Obvinění mimo hru
Zápasy, které se nedaly vyhrát?
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-1-pametni-deska-obetem-politickeho-procesu-s-ceskoslovenskymi-hokejisty1/

Odhadněte jen podle obrázku, komu je deska věnována?
Co se nacházelo v domě?
Co se stalo 13. 3. 1950? Co si pod tím představíte?
Jakých úspěchů dosáhli hokejisté? Jak byli potrestáni? A hostinský?
Čeho na desce jste si ještě všimli?

https://www.hokej.cz/13-brezen-1950-zatceni-mistru-sveta-a-konec-prvni-zlate-ery/5006361
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Srovnejte informace na desce s odkazem nahoře. Komentujte.

Byli hrdinové a hvězdy, mnozí z nich však budou zanedlouho mukly. Ale to ještě netušili.
Dvojnásobní mistři světa v ledním hokeji. Roku 1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul. Do
Anglie ale už nedorazili. Většina mužstva byla zatčena a ocitla se v "postavení mimo hru".
Následovalo ponižování, mučení ze strany StB. Pak odsouzení hráčů za špionáž, velezradu a
rozvracení socialistického zřízení. Augustin Bubník spolu s dalšími spoluhráči vzpomíná na hrůzné
zážitky z kriminálu, ale i na cenná přátelství s jinými politickými vězni – elitou národa –, která zde
získali. „Totalitní režim se snaží potlačit jakýkoli projev národní hrdosti, jenž by mohl ohrozit jeho
moc.“ Likviduje projevy svobody i u tak zdánlivě apolitické činnosti, jakou je právě sport.

Večer v hospodě (místo aby byli na turnaji v Londýně) oslavovali narození syna jednoho
z nich, nadávali na ministra, který je do Anglie nepustil, i na leccos dalšího, oslava a frustrace
přerostly ve výtržnosti, které měly pro zúčastněné mnoholeté důsledky. Soudní líčení s hokejisty
v říjnu 1950 nebylo přístupné veřejnosti (ani pro příbuzné). O procesu nebyla publikována žádná
zpráva v novinách či rozhlase. Důvodem byla podle všeho obava z protestů, neboť odsouzení byli velmi
populární. Soudní proces s hokejisty tedy neměl podobu veřejného monstrprocesu (Milada Horáková).
O osudu hokejistů i proto dlouho panovaly různé fámy a dohady.
Jedním z odsouzených byl Ing. Bohumil Modrý, zvaný Bóža, legendární brankář. Tomu bylo
nabídnuto působit v NHL. Kopecký mu slíbil povolení ke hraní v NHL udělit. Nakonec mu legální
odchod do zahraniční nebyl povolen. Modrý připravoval i ilegální opuštění republiky a z reprezentace
vystoupil. V době oslavy „U Herclíků“ byl na večeři s Američanem. Když byl ve svém bytě zatčen a
postaven „do čela ilegální skupiny,“ výtržnost se v pojetí komunistické justice stávala velezradou.
Po rozsudku byli hokejisté rozvezeni do různých vězení a lágrů. Bydlištěm těch, kteří dostali
delší tresty, se staly uranové doly. Bohumil Modrý pracoval na dole Barbora. Spoluvězni si jej
pamatovali pro noblesní a sebevědomé chování. Na Barboře vystřídal Modrý práci v šachtě i na
povrchu a dělal odbíhače (vyvážel po kolejích vozíky). Jáchymovské doly vyplácely odsouzeným
mzdy, které překračovaly celostátní průměr. Více než polovinu platu jim sice vězeňská správa
strhávala, ale i tak mohli podporovat ekonomicky strádající rodiny. Civilní profese inženýra stavaře
pomohla Modrému dostat se z oblasti těžby uranu do projekční kanceláře. Život jeho manželky nebyl
jednoduchý (podobně jako většiny žen uvězněných), neboť zůstala sama se dvěma dcerami.
„Měli radost, že mohou ponížit nás, mistry světa. Vzpomínám si na jednoho, kterému to
dělalo obzvláštní radost: „Ty seš mistr světa?“ vyřvával. „Víš, co ty pro mne jsi? Dobytek! Ale když jsi
tedy ten mistr světa, tak mi tady uděláš sto dřepů! A hezky pomalu, ať si to můžu vychutnat…!“
(Zlatomír Červený)
Roman JOHN, Tenhle zápas nemohl vyhrát. Ke 100. výročí narození hokejového brankáře Bohumila
Modrého. In.: Paměť a dějiny 3/2016. https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2016/04/PD_3_16_s03-16.pdf
https://www.jsns.cz/lekce/15596-postaveni-mimo-hru
https://www.jsns.cz/download-lecture-material/11853?activityId=17543&lectureId=15596
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-obvineni-mimo-hru/
https://www.televizeseznam.cz/video/sportovni-okamziky/jak-odmenit-mistry-sveta-nejvetsi-hanba-ceskoslovenskeho-sportu-1950188022
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/historie-od-tragedie-hokejove-k-tragedii-rodinne.A140501_180729_p_spolecnost_wag
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V březnu 1950 přišli hokejisté na letiště, ale let byl zrušen. To se dozvěděli až po několika
hodinách čekání. Komunisté se obávali, že mužstvo zůstane po mistrovství v zahraničí. Ministr
informací a osvěty Kopecký věděl, že hokejisté již dříve tuto nabídku dostali. Také šlo o varování
ostatním sportovcům a jejich zastrašení. V té době už zůstal v zahraničí kromě několika hokejistů i
tenista a vítěz Wimbledonu Jaroslav Drobný, nebo krasobruslařka Ája Vrzáňová.

