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Padl přesně před
75 lety.Otakara
Jaroše zneužila
propaganda.

Pražáci ho notoricky znají,
už od roku 1948 se po něm
jmenuje holešovické nábřeží
pod Letnou.
Otakar Jaroš padl 8. března

1943 v bitvě u Sokolova, kde
velel československé rotě.
„A byl hrdinou, jakých tato
země příliš neměla.“ Vzletná
slova patří historiku Jarosla-
vu Čvančarovi, odborníkovi
na český protinacistický od-
boj, kterého oslovil deníkMe-
tro. V roce 1938, kdy Česko-
slovensko sáhlo ke dvěma
protihitlerovským mobiliza-
cím, květnové a zářijové,
bylo lounskému rodáku Jaro-
šovi pětadvacet let.
Jeho výchova a mládí pro-

bíhaly v masarykovském du-
chu, Otakar chodil do Skauta

i Sokola, aktivně sportoval.
Měl skvělou fyzičku, disciplí-
nu i pronikavý intelekt. Díky
tomu rychle prostupoval ar-
mádní hierarchií i v exilu,
kam odešel hned po mni-
chovské dohodě. Přes Polsko
se Jaroš dostal do Sovětské-
ho svazu.
„V lednu 1940 se stal radio-

telegrafistou vMoskvě, v dub-
nu téhož roku byl jmenován
do zpravodajské skupiny ur-
čené k vysazení na území Slo-

venského státu,“ uvedl málo
známá fakta historik Čvanča-
ra. K výsadku na území sateli-
tu třetí říše nedošlo, a tak po-
ručík Jaroš pokračoval jako
zpravodajský důstojník Čes-
koslovenské vojenské mise
v SSSR, kde se lidsky i ideově
sblížil se svým velitelem, plu-
kovníkem Heliodorem Pí-
kou. Tím Píkou, který se
v roce 1949 stal první velkou
obětí komunistických mon-
strprocesů, když jedním

z jeho žalobců byl i nechval-
ně proslulý Karel Vaš.
Nejen Vaš přitom mohl Ja-

rošovi „závidět“ pocty, ja-
kých se mu z Moskvy dosta-
lo. Lounský rodák byl dokon-
ce prvnímnesovětským drži-
telem vyznamenání hrdina
Sovětského svazu, in memo-
riam. Zkrátka ideální cíl pro-
pagandy. Jaroš byl přitom zá-
sadně apolitický. „Během ná-
vštěvy Klementa Gottwalda
a dalších členů politbyra KSČ
v květnu 1942 dokonce hlasi-
tě protestoval,“ upozorňuje
Čvančara.
Jak se tedy sešlo, že simasa-

rykovce, nekomunistu a pří-
tele Heliodora Píky přivlast-
nila KSČ? To, že se vyzname-
nal v bitvě u Sokolova s ně-
meckýmwehrmachtem, kde
sklidil obdiv přítomných so-
větských důstojníků, by stači-
lo stěží. „Jaroš měl v uvozov-
kách to štěstí, že v bitvě
padl,“ vysvětluje Čvančara.
„Protože mrtví neodmlouva-
jí,“ dodává. DAVID HALATKA

inzerce

Analýza think-tanku IDEA
konstatovala, že čeští učite-
lé na základních a středních
školách jsou na tom platově
nejhůř z vyspělých zemí.
Jsou placeni hůř než uklíze-
či a pouliční prodejci. Kdy-
by zakotvili v jiném oboru,
brali by o třicet až čtyřicet
procent víc.
Nedivme se, že mnozí z nich
odešli pracovat do bankov-
nictví, ICT a „jazykáři“ se
uplatnili v cestovním ru-
chu. „Doufám, že ministru
školství se podaří zastavit
plýtvání financemi a zajistit
pro pedagogy mzdy od 30
do 50 tisíc korun,“ uvádí
Mgr. Libor Bastl, ředitel
soukromé VOŠ cestovního
ruchu v Praze: „Jinak absol-
venty pedagogických fakult
a střední generaci pedagogů
ve školách neuvidíme. Se
získaným vzděláním budou
pro státní, ale hlavně sou-
kromé firmy přínosem, a to
velmi významným.“
Ve školství nám zůstávají
srdcaři, převážně dřívějšího
data narození, a pak ti, kteří

žijí v regionech, kde nena-
jdou odpovídající seberea-
lizaci, ale mají tam kořeny,
a jsou proto ochotni dojíždět
i několik desítek kilometrů.
Díky těmto učitelům se do-
stává žákům ještě kvalitní
vzdělání.
„Je otázkou času, jak dlouho
se budou plně a odevzdaně
věnovat profesi, která navíc
ve společnosti ztrácí pres-
tiž“, říká Mgr. Bastl a pro-
zrazuje, že i „jeho“ kantoři
jsou srdcaři: „Denně se pře-
svědčuji o jejich pozitivním
přístupu k plnění studijního
plánu a zároveň o jejich pro-
gresivní přípravě studentů
tak, aby absolventi v bu-
doucnu získali co nejlepší
pracovní pozice. A protože
si to plně uvědomuji, tak se
snažím každou jejich poda-
řenou akci odměnit.“
Experti ze serveru EDUin
(informační centrum
o vzdělání) poukazují na
další slabinu veřejného škol-
ství. Oproti jiným oblastem
je u učitelů významně silněj-
ší fixní část platu, což zne-
možňuje odměňovat učitele
podle reálného výkonu.
Proto se často stává, že mají
stejnou měsíční mzdu, a to

jak učitel, který se vzdělává,
vymýšlí různé inovativní
metody jak zaujmout žáky,
jak spojit teorii s praktický-
mi příklady, tak také učitel,
který pouze opakuje něko-
likaletý načtený teoretický
výklad.
„Podle mne, by se měla zvý-
šit variabilní složka v platu.
Jinak školy přestanou plnit
roli výchovně vzdělávacích
institucí. Zůstanou jen srd-
caři a ti, kteří nemají na to,
prosadit se v jiném oboru.
Přičemž srdcařů bude vý-
razně méně než těch dru-
hých,“ míní ředitel Bastl
a jeho nejmladší kolega ze
sboru dodává: „Pro nás
mladé dnešní plat učitele
nestačí na samostatný ro-
dinný život a nenastane-li
změna, pedagogové budou
odcházet do profesí, kde
dostanou odpovídající plat.
Školství bez kvalitních mla-
dých učitelů přinese pokles
studentů, kteří budou mít
zájem o další pomaturitní
studium, klesne počet vy-
sokoškolsky vzdělaných
lidí, a potažmo i ekonomika
může časem zažít kolaps,
který nepamatuje.“

Jana Kotoučková

Mizerně placený srdcař, to je český učitel

Ředitel VOŠ cestovního ruchu
Mgr. Libor Bastl

Kapitána Jaroše, hlásí
v tramvaji. Po hrdinovi

Bitva u Sokolova s

Poblíž ukrajinského Charkova
se mezi 8. a 13. březnem
1943 vyznamenal 1. českoslo-
venský armádní sbor.

● Sboru velel Ludvík Svoboda,
pozdější prezident.

● Asi 350 Čechoslováků čelilo
přesile 2400 mužů.

● Úspěšnou bitvu ztvárnil sní-
mek Sokolovo (1974).

Otakar Jaroš ARCHIV JČ

Zprávy krátce

KONCERT
Skupina The Kelly Fami-
ly nedávno oznámila
svůj návrat na hudební
pódia. Na svém turné
spojeném s vydáním no-
vého alba We Got Love
zahraje od 20 hodin
v O2 areně. Hudební for-
mace, která v devadesá-
tých letech doslova po-
bláznila miliony fanouš-
ků po celém světě, zahra-
je také známé skladby
jako An Angel či Nana-
na. K dostání jsou ještě
vstupenky na horní
ochozy od 890 korun.

HUDEBNÍ
CENY
V žižkovském Paláci
Akropolis se budou od
19.30 udělovat ceny hu-
dební kritiky Apollo
2017. Živě zahrají Cold
Cold Nights, J.A.R, Kalle.
Kapitán Demo, Role
nebo Wild Tides. Veče-
rem provází moderátor
Luděk Staněk. Vstupen-
ky jsou k dostání na por-
tálu smsticket.cz, stojí
259 korun. MET


