
':7. 3. 185o Hodonín
t 14. 9. t937 Lóny
Prrní orrzidenl mmo'
stotnéňo Českoslovcnsko.
po ioho vzniku Y locc
19t8. Hlovou stótu
rvolon celkom čtyři}ló!
v orosinci 1935 ze
zdiovotních důvodů
obdikuje rc prorpěch
Edvordo Beneše.

v čcrké rpolcěuostl a
r ěorté polittco 8e oDFYolg
aŽ rg crich 32 lolech' kdy
přtcbárl i vtano na pražrkou
ilsckou unlverrltu lako Pro-
Íeror lllorolic. Pro rvé názoty'
které přclrraĚuiÍ r-áE3c ěBs'
kého rrroviuclolalltnl' a
predcištu pto ts|tch nskon_
ironisnl obhaPbu sl brrY
itskává Ú8zt rtud3nty'
D.1gli'ory a portlplĚ v cgléu
ntroar órrvrirncr' elc nen6nř
odpúrců-. vÉtupnic prott
neÍrritickédu řólkému naclo'
nallimu íbo| o Rukopttyl'
antireultismi (htlrnrriáda| e
klcrikalisnu. tako Inelauec
řlšr*é redy prórarnia autononll
ěcských zdni v ráncl Ratourko_
-utrárske. donokratlcké
arinclnv Ye 

'GřEIBéE 
žlÝotě

i portiórup rocliluí t polltickil
oo}adivkv dělntctYa. PostuP'
it se raÉ dostává do tFaté
olgzlcg vúřt vÍdeÍrké vládě
a_reěÍn! lochýboltt o ll'
rotarchopllortí haD.blt kaho
souttátí.
Několllt uěrtcÉ lo výltloLch
v $aralcvu, le nn
rahdv 6{ lot. cnlSruio ,

do Eialcic a Írí rr do
ěgle rahrrnló!Íbo odDoF
urthiÍclho o lyrořenÍ
.cEorlatnaho ěorkoslovo['
etého elÍtu. Sa rvýni
elolnpracorltty aÍrlÍvl pro
lúto íd3! portnpnř vlády
dohodových DocttostÍ a na ie|í
poúporn- or;anlzn|e ralrrrnlělÍ
io.flo - !-arltorlovenrh6
loSlr'
lako plcddtlt !!llol.
ifraoiln o Yriltlrl I nrrl'
iárodll lenroltdacl llrdabo
.lat! . daÚol'.tlGt'
Gh.'ltt.l |.ho poliilGróbo
tvtt6!!. Sonrtlrtub ltolsn
ribo vllrnor poilúckou rklpluu
lrv. llredu t FlíE ptoltltd'
nlct'ín l Yllviň ryÓ obrovrk6
.llořlty to ÚE dařl nladý
rttr rnitřnt l ucínÍrodaĚ
!l'.r!ll. Pro vllkon ěárt
CrcLllSloYtkl$stilá
llrol trgoudou, Pho livot
l nyřlrnky rlrllrr|l rdropn
llr;lraco, plllladm burnltY
e nottld rrllkoltl.

ailt$
'28. 5. t884 Kožlony
t 3. 9. 1948 Sezimovo
Ústí
Prerident Českoslo'
vGnsko v letech 1935 oi
lgilSotnovuvletech
1945-19{8.
Docetrt soclotoglé, ilo poltttky
Ýslultuie iako blízký spo'
ruoricóvnik T. G. Masaryka
v ietech první rvětové války.
Neiows doma organizuie
ralíou nrottrakouskou skupinu
úittie.'" sáři 1915 odchúzí
za Masarvkem do zahraniří.
PůsobÍ oředgvším Y Paříži,
ooltlll cě na přÍpravě Yšech
významuých akcÍ zahraniěniho
oáboie. ieho polltická a
diplo''maíická autorita rychle
stounÉ.
Po viniku Úeskoslovcnslra iako
mlnistr zahraniět všech vláil
v letech 1918-1935 i pozděii
iako prezideni_iídi zahraniění
oolitittl nladého ctátu' ioho
tezinárodnÍ stabllltu, neá_
glslost a územnÍ intogritu
opírá o versaillerký 3yEtém'
úzký spoienecký svazek
r FranciÍ a spolupráci s ma'
lodohodovýmt ctá!y. v roce
1935' v .lobě vzlůstaiícího.
nebezpeči agroso ze strany
naclstického Německa, do-
plňui{, t€nto sy$t6E spoie[cc'
kou smlouvou se Sovělským
avazem. Zastává významné
Íunkee ve Spoleřnostl národů'
ia oovažovln za brilantllho
iipionata, nistra chladné
šachové konbinace v zahra_
lllčnl politlco.
Diktáten v Mnlchově v zářl
193S, kdy Pne bYlt nuceni
postouplt Hltlerovu Něnecku
oohranlřní Íizemí, rtroskotáYá
benešoYa zahraniěnř polilick6
koncepce. Pořátken řiina
re dr. Beneš vldáYá' úřadn a
odchází do zahraníčÍ. V lelech
druhé gvřtovó války YytYářÍ
v Londýně centÍum neko!|u'
nlrttckého antiÍaštstického
odboie, 36ilaruie sxllovou
lládu, ktolá |o postupně
uznúna YšEBi moclogtÚl
Brotthlltcrovskó koollcc.
V prorlncl 194t PodPtsnlc
v Morkrě cpoFneckou gnlouYu
30 soYěttkýD sYatcm a přgs
Molkvu se rlloleÚně g vlátlot
vncÍ donú.
Novon republtku Úe rna'Í
budovat na $tei!ých prlnclpoch
iako předváteěné českosloven'
sko, la však nucen stále vÍce
ustupovat tlakE komulistů.
vnltř!ě rozpolcen přfutllpuio
na icilch požadavky i v únoru
19{8' poěátkeu čcrvla
rerlgnu|e na úřad prczltlontr
a tanodlolbo ulnfiá.

llaffin
'12. 7. 1872 Trhové Sviny
+ 1. ó. 1945 Proho
řrezident českostoven'
sko Y letech 1938-193%
v době tzv. druhé re-
publikY.

VzdátánÍn prúvnít, tsřtĚ
v ilobĚ Rakourko'Bherrka
cvsoký státBÍ úřealtrÍk, po
viniků českoslovenrka
Drezident Ne|YyššÍho eprávnÍho
iourtu čsn. Soukromý docgEt
Xarlovy unlverzltY, zlalec
sDráYního pláva.-Po abdlliaci Prezldenta
Beneše byl novou polltlckou
reprezentácí československa,
oc-hotnou zřÍcl sg demokraclo
a úzce spolupraco9at s Hltlo'
rem, vybián za kanilldáta a
30. list-oParlu 1936 zYolen
orezidentenr rePubllkY. Do
8ela okleštěného uníra|ícÍho
státu byl tak postavoD ko!'
zerratiinl .ÉtrqŤácký byrotirat'
osobnĚ tiart ěesthý, *ter6mn'
*e však pro plezilenttkoÚ
Íunkcl nadoďtávalo anl poll'
tického rozhledu a iiž anl
potřEbnýGh duševnlch sil. lcho
ne|většÍm státnlckým ělnem'
ovšem v záporném Yý'naB!'
bvla cesta k Hitlerovi do Ber'
ría 14. března 1939, která
měla zabránlt Yolglskému
obsazení českých zemÍ. Pod

' Ilitlerovým nátlaken Ťychlg
kaDitulocal a souhlaril
r ókupact Čech a Moravy
naclstickou arnádou l l tÍm'
že z československé strany
nebude kladen žldný otlpon

' o několik hodin pozděit přestal
ěo$koslovetrský ctái
existoYat.
V letech protektorátn Gechy
a Morava se pak Hácha v roll
státnÍho prezidenta stal
postupně lontkou v rukol
ótupántů a kolaboracÍ s nlml
se zcela zkompromitoval. Po
osvoborenÍ byl zatéen a zomřel
ÝB YyšetÍolacl varbě.



KLEMENT

BOTTtÍilMI
'23. tl. 189ó Dědice
+ 14. 3. 1953 Proho
Ěrezident Českostovenslró
republiky v letech
t9{8-1953.
Vvlěll se ve VÍdnl truhlářgn'
r-lgtech orvní světové války
boloval í rakousko'uhgrské
arňáaě. oalkud v roce 1918
ňezertoiar. Po vznlkn ÍSG
působll iako novinář a Íunk'
clonář této sttaný DstprÝ3
na Slovensku a od PolovinY
dýacátých lct r prařrkén.
o;ař"dí. Ňa V. eiezdn KSC
Y roca 1928 bYl rvolen gene'
rúlnÍm taiemnlkem 'trany 

a
r ieiÍn Éelc stát nepřetržitě
ď'db rvé rnrtl. Pod pho

""a"ňlň 
oJlorittcká linig KSE

oodřlrltla diktálu ronintemy
i čarto to $táYata z hledirta
lklrlcčBé politiclě 3ltnac.
v čg:korlóvensku nei?álriou.

=rr-*_ar+n toroúÉDě.$,t3ítÍob-
lct s? Gottwald staví na
obraríu demokratické repu'
bltky prott Íašlsmu a g krl'
ttckých dlcch září 193E se
stává |ednÍn z hlavnÍch
mtuvčí'ch opozice proll kapi'
tutaci a přiioti mnichovského
diktátlt.
V llstopadu 193E oalcházÍ
Gotlwald do Moskvn odknd
pak v letech druhé sr-řlové
rátky organizuie a řldÍ
protíÍaštštický 

-odbo| xsc.
Ďo osYobozené vlastl se vrací
společně s vtádou 

'ako 
iolÍ

nÍstopředroda a teden
z htavních autorÍ Xošického
vláilnlho protramu. v prvnÍch
pováIečných letech, od roku
19{6 iako předseda vlády'
úspěšně prosazute polltiku KSG
orlentovanou přadevším na
vyřazení politických parlnerů
Kšč r mocenského boie.
Vrcholem ieho poltttcké dráhy
ce stává únor 1948' kdy
potvrsu|o pověst ÍÍspěšného
polltlckého takttka.
Po abdikacl Beneše, v řervnu
1948, ie Gottwald zvolen
prezidenlem republiky. Přesto.
že |eho prvnÍ cesta vede
t hrobu T. E. Mararyka do
Lán, brzy sa zcGla podřizup
dlktátu moskevekého gelgra.
tlrslma. v letcch první1Ětl-
letky pak problha|í v Cesko'
slovensku porl Gottwaldovýn
Y€donÍm obrovské politlcké'
hospodóřské, sociální i kultur'
ní změny, ieltchž výsledkem
ie všeslranné napodobení
stallnského modelu společnosti
a lzolace oil Evropy.
UmÍrá krátce po návratu

ilPBr0[il1
'19. 12. 1884 Zókolony
+ 13. 12. 1957 Proho
ř'rezident Československo
v letech í953_t95'.

Svn zaktáilatcle roclálně
dómokrattcké 3t1a!y LadislaYa
Záootockého. prolesÍ kamenlk.
poitttckv aktlvnÍ byl |tž |ako
sociálnl- demokrat na Klatlně'
Po DrvnÍ světocé válce se stal
i.d;íň ze zaklartatelů I(Sc
í óa rotu 1922 byl lgpřetlžitě
članen ieiÍho 9gdo!1 Na
V. siezdú 

-KSc * po urů3ltéE
YátránÍ nřtdal ke sBupinč
K. Gottwalda, iellž polttlcko[
liEii Dak DrotaroYal. Ve tři_
carcir letircb působtl |ako
renirálnÍ taiemník tonunis_
tckÝch Rudých odborů- Po
okuóaci čerkosloveurka byl
při ilegálulm oilchodu do
šssn ňruen gestapan a až
do konce vállty věrnřn
'*a*etdickýoh Ěatglch a
Y konoeBtračnÍm tábořg Sach'
sgnhauscn-oraúl,anburg.
v roce 19{í ro opět vráúl
do oolltieltébo žiYota a Yo
Íunlici předsedy Úrtřadní
rarly odborů něl velký podÍl
na 

-potttickén Yltě!ilvÍ koEB'
nietí v únoru 1948. v souÝis'
losti s volbou Gottwalda
oreridenten so stal Y roco
isla prgosedou vlády a po leho
snrti-Ei nahradll i v neivyššl
státní iunkci. Prezidentďrý
úřail vykonávat v lgtech stlí-
davého BvolňoránÍ a oPětn6ho
utulovánÍ poltttck6 llnle
Moskvy. Ste|ně rozporné bylo
i iBho poutickó vyrtupovánÍ a
působeňl NavíG, pfotože nestál
zároveň v ěele KSG' byly
ieho aktivnÍ politické mol'
iortl znaěně omezgné. Anto'
nÍn zápotocký pracoval
l literárně, |e autoren něko'
lika románů, v nichž robraril
dřlntcké Klailno konce 19. a
počátku 2& rtolgtí.

Nopsoli:
IADISLAV PECH lt-81,

lt0uffiill
'1o. 12. 1904 Letňony
+28. 1. 1975 Proho
Ěrerident Českoclovenské
]eoublilooďrokut960
Čáskoslóvenské sociolis'_
tické republilry r letech
r957-1968.

Povolánín táBGěIrÍt, v nezl'
válečném obdobl pracoval
většlnou v plalhkýcb továr''_
ieíň. oa rrítu rsžr řten KSÚ,
kde neidřív zartával lailu
funkcí i kraishém něřítlu.
V roce 1911 bYl Prc 3You
lleráInÍ člnnott trtřon a až
do-konce vállry vňznšn r hon'
GslllařníE tíbol! uautha!'
s€n.
leho rychlý poltltcký Yzastup
iactná-po bsvobození a pře'
devšío -po únoru 19{& V le'
tech 1sttt'-1951 |€ ÝgdolcÍn
taiennÍken kreF*ého výboru
Kšč v Prare a v lrtoch lsÍL -
až 1953 iedníE r talennÍků
Úv Ksč. Po smrti locmenta
Gottwalda, kdy noní obsazcne
Íun*ce před*rdy koonatgtickó
atraBy, se rtáYá tlrY!Ín
laiemotkem ietlho úrtředrÍho
rýboru. S přgkvaplrou obrat'
n-ostl *t burlule PoYEou Polltic'
kou pozicl, r adnloktrátom
ro brzy stává rltutgčuol hlavol
l(Sč a po snrd A. a6poloa'
kého t hlavou rtátn.
Na přelomu pad'tátýoh a š''
d6árfch lot ts AntonÍn No'
votní ocitá na vrcholu nocl
Tehitv nechává NárodnÍ
strroňá'děnt prohlásit Úerko-
slovenďto soctalletickýn slát€n
a sllbuie brzký přlchod
beztřídní komunistické spo'
lečnosll zároYeň přehlÍží
aneDo ien poloviěatĚ ře$í
extstufól a v průběho šedetá'
tých let narúrta|Íel probtény
r ekonomlce a polttlce Íotát_
ka polittckých procesů, na
nichž nese sám podll; ne'
cillivý v'tah ke sloveuskému
národu|. Vinou sílících spole'
řenských poruch, l proto' ž8
nenÍ oblíb€n v Moskrě' io |tl
na poěátku reÍorunÍ vlny
Y ÚÝ xsč v lednu 1988 lbaYotl
vedoucí stranlcká tonkce e
o někottk měsÍců pozděit
donucen Yzd6t sg l úřadn
prezldenta. orlchárí ilo úrtranl
a do pollttky $e lit loelacl.
Přet vešker€ výtky byla
dongdávna Novotného řgrlcrálá
léÍa pociťována ve lrovnánÍ
c obdobÍn před lictopaden !g89
|ako doba retativní prorperlty
i relativnÍ politlcké robody.

í"Hf'il?;"tťJ*;f; ""Í$es'lt.rl.+Ťq.trťÍf 
RELHY''ĎALA(9'
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$UOBONR
'25. t1. t895 Hroznotín
+n. 9. 1979 ?roho
Prezident ČssR v lďech
l9ó8-1'5.
v roco 1915 byl povolún do
rakouslro-uhorské annády a
zangdlouho padl na východnÍ
lrontě do ruskóho zaietl. Stal
sg DřÍsluš!ítem řeckorloven'
skýóh le8tí' úGalllll se bltgl
u Zborova a Bactnačs a
ro riblřské anabári so přes-usA vrátit 9 toco 1920 donÉ.
v letBch prvnÍ republlky pÍ'
sobtl |ako důsto|nlk ěc. armá'
dy a profesor voiensk6
akadomle v Hranlcích.
Po okupacl Úeskorlorenrka
odečgl do Polďra, kde vadl
čgskostovgnskou zahranlGuÍ
pdnotku, .o ktsron po poÉŽ'
cc poblr6 arnády plošel
do šorětského cYazu. Zdo gd
roku 19{2 ottaBl'oY.l ěstko'
*t rmk6 *ehr*trlňní golrkrr a
byl plro velitelen. Í}řs'tnll
te tiontorých b|ů !a últEÍ
SSS*, tarpat*kodu*Blq{
oparico ď orrobolenl Gcako'
siogentka, od zářÍ 19& Fko
vgtlial 1. ěeckoslovgnslré[o
irmáddbo sboru v SS$R.
tto tcvobolené Prahy re Yrátll
|ako niltstr národnl obrany
i tnto tnnkcl rartÍral l v ná-
stedulÍcích vládách. Přgrtožc -
ve dnech polttieké kriza
v úlolu 1948 přicpěl zacho'
ránÍrn nautrality řeskoolovan'
skó arnády k vÍtězstvÍ ko-
mnnletů, byl r roco 19!í0
z vedenÍ rnjni$terctvs.odrtrr-
nh. PÍsobil pak krátca vo
funkci náměstka přettreiy
vlády a několtk let iako
náčglnlk Voienrké akadenle
K. Goltwalda. V toco 19tg
odešel do výstužby.
v dobč pražského iara byl
Ludvlk $yoboda vyrdvlžen
do Ínrkoo hl89y EtátÚ a
orlavoYán |ako Fd n z ptola'
gonlrtů obmdnéhd procglu.
Po rlpn[ 1968 sg podÍlel la
všech důležitých potitických
mzhodnutÍch, zúě8stnll'o
norkwtkÝch iednánÍ. íal
rc ělrngd prgasgdniótva Í}v
KSč. Ve cšech tunkcÍch rotrral
i'po dubnu' 1969. Přl|al tak
- t kilyž lonĚkud zdrženllYě_ ollrý nornallzačnÍ knrq
do důležttých polttických
rozhodnutí však iiž v této
době většlnon nelasahoval

GusTÁv

llll$ilr
'10. 1. 1913 Dúbrovko
Prezident čssR
Y letech 1975-1989,
Vyrtudoval právnlckou lakultu
bratlrlavsk6 unlverzitY, iako
právnlk pracoval v letech
1S3E-19.t4. Od roku 1933
ěl€non KSC' přetl válkou
potlócky aktivnÍ předevšín
i levlcových organlzacÍch
slovonstá nládeže a inteligen'
ca V době slorenského státu
ge zúřastnil llogálnÍ práce'
byl několikrát vězněn, Y roco
19{3 vytvořll cpolečně
s L. Novone*kýn a
K. Šmtdkem t. tlegÉlní vedeol
KSS a navázal rpolupráci
r denokratioký,m křÍdlem
sloYenskébo odbo|e. Stál v ěelc
PřÍplac Slovenského národnÍho
poY3tánÍ a .tď sg mÍstopřeil'
ssdo! poÝ*alocké SNR.
Po croborcirl pacoval pře'
davší'É rg Sborn Íověřtnců'
q l'plleh 1s4s-1$í0 iako leho
předseda, a významně pfirpěl
k yÍlÚrtrl tornubtů ua Slo'
venď(E Na lf,. rierdu KSS
v roca 1950 byl netmyslně
obviněn r bnrloaznĚ laclona'
lislické úchytky, v roce 19!i1
tatěen e o tři roky pordě$
v pdnorn z porledních vel'
kých polittckých procesů
odsouzen na doliYolÍ. věznřn
do rokn 1961L
Do vysoké polldky - |ako
mírtopřdseda vlády _ 39
vráťl na |aře 1!168 |ako ieden
z krltlttů polltlcké llnie A. No-
Yotného a 3loupsnsc A. Dub-
ěeka Po sn'nu t8 stává čle.
nem předseinictYa Úv Ksř,
prvnÍm taienníkoB Úv Kss,
účaltnÍ se moskevských |etl-
EánÍ o'dořalném' pobytu
sovětských vo|sk a rychle 16;
viduie wé dosavadnÍ politické
nárory a'postoig. V dubnu'Ú69 ňahráruie_ve vedení XliC
A. Dubóeka a novou oilrorr
normalizační llnlÍ sg 3tává
vykonavatelem neostallnské
politiky. Na poěátku 70. let
vyhlašuie iiž iako- genorálnÍ
talemtrÍk ÍIv l(sc generální
ltnii výttavby rozvinutého
loeiallsmu, ktorá přer krát-
kodob6 rglativnó dobré eko-
nonické vftredky 'edla 

po
18 lgtech k soÓtální' polttlcké
a rnorální krlzl řeské a slo-
renské spoleÚnosil a rpůsoblla
stagnaci řeskosloveneké
ekonomiky. V kvĚtnu 197í
se Husák .elává prezidentem
republiky a dvě:neffiššÍ Íunk-
oe bývalého režlmu vykonárá
až do roku 1!187' ktly ie ve
vedení Kse ýystřídán MtloJ8E
'lakeřem. Pod vllvem llstopado-
výcb událo*lÍ odstupuie
v proďnď z úřldu prezidenta.

'5. 10. 193ó v Proze
Zvolen prezidentém
29. prosince 1989.
váGlav Havel pocházÍ r pod-
nlkatetské rodinn která vtrast'
nila BarrandoY a Lucetnu.
Z politlckých tlůvotlů nemohl
studovat. Vyučil se chemic_
kým laborantem a přl zaměrt'
nání večerlě vystudoval
gyrnnlizlun. Velký vliv na něl
mělo rodlnné prostřědí. leho
otec se přóteltl l osobnoslml,
|ako byt Rádl, Peroutka'
t. L. Fischer, Eduard Bass, a
ieho dědečken byl Hugo
Ýařeěka, nórodohospoilářtký
todaktor Lldových novin'
vyslanec, ředitel Baťových
rávodů a dokonce l spisovatel
Po Baturitě sg IIaYgl pokusll
rtudovat skononlckou Íakultu'
ate obor ho nezaiÍmál, proto
po dvou letech rkončil. Ňa
voině začal poprvé dělat aktlv'
nň.alt'oaln. n4 iúltarn rln nigllrr
pracoval iako kutisák u 

'a!aSericba v Dlvaille ABC a
od roku 1960 v Divarlls Na zll-
bradlí' kam si ho 

"zál 
nŽ |ako

dramaturga lan Grossnan.
V roce 1963 tau měla prenléru
|eho hra ZahradnÍ slavnost,
ktcrá pÍedstavovala zřetelný
zlom v řeské divadelní estetico.
V letech 1962 až t967 vyrtn-
doval Havel divadelnÍ fakul-
tu, 9 ťoce 1368 byl přeilsedou
Klubn nezávlslých rplsovatolů'
od rokn 1969 měl zakázáno
publikoval.
V roce 1974 krátkou dobu
pracoval v pivovaře, o rok
pozdě|i napsal obsáblý analy-
ttcký dopis prezidentu Husá-
kovl, ve kterém se přihlašoval
|ako občan k zodpovědnostl
za osud zeně. V lednn 1977
stál u zrodu Charty 77 a byl

'o|Ím 

mluvěím. v lotoch 1970-83
strádl přlbliŽně pět let ve'vězenÍ.
Po přÍchodn r vězenÍ zařal
ryrlupovat a byl ve světÉ
rerpektoYán neienom |ako
dranatik a eseiista, ale iako
ne|vyššÍ ropterenlant politické
opmica Byl |edním z Íniciátorů
založenÍ občauského fóra.
Neien do naší, alg Í do světové
poliliky vnerl noý monglt'
který lzo charakterizovat slovy
ryslovenýml v nedávnýcb
HoYor€Gh z Lán: oLltlské po-
úÍnánÍ mnsí být provázeno
|akýnst tkromným respektcn
k toEu, Go |o nad ním,
k tomu, co le za hranicemi
dohl6dnutelnortt. I tt noivětší
a neitlavně|ší věttci vždy
zrlůrazňovall, lak nesmÍrné
důležltou roli v leitch vlaslní
práci sehrála lnÍuice, fantazle,
náhoila, dokonec estetické
cÍtěnl řt muzičnost.'


