů. Ale také nemocný a vyčerpaný
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Prof. Jiří Kocian se zaměřuje na české a československé dějiny po roce 1945, konkrétně na vývoj politického
systému a politického stranictví. Od roku 1994 působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Je
členem několika oborových grémií v rámci spolupráce ústavu s dalšími historickými pracovišti, pedagogicky
působí na Univerzitě Karlově a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Autorsky či spoluautorsky se
podílel na několika monografiích, je autorem odborných studií, podílel se na vzniku učebnic nejnovějších dějin.
Co, proč, ale také jak se v únoru 1948 vlastně dělo? Od jednoho ze základních mezníků historie
Československa a tedy i České republiky uplyne 25. února sedmdesát let. A nejenom proto je i dnes užitečné si
klást tyto otázky.
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Prezident Edvard Beneš dostal v ten den od premiéra Klementa Gottwalda k podpisu abdikační listiny dvanácti
odstoupivších ministrů (podali ji už 20. února), což prezidenta ještě neopravňovalo k rozpuštění Gottwaldovy
šestadvacetičlenné vlády a vypsání nových voleb. K tomu byla nutná až nadpoloviční většina.
Jenomže dnes už víme, že ten den (tedy 25. února) podali dodatečně demisi další dva sociálnědemokratičtí
ministři Václav Majer s Františkem Tymešem. A to mělo znamenat, jak potvrzují mnozí autoři, jediné: odvolání
a v podstatě pád Gottwaldova kabinetu a s velkou pravděpodobností i oslabení či prohru komunistů v nových
volbách připravovaných na jaro 1948.
Důležitou otázkou tudíž je: věděl Edvard Beneš o tom, že demisi ve skutečnosti podává ne dvanáct, nýbrž
čtrnáct ministrů, tedy nadpoloviční většina? Ze všech dostupných pramenů a svědectví vyplývá, že prezident
o těchto dvou dodatečných demisích věděl, respektive, přinejmenším se o nich dozvěděl při Gottwaldově
dopolední návštěvě 25. února 1948, v jejímž rámci Gottwald přednesl dr. Benešovi návrh na přijetí demise.
Návrh obsahoval i sdělení o tom, že 25. února podávají demisi dva výše jmenovaní sociálně demokratičtí
ministři. Proč tedy prezident Gottwaldovu vládu podle Ústavy ČSR neodvolal?
Byla vůbec i jiná možnost?
Edvard Beneš jednal především pod obrovským tlakem Gottwalda a jeho komunistů a nepochybně i sovětských
diplomatů, které Kreml do Prahy v těch dnech posílal. Vážně nemocný prezident (měl za sebou několik vážných
mozkových příhod) byl už natolik vyčerpán, že neměl síly promýšlet či prosazovat jiné varianty řešení vládní
krize. Gottwaldovi tedy s jeho požadavkem na pouhé doplnění vlády 25. února ustoupil. Tím ustoupil
i ústavnímu článku, podle něhož mohl vládu odvolat a vypsat nové volby.
Po sedmdesáti letech je velmi obtížné Edvarda Beneše soudit. Respektuji nicméně i závěry některých kolegů
historiků. Například podle Václava Vebera Edvard Beneš fatálně selhal a obešel ústavu, což umožnilo
komunistický mocenský převrat.
Z ústavně právního hlediska prezident nepochybně kapituloval: nebránil se jako hlava státu protiústavní změně.
Přesto bych dodal, že je otázkou, zda by v tehdejší velmi bouřlivé a vyhrocené situaci bylo vůbec možné
vyjednat něco jiného, zda se vůbec dalo hovořit o ústavních poměrech. Beneš navíc onoho 25. února už
dopoledne předem Gottwaldovi slíbil, že abdikační listiny podepíše a že si jen do té doby potřebuje odpočinout.
Když se pak Gottwald dostavil v 16.30 na Hrad, Edvard Beneš abdikace nyní již 14 ministrů podepsal během
několika minut. Jednalo se ostatně o velmi krátkou schůzku.
Při posuzování tehdejších - pro tuto zemi tragických - událostí, ale i jednání prezidenta Beneše, bychom si měli
uvědomit, v jakých poměrech hlava státu jednala: ještě před podpisem demise zahájili komunisté
pronásledování a zatýkání svých odpůrců, akční výbory Národní fronty započaly s čistkami na úřadech,
závodech a ministerstvech, často bez udání jakýchkoli důvodů.
Jistě si mnozí demokratičtí politici v těchto dnech navíc připomněli, že již od podzimu roku 1947 bylo možné
reflektovat řadu varovných signálů o změně v politice komunistů. Vzpomeňme například, že tři ministři (Petr
Zenkl, Jan Masaryk, Prokop Drtina) obdrželi již v září 1947 v poštovních balíčcích výbušniny, což dnes známe
jako "krčmáňskou aféru". Její tehdejší vyšetřování vedlo k závěrům, že faktické její strůjce bylo možné hledat
nejspíše v řadách KSČ.
Komunisté též zinscenovali koncem roku 1947 i tzv. "mosteckou špionážní aféru", při níž docházelo k zatýkání
domnělých organizátorů protistátního spiknutí, do něhož měli být dle komunistů zapojeny i špičky národně
socialistické strany.
Takže už jen připomínám, že 21. února 1948 odstartovala kromě toho rozsáhlá vlna represí: násilně byly
obsazovány zejména sekretariáty národně socialistické strany, na Slovensku pak sekretariáty Demokratické
strany. Do Prahy byly ještě před vládní krizí povolány pohotovostní pluky Sboru národní bezpečnosti s tím, že
Gottwald nařídil obsadit důležitá bezpečnostní a ekonomická centra. Formovaly se první jednotky Lidových
milicí, které byly vyzbrojovány.
A nekomunistické strany? Jejich členové byli v podstatě ponecháni svému osudu, strany zůstaly izolovány od
svých ministrů. Pokud to bylo ještě možné, jednaly v sekretariátech. Velmi složitá a bouřlivá situace nastala ve
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vedení sociální demokracie, které bylo v krizi, nejednotné a zčásti paralyzované prokomunistickými bojůvkami.
Sokol i legionářská obec, jako organizace, na jejichž podporu spoléhal i prezident Beneš, byly rovněž
v podstatě paralyzovány. Násilí a teror měly tedy zcela volné ruce.
Na místě je otázka, zda o tom byl prezident Beneš informován? Samozřejmě, že byl. Při řešení ústavní krize se
rozhodoval zejména pod vlivem nastupujícího násilí. Dostupné informace nasvědčují i tomu, že se obával ještě
větších represí, občanských nepokojů či ozbrojeného konfliktu, který by komunisté mohli řešit - tentokrát už
zbraněmi. Vládu tedy podle ústavy nerozpustil a souhlasil jen s jejím doplněním za ministry, kteří rezignovali.
Lze Edvarda Beneše soudit za protiústavní chování? V každém případě ale komunisty - i za teror, který
rozpoutali
A demokratičtí ministři? Ti ponechali prezidenta Beneše zcela osamoceného. Někteří ho znali blíže, takže začali
ještě před vyvrcholením vládní a politické krize pochybovat, zda prezident bude schopen dodržet příslib, že
demisi ministrů nepřijme. Proto je velmi důležité připomenout, že na podporu prezidenta Beneše vystoupili
23. února a 25. února studenti, kteří zorganizovali dva pochody na Pražský hrad.
Dnes lze říci, a to i na základě poznatků, které máme k dispozici, že prezident Beneš v únoru 1948 postupoval
a rozhodl se v rozporu s ústavou. Lze mu to ale - s vědomím, co dnes víme - vyčítat, soudit ho? Jednoznačně
lze ovšem na druhé straně konstatovat, že komunisté uchvátili moc v únoru 1948 za pomoci nátlaku na
prezidenta a zahájeným represemi. Jakoukoliv možnost faktického ústavního řešení za pomoci násilí
a zahájených čistek bez pardonu tvrdě likvidovali.
Demokratickým ministrům bych proto vyčetl, že v tom velmi nemocného a oslabeného prezidenta nechali - ať
krizi nějak vyřeší. Radili mu a naléhali, ať dál s Gottwaldem vyjednává, neustupuje mu, nepřijme demisi jejich
ministrů. Někteří, a znali ho dobře, mohli navíc předpokládat, že nezvolí cestu násilí proti násilí, nýbrž
kompromis či ústup. Mohlo jim to ostatně napovědět i odmítnutí československé účasti na Marshallově plánu
v červenci 1947 (Plán evropské obnovy, přijal Kongres USA s cílem zabezpečit americkou pomoc poválečné
Evropě), kdy se podvolil přání Kremlu.
Čtenář možná namítne, že Edvard Beneš si dělal o komunistech a tedy i sovětském vůdci Stalinovi, s nímž už
v roce 1943 podepsal smlouvu a přátelství a spolupráci, velké iluze. Námitka je na místě. Prezident až příliš
dlouho věřil, že komunisté se budou i při ústavní krizi chovat jako demokraté, že budou respektovat
demokratická pravidla. Jenomže oni je porušili.
Zkusme tedy "protiústavnost" Benešova rozhodování otočit: v rozporu s ústavou jednali v únoru 1948 především
komunisté a prezident už neměl sílu jim vzdorovat, protože se bál zesílení již tak brutálního teroru. A to pomíjím
hrozbu vojenského zásahu Sovětské armády do Československa. Alespoň sovětský diplomat Valerian Zorin,
který přiletěl 19. února 1948 do Prahy, zmínil dle některých svědectví při schůzkách s čelnými
československými politiky (setkal se například s Gottwaldem, Masarykem či Majerem), že k vyřešení krize je
možné využít i sovětské pomoci. Rudá armáda byla tehdy dislokována ve východním Německu, v Rakousku,
v Polsku a Maďarsku - tedy všude kolem Československa.
Když dnes jako historik pročítám únorové zápisy ze schůzí vlády, Národní fronty či vedení nekomunistických
stran, nelze si nevšimnout často opomíjeného faktu: všude rezonuje velká obava z revanše Německa, jakkoliv si
dnes můžeme s údivem říkat: vždyť bylo po válce na kolenou. Jenomže ten strach lidé stále měli a přátelství se
Sovětským svazem chápali většinou jako záruku před německou hrozbou. V obavě ze ztráty spojenectví se
SSSR proto dokonce i demokratické strany nechtěly vztahy s československými komunisty vyhrotit. Byly necelé
tři roky po druhé světové válce.
Tolik několik poznámek k "ústavnosti" komunistického převratu před sedmdesáti lety.
Profesor Jiří Kocian
URL| http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=31100
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RYBITVÍ
Ještě v roce 1774 tvořilo Rybitví jen dvanáct usedlostí, dnes je to obec s 1300 obyvateli. Ještě před necelým
stoletím se Rybitví rozkládalo o víc jak kilometr dál na jih směrem k řece Labi. „Posun“ obce byl zapříčiněn
růstem chemičky Synthesia, která od konce šedesátých let pohltila staré Rybitví, Lhotku Blatníkovskou i zbytky
tvrze Blatník.
Rybitví, staročesky „Rybitvie“, znamená „rybářovo“ nebo „rybářské“ (místo). Okolí Pardubic bylo dříve skutečně
rybníkářskou oblastí. Většina východočeských rybníků byla však vysušena a uvolněná půda znovu
kolonizována. Zbytky rybníků jsou však mnohde patrné dodnes. Například silnice z Pardubic do Lázní Bohdaneč
v úseku, kde vede skrz továrnu, jde po hrázi někdejšího rybníka.
Rybitví se proslavilo vynálezem ruchadla. První úspěšný pokus s novým orebním prostředkem, který orbu
zkvalitňoval a usnadňoval, jeho vynálezci bratranci Veverkovi uskutečnili v roce 1827. V Rybitví dnes stojí malý
památník, železné ruchadlo na kamenném podstavci. Zachován je i rodný domek jednoho z bratranců, kde sídlí
malé muzeum.
Další díl příští pátek. Představíme obec Třebosice.
O autorovi| Stranu připravila: Pavlína Roztočilová
Foto popis| JESLE 1953. Jesle už v Rybitví nemají, ale mateřská škola, která byla otevřena 1. září 1950
v budově jeslí podniku VCHZ, funguje v Rybitví dodnes. Nedávno byla navýšena její kapacita a teď může tři
třídy navštěvovat až 78 dětí.
Foto popis| OTEVŘENÍ ŠKOLY 9. KVĚTNA 1958. Ondřej Nosek vzpomíná, že do první třídy chodil ještě do
budovy stavebního učiliště, na jaře se jeho třída stěhovala do nové budovy. Budova základní školy se nachází
v klidné části obce Rybitví, v blízkosti lesa. V současné době poskytuje dětem vzdělání od 1. do 5. ročníku.
Foto popis| VÝLET. Malí školáci z Rybitví se v roce 1959 vypravili na výlet do Pardubic. V pozadí je vidět stavba
nového (dnes Wonkova) mostu.
Foto popis| CVIČENKY tělovýchovné jednoty Sokol v Rybitví. Fotografie vznikla zřejmě v roce 1960.
Foto popis| STARÁ KOLONIE s dvojdomky i většími bytovými domy rostla v Rybitví i v době protektorátu
a během několika let po válce byla dokončena. Domov zde našli zaměstnanci Východočeských chemických
závodů (VCHZ). V jednom z bytů žili Marie a Jaroslav Noskovi (na snímku), rodiče Ondřeje Noska, kterému
Pardubický deník děkuje za zapůjčení fotografií pro tuto stranu. „Maminka byla vášnivá fotografka, některé
snímky mám také od strýce a známých,“ vysvětlil Ondřej Nosek, jehož otec pracoval v chemičce jako výzkumný
pracovník. Ondřej Nosek se z Rybitví odstěhoval ještě jako dítě, ale rád se vrací.
Region| Východní Čechy

Obrat v kauze sportovních dotací: Olympijský výbor couvá, může tím
pomoci Janstovi
22.2.2018 ct24.cz
dolejsim
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Domácí

Český olympijský výbor i Česká obec sokolská změnily postoj ke kauze sportovních dotací – již se nepovažují
za poškozené. Podle některých právníků to může pomoci šéfovi České unie sportu a vlivnému advokátovi
Miroslavu Janstovi. Toho policie obvinila i kvůli údajnému poškození olympioniků při rozdělování dotací.
Na začátku byla jedna tabulka a v ní cifry, kolik peněz od ministerstva školství obdrží Česká unie sportu, kolik
olympijský výbor a sokolové. Oproti původnímu rozpisu se ale nakonec částka pro unii měla zvýšit. Podle
policie to zařídil šéf České unie sportu Miroslav Jansta, kterého za to obvinili.
Policie tvrdí, že se Jansta snažil získat víc peněz pro svou sportovní organizaci na úkor olympijského výboru
a sokolů. Jansta zase tvrdí, že tabulka dokazuje jen to, že poškození měli být jeho sportovci, protože prý měli
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dostat neúměrně nízkou dotaci. „Já jsem plnil svou povinnost předsedy unie, který musí hájit zájmy sportovců.
Jak jsme my mohli někomu udělat škodu, naopak škoda vznikla nám,“ tvrdí Jansta.
Poškozen se necítí olympijský výbor ani sokol
ČT zjistila, že Český olympijský výbor policii oznámil, že se poškozený necítí. Původně se do trestního řízení
proti Janstovi jako poškozený přihlásil. „…sděluji Policii ČR, že Český olympijský výbor po seznámení
s přístupnou částí spisu, majetkovou ani nemajetkovou újmu v této věci neuplatňuje,“ stojí v dokumentu
s podpisem Jiřího Kejvala.
„Já to vnímám od začátku stejně, jsem rád, že olympijský výbor dospěl k tomuto poznatku,“ řekl Jansta.
A stejně se pak pro Českou televizi vyjádřila i Česká obec sokolská. „…z dosud shromážděného důkazního
materiálu a jeho následné analýzy a vyhodnocení v přístupné části trestního spisu k dnešnímu dni (20. 2. 2018)
nevyplývá, že by ČOS vznikla majetková či nemajetková újma. Za těchto podmínek ve stávajícím čase ČOS
újmu neuplatňuje,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Žalobci na otázku, co změna postoje poškozených znamená, přímo neodpověděli. „Nadále probíhá vyšetřování
a policejní orgán činí vyšetřovací úkony. K poškozeným nelze sdělovat v přípravném řízení žádné informace,“
uvedl státní zástupce Ondřej Trčka.
Celá kauza navíc vztahy mezi funkcionáři sportovních organizací v minulých měsících vyostřila. Především šlo
o vztah předsedy ČUS Jansty s předsedou olympijského výboru Kejvalem. „Chování předsedy olympijského
výboru Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních zklamání,“ vyjádřil se loni v listopadu Jansta na
Kejvalovu adresu.Případ stojí na odposleších i SMS
V případu údajných manipulací se sportovními dotacemi vyplácenými z ministerstva školství je však stíháno víc
lidí. Mezi nimi je i někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta a také bývalá náměstkyně ministryně školství
Simona Kratochvílová. Klíčovým důkazem pro policii jsou odposlechnuté rozhovory mezi náměstkyní
a sportovními funkcionáři. Z nich má vyplývat, že Pelta s Janstou náměstkyni Kratochvílovu ovlivňovali.
Jansta ale tvrdí, že jednal v souladu se svou funkcí. „Já jsem byl členem poradního orgánu ministryně. V rámci
své funkce jsem zavolal náměstkyni a to byla celá moje úloha, nic víc tam neprobíhalo,“ hájí se Jansta.
Policie však svá obvinění staví také na textových zprávách, které Jansta zasílal dalšímu z obviněných s pokyny:
„Český olympijský výbor nešetři.“ Tu zaslal svému kolegovi a také členu expertní hodnoticí komise na
ministerstvu školství Janu Boháčovi.
Také další obvinění však jakékoliv nezákonnosti odmítají. Podali i stížnost, kterou však státní zástupci zamítli.
„V předmětné trestní věci státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zamítl stížnosti všech obviněných
proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné. Návrh jednoho z obviněných na zastavení trestního
stíhání byl shledán dozorovým státním zástupcem jako nedůvodný,“ poznamenal Trčka.
Vyšetřování by nyní mělo trvat ještě několik měsíců.
URL|
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2399182-obrat-v-kauze-sportovnich-dotaci-olympijsky-vyborcouva-muze-tim-pomoci-janstovi

Kauza dotací do sportu
22.2.2018

ČT 1

str. 11

19:00 Události

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
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Komplikace ve vyšetřování kauzy sportovních dotací. Český olympijský výbor po několika měsících změnil
názor a už se nepovažuje za poškozeného. To podle některých právníků může pomoci šéfovi České unie sportu
a vlivnému advokátovi Miroslavu Janstovi. Toho právě kvůli údajnému poškození
olympioniků při rozdělování dotací policie obvinila.
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Policejní razie v centrále České unie sportu.
policista
-------------------Tady teď probíhají policejní úkony, takže je tady zavřeno.
Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Po několika měsících detektivové obviňují šéfa České unie sportu Miroslava Janstu. U náměstkyně ministryně
školství
Kratochvílové měl při sestavování dotačního programu lobbovat proti olympionikům.
Miroslav JANSTA, obviněný, předseda České unie sportu
-------------------Já jsem plnil svoji povinnost předsedy unie, kterej musí hájit zájmy sportovců, jak jsme mohli my někomu udělat
škodu. Naopak škoda vznikla nám.
Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru /listopad 2017/
-------------------My jsme byli označený Policií Český republiky za poškozený a teďka to prověřujeme.
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Olympionici se původně přihlásili do trestního řízení proti Janstovi jako poškození, teď ale otočili.
redaktor /citace: Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru/ /Zdroj: vyjádření pro Policii ČR/
-------------------"K dnešnímu dni nevyplývá, že by byl Český olympijský výbor jednáním obviněných poškozen."
Miroslav JANSTA, obviněný, předseda České unie sportu
-------------------Já to vnímám od začátku stejně, já jsem rád, že olympijský výbor dospěl k tomuto poznatku.
Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Ke škodě se nehlásí ani Česká obec sokolská.
redaktorka /citace: Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské/ /Zdroj: vyjádření pro ČT/
-------------------"Za těchto podmínek ve stávajícím čase Česká obec sokolská újmu neuplatňuje."
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Žalobci na otázku, co změna postoje poškozených znamená, přímo neodpověděli.
Ondřej TRČKA, státní zástupce
-------------------Nadále probíhá vyšetřování a policejní orgán činí vyšetřovací úkony.
Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
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Celá kauza přitom vztahy mezi funkcionáři sportovních organizací v minulých měsících vyostřila.
Miroslav JANSTA, obviněný, předseda České unie sportu /listopad 2017/
-------------------Chování předsedy olympijského výboru Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních zklamání.
Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
-------------------V kauze sportovních dotací policie stíhá 5 lidí. Mezi nimi i exšéfa českého fotbalu Miroslava Peltu a bývalou
náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou.
Ondřej TRČKA, státní zástupce /5. 5. 2017/
-------------------V předmětné trestní věci státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zamítl stížnosti všech obviněných.
Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
-------------------Zásadním důkazem jsou pro policii odposlechy. Z nich má vyplývat, že Pelta s Janstou náměstkyni
Kratochvílovu ovlivňovali.
redaktorka /citace: Simona KRATOCHVÍLOVÁ/ /Zdroj: policejní odposlech hovoru Pelta-Kratochvílová/
-------------------"Co když někdo zveřejní ty naše SMS? Hele, to by mi fakt skončil život."
redaktor /citace: Miroslav PELTA/ /Zdroj: policejní odposlech hovoru Pelta-Kratochvílová/
-------------------"Fakt, jo?"
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Obvinění ale popírají, že by porušili zákon.
Miroslav JANSTA, obviněný, předseda České unie sportu
-------------------Já jsem byl člen poradního orgánu ministryně, já jsem v rámci té své funkce zavolal náměstkyni a to byla celá
moje úloha. Takže nic víc tam neprobíhalo.
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------V takzvané sportovní kauze by měla policie v příštích týdnech zahájit novou sérii výslechů, a to včetně úředníků
ministerstva školství. Celé vyšetřování by pak mělo skončit do léta. Adéla Paclíková a Jiří Hynek, Česká
televize.

Jak jsme žili v Československu v Českém Meziříčí
22.2.2018 rychnovsky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Rychnovsko

České Meziříčí - V letošním roce si připomínáme stoleté výročí od vzniku Československa. K oslavám se
připojuje i Váš Deník. V dalším dílu seriálu nás nechá nahlédnout do své minulosti České Meziříčí.
"Připomeneme si významné události a milníky od období první republiky až do devadesátých let.
Prostřednictvím historických fotografií můžete zavzpomínat například na historii známého cukrovaru, který byl
založen již v roce 1871, na zasazení Lípy svobody z roku 1919 a ochotnické divadlo. Nezapomeneme ani na
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členy Sokolu, Myslivecký spolek Meziříčský a obecní školu, která tehdy stála na místě dnešního Obecního
úřadu.
Projekt Jak jsme žili v Československu vychází každý pátek na tištěných stránkách Rychnovského deníku.
Příště se můžete těšit na vzpomínky z Častolovic."

URL|
20180222.html

https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku-v-ceskem-mezirici-

Jak jsme žili v Československu: Do Koštic za tradicí masopustů
22.2.2018 zatecky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Žatecko a Lounsko

Lounsko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti,
do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 23. února.
"V pátek pokračuje v tištěném Žateckém a lounském deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu.
Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Lounska, Žatecka a Podbořanska, ale i z různých místních spolků
a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.
Tentokrát je cílem našeho malého historického exkurzu obec na Lounsku, Koštice nad Ohří. Novodobá historie
Koštic je bohatá na různé akce a život spolků. V roce 1922 Sokol obnovil masopust, který se konal už před
první světovou válkou. Takže koštickým masopustům je nejméně 100 let. Neméně slavní jsou ochotníci.
URL|
https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku-do-kostic-za-tradici-masopustu20180222.html

Únor 1948: KSČ měla podporu téměř poloviny národa, byla to ale
ozbrojená menšina, říká historik
22.2.2018

irozhlas.cz

str. 00

Jásající fotografie davu při Gottwaldově projevu, to bylo jedno ze základních sdělení, které se vázalo
k osudovým únorovým dnům v roce 1948. Mohlo by se zdát, že všichni občané onen komunistický převrat, či
chceme-li puč, vítali. A kdo nevítal, byl zrádce, zpátečník a škůdce.
S koncem 2. světové války bylo obnoveno Československo v takřka prvorepublikových hranicích. Naděje spjaté
s mírem byly ale postupně oslabovány, alespoň v myslích těch, které považujeme za demokraty. S počátkem
roku 1948 se situace výrazně zostřila a poválečné Československo se probudilo z iluze, že komunistická strana
je státotvorná jako každá jiná. A když všechno selže, tak situaci zachrání prezident „osvoboditel“ Edvard Beneš,
konstatuje historik Jaroslav Rokoský.
Text je převzatý z Českého rozhlasu Plus
Naděje, které se upínaly k prezidentu Benešovi, ale vzaly za své, jak hodnotí historik Václav Veber v knize
Osudové únorové dny: „Benešovo jednání v únoru 1948 musíme hodnotit jako velké selhání. Ustoupil rychle,
nečekaně a bez jakéhokoliv pokusu přijmout nabídku odporu, ať už šlo o studenty nebo část armády, Sokola,
Orla a jiných organizací. Prý se bál možné občanské války. Co vyhlásil, nedodržel.“
A tak se ocitáme v době protikladů, demokratické principy proti komunistickým, přičemž ty druhé se neštítily
vskutku ničeho. Bylo to do značné míry absurdní, alespoň dnešním pohledem. „ Demokraté se na své
stoupence obraceli s výzvami ke klidu a rozvaze, což byl naprostý protiklad vůči chování komunistů,“ potvrzuje
Rokoský.
Potlačené demonstrace
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K těm, kteří se nechtěli smířit s danou situací, patřili studenti. Dne 23. února 1948 se delegace studentů v čele
s národněsocialistickým poslancem Josefem Lesákem vydala k prezidentu Benešovi. Ten je ujistil, že není
důvod k obavám. Dlužno dodat, že dalšímu demonstračnímu průvodu vysokoškoláků na Hrad, to už bylo
25. února, zastoupily cestu složky se zbraněmi a do studentů se střílelo.
Únor 1948 vítala jen ozbrojená menšina, konstatuje historik
Stejně dopadly i další demonstrace, především mladých příslušníků národně socialistické a lidové strany na
pražských ulicích a Václavském náměstí. Proti nim začaly zasahovat jednotky SNB zesílené milicemi
a vytlačovaly je z náměstí.
„Shromažďovací právo platilo jen pro strany Národní fronty. V období 3. republiky byly všechny strany vládní,
nebyla opozice. A shromažďovací právo přestalo platit pro demokraty v období února 1948, komunisté
demonstranty zatýkali a označovali je za výtržníky,“ popisuje tehdejší situaci historik.
Kdo vítal Únor?
Demise je sama o sobě tématem, které dodnes může navozovat řadu pochybností, včetně postupu některých
tehdejších ministrů, jako byl například Jan Masaryk. Únor 1948 se stal symbolickou tečkou za obdobím
„okleštěné demokracie-nedemokracie“ a nastává období komunistického státu. Dlužno dodat, že ne všichni se
s tím smířili. Vznikají různé skupiny občanů, které se snažily oslabit či porazit komunistické vedení státu.
A pokud bychom chtěli shrnout, zda všichni občané tehdejšího Československa vítali únor 1948, je třeba mít na
paměti konstatování Jaroslava Rokoského: „Česká a slovenská společnost byla rozdělená. KSČ měla podporu
téměř poloviny národa, takže to byla stále menšina. Ale ozbrojená menšina!“
URL|
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/unor-1948-ksc-mela-podporu-temer-poloviny-narodabyla-ale-ozbrojena-mensina_1802221035_jak

Laufař a král bílé stopy vyrazil medaili s Hančem a Vrbatou
22.2.2018 hradecky.denik.cz
Lenka Klimentová

str. 00

Z regionu

Královéhradecko/ Jablonec - Česká mincovna mapuje příběhy naší historie. Představila medaile věnované
dvojici Hanč a Vrbata. Další pak budou následovat.
"Při hledání nových témat se Česká mincovna zaměřuje na řadu pozoruhodných osobností, událostí a činů
z naší pestré historie, ve kterých se zrcadlí pravá česká nátura, jako je odhodlání, odvaha, pracovitost,
kreativita, cílevědomost a smysl pro humor.
Pro první emisi v rámci série Příběhy naší historie byl inspirací tragický příběh Hanče a Vrbaty. Kamarádům ze
Sokola a vojny, kdy oba sloužili v císařské armádě v Sarajevu, kde se jejich přátelství utužilo, se stal osudný
běžecký závod na lyžích na 50 km v Krkonoších.
„Tento příběh výjimečného kamarádství a odvahy dojímá i po 105 letech a stojí za připomínání nejen formou
zlatých a stříbrných medailí,“ uvedl Jaroslav Černý za Českou mincovnu.
Pamětní medaile je dílem zkušeného medailéra Martina Daška. Na averzní stranu, jejíž kompozice připomíná
kříž, umístil dvojici dobových hůlek a lyže zapíchnuté do sněhu, na jejichž špičky zavěsil kabát a čepici.
Kompozici doplnil nápisy BOHUMIL HANČ VÁCLAV VRBATA 24. 3. 1913. Reverzní stranu pak autor věnoval
dvěma lyžařům, sněhové závěji a nápisu MEZINÁRODNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY V KRKONOŠÍCH.
Minulý týden proběhla ražba této pamětní medaile v České mincovně v Jablonci nad Nisou, které se zúčastnil
Král bílé stopy z roku 2012 Stanislav Řezáč. „Jsem poctěn, že mohu být součástí této výjimečné události právě
před startem Jizerské padesátky. Jsem rád, že takto mohu uctít kamarádství a statečnost těchto lyžařů,“ doplnil
jablonecký rodák a specialista na dlouhé tratě.
Řezáč získal zlato z Jizerské padesátky dvakrát za sebou v roce 2000 a 2001. Svoji kariéru začal ve Skiklubu
Jablonec nad Nisou, stejně jako např. Gabriela Koukalová nebo Kateřina Smutná. Stanislav Řezáč je
považován za jednoho z nejlepších současných světových lyžařů-běžců, který systematicky závodí na dlouhých
tratích a nasbíral řadu medailí z mezinárodních závodů.
I jeho sportovní úspěchy motivují řadu mladých lyžařů, včetně syna Aleše, který na letošní olympiádě dětí
a mládeže získal stříbrnou medaili v běhu na lyžích.
Medaile Bohumil Hanč a Václav Vrbata
Zlatá uncová medaile váží 31,1 g a má průměr 37 mm, můžete si ji zakoupit v provedení proof ve vínové kožené
etuji za cenu 47 950 Kč. Další variantou je zlatá čtvrtuncová medaile vážící 7,78 g, o průměru 22 mm za cenu
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12 950 Kč a stříbrná medaile, která váží 31,1 g s průměrem 37 mm, kterou si můžete zakoupit za 1 490 Kč.
Všechny medaile jsou v provedení proof, zlaté potom ve vínové kožené etuji a stříbrná v modré barvě. Součástí
medaile je speciální certifikát pravosti, který vypráví její příběh."
URL|
20180221.html

https://hradecky.denik.cz/z-regionu/laufar-a-kral-bile-stopy-vyrazil-medaili-s-hancem-a-vrbatou-

Vyšlo i v dalších regionálních médiích.

Zahraniční odboj a Masarykova koncepce československého státu
22.2.2018 Literární noviny
Jiří Kocian

str. 63

Příloha - České osmičky - 1918

Důležitým mezníkem pro vznik zahraniční diplomatické a politické akce usilující o vytvoření samostatného
československého státu se stal odchod profesora pražské univerzity, poslance říšské rady a vůdce
tzv. realistické strany Tomáše Garrigue Masaryka do emigrace.
Masarykovo rozhodnutí zahájit protirakouskou akci nazrávalo v prvních týdnech a měsících války. Po
rozmluvách s četnými rakouskými i českými politiky docházel k závěru, že český národ nemá v habsburské
monarchii perspektivu. V září a v říjnu 1914 odjel Masaryk dvakrát do neutrálního Holandska, kde informovoval
své zahraniční přátele o situaci v českých zemích a o svých politických představách. V nich formuloval první
projekt samostatného státu, který měl zahrnovat české země a „slovenské kraje uherské“. U českých zemí se
předpokládaly hranice historické, což Masaryk opíral především o hospodářské důvody – Slovensko mělo mít
hranice etnografické. Projektovaný stát měl být královstvím. Projekt samostatného československého státu
vycházel z předpokladu, že ve válce bude Německo a Rakousko-Uhersko poraženo a rozhodující úlohu v tom
měla sehrát dohodová koalice, vedle carského Ruska především Velká Británie. Po návratu jednal Masaryk
o svých plánech ještě s některými politiky doma. V prosinci 1914 odejel Masaryk do Itálie, po varování, že bude
po návratu zatčen, již zůstal v cizině, usadil se tehdy ve švýcarské Ženevě.
První Masarykův projekt samostatného státu obsahově i koncepčně překonával dlouhodobé dilema české
politiky – zda setrvávat dále na „ideji státu rakouského“, nebo se orientovat jinak. Válečná porážka Německa
měla ve střední Evropě vytvořit novou situaci, příznivou pro vznik československého státu. Ten měl najít svoji
záštitu v demokratickém vývoji Evropy a v orientaci na demokratický Západ. Masaryk zvažoval spojit osud
střední Evropy a československého státu přímo s osudem Západu, a to prostřednictvím vybudování
demokracie. Na počátku války se tak Masaryk definitivně rozešel s Rakousko-Uherskem – nevěřil již v jeho
demokratické reformování a nakonec proti Rakousku-Uhersku zvolil odboj. Ten mohl Masaryk realizovat jen
v zahraničí. V Rakousko-Uhersku po vypuknutí války byl politický život výrazně utlumen, byly omezeny
občanské svobody, sílila moc vojenských institucí, někteří skuteční či domnělí opoziční činitelé byli vystaveni
perzekucím. Soudy vynesly i několik trestů smrti, někteří politikové a další lidé byli uvězněni.
Zahraniční odboj – představitelé a orgány
Masaryk se rozhodl odejít do zahraničí koncem roku 1914 po poradě s několika politiky, kteří smýšleli obdobně
jako on. Byli to Karel Kramář, Alois Rašín, Antonín Hajn, Přemysl Šámal, náčelník Sokola Josef Scheiner. Ti
postupně zformovali jakýsi tajný výbor (později nazvaný jako „Maffie“), který měl pro odboj vytvářet domácí
politickou základnu, jeho práci zprvu organizoval tehdy mladý docent Edvard Beneš. Členové „Maffie“ se stali
tajnými Masarykovými pomocníky, udržovali s ním různými tajnými cestami styk, dodávali mu zprávy. První větší
oporu v zahraničí exulant Masaryk našel zpočátku mezi krajanskými sdruženími Čechů a Slováků. Nejvíce
krajanů žilo v USA a v Rusku, menší krajanské kolonie se nacházely ve Francii, Švýcarsku a Velké Británii, jistý
počet Čechů a Slováků byl rozptýlen i v jiných státech. O ty se pak Masaryk mohl opřít politicky, morálně,
organizačně i finančně.
Za jeden z důležitých kroků počáteční fáze zahraniční akce lze považovat dva Masarykovy projevy ve
Švýcarsku pronesené v červenci 1915 u příležitosti 500. výročí smrti Mistra Jana Husa. Masaryk připomněl
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nejen Husův odkaz, představil i projekt československého státu. Jeho profil a smysl vyložil Masaryk krátce
předtím již v memorandu zaslaném britské vládě v květnu 1915. Potřebu zrodu Československa (nazývaného
v prvních dokumentech českým státem) zdůvodnil Masaryk výrazně zájmy válčící Dohody, hlavně Británie
a Ruska, velmocensky ohroženými německými expanzivními záměry. Z vnitropolitického hlediska Masaryk
poukázal na to, že habsburská říše za dané situace nedokázala „chránit a spravovat Čechy i ostatní národy,
které se nyní musí starat samy o sebe“. Masaryk si velmi dobře uvědomoval, že na souhlasu a podpoře
západních velmocí závisel ohlas a úspěch české protihabsburské akce. Ta nebyla zprvu v zahraničí brána
vážně, vypadala téměř jako „dobrodružství“, soustavně se na ní tehdy podílelo jen několik emigrantů.
Masaryk si přál, aby za ním přijeli známější čeští politikové a pomohli mu působit na dohodové vlády
a veřejnost. Odjel však jen agrární poslanec Josef Dürich, další buď nemohli, nebo se neodhodlali. Pro exil se
též rozhodl Edvard Beneš. Po Benešově příchodu do Švýcarska na začátku září 1915 se rozhodl Masaryk
přesídlit do Londýna, Beneš odjel do Paříže. V Paříži v té době začal odboji významně pomáhat také Slovák
Milan Rastislav Štefánik, který ve Francii disponoval zajímavými a důležitými společenskými styky. Také Beneš
navazoval důležité kontakty, ale především v úzké spolupráci s Masarykem chystal úvodní veřejné vystoupení
odboje, jehož první oficiální proklamace byla 14. listopadu 1915 zveřejněna ve Francii, Rusku, Spojených
státech a Švýcarsku v podobě Prohlášení Českého komitétu zahraničního. Prohlášení zdůvodňovalo
oprávněnost boje o „samostatný československý stát“. Částečně mohlo zapůsobit, že „vystoupení na politickou
veřejnost“ přišlo v době, kdy se Dohodě a jejím spojencům na frontách nedařilo. Víra v „konečné vítězství“ byla
totiž v manifestu proklamována bez jakýchkoli pochybností. Prohlášení podepsali poslanci Masaryk a Josef
Dürich a jedenáct představitelů krajanských spolků, z toho dva Slováci. Český komitét zahraniční však
reprezentoval pouze své signatáře, nejednalo se o skutečné politické a organizační vedení odboje. Teprve
v únoru 1916 vznikla vrcholová ústřední organizace v podobě Národní rady československé, která se stala
pevným orgánem zahraničního odboje. Její původní složení bylo: Masaryk – předseda, Dürich – místopředseda,
Beneš – generální sekretář. Na podzim 1916 se stal jejím členem i výše jmenovaný slovenský vlastenec,
francouzský voják a občan a astronom Milan Rastislav Štefánik. Po vyloučení Düricha z Národní rady na
začátku roku 1917, zaujal funkci místopředsedy Štefánik.
Podpora krajanů
Z hlediska budování československé akce se ukázalo jako významné, že se protirakouský odboj mohl od
samého počátku opřít, jak již bylo zmíněno, o zahraniční české a slovenské krajany. Ve Spojených státech žily
již před válkou tisíce Čechů a Slováků. Od poloviny 19. století si krajané zakládali své časopisy a spolky,
některé působily jen krátce, jiné se uchytily pevněji. Krajanské organizace ovšem soustřeďovaly jen menší část
vystěhovalců, přičemž se sjednocovaly podle různých měřítek, samozřejmě především národních, také však
místních, ideových či náboženských. Neztrácely ani vztah k bývalému domovu, ve svobodném a demokratickém
prostředí se dokonce nezřídka vyhraňovalo národní cítění krajanů výrazněji než ve staré vlasti. Platilo to jistě
i o některých Češích, především však o Slovácích, jejichž národní identitu v Uhrách maďarizační tlak stále
nemilosrdněji omezoval a oslaboval. Ozvěna výstřelů na evropských bojištích byla slyšet mezi krajany již
v srpnu 1914. Do přepadeného Srbska se vydala ze zámoří česká lékařská expedice, byl založen peněžní
Český fond na pomoc odboji. Podpora „osamostatnění zemí českých“ se stala posléze programem krajanských
spolků a organizací v obou jejich hlavních centrech, chicagském a newyorském. Ze vzájemných kontaktů
vzniklo v březnu 1915 České národní sdružení v Americe, jež si za cíle vytklo zejména informovat cizinu
o československé akci a propagovat ji.
Slovenští krajané žijící v Americe smýšleli zprvu odlišněji. Až do propuknutí války nenavazovali žádné pevnější
styky s českými spolky, a ani po srpnu 1914 si je hned nevytvářeli; nenutila je k nim ani situace v Americe, která
se dosud do světového konfliktu aktivně vojensky nezapojovala. Nejvlivněji se uplatňovala Slovenská liga, která
vznikla v roce 1907 v Pittsburghu a již vedl Albert Mamatey. Budoucnost svého národa spatřovala v dosažení
autonomie v Uhrách. Iniciativa k navazování česko-slovenských krajanských kontaktů vycházela tak spíše
z české strany a postupně nacházela odezvu. Na sjezdu Slovenské ligy v březnu 1915 se již většina jejích členů
přihlásila k nově formulovanému Mamateyovu názoru, jehož základem bylo prosazování slovenské autonomie
v budoucím československém státě. Jeho zrod byl ovšem ještě daleko, zatím šlo jen o ideu, která hledala
mezinárodní podporu. Krajanská ústředí se zavazovala postupovat při její propagaci a záštitě jednotně, protože
– jak prohlásila Slovenská liga – „jenom ve spojení, jako silné dvě jednotky uvnitř, ale jeden celek navenek,
můžeme dosáhnout neodvislosti“.
Mít vlastní vojsko, to bylo dalším důležitým záměrem československého odboje v zahraničí. Zprvu se odboj
opíral především o krajany, ti také vytvářeli první vojenské dobrovolnické jednotky. Vyvolávala je i potřeba
Čechů a Slováků v dohodových státech prokázat svou spolupatřičnost k novému domovu. Zejména Rusko
mohlo kromě krajanů poskytnout československému odboji nejvíce vojáků, a to z českých a slovenských
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zajatců, jichž tam bylo přes 200 000. Ve Francii na 600 krajanů, z nichž kolem 40 bylo z Anglie, v srpnu 1914
vytvořilo rotu Nazdar!, která se stala součástí pochodového pluku cizinecké legie. V rámci legie působili do
srpna 1918, kdy byli převeleni do samostatného československého vojska ve Francii. Národní rada počítala
i s vojáky z Itálie, její vláda tomu však nejprve bránila – pak ale přece jen povolila vznik československých legií v
Itálii. Do Francie se tak odtud mohlo dostat jen asi 800 dobrovolníků. Ohlásili se i krajané z Austrálie a na 300
Čechů a Slováků ze srbského dobrovolnického korpusu v Rusku, který se za války ocitl na balkánské frontě.
Styk s domovem
Československá zahraniční akce udržovala nadále tajné styky s domovem, s nacionálně laděnými politiky
a s dalšími osobnostmi z různých kruhů. Dostávala zprávy o politickém vývoji, náladách a názorech
a informovala o své činnosti, záměrech a potřebách. Počátkem dubna 1917 poslali Masaryk a Beneš dlouhý
vzkaz žádající zřetelné důkazy protirakouského odporu. Zanedlouho se rozběhla akce, která byla s tímto
vzkazem – ale bez jeho přímého podnětu – zajedno. Připravoval se „manifest spisovatelů“, a to v prostředí
nacionálně smýšlejícím. Vycházel z přesvědčení, že vliv prorakouského aktivismu ve veřejnosti slábne, že
„národ“ už „smýšlí jinak“, a proto se má jeho jménem promluvit. Manifest českých spisovatelů, zveřejněný pod
názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu bylo první domácí veřejné prohlášení za první světové války,
které požadovalo sebeurčení českého národa. Bylo vydáno 17. května 1917. Manifest byl adresován českým
poslancům Říšské rady a podepsalo ho přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců. Autorem byl Jaroslav
Kvapil, tehdejší ředitel činohry českého Národního divadla.
Obyvatelstvo doma se v té době bouřilo a stávkovalo proti neúnosným sociálním poměrům, nedostatkům
v zásobování a válečné drahotě. Nespokojenost a vzdor vyvolávaly též válečné ztráty blízkých osob. Tyto
motivy se stále více politizovaly a obracely proti vládní moci a válce. Pokračující válka českou společnost stále
více vzdalovala od sepětí s habsburskou říší. Také česká politická scéna se radikalizovala a získávala v ní
převahu orientace na vytvoření samostatného československého státu. To vše posilovalo a podporovalo úsilí
zahraničního odboje na cestě k prosazení samostatnosti i v mezinárodních podmínkách.
O autorovi| Jiří Kocian, Autor je historik a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Emancipace společnosti během pražského jara
22.2.2018 Literární noviny
Oldřich Tůma

str. 73

Příloha - České osmičky - 1968

S odstupem dvaceti let komentoval Václav Havel nečekané probuzení občanské společnosti na jaře 1968 slovy:
„Kdo by v době korodujícího novotnovského režimu očekával…, že za půl roku se v téže společnosti probudí
skutečné občanské sebevědomí a že za rok bude tato donedávna apatická, skeptická a téměř demoralizovaná
společnost tak statečně a inteligentně čelit cizí moci!“ A sám o pár vět dříve nadhodil, jak této těžko
pochopitelné proměně rozumět: „Společnost je velmi záhadné zvíře o mnoha tvářích a skrytých potencích a je
velmi neprozíravé uvěřit vždy jen té tváři, kterou právě nastavuje, a domnívat se, že to je ta jediná a pravá.“
Přesně takové neprozíravosti komunističtí funkcionáři na konci šedesátých let podlehli. Domnívali se, že po
dvaceti letech monopolu moci, kontroly výchovy, vzdělání, informací a kultury, různě dávkovaných represí mají
co do činění už se zásadně novou společností, společností oproštěnou od přežitých hodnot a idejí, společností,
kterou znají a plně ji kontrolují. Společností, která pro provedení reformního manévru nepředstavuje žádné
zvláštní riziko. Ve skutečnosti ovšem česká a slovenská společnost i před rokem 1968 v sobě skrývala potence
a možnosti, jež jsou z retrospektivy docela viditelné, a její probuzení na jaře 1968 nepřišlo z čistého nebe.
Vnucované nové kulturní vzorce, hodnoty, způsoby chování, umělecké styly, reinterpretace národních dějin atd.
– ať už odvozené přímo od postulátů komunistické ideologie anebo od sovětského příkladu – byly velmi
intenzivní a viditelnou součástí všech sfér života. Na první pohled byla tato snaha úspěšná a zdálo se, že nové
kulturní vzorce nahradily staré. Ve skutečnosti je však spíše jen překrývaly a existovaly jakoby paralelně.
Tradiční, od 19. století rozvíjející se a silně zakořeněné kulturní vzorce („buržoazní přežitky“ v řeči režimu)
přežívaly ve stínu a vždy znovu – pro režim často velice neočekávaně se objevovaly a ožívaly. Pokusil bych se
demonstrovat tento fenomén na tématu z oblasti sportu. Tedy příkladu, který je jistě z hlediska politického
vývoje marginální. Má ovšem výhodu, že se týká velké sociální skupiny (tedy nikoli sportovců, ale příznivců
a fanoušků), jeho projevy jsou viditelné a zaznamenatelné, táhnou se přes celou dobu existence režimu, a je
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tedy, myslím, pro historii permanentní konfrontace mezi tradiční kulturní tradicí a jejími hodnotami a snahou
režimu nahradit je jiným systémem hodnot a vytvořit vlastní specifickou tradici docela symptomatický
a reprezentativní. Režim usiloval nejen o jednotné odbory, školství, jednotnou organizaci mládeže, jednotné
kulturní svazy atd., ale i jednotnou tělovýchovu. Hodlal zcela změnit systém vrcholového sportu a zřetelně jej
odříznout od předválečných tradic. Sport hrál v Československu v době mezi válkami relativně výraznou
společenskou úlohu, byl mimo jiné významným elementem při posilování národní identity. Po roce 1948 byl
zrušen profesionalismus, vznikaly nové kluby při armádě a policii, mizely tradiční názvy klubů a všude se
objevovaly podle sovětského vzoru Spartaky, Dynama, Rudé hvězdy, Lokomotivy apod.
Výrazně postižen byl jeden ze dvou bezkonkurenčně nejúspěšnějších českých předválečných klubů – Slavia
Praha. Jméno klubu se změnilo na Dynamo a od počátku 50. let byly zakázány i tradiční červenobílé dresy.
Změny jmen, formální zavedení amatérismu a všelijaké reorganizace se týkaly mnoha klubů, na Slavii měli však
noví organizátoři tělovýchovy zvláště spadeno. Nejenže byla modelovým příkladem „buržoazního“ pojetí sportu
a patřila ke koloritu první republiky, byla ale také tradičně považována za klub intelektuálů, jistou dobu za ni jako
student hrál i Edvard Beneš, užívala národní (či obecně slovanské) barvy a reprezentovala tak v očích
vyznavačů nových hodnot buržoazní nacionalismus. Ačkoli se klub na počátku 50. let výkonnostně propadal,
příznivce neztrácel. Když se klub na počátku 60. let ocitl v další krizi, zahájili jeho příznivci (především
spisovatelé, herci a jiné známé osobnosti) finanční sbírku a především akci za návrat původního jména, což se
v roce 1964 podařilo (brzy následovaly desítky dalších klubů). Díky neurčitému výkladu příslušných pravidel se
také podařilo založit klub příznivců, který měl brzy desítky odboček a tisíce členů (i v tom následovaly Slavii
další kluby). Trochu bizarním způsobem se tak už v polovině 60. let – jako svého druhu předehra pražského jara
– kolem sportovních klubů objevily jakési zárodky spontánního obnovování občanské společnosti.
V polovině 60. let se ovšem autentické a spontánní aktivity, formulování vlastních skupinových zájmů
a programů již výrazně prosazovaly i v prostředí mnohem důležitějším, než bylo prostředí sportovních příznivců
– například mezi studenty vysokých škol. Tyto aktivity a toto hnutí se pak brzy rozvinuly naplno a měly
i významné politické konsekvence. Už v letech 1965–1966 vedení fakultních organizací Československého
svazu mládeže na většině pražských vysokých škol ovládli studentští radikálové. Důležitou roli při formulování
cílů a strategie studentského hnutí hrály časopisy, které byly na řadě fakult vydávány právě pod hlavičkou
a krytím fakultních organizací ČSM studentskými redakcemi. Jako zvláštní periodika s omezenou cirkulací,
nepravidelným vydáváním nepodléhala běžným pravidlům tiskového dozoru. Role ČSM byla opravdu
ambivalentní. Na jedné straně stále bylo „zálohou strany“, na druhé straně poskytovalo krytí nejrůznějším,
z hlediska režimu občas podezřelým aktivitám. Patřily sem třeba i přes všechny nesnáze a překážky vznikající
rockové (tehdy se ovšem říkalo beatové) kluby a jejich fanouškovské časopisy, tramping apod.
Potenciál tu opravdu byl už před lednem 1968 a skutečnost, že se režimu ani po dvaceti letech nepodařilo (nebo
jen povrchně podařilo) prosadit své kulturní vzorce, ideje a hodnoty, v tom hrál důležitou roli. Koneckonců étos
návratu k někdejším hodnotám a jejich společenským formám (skaut, Sokol, sociální demokracie) byl velmi
důležitým průvodním znakem revitalizace občanské společnosti na jaře 1968 – i když samozřejmě nebyl jedinou
její náplní.
Poté, co počátkem roku 1968 proběhly personální změny ve vedení KSČ a státu, a poté, co byla zrušena
cenzura, předtím ne úplně viditelná, ale už nashromážděná společenská energie doslova vytryskla na povrch.
Stávající masové a zájmové organizace se měnily, rozpadaly, vznikaly nové, v každém případě se
emancipovaly z područí KSČ. Z pověstných převodových pák režimu se odbory, organizace umělců, vědců,
veteránů protifašistické rezistence a mnohé jiné měnily v autentické reprezentanty zájmů různých částí
společnosti. Nekomunistické strany Národní fronty, které vedly předchozích dvacet let jen ubohou existenci
loutek v rukou KSČ, se postupně aspoň zčásti pokoušely obnovit nezávislé fungování. Československý svaz
mládeže se rozpadl úplně a na jeho místě vznikly desítky nezávislých dětských a mládežnických organizací,
mimo jiné nezávislý a velmi radikální Svaz vysokoškolských studentů. Byla obnovena činnost Skauta. Ale
vznikaly i jednoznačně politicky orientované organizace: K-231, organizace někdejších politických vězňů
pojmenovaná podle neblaze proslulého paragrafu, podle něhož byla většina z nich kdysi odsouzena. Klub
angažovaných nestraníků, který byl spíše intelektuálním debatním klubem, ale z logiky věcí i přes svůj název
tendoval k tomu, stát se nezávislou či spíše opoziční politickou silou. A konečně se rozběhla i velmi široká
iniciativa k obnovení existence sociálnědemokratické strany, jež byla v roce 1948 násilně včleněna do KSČ.
K-231, KAN, natož obnovovaná sociální demokracie ovšem zatím nebyly registrovány a fungovaly jaksi
podmíněně a na zkoušku.
Společnost – nebo v tomto kontextu spíše kritická veřejnost – se dokázala spontánně organizovat a autenticky
prosazovat v situacích, kdy to považovala za nezbytné. A taková vystoupení nezůstala na vývoj politické situace
bez vlivu. Například v souvislosti s manifestem 2000 slov na konci června. Autorem manifestu, jehož vznik
iniciovali přední čeští vědci, byl spisovatel Ludvík Vaculík, podepsalo jej několik desítek předních osobností
českého veřejného života. 2000 slov analyzovalo stávající situaci, varovalo před ztrátou tempa reforem
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a obracelo se na veřejnost s apelem k občanské angažovanosti a iniciativám především na úrovni obcí
a pracovišť. Reakce Sovětů i domácích ortodoxních komunistů byla velmi ostrá. 2000 slov bylo interpretováno
jako výzva ke kontrarevoluci. Z Moskvy, východního Berlína či Varšavy zněla nekompromisní kritika a výzvy,
aby vedení KSČ začalo konečně jednat. Podobné výzvy zaznívaly i z ÚV KSČ či Národního shromáždění z úst
odpůrců reforem. Kritický postoj vůči 2000 slov zaujali ovšem zprvu i protagonisté reformního kurzu, například
Josef Smrkovský či sám Dubček. Reakce československé veřejnosti byla přesně opačná a během několika dní
podepsaly 2000 slov statisíce lidí. V takové situaci nakonec reformní předáci zmírnili své výhrady a konflikt
kolem 2000 slov nakonec dále neeskaloval. Důležité bylo, že se tak postupně vytvářely určité rysy politiky, které
ji vzdalovaly standardům komunistického režimu: jako nezávislá síla vznikla a fungovala kritická veřejnost,
média hrála roli korektivu politiky a politici si uvědomovali nezbytnost a význam zpětných vazeb vůči veřejnosti.
Podobně či ještě výrazněji reagovala veřejnost před jednáním se sovětským vedením v Čierné nad Tisou na
konci července, kdy vyjadřovala svým politickým představitelům podporu, ale zároveň po nich požadovala
obranu reforem a odmítnutí vnějšího vměšování. Text dopisu (jeho autorem byl spisovatel Pavel Kohout)
adresovaného vedení KSČ, který pod heslem „Socialismus – spojenectví – suverenita – svoboda“ otiskly
Literární listy, podepsaly v několika dnech miliony lidí.
Paradoxní je, že emancipace společnosti a její politický dopad dosáhl svého vrcholu právě v prvních dnech po
intervenci armád Varšavské smlouvy. V situaci, kdy režim na několik dnů jako by přestal existovat a vše bylo
podřízeno jednomu společnému cíli: odporu proti intervenci, jejímž hlavním aktérem byla právě veřejnost. Tento
odpor byl sice nenásilný, ale velmi nápaditý a působivý. V atmosféře všeobecného vzepětí intervenci odmítla
i vláda, předsednictvo parlamentu a další centrální, regionální i místní orgány moci. V prvních dnech po vpádu
interventi sice Československo vojensky ovládali, ale politicky zůstali izolováni. Šéf polského komunistického
režimu a horlivý zastánce vojenské intervence Wladyslaw Gomulka to pobouřeně komentoval slovy, že – jak je
vidět v Československu – „i za přítomnosti sovětských vojsk lze dělat kontrarevoluci“.
A co bylo nejpodivuhodnější, od kontroly komunistického režimu se na chvíli emancipovala i samotná
komunistická strana – nebo aspoň její významná část. Mimořádný 14. sjezd KSČ 22. srpna a jeho výsledky toho
byly názorným příkladem. Na několik dní se v srpnu 1968 zdálo, že komunistická strana opravdu uskutečňuje
politiku nikoli podle direktiv z Moskvy, ve smyslu implementace postulátů marx-leninské ideologie a v zájmu
vládnoucí funkcionářské vrstvy, ale v zájmu a v souladu s přáním československé společnosti. Do KSČ, protože
ji považovali za jedinou relevantní politickou sílu schopnou vést odpor proti okupaci země, v těchto dnech
manifestačně vstupovali lidé, kteří s komunistickou ideologií neměli nikdy nic společného. Tato epizoda byla
ovšem krátká, netrvala déle než týden a po podpisu Moskevského protokolu a návratu vedoucích politiků do
vlasti vedení KSČ poměrně rychle vrátilo stranu do starých kolejí.
Ani poté ovšem probuzená občanská společnost a nezávislá veřejnost nezmizela a zůstala ještě dost dlouho
svébytným aktérem politického vývoje. Jak na podzim 1968 na jednání Koordinačního výboru tvůrčích svazů
řekl Václav Havel, realitou, se kterou se musí počítat, byla nejen přítomnost cizí armády v zemi, ale stále
i mohutné a nadšené odhodlání velké většiny občanů země bránit vlastní svobodu a nedopustit návrat poměrů
z doby před lednem 1968. Že mohutnou a opakovaně projevovanou podporu veřejnosti reformní předáci
nedokázali – a ani nechtěli – využít, je už jiná skutečnost.
***
O autorovi| Oldřich Tůma, Autor je historik a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Sokolové pořádají ples k výročí
21.2.2018
(mal)

Nymburský deník

str. 13

Nymbursko / Sport

Poděbrady – Sál poděbradské Lázeňské Kolonády a Swiss budou v sobotu 10. března plné sportovců. Koná se
zde totiž k výročí 155 let založení poděbradské jednoty sokolské „Sokolský ples“. Ten začne v 19 hodin a bude
jej doprovázet živá hudba. Prodej lístků zajišťuje kancelář Sokola od pondělí do středy od 8:30 do 12 hodin.
Domluva předem vhodná na telefonním čísle 604 200 186, nebo e-mail: sokolpdy@mybox.cz. Během večera se
mohou přítomní těšit na bohatý doprovodný program.
Region| Střední Čechy
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Čajkovskij přijel do města vlakem
21.2.2018
(her)

Mělnický deník

str. 02

Mělnicko / Zpravodajství

Kralupy – Skladatel Petr Iljič Čajkovskij se v únoru před sto třiceti lety lety zastavil nakrátko v Kralupech nad
Vltavou. Jak uvádí kralupský historik Josef Stupka, tento komponista tudy projížděl vlakem a přivítán byl právě
při „vynucené“ zastávce na zdejším nádraží. Tam se vedle pražské delegace hudebního odboru Umělecké
besedy v čele se skladatelem Karlem Kovařovicem shromáždili Sokolové i hasiči a zástupci obecního úřadu.
Davy lidí přišly ruského skladatele přivítat poprvé na české půdě právě v Kralupech. Překvapený Čajkovskij
vystoupil za jásotu nadšeného obyvatelstva z vagónu za zvuků hudby, která zahrála Hej Slované.
Region| Střední Čechy

Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Záběhlicích
21.2.2018 prazsky.denik.cz
Eliška Černá

str. 00

Moje Praha

Pražský deník připravuje unikátní cyklus Jak jsem žili v Československu. Každý týden zveřejňujeme historické
zajímavosti a archivní snímky z jednotlivých pražských čtvrtí z let 1918 až 1992. Podíváme se, jak se za
Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik a archivů, necháme si vyprávět od místních obyvatel.
V dalším díle, který vyjde v pátek 23. února, se podíváme do Záběhlic!
"Co o životě v Záběhlicích říkají jejich obyvatelé?
Lenka Veselá, žije v Záběhlicích od roku 1955 „Žije se mi tady příjemně, vždy tu bylo ticho, klid a mír. Jsou tu
školy, poliklinika a další služby, ale zaparkovat se tady nedá. Když jsem byla dítě, byla tu všude pole. Do míst,
kde stojí dnešní poliklinika, jsme chodili králíkům pro trávu. S dalšími dětmi jsme tu jezdili na koni a s babičkou
jsme vyháněly ovce na louky kolem budovy Sokola. Po revoluci, ale zelené plochy zmizely a nahradily je
paneláky.“
Co říkají o Záběhlicích starosta Prahy 4 Petr Štěpánek… „Naší části Záběhlic říkáme Spořilov – starý a nový.
Ve spolupráci s magistrátem se pokoušíme starý a nový Spořilov propojit parkem zakrytím Spořilovské radiály.
Smrad a hluk z aut a kamionů tak budou nahrazeny zelení.“
…a starosta Prahy 10 Vladimír Novák? „Záběhlice mám rád právě proto, jak je na malé části Prahy vidět hodně
z její historie. V nejstarší části, která je při potoku Botič, je krásný kostel Narození Panny Marie z 12. století
nebo novější zámek v Záběhlicích a zámeček Práče. Pak tu máme Zahradní město, jehož historie je naopak
velmi mladá a spjatá s prvorepublikovou výstavbou moc pěkné vilové čtvrti a nakonec sídliště z šedesátých
a sedmdesátých let minulého století. V Záběhlicích tak můžeme na malém území krásně pozorovat, jak se
postupně měnila vlastně celá Praha.“
O projektu Jak jsme žili v ČeskoslovenskuKdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie
dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale
i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašem městě, obci nebo čtvrti. To vše budete nacházet každý
pátek na stránkách vašeho regionálního Deníku. Startuje totiž nový naprosto unikátní projekt Deníku Jak jsme
žili v Československu, který bude mapovat 100 let od pádu Rakouska - Uherska až po současnost v řadě míst
vašeho regionu. Máte doma zajímavé snímky z vaší městské čtvrti z těchto let? Pošlete nám je s komentářem
na redakce.prazsky@denik.cz."

URL|
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku-tento-tyden-v-zabehlicich20180221.html

Stránka 63 z 73

Nejstarší sokolka Emilie Kristová oslavila 102. narozeniny
21.2.2018 Slovácké noviny - regionální týdeník
Ivana Moučková

str. 14

U nás doma

Ve středu 24. ledna oslavila 102. narozeniny nejstarší sokolka Uherského Brodu, sestra Emilie Kristová. O den
později k významnému životnímu jubileu přišly poblahopřát také sestry Zdena Koktová a Vlaďka Novotná.
Návštěvu přišla sama ke dve řím přivítat s nezbytnou hůlčičkou, elegantně oblečená i krásně načesaná, stále
usměvavá a obdivuhodně vitální (dodnes dokáže při shybu položit dlaně na zem) se svou nejstarší dcerou
Alenou Teimerovou – cvičitelkou starších žen naší jednoty. Pak si se všemi připila štamprlkou oblíbené
becherovky na zdraví.
Neopomenula podotknout, že na zdraví se připíjí ve stoje a okamžitě pružně se postavila ze svého křesílka do
„pozoru“.
Emilie Kristová tak celý život prožila v Uherském Brodě. Po měšťance nastoupila do ku-pecké školy,vyučila se
obchodnicí a od patnácti let prodávala v obchodě s textilním zbožím. Mezi její záliby patřily ruční práce (pletení,
šití a háčkování), ale hlavně sport – od šesti let cvičila v Sokole a moc ráda bruslívala. Vdala se ve 25 letech,
s manželem se jim narodily tři dcery.
Dnes má 10 vnoučat a už 19 pravnoučat.
Její oblíbené rčení, které několikrát během naší návštěvy zopakovala a jehož obsah je určitě jejím tajným
receptem na dlouhověkost, zní: Tak odpočívá 102 let stará sokolka „Švanda musí být, i kdyby na chleba nebylo,
no ne? Švanda je zadarmo a smát se má. Život bez smíchu, to by nebyl žádný život.“
O autorovi| Zaslala Ivana Moučková, tajemnice Sokolské župy Komenského
Foto popis|

Sokolové dostanou 400 tisíc na nákup úborů a organizaci sletu
20.2.2018

pardubickenovinky.cz

str. 00

regiony

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci České obce sokolské a Východočeské župy –
Pippichovy o podpoře krajského sokolského sletu a celostátního XVI.sletu.
Sokolského sletu, který se uskuteční od 1. do 6. července v Praze a ponese se v duchu 100 let od vzniku
Československa. Pardubický kraj na tuto významnou akci vyčlení částku 400 tisíc korun, která bude využita
z velké části na nákup cvičebních úborů a dále na organizaci krajského sletu. Ten se uskuteční 9. a 10. června
na Městském stadionu na Dukle v Pardubicích.
„Sokolové sehráli společně s legionáři velkou roli při vzniku samostatného státu, a proto chceme podpořit jak
krajský slet, který se uskuteční v Pardubicích, tak celostátní sjezd. Částka 400 tisíc korun bude využita na nákup
cvičebních úborů pro více než 500 cvičenců z našeho regionu a organizaci krajského sletu. Je to mimořádný
příspěvek, který se váže k letošnímu významnému jubileu 100 let od vzniku Československa, které si chceme
připomenout nejen jako kraj, ale i prostřednictvím dalších organizací a spolků. Na činnost krajské župy chceme
letos uvolnit 200 tisíc korun, které budou složit na zajištění sportovní činnosti,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politického uvolnění
šedesátých let 19. století z iniciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později
Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862. První sokolský prapor
namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá.
Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování (výlety v krojích, účast na
národních slavnostech, veřejná cvičení aj.) povzbuzovalo národní sebevědomí.
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Pardubickenovinky.cz informovala PhDr. Zuzana Nováková za Pardubický kraj.
(jv,pardubickenovinky.cz foto:pk)
URL|
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/sokolove-dostanou-400-tisic-na-nakup-uboru-aorganizaci-sletu/

Sokolové cvičí už 156 let. I na Karlovarsku se chystají na 16. slet
20.2.2018

Chebský deník

str. 13

Sport/Regionální události

Praha – Před 156 lety, přesněji v pátek 16. února 1862, se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze
sešlo 75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku.
Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí
velkou měrou překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček nejčastějších
názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve většině z nich najdete
tělocvičnu.
A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším sportovním
organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli.
„Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů – dvě třetiny
z nich jsou mladší 26 let,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana Moučková, která sokoly vede už
osmým rokem.
V současné době má Sokol 160.000 členů sdružených v 1100 jednotách.
„Nejvíc radosti nám dělá fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ dodává starostka Moučková
s tím, že na mnoha místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1. Zájem
tak mnohdy překonává kapacity sokolských jednot.
„Abychom mohli přijmout všechny, potřebovali bychom více cvičitelů a trenérů,“ říká Hana Moučková.
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem – do jejich
nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je to
obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním.
Smutné je, že dnešní společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Moučková.
Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat Všesokolský slet, v pořadí
už 16. V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb, sletové dění vyvrcholí v Praze od
1. do 6. července.
Na Všesokolský slet se chystají i cvičenci v Karlovarském kraji. Ať už ve svých sokolovnách v Mariánských
Lázních nebo Kraslicích nebo v dalších jednotách Karlovarské župy. Do 16. Všesokolského sletu čtenářům
postupně představíme všechny jednoty, kterých je šest. Dále se podíváme na samotnou činnost Sokola
a přineseme i několik rozhovorů s činovníky Sokola Karlovarské župy. V neposlední řadě se pak zaměříme na
samotné cvičence všech věkových kategorií.
Foto popis|
Region| Západní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Sokolové získali peníze na úbory
20.2.2018

Mladá fronta DNES

str. 17

Kraj Pardubický
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(jah)
Pardubice
Pardubický kraj věnoval sokolům 400 tisíc korun na nákup cvičebních úborů pro 500 cvičenců a na organizaci
krajského sletu. Ten se uskuteční 9. a 10. června na Městském stadionu na Dukle v Pardubicích. Následný
celostátní XVI. sokolský slet se uskuteční od 1. do 6. července v Praze a ponese se v duchu 100 let od vzniku
Československa.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Sokolové v maskách zvali na ples
20.2.2018
(jš)

Jičínský deník

str. 03

Jičínsko a okolí

Dřevěnice – Tradiční zvaní na Maškarní ples v obci a přilehlých vesnicích nahrazuje rozpustilé masopustní
průvody, které se nově začaly pořádat v okolí Jičína. Ty mají svá pravidla a symboliku, tady jde spíše o setkání
s přáteli.
Že se něco děje nelze přeslechnout, hned několik hudebníků se stará o doprovod.
Pro vlastní ples však musí Sokolové využít služeb hostince „U Růže“ v sousední Radimi, protože hospoda ve
Dřevěnicích je už delší dobu mimo provoz.
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Župa Pippichova započala existenci před více než 120 lety
20.2.2018 Pardubický deník
MIROSLAV BEDNÁŘ

str. 13

Sport - Pardubicko

Sokolská župa Východočeská – Pippichova je největší župou v rámci České obce sokolské. Sdružuje nejvíce
tělocvičných jednot v Pardubickém kraji. „Aktuálně máme šestasedmdesát tělocvičných jednot, v nichž je
vedeno devět tisíc tři sta členů,“ uvedla Lenka Pařízková, jednatelka župy, jejíž sídlo je v sokolovně Pardubicích.
„K roku 2011 byl úbytek členů zhruba o tisíc, nicméně v posledních letech se členská základna drží na stejné
úrovni,“ přidala.
Župa Pippichova má dlouhou tradici. V roce 2016 oslavila 120 let od svého založení, což je datováno na rok
1896. Během této doby funguje nepřetržitě. „Působíme jako krajská zastřešující organizace pro všechny
tělocvičné jednoty. Jsme mezičlánek mezi ústředím, což je Česká obec sokolská, a jednotlivými tělocvičnými
jednotami v obcích a městech,“ řekla k hlavní náplni činnosti župy Lenka Pařízková. „Jsme rozprostřeni po
celém území Pardubického kraje. Saháme až po hranice s Moravou. Z hlediska okresního rozdělení je to
rovnoměrně rozdělené,“ dodala k otázce, kde všude jsou jednoty pod Sokolskou župou Východočeskou
Pippichovou.
Jednou za šest let se konají krajské slety, kde skupiny předvádí sletové skladby. Pro tento rok, kdy se slet
uskuteční 9.-10.
června, si pořadatelé připravili pro veřejnost i atraktivní doprovodný program, na který se mohou diváci
a účastníci těšit.
„Hlavní náplní bude samozřejmě předvedení hromadných cvičení a sletových skladeb, ale my to letos pojmeme
více ze široka. Řekli jsme si, že to neuděláme pouze jako vystoupení,“ nastínila část programu jednatelka župy.
„Bude toho opravdu hodně,“ prozradila alespoň částečně.
Nyní probíhají po celém kraji nácviky skladeb, které budou chtít tělocvičné jednoty předvést. Podle informací se
zapojil slušný počet jednot. „Třetina jednot nacvičuje nějakou sletovou skladbu. Samozřejmě ne všechny. Menší
jednoty nacvičují jednu, dvě, větší toho nacvičují více. Je to rozdělené, jak se komu i určitá skladba líbí,“ dodala
Lenka Pařízková.
Po krajském sletu přijde XVI. Všesokolský slet, který se bude konat 1.-6. července v Praze.
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Vyšlo i v dalších regionálních médiích.

Oprava tribuny
20.2.2018

Jihočeská televize
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20:00 Zprávy

redaktorka
-------------------Tribuna na atletickém stadionu v Českých Budějovicích se po desetiletích dočká opravy. Vznikla ve dvacátých
letech jako chlouba moderní české architektury. Od roku 2004 je kulturní památkou. Jak uvedl Český rozhlas,
České Budějovice oprava tribuny má stát 30 milionů korun, 20 milionů slíbilo sokolům ministerstvo školství a po
5 milionech má dát Jihočeský kraj a město České Budějovice. Stavební práce začnou na jaře.

Strahovský stadion, místo, kde se konala přehlídka k Hitlerovým
narozeninám a koncertovali třeba Rolling Stones
20.2.2018 ČRo - regina.cz
Jolana Nováková
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prahoukrizemkrazem

Na západní straně Petřínského vrchu se rozkládá Strahov. Objevíte tu klášter, studentské koleje a několik
sportovišť. Z nich největší, původně sletový, je Strahovský stadion. Ten patří mezi největší stadiony na světě.
Vejde se na něj 9 fotbalových hřišť. V roce 2003 byl zapsán do seznamu kulturních památek ČR.
Poslechněte si celou reportážKdysi tu bývaly pískovcové a opukové lomy. Pak popraviště, rasovna a před první
světovou válkou zde vyrostlo vojenské cvičiště. V roce 1926 byl podle návrhu architekta Ludvíka Čížka na
Strahově vybudován stadion pro VIII. Všesokolský slet. Střední část sletiště byla projektována pro 14 400
sokolů, stadion měl kapacitu 133 tisíc diváků (ale 6. července 1926 se jich tam údajně vměstnalo 160 tisíc).
V průběhu dalších desetiletí byl stadion rekonstruován a dostavován.Na Strahovském stadionu se kromě
všesokolských sletů konalo veřejné vystoupení členů katolické jednoty Orlové, na komunikaci obkružující
stadion zase motocyklové a automobilové závody. Za války, v roce 1939, tu proběhla velká vojenská přehlídka
u příležitosti Hitlerových padesátin. Od roku 1955 do roku 1985 se na Strahově konaly spartakiády. Na počátku
30. let velký stadion prošel zásadní přestavbou podle projektu architekta Aloise Dryáka. V roce 1961 byla
rekonstruována východní tribuna v takzvaném bruselském stylu. V 90. letech a také na začátku nového tisíciletí
se na Strahově pořádaly koncerty slavných kapel. Strahovský stadion v současnosti využívá AC Sparta Praha,
je tu 7 fotbalových hřišť normálních rozměrů, z nich jedno s umělým trávníkem. A jedno hřiště na minifotbal, také
s umělým povrchem.Vedle stadionu stojí monumentální výdechové věže Strahovského tunelu. Vznikly podle
návrhu architekta Jiřího Trnky (syna slavného otce stejného jména, malíře a kreslíře). Sportovce sem kdysi
vozily trolejbusy. Poslední trolejbus v pražské MHD vyjel právě na Strahov 15. října 1972.Žižkovské sociální
bistro Střecha nabízí práci lidem bez domova a po výkonu trestuV údolí Motolského potoka najdete klidČeské
muzeum hudby zve do říše kouzel, pohádkových bytostí a lidových příběhůPoznávejte severskou kulturu díky
akcím Skandinávského domuNevíte, co s volným časem? Vyzkoušejte únikové hry. V Praze jsou jich desítky

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1787245
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MĚSTO PŘED STO: Kina v Českých Budějovicích se od dob první
republiky hodně změnila
20.2.2018

budejckadrbna.cz
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Drbna historička

Budějcká Drbna přináší druhý díl seriálu, který vznikl ve spolupráci s historikem Janem Schinkem u příležitosti
stoletého výročí republiky. Jaké proměny se ve městě za sto let odehrály? Nyní se zaměříme na provoz kin,
chcete-li biografů.
Po vzniku nové Československé republiky se vedle hospodářství začala rychle rozvíjet také kultura.
Navazovala sice na předchozí trend před válkou v roce 1914, ale byla v jiném rozměru vyvolaném oprávněným
nadšení ze svobody a češtiny. Hned začaly hrát biografy. Filmy byly němé, pod plátnem hrál někdo na piáno,
současně se díval na obrazy a podle nich měnil melodii a rytmus. V Grandu na Mariánském náměstí hrál pod
plátnem salónní kvintet. Ve Hvězdě se hrálo na piáno za plátnem.
Stranou stál chlápek a zvučným hlasem svítě si baterkou četl děj. Špatně se mu četlo, slabikoval, takže často
četl to, co už se na plátně neodehrávalo. Nijak to nevadilo, filmy byly poeticky řečeno okno do světa. Najednou
divák viděl Niagarské vodopády, nebo Japonce. Kolem roku 1925 byly v domě staré pošty na rohu náměstí
a Biskupské vybouraná velká okna (Klub za staré Budějovice nestačil zasáhnout), ve kterých se k večeru
natáhlo promítací plátno a každý večer v sezóně běžely reklamy a filmy. K tomu se na gramofon pouštěly nové
melodie (už tehdy se říkalo šlágry).
Biografy prožívaly boom, vůbec první republika byla doba biografová. K provozu biografu musela být licence. Na
schůzi městské rady v červenci 1921 se projednávaly žádosti šesti společností o licenci na biograf. Žádala
například Národní jednota pošumavská, Družstvo válečných invalidů (české i německé), německý turnéřský
spolek Jahn a Německý dům. Městská rada nedoporučila Okresní správní komisi vyhovět s tím, že je biografů
ve městě už dost Okresní správní komise všechny žádost zamítla. Že bylo biografů ve městě dost, si asi
myslela jen městská rada (přitom už česká), podle dobových listů jich však dost nebylo.
Kino Kotva v současnosti, foto: Jan Luxík
Později už nemohla městská rada přehlížet zájem o biografy a povolila licenci sdružení YMCA. V roce 1928 pak
Sokolům v kině Kotva a katolickému spolku Orel v biografu Elekta. Zatímco biografy rostly, divadlo stagnovalo,
přičemž filmy byly po celá 20. léta 20. století němé, což u grotesek nevadilo, ale u detektivech pomalejší divák
nestíhal. První mluvenou filmovou detektivku uvedl biograf Elekta.
Divadlo zahájilo dne 6. září 1919 Daliborem od Bedřicha Smetany. Od roku 1922 přímo zápasilo s nedostatkem
diváků a peněz na provoz. Nezájem trval několik let. Důvody byly finanční, na čemž se podílelo vedení
i diváctvo. Ze vzpomínek Františka Rady v publikaci Když se psalo T. G. M. týkající se roku 1924 se píše: „Herci
měli hlad, byli zadlužení a odnášeli své věci do zastaváren.“
Přitom v září 1922 řídil v divadle Prodanou nevěstu a Polskou krev sám autor slavné Polské krve Oskar Nedbal.
Ku dni 1. prosince 1922 dostal veškerý personál divadla výpověď s tím, že nejsou peníze. Divadlo se pokusilo
zachránit situaci v roce 1923 zájezdy po jižních Čechách, ale kupříkladu v Táboře a Písku plno nebylo. Potom
se nějaké peníze sehnaly a zase se hrálo. Situace se zajištěním gáže herců se opakovala. Nakonec v červenci
1929 bylo Jihočeské národní divadlo o třech souborech (opera, opereta, činohra) z ekonomických důvodů
rozpuštěno.
Nové období pro kamenné divadlo začalo v sezóně 1931/1932, kdy se ředitelem znovu založeného divadla stal
divadelní podnikatel Bedřich Jeřábek z Prahy, který už jednou ve městě působil a na Prodané nevěstě na letní
scéně na Střeleckém ostrově měl tři tisíce diváků. Mezitím zanikly němé filmy a biografy s mluvenými byly
permanentně plné. Nastala doba kvalitních českých filmů s kvalitními herci. Řada prvorepublikových filmů se
hraje ještě dnes a zdá se, že se bude hrát pořád.

URL| https://www.budejckadrbna.cz/drbna/drbna-historicka/18541-mesto-pred-sto-kina-v-ceskych-budejovicichse-od-dob-prvni-republiky-hodne-zmenila.html
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Začal Vítězný únor 1948 v Buchenwaldu?
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líží se sedmdesáté výročí "Vítězného února", jak celých čtyřicet let hlásali komunisté. Ale "Vítězný únor" začal
dřív než v roce 1948. Zdá se, že začal už v roce 1942 v nehostinných podmínkách koncentračního tábora
Buchenwald.
V koncentračním táboře Buchenwald se sešla zajímavá společnost českých politiků, kteří přežili koncentrační
tábor, a v únoru 1948 rozhodovali jakým směrem se bude Československo ubírat.
Po velkém zatýkání 1. září 1939 se časem v Buchenwaldu sešli čtyři významní členové Československé strany
národně socialistické (ČSNS). Petr Zenkl, primátor Prahy a budoucí předseda ČSNS, který se stane po volbách
v roce 1946, místopředsedou vlády.
Dalším byl Alois Neumann, primátor Českých Budějovic a poslanec, který se v Buchenwaldu iniciativně ujal
funkce blokana, a za drobné úlevy a výhody se vtíral do pozornosti dozorců, a jako jediný nekomunista se stal
členem komunistického táborového výboru.
Nátlaku slibům komunistů podlehl i Emanuel Šlechta, docent na vysokém učení technickém, který spoluvytvářel
hospodářskou politiku ČSNS, jehož mladá žena byla příliš ambiciozní.
Posledním významným členem ČSNS v Buchenwaldu, který zradil a přeběhl na druhou stranu, byl olympionik
a přední člen Sokola, Miroslav Klinger. Prvního září 1939 byl mezi zatčenými i Ferdinand Peroutka, kterého
lživě obvinil prezident Miloš Zeman, jako obdivovatele Adolfa Hitlera. Za svůj "obdiv" byl poslán do
koncentračního tábora. Po válce, díky přátelství s Petrem Zenklem, se stal za ČSNS poslancem prozatímního
parlamentu. Bohužel pan prezident doposud v sobě nenašel ani kousek cti, aby se za svoji lež omluvil.
Přeběhnutí a zrada se nevyskytla pouze v ČSNS, ale i v ostatních stranách (především v ČSSD). Velkou roli
v únorovém dramatu dostal i člen Československé strany lidové, který jako Alois Neumanna pocházel
z Českých Budějovic, člen Československé strany lidové, kněz Josef Plojhar. Podle Petra Zenkla se jednalo
o hrubého, sprostého, nadutého, bezohledného muže, k SS patolízalského. Když už jeho chování překračovalo
všechny meze, Zenkl Plojharovi napsal diskrétní dopis s prosbou, aby se vzpamatoval a změnil své
nesnesitelné chování, než ztratí u spoluvězňů zbytek respektu. Josef Plojhar místo aby změnil své chování,
začal vyhrožovat, že dopis ukáže dozorcům a postará se o Zenklovo potrestání. Naštěstí zůstalo pouze u slov.
Přestože to byl kněz, byl velkým milovníkem žen a vína.
Ale hlavní roli v tom, že někteří v únoru 1948 zradili a přeběhli na druhou stranu měl nejspíše Alexej Čepička,
který do Buchenwaldu přišel v roce 1942. Za co byl zatčen a odsouzen je doposud zahalené mlhou.
Když se blížilo osvobození Buchenwaldu, doneslo se 5.dubna 1945 Zenklovi, že se nachází jako jediný Čech na
listině šestačtyřiceti vězňů, kteří se mají následující den hlásit k apelu u brány. Důvodem jejich předvolání měla
být veřejná poprava, která měla ostatní zastrašit před případným povstáním. Pro Petra Zenkla začal týden boje
o přežití. Nechal se ostříhat a oholit. Dostal cizí oblečení a získal dočasný úkryt v bloku recidivistů a kriminálních
živlů. Vystřídal několik ukrytů a přijal identitu zemřelého vězně. Díky tomu se dočkal osvobození Buchenwaldu
U.S. Army. S armádou dorazil rovněž americký zpravodaj Edward R, Murrow, s kterým dělal Zenkl před válkou
v Praze interview. Zajistil Zenklovi nejen lékařské vyšetření,ale poté co se mu doneslo, že komunisté v táboře
nehodlají Zenklovi dovolit návrat do vlasti, protože věděli že by jim v nových politických poměrech překážel;
okamžitě Zenklovi doporučil, aby tábor co nejrychleji opustil a vyhledal pomoc na nedalekém velitelství
amerických jednotek. Zenkl s obavy o život opustil Buchenwald tajně pěšky.
Američané převezli Zenkla do Frankfurtu nad Mohanem a po několika dnech do nemocnice v Paříži, odtud jeho
cesta směřovala do Londýna. Do Prahy se vrátil letadlem až 17. května, a to až po složitých jednáních s Rudou
armádou, aby britské letadlo, kterým letěl, mohlo přistát v Praze. Zde ho čekal boj s komunisty, kteří obsadili
magistrát hl.m. Prahy a na místo primátora dosadili svého člena - Václava Vacka. Nakonec po velkém úsilí se
mu podařilo získat funkce primátora, na kterého byl zvolen v posledních předválečných volbách.
Když v únoru 1948 podali ministři vlády za ČSNS, ČSL a slovenské Demokratické strany demisi, nebyl problém
pro komunisty dosadit na jejich místa jiné členy z těchto stran, protože se jednalo o tajné členy KSČ, jejímž
úkolem bylo zůstat v těchto stranách a čekat. Tím který je v Buchenwaldu nasměroval k zradě, byl Alexej
Čepička.
Bohužel byli i jiní, kteří se přidali, protože vycítili svou příležitost a slovo morálka byla pro ně sprosté slovo.
URL| http://vladislavsvoboda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=647367
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Obyvatelé Roztok proti smrti. Pomáhali vězňům z nacistických transportů,
ukazují unikátní záběry
20.2.2018 ct24.cz
kolarikm
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Domácí

Válka se sice chýlila ke konci, nacistická vyhlazovací mašinerie ale běžela dál. Koncem dubna 1945 zamířil
transport vězňů z koncentračního tábora v Litoměřicích pravděpodobně do Mauthausenu. Po cestě však vlak se
zuboženými vězni na pokraji smrti vyvolal vlnu solidarity. Události v Roztokách u Prahy tehdy zachytily unikátní
videozáběry, které v novém dokumentu v Německu vyvolaly mimořádný ohlas. Po historii roztockých událostí
pátral Reportér ČT Karel Vrána.
Události spojené s transportem smrti zaujaly německou dokumentaristku Andreu Mocellinovou, která natočila
dokument Vlak smrti na cestě za svobodou. Dokument, který v lednu odvysílala i německá veřejnoprávní
televize ARD, se minulý týden představil také na německé ambasádě.
Příběh připomíná, jak Češi na sklonku války projevili solidaritu s vězni, kteří projížděli v transportu smrti
z Litoměřic. Ten byl největší pobočkou německého koncentráku ve Flossenbürgu. Transport vyrazil po železnici
z Lovosic 29. dubna ráno směrem na jih, na Prahu, cíl toho transportu není v dokumentech doložen, nicméně
pravděpodobně směřoval do Mauthausenu, domnívá se historička Pavla Plachá.
Když vlak se čtyřmi tisíci nedobrovolnými pasažéry dorazil do Roztok u Prahy, železničáři ho zastavili a lidé se
hromadně pokoušeli zuboženým vězňům pomoci, ačkoli sami riskovali život.
„Dopředu jsme věděli, že ten transport přijede, protože on stál krátkou dobu v Kralupech a železničáři si hned
dali echo dopředu,“ říká pamětník Miroslav Košťál, kterému v té době bylo pouhých 13 let.Zaměstnanci
železnice byli první, kteří se dostávali do kontaktu s vězni v transportech smrti. Zároveň byli mnozí z nich
zapojeni také do odboje. Výjimkou nebyl ani přednosta stanice v Roztokách Jan Najdr, který se rozhodl za
každou cenu transport smrti ve stanici zdržet. To se mu také 29. dubna večer, kdy vlak do stanice přijel,
podařilo. „A zdržoval ho tady dvacet hodin s tím, že Praha je ucpaná vojenskými transporty na frontu. A na to se
pořád vymlouval, až když mu vyhrožovali, že ho zastřelí, tak teprve potom pustil ten transport dál,“ vypráví
Miroslav Košťál.
„Přednostovi stanice se za pomoci pravděpodobně některých roztockých představitelů Sokola podařilo vyjednat
s velitelem transportu, aby nemocní z toho vlaku byli vyloženi na nádraží, aby se o ně mohli postarat a aby
věznům byla poskytnuta strava,“ říká historička Pavla Plachá.
„Byla jsem s přítelkyní na procházce v roztockém háji, a když jsme se vraceli, od nádraží už jsme slyšeli křik
a i střelbu. Došli jsme až na nádraží, tam už lidé nosili jídlo,“ vzpomíná tehdy patnáctiletá Václava Stárková.
„Vlak přijížděl, zastavoval a někteří vězni skákali z vagonů dolu a vrhli se k pumpě, co je hned vedle nádražní
budovy,“ doplňuje Miroslav Košťál.Polévku nosili v konvích na vodu
„Tady okamžitě nastala solidární pomoc, že lidé vařili, většinou polévky. A vím, že se to nosilo v takových
konvích na vodu,“ vypráví pamětnice Jaroslava Čerychová. Místní od pomoci neodradil ani zbídačený stav
vězňů, trpících tyfem a dalšími nemocemi.
„Ve vagonu ležely hromady lidí. Výkaly, strašný puch to byl! ,Jíst! Jíst,‘ žadonili. A my jsme říkali: ,Dobře!
Dobře!‘ Snažili jsme se je uklidnit. A hlavně, kdo to nejvíc potřeboval, že bychom ho dostali ven,“ popisuje
Václava Stárková. „Z té hromady lidí, co tam bezvládně ležela, koukala noha a hýbala se,“ vzpomněla s tím, že
se s kamarádkou dali do odsunování nemocných. „Tyfus, skvrnitý tyfus, úplavice, i různé hnisavé rány měli,
pomalu nebylo poznat, jestli je to žena, nebo muž.“
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„Vězni se potom dostali ven z vlaku a na nádraží jim roztocké ženy podávaly polévku, přivážel se chleba.
Zároveň roztočtí občané vytvořili umělý chaos a tím se jim podařilo z vlaku dostat ilegální cestou celou řadu
vězňů,“ vypověděla historička Plachá.
Zachráněné vězně převáželi do nádražní čekárny. Tam se převlíkli do civilu a zadníma dveřma utekli ven. „Můj
táta byl četník. V uniformě stál před dveřma čekárny a hlídal, takže si Němci mysleli: ,No dobře, hlídá no,‘ a on
hlídal, aby nešli ti Němci,“ doplnil vzpomínku Miroslav Košťál.
„Češi tady rozhodně projevili velikou statečnost, maximální na tu dobu. Konec války, všude byli Němci, ale ve
filmu vidíte, že i malé děti nosí potraviny a vozí s rodiči polévku v hrncích. Absolutně o tom nepřemýšleli, jestli
pomoct, nebo nepomoct,“ zdůrazňuje historička Marcela Šášinková.
„Zhruba před deseti lety jsem dělala film o novém památníku na místě koncentračního tábora ve Flossenbürgu
a tady jsem se setkala s ředitelem památníku Jörgem Skriebeleitem,“ vypověděla německá dokumentaristka
Andrea Mocellinová, jakým způsobem se s příběhem seznámila.
„Ukázal mi materiál, který se týkal vlaku z Roztok. Je velice neobvyklý, protože na záběrech byl vidět transport
z koncentračního tábora z doby ještě před osvobozením, to znamená v přítomnosti jednotek SS,“ zmínila
Mocellinová.
„V roce 2007 jsem se dozvěděla o pomoci, kterou poskytovali Čeští občané vězňům z transportu, a zároveň
poprvé se nám dostali do rukou tyto materiály, které dokumentovaly události, a zároveň se nám tak podařilo
zdokumentovat tehdejší události a na základě toho vznikl film,“ dodala dokumentaristka.
Pro nemocné vězně se podařilo v místním chudobinci vybudovat provizorní lazaret, ve kterém pomáhala
i Václava Stárková: „My jsme tam vedle od sousedů půjčili takovou plechovou vanu, že jsme si tam mohli nabrat
horkou vodu, abychom tam prali prostěradla, protože jen jsme člověka umyli, trošku opatřili, tak jsme to mohli
dělat znova. Leželi na zemi, my neměli slamníky, nic nebylo, až později se to zorganizovalo.
Do Roztok přijelo vyšetřovat gestapo
V Roztokách také bylo vyloženo několik mrtvých, kteří už zemřeli předtím, než transport do města přijel. Několik
vězňů pak zemřelo i v provizorním lazaretu. Přímo na nádraží byl navíc jeden vězeň zastřelen, uvádí historička
Pavla Plachá.
Třicátého dubna pozdě odpoledne vlak z Roztok odjel směrem na Prahu. Krátce po odjezdu vlaku přijelo
roztocké události vyšetřovat pražské gestapo. „Dostali se i k tomu chudobinci, kde byl provizorní lazaret, ale
údajně se zalekli toho, že tam jsou nemocní tyfem, že je tam karanténa a vrátili se zpátky do Prahy,“ doplňuje
Pavla Plachá. Vyšetřování pak už nepokračovalo, protože zanedlouho vypuklo Květnové povstání.
Vlak s vězni pak pokračoval přes Prahu, kde došlo k dalším spontánním projevům pomoci, a dál směrem na jih.
Železničáři z Velešína, když se dozvěděli, že k nim vlak přijíždí, se rozhodli ho zastavit a osvobodit. V tom jim
pomohli vojáci Ruské osvobozenecké armády, jejichž jednotky se v té době v této oblasti nacházely.
URL|
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2395738-obyvatele-roztok-proti-smrti-pomahali-veznum-znacistickych-transportu-ukazuji

SOKOLOVÉ SLAVILI ŠIBŘINKY. S REPUBLIKOU
19.2.2018

Naše Znojemsko

str. 20

Čtenáři píší

PRINCEZNA REPUBLIKA. Pod tímto názvem se konaly letošní Sokolské šibřinky. Proč princezna? Právě
Sokolové měli v minulosti velký podíl na vzniku Československé republiky. Znojemští Sokolové se na oslavu
stého výročí připravují již od minulého roku. Na Všesokolský slet, který se bude konat v Praze v době
červencových svátků, nacvičují pět skladeb. Někdy to dá skutečně zabrat, hlavně těm nejmenším cvičencům.
Sokolské šibřinky se konají každoročně a potěší pokaždé nejmenší účastníky. Aby se všichni pobavili, přiložili
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nadšenci ruce k dílu a proměnili velkou tělocvičnu v kulturní sál. Nakonec přišly nejen princezny. Tančili, zpívali
a soutěžili jejich rytíři. Přidali se i motýli, vodníci, kominíci a do kola přizvali Karkulky a Berušky. Mezi pohybem
a zábavou si všichni pochutnávali na cukroví a koláčcích z Pohádkové cukrárny. Mnozí se zakousli do
výborného párku a dospělým udělalo radost kafíčko. Teď čeká mladé Sokoly opět nácvik skladeb na slet. Kdo
má zájem, může se přijít podívat.
Foto autor| Foto: Archiv Sokol Znojmo

Sokolovnu ozdobí nová socha sokola
19.2.2018 Rakovnický deník
RENÁTA FRYČOVÁ

str. 01

Titulní strana

Nové Strašecí – Nová socha sokola bude na budovu novostrašecké sokolovny nainstalovaná k příležitosti oslav
vzniku Československa. Sochu pro město vyrobí známý český sochař Albert Králiček a městský rozpočet to
bude stát 225 tisíc korun. „Sokolské hnutí je neodmyslitelně spjato s bojem za samostatné Československo
a rok 2018 je rokem sokolským,“ vysvětlil Jiří Tláskal, tajemník Městského úřadu Nové Strašecí. Navíc podobná
socha už na místní sokolovně byla, kdy přesně z budovy zmizela, se ale neví.
„Sochy sokolů patří ke všem budovám sokoloven v republice, ale v Novém Strašecí na sokolovně chybí,“ řekl
Tláskal. Socha bude z bronzu o velikosti jeden metr na jeden metr. Hotová by měla být letos v květnu, ale na
sokolovnu bude naistalována až při oslavách výročí vzniku Československa v říjnu. Posledním dílem sochaře
Alberta Králička je socha Švejka v Kralupech nad Vltavou. „V našem městě zhotovil pamětní desku malíře
Viktora Olivy na jeho rodném domě na Komenského náměstí,“ doplnil Tláskal.
Region| Střední Čechy
Vyšlo i na webové verzi Deníku.

Růžena Styblíková vítala osvoboditele v prácheňském kroji
19.2.2018
(kol)

Písecký deník

str. 02

Písecko / Jižní Čechy

Písek – V těsném sousedství města vedla v květnu 1945 demarkační čára oddělující území spravovaná vojsky
dvou mocností, které osvobodily Československou republiku od fašistů. Nebylo tedy žádnou výjimkou, že na
různých místech se Písečané scházeli s vojáky Rudé armády a US Army. Při těchto setkáních obyvatelé Písku
vyjadřovali vděčnost za osvobození. Zároveň zde docházelo k neformálním, velmi přátelským, setkáním vojáků
a důstojníků obou armád.
K jednomu takovému setkání došlo také 10. května 1945 na píseckém Velkém náměstí, kde místní obyvatelé
nabídli osvoboditelům domácí pivo. Podle tradičního staročeského obyčeje chlebem a solí hosty přivítala
Růžena Styblíková oblečená do prácheňského kroje. Zítra si její nedožité 101. narozeniny připomenou nejen
rodinní příslušníci a přátelé rodiny, ale také členové základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu
a Jednoty Čs. obce legionářské Písek, partneři projektu Písek, nejen pětačtyřicátý. Růžena Styblíková byla
dcerou ruského legionáře Františka Štamprecha, vojáka píseckého 11. pěšího pluku, který byl za druhé světové
války jako člen Obrany národa popraven nacisty 22. června 1942 v Lubech u Klatov. „Jako dcera legionáře
a Sokola byla Růžena Styblíková známá svými demokratickými myšlenkami, názory a postoji k tehdejšímu
režimu. Každému do očí řekla, co si zasloužil,“ připomněl Zdeněk Říha, místopředseda písecké ZO Českého
svazu bojovníků za svobodu.
Růžena Styblíková celý svůj život věnovala práci v obchodě, naposledy v tehdejším státním podniku Pramen
Písek. Byla vdovou po volyňském Čechovi Jaroslavu Styblíkovi, který se jako příslušník Svobodovy armády
zúčastnil osvobozovacích bojů na Ukrajině, v Polsku a Československu.
Foto autor| Foto: Archiv ZO ČSBS Písek
Foto popis| ROK 1945. Civilní snímek Růženy Styblíkové.
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Foto popis| VELKÉ NÁMĚSTÍ. Snímek je z Písku z 10. května 1945, kdy si sovětský a americký voják připili
českým pivem. Chlebem je v prácheňském kroji přivítala Písečanka Růžena Styblíková, rozená Štamprechová.
Foto popis|
Region| Jižní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.
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