
Příloha 1: Přepis provolání Volné myšlenky a spolupracujících organizací 
pro výstup z katolické církve1 

„Lide český! 

Blíží se den sčítání lidu! Prvého sčítání lidu ve svobodné, vídeňských okovů zbavené zemi! 

Habsburské poroby byl jsi zbaven výsledkem světové války, chrabrými činy svých synů 

legionářů – na tobě je, abys se sám osvobodil z druhých, neméně tísnivých a potupných pout 

– z okovů římských! 

Můžeš se, český člověče, chceš-li slout opravdu svobodným člověkem, na sčítacím archu při-

hlásit jako ovce z papežského, římského stáda? Chceš být vpočten co příslušník té 

společnosti, jež upálila Husa, jež vyhlašovala proti tvým předkům vyhlazovací křižácké vý-

pravy a přivedla tvůj národ o katastrofě bělohorské na pokraj záhuby? Té církve, jež z vlasti 

vyštvala velikého učitele národů Komenského a s ním i tisíce nejlepších českých lidí, kteří 

neprodali svého přesvědčení za skývu chleba a nechtěli se skloniti před duchovním násilím? 

Přihlásíš se na sčítacím archu jako potomek ne Husův, nýbrž jezovity Jiřího Plachého a paliče 

českých knih Koniáše? 

Nezbude ti nic jiného, než abys šel buď za Husem, Jeronymem, Žižkou, Komenským a Ma-

sarykem ve smyslu velikých dějin svého národa za reformací – anebo proti smyslu jejich, 

proti pokroku a pravdě s římsko-habsburskou protireformací – s Plachým, Koniášem a Kor-

dačem a se všemi těmi, kteří žijíce v pohodlí a mamonem oplývajíce, žehnali rakouským vá-

lečným zbraním a dodnes jsou nejpevnějšími sloupy Habsbursko-monarchické reakce. 

Pro opravdového českého člověka, ať socialistu nebo příslušníka kterékoliv pokrokové strany, 

nemůže býti jiné cesty než té, jež vede z reakčního, středověkého římského ovčince! Den 

sčítání lidu v republice československé nechť je dnem velikého súčtování s úhlavním nepříte-

lem národa i pokroku, ať je dnem opravdového třídění duchů! 

Nezapisuj se do sčítacího archu jako papeženec! Lhal bys před sebou i před lidmi. Vždyť 

dávno té církvi ani zbla nevěříš. Musil bys se stydět před svými dětmi! 

V církvi katolické nechť zůstanou jen ti, pro něž platí slova o blahoslavenství chudých du-

chem, ti kdo jsou příslušníky i její politické strany. 

Ven z římského ovčince! 

 

Sdružení soc.-dem. bezvěrců. 

Volná Myšlenka československá. 

Svaz socialistických bezvěrců. 

 

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne … bylo rozhodnuto projev tento místnímu ob-

čanstvu doporučiti.“ 

                                                 
1 Lidé český! Volná Myšlenka. 16. 1. 1921, III., č. 3, s. 1. 



Příloha 2: Společné provolání Volné myšlenky, Církve československé a 
Českobratrské církve evangelické, otištěné v Právu národa:2 

 

                                                 
2 Lidu československému! Právo národa. 27. 2. 1920, III., č. 6, s. 1. 



Příloha 3: Ukázka obrany katolické církve formou satiry v Pražském ve-
černíku dne 22. ledna 1921:3 

 

                                                 
3 Citováno v: Volná Myšlenka. 30. 1. 1921, XII., č. 5, s. 2. 


