
Včera se sešlo v Praze užší vedení DS. Účastnili se Lettrich, Ursiny, Pietor a ostatní ministři. 
Jednali o posledních událostech kolem Obucha a Ursínyho. Ursíny je úplně zničen. K 
žádnému závěru nedošli. 

DS však přiskakují na pomoc národní socialisti, kteří prý mají na spravedlnosti nějaký 
materiál od slovenských soudu z doby tzv. Slovenského státu, který prý kompromituje 
Husáka ba i Ďuriše, a hodlají s nim zahájiti protiútok proti obuchiáde. 
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Dokument č. 124 

Udalosti okolo ministrov vo vláde za Demokratickú stranu v októbri 1947 

 

Materiál: Dění kolem ministrů DS v Praze, 

7. října 1947 

Ministerská rada se 30. záři zabývala prohlídkou kabinetů u náměstka předsedy vlády J. 
Ursínyho. Ursíny se prudce ohrazoval proti přehlídce a kvalifikoval ji jako porušení 
poslanecké imunity. Mnohem agresivněji protestovali dr. Zenkl a ministr Hála.. Sociálně 
demokratická strana odmítla tento postup 29. v Praze v Lidovém domě. Katolické křídlo 
chtělo využíti tohoto incidentu k získání ústupků v prospěch katolického křídla. 

Útok na dr.Pietora, který byl učiněn v Hlasu práce, zmínkou o jeho římské cestě, se pokládá 
za náznak jeho záměru státi se náměstkem předsedy vlády. Dementi, které podal dr. Pietor 
prostřednictvím Československé tiskové kanceláře, sice odpovídá informacím, které o této 
cestě bylo možné získati o jeho návratu z Říma, ale nebudou patrně účinné. Ostatně jedna ze 
zatčených úřednic Ursínyho kabinetu Valérie Cifridesová, je známa jako Pietorova milenka. 

Zmínka o římské cestě Pietorove se ostatně také vykládá jeho útok na šéfa jeho kabinetu dr. 
Vilímskeho, který s dr.Pietorem byl v Římě a organizoval vlastně jeho návštěvu v Římě a také 
v Londýně a v Bruselu. Vilímsky také patrně mluvil s lidmi, s nimiž nechtěl nebo nemohl 
mluvit Pietor... 

Útok proti Vilímskemu chtěl zahájit Dr. Ivan Horváth obviněním, že Vilímsky mluvil s 
Prídavkem v Londýně. Ve zmíněném dopise sděluje Pietor, ze Vilímsky skutečně za svého 
londýnského pobytu mluvil se slovenským iredentistou Petrem Prídavkem, že to ministrovi 
hlásil a ministr po návratu z Londýna mu nařídil, aby to hlásil příslušnému odboru 
ministerstva vnitra se stížnosti, že londýnské velvyslanectví ubytuje návštěvníky z ČSR v 
hotelu, kam mají přístup slovenští iredentistickí emigranti... 

Mezi ministerskými kandidáty, které po sjezdu bude chtíti DS vyměniti za své zástupce ve 
vládě, je znovu uváděn ing. Styk, který prý nejlépe plnil dohodu mezi katolíky a evangelíky 
ve straně. Ing Styk je znám svým neúprosným prosazováním požadavků strany. 
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Dokument č. 125 

Zápisnica z Predsedníctva KSS z 11. októbra 1947 o ďalšom postupe KSS v jeseni 1947. 
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