
Štědrovečerní promluvy proslavil Edvard Beneš.

Jako g}eismutněiší se dá označit reč Emila Háchy,
komunistickli Antonín Zápotockyi hlásal konec
Ježíška, Gustáv Husák uspával lid zvláštním jazykem,

praha prezident Miloš zeman se
rozhod] ukončit tradici novoroč-
ních prezidents y'ch projevti, na
něž byli Češi zvyklí p es šedesát
|et. Z televtzní obrazovky promlu-
ví k občan m už o druhém svátku
vánočním, 26, prosince.

Vrátí se tak k prezidentskému
z:,ryku z pnní republiky, kdy měli
podobná vánoční poselství To-
máš Garrigue Masaryk i Edvard Be-
neš, První novoroční eč slyšeli
lidé až v roce 1949 od pnrrího ko-
munistického prezidenta I(emen-
ta Gottwa]da.

,,Prezident pronese sv j proiev
spatra ze zámku v Lánech. Vystou-
pení by mělo mít i jistou vánoční
atmosféru," oznámil včera Zema-
nriv tiskov,.i mluvčí Ji í Ovčáček,

Každoroční projevy českoslo-
vensklfch a česklích prezident
mají slnnbolick qZnam a jsou ze-
jménaqfuovědí o době.

Pnryrí českoslovenslgí prezident
T. G. Masaryk, na kterého se teď
odvolává Zeman, nejprve posky,to-
val tradičně novinám novoroční
jn lerview. Pnnrí várroční projev na-
točil Masaryk pro Filmov qideník
v roce 1934. O tradičních vánoč-
ních poselstvích se dá mluvit až
od roku 1936, kdy takoq projev
pronesl Edvard Beneš, a to už na
rozhlasoqy'ch vlnách,

Asi neismutnějším projevem v
moderní české historii byla sváteč-
ní eč Emila Háchy v roce 1938 po
podpisu mnichovské dohody, Za-
zněla v češtině, potom Zčásti ve
slovenštině, a dokonce i v rusínšti-
ně.

Lide zpr-vr-r slyšeli vzkazy prezi-
dentri v kinech ve filmoqich F.y'de-

nících nebo v rozhlase, od 60. let
už je p enášela televize.

I(ement Gottlvald, kteqi vánoč -
ní poselsM zrušil a zavedl dodnes

známé novoroční projelry, měl
s nově zavedenou tradicí zkuše-
nosti už z funkce p edsedy vlády.
Premié i pronášeli své proslory
jen několik pnních let po válce,

Ve svém pr."ním projelu, kte4i
bylvysflánnaNov rok 1949, Gott-
wald zmiňoval samá budovatelská
témata: zhodnotil v znam vítězné-
ho nora, varoval p ed zrádnou re-
akcí a slavnostně uvedl rok první
československé pětiletky. V době
největších politickych proces ,

Slavné p oigvy plezident

Emil Hácha, l938
,,Jsou také světla v tomto našem
národním soumraku. Jsme stále na

svém kusu země, jako jsme na něm

byli déle než tisíciletí."
Klement Gottwald, 1952

,,Docílili jsme mnohého, aIe zdaIeka

ne všeho. P ejme si, aby naše lidově

demokratická republika v pevném

spolku se Sovětsk5i,m svazem
mohutně|a a vzkvétala."
Antonín Zápotockl, 1952
(jako premiér),,Ježíšek... to byl

symbol starlich Vánoc. Doby se ale

změnily, nastaly mnohé prevraty,

Ježíšek vyrostl a zestaral, narostIy

mu vousy a stává se z něj děda
Mráz,,,P ijíždí k nám z Vlichodu,"

Václav Havel, l990
,,Čty icet let jste v tento den
slyšeliz rist mlrch p edch dcrj

v r zn ch obměnáchtotéž: jak naše

země vzkvétá, kolik dalších milion

tun oceIi isme vyrobili, jak jsme

všichni šťastni, jak věríme své vládě a

jaké krásné perspektivy se p ed námi

otevírají. P edpokládám, že jste mne
nenavrhli do tohoto radu proto,

abych vám i já lhal. Naše země
nevzkvétá!"
Václav Klau ,2oo8
,,pres nemalou adu osobních
i společensk ch problém , které

kolem sebe každ z nás vidíme, dnes

asi žijeme v nejlepším období naší

země, v jakém jsme kdy žili."

1. ledna 1952, Gottwald už realitu
zcela ignoroval,

Období nejnudnějších prezi-
dents\fch íečí zažIli lidé během
normalizace. Nezáživná,klišé
Gustáva Husáka společně s jeho
zvláštní směsicí češtiny a sloven-
štiny v pozadí s ikonichfini hodi-
nami ,"ysílala televize naposledy
I.ledna I9B9.

O rok později promluvil z obra-
zovky patrně s nejslavnějším pro-
jevem nově zvolenly' Václav Havel,
Oznámil nep íjemnou pravdu:
,,Naše země nevzkvétál"

Posledním Irovoročním proje-
vem tak byl ten letošní v podání
Václava Klause, V něm odcházeji
cí prezident nečekaně vyhlásil
amnestii. Jan Novotn

1i:.1, iil] ;;í ]f"ij,, NovoroČní
proiev mít nebud 

l

Miloš Zeman chce jít ve sto-
pách Tomáše Carrigua Masa-
ryka. Rekl, že na Nov5í rok ne-
vystoupí, K lidu bude, stejně
jako Masaryk, hoDvoiitve,,vá-
nočním poselswí" 26. prosin-
ce. Chce navázat na zvyk z prv-
ní rcpubliky. Novoroční prezi-
dentské projevy začaly až po
norrr 1948. Pnrní p ednesl 1.

ledna 1949 Klement Got-
nvald. Tradici dodržovali Vác-
lav Havel a Václav Klaus. črx

. Zeman se kLoní k tomu, aby
byl zrušen lustrační zákon,
Svou funkci už splnil.

l-

lustrace

Zeman se vyjád it i k někotika
aktuálnim témat m,

. Možná odmítne některé So-
botkovy kandldáty. Nechce
Lubomira Zaorálka jako m1-

nistra zahraničí.


