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SDRUŽENI
PRO REPUBLIKU
REPUBLIKÁNSKÁ
STRANA
ČESKOSLOVENSKA

Havlíčkobrodská výzva:
POMOZTE POTŘEBNÝM!

RES PUBLICA

REPUBLIKÁNSKY DAR

ŽIVOTU
V České republice ekonomická i politická transformace
údajně pokročila, ale trochu se při tom náruživém budová
ní zapomíná, tak jako v minulosti, na to, že člověk nežije
jen sám pro sebe.
Zapomíná se na solidaritu s těmi, kdo potřebují pomoci.
Takřka každý den jsme svědky naléhavých výzev. Jednou
z nich je i upozornění na trvalý nedostatek nejdražší teku

tiny - lidské krve.

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČESKOSLOVENSKA
My, republikáni, nikdy nezůstáváme jen u slov, vždy následují činy.
Na důkaz toho věnovali členové havlíčkobrodské místní organizace
SPR-RSČ dne 6. 9. 1995 v místní transfúzní stanici bezplatně svoji

krev.
Vyzýváme všechny členy, příznivce i ostatní občany k následování.

PhDr. Miroslav Sládek
předseda SPR-RSČ

i Uvnitř

čísla

1. Věra Vernerové: Cenzur* u nás stál? funguje’
2. Clářich V r ch &: Interpelace ir.inistrs Jana Runila.
3. Vylosované pořadí ústních interpelací rsrlarr.entu ČR.
4. Ladislav C 1 Š á k st.: C cestě pana DIKA z* poznáním
pravdy o osudu kupónové knížkj z I.viry kuo. orivi/ťi zac ? .
5. Václav Vojíř: Tradice a česká státnost. Pokračování
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perských republikánů. Právě z to
hoto důvodu se rozhodl kontakto
vat s poslancem Vrchou. Od pro
jednání interpelace v českem par
lamentu pak očekává především
prošetření postupu Policie ČR
v jeho případu.
(nail)

'

jeli at dvě hodiny po ohlášení
vloupání. Překvapilo mne také to,
Že se vůbec nesnažili zjistit viníka
např. stopu pachatele pomocí slu
žebního psa, “ říká zástupce šum-

I

„Domníváni se, že se jedná o poli

tickou
pomstu“.
Miroslava
Horáčka především překvapilo
jednání Policie CR. „Policisté při

Moravská Třebová, Frýdek-Místek, Kroměříž, Malá Morávka a další.

, V dopise Janu Rumlovi, který
předchází
ústní
interpelaci,
Oldřich Vrcha důrazně žádá o přešetření případu vloupání do bytu
Miroslava Horáčka. Upozorňuje
zároveň na sérii několika dalších
vloupání do sekretariátů republi
kánské strany a poukazuje na je
jich nedostatečné vyšetření.
Miroslav Horáček v souvislosti
se ztrátou materiálů místní repub
likánské organizaci nevylučuje
politický podtext loupeže. Jak sátn
uvedl do protokolu policie:

a desítky m ístních organizací naší strany, mj. Jihlava, České
Budějovice, Brno, Praha, Třebíč, Pardubice, Plzeň, Tábor, Děčín,
Hrádek u Rokycan, Cheb, Týn n/Vltavou, Olomouc, Hradec Králové,
Kladno, Pelhřim ov, Ostrava, Jindřichův Hradec, Baška, Rychnov
n/Kněžnou, Zlín, Liberec, Prostějov, B runtál, Litovel, Žulová,

ŠUMPERK - Ústní interpelaci
na ministra vnitra Jana Rumla
v souvislosti s loňským vyloupe
Jedna z nájemnic viděla v inkriminované době vcházet do domu tři ním bytu šumperského jednatele
podezřele, vyhlížející osoby> dva muže a jednu ženu. Zda se jednalo ^republikánské strany Miroslava
Horáčka vznese v poslanecké sně
skutečně o pachatele, by mělo prokázat další vyšetřování.
movně českého parlamentu posla
nec za SPR-RSČ, Oldřich Vrcha.
Z bytu si tehdy, tj. 28. listopadu,
pachatel odnesl kromě různých
spotřebních věcí v ceně přesahují
cí 242 tisíc korun i materiály SPRRSČ jako např. seznamy členů, ra
zítko místní organizace, vyplněné
předtisky plánu činnosti apod.

v l-.

loupí pvaži®® tpapuBsOOllsán
za politickou pomstu

S u i r i - Ů '.

Od domácího úkolu k úspěchu

Z

Šumperk (hr) - Byt tiskového mluvčího SPR RSČ Miroslava Horáčka
vyloupili 28. listopadu v dopoledních hodinách neznámí pachatelé. Ma
jitel byl v té době na služební cestě v Praze. Kromě cennýcíi věcí televizoru, videotechniky, satelitu a kopírky, zmizely také stranické ma
teriály, seznamy členů s adresami a razítko znějící na Sdružení pro
republiku - Republikánská strana Československa, M. O. Šumperk,
Rooseweltova 16, tel. 6779. M. Horáček nevylučuje možnost politicky
motivované krádeže, kde odcizení dražších předmětů mohlo být pouze
zástěrkou. Škodu odhaduje na půl miliónu korun.

slanec Křížek považuje \^
av zemědělství za kritický

C V A T ii

Vyloupili byt kvůli
politické příslušnosti?

SaW___ ___ ,_______ o

Č

Foto: REG,CN “ ROSTISLAV HÁNYŠ
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takto vyhrožoval. Kdo to mchl být,
to skutečné nevím. Nevím, jestli to
byl nějaký příznivec českonémeckého porozumění. Nemusel to byt
přímo člen, ale nějaký příznivec,
který se dostal k tomu letáku a roz
čílilo no to. ‘ prohlásil 'zástupce
šumperslcých republikánů k mož
nému důvodu vvnružaeho telefo

}

Po návratu ze služební cesty z Prahy čekalo mluvčího MO SPR RSČ
Miroslava Horáčka nemilé překvapení v podobě vyloupeného bytu..

Herečka J. cvakrat v minulých
ínecn republikánům vyhrožoval
anonym exciczj. Z. jeho slov vy
plynulo. že ta anonym poprvé
ozval ve středu 19 července kolem
jedenácté jtocinv dopoledne. Dru
hý výhružný uietenát zaznamena
li íumperštl republikáni v pondělí
tr esce ••• devět hodin dopokrátce před příjezdem iumé televize, která s MircslaHcráčkem točila roznovor
o provokačmen letactch.
Jak Miroslav Horaček sdělil, oesah
obou telefonátů byl totožnv a pravoěpodccné byl jenes autorem ternyi člo
věk ..Oznamii-cam. že pokuo nene
cháme sudetsice Němce na pokoti. tak
nam vybočí áo novém naši kancelář
Sví to taxový mstreny hlas zřejmé
starší csccv-a bylo to dost slabé siy5ct" sved veccua sekretanáni SPRRSČ. A dále scéiflt _V pondělí, ještě
než přišla teievux ,scm voial na Poli-

či ČR i na Městskou polici 3 ozná
mila. že by v tomto připncé nemehla
rac dělal. protože nemá žádné pravo
moci. Na Policii ČR mi řekli že pyro
technik není k dispozici a doporučili
pro případ, že by se to opakovalo, ane
bo kdybyenom někde viaíli nějaký
neznámý tikající předmět, soyenom
neprodlené zavolali znovu.“
J3ylo to poprvé, co nam někdo

Na výzvu již v m inulých dnech kladně reagovaly stovky občanů

nUMPERK - ?oale vedoucího
sekretariátu SPR-RSČ Miroslava

-ill.

JJor-.A

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

Ústili interpelace - vylosované pořadí
Datum interpelace:8.2.1996
Poř.Kdo

Na koho

-1. • •' 7V6

Vážení páni cenzoři!

Datum a čas losováni:6.2.1996 14:23:10
Dovoluji si reajovat na Váni úmyslně poškozený o. otevřený dopis
který mě opožděně přišel od mého man”-/.' v:i ’ an». Vernera z U.S.A,
iúyslela jsem si, ze po tkzv. Sametové revoluci 1?U?, byla u nás
zrušena cenzára - tvrdí to tak naše demokratická vláda, kde jsou
také bývalé struktury KSČ.
r.yní jsem se na vlastní kůži přesvědčila že cenzura stále funguje!!!
Tuto skutečnost jsem ihned telefonicky oznámila manželovi do U.S.A.
Velmi se tonu‘divil a byl pobouřen i jeho přátelé v U.S.,-..
Dokonce to chtějí celé zveřejnit v americkém tisku,
šádám Vás c urychlené vysvětlení celého incidentu!
Celý tento trestuhodný incident mě no tolik rozlobil i měno manžela,
že uvažuji po poradě s právníky, podat na Vás trestní oznámení za
porušování poštovního tajemství a listiny z-úcladnich prav a svobod.
..dyž Jste chtěli dopis prohlížet a cc-r.zůrcvat, tak proč js .m k
lomu nebyla přizvaná?

Předmět interpelace
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55

Vrcha Oldřich
Ruml Jan
ve věci protizákonného rozhodnuti rady měst.části BRNO-stře
Brožik František Budinský Vladimi ve věci privatizace v dopravě
Payne Jiři
Zieleniec Josef ve věci působeni ČR v Radě bezpečnosti OSN
Šoler Jiři
Ruml Jan
ve věci policejní persekuce P.Karhánka ve Vsetíně 17.11.95
Páv 1 oniáš
Budinský Vladimi ve věci efektivity dálničních známek
Vyvadil Jiři
Zieleniec Josef ve věci česko-německé otázky
Kulička Pavel Vodička Jindřich ve věci soc. dávek u zdravot, postižených děti
Vrcha Oldřich Runil Jan
ve věci vloupáni do bytu p.M.Horáčka bytem Šumperk
l.obkowicz Michal Benda František ve věci geologického průzkumu v Kašperských horách
Valenta Josef Stráský Jan
ve věci záchranné služby
Wagner Jozef Stráský Jan
ve věci nespecifikované
Koháček Petr
Budinský Vladimi ve věci propojeni našich dálnic s EU dopravili šili
1 řebický Jan
Kočárník Ivan
ve věci miiy zdaněni
Lohkov/icz Michal Benda František ve věci ložisek zlata, jejich průzkumu a připadne těžby
Vrcha Oldřich
Lux Josef
ve věci pozemku manželů Kunešových k.ů. Telčice u Rosic
Vík Jan
Novák Jiři
ve věci ovlivňováni stál, zastupitelství a soudu
Gjurič Andrej
Vodička Jindřich ve věci situace občanů ČR a jejich děti studujících ve SR
Šlrail Jaioslav Vodička Jindřich ve věci realizace zákona o sociální podpoře

56
57
58
59
60
61

l.oukota Milan Ruml Jan
ve věci dvojího občanství
Recman Svatomi Pilip Ivan
ve věci podpory státu výiky s jiným vyuč.jazykem než českým
Novák Jaroslav Kočárník Ivan
ve věci vyrovnáváni DPI I
Koháček Petr
Budinský Vladimi ve věci výstavby dálnic
Štěrba Tomáš Zieleniec Josef ve věci souč. česko-něm. vztahů
Štrait Jaroslav Vodička Jindřich ve věci valorizace důchodů

62
63
64
65
66
67
68

Valenta Josef Stráský Jan
Valach Vítězslav Stráský Jan
l.oukota Milan Ruml Jan
1 rojan Zdeněk Novák Jiři
Loukota Milan Zieleniec Josef
Vík Jan
Ruml Jan
Štěrba 1 omáš Dlouhý Vladimir

ve věci zdravotní pojišťovny
ve věci vyžadováni informaci VZP
ve věci účasti příslušníků BIS na rasověmotivovaných akcicti
ve věci statistiky o obviněných a odsouzených vevěznicích
ve věci personálního obsazeni českých velvyslanectví
ve věci voleb 1996
ve věci odpovědnost státu za závazky v podnicích po privat.

69
70
7I
72
73
74

Lobkowicz Michal Benda František
Roschová Anna Novák Jiři
Vorliček Zdeněk Vodička Jindnch
Vrcha Oldirch
Stráský Jan
Vík Jan
Ruml Jan
t oukota Milan
Skalický Jiři

ve věci problematiky těžby zlala v Mokrsku
ve věci rekodifikace některých zákonů
ve věci ohroženi sociálního systému populačním vývojem
ve věci okresní nemocnice v Přerově
/
ve věci ovlivňováni Policie ČR
/ I /
ve věci privatizace Horáckých novin
/
\
rp-.
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Očekávám brzkou odpověď a řádné vysvětlení
celého incidenta, případně omluvu.
3 pozdravem:
Věra Vernerová
ZzCrwřt/t-rJ

ul.Stará -24
7 Ž-C 13

il A í Ü T í h

XXXXXXXXXXXXXXXXXÄXXXXZX"

řřílohri: kopie poškozeného a úmyslně otevřeného dopisu přilepeného
oúskou s nápisem: Č3SKÁ ite'l'A, ÚLú-aIIC -

1,2 vO
pan

Vážený
i

... .

Vážený pane ministře.
důrazně Vás žádám o přešetření případu násilného vniknutí
do bytu pana Miroslava Horáčka, I’od Senovou 44/B, Šumperk.
V daném případě se jedná jednak o vykradení bytu, ale také vy kradení materiálů SPR - RSČ jako seznamy členů, razítko místní
organizace SPR - RSC. Tak .jako byl. několikráte vykraden skretariát SPR - RSČ v Praze, nikdy Vaši policisté nezjistili viníka
v I o ti pá n í .

Jan Ruml
m j. ii i s i r v n i t r a
1’

r

a

h

a

V daném případě postupovali policisté naprosto neprofesíouálué. Jednak pozdější příjezd na místo činu vloupání a také
toho, že vyšetřující poli ci s té se nes nažili zjistit v i nika
na
příklad stopu pachatele za použití služebního psa atd.

Poškozený rovněž žádal kopii, protokolu, tento byl však vy
rozuměn, že ze zákona policie sepsaný protokol nesmí vydat.
Žádám Vás pane ministře, aby s konečnou platností jste zastavil
sérii útoků násilí, vloupání a vykrádání sekretariátů naší
SPR - RSC na které již několikráte ve svých interpelacích pou kazoval předseda poslaneckého klubu SPR - RSC pan Jan Vik.
i
■ V Praze dné 8.února
I

1996

Oldřich Vrcha
poslanec PSP ČR

O cestě pana DIKA za poznáním pravdy o osudu kupónové knížky z prvé vlny kupónové privatizace
I když pan DIK není žádný
neználek. přesto sc při vstupu do
místnosti (lépe řečeno do salo
nu) jednoho podniku s meziná
rodní účastí. kde úřaduje pan
ředitel tohoto podniku, téměř
panu DIKOVI podlomila kolena
a udělaly mžitky před očima
nad přepychovým zařízením,
které tam spatřil
Dokonce se
mu zalálo, že v jednom okamži
ku zde zahlédl své nevyplacené
dividendy v podobě výrazně
jiskřícího hodu na jednom křištálovém lustru.
V tomto úžasu přeslechl již
poníkohkráté vyslovenou otáz
ku pana ředitele, co si přeje.
Když se pan DIK probral ze

svého úžasu, nevěda, zda při
vstupu vůbec pozdravil, učinil
tak následně a připojil svoji otáz
ku: „Rád bych věděl, kolik let
ještě potrvá, než bude továrna
natolik modernizovaná a pro
sperující. aby její vedení zapo
čalo s vyplácením divident drob
ným akcionářům."
Pan ředitel, člen současné dozor
čí rady, zdarma vystudovaný za
minulého režimu. přívrženec sou
časného režimu a věrný sluha sou
časného vedení závodu, který ještě
neví, žc až vykoná jemu přiděle
nou špinavou práci, bude považo
ván novým majitelem továrny za
osobu nežádoucí, sdělil panu
DIKOVI následující ponaučení:

„Současné vedení továrny si
je vědomo velké zodpovědnosti
pozvednout z trosek tuto továrnu
na velmi dobře prosperující úro
veň a předpokládá, že drobní
akcionáři budou rozumní a
usnadní současnému vedení jeho
záměr tím, že své akcie prodají
zahraničnímu účastníku, pokud
tento projevil dobrou vůli tyto
akcie vůbec
koupit. Pokud
ovšem malí akcionáři nebudou
natolik rozumní a nepodaří se
od
nich zakoupit dostatečné
množství akcií, aby bylo možno
ten malý zbytek prohlásit za
zbytkový a jejich hodnota sníže
na natolik, že si jejich majitelé
za tuto stěží uhradí výlohy s

kupónovým zázrakem, bude při
kročeno k jinému řešení, které
by vypadalo následovně - pro
tože po tříletém úsilí současné
ho vedení o modernizaci továrny
je tato v tak zoufalém stavu,
dojde pravděpodobně k bankrotu
továrny a následné k razantnímu
snížení majetkového jmění. Tato
továrna pak bude piodána zatím
"neznámému.,
podílníku za
směšnou cenu a'DIKOVI- si pak
budou moci utřít svíčku u nosu."
Tuto nehoráznost však pan
DIK již nevydržel a vyskočil ze
židle tak prudce, že zvrátil stůl,
který neštastné padl na nohy
pana ředitele. Od jedné z nich
zaslechl DIK nepříjemný zvuk -

řach - a bylo po debatě. Jaké
důsledky tato událost měla, co z.
celého případu udělaly sdělovací
prostředky a jak se zachovala
policie, o tom pan DIK přemýšlel
už v cele předběžného zadržení.
Tam si rovněž vyslechl z radio
přijímače besedu kjelio případu,
kde
se
její
účastníci
po
mnoha zbloudilých a nicueiikajících blábolech (aniž by některý
poukázal, na podstatu věci) nako
nec dohodli na definici, žc k
tomuto politováníhodnému pří
padu mohlo dojít v důsledku díry
v legislativě.
Ano! DÍRA! To je ta správná

analýza. Díra, to je vždy věc
zapeklitá. Díra ozonová, díi.t v

deštníku, díra v peněžence, díra v
botě a co teprve díra v hlavě, ze
které se leckdy vysype i těžko
pojmenovatclný obsah. Může se
stát leccos a nebylo by na tom
nic zvláštního, kdyby v tomto
případě nedocházelo mnohdy k
řetězové reakci, která má za
následek právě ty díry v záko
nech. výnosech, nařízeních, jed
nání a chování.
A proto, vážení DIKOVÉ,
pozor na díry a obzvláště pozor
na lidi, kteří Vám tyto díry při
pravili a nadále nově a nové i v
jiných oblastech našeho života
připravují.
Ladislav OI.ŠÁK st.,
Šumperk

Generál M. R. Stefánik byl přesvědčeným přívržencem obnovení
českého království. Jedině v lesku koruny viděl slibnou budoucnost
Čechů a Slováků. Nikdy se tím netajil a právě tyto názory na budoucí
státní formu byly jednou z příčin, proč nebyl oblíben u Dr. Beneše.
Dr. Beneš byl pro republikánskou státní formu od počátku. Ne
souhlasil ani s prof. Masarykem, který se vyjádřil několikrát zcela
odlišně. Ve schůzi zahraničního výboru dne 17. února 1920 zlehčil

Podobně je tomu v poměru mezi jedinci, kmeny nebo oblastmi,
jedince ke společnosti a společnosti k němu. Časem dochází k upevnění
posice hlavy státu, ke vzniku úřadů, ke kodifikaci poměru panovníka
k národu, k vyjádření toho, co se rozumí královstvím, českým státem,
se dostává pozvolným přirozeným vývojem do přesných mezí. Rok, tak
namátKou — třeba 1000 po Kr. opřádá český stát již nějakým stupněm
práva, Rádu. Ten se zdokonaluje, rozrůstá, tříbí a zlepšuje. Zku
šenost z minula je nejenom základem, ale i vůdčí ideou do budoucna.
Přežité, nepotřebné, nebo chybné odpadá vývojem. Zůstávají jenom
zásady osvědčené, pravdy všeobecně platné.

Všechny listy, zákony a smlouvy, které se od nejstarších dob
zabývaly českým státem s jakéhokoli hlediska, korunou českou a státo
právním postavením země, její samobytností, vzájemnými poměry
mezi údy českého státu a jejich vztahu k němu, osazováním úřadů,
jejich správou, obranou zemí, dědičností nebo volitelností v české říši,
zákony o posloupnosti, nástupnickými zákony, ústavou, stavy, sněmy
zemskými či krajskými, zemským zřízením, smlouvami se sousedy,
to vše so v souhrnu označuje českým státním právem.
Ono je legitimací národa a státu pro jeho místo v Evropě, legiti
mací pro jeho existenci a pevnou páteří jeho života. Je obrazem jeho
růstu, vývoje, kulturní příslušnosti a vyspělosti. Plynulý tok těchto
hodnot s pokolení na pokolení, to jest tradice.

Běžné se soudí a věří, že Bílá Hora tomu všemu učinila konec,
že ona znamená konec samostatnosti a státnosti české, zánik českého
státu. A tam že také skončila působnost a platnost starého českého
státního práva.
Dr. Pekař se obíral touto otázkou v novinových článcích v Ná
rodní Politice v prvých létech mladé republiky, shrnutých později
pro jejich závažnost v knihu, nazvanou "Bílá Hora." (Vesmír, Praha
1921.)

Náš největší historik říká na str. 53.:

"Na Bílé Hoře dostali jsme se pod kola osudu, stali se bezmocnou
kořistí domu Rakouského, ztratili své sebeurčení státní, národní,
mravní. Dne 28. října 1918 jsme se věkových pout zbavili — to je
tak zhruba myšlenka, jíž spojujeme navzájem obě velká data, mezi
nimiž leží tři dlouhá staletí. Historik, jak poznáme, bude moci konstatovati, že tato filosofie se nesrovnává ve všem se skutečností, jinými
slovy, že se kryje s pravdou v celkovém přehledu vývoje, ne však
hned od počátku.

S OBOU STRAN ROKU 1918.

I KDYŽ UZNÁVÁME - a to podle pravdy,
že český stát byl v r. 1918 obnoven, a že
tedy je pokračováním prastarého útvaru od
nepaměti včleněného mezi ostatní státy ve
středu Evropy, přece jen vidíme veliký
rozdíl v nejednom směru. V roce 1918
vyrůstá něco odlišného od původního obra
zu. Je tu nejen jiná podoba, rozsah, ale
i jiné poměry uvnitř, jiná vládní forma,
jiný vztah k okolí, Evropě, sousedům. Je
zcela nepodoben tomu, z čeho vzešel, jeho náplň je jiná, cizí.
Všechny ty změny a novosti mají nesmírnou důležitost do bu
doucna. Po čtyřiceti létech ten rozdíl vyniká jasněji.

Od doby, kdy v minulosti, zastřené mlhou neproniknutelného
zapomnění, vzniklo jádro budoucího českého státu, snad v časné druhé
půli prvního tisíciletí po Kristu, od té doby, zprvu bez litery a papíru,
ve zvycích, obyčejích, v dobrovolném udržování nějakého pořádku,
nepsaného zákona, později v listech, listinách a v prvních prostých
psaných zákonech, se vyvíjel ŘÁD tohoto jádra. Když v toku staletí
jeho postaveni v Evropě a mezi sousedy toho vyžadovalo, toto vše
spělo k přesnějšímu a dokonalejšímu vyjádření, k přesnější formě a
k jasnější, vytříbenější řeči. Neboť přibývalo nových okolností, jež
vyžadovaly složitějších jednání, jasnějšího upevnění a komplikovanější

koncepce.

Bílá Hora má podivuhodnou vlastnost dnů zvlášť osudových, že
nepřestala na zkáze, již při svém vstupu do dějin způsobila, ale že
zloba její rostla a mnohonásobila se pokrokem času. Kdo jí chce porozuměti lépe, musí rozeznati to, co původně chtěla, od toho, čím se
stala později vlivem okolností ....

Přecfpm třeba zdůraznili, že Bila Hora nechtěla vyvrátit
samostatnost českého státu, aniž vědomě zakládali nějaké Rakousko.
Bílá Hora byla soubojem mezi dvěma českými králi, žádný z nich
nebyl, pravda, Čech, vítězem mohl být pouze jeden z nich, jen
český král. Vítěz byl ovšem zároveň císařem—ale by! si vědom ioho,
že ve sporu nejde o zápas mezi císařskou mocí římsko-německou na
jedné a královskou mocí českou na straně druhé, nýbrž o zápas mezi
legitimním králem v koruně české a králtm, dosazeným rebely.
(Ferdinandem II. a Bedřichem Falckým — naše pozn.)
Vítězi nemohlo vstoupiti na mysl bráti v pochybu státní osobnost
koruny české také z toho důvodu, že musil věděli, že český stát je
hlavním základem moci jeho jak vůbec, tak zejména v říši německé,
a že je zájmem jeho i jeho rodu, nedopustili zmenšení jeho priviligcvaného postavení v říši. Vítěz byl zároveň pánem alpských zemí
rakouských a králem uherským (což však znamenalo, že z Uher mu
patřilo vskutku jen Slovensko a Charvátsko) — ale byl dalek myšlenky
založiti ze všech těchto zemí celek státoprávní a proměnit země české
v provincie jeho. Vyložil jsem již výše, že po federaci "rakouské"
toužili spíše evangeličtí rebelové zemí jeho (Češi, Němci i Uhři — naše
pozn.) a že se jí bála dynastie. Myšlenka rakouské říše se vyvíjí
teprve o 100 let později a vítězí znenáhla v době myšlenkově jinak
uzpůsobené. Románské psychologii doby rcnaisanční bylo povržení
království českého majestátu ještě myšlenkou zhola cizí, nepřijatelnou.

Co chtěl tedy vítěz bělohorský v ohledu státoprávním? V pod
statě nic více, než zvrátili dosavadní mocenské poměry uvnitř
státu českého, konkrétně řečeno osekati ústavní práva politického
národa českého a největší díl moci a vlivu vyhradili samostatnému
českému králi. Co ztratil český politický národ, event, hlavní ústavní
orgán jeho, jímž byl sněm stavovský, to měl získali český král. Tento
přesun moci v státu českém uskutečněn byl novou oktrojovanou ústa
vou, zvanou "Obnoveným zřízením zemským," kterou po mnohých
poradách, k nimž přibíráni byli nota bene i rádcové ze zemí rakou
ských a z říše, vydal vítěz v Čechách r. 1627, na Moravě r. 1623.
Vydal ji teprve tenkrát, když se zdálo, že vítězství bělohorské je
zajištěno i vítězstvími nad nepřáteli císařovými v říši a když bezmá a
sedmileté trestné období, v němž bezpříkladná despocie zvracela v

č e sk á s tá tn o s t

Stejně vyhraněně mluvil Masaryk ve svém "Důvěrném memo
randu" z dubna 1915, nazvaném "Nezávislé Čechy". Uveřejnil je
teprve v r. 1943 R. W. Seton Watson, důvěrný přítel Masarykův, v
knize jemu věnované a nazvané "Masaryk in England". (New York,
MacMillan Company, 1943.) Tam na straně 133 je citováno z memo
randa: "Cechy jsou projektovány jako monarchistický stát. Česká
republika je obhajována jenom několika radikálními politiky. Dyna
stie by mohla býti ustavena jednou ze dvou cest: Buď by mohli
Spojenci dát jednoho ze svých princů, anebo by mohla býti zřízena
unie mezi Srbskem a Čechami, mohl-li by býti vytvořen srbsko-český
koridor . . . ."

V té době (1920) se u nás doma ještě nevědělo ani o oficiálním
memorandu Masarykově min. Greyovi, ani o jeho článku v "Russkoj
Volji", ani o "Důvěrném Memorandu" z r. 1915, uveřejněném R. W.
Setonem Watsonem v r. 1943.

a

Již rok před článkem v "Russkoj Volji" v prosinci 1915, už jako
předseda zahraničního "Národního Výboru", tedy velmi oficiálně,
poslal britskému zahraničnímu ministrovi Greyovi memorandum, ve
kterém jasně a určitě (a podle pravdy) tvrdí, že celý český národ jest
pro království a že velká většina si přeje panovníka z rodu Romanovců.

"V Rusku byly projevy, v nichž pod vlivem politické situace šli
naši lidé hodně daleko a mluvili dokonce vysloveně pro Romanovce.
My jsme to nechávali jako projevy žurnalistiky, nikoli jako projevy
oficiální." (viz Kramářův soud nad Benešem, Praha 1938, str. 178.)

/p o k ra č o v á n í/

Leč nepříznivý dojem v Rusku zůstal. Příznaky blížící se revoluce
jeho knihu stále připomínaly nejvyšším představitelům carství. Do
mnívali se totiž, že obrat ve smýšlení Masarykově je jenom taktický.
Dnes však, v odstupu doby a majíce k disposici více materiálu, můžeme
říci, že alespoň po jistou dobu Masaryk skutečně naslouchal volání
národa a že je respektoval.

všechny city zahraničních spolupracovníků, i city národa, jež byly
protivné jeho plánům, těmito slovy:

V áclav V n jfř: T ra g ic ?

zdůraznil' že všecky naše politické strany jsou naprosto rusofilské. Zdůrazňuji to proto, že bylo veřejně projeveno, jakoby
moje kniha o Rusku směřovala proti Rusku. Není tomu tak:
Moje kniha směřuje vůbec proti absolutismu, ale nyní není kdy
příti se o vnitřní otázky v Rusku, a jestliže takoví lidé, jako
Kropotkin, Plechanov, Bureev a jiní hájí Rusko, můžeme se k
nim připojit s otevřeným srdcem. V každém případě chceme
Rusku zůstavili iniciativu ve všeslovanských otázkách. Kdyby
Rusko uznalo snad žádoucnějším dáti Čechům neruskou dynastii,
musili bychom ovšem naléhali, aby to nebyla dynastie německá."

dobyté zemi poměry od základu, připravilo půdu pro nový zákon
"milosti".

Hlavní změna jím přivoděná záležela v ustanovení, že stavovský
sněm nemá míli napříště zákonodárné iniciativy, t. j. že smí jednati
jen o věcech, jež mu král k rozhodnutí předloží .... Co stanoveno
vedle toho, - hlavní bylo, že zdůrazněna dědičnost českého trůnu,
takže přestalo dosavadní "přijímání“ krále, ministři, t. j. nejvyšší úřed
níci a soudci zemští, měli přísahali napříště jen králi, nikoli i stavům—
bylo sic také důležité rozličně a znamenalo ztrátu starodávných, v
sousedství skoro neznámých svobod, ale neohrožovalo svobod českého
státu a obyvatelů jeho v ničem tak vyzývavě, jako ustanovení, že sněm
stavovský nemá míli žádné iniciativy zákonodárné. Ale i toto těžké
obmezení zpola padlo v novele k Obnovenému zřízení z r. 1640:
Odtud mohli sněmové český a moravský (se svolením zástupců krá
lovských na sněmu) raditi se a usnášeti o "menších věcech", které by
se nedotýkaly práv královských ....
Vítěz nechtěl v podstatě nic jiného, než výklad stavovských svo
bod znemožnili; stát stavovský sám. donucený ovšem k poslušné
spolupráci se státem královým, mohl a měl zůstali, (str. 58.)
Zesílení absolutní moci panovnické bylo tenkrát pokrokovým
heslem, jež postupovalo vítězně z Francie a Španěl do ostatní Evropy.
Zápas o ně byl by sveden nepochybně ve státě českém i tehdy, kdyby
byla vítězství obdržela dynastie falcká, (str. 59).

O reformně-pokrokových cílech ústavních změn pobělohorských
nemůže být ani řeči, rozsáhlé sesífení absolutismu nebylo namířeno
nikterak proti samostatnosti českého státu aniž podvracelo úplně moc
a význam české obce stavovské. I seslabené rytířstvo .bylo by mohlo
za nového stavu věcí čeliti s úspěchem majorisování panstvem, kdyby
se bylo mohlo opravdu hojně sněmování súčastniti — počet jeho byl
totiž s počátku stále značně větší než počet panstva. Ale náklad mě
síčních pobytů v Praze mohla si popřáli jen hrstka rytířů . . . (str. 62.)
Nelze tedy vůbec katastrofě bělohorské přičísli vinu na ztrátě
české samostatnosti? Zajisté — ale přece jen vinu vzdálenou a ne
přímou. Bílá Hora pouze připravila situaci pro vývoj, jenž zánik české
státovosti umožnil, ale v plánu jejím tento účinek naprosto chyběl.
Doba pobělohorská po celé století neví také nic o ztrátě české státní
samostatnosti — naši exulanti i nespokojenci domácí vidí státoprávní
pohromu Cechů hlavně v tom, že jim bylo vzato právo svobodné
volby krále. Svobodné volby vskutku od r. 1526 nevykonávali —
český trůn byl dědičný, ale dědic musel být sněmem "přijat"; teprve
před Bílou Horou usilovala o ni, ač ještě nesměla, stavovská oposice.

Později, když šlo o to odůvodnili Evropě dokonale neuznání Ferdi
nanda II., byla hájena these o právu svobodné volby s důrazem a
přesvědčením. My dnes, vědouce dobře, jak pochybnou cenu měly
ústavy monarchistických států, neznajících království dědičného, ne
můžeme se s nazíráním a agitací českého odboje v tomto směru nikterak
ztotožnili. Podmínky pro mezinárodní uplatnění se českého státu, jež
byly neveliké již v době habsburské od r. 1526 počínaje, byly po
Bílé Hoře ovšem ještě skrovnější, ale vědomá snaha nedbati, (neřku-li
brati v pochybnost) státovost českou počíná se vskutku teprve dobou
tereziánskou.
Tolik Pekař.

Viditelnými znaky českého státu i nadále zůstávají české sněmy
stavovské a korunovace.
O významu korunovace nás poučuje záznam Dr. J. Kalouska ve
spise "České státní právo" (Praha 1892):

1. Korunovace znamenala, že panovník dosedá na trůn nikoli
z pouhé osobní moci nebo z pouhého práva dědického, nýbrž zároveň

se svolením národa. V době předbělohorské před vykonaným koru
nováním dědic trůnu neměl žádné vládní moci v této říši . . .
2. Korunováním zobrazuje a utvrzuje se celistvost čili integrita
koruny české. Celistvost státu utvrzuje se výslovným zněním přísahy
korunovační, kterouž král se zavazuje ničeho neodcizovati od krá

lovství tohoto.
3. Korunování na krále jest dále slavným projevem státní svrcho
vanosti, čili suverenity koruny české, . . . kdekoli vyskytuje se ko
runování na krále, všude vztahuje se ono k zemi svrchované; a pozbylo-li některé království své svrchovanosti slitím s jinými zeměmi,
tam také zaniklo současně zvláštní korunováni. Takže platí věta: "Není
korunování na krále leč ve vztahu ke státu svrchovanému; a koru
nování české, zachované i po prohlášení císařství Rakouskéno svědčí,
že království České s přivtělenými zeměmi jest státem svrchovaným."

(str. 554-555.)
Čeští politici bouřných let v polovici minulého století si byli
dobře vědomi krajního významu korunovace. Činili nejeden pokus,

aby došlo ke korunovaci za krále českého Františka Josefa I.
Poslední korunovace česká se udála dne 7. září 1836. (Ferdinand
V.—Dobrotivý). František Josef I., nastupující právem dědičným, ne
hodlal vsaditi slavnostně českou korunu na svou hlavu. Od té doby
se stala korunovace jedním z bodu státoprávního programu českého.

IjiA*

Poprvé tuto žádost formuloval arcibiskup Schwarzenberg:
Národ
český touží po tom. aby uzavřen byl užší ještě svazek mezi králov
stvím Českým a jeho králem a svátý tento svazek jest korunovace,
nejsvětější svazek povinností panovnických a věrností poddaných a
proto víže úžeji' než chladné právo a chrání mocněji, než ostří meče.
(1 1. dubna 1861.)
Návrh tento byl přijat a císař odpověděl deputaci sněmovní:
Dám se korunovali v Praze na krále českého a jsem přesvědčen, že
tímto svátým obřadem bude upevněn nový, nezrušitelný svazek dů
věry a věrnosti mezi trůnem mým a mým královstvím Českým . . ."
Tento státoprávní požadavek byl obnoven r. 1865 a znovu se
dostalo národu příslibu, že císař přijede do Prahy, aby "tam uprostřed
svých věrných Cechů po právu a svaté zvyklosti vykonal akt koru
novace". Naposledy, a opětně nesplněn, stal se takový slib v reskriptu ze dne 26. září 1870 slovy: "A tak, jako za našich osvícených
předků, má korunování korunou českou našemu vnitřnímu spojení
s národem českým lesknoucí se dáti význam".

Do přibližně stejné doby, polovice minulého století, spadá konec
funkce českého sněmu stavovského. Tohoto výročí vzpomněl Dr. Karel
Schwarzenberg v Kanadských "Našich Hlasech" 22. listopadu 1958.
Bylo to 111. výročí posledního českého sněmu z r. 1847. Ve vzpo
mínce se praví:

Čím byl tento poslední sněm před rakouskými ústavami, po
slední sněm neporušeného českého práva, to nám říká zajímavá
současná publikace. Vydal ji — foť příznačné — anonymně a v za
hraničí sám ředitel stavovské kanceláře Falk: "Der Boehmische Land
tag im Jahre 1347' (Hamburg). Z autentického, dokumentárního ono
ho spisu vysvítá především podstatná skutečnost, že revoluce 1848
neodstranila prázdnou formu odumřelé instituce, nýbrž ústavní orgán,
vědomý svých práv a povinností. Je tu zejména doloženo, že státo
právní zasada, vědomí české státnosti, není snad výtvorem politických
zápasů konstitučního období let šedesátých, nýbrž živou tradicí staro
české státotvorné třídy. Nemůže býti jasnějších slov, nežli je řeč
těchto předbřeznových sněmovníků panského stavu: I Čechy jsou
stát — praví hrabě Deym, a kníže Lamberg záměrně tituluje císaře
Ferdinanda "naším králem".

Sněmovní jednání v r. 1847 bylo zajisté zaměřeno k zásadnímu
rozporu, který od předminulého roku byl projednáván mezi českým
sněmem a vídeňskou vládou. V roce 1845 totiž sněmovní deputace,
v níž byli také dva příslušníci mojí rodiny, předložila Ferdinandovi V.
řadu stížností a návrhů. Při tem 14. května 1845 Jos. Matyáš Thun

přednesl jejich jménem vládě zásadní rozklad o nepřetržitosti zem
ských ústavních práv, kdež se zdůrazňuje, že sněm, t. j. národní shro
máždění, existovalo před knížaty a kráii. Na to vláda vymohla na
Ferdinandovi V. připiš, kterým se stavovská práva činila odvislými
od libovůle absolutního panovníka. Stavové ve sněmu shromážděni
se usnesli odpovědět důkladným objasněním svých práv, jehož sesta
vením pověřili právě Falka; tato "Dedukce byla přednesena < 8.
února 1847. Stavovské komici, která přijala její konečný tvar, byla
přednesena také úvaha o právních prostředcích, jakými by stavové

mohli práv svých hájili.
V prvé řadě musili stavové zdůraznili — jako 14 let potom ve
státoprávním prohlášení starých sněmovníků — že "privileje a svobody
stavů nesmějí být chápány tak, jako by příslušely jenom dotyčné
osobě nebo sboru k soukromému jejich užívání a prospěchu, a mohly
býti pojímány jako privileje v užším slova smyslu, nýbrž tyto akty
musejí být naopak považovány za pravé státní akty, dojednané po
každé se stavy samými a tvořící úpravu celého státního práva krá

lovství".
Článek pokračuje dále:

"Již před zahájením nového sněmu usnesli stavové 11. května
Prohlášení o trvání stavovské ústavy české, které je pravou zbrojnicí
argumentů nejen státoprávních, nýbrž i ústavních, přejímajících úvahy
předešlé Dedukce. Když pak sněm 17. května s obvyklou obřadností
zahájen, vraceli se sněmovníci v debatě k těmto zásadám. Zřetelne
vyslovili, že Čechy jsou vlastním státem, kdež ústavním zástupcům
politického národa přísluší spolupůsobeni při podstatných záležito
stech: při ústavních změnách, při povolování daní, případně při obsa
zování uprázdněného trůnu a zejména též při územních změnách.
Pohlížíme-li na územní změny Československé republiky, neubráníme
se pohnutí při vzpomínce, s jakou energií naši předkové pozastavili
drobné hraniční úpravy, které vládní zeměměřiči provedli beze sně
movního přivolení. Měli ovšem neochvějnou právní oporu ve Ferdi
nandově korunovační přísaze "ničeho cd království neodcizovati, ale
raději je rozmnožovali

. ."

Tím článek končí.

Co koruna a sněm znamenaly po celou dobu historie české našemu
národu a jeho politické vrstvě, narůstá dnes, ve srovnáni s mlhavými
idoly republiky, do olbřímých rozměrů. Ony v sobě spojovaly smysl
i ochranu všeho života. Palladium české státnosti. A marně bychom

