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ŘEHÁČEK, Karel. Plzeň v národním shromáždění v letech
1918-1939: Portréty plzeňských poslanců a senátorů.
Plzeň, 2012. 117 s. ISBN 978-80-260-2464-4.
Naděžda Morávková
Další z řady publikací zkušeného západočeského historika se věnuje tématu,
jež doslova volá po novém zpracování současnou ideově nezatíženou historiografií,
tedy moderním dějinám Plzně, respektive kapitolám z moderních dějin Plzně. Portréty
poslanců Národníh shromáždění a senátorů za plzeňskou župu zasazené do erudovaně
vylíčených dobových a regionálních souvislostí mají kromě toho i zajímavé vyznění
aktuální. Čtenář se těžko ubrání srovnání se současnou politickou scénou. Přidáme-li
k tomu fakt, že publikace je napsána svižným, čtivým stylem, jak jsme již u Řeháčka
zvyklí, nezbývá než konstatovat, že zájemci o regionální historii i dějiny první
republiky obecně mají k dispozici další kvalitní dílo.
V první kapitole autor přehledně představil prvorepublikové Národní
shromáždění a Senát ČSR, včetně případných fotografií budov a tabulky s detailním
vypsáním volebních výsledků stran za celé sledované období. Druhá kapitola nazvaná
Poslanecké a senátorské mandáty je výsledkem podrobného a poctivého bádání
v archivních pramenech a seznamuje nás s dobovým mechanismem voleb a instalace
poslanců a senátorů. Velmi zajímavou kapitolou je pojednání o existenčních a
pracovních podmínkách senátorů, o poslanecké imunitě a platech těchto politiků. Vše
je opět důsledně podloženo podrobným pramenným výzkumem a interpretováno
čtivým a přitom fundovaným způsobem. Další kapitola se zabývá spektrem
politických stran přímo v Plzni, jejich představiteli a poslanci. Zajímavé srovnání
nabízí tabulka volebních výsledků za Plzeň a v první kapitole uvedená tabulka
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celorepubliková. Je patrné, že politické preference v Plzni se od celorepublikových
poněkud odlišovaly, jednoznačně zde celou dobu vedla národní demokracie a sociální
demokraté.
Velmi zajímavou kapitolou je šestá, Vzájemné vztahy plzeňských
zákonodárců a jejich vliv na prosazování zájmů Plzně. Autor těžil také
z korespondence. Plzeňské patrioty jistě potěší výsledek výzkumu, totiž, že vliv Plzně
a jejích zástupců na celorepublikovou politiku nebyl ani zdaleka zanedbatelný.
Za nejvíce přínosnou pak považuji kapitolu sedmou, která přináší biografie
jednotlivých politiků a političky, u některých jsou portréty vůbec první novodobou
publikací jejich životopisu. Kapitola je cenným východiskem pro další potencionální
badatele. Za nadstandardní lze považovat i důsledné připojení fotografie osobnosti.
Publikace je vybavena podrobným poznámkovým aparátem a užitečným
přehledem zdrojů a literatury. Nezbývá než Karla Řeháčka opět pochválit za pečlivou
a užitečnou práci na poli regionální historiografie.

HUDECOVÁ, Dagmar - TRÜTZSCHLER v. FALKENSTEIN,
Eugenie. Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960
- 1989: Sborník závěrečných prací projektu. B. m. v., 2012.
Helena Východská
Publikace přináší výstupní práce společného projektu 6 českých, 9 saských a
2 durynských škol nazvaného Každodennost v době socialismu. Projekt navazoval na
předchozí - Hranice mezi bratrskými státy NDR a ČSSR 1955-1989 v celoevropském
kontextu, který byl realizován ve školním roce 2010/11 a jehož výstupy shrnuje
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