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statì a pojednání
Po skončení druhé světové války byl časopis Masarykův lid obnoven k masarykovskému datu 14. září 1945. Do svého
zrušení v roce 1938 měl za sebou třináct ročníků. Nyní v poválečné zcela změněné situaci se snažil v masarykovském duchu navázat na svou někdejší službu kulturní čtenářské obci. Z jeho prvního poválečného čísla otiskujeme
rozhovor s prezidentem Benešem, jak máme ve svém dalším směřování zůstat věrni Masarykovi a jak naplňovat a
rozvíjet jeho odkaz.

PRESIDENT DR. EDVARD BENEŠ O HLAVNÍCH
PROBLÉMECH MASARYKOVSKÝCH

E. Beneš v ženevské Společnosti národů
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Masarykův lid
obnovujeme „Masarykův lid“. Hlásíme se k Masarykovi – a přece jsme si nebyli jisti, jako snad celý
národ, zda jdeme za presidentem osvoboditelem
správnou cestou. Doba je zvířená, naše mysli
rozhárané, hodnoty neustálené. Jako by všude ještě
byl dým a prach válečné vřavy, kterými se těžko
prodíráme k slunci. Co je více nasnadě, než se obrátiti o radu k největšímu žáku Masarykovu, presidentovi
dr. edvardu Benešovi? K největšímu z nás žijících?
Udělali jsme tak. Dali jsme panu presidentovi několik
otázek o problémech masarykovských. odpověděl
nám i celé československé veřejnosti:

to, zdali náš život je prolnut masarykovstvím. Říkám, že
ano – a Vy správně dodáváte: více než je patrno. Díváme
se kolem sebe ve střední Evropě a říkáme si správně a
s pýchou, že jsme dále než jiní. Jsme ze středoevropských
národů a států nejvyspělejší a nejzralejší, politicky nejuvědomělejší. Je to především dík naší době obrozenské a
éře Masarykově a jeho velkému boji životnímu. Podívejte
se, co schází Polákům, Maďarům, ale i Jihoslovanům
Rumunům, Italům a hlavně Němcům – žádný z nich neprošel bojovnou, idealisticky vzepjatou a realisticky
výraznou érou masarykovské politiky a masarykovské
bojovné národní kultury. Dosah toho byl a je v našem
národním životě viděn a cítěn právě v takové převratné
době, jaká je dnes.

Pane presidente, zahajujíce v obnovené republice
opětné vydávání »Masarykova lidu«, jsme si vědomi, že
nová doba nás staví před nové úkoly, které je třeba pojmout do programových zájmů listu pod zorným úhlem jeho určení. Mohl byste nám, pane presidente, poskytnout
nějaký svůj pokyn pro naši práci?

V organické souvislosti s oběma prvními otázkami by
byla třetí: Masaryk je pro nás program. Ale právě proto
bychom se chtěli vystříhat toho druhu masarykovské propagandy, která by vytvářela pouhé epigonství. Proto,
ačkoli náš list patří do tiskové oblasti politické strany,
nemá a nebude tím ovlivňovat stranicky, náš poměr
k Masarykovi; nová úprava našeho politického stranictví
je mnohem příznivější takové objektivní práci a strana
sama, dovolávajíc se Masaryka a programu vašeho,
nečiní tak ve smyslu politického církevnictví. Můžete
nám, pane presidente, posvítit na cestu i v tomto směru
konkretním podnětem?

Především mám radost z toho, že »Masarykův lid« obnovujete. Je to symbolické. Po mém soudu nikdo u nás
nemá myslet, že to, co dnes děláme, znamená nějaký odklon od Masaryka. Je to spíše pokračování a doplňování
jeho programu a jeho idejí, je to domyšlení Masarykových názorů a plánů v jejich logických závěrech.
Ano, nová doba nás staví před nové úkoly, ale nebyl to
právě Masaryk, který tak vášnivě a rozhodně zdůrazňoval
už od let 1900, že liberalismus, k a ž d ý 1 i b e r a l i sm u s – náboženský a mravní, kulturní a sociální,
hospodářský a všeobecně politický je už opravdu
překonán a že musíme pro svůj národní život hledat program nový? Tato válka řekla v tom směru své slovo definitivní. Myslím, že Vaším úkolem by mělo proto být
rozvinouti v duchu idejí Masarykových studium, zkoumání a hlásání – a popularisování – ideálů mravních,
kulturních a sociálních toho systému, jenž liberalismus už
dnes nahrazuje a definitivně nahradí. A zdůrazňuji: ideálů
m r a v ní c h a s o c i á l n í c h. Mravních proto, že
morálka je a zůstane pro každou společnost věc naprosto
fundamentální – úpadek morálky je jasným úkazem nadcházejícího pádu každé společnosti a každého politického
režimu. S o c i á l n í c h proto, že nestačí dávat pokrokové, sociální zákony, je třeba budovat celý s o c i á ln í řád, právně a morálně.

Dotýkáte se tu jednoho z nejdelikátnějších bodů
uznávání a ctění velikých mužů: epigonství je vždycky už
druh dekadence. Každý veliký muž vůdce a tvůrce má ve
své práci dva podstatné prvky: to, co tvoří pro svou dobu
a ze své doby, a to, co tvoří naddobově, nadčasově. Ani
Masaryk nečiní výjimku. Projděte jeho spisy, projevy, a
řeči. Mnoho je tu už překonáno. Ale to největší a nejvýznačnější trvá a bude trvat, je a bude naší inspirací a stálým
naším programem, o to vždy a stále budeme bojovat. Jen
tak nezůstaneme církevníky. Jedním slovem to znamená:
v duchu Masarykově jít dále přes Masaryka v pokračování toho, co nám zanechal trvalého. Každý z velikých lidí byl a je vždy také dítětem své doby. Hlásit se
k Masarykovi znamená p o k r a č o v a t v tom, v čem
překonával dobu svou. A toho je v jeho díle část největší.
Ke konci bychom si dovolili ještě jednu otázku
všeobecného kulturně politického významu: za první republiky byl projektován a částečně také realizován
Masarykův studijní ústav na základech soukromého
archivu a knihovny presidenta Masaryka a bylo také
v slibném rozvoji vydávání Masarykových spisů. Dnes bude
potřeba nové navazující práce na tom i onom poli.
Přispějeme podle potřeby svou veškerou možností na
podporu oživení obou těchto akcí. V dohledné době je
ovšem nutno počítat ještě s mnohými počátečními obtížemi technickými a organisačními ve všech oborech a s toho hlediska volit také na příklad první z Masarykových

Slýcháme často, že velké osobnosti Masarykově se
věnuje málo pozornosti. Podle našeho mínění je náš kulturní a politický život obecně prolnut masarykovstvím
mnohem více, než je na první pohled patrno. Nemyslíme,
že by tu stačily jen oslavy a vzpomínky, nýbrž, že záleží na
tom, zda se Masaryk mezi námi, v našem denním životě,
stále uplatňuje. Mohl byste nám, pane presidente, naznačit své vlastní mínění v tom směru?
Plně souhlasím s tím, co říkáte: Nejde o oslavy a
vzpomínky, těch bývá u nás spíše více nežli méně. Jde o
2
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spisů, který bude uveden na trh. Který z jeho spisů byste,
pane presidente, pro ten účel doporučoval?

s vydáváním Masarykových spisů. Půjde dále především
o to, jak obnovit anebo nahradit Němci zcizené finanční
prostředky ústavu – bez pomoci státu se toho nedocílí.
Z činnosti vydavatelské dojde nejdříve na obnovené
vydání „Sociální otázky“ a publikování třetího dílu
„Ruska a Evropy“. To je dnes nejaktuálnější.
Dodávám: Vše, co se dnes děje, vše, co se dnes diskutuje a studuje, volá po tom, aby se začalo probírat to, co
bylo a je hlavním problémem masarykovským: problém
nové morálky individuální a sociální a s tím úzce souvisící problém všeobecně filosofický, materialism contra
spiritualism. Já sám se v těchto otázkách hlásím k názorům Masarykovým.

Masarykův ústav začal už před válkou pracovat. Byl jsem
předsedou kuratoria ústavu. Nežli jsme si však udělali hotový plán, přišli už Němci a celý peněžní odkaz
Masarykův vykradli – v pravém slova smyslu vykradli.
Archiv byl vcelku zachráněn, knihovna byla uchována do
značné míry, ale přes to bylo odvezeno asi 1600 svazků
do Berlína a řada knih rozebrána německou universitou
pražskou. Měli jsme nyní po svém návratu už dvě schůze
kuratoria, rozhodli jsme hlavní otázky, jak začít znovu
pracovat jak dát do pořádku opět knihovnu a jak začít

Stať dr. Aleše Kolářského se zamýšlí nad Masarykovým zdůrazňováním práce, konkrétních činů, na rozdíl od planého
řečnění a planých citových výlevů.

PRáCE V MASARYKOVě ETICE
V člověku jsou přirozené („pudové“) sklony. Jimi nakritický nejvíce, protože ona má široký dopad. Rozuměl si
vozené chování nevyžaduje volní úsilí. Projevují se také
např. s Wilsonem, ale ta sympatie nijak neoslabovala
silnými city. Vlohy k nim nám v mozcích zanechala
Masarykovu kritičnost k němu.
evoluce. TGM zdůrazňoval odlišnost a cenu činnosti roTGM žádal zasvěcenost, plnou informovanost, vzdělání
zumové, pracovní. Práce může sice nakonec také přinášet
– výsledek to práce. Když se k Masarykovi jako k prepožitek, uspokojení, ale v jejím průběhu je zapotřebí vůle,
zidentovi jedna dámička lísala sdělením, že kdysi byla na
překonávání tělesné a/či duševní námahy. Fungování
jeho přednášce, přivedl ji TGM do rozpaků otázkou, o čem
civilizované společnosti, o něž Masarykovi šlo, vyžaduje
že tenkrát přednášel. Ona to totiž nevěděla. Když jeho dcera
uspět právě v promyšlené a eticky zaměřené práci.
Alice vyprávěla otci o nějaké herečce, aniž věděla její
Bezpracné projevování citů bylo pro
Masaryka laciné. V jeho době to bylo
např. vlastenčení, dnes to je např. nadávání na všechnu politiku. Protože je
bezpracné, nemá etickou hodnotu.
Tento postoj musel celým Masarykem
prolínat. Když při pozorování venkovského požáru jeho dcerka reagovala
nějakým citoslovcem, TGM ji rázně
napomenul, že tím tomu nepomůže.
Práci věnoval TGM koncem 19.
století samostatné přednášky. Ty pak
byly za jeho prezidentství otištěny
v „Jak pracovat“.
TGM měl stejný respekt k dobré
práci dělnické jako k práci intelektuální a státnické. Fortelnost oceňoval ve všem, i třeba ve své zálibě
rybaření. Tolstoj si sám šil boty, ale
TGM mu vytýká, že byly špatně šité.
První návštěva druhého presidenta republiky.
A k práci intelektuální byl TGM
3
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jméno, TGM rezolutně odmítl toto vyprávění. A syn Jan –
duše snad spíše umělecká – to musel mít s „tatou“ obzvlášť
těžké. TGM věděl o jeho určitém pohodlnictví a na jeho názory a stanoviska proto zaměřoval nejvyšší kritickou pozornost. Tváří v tvář eticky závažným úkolům Masarykovi
dělalo starost vše, co člověk koná bez práce, v případě
intelektuální činnosti bez důkladného promýšlení a prostudování věci. I Karel Čapek to od Masaryka „schytal“,
když vztah Švehly a Beneše nedomyslel podle Masarykova
názoru dokonale.
Můj článek v ML o Masarykově moralizování pojednal
o Masarykově ostražitosti k modernímu umění. TGM se
zřejmě obával, aby umění neodvádělo společnost od každodenní tvořivé práce. Odvracení se od pozitivních společenských hodnot a beznaděj přirozeně odvádějí od práce.
Nebudeme uklízet palubu potápějící se lodi. TGM byl také
nedůvěřivý k sexuologii a odmítal „sexualismus“ v literatuře. Nazval jsem to „přešlapy“ a mínil jsem přešlapy
sociologie a společenské mravní přísnosti do soukromých
sfér člověka. A TGM byl sociologem či sociálním
filozofem, jak ho nazval Beneš. Ty jeho „přešlapy“ vyžadují
shovívavost, protože jsou myslím jen malým nedopatřením
v porovnání s tím, kdyby „nedošlápl“, tj. kdyby sféra
veřejná nebyla etikou vyplněna celá. Soukromé požitky
TGM neodmítal. I prožitek expresionistického obrazu je
soukromý. Ale TGM se asi bál, že nerealistické a zvláště
dekadentní umění může posilovat rezignaci na pozitivní
společenské cíle, které drží společnost pohromadě. „Svět
potřebuje společnou víru a intelektuálové žádnou nemají“,
vyjádřil TGM obavu. Rubem dekadentní ideologie jsou totiž
totality, mířící právě k udržení jednoty společnosti, ale
scestně, násilím. Vzpomeňme, jak po bolševické revoluci
vládlo nejprve nespoutané „revoluční“ umění a jak poté přišla tuhá diktatura, státní teror a vraždění. TGM šel proti
takovým „revolucionářům“ stejně jako byl proti „cézaristům
a vašnostům“.
Každá práce musí mít etický cíl. TGM si uvědomoval
rozdíl moderní doby od civilizace předchozí a nutnost
obnovit či uchovat naději, víru a jistou odevzdanost např.

lidí středověkých. Inteligence, jejíž víra je v souvislosti
s moderní vědou a filozofií nejvíce otřesena, vyvolávala proto jeho největší starostlivou pozornost. Nelze ovšem šilhat
po minulosti, např. po středověku jako celku, ale tu víru je
třeba obnovovat v nových podmínkách se zřetelem na nové
hodnoty jako je samostatné kritické myšlení, které raný
středověk překonávající pohanské barbarství ještě nemohl
tolerovat.
Ač se rozešel s katolickou církví, leccos Masarykovi
na katolicismu imponovalo. Jako člověk citlivý na ponižování vlastního otce vrchností uchoval hezké vzpomínky
z Čejkovic na onen demokratický prvek v katolické mši, kdy
všichni, „pacholek i starosta“ jako sobě rovní shodně
vstávají a klekají. Ovšem manželé Masarykovi žádali vedle
náboženského cítění i „náboženské“, tj. eticky motivované
myšlení – tedy zase práci. „Myslet bolí“, řekl TGM. I v nejbližším okolí každého z nás je příležitost k takové práci.
Mravní úkoly máme nejen plnit, ale i objevovat. Když po
vzniku republiky přišel za prezidentem Max Brod a ptal se
ho, jak může jeho komunita republice pomoci, odpověděl
mu TGM vyčítavě „vy to nevíte?“ a poukázal na sociální
problémy na východním Slovensku a na Podkarpatské Rusi.
TGM sám byl velmi pracovitý (uvažme jen tu spoustu
tematicky závažných publikací!), ale byla v něm harmonie
práce a požitků. Měl rád přírodní scenérie a živly, pohyb na
čerstvém vzduchu, měl rád romány, černou kávu, jako
„vznětlivý“ typ i ženy a společnost lidí, od nichž se mohl
něco (cokoli) nového dovídat a s nimiž mohl konfrontovat
své názory. Proto měl i zájem o každodenní věci prostých
pracujících. A měl svůj osobitý humor – podle Emila
Ludwiga humor „šelmovský“. Měl i rád humor svého syna
Jana. A „byl to muž“, shrnul Masarykovy kvality Peroutka.
Jako správný chlap nechtěl být TGM zastiňován někým
mravně podřadným a možná mu i lahodilo vůdcovství,
ovšem povýšené k vysokým etickým cílům, k dělání pořádku ve světě, který má být opanován Dobrem. V tom
smyslu pomáhal TGM opanovat svět.
Aleš Kolářský

Otiskujeme článek, který byl zveřejněn v internetových Britských listech a jeho autor dr. Stanislav Křeček ho rovněž
poskytl redakci Masarykova lidu. Zapomínání, jak to v minulosti doopravdy bylo, případně různé zkreslování minulosti je
v naší současné publicistice trvalým jevem.

FINSKÉ ZAPOMÍNáNÍ
Otec jednoho mého přítele, lékař z pražských Vinohrad,
si vyšel slunečného dne, 9. května roku 1945 pokochat se
ulicemi osvobozené Prahy. Zašel také do Riegrových sadů,
kde tábořila Rudá armáda. Jeden z rudoarmějců k němu
přistoupil, vzal ho za límec jeho svátečního, bílého obleku a
řekl mu: „Ty buržuj! “ Pan doktor hned odešel domů, od této
chvíle mu bylo vše, co se týká budoucího osudu našeho národa, jasné a únor 1948 ho – na rozdíl od jiných – vůbec nepřekvapil.

Možná, že se z některých událostí po osvobození v r. 1945
dalo ledacos předvídat. Ale že by se dalo něčemu z toho, co
nás pak potkalo, také zabránit? Myslím, že ne. A je-li i výročí těchto událostí využito k módnímu „otírání se“ o politiky, vůbec se mi to nelíbí. A již vůbec se mi nelíbí, když
tato krátkodechá snaha zastře vidění i jinak jasnozřivým
komentátorům. Jiří Hanák se ve svém sloupku „Zapomínání“ (Právo 9. 5. 2013) zamýšlí nad tím, jak se mohlo
stát, že jsme se po osvobození „na čtyřicet let se stali sovětskou gubernií“, a píše: „Podíl na tom měl jak západ, tak
4
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českoslovenští politici, kteří zvrtali, co mohli. Že to nemuselo dopadnout tak katastrofálně, ukazuje příklad Finska.
To si značnou míru samostatnosti udrželo, přesto, že proti
Sovětskému svazu bojovalo.“
Ale kdepak. A termínem „zvrtání“ hodnotit kroky prezidenta Beneše, který jak v roce 1939, tak v r. 1945 viděl
dále, než většina tehdejších politiků, mi připadá nevkusné.
Finsko, jistě sympatická země, ale ve čtyřicátých letech
s pronacistickou vládou, se dostalo do válečného konfliktu
se Sovětským svazem dvakrát. Poprvé, když se Sovětský
svaz připravoval na válku tím, že rozšiřoval „své“ území.
Zabral pobaltské státy a po porážce Polska v r. 1939 postoupil na mezinárodně uznanou polsko-ruskou hranici a obsadil tak ruská území, které zabrali Poláci po válce v r. 1920.
A také požádal Finsko o postoupení části jeho území,
Karelie, neboť hranice Finska byly na dohled od Leningradu
a bylo jasné, že v případě války Finsko umožní německé
armádě z této strany přístup. Když Finsko odmítlo, vyhlásil
mu Sovětský svaz válku pod falešnou záminkou, která se
však již dříve „osvědčila“ např. v Uzbekistánu: finští komunisté vytvořili „revoluční vládu“, která požádala Sovětský
svaz o pomoc, a ten samozřejmě vyhověl. Tato „zimní“ válka (1939–1940) se sice nevyvíjela pro Rusko zvlášť dobře,
ale přesto se mu podařilo zabrat část území, které později
umožnilo zásobovat a tedy udržet Leningrad. Část historiků
druhé světové války tvrdí, že pokud by se toto území nepodařilo Sovětům na Finsku dobít, Leningrad by v žádném
případě obléhání nevydržel se všemi z toho plynoucími, až
osudovými důsledky (vázal značné vojenské síly, které nacistům chyběly jinde) na vývoj druhé světové války.
Pak bojovalo Finsko se Sověty ještě v letech 1941–44
v pokračovací válce s podporou Německa, ale podobně jako

jiní „spojenci“ Německa se koncem války proti němu
obrátilo a vyhnalo německou armádu ze svého území. V žádném směru však situace Finska nemohla sloužit jako příklad pro některou z evropských zemí. Finsko není Střední
Evropa a Sověti neměli ve Finsku žádné zájmy ani vůči
němu nějaké zvláštní požadavky mimo připojení v r. 1940
již dobyté Karelie a ještě dalších tří drobných území k Rusku, jehož bylo dosaženo (Finsku vnuceno) mírovou
smlouvou. Ale hlavně: ve Finsku nebyla silná komunistická
strana, která zvítězila v jakžtakž svobodných volbách, nebyla zde část dříve emigrujících členů vlády vracejících se
z Moskvy a zejména nebyla zde zjevná vůle podstatné části
lidu, kterému komunisté, ať se nám to líbí nebo ne, mluvili
z duše (nebo co to tito lidí místo duše vlastně měli). A západní demokracie to braly na vědomí se stejnou
samozřejmostí, s jakou vydaly Sovětům, a tedy na smrt,
tisíce zajatých vojáků nejen ROA – vlasovců, ale i vojáků
z neruských uskupení, která proti SSSR po boku Němců
bojovala. Se stejnou samozřejmostí, s jakou hodily přes
palubu např. polskou vládu, která se vracela ze západu. Naši
politici nemohli z logiky věci nic „zvrtat“, protože se jich
vážně na jejich mínění nikdo – z východu ani ze západu – na
nic neptal, a někteří (E. Beneš, J. Masaryk) si to
uvědomovali.
A tak mne při těchto vzpomínáních napadnou věty vyřčené na konci filmu Všichni dobří rodáci: A co jsme vlastně
mohli? Tvrdit, že jsme mohli a můžeme vše, jen to nesmí
politici zvrtat, bylo hloupé tenkrát a je hloupé a velmi nebezpečné i dnes…
stanislav Křeček
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Dr. Václav Král ve své knížce „Ze života advokáta“ věnuje jednu kapitolu Jožkovi Davidovi (poválečnému předsedovi
Ústavodárného národního shromáždění) a jeho synovi Milanovi, který jako advokát byl Královým kolegou a letos
7. května v 88 letech zemřel.

PáNOVÉ JOŽKA A MILAN DAVIDOVÉ
Je málo advokátů jsoucích už v
penzi nebo ještě stále činných, kteří se
mohou pochlubit takovým pestrým a
úspěšným životem a přitom být trvale
šťastnými, jak Milan sám o sobě soudí.
Avšak žádná procházka růžovým
sadem to nebyla, naopak ruka osudu
ho občas tvrdě zasáhla.
Byl synem věhlasného politika,
činného v době před druhou světovou
válkou, za války i po ní do roku 1948.
Hned v roce 1945 byl předsedou
Prozatímního a o rok později Ústavodárného národního shromáždění.
Z po-litického života odešel prakticky
Dr. Milan David
společně s prezidentem Benešem. Ale
politická kariéra Milanova otce začala
podstatně dříve. Byl všude známý pod familiárním
jménem Jožka David. V době první světové války
působil jako legionář na Rusi a v r. 1919 odjel na žádost T. G. Masaryka opět do Ruska, tentokrát organizovat odjezd našich legionářů do vlasti. Stal se
jednatelem Československé obce legionářské, a proto
se v příslušné době dostal na index gestapa. V září
1938 byl členem skupiny poslanců, která žádala u prezidenta Beneše odmítnutí mnichovské dohody. Po vypuknutí druhé světové války dostal avízo, že má být
zatčen, a proto za pomoci českých i slovenských přátel
utekl přes Slovensko, Balkán a Palestinu - zde strávil
jeden rok - „na Západ“ tedy do Londýna. Stal se
členem Státní rady, tedy exilové vlády. Emigroval sám.
V Praze nechal manželku a syna Milana, studenta
proslulého gymnázia v Křemencově ulici v Praze 2.
Milan bydlel většinou u svého strýce, zejména potom, co mu v roce 1941 zemřela matka. Jožka David
se o tom dozvěděl až po příletu do Prahy v květnu
1945. Prezident Beneš o této smutné události věděl, ale
nic mu neřekl. Věděl, že by to Jožka nesl těžce.
Po smrti své matky se šestnáctiletý Milan v r. 1941
rozhodl, že uteče za otcem. Získal informace, že se dá,
na tehdejší policejní poměry, utéct snadno přes
Německo a Rakousko do Švýcarska. Na rakouských
hranicích byl však chycen a dán do vazby. Poté byl
souzen, odsouzen a vězněn. Z té doby si Milan
pamatuje na jednu kuriozitu. Byl ve vězení s mladým

Němcem, který se tam dostal pro závažný trestný čin zvaný Fahnentlucht,
tj. odmítal nastoupit do armády. Bylo
to v r. 1941, kdy se tento v očích
tehdejších německých soudců zločin
trestal dlouhodobým vězením, nikoliv
zastřelením, jako tomu bylo v pozdějších válečných letech. Milan si
dodnes pamatuje jeho jméno – Rolf
Braag - a pak jeho výrok po vstupu
USA do války: „Tak to je dobré, teď
už válku nevyhrajeme a brzy bude
konec.“
Mě osobně napadá k tomuto
vstupu do války výrok jiného Němce,
samotného Hermanna Göringa: „Američanů se nebojíme, ti umějí vyrábět
ještě tak špendlíky!“ To je názorový rozdíl v jednom
národě! Škoda, že ten první postoj byl silně menšinový
a nebyl vidět. Díky Milanovým strýcům, bratrům jeho
matky, se podařilo Milana po vypršení několikaměsíčního trestu z vězení ve Feldkirchenu dostat.
Později byl ovšem pro jiný „delikt“ poslán do Terezína, do Malé pevnosti, odkud se dostal obdobným
způsobem domů, ale tentokráte přes Pečkárnu a
Pankrác. To byly ty chvíle, které opravňují Milana,
aby říkal, že je šťastný člověk.
Po návratu domů bylo jeho dalším štěstím, že díky
profesorům na gymnáziu byla jeho dlouhodobá
absence posuzována jako neomluvená a Milan vyfasoval trojku z mravů. Po maturitě musel narukovat
do známé Technische Nothilfe, kde pracoval jako
zemědělský dělník. Od r. 1943 byl napojen na
evangelickou odbojovou organizaci Předvoj, která pak
spolupracovala s ilegální KSČ.
A nastal rok 1945, květen, všude plno touhy po svobodě a demokracii. Milan se dal po maturitě zapsat
na Právnickou fakultu UK. Tehdy stačilo dát se zapsat,
nedělaly se žádné přijímací zkoušky. Výběr studentů
provedla první státní zkouška po třetím semestru zvaná
historicko-právní.
Otec, národní socialista, ve své funkci předsedy
Ústavodárného národního shromáždění, tedy funkčně
hned druhá osobnost po prezidentovi republiky, byl
hned po Únoru 1948 policejně sledován. Auta za ním
6

září 2013:ek 8.9.2013 17:09 Stránka 7

Masarykův lid
jezdila i na chatu do Krkonoš, jednou dokonce našel
v bytě cizího člověka, údajně ochranku. Nabídku na
spolupráci s novým režimem přednesenou zetěm K.
Gottwalda, dr. Čepičkou, jehož politický význam stále
rostl, Jožka David odmít1. Posledním jeho velkým vystoupením byl projev u příležitosti 600. výročí založení Karlovy univerzity. Pamatuji si, jak se v něm
vyznal z lásky k humanitě, svobodě a k odkazu T. G.
Masaryka. V květnu 1948 odešel ve věku 64 let z politického života. A auta za ním jezdila ještě půl
druhého roku a nepomohly ani intervence Milana
u ministra Noska, kterého osobně znal, neboť s jeho
synem byl vězněn v Terezíně. Jožka David zemřel v r.
1968 ve věku 84 let.
Oba páni Davidové několikrát navštívili prezidenta
Beneše po jeho abdikaci v Sezimově Ústí. Po pohřbu
E. Beneše je stráž k paní Benešové pustila už jenom
jednou.
A co dělal Milan s právnickým studiem? Spíše náhodou se stal ve svých 33 letech koncipientem v Advokátní poradně č. 2 v Praze. Advokátem byl do r.
1968, kdy si ho vzal – k jeho překvapení – na hrad prezident Ludvík Svoboda jako vedoucího právního

odboru. Na začátku svého hradního působení má
Milan krásné vzpomínky. První - když prezident
Svoboda vzpomínal, jak mu kdysi Jožka David doslova vynadal za jeho slova ministra národní obrany
v únoru 1948, že „armáda jde s lidem“ a druhá, kdy
oba pánové, Milan a prezident Svoboda, seděli u stolu
a prezident začal do stolu mlátit, cože to bylo za zločin,
když popravili Heliodora Píku a všechny ostatní.
Ovšem po roce 1970 se začal prezident měnit – mohly
za to Brežněvovy polibky?
Po r. 1989 se stal Milan mandátním advokátem
v České advokátní komoře, kde pracoval až do odchodu do důchodu.
Pokud jde o jeho štěstí u žen, Milan tvrdí, že ho
měl, ovšem ne v obvyklém slova smyslu: jedna
studentská láska z bidýlka v Národním divadle, pak
krátké čtyřleté manželství, ve kterém se narodil syn –
ten byl po rozvodu svěřen do péče otce! S výchovou
syna mu pomohla jedna dívka, která ho později
opustila, snad lze říci včas, neboť se blížil vrchol –
sňatek s MUDr. Jaroslavou Moserovou.
václav Král

Na leccos se z období čtyřicetileté totality dnes už zapomíná. Božena Kuklová-Jíšová jako někdejší „muklině“
zachytila ve své knížce „Krásná němá paní“ příběhy vězněných žen z 50. let. V ní také vzpomenula, jak se za
totality slavil mezinárodní svátek žen a jak na něj reagovaly ženy – vězenkyně, když po svém propuštění nastoupily do dělnického zaměstnání.

MEZINáRODNÍ SVáTEK ŽEN (2004)
Tak nám letošní březen přinesl mimo vážné události
jednu takovou milou, neškodnou: vrátil se nám svátek
MDŽ. V době totality se postupem času měnil na
komedii, ve které jsme všichni ochotně hráli svou roli.
Nejvíce si užívali muži, kteří měli příležitost donekonečna ženám připíjet. Ale i ženám lichotily
dlouhé projevy o jejich důležitosti při budování
socialismu. A hlavně dostávaly dárky – kytičky a nějaké maličkostí - a to bylo často jediné potěšení, protože doma na ně čekali už jen vlastní, „ovínění“ muži,
vyčerpaní po oslavách na svých pracovištích.
A přece i tento nevinný svátek způsobil v roce 1963
hotovou pohromu. Byla jsem v tu dobu zaměstnaná
v továrně Tesla Karlín, kde pracovaly většinou ženy.
Shodou okolností i několik „našich“ děvčat, Dáša
Molnárová, Táňa Kopčáková a Filka Tvrdá. Ale
pracovaly jsme každá na jiné dílně, takže jsme jen
občas zašly jedna za druhou o přestávkách nebo v jídelně při obědě.
Oslavy MDŽ probíhaly jako každoročně v pohodě.
Mistr nám každé zvlášť pogratuloval, předal kytičku a

pak jsme jen čekaly na předsedu závodního výboru
ROH, který nám měl dodat chuť k další úmorné práci
svým projevem. Ale nějak se opozdil, a když konečně
přišel, byl rudý rozčilením. Hlas se mu třásl, když nám
sdělil, že jedna z dělnic, Dáša Molnárová, si dovolila
neslýchanou věc: odmítla dárky a rozkřikla se na něj,
že by měl při oslavách MDŽ myslet také na ženy
uvězněné již dlouhé roky za protistátní činnost a dělat
něco pro jejich osvobození!
Toto nečekané sdělení působilo na shromáždění
jako blesk z čistého nebe. Rozpoutala se vzrušená
debata, při které se zraky všech často upíraly na mne,
protože všichni věděli, odkud jsme přišly. Ale já jsem
se nezúčastnila. Byla mi najednou hrozná hanba, že
nejsem schopna takového gesta jako Dáša a že se ještě
k tomu dětinsky raduji z kytičky a z dárku (byly to
myslím utěrky na nádobí). Vzpomněla jsem si na
všechny, kterých se netýkala amnestie, na Růženku
Vackovou, Dášu Šunkovou, Dášu Skálovou, Lidušku
Švédovou a všechny další. Byla jsem si v té trapné
chvíli vědoma, že jediné správné jednání by bylo vrátit
7
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dárky a připojit se k Dáše. Ale ani já ani žádná z našich
děvčat jsme to neudělaly.
Dášu zakrátko nato zavřeli a odsoudili za pobuřování. Dostala nízký trest, ale vzhledem k tomu, že
byla (jako my všichni) ještě v podmínce, a to na deset
let, odseděla si dlouhou dobu – už podruhé. Později
emigrovala a ztratila jsem s ní kontakt. Je pravděpodobné, že si na to slavné MDŽ už ani nepamatuje.
Alejájsem na ten trapný zážitek dlouho nemohla zapomenout. Skutek Dáši rozbouřil hladinu vzájemných
vztahů, upozornil na nás a za krátký čas hrozilo, že
budu Dášu následovat. Zasloužila se o to jedna spolupracovnice, mladá Číňanka, která seděla vedle mne u běžícího pásu.
Když k nám nastoupila, jevila se jako skromná, nesmírně pracovitá, v jednání skoro pokorná.
Tenkrát jsme ještě nebyli zavaleni přílivem Vietnamců, a tak byla pro nás i něco exotického. Já sama
jsem se zajímala o její život, a tak jsem ráda poslouchala, když vyprávěla o své vlasti, rudé Číně. Když si
například jednou vpletla do vlasů barevnou stuhu, byla
potrestána, protože to bylo považováno za buržoazní
rozmařilost. Smály jsme se tomu a já ji utěšovala, že se
jistě za čas i v její vlasti poměry zlepší, že i u nás to
není už tak zlé jako v padesátých letech. Přitom jsem
se zmínila, kolik lidí prošlo vězením za proti státní
činnost a že také já jsem si odseděla mnoho let.
Nechala to bez komentáře, ani její chování vůči mně se
nezměnilo.
Byla všeobecně oblíbená, zvláště když se nám
svěřila, jaké těžkostí musela překonat, než jí bylo povoleno vzít si za manžela Čecha. Toho tam vyslala do
Číny naše republika údajně na studia, a tak se seznámili. (Jeho rodiče, uvědomělí komunisté, ale nebyli
ani trochu nadšeni ze své cizokrajné snachy a šikmookých vnoučat.) Litovaly jsme ji a snažily jsme se učit
ji česky, aby těžkosti v cizí zemi co nejdříve překonala.
Ale za čas se naše skromná Chan-sun-Li začala pomalu měnit. Její pokora se měnila v agresivnost, osobovala si právo druhé popohánět v práci a pokud
některá z nás něco zkazila, neváhala použít své slovní
zásoby k tomu, aby to sdělila mistrovi. My jsme ji
ovšem také někdy škádlily.
„Lin, jestlipak víš, jak se anglicky řekne úderník?“
ptaly jsme se jí jednou nevinně. Lin přiznala, že neví,
a omlouvala se, že je v angličtině začátečník.
„No přece furt-makej!“ napověděly jsme jí s vážnou tváří a stěží jsme zadržovaly smích, když si to
usilovně opakovala. Pak jsme se jí ptaly, jak se úderník
řekne čínsky, a když nám to ochotně řekla, jen jsme
vrtěly hlavami, že je to špatně. Teprve, když se už
doopravdy rozčilovala, napověděly jsme jí, že přece
úderník je čínsky nečum-čiň se. Smály jsme se tomu
společně, ale vzhledem k jejímu mimořádnému

pracovnímu úsilí jsme ji po straně překřtily na Nečumčiňse.
To všechno bylo jen takové přátelské popichování.
Ale jednoho dne jsem byla předvolána na závodní výbor KSČ. Dostavil se tam příslušník místního oddělení
SNB a trochu rozpačitě sdělil, že k nim přišla
soudružka (snažil se bezúspěšně vykoktat její čínské
jméno, ale já hned pochopila, o koho jde) a udala mě,
že mám špatný vliv na mladé lidi. Že mluvím o tom,
kolik nás bylo zavřených a prostě, jak stálo v protokole, „nemít vůbec rád sovětský člověk“. Následovala žádost, abych byla co nejdříve zneškodněna.
Tímto požadavkem byli i soudruzi závodního výboru
KSČ vyvedeni z míry. Zejména vzhledem k té okolnosti, že jsem za pouhých 14 dnů měla nastoupit na
mateřskou dovolenou. Až do té doby jsem (na rozdíl
od Dáši) neměla žádné konflikty. Asi se jim také nechtělo posílat dalšího zaměstnance do vězení. Bylo
štěstí, že se Lin obrátila ve své nevědomosti na SNB,
nikoliv přímo na StB, tam by jí možná s radostí vyhověli. A tak se celá záležitost vyřešila jen oboustrannou dohodou o rozvázání pracovního poměru
ihned po skončení mateřské dovolené.
Po návratu na dílnu se Lin zachovala s pravou asiatskou lstivostí - přátelsky se vyptávala, kde jsem tak
dlouho byla a nabízela pomoc při zmeškané práci.
Uběhlo několik dní, než se naskytl ten pravý okamžik
pro moji pomstu. Vypnuli elektrický proud, pás se zastavil a dílna ztichla. Do toho ticha jsem nahlas promluvila:
„Děvčata poslouchejte! Máme mezi sebou udavačku!
Je to Lin!“ A pak jsem se obrátila přímo k ní: „Chceš
to snad popřít?“
Ale to byl z mé strany velký omyl. Vůbec to nechtěla popírat. Jako pravá dcera rudé Číny se hrdě vypjala a odsekla:
„Já nic nepopírat, já dělat svoji povinnost!“
V tu chvíli z ní šel skutečně strach. Nějaký čas se jí
také všichni báli. Ale zároveň se od ní všichni odtáhli
a marně se snažila získat původní sympatie. Nakonec
s ní byl rozvázán pracovní poměr dohodou.
Jak ubíhaly roky, přišla sametová revoluce a já jsem
jednou náhodou narazila v knihkupectví na zajímavou
kuchařskou knížku čínských specialit. Jméno autorky naše známá Nečumčiňse! Jak se zdá, umí se prosadit
v každé době. Ale co s tím? Že kdysi udávala?
Takových je! To už přece nikoho nezajímá! Vždyť i já
na ni dávno zapomněla.
Až teď při svátku MDŽ, si obnovuji vzpomínky na
ty nevinné obrázky z dob totality, kdy se vlastně už nic
tak hrozného nedělo. A počet lidí, kteří dokonce
doufají v návrat těch starých zlatých časů, stoupá ...
Božena Kuklová-Jíšová
8
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aktuality
Naše politická scéna evidentně směřuje vlevo. Není divu, že demokraticky orientovaní občané si začínají klást otázku,
jaký bude další vývoj. Z těchto úvah vznikl následující článek našeho čtenáře Stanislava Matouše.

MAJÍ SE DNES DEMOKRATÉ BáT?
V posledním vydání Masarykova lidu č. 4 v prosinci
2012 se pan David Khol zamýšlí nad velkým úspěchem
KSČM v krajských a senátních volbách, uskutečněných
v polovině října 2012. To, že by komunisté převzali moc ve
státě, je nepravděpodobné a v dnešní době neuskutečnitelné. Po druhé světové válce stála Rudá armáda na našich hranicích všude, kromě asi dvousetkilometrové hranice
s tehdejším Západním Německem. Navíc tady byl velký
úspěch KSČ v květnových volbách v roce 1946, ve kterých
získali komunisté celostátně více než 38% hlasů a
s podporou fierlingerovské sociální demokracie měli přes
50% mandátů v tehdejším Národním shromáždění. Zklamal
hodně také český venkov, který nečekaně a rovněž z důvodu
Ďurišovy pozemkové reformy volil převážně komunisty,
kteří zemědělcům slíbili, že kolchozy u nás zakládat nebudou.
Jan Masaryk tehdy řekl: „Lidi, vy jste se zbláznili!“
Úspěch komunistů, jistě nechtěně podpořil i prezident
Edvard Beneš, od kterého demokraté očekávali, že se domů
vrátí ze západu a ne z východu. Velká Británie poskytla jak
naší exilové vládě, tak prezidentu Benešovi sedmiletý azyl.
Sociální demokrat Rudolf Bechyně (6. 4. 1881 – 1. 1. 1948)
ve své knize „Pero mi zůstalo“ píše: „ A tu nemůžeme potlačiti otázku: Jaká je naše pozice v táboře spojenců?
Z velké řeči Winstona Churchilla vypadla jakákoli zmínka
o Československu. Britský náčelník mluvil o Polsku,
Jugoslávii, Maďarsku atd. Naproti tomu zmizelo Československo z jeho řečnického konceptu. A to v době, kdy se
na Slovensku bojuje a kdy každé slovo povzbuzení by u nás
mělo dvojnásobný význam. Co znamená tato zdrženlivost ?“
Převzetí moci umožnili naši dědové a otcové
komunistům proto, že strčili sami hlavu do chomoutu, který
držel Stalin, a řemínky utáhl Gottwald. Co následovalo,
víme, únorový puč, po něm popravy našich nejlepších lidí,
tábory nucených prací, duševní genocida a ztráta svobody
na dlouhých 40 let.
Voličů by měli komunisté podstatně méně, kdyby se jejich současní příznivci seznámili aspoň s l. dílem Černé
knihy komunismu, pojednávajícím o zločinech, teroru a represích, jak za Lenina, Trockého a zvláště Stalina ve dvacátých a třicátých letech v sovětském Rusku, a za koryfeje
Stalina až do jeho smrti v březnu 1953. Ovšem i střední a
východní Evropa nebyla zločinů a vražd ušetřena.

Vrátíme-li se do dnešní doby, kdy pan D. Khol uvádí, že
snad největší silou dnešní KSČM je její personální základna
a uvádí lidi typu Vojtěcha Filipa, Jiřího Dolejše či Pavla
Kováčíka. Nic proti tomu, že to jsou lidé inteligentní a
vzdělaní, které je nutno vnímat jako mistrné pragmatiky navazující na Leninův bolševický odkaz, převzetí moci všemi
dostupnými prostředky, začínajícími vítězstvím v komunálních a parlamentních volbách, obsazením důležitých
míst ve vedení obcí, okresů, krajů a pochopitelně ve správě
a vedení státu.
Nezapomínejme také na to, že kromě výše uvedených
pragmatiků může být v této straně a mezi jejími příznivci
až 50% stalinistů, reprezentovanými např. Grebeníčkem a
Semelovou.
Naším novým prezidentem je Miloš Zeman, který stejně
jako jeho předchůdce Václav Klaus si zaskočil za komunisty
a požádal je o podporu ve volbách. Ve druhém kole těchto
voleb mohly být komunistické hlasy těmi rozhodujícími, neboť jeho protivník Karel Schwarzenberg měl méně hlasů
o pouhých 9%. Je otázkou, co budou komunisté od Zemana
požadovat?
Davida Khola překvapuje postoj současné sociální demokracie, nejsilnější politické strany, ohromené svým vlastním úspěchem, která se pustila do nebezpečné spolupráce
s KSČM, hlavně v krajských volbách. Až tak překvapující to
zase být nemusí, neboť v sociální demokracii jsou historicky
tři frakce, sestávající z ultralevicových fierlingerovců, zastávajících těsnější spolupráci právě s KSČM.
Dále to jsou centristé laušmanovci, kteří jsou toho názoru, že s komunisty je v některých případech na levici
možná spolupráce, ale nesmí to sociální demokracii ohrozit.
Posledními jsou majerovci, kterých je v současné době
v této straně nejméně a na politiku strany mají mizivý vliv
už proto, že jsou proti jakékoliv spolupráci právě s KSČM.
Ovšem byli to právě oni, kterým se podařilo prosadit tzv.
Bohumínské usnesení, zamezující spolupráci nebo koalici
s KSČM na státní úrovni. Na závěr souhlasím s D. Kholem,
že celá dnešní situace je ještě více nepřehledná, zvláště po
úsilí M. Zemana na uchvácení co nejvíce moci pro Hrad a
zavedení prezidentského systému, jako v Rusku.
stanislav Matouš
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ze vzpoMínek paMìtníkù
Pokračujeme v otiskování pamětí Jiřího Hejdy nazvané „Žil jsem zbytečně“. V této části líčí své poznatky a zkušenosti
z roku 1947 při přípravě prvního pětiletého plánu. Vystupuje tu jak prof. Emanuel Šlechta, který ačkoliv byl členem
předsednictva národně socialistické strany, se tu exponoval ve prospěch komunistické strany. Po únoru 1948 se podílel
na konstituování Čs. strany socialistické podřízené KSČ. Později on i jeho žena spáchali sebevraždu.
Za komunistickou stranu tu vystupuje národohospodář Ludvík Frejka, který byl posléze zbaven všech funkcí, byl souzen
v procesu s Rudolfem Slánským a v roce 1952 s ostatními odsouzenými bývalými komunistickými prominenty popraven.

DRAMATICKÝ ROK 1947
V červenci 1947 byla ÚPK pozvána povereniky k zájezdu na Slovensko, abychom
si prohlédli nejdůležitější, co se na Slovensku plánuje v rámci dvouletky. Projeli jsme
celým západním Slovenskem, kde jsou dosud čerstvé stopy po nedávné válce, která se
tudy převalila, navštívili jsme vybudované
i rozestavěné objekty a skončili jsme večeří
v Podmericích, kde nás hostil sbor povereniků. Byla to neformální večeře, seděli
jsme u oddělených stolků po čtyřech Jiří Hejda
komunista Frejka, národní socialista dr.
Šlechta a já s předsedou sboru povereniků
dr. Husákem. Dostali jsme se do velmi prudké debaty,
která se rozvinula hlavně přičiněním temperamentního
Frejky kvůli zbrusu novým poštovním schránkám, které
na celém Slovensku, kudy jsme jeli, měly pouze slovenský
znak, kříž nad třemi vrchy, nikoli výsostný znak československý, jak je tomu u nás. Vytýkali jsme Husákovi slovenský šovinismus, úzkoprse fedrující především
separatistické zájmy, takže jsme se celou cestu
Slovenskem nemohli zbavit dojmu, že jsme stále ještě
ve Slovenském státě Hlinkově, kde nezmizely ze stěn ani
nápisy „Čecha do mechu, s mechem do Dunaja“.
Nemohl jsem se zbavit dojmu, že Slováci jsou
zklamáni opětným sjednocením s českými zeměmi v jeden
stát a že se s tím smiřují jedině proto, že se bojí druhé
alternativy, kdyby ke spo jení nedošlo, totiž připojení
k Sovětskému svazu, o kterém se jednalo už v Košicích,
když tam byl dr. Beneš při návratu přes Moskvu do Prahy.
Jestliže tedy teď se smířili s likvidací slovenského štátu,
dávají si to zaplatit. Zatím požadují – a to jistě právem –
reparace škod způsobených zde válkou v rozsahu mnohem
větším než jak je tomu v českých zemích, ale v programu
mají – a to vím z UPK – rozsáhlou industrializaci a
stěhování průmyslu, i takového, pro jaký nemají zatím
v zemi podmínky, především vycvičené pracovní kádry.
Debatovali jsme o tom všichni tři s dr. Husákem velmi
vehementně – později se k nám připojil i Fukátko –
takže i když jsme se rozešli formálně naprosto korektně a

s úsměvem, jak se sluší po dobré večeři se
znamenitým vínem, myslím, že Husák námi
nadšen nebyl.
Když prezident dr. Beneš vyhlašoval
dvouletý plán, byli jsme v UPK už v plném
proudu prací na první pětiletce. Ale teď jsou
zde docela jiné předpoklady než před
dvěma roky. Znárodnění je z největší části
provedeno a pětiletý plán už nemá být jen
rámcovým plánem vybraných výrobních
odvětví, nýbrž totálním plánem celého národního hospodářství. A tady mám ovšem
velmi mnoho vážných výhrad. Komunisté
nám předložili svůj vlastní plán – Gottwaldův – ve skutečnosti ovšem Frejkův a Goldmanův, který vychází z imperativního požadavku podřídit celé hospodářství plánům
těžkého průmyslu, jak si to přeje SSSR, které vidí
v Československu především dodavatele velkých strojů.
Naproti tomu pokládám já totální plánování za naprosto
neseriózní. Zemědělství a zahraniční obchod je možno
plánovat pouze s tak velkými koeficienty pružnosti, že
vlastně popírají podstatu plánu. Nadto však, tvrdí-li
komunisté, že plánují především zvýšení blahobytu
obyvatelstva, zvýšení životní úrovně, je přirozené, že musí
tedy plánovat tuto úroveň především a vše ostatní, i těžký
průmysl, jí přizpůsobit. Mám ovšem potíže i ve vlastní
straně. Je žel bohu známou skutečností, že jen pramálo lidí
opravdu rozumí národnímu hospodářství, ale naproti tomu
kdekdo je přesvědčen o opaku a zejména sám sebe pokládá
za experta. Tak se stalo, že se ve straně národně socialistické nalezlo množství lidí, kteří vytahovali vlastní návrhy pětiletých plánů a podivovali se, jak je možné, že my
nejsme schopni předložit vlastní plán, když komunisté a
po nich i sociální demokraté to dělají.
Nebýt předsedy strany dr. Zenkla, který stál bezvýhradně za mnou, bylo by snad opravdu k tomu došlo, že by
se strana opičila po komunistech a stálo mne mnoho práce
dokázat nesmyslnost plánování a vyložit rozdíl mezi
řízeným hospodářstvím a plánem. Nakonec jsem sice vyhrál, ale vím, že mám mnoho nepřátel. Mezi jinými i sám
10
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dr. Šlechta, jinak starý kamarád, se jenom velmi nerad
podřizuje mé direktivě. Ale situace se přiostřuje, mezi politickými stranami dochází k velmi napjatým vztahům.
Jsem v neustálém styku s předsedou strany, dr. Zenkl mne
volá většinou telefonem pozdě večer do bytu a je marné,
upozorňuji-li ho, že naše hovory mohou být odposlouchávány. Nezáleželo by na tom, co si povídáme, může to
kdokoli slyšet, ale je zbytečné, aby náš politický odpůrce
byl informován už předem o našich krocích, naší taktice.
Pokud mně dovolí čas, navštěvuji ho v jeho pracovně ve
Strakově akademii a zde také diktuji jeho sekretářce celé
pasáže, které vkládá do svých projevů na politických schůzích v různých městech republiky, kam odjíždí pravidelně
v neděli. Má to svoje výhody: píšu sobotní úvodníky do
Svobodného slova a projevy předsedy strany potvrzují
nebo prohlubují to, co tvrdím já. Je zcela pochopitelné, že
si toho povšimne nejen stranická veřejnost a že jsem
pasován na „šedou eminenci“ strany národně socialistické.
Ale to je omyl, naprosto nevyužívám svého vlivu na názory dr. Zenkla, formuluji pouze to, na čem jsme se dohodli. Když strana pracuje na svém programu, přejímá
beze změny můj koncept, o čemž se může každý ještě dnes
sám přesvědčit, přečte-li si hospodářský program strany z
r. 1947 a srovná ho s mojí přednáškou Nová hospodářská
politika z roku 1927, která vyšla ve sbírce přednášek
České společnosti národohospodářské, a s úvodní kapitolou mé knihy Hospodářská funkce akciové společnosti
z r. 1929.
To platí i o zásadním projevu dr. Zenkla na sjezdu
strany ve vinohradské sokolovně, který jsem téměř celý
koncipoval já. Je pochopitelné, že se tato důvěra předsedy
strany musela projevit i v jeho chování ke mně v době, kdy
začalo docházet k. stále častějším konfliktům s komunisty.
Projevovalo se to i v UPK, kde zatím dr. Jde vystřídal ing.
Hauptmann, velmi klidný, rozumný muž, ovšem bez
hlubší vědecké erudice ekonomické, takže těžiště jednání
leží na dr. Šlechtovi a mně. Se Šlechtou jsme už dlouhá
léta dobrými kamarády, naše přátelství se datuje ještě
z dob, kdy jsem byl redaktorem Českého slova, ale vím, že
jeho manželka, velmi ambiciózní dáma, nemůže svému
manželovi odpustit, že nehraje nějakou vynikající roli ve
společenském životě a dává mu za vzor moji „kariéru“
v ČKD. Jednou se vyjádřila před Louisou, že „nastrkali
už pár tisícovek do pořádání večeří a to se jim musí vrátit“.
Hnala svého manžela do politické kariéry za každou cenu,
zaujala význačné místo v Kopeckého ministerstvu
informací a na rozdíl od vždy skromného Šlechty byla nejšťastnější, mohla-li na sebe upozornit - třeba ve Společenském klubu výstřední toaletou s rajčími péry ve
vlasech.
Zdá se mi, že se její vliv projevuje na Emanovi - jak mu
kamarádsky říkáme – protože při jednáních v ÚPK se dostává často do vleku komunistů a to i v otázkách, které jsou
politicky zásadního rázu. Všichni sedíme v ÚPK jen za
svoji osobu jako odborníci, nikdo nemá právo mluvit
jménem strany, ale počátkem roku 1948 se politické poměry tak přiostřily, že je prakticky nemožné dělat nějakou

nadstranickou politiku. To si totiž stále přejí komunisté,
aby jen oni podávali straně vyhovující návrhy a ostatní aby
je posuzovali nadstranicky, tj. aby souhlasili. Šlechta je
často ochoten na to přistoupit a jako předseda Hospodářské rady strany zaujímá pozici, která mu dává právo
mluvit jménem strany.
Radil jsem se o tom se Zenklem a ten mne překvapil
sdělením, že Šlechtovi nevěří. Dostalo něm zprávy, že se
důvěrně stýká s komunisty, zejména s Reimanem a že i
jeho žena je ve velmi těsných vztazích ke Kopeckému.
Ptal jsem se, co tedy dělat, bude-Ii v ÚPK položena
otázka, jak se k tomu či onomu problému zásadně staví
strana? Kdo má z nás tří právo mluvit za stranu? Zenkl
mně navrhl, že v příští schůzi předsednictva strany podá
návrh, abych tím byl pověřen já. Mám proti tomu námitku,
že Šlechta by to oprávněně pokládal za degradaci a je zbytečné ho ponižovat pro futuro, protože zatím o nic nejde.
Zenkl souhlasil a rozřešil to tak, že mně jako předseda
strany dal formální dopis, kterým mne zmocnil v zásadních otázkách vystupovat jménem strany – bez ohledu
na to, jaké stanovisko zaujmout druzí dva členové ÚPK
delegovaní stranou národně socialistickou. Tento dopis
tedy nosím při sobě pro všechny případy, ale nikdo o něm
neví.
V ÚPK se rozpor mezi Frejkovou a mojí koncepcí sestavování pětiletého plánu stále přiostřuje a Outrata se
snaží sjednat kompromis tak, že by se vzaly v úvahu oba
návrhy a přistupovalo se k problémům tak říkajíc z obou
stran. Jak si to prakticky představuje, to nevím, protože
není možné začínat současně z počátku i z konce, když nemáme tušení, kde se můžeme sejít. Zatím to vypadá na
úplný rozchod, protože já vycházím stále z požadavku
plánování vyšší životní úrovně, za války tak hluboko pokleslé, zatímco Frejka chce budovat především těžký průmysl a investice. Zatím však dostávám několik zajímavých
nabídek, které mně připadají jako pokus o získání mé
osoby pro nějaké jiné cíle. První přichází od samotného
Frejky, který mně nabízí místo ve správní radě
znárodněných Baťových závodů. Poděkoval jsem – pochopitelně – nemohu přece jít do podniku, jehož oba zakladatele i budovatele jsem tak důvěrně znal a přihlížel
k tomu, jak se jejich skvělá práce tupí podle receptu nějakého pana Svatopluka. Krátce nato mne v plánovací
komisi vyhledal redaktor Vyškovský, starý známý z Lidových novin a Hospodářského rozhledu a ptal se mne, nechci-li vstoupit do komunistické strany? Když jsem se
srdečně rozesmál, pokládaje to za nějaký vtip, jehož pointa
bude následovat, řekl mi vážně, že hledají generálního
ředitele pro velký znárodněný podnik, který dobře znám,
ale podmínkou je členství v komunistické straně. Podivil
jsem se Vyškovskému, za koho mne má, že si troufá s
takovým návrhem vůbec ke mně přijít, ale odpověděl mi
docela cynicky, že přece nejde o nic jiného, než o podpis
na kusu papíru – jako u všech, kdo jsou dnes na místech
generálních ředitelů. Jinak si mohu myslet co chci.
Jiří Hejda
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z archivù
Z dokumentů k politické perzekuci 50. let otiskujeme 3. dokument, který obsahuje směrnici Státní bezpečnosti pro využití
TNP a podrobný plán akce T-43. (Převzato ze sborníku textů „Jedno slovo pravdy“, Porta linguarum, Praha 1996).

3. DOKUMENT
(část Směrnice pro využití TNP)
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knihy, které
nás zajíMají
ANOTACE KNIHY ZORY DVOŘáKOVÉ:
POPRAVENÍ, KAM JSTE SE PODěLI?
Příběh jednoho výzkumu
V knize je zachycen vývoj a
výsledek jednoho výzkumu,
který se ve svém počátku
snažil odpovědět na otázku,
kam se poděla urna Milady
Horákové. Protože se dařilo
rozkrývat netušené a dosud
utajené skutečnosti, pátrání se
nakonec rozrostlo v otázku, co
se stalo s ostatky a urnami
všech popravených politických vězňů, které komunistický režim odsoudil k trestu smrti.
Výzkum probíhal v terénu i v archivních fondech, museli být do něho mimo
historiky zapojeni odborníci z dalších oborů (archeologie, antropologie a genetiky). Stranou nezůstalo zkoumání, jak to bylo s ďáblickým hřbitovem před
i po roce 1968, kdo byl v roce 1965 tajně pochován do společného pohřebiště

v Motole, uskutečnil se archeologický
výzkum společného hrobu ve Strašnicích, v Plzni bylo zaznamenáno tajné
uchovávání ostatků Heliodora Píky,

proběhlo pátrání po údajném pohřbení ostatků Milady
Horákové v jižních Čechách...
Výzkum přinesl nejen řadu nových poznatků o utajovaných stránkách komunistického režimu, ale svým
průběhem a překvapivými zvraty nabyl rysů detektivního
pátrání.
15
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jazykový sloupek
při setkání dvou samohlásek na hranici slov: bohatá´úroda,
celá´Evropa,
v slovních složeninách: pravoúhlý trojúhelník, jihoamerický (vyslov pravo´úhlí, troj´úhelník, jiho´americkí) aj.

Dámy a pánové,
v minulém jazykovém sloupku jsem z ortoepie vyčlenil
ortofonii, která uvádí pravidla výslovnosti jednotlivých hlásek.
Vzal jsem si tehdy na paškál výslovnost samohlásek, neboť ta bývá
poměrně hodně rozkolísaná. Uvádím znovu pro oživění paměti
„konflekty“ místo zřetelného konflikty, „patalogický“ případ místo
patologický, “frantová“ zkušenost místo frontová atd.
Dnes si chci pohrát s některými zákonitostmi takzvaného
spojování samohlásek. (Pěkně zní odborný termín: vokálů). Kdysi
zpíval Valdemar Matuška v jedné písni „mně do ucha chladná voda
šplo-uchá“, tedy rozděleně. Představte si, že byste podobnou
metodou vyslovovali mo-ucha, pavo-uk, věro- uka. Co z uvedeného vyplývá?
V češtině jsou dvě sousední samohlásky buď součástí j e d n é
s l a b i k y (právě ona moucha) a tvoří pak d v o j h l á s k u
(diftong), nebo naopak mohou patřit ke d v ě m a s l a b i k á m.
Při vyslovování dvojhlásek je výslovnost plynulá, jestliže jde
o domácí dvojhlásku ( kouř, louka, plouhat se, koupit, mouřenín,
toulat se), nebo cizí (pneumatika, neurotický.), tedy dvojhlásku eu,
nebo au ( auto, kauce, Kaufland).
Pokud jsou ale vedle sebe dvě samohlásky náležející dvěma
slabikám, máme větší volnost: můžeme vyslovovat jednak s rázem
( ne´ústupný člověk, po´učit se z vlastních chyb), nebo bez rázu,
např. neústupný aj.
Slovo ráz tu má jiný význam než v běžné mluvě: známe ráz
krajiny, groš českého rázu (ražení, ražba), ráz pružných koulí,
rázem páté hodiny, jedním rázem (najednou), všechno skončilo
jedním rázem (jako když utne), šlo to ráz naráz (rychle, hbitě), dokonce existuje i zaráz (lidové za okamžik). Nářečně ráz znamená
hromadu dříví. Pak konečně docházíme k našemu r á z u ve významu hlásky vyslovované před samohláskou( značka ´).
Ne vždy je taková svoboda (jak jsme uvedli výše, buď s rázem
nebo bez rázu) možná: nebudeme vyslovovat jako rusové
vústínadlabem, ale v´ústí, v´armádě, nikoli varmádě.
Ráz v češtině se vytváří automaticky před samohláskou po každé absolutní pauze. Je tedy (zase na rozdíl od ruštiny, která ráz
nemá) zřejmý na počátku věty, pokud začíná samohláskou: ´udělej
to ještě dnes, s čistými ´úmysly, nesnadný ´úkol, do ´armády,
´utichly továrny, ´utichly ulice, napiš brzy ´odpověď.
K čemu vlastně ten záhadný ráz slouží? Potřebujeme ho vůbec?
Odpověď je nasnadě: ano, zejména při dokonalé výslovnosti,
tedy při přednáškách, projevech, v hereckých vystoupeních,
ostatně i tehdy, vážíme-li si krásy češtiny v soukromých projevech.
Jsou ovšem situace, kdy bychom ho měli bedlivě respektovat.
Tak třeba po neslabičných předložkách, jako jsou k, s, z:
Zvu vás k ´obědu, v ´okně, ( vyslovujeme f´okně, nikoli
fokně), letos jedeme do ´itálie , vrátil jsem se z ´evropy( vysl.
s ´evropi´, nikoli zevropi).
Výslovnost s rázem je doporučena po nepřízvučné slabice:
když ´uděláš, když ´uvážíš, toť ´on, byl´unaven (nikoli bilunaven),
proč ´otevřeš? (ne pročotevřeš), v jiných případech pak:
při styku dvou stejných samohlásek, např. předložky a slova se
samohláskovým začátkem: do Olomouce (do´olomouce), gymnázium Nad Alejí (nat´alejí, nikoli natalejí),
jestliže se setkají samohlásky předpony a slovního základu:
zaalarmovat(za´alarmovat,), neexistovat (ne´existovat), koordinovat (ko´ordinovat), kooperovat( ko´operovat),
v adjektivech a adverbiích s předponou nej-, následuje-li samohláska: nejodvážnější, nejodvážněji, nejambicióznější, nejútlejší
(nej´odvážnější, nej´ambicióznější , nej´útlejší, nej´odvážnější),

odchylky od spisovné výslovnosti u konsonantů (souhlásek)
Potrápím vás, milí čtenáři a milovníci jazyka českého, ještě alespoň krátkým podotknutím, že existují souhlásky závěrové (explozivy), do cesty výdechovému proudu se staví překážka, závěr
(p, b, m, t, d, n) , úžinové (třené, frikativy), cesta výdechovému
proudu je zúžena ( f, v ,s, z, š, ž, r, l), polozávěrové (afrikáty: c,
č). Patrně se s nechutí otřesete, budu-li obohacovat vaše znalosti
faktem, že máme souhlásky retoretné (bilabiály: p, b, m), dále
retozubné (labiodentály: f, v), dásňové (alveoláry: t, d, n, s, z, š,
ž, c, č), tvrdopatrové (předopatrové, palatály: ť, ď, ň,), měkkopatrové (zadopatrové , veláry: k, g, ch), hrtanové (laryngály: h).
A to není ještě všechno, musím uvést, že podle hlasu existují ještě
souhlásky znělé a neznělé: b, v, d, ď, z, ž, g, h; p, f, t, ť s, š, k, ch.
Jak by při takové bohatosti nevznikaly odchylky od spisovné
výslovnosti!
To bychom všichni museli žít ve stejném prostředí a mít stejný
vztah k jazyku a jeho čistotě. Milovat ho a pečovat o něj napořád.
Je přirozené, že se setkáváme s odchylkami krajovými, někde
se ještě zachovalo tvrdé l, málo už měkké l´, také se jen výjimečně
(severovýchodní Čechy) objevuje obouretné v místo retozubného l.
Je to prauda, Jiří Šmatlán byl ustavičný hledač boží praudy, děly se
mu ale napořád křiudy (místo křivdy).
Máme všichni k dispozici stejné hláskové prostředky, výslovnost by tedy měla být v podstatě správná. Sami se ale přesvědčujeme, že to by byl ideální stav. Nicméně pořád musíme
připomínat, že nesprávné znění je obvykle na závadu porozumění.
Nejde pouze o takzvané ráčkování – vadná výslovnost r, ř, nesprávná výslovnost souhlásek ostrých s, z, tupých š, ž, a polosykavek c, č. Příčinou je, jako v jiných oblastech lidské činnosti,
lenost a pohodlnost.
Často spěch a nedbalost. Tak dochází k oslabení výslovnosti,
ba dokonce k zániku souhlásek v, j, h, l, většinou v nepřízvučné
slabice mezi dvěma samohláskami: šel na pivo, co děláte, je to věc
toho druhého, včera mi to povídal nějaký člověk, – až k redukci
podoby – ( šel na pio, co děáte, toodruhého, také i toodruéo,
poídal něakí, ńáký, čloujek).
Užitečné je také všimnout si souhlásky j. Při nedbalé výslovnosti enklitik (příklonek, tedy slov, která se přiklánějí
k prvnímu přízvučnému slovu , jako například „jí, ji, jim, jich“)
dochází většinou ke splývání s předcházejícím slovem.
Je třeba velmi zřetelně vyslovovat dej jí to (ne dejíto), podej
jí ruku (nikoli podejíruku), řekni jim to (ne řekniimto), viděl ji
odcházet (ne viděli odcházet).
Kdo poslouchá recitátory a herce s vynikající výslovnostní
kulturou, odnáší si nezapomenutelný prožitek z vyslovování m
nebo n na konci slov: se Štědrým večerem, večerním šerem,
v krajinu tichou kráčí sen, dál blyštil bledý dvorů stín, vinuly se
v soumraku klín. Nemusíme brát příklady jen z poezie, hezky
působí, jestliže při zahájení přednášky pěkně vyslovíme m na konci:
úvodním tématem dnešního večera je tvorba Karla Hynka Máchy.
Na závěr chci říci, že čeština je jazyk bohatý též na všemožná
spojení souhlásková .
K podobným ortoepickým tajenkám přivábím vaši pozornost
zase příště, milí čtenáři a milovníci krás jazyka českého.
Jaromír Adlt
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vzpoMínáMe
Září je měsícem úmrtí T. G. Masaryka. Letos je tomu 76 let. Připomeňme si tuto událost, ve vzpomínce Masarykovy
osobní archivářky a knihovnice Anny Horákové-Gašparíkové, která nastoupila do lánského zámku v roce 1929. Svou
vzpomínku na Masarykovy poslední dny života uložila do knihy „Z lánského deníku 1929....1937“.

Byli jsme v létě u matky v Martině a tam nám přišly
zprávy o zhoršení zdravotního stavu prezidenta Osvoboditele. Když jsem byla v jeho blízkosti, mnohokrát jsem
se přesvědčila, že jeho život je v Božích rukách. Má-li tu
službu dokončit, Tvůrce Všehomíra odvolá svého
služebníka.
V sobotu 10. září odpoledne nám psala sestra Žela od ledna tohoto roku pracuje v Lánech -, že nedávná tísnivá
atmosféra povolila a stav pana prezidenta se velmi zlepšil.
Po posledním zhoršení nastalo zvláštní vyjasnění, TGM se
stal hovornějším. Ale když dopis došel do Martina, noviny a
rozhlas oznamovaly – zápal plic. V úterý ráno k nám vešla
matka vážná a smutná. Donesla nám zprávu Ivy Šmakalové.
Četli jsme:
„Pan prezident Osvoboditel zemřel dnes ráno
14. září ve tři hodiny 29 minut. U jeho lože byla
celá rodina, prezident Beneš s chotí, ministerský
předseda Hodža, dr. Maixner, profesor Hynek, sekretář Schenk, kancléř Šámal a všechny tři ošetřovatelky. Posmrtnou masku sejme Makovský.
Tělo bude balzamováno.
Pan prezident leží ve své ložnici, zakryt
bílým plátnem, na něm leží dvě růže, bílá a rudá.
Lehké spočinutí!“
Iva napsala to, co časně zrána hlásili v rádiu.
V poledne jsme s mužem odcestovali do Prahy, Iva
se připojila.
Ve středu odpoledne podle vzkazu od rodiny
jsme se společně se Stodolovými směli přijít rozloučit
s tělesnou schránkou drahého zesnulého. Ležel ve velkém
hudebním salonu v jezdeckém obleku, ve kterém nejraději
chodíval. Čapku s úzkým proužkem trikolory měl položenou vedle sebe. Poklonili jsme se a pomodlili. K nohám
jsem položila žluté růže. Hleděla jsem na profil drahé tváře.
Balzamováním se už ztratil původní výraz. Fotografie
z úterka ráno ještě zachytila smíření před Boží tváří. S úctou
jsem se poklonila u tělesné schránky, ale cíti la jsem, že
drahá bytost je jinde. Odhmotněná, a přece blízko nás:
Srdce se mi sevřelo, když jsem vstoupila do haly. Jako by
sedel v křesle u krbu, když s námi rozprávěl. Jako by byl
právě s rodinou. Přistoupili jsme k balkonu a dívali se na
park v soumraku, na široké průseky – pohled, který měj rád.
Do večera jsme zůstali v Lánech v bílém pokojíčku naší
Žely. Sestra Xenie a sestra Kapsová mi povídaly o posledních dnech. Kapsová měla denní službu. Po posledním
zhoršení se prezident TGM k radosti všech zotavil. Byl svěží
a dobré vůle – však ho takového zachytil na poslední
zhotovené fotografii jeho někdejší tajemník Jaroslav Císař.
Večer v obývacím pokoji poslouchal Schubertovu V. sym-

fonii. Občasně vypomáhající sestra Seifertová měla noční
službu, zastupující Xenii, neboť ta odešla na dovolenou.
Viděla, jak se pan prezident na závěr vysílání bez pomoci
zvedl z křesla a při hymně „vznešeně stál“. Po hymně, políbiv Elisku na čelo, odcházel do své pracovní ložnice.
Schenka, jenž přišel z dovolené, srdečně přivítal několika větami.
Sestře Kapsové, když se zeptala na Císaře, kdo to je,
odpověděl: „Byl u nás jako Schenk. To je hodný, že přišel.“
Navrhla číst z Pestrého týdne článek o Schwaigrovi, rozečtený před zhoršením. Vzpomínal na velkého malíře, milého
přítele, jako by mysl měla jen pauzu.

Před půlnocí ve čtvrtek 2. září se vzbudil neklidný a
upadl do bezvědomí. Jeho děti byly hned u něho a také
Kapsová a vždy pohotový Příhoda. Za půldruhé hodiny přišel Maixner, potom Haerling a jiní ze zdravotnictví. Radili
se. Kapsová se domnívá, že prezident věděl, co se kolem
děje. Měl zavřené oči, a když se paní doktorka dotkla jeho
ruky, zašeptal: „Nazdar, Elis.“
Dny a noci všichni blízcí bděli za jeho zápasící nepřítomnosti, občas neklidné, občas ztišené. Ze soboty na neděli (z 11. na 12. září) zastupující sestra Seifertová poznala,
že nastává konečná změna. Ráno znovu nastoupila do služby
Xenie, ale nesnažila se, aby si prezident uvědomil její přítomnost. Nechtěla rušit mír, který se pomalu snášel z výšiny
a po kterém už celá bytost toužila.
Když odešel z našeho viditelného světa, děti se sklonily
k jeho ruce, prezident Beneš ho políbil na čelo a Hodža se
hluboce poklonil.
Zámek zmlkl.
Lidé v celé zemi se sjednotili ve smutku a oddané úctě.
Pochopili, že odešel Boží člověk, který byl vybrán, aby
sloužil nám všem. Ze všech stran přicházeli a putovali k ra17
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kvi do Lán a potom do Prahy na Hrad, když byla uložena na
katafalk ve Sloupové síni, upravené Plečnikem. Tři dny a
dvě noci trvala smutná a velká pouť nepřetržitého zástupu
lidí, vděčných T. G. Masarykovi, prvnímu prezidentu
Československé republiky.

Beneš šel sám. V tiché pokoře vezly se za nimi obě dcery,
neteř a vnučky. Doktor Revilliod po prodělané těžké operaci
a rekonvalescenci byl přítomen pouze duchem. Slunce
svítilo a zvony vyzváněly do dojemného ticha Prahy.
Všechno, co město prožilo velkého, ožilo ne jako historie,
ale jako přítomná skutečnost. S takovým
cítěním a myšlením mohla Praha pochovat
Karla IV.
Před rakví u Wilsonova nádraží
defilovalo vojsko. Se skloněným mečem
nejvyšší vojenští hodnostáři, potom mladí
nováčkové a tisícihlavý útvar legionářů se
v mlčenlivé oddanosti obracel tváří k mrtvému veliteli. Dívali se za ním, když Prahu
opouštěl. Pomalu nám z očí mizela rakev
na černém furgonu vlaku, střežená
legionáři. Z Prahy s ní odjížděli nejbližší,
blízcí a vrcholní představitelé vládní služby.
V Lánech jsme za ní kráčeli dobře známou
cestou od nádraží ke hřbitovu alejí stromů a
lidí. Slunce zapadalo po pravé straně
obzoru, na nebi zůstávaly růžové obláčky.
Soumrak přecházel ve večer a měsíc zasvítil nad otevřeným
hrobem. Kazatel Urbánek četl biblický žalm o velké důvěře
lidské a vidění apoštola Jana o nové zemi i novém nebi.
Modlil se Otčenáš. Syn, spojený s otcem vzájemnou oddaností, klesl na kolena v závazné přísaze věrnosti jeho dílu,
jeho dílu pravdy.
Rudé růže padaly do hrobu. Nejbližší stáli kolem.
Sklonila jsem se k ruce drahé Elisky, objala jsem se
s Olinkou.
Jan Masaryk se obrátil k tiše setrvávajícím přítomným
i k těm, kteří stáli za hřbitovní zdí, a všechny objal pohledem vděčnosti svého dobrého srdce.
Pevné rámě mého muže mne laskavě podepřelo a vedlo
k východu. Vstoupili jsme mezi davy odcházejících účastníků, spojeni s nimi vjedno vědomím jistoty. Vysoký obzor
neobyčejně zjasněného nebe se klenul nad námi, nad lány
polí, nad šachtami podzemních dolů, nad vesnicemi a
městečky, nad každým dobrým domovem.

Na pohřbu – podle žádosti rodiny – měli být vedle
oficiálních osobností i všichni ti, kteří s ním pracovali. V té
skupině můj muž a já mohli jsme být při posledním, lidem
ještě pochopitelném vítězném akordu jeho odchodu ze života.
Fanfáry z Libuše zněly na prvním nádvoří Hradu, když
šest generálů – jeden z nich Slovák – položilo rakev na
katafalk. Zem před ní byla pokrytá květy a nad ní jakoby
velkými vlnami vzdouvaly se ve větru černé pruhy flóru.
I vítr měl rád a také slunce, které se s ním přišlo rozloučit
skoro letním jasem.
Prezident Beneš věděl, že ve chvíli, kdy se uzavírá kruh
tohoto osobního života, je třeba si uvědomit duchovní podstatu bytí, jeho věčný řád, do něhož je zapojeno trvání
celého našeho národa. Velebná hymna svatovác1avská a
husitský chorál to jasně vyslovily.
Putovali jsme Prahou. Vpředu se skvěl modrý klín vlajky
pokrývající rakev, položenou na dělové lafetě. Za ní kráčel
syn Jan s otcovými vnuky Lenem a Herbeltem. Prezident

A. Horáková-Gašparíková

Zpráva o rozloučení s bratrem Přemyslem Jančíkem
Koncem července přišla na adresu klubu obálka s velmi smutnou zprávou: Jiří Koblížek z pobočky Františka
Přeučila Klubu dr. Milady Horákové v Hradci Králové nám v ní oznamoval, že 16. července odešel z našich
řad jeden z nejobětavějších členů, bratr Přemysl Jančík.
Z dopisu Jiřího Koblížka o rozloučení se zesnulým uvádíme:
„Rozloučení se zúčastnili spolužáci, sokolové (bratr Jančík ještě stihl cvičit na XV. všesokolském sletu
v Praze), zástupci PTP, Masarykovy společnosti. Náš klub se připojil kyticí se stuhou – Bratru Jančíkovi –
Klub Milady Horákové.“
I redakce Masarykova lidu se připojuje k zármutku nad odchodem Přemysla Jančíka – věrného čtenáře a
svědomitého a neúnavného doručovatele našeho časopisu.
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KOMUNISTÉ SE HO BáLI
31. srpna uplynulo deset let od doby, kdy přišla z Francie
zpráva, že zemřel ve věku nedožitých 86 let Pavel tigrid.
Český novinář, komentátor kulturního a politického dění,
spisovatel, dvakrát exulant, první ředitel rozhlasového
československého vysílání stanice Svobodná Evropa, zakladatel časopisu nejrespektovanějšího exilového periodika
Svědectví, ministr kultury vlády ČR, držitel mnoha významných ocenění a řádů. Komunisty pokládán za
nejnebezpečnějšího reprezentanta exilového protikomunistického odboje.
V roce 1988 vydal Pavel Tigrid v Torontu (v Sixty-Eight
Publishers Corp.) Kapesního průvodce inteligentní ženy po
vlastním osudu. Vybíráme krátkou pasáž, kdy „autor“
„mladé ženě z Československa“ říká, co se mu na první
republice nejvíce líbilo:

Ta republika měla tvář, měla charakter ve smyslu typu.
Nemusela to být ta nejkrásnější tvář – ale byla svérázná, svá.
V čele státu pak stál muž, jemuž mohly být upírány všechny
přednosti kromě jedné: měl výrazný profil, byla to nezaměnitelná osobnost, která stála za svým dílem. A podobně
o té nedokonalé republice bylo možno říci bez debat a bez
kvalifikujících přívěšků: demokracie svým uspořádáním,
právní stát svou praxí, svobodná, pluralitní společnost svým
životem. To všechno v době, kdy všude kolem byla demokracie drcena a vysmívána jako slabošská, zákon obcházen,
svoboda držena za mřížemi jako potenciálně nebezpečná.
Navíc těm, kteří z těchto nesvobodou postižených zemí
utíkali, poskytlo Československo útulek a ochranu, ačkoliv
samo nemělo tak moc z čeho rozdávat.

PÍSEČTÍ NEZAPOMÍNAJÍ NA SVOJI
POSLANKYNI JUDR. MILADU HORáKOVOU
V roce 2000 byla v Písku k 50. výročí justiční vraždy
Milady Horákové na domě č.p. 6 na Fügnerově náměstí instalována pamětní deska připomínající zdejší poslanecké
období této političky. Milada Horáková měla totiž v letech
1946–1948 jako poslankyně za národněsocialistickou stranu
v Písku svou kancelář. Možná znáte pohled na tuto desku ze
starého píseckého mostu na titulní straně nedávno vydané
knihy od Zory Dvořákové, kde je zmíněna i zdejší práce poslankyně. Na tomto místě se scházíme každoročně.
Shromáždění se zde konalo i letos, dne 27. června. Památku
přišlo uctít přes 30 účastníků: s květinami a věnečkem
s trikolórou, který byl zavěšen pod desku.
Organizaci zajistili členové místního sboru Církve
českobratrské evangelické, jejíž byla Milada Horáková
členkou. Farář Jiří Ježdík mimo jiné v úvodním slově řekl:
„Ve jménu komunismu byly milióny lidí nuceny jednat
v rozporu se svým nejhlubším přesvědčením. Mimořádně
bolestnou zkušenost prodělala v tomto smyslu střední
Evropa. Pamatujme si období znásilňování svědomí, časy
pohrdání lidskou důstojností a utrpení nevinných lidí, kteří
se rozhodli zachovat věrnost svému přesvědčení. Pamatujme
si, jakou významnou roli hrála v těchto dobách církev
jakožto obránkyně práv lidského svědomí – a zdaleka nejen
u věřících.“
Vzpomínku na všechny, kteří trpěli a byli tvrdě postiženi
komunistickým totalitním režimem, přednesl Mgr. Pavel
Sekyrka, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy. Ten
promluvil jako syn oběti a vzpomenul svého zesnulého otce
Oto Sekyrku, který byl komunisty vězněn v táborech čtrnáct
a půl roku. Vzpomněl ale i na čestné komunisty, kteří se
snažili jeho otci pomoci. Jak ale zdůraznil, byli to ti, kteří
odsuzovali zvěrstva. Jak dále řekl:

„Byli to ale ti, kteří by dnes nikdy nešli v průvodu, kde se
na transparentech nesou podobizny vrahů – například vrahů
doktorky Milady Horákové. Byli to dále ti, kteří by dnes ve
sněmovně nehlasovali proti vzniku ústavu paměti národa, či
navrácení majetku, ukradeného zločinným způsobem po
roce 1948. Bez zrnka nenávisti tak říkám, že jako člověk
vždy přijímám s otevřenou náručí kohokoliv, kdo se
distancuje od zla, a jsem partnerem do diskuze nad jeho politickým názorem. Jako učitel filozofie zároveň upozorňuji
na kohokoliv, kdo by byl proti vzniku ústavů, které by odkryly
naši minulost, a varuji před uskupeními, které nosí na svých
transparentech svastiky či podobizny vrahů – například
vrahů doktorky Milady Horákové. Jako syn svého tatínka,
kterému se tito nositelé transparentů nikdy neomluvili, nemohu zapomenout. Myslím, tedy pamatuji.“
Po jeho slovech následovaly verše krásné písně: „ Pán
Bůh je síla má, všechna obrana má…“ Silně pak působilo
zakončení písní Karla Kryla „Veličenstvo kat“ v podání
místních kytaristů a zpěváka Ing. Jana Franců.
Zprávu o našem shromáždění zakončím slovy již
citovaného faráře Ježdíka, které nejen charakterizují život
Milady Horákově, ale jsou i výzvou každému z nás:
„Máme povolání. Měli bychom zvážit, v jakém vztahu je
na každé z našich cest spíš být než mít. Víc mít samo o sobě
nesmí nikdy zvítězit. Pak by totiž člověk mohl prohrát to
nejcennější v životě: své lidství, své svědomí a svou
důstojnost. To vše, co zahrnuje perspektivu věčného života.“
Za členy a přátele Klubu Milady Horákové
radka Křivánková
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ze Života klubu
Milady horákové
PIETNÍ AKT U SYMBOLICKÉHO HROBU
NA VYŠEHRADě
Jako každoročně přicházíme
na toto místo k symbolickému
hrobu dr. Milady Horákové.
Zde se naše myšlenky i vzpomínky soustřeďují k době i dějům, v nichž vynikala postava
statečné ženy tohoto národa,
která svůj život prožila i ztratila
v jeho službách. Nezištně a
odevzdaně, vědoma si vážnosti
svých osudových rozhodnutí.
V tom spočívá její velikost, a
v tom také zůstává sama.
Hodnota i hloubka jejího
odkazu nás nabádá řídit se jejím
vzorem, zejména v situacích
opakujících se nemilosrdně
v dějinách této země. Činíme
tak? Vytvářejí je dál lidé činy i
myšlením stejně dobrým i zlým.
Nedopusťme, aby docházelo
k rovnováze nebo aby dokonce
převládalo to zlé. Všichni
víme, v čem spočívá. Ta kritéria mravnosti máme sami
v sobě. My jimi žijeme. Žili i naši předkové a věříme, že je
mají v genech i naše děti. V čem je tedy problém? V prostředcích? Nenalézáme jednoznačnou odpověď, ale víme
zcela jistě, že z morálního, desítky let trvajícího propadu,
budeme hledat východiska mnohem déle, než jak probíhala
sama devastace. Vychovávejme současnou i mladou
generaci uváděním velikých vzorů: Jan Hus, Jan Ámos

Komenský, T. G. Masaryk,
Milada Horáková. Nacházíme
je podtržené v učebnicích našich dětí? Nacházíme je tam
vůbec? Nevědí o nich ani ti,
kteří učí naši mládež. Jaké jsou
znalosti našich dětí o současných dějinách, v nichž jako
zářný příklad dominuje právě
jako člověk dr. Milady Horáková.
Zamysleme se nad tím vším
právě na tomto místě a v těchto
dnech, kdy vážné události
hýbou naší společností. Vystupujme proti všem, kteří se
snaží naši zemi paralyzovat.
Tak nám to ukládá i odkaz
velké české ženy dr. Milady
Horákové, stát nekompromisně proti všemu, co nás
vzdaluje od Masarykovských
ideálů spokojeného a mravně
čistého života.
Milá sestro Milado, my, kteří jsme v těžkém zápase
s rodícím se totalitním zlem stáli s Tebou v jedné bojové
řadě, se i dnes skláníme v hluboké úctě před Tvou obětí.
Čest Tvojí památce!
František Šedivý

Má jediná dceruško Jano,
... Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch
ostatních. nemysli si nikdy nad ničím: do tohohle mi nic není. ne, všechno tě musí zajímat a hlavně o všem musíš
hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé jevy dohromady. Člověk nežije na světě sám – v tom je veliké štěstí, ale
také ohromná povinnost. ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit se výlučným a splynout s potřebami a
cílem ostatních. to neznamená se v něm ztratit – i kdepak – to je vědět o tom, že jsem součástí všech, a přinášet
do toho společenství ze sebe své nejlepší.
Milada Horáková, z pankrácké cely smrti
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Kontakt: Klub dr. M. Horákové, ZŠ Na Planině 1393, 140 00 Praha 4
e-mail: kmh@joura.cz
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inforMace
V listopadu letošního roku se uskuteční konference o Československých legiích, jejich boji za samostatný stát a
jejich odkazu. Přinášíme o tom informativní sdělení, které zveřejnila Československá obec legionářská.

KONFERENCE ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE
V BOJI ZA SAMOSTATNÝ STáT A JEJICH
ODKAZ V 21. STOLETÍ
Ve dnech 23. a 24. listopadu se
v prostorách sídla Československé obce legionářské uskuteční
první odborná konference s názvem „Československé legie
v boji za samostatný stát a jejich
odkaz v 21. století“. Hlavním
cílem konference je v předvečer
stého výročí zrodu prvního
odboje připomenout aspekty
vzniku a vývoje legionářského
vojska, přiblížit dosud neznámé
okolnosti a osudy přímo spjaté s iniciativou zaměřenou na
vznik samostatného státu a v neposlední řadě zhodnotit
morální a ideologický základ odboje a jejich předních představitelů s vyzdvihnutím aktuálnosti myšlenek pro soudobou
společnost.
Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost a
příznivce Československé obce legionářské. Z registrovaných příspěvků bude vydáno speciální číslo časopisu
Legionářský směr.

Vůdčí osobnosti odboje a jejich význam pro formování
zahraničního vojska.
Významné historické mezníky důležité pro konstituci
samostatného státu.
Legionářské organizace po roce 1918 a jejich společensko-historický význam.
Poslání a společenský význam Československé obce
legionářské v současnosti.
Morální a ideologický základ zahraničního odboje a jeho
odkaz pro soudobou společnost.
Možnosti přispění Československé obce legionářské k
budoucímu rozvoji demokracie státu.
Legionáři v boji za svobodu v období druhé světové
války.
Základní termíny:
Termín odevzdání plných textů do časopisu: 30. září 2013
Termín konání konference:
23. - 24. listopadu 2013
Za konferenční výbor
Ing. Tomáš Pilvousek

tematické okruhy konference jsou:
Vznik a vývoj československého zahraničního a domácího odboje na frontách první světové války.

"Vydati svědectví o tom, co jsem viděl a poznal na krvavé pouti ze starých, předválečných zemí koruny české, uzavřených
v Rakousko-Uhersku, do nového Československa?
Bylo by jistě s užitkem, kdyby i ostatní vojáci, kteří stáli v čele armád zahraničních, napsali něco o tom, co znamenali a znamenají i pro budoucnost naše boje v Rusku a v Sibiři, ve Francii, v Itálii a v armádě srbské; co je poučitelného
na nich pro naši brannou moc, nejen pro její mravní tradici, ale i pro její možnosti taktické strategické a psychologické.
Já přicházím se svými paměťmi především jako spisovatel. Jako svědek velikých dějů světových a československých.
Osud dopřál mi i nejvyššího štěstí, jehož se může dostati muži: hájiti práv své vlasti se zbraní v ruce jako voják."
Rudolf Medek: z úvodu ke knize Pouť do Československa
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gyMnáziuM Milady horákové
MATURITAS, MATURITATIS...
To slovo se skloňuje ve všech
pádech, zní jedna z mnoha
otřepaných
publicistických
frází, která má vyjádřit skutečnost, že se o něčem hodně
mluví. Ve škole na Planině
v pražské Krči se v minulém
školním roce mluvilo především právě o maturitě, o zkoušce zralosti či dospělosti. Bylo to
pochopitelné, protože v květnu
2013 se v gymnáziu nesoucím
čestné jméno dr. Milady Horákové konaly maturitní zkoušky
vůbec poprvé. Uzavřel se první
čtyřletý cyklus od vzniku gymnázia v roce 2009 a pocit
zhmotnělého snu či malého
zázraku s přibývajícím časem
neslábne, spíše naopak.
Gymnázium mělo nejprve
jen pár desítek nadšených příznivců – byli mezi nimi především členové Klubu dr. Milady Horákové a Konfederace
politických vězňů, dále několik komunálních politiků i úředníků, pár učitelů i lidí působících mimo oblast školství.
Pochopitelně mělo také své
početné aktivní odpůrce.
Poté, co se podařilo
vznik GMH prosadit, získala
škola své první studenty a
učitele, proběhla první imatrikulace těchto studentů v Brožíkově síni Staroměstské
radnice, konal se první
lyžařský kurs, přišly první
studentské úspěchy (i reparáty), zkrátka škola začala
žít svým vlastním životem.
Čas utíkal jakoby stále rychleji – a najednou tu byl první
maturitní ples a poté i první
maturitní zkoušky.
Jisté – myslím, že zcela
pochopitelné – napětí jsme
spolu s našimi maturanty
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pociťovali i my, jejich učitelé. Nikdo z nás nezastává názor, že maturitní zkouška se studentům má „dávat zadarmo“,
ale svým prvním maturantům jsme intenzivně drželi palce. Přestože mnozí z nás na jiných školách v rolích učitelů
„odmaturovali“ již mnohokrát, cítili jsme i cosi jako trému – prostě jsme si přáli, aby první maturity na „Miladě“
proběhly úspěšně.
A jací byli naši první maturanti?
Jedním slovem – výborní. Nešlo ani tak o výsledky maturit, u zkoušek se vždy někomu daří lépe, jinému hůře (byť
je třeba říci, že výkony i výsledky prvních maturantů Gymnázia Milady Horákové u těchto zkoušek včetně tolik diskutované „státně maturitní“ části byly celkově velice dobré a mnozí z nich nyní na podzim zahájí své vysokoškolské
studium), ale především o jejich lidskou stránku, o jejich vystupování, o způsob, jakým ocenili práci svých učitelů a
atmosféru, kterou na škole poznali. První maturanti GMH zkrátka zvládli svou „zakladatelskou“ roli obdivuhodně.
Velmi příjemná a srdečná nálada vládla i na historicky prvním maturitním večírku. Konal se v Krči, pár set metrů
pod budovou Gymnázia Milady Horákové, školy, která vedle učitelů, studentů, příznivců či odpůrců už má i své
úspěšné absolventy.
Filip Novák
Foto: Miroslav Maleninský

PŘEDEŠLI NáS
David Milan, JUDr., Praha 7
Chmelíček Lubomír, Zliv
Jančík Přemysl, Hradec Králové
Sklenář Jan, JUDr., prof., Praha
Šafr Jan, ing., Praha 6
Vaverka Antonín, Brno - Líšeň
Vozková Hana, Liberec

DáRCI ML
Pekařská Slávka, Č. Budějovice 450 Kč
Šiklová Jiřina, PhDr., Praha 1 200 Kč
Schwarzová Marta, Praha 10 300 Kč
Khol David, Vysoké Veselí 50 Kč
Špilauerová Miroslava, Borovany 100 Kč
Skalský Bohuslav, Poniklá 200 Kč
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