Naši prezidenti



Od vzniku naší republiky jsme měli
celkem 11 prezidentů. Byli a jsou voleni
parlamentem, současný prezident byl
volen přímou volbou. Jejich funkční
období bylo sedmileté.V současnosti trvá
5 let.

Tomáš Garrigue Masaryk







„Prezident Osvoboditel“
Národnost česká
Narozen 7. 3. 1850 v Hodoníně
Zemřel 14. 9. 1937 v Lánech
Funkční období (4) 14. 11. 1918 - 14. 12. 1935
Byl synem kočího a kuchařky, matka byla Němka. Masaryk se vyučil
kovářem. Přesto svou pílí a šťastnými náhodami se stal jedním z
nejvzdělanějších Čechů. První doktorát získal na vídeňské
univerzitě. Jeho manželkou se stala Američanka Charlotta Garrigue
a právě ta přiměla Masaryka zůstat v Čechách, které chtěl opustit
po nenávistné kampani proti němu (rukopisy, hilsneriáda).
Do dnešní doby si, dle mého názoru, vážíme prezidenta Masaryka
nejvíce!

Edvard Beneš


Národnost česká



Narozen 28. 5. 1884 v Kožlanech



Zemřel 3. 9 . 1948 v Sezimově Ústí



Funkční období (2) 1935 - 1938, 1945 - 1948



Během války vykonával funkci prezidenta naší vlády v exilu.



Pocházel z chudé rodiny (10 sourozenců), přesto se svou pílí dopracoval až k prezidentské
funkci.



Studia - FFKU, Sorbonna, Berlín, Dijon, stal se doktorem práv a přednášel na Karlově
univerzitě.



Když studoval na SŠ v Praze, nebyla povolena sportovní činnost studentů, např. fotbal. Beneš
přesto neustoupil a hrál za Slávii Praha až do roku 1901.Tehdy si při zápase zlomil nohu tak
nešťastně, že už nikdy hrát nemohl. Celý život si ale platil dál členské příspěvky a dodnes na
stadionu „sešívaných“ visí jeho fotografie vedle Pláničky, Bicana aj.



Podílel se na vzniku odbojové organizace Maffie. Maffie pak spolupracovala s Masarykem a
Štefánikem v zahraničí.



Po vzniku ČSR Beneš vykonával funkci ministra zahraničních věcí a je považován za tvůrce
moderní české zahraniční politiky.

Emil Hácha


Národnost česká



Narozen 17. 7. 1972 v Trhových Svinách



Zemřel 17. 6. 1945 ve vězeňské nemocnici na Pankráci



Funkční období (2) 30. I1. 1938 - 15. 3. I939, 21. 7. 1940 - 2. 4. 1945

Byl právník, znalec anglosaské literatury (s bratrem přeložili román Tři
muži ve člunu od Jeroma Klapky Jeroma).
Za 1. světové války spolupracoval s odbojovou organizací Maffie.
Do nástupu Heydricha do funkce říšského protektora se Hácha ještě snažil
tajně spolupracovat s Benešem. Po atentátu a teroru, který následoval, se
psychicky i fyzicky zlomil a plnil prezidentskou funkci pouze s největším
sebezapřením.

Klement Gottwald


„Prezident hospodář“



Národnost česká



Narozen 23. 11. 1896 v Dědicích



Zemřel 14. 3. 1953 - byl pohřben v mauzoleu na Vítkově



Funkční období – 14. 6. 1948 - 14. 3. 1953



Vyučil se truhlářem, pracoval v továrně na nábytek v Rousínově. Rád kouřil
dýmku.



Jeho zeť byl generál Čepička, postava známá z filmu Černí baroni. Stejně
jako Gottwald byl i on představitelem kultu osobnosti u nás.



Za dobu výkonu prezidentské funkce bylo vyneseno 230 rozsudků smrti
(Milada Horáková, Rudolf Slánský aj.), kolem 100 000 lidí bylo odsouzeno
do vězení. Byly zřízeny kárné vojenské jednotky PTP.



Umírá po návratu z pohřbu J. V. Stalina.

Antonín Zápotocký


„Táta dělníků“



Národnost česká



Narozen 19. I2. 1884 v Zákolanech



Zemřel 13. 11. 1957 v Praze



Funkční období (2) 21. 3. 1953 - 12. 11. 1964



Za 1. světové války bojoval na frontě v Haliči a na italské frontě jako voják
rakousko-uherské armády.



Napsal budovatelské romány, např. Rudá záře nad Kladnem a
vzpomínkovou knížku Barunka, kde vzpomíná na období svého dětství.



Za 2. světové války byl uvězněn v koncentračním táboře SachsenhausenOranienburg.

Antonín Novotný


Národnost česká



Narozen 10. 12. 1904 v Letňanech



Zemřel 28. 1. 1975



Funkční období (2) 12. 11. 1964 - 22. 3. 1973



Měl jednoho syna, se kterým si však údajně nerozuměl.



Na Pražském hradě si nechal promítat současnou filmovou tvorbu, měl
filmy rád, ale zároveň tím prováděl jejich cenzuru.



Roku 1960 prohlásil, že u nás je již vybudován socialismus. (ČSSR)



Je skutečností, že „za Novotného“ u nás byla relativně svoboda, především
v kultuře (např. vznik divadel malých forem - Semafor).

Ludvík Svoboda


Armádní generál



Národnost česká



Narozen 15. I1. 1895 v Hroznatíně



Zemřel 20. 9. 1991 Praha



Funkční období 22. 3. 1973-28. 5. 1975



Za 1. světové války bojoval mj. s legiemi u Zborova (1917) a u Bachnače
(1918).



Za 2. světové války vytvořil v SSSR 1. čs. armádní sbor, se kterým bojoval až
do konce války proti německé armádě.



Po zvolení prezidentem nejprve podporoval politiku A. Dubčeka.

Gustáv Husák


Poslední komunistický prezident, jediný intelektuál z komunistických prezidentů



Národnost slovenská



Narozen 10. 1. 1913 v Bratislavě



Zemřel:18. 11. 1991 v Bratislavě



Funkční období (2) 29. 5. 1975-10. 12. 1989



Měl výborné slohové práce na gymnáziu. Neměl rád prezidenta Beneše. Od roku
1954 byl vězněn komunisty jako buržoazní nacionalista a byl odsouzen na doživotí.
Roku 1960 byl amnestován, roku1963 rehabilitován.



Vzorem mu byl Sovětský svaz s vládou L. I. Brežněva. V knize o SNP navrhuje
dokonce připojit Slovensko jako další republiku k Sovětskému svazu.



Navrhl také federativní uspořádání naší republiky – ČSFR. Stal se symbolem
normalizačního procesu u nás po roce 1968.

Václav Havel











1. prezident svobodného Československa a České republiky
Národnost česká
Narozen 5. 10. 1936 Praha
Zemřel 18. 12. 2011 Praha
Funkční období (3) 29. 12. 1989 - 5. 7. 1990, 5. 7. 1990 - 20. 7. 1992,
2. 2. 1993 - 2. 2. 2003
Pocházel z významné podnikatelské rodiny Havlů. Nedostudoval
Elektrotechnickou fakultu ČVUT, pak studoval na DAMU v Praze. Působil v
divadle ABC a především v divadle Na Zábradlí. Jeho život je také spojen s
literaturou. Známý je jeho pobyt na Hrádečku.
Byl 2x ženatý (Olga, Dagmar). Obě první dámy vzorně reprezentovaly naši
republiku, obě byly Václavu Havlovi životní oporou.
Havel byl vůdčí disidentskou osobností před listopadem1989. 17.11. 1989 se
zasloužil o vznik Občanského fóra a o pád komunismu u nás. Byl zvolen
prezidentem, po rozdělení republiky se stal prvním českým prezidentem. Po T.
G. Masarykovi a Edvardu Benešovi jsme měli, dle mého názoru, opět prezidenta,
kterého jsme si mohli vážit.

Václav Klaus


„Prezident ekonom“



Národnost česká



Narozen 19. 6. 1941 Praha



Funkční období (2) 2003-2013



Pracoval v prognostickém úřadě, sportovec.



Žena Lívie byla velvyslankyní ve Slovenské republice do letošního roku.
Starší syn Václav byl ředitelem pražského soukromého gymnázia.



Klaus byl jedním ze zakladatelů OF, byl profesorem na VŠ ekonomické,
přednášel o ekonomických reformách po celém světě a pravidelně se
zúčastňoval ekonomického světového fóra ve Švýcarském Davosu.

Miloš Zeman


Národnost česká



Narozen 28. 9. 1944 v Kolíně



Funkční období (2) 28. 3. 2013 - 2018, od 2018 pokračuje druhé funkční
období



Prezident Zeman působil také v prognostickém ústavu. Je velmi sečtělý a je
vynikající řečník. Než se stal prezidentem, žil ve své chalupě na Vysočině. Je
podruhé ženatý. Má syna Davida a dceru Kateřinu.



Je známý svými bonmoty.

Svůj projekt končím citací z novoročního
projevu Václava Havla:
„Vážení spoluobčané, milí přátelé, kéž by
tato země byla už natrvalo a stále
zřetelněji hezkým a slušným domovem
nás všech, kéž bychom na ni mohli být
stále hrdější!“
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