
                                                                                         
MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ  HNUTÍ   a jeho předsednictvo předběžně hodnotilo 
celkový průběh  pietních akcí pořádaných na počest 70. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka 
na mnoha místech naší země, v mnoha organizacích, institucích a spolcích. Významné bylo 
slavnostní shromáždění,  které svolal prezident republiky Václav Klaus  13. září na Pražský hrad, 
kde pronesl zásadní projev, přenášený přímo Českou televizí, která odvysílala ještě další pořady 
k TGM. Důstojná byla vzpomínka u sochy TGM na Hradčanském náměstí v Praze, kde 
promluvil mezi jinými hosty zejména primátor hlavního města, MUDr. Pavel Bém. Setkání 
uspořádalo   Masarykovo demokratické hnutí pro své členy a Pražany, ale i skupiny   turistů ze 
zahraničí.  Na další celostátní konferenci pořádané v Lánech 14. září odeznělo několik 
významných referátů  o životě a díle TGM. Český rozhlas  odvysílal pozoruhodné komponované 
pásmo o pohřbu prvního prezidenta 14. září 1937 a rovněž přinesl několik dalších relací. Lánský 
hrob TGM  se stal  velkou květinovou  zahradou, po celý den 14. září sem přijížděly delegace ze 
všech koutů naší vlasti.  
V ostatních tištěných médiích  těmto akcím (až na výjimky) nebyla bohužel věnována zasloužená 
pozornost. Český tisk přinesl  dostatek článků před výročím i po něm, avšak k samotným pietním  
akcím   se vyjádřil jen několika  málo komentáři. Prezidentův projev nebyl nikde otištěn ani ve 
výtazích (kromě internetu).  
Masarykovo demokratické hnutí se s odporem pozastavuje nad článkem  Martina Komárka, který 
otiskla Mladá fronta Dnes   17. září 2007 pod názvem Masaryk: okrajový a provinční chlap. Jde o 
snůšku  lží a pomluv, neuctivý  „vtipný  rádoby humor“, byť psaný s ironickou nadsázkou. Tento 
způsob psaní  rozhodně není vhodný pro čest a důstojnost  nejen osobnosti  TGM, ale i českého 
národa a   naší  samostatné Československé republiky, o jejíž vnik a poválečný rozvoj se náš 
první prezident Osvoboditel  významně zasloužil.  
Odsuzujeme takové psaní v českém tisku nejen na základě vlastních názorů, ale i četných ohlasů 
členů MDH a  české a zahraniční  veřejnosti . Proto žádáme vydavatele Mladé fronty Dnes, 
redakci deníku  a jejího komentátora  Martina Komárka,  aby se zamysleli nad nevhodným   
zněním podobných článků a nad  mimořádně velkou nevolí,  jakou vyvolávají u  veřejnosti, 
smýšlející promasarykovsky – tedy ve smyslu humanitní demokracie.  Nelze se smířit 
s nekultivovaností a morálním úpadkem  části naší veřejnosti včetně  některých politiků, ale ani 
představitelů medií, jakkoli jsou názorově zavázáni svým zahraničním majitelům, jejichž názor 
na meziválečný vývoj v Československu se od našeho národního povědomí diametrálně liší. 
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