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100 LET , 

OD ATENTATU NA 

ALOISE RA SINA . 
...., 

JEHO ODKAZ ZIJE ! 
Přesně před sto lety 
- S. ledna 1923 -
vystřelil mladý levičák 
Josef šoupal na Aloise 
Rašína, tehdejšího 
ministra financí 
a „otce" české koruny. 
Rašín o několik dní 
později zemřel. 
Jeho odkaz nicméně 
stále žije, a dokonce je 
vysoce aktuální! 

Svobodní, kteří jsou stejná 
„krevní skupina" jako Alois 
Rašín, nejen připomínají 

osobnost, život i tragickou smrt 
prvního československého mi
nistra financí, ale zároveň nalé
zají v Rašínově práci inspiraci 
i pro současnou dobu. 

O ALOISI 

„Z Rašínova úspěšného boje 
s inflací, ale také z jeho 
příkladného neagresivního na
cionalismu by si měla vzít 
příklad většina současných čes
kých politiků," říká předseda 
Svobodných Libor Vondráček, 
který je přesvědčen, že Rašín by 

LUŠTĚTE 

byl i dnes pravým mužem 
nejen pro nápravu aktuálního 
ekonomického marasmu v čes
ké republice, ale rovněž pro za
chování její suverenity vůči 
byrokracii přicházející z Evrop
ské unie. 

Pokračování na str. 2 

PETICE 
ZA ZACHOVÁNÍ 
ČESKÉ 
KORUNY 

PODEPIŠTE 
ONLINE! 



STO LET 
OD ATENTATU 

v, 

NA ALOISE RASINA. 
" JEHO ODKAZ ZIJE! 

Dokončení ze str. 7 
......,. 

C ím se Alois Rašín hlavně 
zapsal do dějin? Jako člen 
takzvané velké pětky se 

přímo zasadil o vybudování 
samostatných českoslo
venských institucí a byl u vy
hlášení nového státu, když 
vlastnoručně sepsal první zá
kon o jeho zřízení. Byl 
jmenován prvním ministrem 
financí Československa, vymys
lel a provedl měnovou reformu, 
kterou nadobro oddělil naše 
hospodářství od rakouského. Alois Rašín, první ministr financí. Malba Viktor Stretti, 1922 

V prvních parlamentních vol
bách byl zvolen poslancem 
a později znovu jmenován mi
nistrem financí, když ve Šveh
lově vládě vystřídal Karla Engli
še. Podruhé ve funkci ministra 
financí usiloval o vyrovnaný 
státní rozpočet a jakožto příz
nivec rakouské ekonomické 
školy měl velký vliv na to, že 

inflace v Československu nedo
sahovala takových výšin jako 
v okolních státech. Podruhé 
pak ministerské křeslo uvolnil 
až svým tragickým úmrtím. 
Zřejmě nejznámějším Raší

novým citátem {,,Pracuj a šetři! 
") by se podle Vondráčka měl 
řídit každý, kdo to myslí s čes-

kou republikou dobře. Místo 
dotací práce, místo úplatků vo
ličům šetření. Jedině tak lze 
dosáhnout trvalé prosperity. 

Esej Libora Vondráčka 
k výročí atentátu na 
Aloise Rašína i o jeho životě 
si můžete přečíst na str. 6 

DVA VÝSTŘELY V MLZE. ČEKÁNÍ NA SMRT TRVALO ŠEST TÝDNŮ 
Kdyby to nebyla skutečnost, mohlo jít o kulisy laciného filmu. Když v pátek 
5. ledna 1923, ráno krátce před devátou, vyšel z domu v Žitné ulici menší muž, 
náhle v opadající mlze třeskly dva výstřely. Útočník se dal vzápětí na útěk 
a pokusil se ukrýt v domě v Příčné ulici. 

Ministr financí Alois Rašín, 
který byl obětí tohoto 
atentátu, se podle 

dobových svědectví po střelbě 
sesul na chodník. Jeho šofér, 
který na něj čekal před domem 
v autě, výstřely neslyšel a myslel 
si, že Rašínovi se pouze udělalo 
nevolno. Vystoupil z auta a chtěl 
ministrovi financí pomoci vstát. 
Rašín mu ale řekl, aby s ním ne
hýbal a aby sehnal lékařskou 
pomoc. 

V domě s Rašínem bydlel 

také lékař, který zde i provo
zoval svoji praxi. Ten vyběhl na 
chodník; chvíli po něm přiběhl 
i Rašínův syn Ladislav. Opatrně 
odnesli ministra zpět do jeho 
bytu, kde také proběhlo zá
kladní ošetření. 

Rašínovi nebylo dobře, přesto 
si i v takto kritické chvíli za
choval nadhled nad událostí -
kouřil doutník, přičemž iro
nicky poznamenal, že atentát 
je zřejmě odměnou za jeho 
práci pro republiku. 
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Po převozu do sanatoria 
v Podolí byl ministr financí 
ihned operován. Zranění však 
bylo natolik závažné, že lékaři 
nepředpokládali úspěch. 
Smutné očekávání se nakonec 
potvrdilo. Nezdolná povaha Aloi
se Rašína udržovala po celý mě
síc a půl od atentátu všechny 
v naději, že přece jen nezemře. 
Smrt si však pro něj přece jen 
přišla. Podle svědectví Jana Ma
saryka 18. února 1923 jeho otec -
TGM - po dlouhé době plakal. 



,, v " 

MOUDRY STAROSTA SETRIL A INVESTOVAL. 
" , , " " 

LEVICAK DNES DDVRACI DCI OD SLDZENEK 
Řekni mi, co jsi dělal s veřejnými penězi v době před třemi lety, a já ti řeknu, 
kdo jsi!" Tak bych parafrázovala známé pořekadlo, a to v souvislosti s tím, 
jak se tenčí obecní kasy kvůli předraženým energiím. 

N ejprve rozpočty samo
správ provětraly různé 
kompenzace pro místní 

podnikatele v době covidové 
hysterie. Co tehdy dělali Svo
bodní? Upozorňovali na ne
smyslné zavírání obchodů 
a služeb. Bez tohoto třeštění 
by radnice nemusely pouštět 
žilou svým pokladnám a tyto 
peníze mohly nějak smyslu
plně využít. 

Když jsme ještě žili v době, 
kdy to vypadalo, že fantasma
gorie přicházející ze zeleného 
Německa nemohou ohrozit 
ceny energií, radnice po celé 
naší zemi mohly moudře in
vestovat do zateplení svých 
budov, úsporných žárovek ve 
veřejném osvětlení apod. Řada 
z nich to také udělala. Ne kvůli 
tomu, že by páni starostové 
a paní starostky předpokládali , 
kam šílenství zvané Green 
Deal celou Evropu zavleče. 
Motivací jim byla péče řádné
ho hospodáře, snaha o úspory 
v budoucnu . 

SVOBODNÍ VŽDY 
S ROZUMEM 

Výhodou menší politické 
strany je vždycky poměrně 
transparentní přehled o tom, 
jak její členové konkrétně pů
sobí v orgánech, kam byli zvo
leni. Přinejmenším v Praze, kde 
jsem předsedkyní krajské or
ganizace, se mi nedoneslo nic 
o tom, že by někdo ze Svo
bodných nehájil správně náš 
program. 

Když tedy v nějakém zastupi
telstvu člen Svobodných z vůle 
voličů zasedl , vždy byl zastán
cem zdravého rozumu 
a zdravého hospodaření. Vím, 
že v tsunami levičáctví, která 
Prahu zaplavila po spojení 
jejich sil z Prahy sobě, Pirátů 
a dalších aktivistů , se odpo
vědnému přístupu k financím 
zrovna neda řilo . Svobodní si ale 
vždy udrželi čistý štít a nikdy se 
k rozhazování peněz na levi
čácké hříčky nepřipojili. 

Ti , kdo v minulých letech roz
hazovali veřejné peníze a spo-

ZA SVOBODU 
PRO NAŠE DĚTI! 

léhali se na různé dotace jako 
na „věčný" zdroj financí,jsou 
přímými spoluviníky situace, 
kdy dnes v jejich obci, městě či 
městské části musejí radnice 
platit zvýšené náklady na ener
gie. V nadsázce řečeno: Kde se 
tančilo a nezateplovalo, tam se 
dnes platí mnohem více než 
tam, kde místo podpory pito
mostí přemýšleli jako rozumní 
hospodá ř i . 

V současné době, kdy si při
pomínáme sté výročí atentátu 
na legendárního ministra fi
nancí Aloise Rašína, o to 
naléhavěji zní jeho slavný apel : 
„Pracuj a šetři!" Podepisuji se 
pod to všemi deseti. A víte, co 
mě napadá? Že kdyby Alois 
Rašín žil v naší době, těžko by 
si vybral ke vstupu do poli
tické strany jiné dveře, než ty, 
na kterých visí cedulka s ná
pisem „Svobodní". 

Veronika Blažková 

LIBOR VONDRÁČEK. PŘEDSEDA 
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ALOIS RASIN -
Alois Rašín se po atentátu velmi obával, aby 
pachatelem nebyl někdo z legionářů, což by 
mohlo výrazně poškodit obraz první repub
liky a vést k rozbrojům. 
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ZAJIMAVDSTI 

Atentátník- anarchista a levicový fanatik 
Josef šoupal - se po svém zadržení vyjád
řil, že vražedný útok nebyl směřován proti 
konkrétní osobě, nýbrž proti kapitalismu. 



Poslední letní pobyt s rodinou v Kamenici u Stránčic, 1922 

s 



STO LET OD VRAŽEDNÉHO ÚTOKU NA ALOISE RAŠÍNA: 
JE PÁCHÁN ATENTÁT NA DEFINITIVNÍ ZNIČENÍ JEHO ODKAZU?! 
Rád bych vzdal tímto 
článkem hold jedinému 
ministru naší historie, 
který ve své funkci 
a za své politické kroky 
zaplatil cenu nejvyšší. 
V prvních týdnech 
roku 2023 si totiž 
připomínáme 100 let 
od tragických událostí, 
které vedly k Rašínově 
smrti 18. února 1923. 

Z
jeho odkazu přitom naše 
země čerpá dodnes a je 
smutnou souhrou okolnos

tí, že po svobodné odmlce opět 
tak moc pošlapáváme vše, co 
nám tu po něm zbylo. 

Co přesně se stalo před 100 
lety? 5. ledna 1923 byl při vy
cházení ze svého domu Alois 
Rašín zasažen dvěma střelnými 
ranami z bezprostřední blíz
kosti. 18. února toho roku pak 
ministr financí podlehl svým 
zraněním. Pachatelem byl 
devatenáctiletý anarcho-komu
nista Josef šoupal, který se poz
ději přejmenoval na Ilju Dně
prostroje, čímž potvrdil svou 
psychickou narušenost. Teh
dejší zákony sice předpokládaly 
za podobný čin trest smrti, ale 
vzhledem k tomu, že dospělosti 
dosahovali občané Českoslo
venska do roku 1950 až v 21 le
tech, tak obdržel od soudu 
pouze trest v délce osmnácti 
let vězení. Ve vězení strávil 
z důvodu své neposlušnosti 
o 2 roky více, ani to však 
nemohlo vyvážit ztrátu česko
slovenského lidu. 

Význam samotného politika 
pro tehdejší dobu dokazuje ve
likost státního pohřbu. V únoru 
1923 totiž zažila Praha největší 
smuteční průvod své do
savadní historie, a není divu, že 
právě Rašínovi se dostalo ta
kové pocty. Lvím podílem se za
sadil o náš stát, za což dlouhá 
léta čelil útlaku rakousko-uher
ských úřadů a pro svou poli
tickou činnost byl nakonec i za
vražděn . 

MUŽ MNOHA TALENTŮ 
Jaký byl Rašínův život? 

Nejprve studoval na lékařské 
fakultě, ze které ze zdravotních 
důvodů přestoupil. Jedinou 
jeho vazbou na medicínu tak 
nakonec bylo jeho švagrovství 
s objevitelem krevních skupin 
Janem Jánským. 

Po přestupu na práva se za
čal vzdělávat i v oboru ekono
mie. Svůj odkaz tedy zanechal 
nejen jako státník a politik, ale 
byl ve své době uznávaným 
novinářem, právníkem i ekono
mem. Ve všech oborech své 
činnosti přitom od mládí půso
bil nacionálně a usiloval 
o prospěch českého a česko
slovenského národa. 

Absolvent právnické fakulty 
z roku 1891, pykal rok a půl vě
zením za politickou činnost 
v Omladině a vydání své brožu
ry „české státní právo" (1894-
1895). V roce 1911 byl zvolen po
slancem Říšské rady a ještě 
v době výkonu svého mandátu 
byl v prosinci 1915 zatčen. 

Jako nejbližší spolupracovník 
Karla Kramáře byl spolu s další
mi dvěma odsouzen k trestu 
smrti oběšením za velezradu 
a vyzvědačství. Jen vlivem náho-
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dy svůj trest smrti přežil, 
neboť umírající Franz 
Josef se nestihl pod 
jeho rozsudkem pode
psat, a později se na něj 
vztahovala amnestie 
nového císaře . 

Jako člen velké pětky 
se přímo zasadil o vybu
dování samostatných 
československých in
stitucí a byl u vyhlášení 
nového státu, když 
vlastnoručně sepsal 
první zákon „o zřízení 
samostatného státu". 
Byl jmenován prvním 
ministrem financí Čes
koslovenska, vymyslel 
a provedl měnovou re
formu, kterou zcela od
dělil naše hospodářství 
od rakouského. 
V prvních parlament
ních volbách byl zvolen 
poslancem a později 

znovu jmenován ministrem 
financí, když ve Švehlově vládě 
vystřídal Karla Engliše. Po
druhé ve funkci ministra finan
cí usiloval o vyrovnaný státní 
rozpočet a jakožto příznivec ra
kouské ekonomické školy měl 
velký podíl na tom, že inflace 
v Československu nedosahova
la takových výšin jako 
v okolních státech. Podruhé 
pak ministerské křeslo uvolnil 
až vlastním tragickým úmrtím. 

Nenapadá mě mnoho 
dalších postav 20. století, které 
by si zasloužily naši pozornost 
a vděk, tak jako on. Dones se 
můžeme učit z jeho práce, zá
sadovosti i příkladného ne
agresivního nacionalismu. Vzor 
z jeho práce by si dnes měli 
hlavně všichni národohospo
dáři, neboťjeho úspěšný boj 
s inflací, stabilizace naší ekono
miky, a také založení a posi
lování naší měny je v přímém 
rozporu s tím, co dnes může
me v české republice sledovat. 

STÁLE PLATNÉ TEZE 
I proto si v letošním roce jeho 

památku připomínáme hned 
dvakrát. V sobotu 7. ledna od 
14 hodin při pochodu s mot-



tem: Pochod za svobodu a ne
závislost! Za národní hospodář
ství bez dluhů i za nízké daně! 
Za stabilní měnu a celkové za
chování české koruny! 

V sobotu 18. února od 10 
hodin pak Rašínův odkaz při
pomíná tradiční pietní akce 
v místě osudného útoku Josefa 
šoupala před domem Aloise 
Rašína, s připomenutím význa
mu tohoto státníka z úst Dr. 

Miroslava Houška a Dr. Jiřího 
Payna. Nezapomínejme na 
legendární Rašínovy citáty, kte
ré jsou stále aktuální: ,,Pracuj 
a šetři . " ,,šetrnost je jedna část 
dobré politiky. Účelnostje část 
druhá." Či také: ,,Ono je to 
těžké . Kde hrozí bída, tam hrozí 
socialismus. A kde hrozí socia
lismus, tam hrozí bída." 
Právě nestárnoucí platnost 

jeho slov nám může být nadějí, 

ZDRŽENLIVÝ 

že hodnoty, které stály u zrodu 
našeho státu, nemusíme 
pracně vymýšlet, ale stačí si je 
připomínat a udržovat při živo
tě. Stačí více čerpat ze života 
velikánů naší historie a snažit 
se žít podobně příkladné životy 
jako Karel Havlíček Borovský, 
Tomáš Baťa nebo právě Alois 
Rašín. 

Libor Vondráček 

KLADNÁ NEMLUVIT ZKR. STÁTNÍ SPZ MLADÁ POJISTNÁ CITOSLOVCE 
UMÝVADLO ANGL. STARÝ ZPŮSOB RÝNSKY ČLUN PCHÁČ 

ELEKTRODA PRAVDU ARBITRÁŽE BOLESLAV SMLOUVA KONEJŠENÍ 
ŽIVOTA 

KOSMETICKÝ 

CUKR 
PŘÍPRAVEK 

BEZ OBUVI 

1.Dil 
TAJENKY INDIÁNSKA 

ZBRAŇ 

POLOHA PLATIDLO 

OBTÍŽNÝ HMYZ 
V KLEČE JAPONSKA 

ČÁSTI DNŮ RANNÍ VLÁHA 

NEVZDĚLANEC DROŽKÁŘSKÁ 

ANGL. TEČKA 
ZAKÁZKA 

BÍLE ZBARVENÍ ZBYTECNĚ 

SLOVEN ČÁST HLAVY 
POLIBEK 

PÍSEMNÁ 
PLOŠNÁ MÍRA JAVOR 

PEVNÝ 
ZKOUŠKA 

PODPALOVAČ 
NESEKATI 

KRMIVO PRO VZNIKNOUT 
DOBYTEK 

TOPIVO SLADIDLO SLOHOVY 
VYRÁBĚNĚ ÚTVAR 

Z CUKROVKY 

KOLEKTIV 

ZUŠLECHTĚNÁ AUTORŮ 
ŽELEZA 

ŘÍZNUTÍ 

VODNÍ TOK STAROŘÍMSKÁ 
HLOUPÍ MINCE 

(PEJOR.) 
POKOLENÍ 

MOJE 

ANGL TĚSNOHLÍD-

ORGÁN ZRAKU 
REFORMA KOVY INICIÁLY 

JITRO VHODNĚJI 

2.DIL 
TAJENKY 

VOZKOVO ČASOVE DRUH 
CITOSLOVCE SMŮLA ÚDOBÍ PAPOUŠKA 

{LIDOVĚ) 

PRUDKÝ 
MODEL OBDOBÍ 

BULHAR. AUTOMOBILKY 

CIGARETY 
POKLES KIA 

(ZNACKA) INICIÁLY TOM 
ZKR. SVĚTOVÉ 

ŘÍMSKY 2 STRANY 
CRUISE 

DOBŘE {FR.) JIHNOUT ROZEPŘE 

STAV BEZ MRAVNi 
ŽEMLOVKA 

HLUKU ČISTOTY 

Soutěž o tři věcné ceny! 
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1. Pracuj a šetři! (Alois Rašín) 

2. Bohatství vzniká z práce, nikoli z dotací 
a dávek. 

3. Méně koryt = méně korupce. 

4. česká koruna vždy místo eura. 

s. Podnikání a úřední regulace jsou v přímém 
rozporu. 

6. Zadlužování budoucích generací je 
bezohledné a z principu nepřijatelné. 

7. Inflace je jen další skryté zdanění. 

8. Vládní výdaje nemohou stabilizovat 
ekonomiku. 

9. Bez odstřihnutí od regulací z Evropské unie 
nelze nastavit zdravou ekonomiku. 

10. Pravicová, ekonomicky zdravá politika vždy 
zachraňuje národ po rozhazování socialistu. 

K DLUHŮM STÁTU PA TŘÍ 
ICHYB~J~Í RA~~ŮVPDMN~ 

„Teprve" 90 let čeká na 
výstavbu pomník Aloise 
Rašína, a to podle zákona 
č . 35/1933 Sb. V době, kdy 
se skoro každý politik za-
klíná odkazem ~--
první republiky, 
je ostudou, že 
odkaz velké
ho státníka 
na svůj po
mník stále 
čeká . 

„Neexistence 
sankce či normativní 
lhůty ke splnění nemůže 
být důvodem pro její 
ignorování. Zákon z roku 
1933 je dodnes platný 
a jeho obsah je zcela zřej
mý, v§ l zákona stojí: 
'Prvn ímu ministru f inancí 
Dr. Aloisi Rašínovi a první
mu ministru vojenství 

Dr. Milanu Rastislavovi 
Štefánikovi v uznání jejich 
zásluh o stát zřídí se po
mníky nákladem státním 
v hlavním městě Praze'," 

připomíná předseda 
Svobodných Libor 
Vondráček. 

Svobodní přitom 
preferují jako ide
ální místo pro in
stalaci pomníku 

Aloise Rašína prostor 
před sídlem české ná

rodní banky v Praze (ČNB). 
v ulici Na Příkopě. V sou
časné době se snad ko
nečně ohledně této záleži
tosti blýská na lepší časy -
sympatiemi k záměru po
stavit pomník „otci " české 
koruny se netají ani sou
časný guvernér ČNB Aleš 
Michl. 

v, 

ALOIS RASIN PODPOROVAL 
SVOBODNÉ TVŮRČÍ INDIVIDUUM 

„Byl typickým liberálem stavícím na 
individualismu v politice i v hospodář
ství. Svobodné tvůrčí individuum bylo 
pro Rašína základem každé prosperující 
společnosti. Svoboda nebyla pro něho 
však neomezená, byly jí nadřazeny zá
jmy národa a republiky. V tomto ohledu 
připouštěl a ve funkci ministra financí 
i prováděl rozsáhlé státní zásahy do hos
podářství. Jako přesvědčený liberál však 
byl zásadně proti jakémukoliv přerozdě
lování statků za pomoci státu. Jeho libe
ralismus měl nádech kalvínského puri
tanismu. A to jak v politice, tak v ekono
mice," charakterizuje základní politické 
principy jednoho ze zakladatelů česko
slovenského státu Vlastislav Lacina 
v knize nazvané Alois Rašín. 

FDTDDHLÉDNUTÍ 
SVOBODNÍ pravidelně pořádají pietní akt 
k uctění památky Aloise Rašína, kterého 
se nedávno zúčastnila i jeho pravnučka 
Karolina Breitenmoser-Stransky. 
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