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Život v průběhu 100 let
Petr Kuchta
Milí čtenáři, v aktuálním článku vám chci představit události,
které se v průběhu 100 let odehrály v našich zemích. Jako
hlavní vyprávěcí prostředek použiji pro lepší představu
smyšlenou osobu, kterou bude pro náš případ například
Rudolf Novák narozen 16. 5. 1914 v Ostravě. Příjemné čtení.
Dobrý den, jmenuji se Rudolf Novák a pokusím se vám
představit, co vše jsem zažil v období let 1914-2018. Narodil
jsem se uprostřed května v Ostravě rodičům, kteří o mě
svědomitě pečovali. Během prvních let života jsem byl hlavně
spokojené dítě, které nemělo žádné starosti, protože jsem až
tolik nevnímal krutost a nespravedlnost války, konkrétně té
1. světové. Po válce se stalo, co u nás doma bylo bráno jako
velká sláva – vznik samostatného Československého státu.
K této události došlo přesně v pondělí 28. 10. 1918. Troufám
si říct, že to byla pro všechny vlastence obrovská událost,
která odstartovala nový život. V roce 1924 jsem oslavil
jubilejních 10 let života a mé rodné město se chystalo přivítat
prezidenta T. G. Masaryka. Moc to pro mne znamenalo,
protože jsem byl členem oddílu Junák a dostal jsem za úkol
být v uvítacím průvodu. Život se dále nesl ve znamení
každodenních radostí a starostí až do roku 1938, kdy bylo
pohraničí Československa přiřazeno k tehdy fašistickému
Německu. Zrovna toto datum jsem nesl osobně velice nelibě,
jelikož část rodiny žila právě v pohraniční oblasti Jeseníku.
Události roku 1938 vedly nakonec k největšímu ozbrojenému
konfliktu, 2. světové válce.

Osobně
jsem
se
války
zúčastnil
jako
letec
310. československé stíhací perutě RAF v barvách Spojeného
království. Z pohledu mladého pilota to byla velice krutá,
nevděčná, a hlavně zbytečná záležitost. Po dlouhých bojích
nejen ve vzduchu přišlo uklidnění situace, těšil jsem se na
návrat do Čech, ale čekalo mě nepříjemné uvítání v zničené
Ostravě, věřte mi nebyl to pěkný pohled. Co hůř, nastal rok
1948 a tzv. únorový puč, který znamenal nástup komunismu
v ČSR a vznik ČSSR. Já jako pilot, jenž bojoval na straně
Spojeného království, jsem byl zatčen a odvezen do věznice
Leopoldov (nedaleko Trnavy). V tomhle vězení jsem poznal,
jak dokáže být život nespravedlivý. Z vězení jsem se vrátil na
jaře roku 1968 a nastal další obrovský šok. Přesněji 21. srpna,
kdy nejen má rodná Ostrava, ale celé Československo bylo
okupováno sovětskými vojsky. Přímo Ostravu okupovala
jednotka nesoucí označení 24. Samaro-Uljanovská
motostřelecká divize generálmajora Grigorije Petroviče
Jaškina, zvaná Železná s podporou letecké divize. Okupace
nazývána jako bratrská pomoc rozhodně nebyla ničím
příjemným, a proto se ve výlohách začaly objevovat nápisy,
jako např. KAIN BYL TAKY BRATR, NA DOVOLENOU SE TANKY
NEJEZDÍ atd. Během roku 1968 jsem začal pracovat jako
dělník v areálu dnešní Dolní oblasti Vítkovice, kam se chodíte
vy mladí bavit. Tehdy zde sídlily Vítkovické železárny
Klementa Gottwalda (VŽKG), měly již dlouholetou tradici zde
v Ostravě, byly založeny roku 1830. Při výkonu těžké práce
jsem se seznámil se spoustou nových lidí, každý z nich měl
svůj unikátní životní příběh. Ve VŽKG jsem pracoval až do
roku 1989, pak jsem odešel do důchodu, ale toho roku se
stalo něco, co změnilo obrovským způsobem historii nynější
České republiky. Sametová revoluce. Vedla k pádu
komunistického režimu. Nejdůležitějším dnem byl 17. listopad

1989, kdy se konala demonstrace na Albertově v Praze. Svět
se naklonil k tomu, že komunismus není vůbec vhodnou
ideologií a postupně se začal od něj odchylovat. Od roku
1989 do roku 1993 se začalo formovat demokratické
uspořádání ČSFR a přesně 1. 1. 1993 se ČSFR rozpadlo na dvě
samostatné části, Českou republiku a Slovenskou republiku.
Tato událost se oficiálně vyjednala v Brněnské vile Tugenhadt,
kde se sešel tehdejší předseda české vlády Václav Klaus
a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Roky plynuly,
roku 1999, konkrétně 12. března, jsme se připojili k NATO.
1. května 2004 jsme se stali součástí moderního společenství
evropských států, tzv. Evropské unie.
Tímto jsme se dostali k závěru článku a doufám, že si v něm
najde každý to, co chce. Hlavně, abychom se dokázali poučit
z chyb, a historie se v mnoha ohledech nebude opakovat.

VÝZNAMNÉ ČESKOSLOVENSKÉ
OSOBNOSTI 20. STOLETÍ
Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková, Jan Palach, Tomáš Baťa,
Marta Kubišová, Václav Havel či Miloš Forman. Jména, která naše uši
určitě slyšely a o mnoha z nich hodně víme. Pojďme si tato významná
jména aspoň trochu připomenout.

Tomáš Garrigue Masaryk
Státník, politik, filozof a pedagog, první
prezident
Československé
republiky,
takzvaný Prezident Osvoboditel. Měl velice
rád děti a rád jezdil na koni. Lidmi byl
velice oblíbený, proto když roku 1937
zemřel na zápal plic, jeho obdivovatelé
ztratili symbol morální velikosti a velké
autority.

Jan Palach
Studoval filozofii na Karlově univerzitě a na

protest proti okupaci armádami států
Varšavské smlouvy v čele se SSSR se
dne 16. 1. 1969 upálil. Díky svému činu
se stal symbolem protestu proti
okupaci.

Milada Horáková
Právnička, politička, bojovnice za práva
žen, oběť justiční vraždy, symbol odporu
proti vládnoucí straně. Za svůj negativní
názor, ke kterému se oddaně hlásila, byla
dne 31. května 1950 odsouzena k trestu
smrti oběšením. Poprava proběhla dne
27. června 1950.

Tomáš Baťa
Československý podnikatel, takzvaný Král
obuvi, starosta Zlína (1923–1932).
Pocházel ze ševcovské rodiny, ale
rodinný byznys od základu změnil, místo
drahé obuvi z kůže začal vyrábět levné
a kvalitní boty – takzvané baťovky. Jeho
boty měly opravdu úspěch, a tak Baťa
během tří let staví ve Zlíně svoji první
továrnu. Používal nejmodernější stroje
a dokázal zaměstnat až 100 lidí. Poté
odjel do USA, kde okoukal pásovou
výrobu = 100 000 párů obuvi denně,
továrny po celém světě.
9

Marta Kubišová
Česká zpěvačka, držitelka Slavíka za osobnost
při ukončení své kariéry, signatářka Charty 77.
Dne 21. listopadu 1989, v době Sametové
revoluce, zpívala z budovy Melantrichu na
Václavském náměstí svou vůbec nejznámější
píseň – Modlitbu pro Martu.

Miloš Forman
Česko-americký scénárista, režisér, herec,
držitel dvou Oscarů za nejlepší režii. Do USA
odešel legálně, aby mohl volně vytvářet své
filmy. Mezi jeho nejúspěšnější patří film
Amadeus, který získal 8 Oscarů a 13 nominací.
Mezi nejznámější filmy patří například Hoří,
má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem
nebo muzikál Vlasy. Zesnul 13. dubna 2018 ve
věku 86 let.
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Václav Havel
Český dramatik, esejista, kritik komunistického
režimu, disident, politik. Poslední prezident
Československa a první prezident České republiky.
Za své názory byl komunistickým režimem vězněn.
Literárně se proslavil absurdními dramaty, kde se
zabývá tématy moci a byrokracie. Po vypuknutí
sametové revoluce se stal jedním ze zakladatelů
hnutí Občanské fórum. Jako prezident vyvedl
Československo z Varšavské smlouvy a výrazně
přispěl ke vstupu ČR do NATO.

11

Filmové hvězdy 1. republiky
Mája Šímová
Nepředpokládám, že každý z vás sedí o víkendu před televizí a sleduje
černobílé filmy. Čím si jsem ale jistá, je to, že všichni určitě znají
jména jako Vlasta Burian nebo Lída Baarová alespoň z vyprávění
babiček. A kdo ne, tak se něco málo o těchto našich hvězdách dozví.

Nataša Gollová
Nataša byla nadaná snad ve všech
oborech. Studovala v Československu
i v Anglii. Měla talent na jazyky,
mluvila plynule anglicky, francouzsky,
německy a rusky. Narodila se do velmi
vzdělané rodiny. Její otec byl
významný politik a právník František
Hodáč a dědeček byl známý historik
Jaroslav Goll, po kterém si také zvolila
své příjmení.
Získala angažmá v několika divadlech,
největší slávu jí však přinesl její
komediální talent až ve filmech. Mezi
nejznámější filmy, ve kterých si Nataša
zahrála, patří Kristián nebo Eva tropí hlouposti.
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Oldřich Nový
K herectví jej přivedl otec a strýc, který ho
brával do Národního divadla, ve kterém
hrál. Byl gentleman každým coulem nejen
ve svých rolích, ale i mimo ně. Oldřich si
zahrál kromě Prahy také v brněnském
nebo ostravském divadle. Oženil se
s fotografkou židovského původu Alicí
Wienerovou, se kterou adoptoval
a vychoval dceru. Jeho ženě hrozila
deportace do koncentračního tábora,
proto všichni Novému radili, aby se s ní
rozvedl. To on odmítal. Alici nakonec
deportovali do Terezína. Utrpení naštěstí
přežila. Oldřich Nový ztvárnil mnoho rolí,
například ve filmech Kristián nebo Dívka
v modrém.

Adina Mandlová
Říkalo se, že role často získávala
spíše díky svému vzhledu než
talentu. Adina byla krásná, takový
sex-symbol tehdejší doby. Byla
docela rebelka a v každém maléru
měla alespoň trochu prsty. Mezi
to patřily také experimenty
s drogami a alkoholem. Byla
jediná dcera mezi třemi bratry.
Otec ji rozmazloval a všichni jí
13

museli vykat. Po otcově smrti byla v 16 letech poslána do pařížského
penzionátu, aby se naučila hospodařit. Po 2 letech byla za špatné
chování vyloučena. Zde si našla milence, se kterým otěhotněla,
následně však o dítě přišla. Stala se populární herečkou. Po válce byla
zatčena a obviněna z kolaborace s Němci, ale nakonec byla
propuštěna a emigrovala do Anglie. Později si už moc nezahrála.
Odstěhovala se do Kanady, ale na konci svého života se vrátila zpět
do Československa. Hrála ve filmech jako Noční motýl nebo Hotel
modrá hvězda.

Vlasta Burian
Herec známý jako Král komiků.
Ke svým výkonům potřeboval
dobrou fyzičku a vynikal i ve
sportu, konkrétně ve fotbale
(chytal za Spartu). Herectví mu
ale bylo přednější, a tak zůstal
u něj. Byl výborným komikem
a v té době i nejlépe placený.
Největší oporou mu byla jeho
žena Anna Pírková, která
nechyběla téměř na každém
jeho představení.
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Později, v roce 1944, mu Němci zavřeli divadlo, zabavili vilu a byl
zatčen. Když ho propustili, divadlo bylo znárodněno a z vily se stala
školka. Pokud Vlastu Buriana neznáte z žádného černobílého filmu,
určitě jste ho viděli v pohádce Byl jednou jeden král, kde ho Jan
Werich nazval tajtrlíkem.

Lída Baarová
Ve 30. letech hrála hezké mladé
slečny. Natáčela v hitlerovském
Německu a říkalo se, že se stýká
s ministrem propagandy Josephem
Goebelsem, ona tvrdila, že se s ním
pouze zná. Na příkaz Hitlera
kontaktů s Goebelsem nechala
a z Německa se odstěhovala do
Itálie. Před koncem války se ale
vrátila do Prahy. Byla vyšetřována
a 16 měsíců vězněna za údajnou
kolaboraci.
V roce 1947 se provdala za loutkáře Jana Kopeckého a jezdila s ním
hrát loutkové divadlo. Nejznámější role je role Blanky ve filmu Dívka
v modrém. V roce 2016 byl natočen dokument o jejím životě Zkáza
krásou.
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Historie hudby za posledních sto let aneb
Naše zpívaná hodinka
Lenka Fiedlerová

Byl pátek 26. října, dva dny před 100. výročím vzniku České republiky,
a my usedali do řad publika, abychom si mohli se sborem zazpívat
staré dobré hity. Paní profesorka Csölleová nás provedla historií
české hudby díky prezentaci od 20. let minulého století až po
současnost. A jako třešničku na dortu jsme si na konci hodiny vyplnili
kvíz.
Ve 20.-30. letech jsme se rozpovídali o Vlastu Burianovi, Karlu
Hašlerovi (po něm jsou také pojmenované známé bonbóny Hašlerky)
a nakonec o nejznámější divadelní dvojici Jan Werich a Jiří Voskovec,
zazpívali jsme si jejich písničku Život je jen náhoda.
Čtyřicátá léta dvacátého století jsme věnovali Oldřichu Novému, v té
době to byl idol mnoha dívek a žen. Také jsme si poslechli píseň
Slunečnice od Inky Zemánkové. V padesátých jsme se podívali na
filmovou písničku (dnes videoklip) Dva roky jezdím bez nehod
a doufejme, že řidič jezdil bez nehod i nadále a neohrožoval ostatní
na silnici.
Co se týče let 60., tam jsme to rozjeli s Kájou Gottem a jeho
Trezorem. Z dalších písní se zpívala Marnivá sestřenice spolu
s Jiřím Suchým, Waldemarem Matuškou a Jiřím Šlitrem.
V těchto letech prorazila skupina tří známých zpěváků Helena
Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář, kteří si říkali Golden
18

Kids. Nyní už každý vystupuje sám za sebe, ale tehdy slavili obrovský
úspěch nejen doma, ale i v zahraničí. V šedesátých letech měla také
obrovský ohlas Eva Pilarová.
Sedmdesátá léta byla zasvěcena třem zpěvačkám spojeným
s Ostravou, a to Haně Zagorové, Marii Rottrové a třetí zmíněná
zpěvačka není nikdo jiný než Věra Špinarová. Na začátku 70. se na
scénu dostávala kapela Olympic, od níž jsme si zapěli píseň Dej mi víc
své lásky.
Přišla léta 80. a do hudebního světa začali prorážet například Dalibor
Janda, Michal David, od nějž jsme zpívali hit Céčka (což se nám
mimochodem povedlo stejně skvěle jako Trezor). Také Lenka Filipová
(teď má také hodně populární dceru Lenny) a v neposlední řadě se
s úspěchem prosadila zpěvačka Iveta Bartošová.
Už se pomalu ale jistě blížíme do současnosti, a to do uvolněných let
90. V této době začala být populární zpěvačka, která vyhrála už
několik slavíků – Lucie Bílá. Vznikly také dvě kapely, které stále působí
na hudební scéně: Lucie a Chinaski. Od nich jsme si zazpívali pro nás
poslední písničku, Tabáček.
Jak bylo řečeno už někde na začátku, na konci této zpívané a zábavné
hodiny nás čekal kvíz, který jsme vyplnili jak jinak než úspěšně, a za
odměnu jsme dostali i nějaké ty bonbonky, a ne, nebyly to Hašlerky.
Když už jsme si prošli hudbu od 20. let minulého století až do
současnosti, můžeme doufat, že za dalších sto let se tu znovu
sejdeme a zazpíváme si hity za posledních 200 let.
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Hitlerova snídaně r. 1938
… student se zamýšlí nad původem
historického vtipu
Benika Krůželová
Hitler snídal croissant nad mapou Evropy a podrobil si Česko. Tento
vtip slyšel snad každý, ale co se stalo předtím, než se zakousl do
křupavého, nadýchaného pečiva a udělal nepořádek?
Croissanty jsou z Francie, Hitler z Rakouska, nacismus z Německa, náš
příběh ale začíná v Americe. Vlci z Wall Street neodhadli situaci, čímž
spustili pád americké ekonomiky, který by se dal přirovnat pádu
z Mount Everestu do Mariánského příkopu. Ale boží (nebo
ekonomické?) mlýny melou pomalu, ale jistě – zahájili tím masivní
dominovou reakci, jejíž vlna dosáhla Evropy. Že by to tu bylo
nejrůžovější, to se říct nedá. Lidé si pamatovali na 1. světovou,
komunismus popíjel v ušankách vodku, ale panoval tady jakýsi klid
a ekonomický růst.
Češi na tom nebyli nejhůře – po několika stoletích byli samostatní,
s prosperujícím hospodářstvím, kvalitním lehkým průmyslem. Čím
výše ale jste, tím delší je pád. Lehký průmysl, umístěný většinou
v pohraničí, nebyl důležitý. Nač kupovat luxusní servisní set, když na
něm nic neservírujete? Národy řešily svou svízelnou situaci různě –
v USA stavěli základy Empire State Building, v Německu stavěli
základy nacismu. Většina pohraničních Němců se po několika
staletích žití na českém území začala cítit vlastenecky. „Doma“ nebyli
považováni za menšinu, dokonce tam na ně i vzpomínali, zatímco
21

Hitler, už pevně usazený na trůnu, zachraňoval chudobu zbrojením,
vyháněním Židů, přípravou na válku a vydáváním svého bestselleru.
Tehdy rozhodně platilo přísloví: Když českého Němce chytají, hezky
mu Hitler hřímá.
Sudety předkládaly vládě požadavky, které postupně útočily na
českou jednotnost a celistvost. Stálo to jen zinscenovaný střet
sudetského politika s policistou a povstání bylo na světě. Zatímco se
v pohraničí vyhlašovalo stanné právo, někde se začalo zadělávat na
metaforické těsto. Hitler se tedy v Mnichově sešel s Chamberlainem
(GB), Mussolinim (I) a Daladierem (FR). Hitler, aby ‚bránil české
Němce‘, Chamberlain, aby ‚bránil evropský mír, který nenarušíme
kvůli bezvýznamné zemi na východě‘, Mussolini, protože tehdy ještě
byli s Němci BFF, a Daladier, protože Francie s ČSR byly spojenci. No,
všichni z nich byli dříve nebo později zklamáni, že? Cítíte tady taky
vůni croissantu? A tak se stalo, že se 30. října 1938 podařilo jak upéct
croissant, tak upéct Mnichovskou dohodu, která Sudety převáděla do
vlastnictví Německa. Hm? Kde byli Češi? Nebyli pozváni, tak jim
nezbývalo nic jiného než vyřešit situaci, kdy jejich nedokončené
opevnění v pohraničí na obranu proti Německu… připadne Německu.
Před Benešem stálo rozhodnutí: podepsat dohodu a odevzdat
Sudety, nebo se bránit a rozpoutat válku? Čechy nebyly, co bývaly –
nepokoje, mobilizace a ztráta spojenců se docela podepsaly. V naději
na klidnější řešení dohodu podepsal a abdikoval. Zemi v chaosu tak
ale nechal napospas Německu, a tak se stalo, že si Hitler zašel do
pekařství, koupil croissant a posnídal nad mapou Evropy…
Článek byl založen na a inspirován přednáškou ‚Měli jsme se bránit?‘.
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Černobylská havárie a její vliv na ČSSR
Jan Tichánek

Mnoho lidí se domnívá, že havárie v Černobylu byla součástí pádu
komunismu v Evropě. Sovětský svaz ji považoval za svou velkou
chloubu a její zničení byla pro něj ranou přímo do srdce režimu. Mohli
bychom ji snad porovnat se zjištěním, že američtí kapitalisté dosáhli
jako první lidé Měsíce, ale to už jsem mírně odbočil od tématu.
Den, kdy jaderná elektrárna explodovala (explodovala mimochodem
dvakrát), proběhl jako každý jiný den, pokud jste si tedy zvykli na
zahořklou chuť totality a prohnilost socialismu. Nic netušící lidé
chodili do práce, školy nebo třeba do divadla a situace, kdy se vůbec
nevědělo, že by nějaký test reaktoru způsobil explozi dosud
neviděnou, trvala ještě několik dní. Tehdy se poprvé objevila zmínka
vlády o havárii v černobylské elektrárně. V dalších zprávách se občané
pouze dozvídali o stavu, který byl podle státní propagandy zajištěný.
Opakovaně se objevovaly články o tom, jak zbytečné je podnikat
nějaká zvláštní opatření. Nejhorší vliv měl Černobyl na těhotné ženy.
Bylo zaznamenáno spousta případů dětí narozených těsně po havárii,
které přišly na svět někdy i s vážnými fyzickými i psychickými
komplikacemi.
Dnes je město Pripjať i onen reaktor velmi oblíbenou, ale mírně
bizarní turistickou atrakcí. Objekt je samozřejmě bedlivě střežen,
hlídán a udržován. Osobně bych se zde chtěl podívat, ale věřím, že to
nebude vždy jen příjemná podívaná, nýbrž i smutný pohled na
prázdné a zpustošené budovy, školky plné hraček a představy, že jen
málo obyvatel přežilo. Velká úcta patří i místním hasičům, kteří při
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pokusech zajistit reaktor přišli o život. Této
v historii mohla rovnat jen exploze ve Fukušimě.

události

se

Na závěr bych chtěl dodat jedno pravdivé rčení, že pýcha předchází
pád. Pád, který může mít nepředstavitelný vliv.
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