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„VÍTĚZNÝ ÚNOR“- 25. 2. 1948
(začátek diktatury KSČ)

25. 2. 1948 začalo jedno z nejtemnějších období našich dějin. Na téměř 42 let
se moci v našem státě zmocnila Komunistická strana Československa. Byla zničena
demokracie, nastolen totalitní komunistický režim a z našeho státu se stal satelit
Stalinova Sovětského svazu. Proč ? Neblahý vývoj v Československu byl součástí
velkých proměn, které ve světě proběhly v důsledku závažných událostí první poloviny 20. století:
první světová válka (1914-1918); přispěla ke vzniku komunismu (1917ruská revoluce) i fašismu (1922 Mussolini v Itálii; 1933 A. Hitler v Německu)
světová hospodářská krize (1929-1933);mnoho lidí začne odmítat liberální tržní ekonomiku a hledat alternativu buď v nacismu, nebo v komunismu
druhá světová válka (1939-1945); zvýšila prestiž Stalina a SSSR (= hlavní
vítěz nad Hitlerem)
Mnichovská dohoda (29.-30. 9. 1938) „O NÁS BEZ NÁS“. Velmoci nás přinutily vydat Hitlerovi pohraničí. Mnoho našich občanů zradu Francii a Velké
Británii nikdy neodpustilo....
I prezident Beneš byl Mnichovem 1938 otřesen.Poválečné Československo
chtěl zabezpečit příklonem k SSSR. 12. 12. 1943 proto podepsal v Moskvě spojeneckou smlouvu se SSSR a jednal tam i s Gottwaldovými komunisty (odsun
Němců, ...). Tím je legitimizoval jako přijatelného politického partnera...
„PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA“ (1939-1945). Brutální nacistický
režim (TEROR /„heydrichiáda/, genocida ŽIDŮ,...) a role Rudé armády při osvobozování území ČSR hodně pozměnily politické preference (hlavně) českého obyvatelstva. Popularita KSČ prudce rostla. Také kvůli odsunu Němců...
Na jednáních v Moskvě v březnu 1945 byl domluven systém NÁRODNÍ
FRONTY. Byly zakázány pravicové strany a vláda neměla opozici. Košický
vládní program nesl rukopis Gottwaldových komunistů...
V květnu 1946 KSČ drtivě vyhrála volby (v Čechách=43%!!!). Gottwald
se stal proto premiérem.
1945-1947 se rozpadala spolupráce mezi SSSR a USA + V. Británií...
Studená válka (Německo, spor o Marshallův plán,..) nás dostává do područí SSSR. Vize dr. Beneše (spolupráce velmocí bude pokračovat)se hroutí.
Roste napětí ve vládě. Krize vrcholí sporem o krajské policejní velitele v poloně února 1948. 20. 2. podá 12 ministrů (lidovci, slovenští demokraté, národní
socialisté) demisi...Gottwaldova KSČ ji využije k nelegálnímu převzetí
moci (Lidové milice, zneužití policie, Akční výbory NF,...).
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