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SDRUŽENÍ
T.G. MASARYKA
Presidente
osvoboditeli,
odkazu, který jste
vložil do našich
rukou,
věrni zůstaneme!

OZNÁMENÍ

Na čtvrtek 14. září 1989 případá 52. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Ten den v 15,- hod.

odpoledne položí výbor Sdružení T.G. Masaryka spolu s Masarykovou společností

květiny na hrob zakladatele našeho státu. Má to být první z pravidelných poutí
a shromáždění u hrobu T.G. Masaryka, které bude naše Sdružení pořádat každoročně.

K účasti zve~e nejen členy Sdružení T.G. Masaryka a Masarykovy společnosti, ale i

širokou veřejnost, zeiména mládež.
František Podaný

předseda výboru
Sdružení T.G. Masaryka
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Prohlášení__ výboru

" 3 d r‘ u žen í

pro

z a 1 o ž e n_í

T.G. Masaryka"

70.výročí vzniku samos t t ně ho státu poskytuje výjimečnou příležitost
konfrontovat naši současnost s demokratickými tradicemi českého a slovenského
:

fa. Tq ovšem není možné, dokud se nepodaří vymanit ze záměrného zapomenutí

ra útku muže, který se o založení Československé republiky zasloužil nejvíce,

T.G. Masaryka.
‘lasaryko’o velké životní dílo spojilo dějiny samostatné republiky s úsilím

českého obroezní o svobodnou, samostatnou a sociálně zabezpečenou národní
existenci; jeko práce, úsilí a boje jsou neodmyslitelnou součástí demokratických
tradic našeho národa. Skutečnost, že po desetiletí jeho umlčování a zatracování

(Masarykovy spisy iso. například vyřezeny z veřejných knihoven) státní orgány
ČoR dosud dokonce nepovolily ani obnovení Masarykovy společnosti, dokumentuje
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současnou nesvobodu a

potlačování snah o demokratický vývoj v naší republice.

Za těchto okolností se rozhodli signatáři tohoto prohlášení vytvořit ještě

před 28. říjnem přípravný výbor "Sdružení T.G. Masaryka" a vyzvat českoslc.ensfou

veřejnost k podpoře prací pro založení tohoto sdružení.
Na rozdíl od spíše vědecky a badatelsky zaměřené Masarykovy společnosti, jejíž
registraci podporujeme a budeme podporovat, bude mít"Sdružení T.G. Masaryka"

charakter především politický a národně vzdělávací. Bude zpočátku pracovat
neformálně, ale předpokládáme jeho oostupnou legalizaci. Jeho hlavním posláním
bude podílet se na péči o odkaz T.G. Masaryka, o vydávání a přístupnost je‘>o spisů

i prací o něm, podporovat obnovu kulturních památek na T.G.M., ale také vyvíjet
činnost v oborech společenské, politické i kulturní prače, které umožňují navazovat

na demokratické tradice československé minuosti a v tomto smyslu pracovat
k rozšíření prostoru pro demokratizaci, svobodu a lidšká práva v naší společnosti.

Občané,ktéří chtějí spolupracovat s pxíoravn'm víborem "Sdružení T.G.M.",
necht se ořihlásí podpisem na a..resy členů výboru.

V Praze dne 14.1C. 1988
Václav Havel

Eva Kantůrkové

Dan Kroupa

Martin Litomiský

Emanuel Mandler

Radim Palouš

Jaroslav Šabata

Program___a

zaměření

Sdružení___ T . G . M .

Prohlášení k 28. říjnu 1988 byl ustaven přípravný vvbor Sdružení T.G.

Masaryka. Pohnuté události při lidovém vystouoení k 70. výročí vzniku CGR
a při vzpomínce na 20. výročí smrti Jana Palacha byly podnětem k rozvinutí
činnosti Sdružení T.G. Masaryka.

Sdružení má za cíl ;
- 1) Popularizovat život a dílo zakladatele svobodné CSR ve veřejnosti, ve školách,

přednáškovou činností, vydáváním ;

se jeho dílem, život™ i

děl T.G. Masaryka i prací zabývajících

prací zabývajících se jeho dílem, životem i odkazem.

- 2) Vyzvedávat postavu T.G. Masaryka, i osobností spojených s je^o odkazem formou

seminářů, přednáš°k, fotografií, 'ilmů i dalších vědeckých a uměleckých :í“l,
včetně obnovy památníků, museí, názvů ulic, náměstí, atd.
- 3) Podoorovat vědecké bádání jednotlivců,skupin i institucí, které se budou věnovat
této činnosti.

V prvé řadě pak podporovat činnost znovuobnovené Společnosti T.G. Masaryka.

- 3 -

- 4) Podporovat činnost navazující na Masarykovy ideje.

- 5) Vytvořit nadaci T.G. Masaryka, jejíž činnost, obsah a podmínky budou uvedeny
ve zvláštní p íloze.

- C) Založit občasník, který tjde informovat o práci Sdružení T.G. Masaryka, nadace
i všech institucí,které se zab'vají prací a odkazem T.G. Masaryka.
Na základě tíhoto programu a úvodního prohlášení přípravný výbor Sdružení
r.G. iV saryka vy;'vá naši veřejnost, aby se vyslovila kladně k odkazu našeho

v '••/ho moderního my.litele a politika a přihlásila se formou dopisů na uvedené adresy
člen’ přípravného výboru.

březen 1989

/stavujíc í___schůze

Sdružení

T.G.

Masa r y k a

list vující schůze Sdružení T.G. Masaryka se konala v Praze dne 24. června
195?. Schůze zvolila výbor sdružení, jehož

složení bude zveřejněno dodatečně,

ustavila pracovní skupinu pro obnovu památek a památníků na T.G. Masaryka a prohlášení

obs'bující návrh na přejTn^vóní ulic a námř >tí s jménem J.V. Stalina na ulice

a náměstí T.G. Masaryka. Sfružení TGM se zejména věnovalo diskusi o své činnosti
v druhé pol vině letošního roku.
Předsedou v-'boru Sdružení

byl zvolen František Poddaný (Bendova 39, Plzeň),

tajemníkem Milen Podzimek) Výšina 577, Tanvald).
''družení TGM zřídilo dále pracovní s upinu, které má shromažďovat a zpracovávat
k;

n'tv občanů k obnově i m'tek na osobu or«-zi -nta T.G. Masaryka. 0d >o'. šdnými

pracovníky b'to skjpiny jsou :

.Josef Sennišin, ústí nad Labem 1, box 14, PSČ 40021 a Jaroslav Bahník, Přemyslova 7,
Havířov - 81 -dovice, Pr^ 73f>Cl.

P

o h 1 á š e n í___u_s_t a v u j í c í _ s c h ů z e

Sdružení

TGM

’.a základ' s ého propr mového prohlášení rozhodlo se Sdružení T.G. Masaryka

zahájit oráči k obnově památek, pa^tníků, muzeí, názvů ulic
■>

a náměstí,

pfsinajících osobnost Tomáše Gar. Masaryka. Za tím účelem Sdružení T.G. Masaryka

ustavilo pracovní komisi, Která bude evidovat příslušné památky a snažit se o jejich

co nejkvalifjkovaně>ší a npjrychlejší obnovu.
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Tato práce bude vyžadovat jak podporu a účast veřejnosti,tak - pochopitelně jistý čas. Ma vsak chceme veřejně připomenout osobnost a jméno T.G. Masaryka co
nejdříve. V době, kdy ještě příliš mnoho ulic a náměstí v našich obcích nese

jména připomínající masové represe stalinismu, je náš požadavek jistě pochopitelný.
Sdružení T.G. Masaryka žádá, aby ony ulice a náměstí v ČSSR, které dosud nesou

jméno J.V. Stalina nebo jeho nejbližších spolupracovníku, byly ještě během léta,

tzn. do konce srpna letošního roku přejmenovány na ulice a náměstí T.G. Masaryka.

Spolupráce
a

Sdružení

Společnosti
T.G.

T.G.

Masaryka

Masaryka

V úterý dne 4.7. 1989 se setkali zástupci Společnosti T.G. Masaryka a nově
založeného Sdružení T.G. Masaryka. Na programu schůzky byla debata o vzájemné

spolupráci. Každá z těchto aktivit má specifický přístup k propagaci a šíření
myšlenek i k zkoumání života a díla zakladatele Československého státu.

Sdružení T.G. Masaryka se zaměřuje na šíření idejí i tradic praktické politické
činnosíi prvního prezidenta ČSR mezi širokými vrstvami československé společnosti.

S plnou vážností podporuje oráči nově obnovené Společnosti T.G. Masaryka, kte'á
zpracovává a podává filozofický a historický pohled na osobnost Tomáše G.

Masaryka.

Usnesení

Předsednictva___ výboru__Sdružení

T.G.___ Masaryka

z

21.7.

1989

Předsednictvo Sdružení T.G. Masaryka se na své schůzi dne 21.7. 1989 podrobně
zabývalo úkoly Sdružení na nejbližší období, jak vyplynuly jednak z prohlášení

přípravného výboru, jednak z podnětu ustavující schůze Sdružení T.G. Masaryka
zaměří zejména :

1. Na vytvoření knižního fondu T.G. Masaryka. Pevním jeho úkolem bude
zpřístupnění soisů T.G. Masaryka i knih, které se týkají jeho osoby a díla.

Za tím účelem Sdružení T.G. Masaryka požádá občany, aby se sanžili vyhledat díla
Masaryka a o Masarykovi a zaslali je formou darů Fondu T.G.M.

Bližší údaje o knižním fondu T.G. M.a o jeho dalších i.kolech (např. shromážďování
obrazového materiálu) z>*eřejní Sdružení v blízké době.
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2. Sdružení T.G. Masaryka uspořádá nábor členstva v celé republice i mezi
krajany v zahraničí. Krajany v zahraničí

vyzve, aby založili Nadaci T.G.M.,

obdobně bude usilovat o založení Nadace T.G. M. v CSSR. Nadace T.G. M. má sloužit

k podpoře činností navazujících na masarykovskou tradici, ale také k obnově památek
a pomníků, obnovení názvů ulic a náměstí spjatých se jménem T.G. Masaryka je
jedním z dalších důležitých úkolů Sdružení. Za tímto účelem byla ustavena pracovní

komise, jejímž úkolem je evidovat masarykovské památky a shromažďovat podněty

obyvatelstva. Ve spolupráci s místními občany bude tato komise usilovat o urychlené
přejmenování názvů ulic a náměstí, kte é dodnes nesou jméno J.V. Stalina nebo

jeho nejbližších spolupracovníků, jménem Masarykovým.
4. Sdružení T.G. Masaryka již navázalo spoluoráci se Soolečností T.G. Masaryka
a bude ji rozvíjet zvláště oři uspořádání cyklu populárních přednášek o životě
a díle T.G. Masaryka a při vydávání občasníku Sdružení.

5. Sdružení T.G. Masaryka se zúčastní veřejného shromáždění na podporu lidských

práv 14. září t.r., které pořádá Helsinský výbor spolu s nezávislými iniciativami,
ekolo-ických brigád u příležitosti výročí vzniku republiky a oslavy výročí dne

lidských práv 10. prosince.
6. Až do 1. výroční schůze v 1. čtvrtletí příštího roku bude výbor Sdružení
pracovat v tomto složení : Jaroslav Bahník, Václav Havel, Eva Kantůrkové,

Jindřich Kavka, Daniel Kroupa, Martin Litomiský, Emanuel Mandler, Slávek Pohořalý,
František Podaný, Miloň Podzimek, Jitka Prokešová, Josef Semanišin, Jaroslav Sabata,

Karel Šulc a Zdena Zinnerová.

Předsednictvo výboru tvoří :

Předseda : František Podaný

Bendova 39, Plzeň,

Místopředseda: Emanuel Mandler

Nad lesním divadlem 1214, Praha 4

Tajemník: Milon Podzimek

Výšina 577, Tanvald

Členové předsednictva:

Jaroslav Bahník

Na vápence 762/5, Železný Brod

Martin Litomiský

Doudova 6, Praha

Josef Semanišin

pošt, přihr. 14, Ústí n L.
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Zájemci o členství v Sdružení T.G. Masaryka se mohou přihlásit na výše

uvedené adresy.

V P-aze dne 21.7. 1989

Za Siružení T.G. Masaryka
František Podaný

Emanuel Mandler

Milon Podzimek

1931-se spisovatelem Karlem Čapkem v Bystřičce

1935-s presidentem dr. Edvardem Benešem

