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„Životní osud Milady Horákové je krystalicky čistým zosobněním střetu člověka s absurdním a
nelidským zlem. Náš návrh reflektuje tento střet zobrazením čistého bílého kamenného oblázku,
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L. Sorokáč, O. Tuček
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Masarykův lid

Válečné ztráty českého národa za první světové války

Během první světové války bylo do tehdejší rakousko-
uherské armády povoláno asi 9 milionů mužů. Z českých
zemí pocházelo celkem 1 537 000 osob, z toho bylo
978 000 Čechů – ostatní se hlásili k národnosti německé
nebo polské. Za války pak padlo (nebo jinak zemřelo) asi
140 000–150 000 Čechů, kteří byli vojíny, poddůstojníky
a důstojníky rakousko-uherské armády, a to především na
ruské, srbské a italské frontě.

Oproti tomu byly ztráty legionářských vojsk relativně
nízké. Československé legie v Rusku, které tvořilo více
než 60 000 osob, ztratily 4 112 vojáků, kteří padli v boji,
zemřeli na válečná zranění, podlehli nemocem, stali se
oběťmi dopravních nehod, byli prohlášeni za nezvěstné
nebo byli popraveni v rakouském zajetí jako vlastizrádci.

Na italské frontě, kde bojovalo asi 20 000 čs. legionářů,
jich za různých okolností zahynulo 725; 523 padlo a
zemřelo v nemocnicích, 47 bylo popraveno po zajetí na
základě rozsudků rakouských vojenských soudů a 55 by-
lo prohlášeno za nezvěstné.

Ve Francii zahynulo 560 z celkového počtu 9 600 zde
bojujících příslušníků čs. legií.

Asi 60 Čechů a Slováků pak padlo i v řadách Srbské
dobrovolnické divize bojující v Dobrudži.

Oběti civilního obyvatelstva v českých zemích

V letech 1914 – 1918 nepřinášeli oběti jen vojáci, ale i
civilisté.

Příslušníci českého národa neumírali v souvislosti s  udá-
lostmi Velké války pouze na frontách, ale též v hlubokém
zázemí, přestože Čechy a Moravu přímé bojové operace
nezasáhly.

Desítky Čechů a Moravanů v letech 1917 – 1918 za-
hynuly především při násilném potlačování hladových
demonstrací. K nejtragičtější srážce tehdy došlo v Pros-

Válečné ztráty bojujících národů

Do první světové války bylo mobilizováno  70 milionů
vojáků, z nichž 8 – 10 milionů padlo a dvacet milionů by-
lo zraněno.

Údaje o ztrátách vojáků armád jednotlivých zemí se v od-
borné literatuře pochopitelně liší, a to někdy i výrazně,
proto je musíme chápat pouze jako údaje orientační,
nikoliv zcela přesné či konečné.

Například odborná publikace historika Ivana Šedi-
vého  Češi, české země a Velká válka z roku 2001 uvádí
následující počty válečných obětí Centrálních mocností –
Německo ztratilo 2 037 000 vojáků, Rakousko-Uhersko
1 100 000, Turecko 804 000 a Bulharsko 88 000.

Podobně vysoké byly i oběti států Dohody. Francie
ztratila na frontách prvních světové války 1 327 000 vo-
jáků, Velká Británie 715 000 a Itálie 578 000. Výrazné
byly ztráty i Srbska, které přišlo o 278 000 svých vojáků.
Američanů podle zmiňovaného zdroje padlo 114 000.

Relativně vysoké ztráty utrpěly i bývalé kolonie Velké
Británie – Kanada (61 000), Austrálie (60 000), Nový
Zéland (16 000) a Jižní Afrika (7 000). Indických vojáků
v britské armádě padlo 54 000.

Oběti na životech ruských vojsk i ruského civilního
obyvatelstva, které bylo válkou na východní frontě
v letech 1914–1917 výrazně postiženo, patrně překročily
dva miliony.

Naopak nízké ztráty mělo Japonsko, jehož počet
padlých a zahynulých – především během bojů s německ-
ými jednotkami v Číně – podle publikace historika Iana
Westwella První světová válka – den po dni činil pouhých
300 mužů.

Z evropských bojujících států utrpělo relativně malé
ztráty také Portugalsko, jehož 7 000 vojáků padlo na fran-
couzských frontách.

3

Vydáním tohoto slavnostního čísla Masarykova lidu uzavíráme „osmičkový“ rok, kdy
jsme připomínali historické události naší země v průběhu uplynulého století. Zejména
pak zrod našeho samostatného státu. Československá republika vznikla po  čtyřletém
válečném konfliktu, jež začal v Evropě, překročil její hranice, a byl později nazván
První světovou válkou. Otiskujeme stať Zdeňka Víška, který v číslech bilancuje rozsah
této tragédie.       

„Velká válka“ skončila
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tějově 26. 4. 1917, kdy zde zasahující vojáci usmrtili 23
osob, z toho deset žen. Tragický byl také výsledek střel-
by maďarských vojáků během potlačování hladových bouří
v Plzni 21. 6. 1918, kdy zemřelo šest osob, z toho pět dětí.

Politicky motivované rozsudky smrti nad českými
civilisty za Rakouska-Uherska v čase první světové války
byly spíše výjimečné, a proto jejich počet je zcela ne-
srovnatelný s počtem poprav, které byly vykonány v ob-
dobí nacistického teroru v letech 1939 – 1945 nebo
s dobou komunistického bezpráví po únoru 1948.

V době postupu ruských vojsk v Haliči na podzim
1914 byly koncem roku popraveny tři osoby české národ-
nosti za šíření státu nepřátelských letáků. Dne 23. 11.
1914 byl jako první z nich popraven v Moravské Ostravě
sokolský činovník a antimilitarista Slavomír Kratochvíl.
K trestu smrti byli roku 1916 odsouzeni rovněž čtyři
představitelé českého protirakouského odboje – Karel
Kramář, Alois Rašín, Vincent Červinka a Josef Zamazal.
Po nástupu nového rakouského císaře Karla I. byli ale
všichni amnestováni.

Ještě v květnu 1918 ale bylo v Novém Boru a
Rumburku popraveno 10 českých vojáků – účastníků
známé Rumburské vzpoury.

Mimořádně tragické důsledky měla ovšem v českých
zemích celosvětová epidemie tzv. španělské chřipky,
které v letech 1918 – 1920  (podle nejnovějších výzku-
mů) podlehlo na území Čecha a Moravy 44 000–75 000
civilních obyvatel.

Za nepřímé oběti Velké války na našem území
můžeme považovat také více než 200 zaměstnanců mu-
niční továrny Škodových závodů v Plzni-Bolevci, kteří
zahynuli při ničivém výbuchu  25. 5. 1917.

Mezinárodní důsledky první světové války

V důsledku konce první světové války vyhlásily
nezávislost Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko,
Československo a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
(od roku 1929 Jugoslávie). Nezávislost vyhlásila rovněž
Ukrajina, ale její samostatnost se nepodařilo udržet.

Jediný stát, který bojoval na straně Dohody a ztratil
svoji nezávislost, byla Černá Hora, která se stala součástí
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Čtyři poloabsolutistické monarchistické  velmoci (cí-
sařské Německo, Rakousko-Uhersko, carské Rusko,
Osmanská říše) zanikly  a na jejich troskách vznikly stá-
ty se zcela jinou vnitřní politickou strukturou a odlišným
společenským uspořádáním – republikánské Německo a
Rakousko, Maďarské království, Turecká republika a po
několikaletém období občanské války a vnitřního
chaosu i Sovětský svaz (1922).

Mezi vítězné velmoci patřily Francie, Velká Británie,
Itálie, Spojené státy americké a Japonsko. Mezinárodní
postavení poražených států Ústředních mocností
(Německa, Rakouska, Maďarska, Bulharska a Turecka)
určil systém poválečných mírových smluv, z nichž nej-
známější byla Versailleská smlouva, jež vznikla jako
výsledek téměř půlročního jednání na Pařížské mírové
konferenci a která byla podepsána 28. 6. 1919 – symbol-
icky v den pátého výročí sarajevského atentátu.

Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze
šesti mírových smluv uzavřených v letech 1919–1923,
kterými  byly ukončeny válečné konflikty  mezi do-
hodovými státy a nástupnickými státy někdejších moc-
ností.

Za viníka první světové války smlouva označila
Německo a jeho spojence, a proto poraženému Německu
určila povinnost placení válečných reparací i výrazné
omezení početního stavu i výzbroje německé armády.
Podmínky smlouvy znamenaly rovněž pro Německo ztrá-
tu všech kolonií.

Po první světové válce Německo také přišlo o část
svého území, především ve prospěch Francie a Polska.
Menší německá území byla připojena též k Dánsku,
Belgii, ČSR i Litvě. Československo na úkor Německa
získalo Hlučínsko, nikoliv však nárokované Kladsko.

I když vojenské a ekonomické požadavky Versailleské
smlouvy byly v poraženém Německu vnímány jako
nepřiměřeně tvrdé, opětovnému vzrůstu německému ex-
panzionismu zabránit nedokázaly a již o dvě desetiletí
později se Evropa a v krátké době i celý svět ocitly v další
světové válce, která byla mnohem ničivější než ta předchozí.

Zdeněk Víšek
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poň formálně podléhala rakouské moci. Národnímu
výboru například teprve nastávalo vyjednávání s praž-
ským vojenským velitelstvím, a to, jak jsme viděli, ne-
dopadlo ve smyslu podřízení velitelství suverenitě.
Národního výboru, nýbrž toliko jako dohoda mezi dvěma
rovnocennými činiteli. Také druhého dne dohodli se čeští
vůdcové s místodržitelem jen na „spoluřízení", nikoliv na
uznání své suverenity. Že zákon předbíhal skutečnostem,
je nejvíce zřejmo z té okolnosti, že proklamoval nikoliv
stát český, nýbrž hned československý. V té chvíli neměli
Češi ani Slováci na Slovensku ještě ani minimum moci.
Pokud se zákon týkal Slovenska, nemělo to zatím mno-
hem větší význam než rezoluce. Tam ještě ani jediný úřad
neposlouchal příkazů pražského Národního výboru.
Zákonem byl československý stát utvořen de iure. De
facto existoval mnohem méně. Musilo se pokračovat
v dobývání moci. Také na Slovensku nebyl ovšem
převrat dokončen tím, že se sešli vlastenci v Turčanském
Svatém Martině a ohlásili jednotu s Čechy.

Vyhlásiv samostatnost, zdržel se první zákon určit
také státní formu. Jako 14. října, tak i nyní činil Národní
výbor řešení této otázky závislým na informacích, které
dostane od zahraničních pracovníků. Byl ochoten splnit
závazky, které oni snad byli musili na sebe vzít pro dobro
věci. Zákonem nebylo také ještě vyhlášeno sesazení
Habsburků. Není možno to vytýkat. Pokládáme-li něja-
kou věc za jistou, máme právo zvolit si nejpříhodnější
chvíli pro její uskutečnění. Výslovná detronizace dynas-
tie byla by učinila okamžitý boj neodvratným a je spíše
chválit české vedení, že skutek ten odsunulo na dobu, kdy
tak bylo možno učinit bez rizika. Kdyby to byli vyhlásili
již 28. října, nebylo by se jim potom podařilo neutralizo-
vat vojenskou moc v Praze.

Přesvědčení o bezprostředně blízké kapitulaci
Rakouska bylo tak pevné, že Rašín sepsal text základního
zákona již v noci z 27. na 28. říjen, použiv k tomu návrhu
„politického zákona", který vypracoval dr. Pantůček v rám-
ci příprav Mafie. Odpolední schůze Národního výboru
text Rašínův schválila a rozhodla, aby byl vydán na veřej-
nost.

Proč dr. Rašín, maje návrh zákona hotový, nespěchal
s ním hned ráno do předsednictva Národního výboru?

Vše, co se 28. října dálo až do šesté hodiny večerní,
bylo schopno získat uznání rakouské vlády, která chtěla
říši federalizovat. Večer Národní výbor přehazuje výhyb-
ku. To stalo se vydáním prvního zákona, jenž dostal
jméno „zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostat-
ného státu československého“. Byl uveřejněn v novinách
v tomto znění:

„Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby
zachována byla souvislou dosavadního právního řádu se
stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl
nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní vý-
bor jménem československého národa jako výkonný stát-
ní svrchovaný orgán nařizuje:

ČI. I. Státní formu československého státu určí
Národní shromáždění ve srozumění s československou
Národní radou v Paříži, jako orgánové jednomyslné vůle
národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost
Národní výbor.

ČI. II. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a
nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

ČI. III. Všechny úřady samosprávné, státní a župní,
ústavy státní, zemská okresní, župní a obecní jsou
podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jedna-
jí dle dosud platných zákonů a nařízení."

Tu zajisté opustil Národní výbor půdu opatrné taktiky,
které se dosud oddával v jednání s rakouskou mocí, a
učinil skok k cíli celému. Řekněme hned, že neopustil
taktiku navždy a že se k ní zase vrátil. Avšak první zákon
znamená prohlášení samostatnosti naprosté; není v něm
nic, z čeho by největší vídeňský optimista mohl čerpat
naději, že se tu utvořil spolkový stát rakouský! Dokonce
poněkud předběhl skutečnost. Zákon zakládá nové
poměry, v nichž není ani stopy po jiné suverenitě než po
suverenitě Národního výboru. Nutno jej ocenit jakožto
čin rozhodující. Poměry, v nichž se stal, způsobily, že
rozhodujícím zůstal, více pro slabost protivníkovu než
pro sílu, z níž vycházel. Podle zákona, i když nikoliv
zcela podle faktů, trvá svrchovanost samostatného
československého státu už od 28. října.

Zákon tvrdil věci, jež nebyly ještě zcela pravdou. Tak
nejednaly té chvíle ještě všechny úřady ani v Čechách po-
dle rozkazů Národního výboru; většina země dosud as-

5

Ferdinand Peroutka (Budování státu díl I.) v této kapitole opravdu dokonale, střízlivě a věcně,
popisuje den 28. října 1918, i s pohledem do budoucnosti.

Prohlašuje se samostatnost
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Proč namáhal se Švehla se zvláštním přebíráním Obil-
ního ústavu, když byl připraven zákon, podle něhož
všechny úřady podléhají rozkazům Národního výboru?
Zajisté logičtější by bylo dříve vydat zákon a pak teprve
přebírat. To právě zdá se být jedním z nesporných důkazů
o tom, jak rozhodující roli hrála nota Andrássyho. Švehla
šel převzít Obilní ústav, poněvadž situace před uveřej-
něním odpovědi Wilsonovi byla zralá jen pro převzetí té-
to instituce.

Je třeba všimnout si rozdílů mezi textem zákona, jak
vyšel v novinách, a textem, v jakém byl pojat do Sbírky
zákonů a nařízení. Někteří vyvozovali později z rozdíl-
nosti textů, že pražská vláda hned 28. října vstoupila
k zahraniční vládě do poměru konkurence a snažila se ji
odsunout. My však všimneme si detailu toho jen pro
úplnost, nepřikládajíce mu pro tu dobu význam prak-
tický. Že domácí vedení dostalo se později do napjatého
poměru k vůdcům zahraničním, je známá skutečnost,
která však 28. října nebyla ještě na světě. Tehdy poměr
domácích vůdců k zahraniční vládě byl poměrem úcty a
vděčnosti téměř bezmezné. Poněvadž zpráv o něčem
jiném se zcela nedostává, lze mít za to, že při změně, již
prodělal text cestou do Sbírky zákonů, rozhodovaly
úvahy o politické účelnosti. Byla to doba vzrušení a boje
a nebezpečí, kdy člověk, i když je to žárlivý politický
vůdce, instinktivně hledá, co ho s druhy sbližuje, nikoliv,
co ho od nich oddaluje. Právě vážnost doby je argu-
mentem proti domněnce, že domácí vůdcové oddávali se
citům soupeřství a z toho důvodu poopravili rychle znění
základního zákona. Je zkušenost, že teprve pocit míru a
bezpečnosti přináší rozklad národní jednoty, která je za-
chovávána v dobách vážných. Otevřená řevnivost proti
bývalému zahraničnímu vedení, vyvolávající v letech
pozdějších prudké boje, byla právě známkou dob klid-
ných a pocitu, že stát je už zabezpečen. Útočníci pravili
potom, že legenda o zahraničních zásluhách je
nebezpečím pro stát. Ale pravdou bylo, že začali mluvit o
legendě právě proto, že hlavní nebezpečí pro stát pomi-
nulo a žel pocítili možnost dopřát si přepychu divokých
osobních bojů. Holeček v jedné ze svých knih vzpomíná
rozmluvy s černohorským vojvodou o válce a míru! Čer-
nohorec mu řekl: „Kdyby nebylo boje, neví se, kam až by
narostly zášť a nepřátelství lidské; jakmile válka pomi-
nula, na Černé Hoře počalo se šířit nebezpečné sobectví."
A Holeček dodává: „Mír působí na lidskou duši jako
slunce na jarním nebi: zprvu blahodárně, ale když dlouho
trvá, vysušuje... Mír probouzí v mužích vlastnosti bab-
ské. Dělá je sobeckými, zištnými, závistivými.

28. října byly kladné vlastnosti lidské nebezpečím a
nejistotou národního osudu udržovány v dobrém stavu.
Muži 28. října byli unášeni většími myšlenkami, než jak

obelstít zahraniční vládu. Nebyli by se také bez jejích
zkušeností odvážili na vlny mezinárodní situace. Je tedy
připsat jiným příčinám než rivalitě, jestliže ve Sbírce
zákonů vyšel text prvního článku zákona takto:

„Státní formu československého státu určí Národní
shromáždění ve srozumění s československou Národní
radou v Paříži.

Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykona-
vatelem státní svrchovanosti je Národní výbor."

Změna mohla by být nápadnou: v původním textu
jsou prohlašovány Národní shromáždění a Národní rada
pařížská za orgány jednomyslné vůle národa, v textu
pozdějším, který byl přijat jako oficiální, jakožto orgán
národní vůle jmenuje se jedině Národní výbor. Avšak
poněvadž tak jako tak bylo to zařízeni jen na tu krátkou
dobu, než se sejde Národní shromáždění a bude jmen-
ována řádná vláda, a pro psychologické důvody výše uve-
dené přijímáme loajální! vysvětlení, které o té změně
podává jednatel Národního výboru dr. Soukup:

„Bylo ukázáno na to, že jednání a dorozumívání s vlá-
dou pařížskou může být neobyčejně svízelné, poněvadž
její ministerský předseda prof. Masaryk jest v Americe,
ministr vojenství dr. Štefánik v Sibiři a ministr věcí
zahraničních a zároveň ministr vnitra a financí dr. Beneš
v Paříži. Z důvodů účelnosti a nezbytné revoluční poho-
tovosti bylo pak usneseno, aby kompetence Národního
výboru byla rozšířena.“

Z té doby jsou jasně viditelny stopy některých obav
Národního výboru. Aby zamezen byl chaos a aby
nezmizel podklad právního pořádku, stanoví první zákon
zatímní platnost všech dosavadních zákonů. V manifestu
k národu pak, kterým Národní výbor doprovodil první
zákon a v němž ohlašuje svobodu jazykem básničtějším,
jako hlavní motiv vystupuje starost o klid:

„Lide československý, vše, co podnikáš, podnikáš od
tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny
samostatných svobodných národů!

Nezklameš očekávání celého kulturního světa... Celý
svět sleduje Tvoje kroky do nového života... Zachovejž štít
čistý...! Nezapomínej národní kázně! Buď si stále vědom,
že jsi občanem nového státu nejen se všemi právy, nýbrž
i povinnostmi!

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode
dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly dů-
stojny veliké chvíle nynější! Naši osvoboditelé Masaryk a
Wilson nesmějí býti zklamáni v přesvědčení, že dobyli
svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti. Ani je-
diným rušivým činem nesmějí býti zkaleny nynější veliké
okamžiky, ani jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co
by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa! Každý
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tikové touží jí představit národ v pořádku, který by byl
doporučením a příslibem konstruktivnosti. Protiněmecké
výtržnosti mohly by podvrátit mínění, které se očekávalo
od mírové konference, že bude možno sjednat dobrý
poměr mezi Čechy a Němci v jednom státě a že není tře-
ba oddělovat je hranicemi. Násilí protižidovské bylo by
obzvláště těžce snášeno anglosaským veřejným míněním.
A ohrožování majetku vzbudilo by podezření v celé
Dohodě, která netoužila dosavadní společenský řád měnit
a obávala se v nových státech přístupnosti vlivu ruskému.

Proto Národní výbor tolika slovy přikazoval zacho-
vání klidu. Byla to mimo jiné také první příprava na mí-
rovou konferenci.

Ferdinand Peroutka

z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému je svato.
Svobody osobní i majetku soukromého nesmí býti
dotčeno."

Jak vidět, krotký ráz revoluce byl vědomě
připravován, a přesvědčení o nutnosti pořádku bylo
hlavním článkem už prvního republikánského katechis-
mu. Svobody nemělo být využito bouřlivěji, než byla
dobyta. Národní výbor řídil se tu poslušně pokyny
zahraničního vedení, které poslalo informace, že Dohoda
by výtržnosti a násilí snášela s nelibostí a že by z nich
mohla sestavit účet, který by byl podán na mírové kon-
ferenci. K přáním Dohody měli reprezentanti národa jí
osvobozovaného jediný poměr: vztah uctivé poslušnosti.
Bylo k tomu mnoho dobrých důvodů. Dohoda měla v ru-
kou rozhodnutí o všech národních přáních a čeští poli-

7

Fotografie, které Vám představujeme u příležitosti stého výročí vzniku Československa, pocházejí z alba rodiny
Jelínkových, která pochází z Chrasti u Chrudimě. 
Autorem alb je Karel Mrázek, který je vyrobil, uložil do nich fotografie a pečlivými popisky z nich udělal
unikátní fotoreportáž z počátků Československé republiky. Fotografie mapují dosti podrobně dění v Praze
od vyhlášení samostatnosti Československé republiky 28. října 1918 přes přísahu československého vojska dne
8. listopadu 1918, příjezd prezidenta T. G. Masaryka dne 21. prosince 1918, vojenskou přehlídku na Invali-
dovně a dekorování legionářů, slavnosti pořádané na počest nově vzniklé republiky až po pohřeb generála
Milana Rastislava Štefánika po jeho tragické smrti dne 4. května 1919. První album K. Mrázek nazval
Z prvních dnů naší svobody, druhé Příjezd osvoboditele národa a obě věnoval rodině Jelínkově v roce 1919.

Počátky československé republiky ve fotografiích
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První uvítání na české půdě osvobozené vlasti. T. G. M. s dcerou Olgou a synem Janem

První uvítání na české půdě osvobozené vlasti. T. G. M. a gen. Piccione, 21. prosince 1918
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Skloněné prapory v okamžiku než president vychází
z Wilsonova nádraží

Rota francouzských legionářů zahajuje průvod
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Dvorní ekypáž verze 1. básníka Machara, 2. syna Jana, 3. dceru Olgu

Auto s presidentem odjíždí z nádraží
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Dívky v krojích v průvodu

Ruská legie v průvodu
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Anglická mise u Mariánské ulice

Legionáři z Ruska
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Sokolská jízda na Karlově mostě

Presidentova jízda koňmo v Královské oboře
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Příchod presidentův: 1. president, 2. gen. Pellé, 3. Klofáč, 4. pluk. Husák

Vojenská přehlídka na Invalidovně

T. G. M. a vojsko v prvních týdnech ČSR
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1. president, 2. ministr Zahradník, 3. generál Pellé, 4. ministr Soukup

Dekorování, rozmluva s ministrem Klofáčem, křížkem je označená pí. Naděžda Kramářová
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Slavnostní dekorování důstojníků na Invalidovně

Vojenská přehlídka na Invalidovně
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President přehlíží československé vojsko (první tři vpravo zástupci italské legie)

Pietní vzpomínka na popravené pány české
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První čeští legionáři z francouzské a italské frotny

Slavnostní přísaha československého vojska dne 8. listopadu 1918: 1. dr. Scheiner mluví
k vojínům, 2. ministr Klofáč, 3. ministr Haberman, 4. generál Řezáč
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Příjezd francouzských legií do Prahy

Očekávání příjezdu legionářů: 1. spisovatel Čapek-Chod, 2. Klofáč, 3. Diviš pdm.,
4. dr. Scheiner
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Typické francouzské vozy tažené mulami zajišťují zásobování potravinami a municí

Příchod Šidlíkova praporu, francouzská legie
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Ze závodů veslařských, ministr práce Staněk na závodech

Veslařské závody na počest republiky
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DÁRCI MASARYKOVA LIDU

Abdul Mananonová M. Praha 1 300

Benderová M. Stenovice 250

Beránek J. MUDr. Týniště n. Orl. 600

Bíbrová Dagmar Pardubice 1000

Bistrová Růžena Praha 4 200

Buriánová Olga MUDr. Chrudim 200

Capoušek Evžen Ing. Praha 5 200

Curry Ladislav Čelákovice 200

Čejka Jiří dr. Roudnice n. L. 100

David Pešek Dvořák Praha1 400

Dušková Miroslava MUDr. Praha 5 100

Dvořák Jan Ing. 100

Fišer Antonín Plzeň 500

Fraňková J. Benešov 500

Frommer Alfréd Olomouc 300

Havlín Jasoň Liberec 15 200

Havlín Radovan Kostelec n/Č.lesy 1300

Hořínek Karel Olomouc 200

Houdková Kateřina Praha 10 900

Hrdličková-Králová Jar. Praha 4 200

Janáková D. Praha 6 100

Janasová Marie Praha 10 200

Jandus Jan Praha 6 500

Jůna Jaroslav Zásada 200

Kadlec Jiří Hodonín 200

Kornerová L. Plzeň 400

Kreček Stanislav JUDr. Praha 2 1300

Křížková Ludmila Praha 3 300

Legdan Michal Karviná-Hranice 100

Löbl Karel Praha 10 200

Martinovič Peter JUDr. Trnava 500

Mašek Jan Ing. Praha 3 1000

Matouš Stanislav Jablonec n. Nis. 200

Nehodová Květoslava Třeboň 400

Novák Filip Mgr. Praha 5 400

Pavlíček Zdeněk Praha 5 100

Poborský Petr  Jeblonec n. Nis 400

Potměšilová Jiřina Praha 6 300

Preclíková Jaroslava Praha 4 300

Preisová Dana Praha 6 800

Procházka Aleš Písek 200

Prošek Vítězslav Praha 5 300

Růžička Pavel Mgr. Praha 8 350

Růžičková Markéta Praha 6 400

Savin Janet Francie 100

Schwarzová Marta Praha 10 300

Snětina Lad. Úvaly 200

Svobodová Ilona Liberec 15 100

Šedivý František Ing. Řevnice 500

Šedivý Ondřej Roudnice n. L. 200

Šímová Hana Praha 6 100

Škrabánková Hana Tachovice 500

Špilauerová Miroslava Borovany 100

Šraier Petr Mgr. Benešov 100

Ústav pro soud. dějiny Praha 1 300

Vališová Jarmila Chrudim 200

Vašková Blanka Nová Paka 300

Veteška Jaroslav Praha 6 100

Vlk Lubomír Praha 6 200

Všehrd- Spolek právníků Praha 2000

Žídková Marie Ostrava 200

Velice děkujeme všem dárcům; díky této finanční pomoci můžeme ještě stále vydávat náš časopis Masarykův lid, který
vychází již od roku 1994. Částky, ktere jste poslali, ale v některých případech neodpovídají údajům v tomto našem sez-
namu, protože jsou odečteny členské příspěvky (100 Kč za rok), pokud nebyly dříve zaplaceny.
Je ale ještě celá řada členů KMH, kteří nesplnili svoji povinnost a nezaplatili členské příspěvky i za několik let.
Vzhledem k finanční situaci budeme nuceni těmto členům zrušit zasílání Masarykova lidu.

Děkujeme všem, kteří přispěli finančně na sbírkové konto pro vybudování pomníku; ještě
nám chybí částka 90.000 Kč, proto konto zůstává otevřené: 3257614319/0800.
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Sociální cítění ho provází celý život. Účastní se všude
tam, kde ho jeho země potřebuje, bez ohledu na násled-
ky, které toto rozhodnutí přináší.

Po násilném obsazení Československa nacisty vstupu-
je do odboje, později vojenského, stává se zpravodajcem
skupiny “tří králů“ – Balabána, Mašína, Morávka. Je zat-
čen a odsouzen na doživotí. Po pěti letech se vrací do svo-
bodné vlasti nemocen, ale vstupuje záhy do politického
života. Ne nadlouho. Za spolupráci s bývalou poslankyní
za národněsocialistickou stranu JUDr. M. Horákovou a
skupinou odporu po komunistickém puči je ve zmanipulo-
vaném procesu odsouzen na doživotí. Mírov, Leopoldov,
Valdice … dr. Nestával se vrací v roce 1963 s podlome-
ným zdravím domů. Rok 1968, zmařená naděje vpádem
okupačních vojsk. Někteří lidé pochybují o budoucnosti
země, ale dr. Nestával stále věří. 

Dodnes slyším jeho slova při posledním setkání s ním:
Jen klid, stačí zatroubit a všichni nastoupí!

Jeho prorocká slova se naplnila až třináct let po jeho
smrti. 

Vážený doktore Nestávale, vážený bratře Nestávale,
díky Ti za vše! Z našich myslí nevymizí ani Tvé jméno,
ani činy. Čest Tvé památce.“

20. září tohoto roku byla na domě č. 12 ve  Valentin-
ské ulici v Praze 1 odhalena pamětní deska JUDr. Josefu
Nestávalovi. Při této slavnostní příležitosti předseda
KMH ing. František Šedivý vzpomenul na významného
politika:

„V dějinách této země se lidé často dostávají do situace,
kdy je potřeba se rozhodnout, zda se postavit na stranu
zla s nabízenými výhodami, nebo na stranu druhou – se
všemi důsledky. V takovém rozhodnutí je každý sám, jen
se svým svědomím. Rozhodnutí velkých jedinců pak
vytváří dějiny. Mezi ně patří i dr. Josef Nestával.

Již jako osmnáctiletý vstupuje v roce 1918 do dobro-
volnických vojenských oddílů zakládaných na obranu
země, která již po nabytí svobody a samostatnosti začíná
být ohrožena. Nadšeného studenta sice zdrží na studiích,
ale přinese mu cenné poznatky, které pak uplatňuje v dal-
ším životě. Setkává se s legionáři vracejícími se z války,
s muži, jimž se válečné zážitky hluboko vryly do paměti.
Mladý student vstupuje do strany národněsocialistické,
aby zde hájil požadavky sociálně zralých spoluobčanů.
V této straně zůstává v různých funkcích až do konce živo-
ta. A ten nebyl ledajaký. Dochází k poznání, že nabytou
svobodu je třeba nejen střežit, za ni bojovat, ale vytvářet
v ní pro všechny občany podmínky pokojného života. 

23

Odhalení pamětní desky
JUDr. Josefu Nestávalovi
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RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V KOSTELE
SV. LUDMILY VE PROSPĚCH KMH

Redakce MasaRykova lidu, výboR klubu Milady HoRákové,Redakce MasaRykova lidu, výboR klubu Milady HoRákové,
GyMnáziuM Milady HoRákové posílají všeM čtenářůM upříMnéGyMnáziuM Milady HoRákové posílají všeM čtenářůM upříMné

přání kRásnýcH vánocpřání kRásnýcH vánoc
a Rok 2019 necHť je pRo vás RokeM dobRýM!a Rok 2019 necHť je pRo vás RokeM dobRýM!
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