Jednorázový propagační materiál vydaný
v rámci akce „Setkání u příležitosti výročí
návštěvy TGM ve Velkém Týnci a na
Olomoucku“ konané dne 19. září 2020

Noviny Republika

Reportáž z návštěvy T. G. Masaryka
v Olomouci 18. a 19. září roku 1921
Do Olomouce přijíždí prezident Masaryk z Prostějova po krátké zastávce v Držovicích a Olšanech dne
18. září ve 12 hodin 30 minut. Při
vjezdu do města se setkává s olomouckým starostou Karlem Marešem
a společně pokračují do centra na
radnici. Na dnešním Horním náměstí
jej vítá místopředseda poslanecké
sněmovny Národního shromáždění
významný moravský politik Mořic Hruban, ke kterému prezident
při vstupu do radnice pronesl tato
slova:
„Zejména Vám děkuji za to, že jste
zdůraznil tak pěkně potřebu svornosti a jednoty, ačkoli se to samo
sebou rozumí. Jsme všichni lidé a
mnohdy právě to, co se samo sebou
rozumí, neděláme. Jsem však si vědom toho, že jednotlivec, i když to
je prezident, sám nic nezmůže, nebudeme-li všichni společně a svorně pracovat k témuž cíli. Demokracie je spolupráce všech poctivých
lidí.“
V zasedací síni olomoucké radnice
přijal prezident hold městského zastupitelstva v čele s prvním českým
starostou Marešem a pronesl zde
svůj projev k místní samosprávě:
„Děkuji Vám, pane starosto, za milé
uvítání, Vám i všemu obyvatelstvu.
Rád slyším, že bez velkých nářků
konáte zde svou těžkou povinnost,
kterou ukládá dnes správa moderního města svým činovníkům. Vzpomínáte historie Olomouce. Je to
zajímavá a poučná historie! Vzpomínám jen toho, že zde císař, jenž
je spoluviníkem hrozné světové
války, započal své neblahé panování – dnes však jsme svobodni a
je teď na nás, abychom politicky a
mravně vynikli nad minulost. Olomouc odedávna měla svůj zvláštní
ráz a měla vedle Brna svůj zvláštní význam – ať naše moravská
města závodí o prvenství v moderní
demokratické době administrativě
městské.“
Po setkání s představiteli Olomouce
přijal prezident Masaryk i delegaci starostů z olomouckého okresu,
tehdejšího okresu litovelského i
šternberského, v čele se starostou Těšetic Františkem Oklešťkem.
Následovalo přijetí zástupců církví, legionářů vedených předsedou
olomoucké jednoty Antonínem Roubalem, dělnictva, za které prezidenta
uvítal Josef Křemének nebo českých
a německých učitelů a českých kulturních spolků, za něž hovořil pozdější dlouholetý starosta Olomouce
Richard Fischer.

Historická pracovna olomouckých primátorů, ze sbírek Státního okresního archivu v Olomouci
Z radnice se Masaryk přesunul do
arcibiskupského paláce na Wurmově ulici, kde byl i ubytován jako
host Antonína Cyrila Stojana,
arcibiskupa olomouckého a senátora. Po setkání s představiteli Cyrilometodějské bohoslovecké
fakulty v Olomouci vedené jejím
děkanem Josefem Škrabalem a deputací zástupců státních úřadů
nemohlo chybět přijetí činovníků
armády, která je s Olomoucí, tak
jako univerzita nebo církev po staletí spjata. Prezident své poselství olomouckému vojsku adresoval
prostřednictvím generála Josefa
Kroupy:
„Sleduji bedlivě a pozorně vývoj
naší armády. Nemůžeme si tajit,
když mluvíme o armádě, že jsou proti vojenství všelijaké předsudky.
Pokud jde o systém starší, nejsou
to jen předsudky, nýbrž oprávněná kritika. My máme úkol – a vy,
pánové, zejména – vybudovat armádu demokratickou. To není heslo,
to je živá skutečnost, a právě vás,
nejvyšších důstojníků, snad nejvíce se tento úkol týká. To je nové
pro nás všechny, a myslím, že jste
se už mohli přesvědčit, že obyvatelstvo v nejširších vrstvách – já
to pozoruji v Praze na dost horké
půdě – už počíná zvykat naší armádě, nové, obnovené. Já vám mohu jen

ještě jednou položit na srdce, abyste si dobře promyslili tyto úkoly
a plnili je v zájmu svém a v zájmu
národa, aby armáda tyto principy
uváděla v platnost. Já budu sledovat vaši práci a další vývoj s bratrskou pozorností a s prezidentskou pečlivostí. Budu vaši autoritu
upevňovat a budu se starat také o
vaše postavení sociální. Já vaše
obtíže, těžkosti dobře znám a pamatuji na ně.“
Následovalo přijetí zástupců Obchodní a živnostenské komory
v Olomouci reprezentované jejím
předsedou Augustinem Würstem, kde
vyslovil prezident naději, že ve
spolupráci německého a československého národa, kdy „v obvodu vaší
působnosti pracují oba národy svorně, tato součinnost usnadní překonání současné krize hospodářské.“
Navazující setkání přineslo ústy
předsedy plodinové burzy Jana Vaci
z Příkaz pozvání na připravovanou
hospodářskou výstavu v Olomouci a
než v 16 hodin 40 minut prezident
Masaryk vyrazil do Velkého Týnce,
setkal se ještě se zástupci průmyslu a velkoobchodu. Ty reprezentoval
Alois Formandl z Brodku u Přerova, který Masaryka ubezpečil, že se
průmyslníci a obchodníci hlásí ke
svému podílu na budování republiky.

Po návratu z Týnce a absolvování
jednoho dějství Fibichovy Šárky se
prezident vrací do arcibiskupského
paláce na recepci pořádanou arcibiskupem Stojanem.
Dne 19. září v 8 hodin opouští prezident palác a směřuje na neředínské letiště k vykonání přehlídky
olomoucké posádky. Před samotnou
přehlídkou Masaryk odevzdá 2. jízdnímu pluku sibiřskému korouhev a
zatlouká první hřeb do její žerdi.
Na stuhu korouhve pak připjal československý válečný kříž se slovy:
„zdobím vaši korouhev československým válečným křížem, který vláda
udělila druhému jízdnímu pluku
sibiřskému za jeho bojovou činnost.“
Po skončení přehlídky v Neředíně absolvoval prezident projížďku
Olomoucí a po rozloučení v arcibiskupském paláci se vydává na vlakové nádraží, ze kterého vyjíždí
zvláštním vlakem v 10 hodin 15 minut do Přerova a dále přes Břeclav
do Bratislavy. Pokračuje cestou po
Slovensku až do Užhorodu a 24. září
je již zpět v Lánech.

(Převzato z: MASARYK, Tomáš Garrigue a ŠKRACH, Vasil, 1934. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky, svazek druhý, 1921-1923. Praha:
Orbis. Úprava textu: Filip Žáček)

Z projevu prezidenta
Masaryka ve Velkém Týnci
U příležitosti své návštěvy Hané
zavítal prezident Masaryk v odpoledních hodinách 18. září 1921 se
svým doprovodem i do Velkého Týnce
k odhalení zdejšího Památníku
svobody. Zde jej postupně přivítali agrárničtí politici a poslanci
Jaroslav Bačák (dlouholetý starosta
Velkého Týnce) a Kuneš Sonntág (ministr ve vládě Vlastimila Tusara a
dlouholetý poslanec). Od architekta
Františka Koláře pak hlava státu
obdržela odlitek modelu týneckého
památníku. U památníku na Hradisku však zazněla i slova prezidenta
Masaryka, která pronesl na výzvu
poslance Sonntága.
„Pane poslanče,
těším se z toho, že mohu být přítomen na vaší slavnosti. Nemohl bych
lépe povědět, oč nám běží v této
době, než jste to řekl Vy. Nemohl

bych najít slov jiných, abych řekl,
co je náš program, čerpaný často krvavou zkušeností našich dějin. Jistě
jen povlovný vývoj, rozmysl, rozum a
energická práce pomohou nám uskutečnit náš národní program.
Rád s Vámi zdůrazňuji potřebu reforem v duchu sociální spravedlnosti; mezi jinými úkoly také uznávám, že reforma pozemková má být
prováděna sice obezřetně a věcně,
avšak energicky. Náš lid je vzdělán
dosti, aby pochopil, že tato reforma
vyžaduje značných peněžních výloh
jednotlivců, korporací a státu, a že
musí přihlížet k technickým a hospodářským úkolům zemědělství.
Konečně vyslovuji potěšení nad tím,
že tento pomník byl zbudován prací
všech zdejších stran různých směrů.
Doufám, že všichni, kdož jej uzří,

Českoslovenští
legionáři
mezi námi

vzpomenou na to, že jen svorností
– tou Svatoplukovou svorností – ne
rozštěpeností, můžeme všeho dosáhnout.
Děkuji vám za milé přivítání a
přeju vám všecko dobré.
TGM“
Po ukončení slavnosti v Týnci a
předání památníku veřejnosti se
prezident vrátil zpět do Olomouce, kde večer v tehdejším Městském
divadle (dnešní Moravské divadlo
Olomouc) navštívil představení Fibichovy Šárky.

Projev převzat ze sborníku: MASARYK, Tomáš Garrigue a ŠKRACH,
Vasil, 1934. Cesta demokracie: soubor
projevů za republiky, svazek druhý,
1921-1923. Praha: Orbis.

1. světová válka patřila k nejkrvavějším válečným konfliktům
v dějinách lidstva. S ohledem
na skutečnost, že současné území
České republiky bylo ve válečných letech 1914–1918 součástí
rakousko-uherského mocnářství,
zahynul v bojích nejeden Čech.
Takřka každá náves nebo obecní
hřbitov na našem území připomíná pomníkem místní oběti tohoto válečného konfliktu. Mužů
z území budoucího Československa
tak do Velké války narukovalo více než 1,2 milionu a počet
obětí dle odhadů překračuje 145
tisíc (statistici dokonce pracují
s číslem až 200 tisíc padlých).
Pro řadu krajanů však tento válečný konflikt skončil až dlouho
po uzavření příměří 11. listopadu 1918 v lese u francouzského
Compiègne. Jsou jimi českoslovenští legionáři bojující na tzv.
východní frontě, kteří museli
absolvovat v letech 1918-1920
přes transsibiřskou magistrálu
vlakem a z ruského Vladivostoku lodí dlouhou cestu do vlasti.
Poslední Heffron vyplula z Vladivostoku 2.9.1920 a do italského Terstu dorazila symbolicky
11.11.1920.
Letošní 100. výročí návratu
legionářů do vlasti připomíná
v multifunkčním areálu v Javoříčku výstava s názvem „Českoslovenští legionáři mezi námi“.
Bližší informace o možnosti návštěvy expozice a výstavy naleznete na webových stránkách
www.expozicejavoricko.cz.

Vrch Hradisko u Vekého Týnce s pamětním kamenem připomínajícím návštěvu TGM.
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