Další schůzka příznivců filmového klubu „Film
v úterý

a historie“ se uskuteční

17. 4. 2018 v učebně dějepisu od

Téma :

7:10 hod.

Antonín Novotný
(1904 – 1975)

Dokumentární film z cyklu ČT Rudí prezidenti bude věnován dalšímu komunistickému prezidentovi Antonínu Novotnému, který zastával funkci prezidenta republiky v letech 1957-1968.
Téměř celý život Antonína Novotného byl spojen s Komunistickou stranou
Československa.
Původním povoláním byl strojní zámečník.
Do KSČ vstoupil hned v roce 1921.
Zastával různé funkce v tělovýchovném hnutí a (1929-37) v pražské organizaci
KSČ, krátce i v Hodoníně.
1939-1941 se zapojil do protinacistického odboje.
1941-1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen.
Po válce člen politbyra ÚV KSČ, od roku 1953 do ledna 1968 první tajemník
ÚV KSČ, pak i prezident republiky a předsedal i Národní frontě (1959-1968).
Nesl plnou politickou odpovědnost za nezákonné politické procesy v 50. letech.
I proto brzdil rehabilitace nespravedlivě odsouzených lidí.
Velmi rád cestoval po světě a hrál karty.
Zastával dogmaticko-byrokratické formy vládnutí a tím přispěl k prohloubení
společenské (zejména ekonomické) krize v 60. letech.
Zároveň byl do jisté míry i pragmatický, čehož využila zejména československá
kultura („nová filmová vlna“, divadlo, literatura). Mluvíme o tzv. „zlatých
šedesátých...“
Velmi necitlivě se choval ke Slovensku (obával se slovenského nacionalismu).
Zatímco s N. S. Chruščovem si rozuměl, s L. I. Brežněvem dobré vztahy neměl.
Brežněv ho také „nepodržel“, a i proto byl 5. ledna 1968 sesazen z funkce prvního tajemníka KSČ a nahrazen A. Dubčekem. Začalo tzv. „PRAŽSKÉ JARO“.
Brzy se stal A. Novotný terčem ostré kritiky svobodně se chovajících médií
a v březnu 1968 rezignoval i na funkci prezidenta ČSSR. Odešel z politického
života.
Když po porážce PRAŽSKÉHO JARA začala v 70. letech temná éra tzv. Husákovy
„normalizace“ (=návrat tuhé diktatury KSČ), jevil se zpětně A. Novotný jako liberál.
Mnoho lidí proto na něj vzpomínalo s jistou nostalgií (=„Sorry Tony!“)...
Antonín Novotný však na rehabilitaci své politiky čekal marně. Zemřel zcela
zapomenut...Rukopis jeho pamětí okamžitě zabavila Státní bezpečnost!
Všechny zájemce srdečně zvou

Jakub Jelínek (z tercie) a Mgr. Zdeněk Dvořák

