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Chronologický přehled 

14.1. 1880 V Rokycanech se narodil jako Ferdinand Stříbrný, syn Ja
roslava Stříbrného a jeho manželky Marie, rozené Velko-
borské budoucí politik Jiří Stříbrný. 

11. 8.1882 Narodil se Stříbrného bratr František. 
podzim 1896 F. J. Stříbrný jako student konal svoji první veřejnou 

přednášku, a to o Nerudovi. 
24.10. 1897 První písemně zachycená politická přednáška F. J. Velko-

borského (Stříbrného) na schůzi národně socialistické 
omladiny. 

4.4.1897 Na slavnostním shromáždění byla založena strana ná
rodních dělníků. 

13. 7. 1898 Na schůzi výkonného výboru strany se řešil Stříbrného 
první vnitrostranický spor s Eduardem Slávou, kterého 
obvinil z korupce. 

rok 1899 První pobyt v Českých Budějovicích, redaktorem Stráže 
lidu. 

1899-1905 Novinářem ve Vídni, redaktor Hlasů na Dunaji a České 
Vídně. 

20.3.1901 Zemským trestním soudem ve Vídni odsouzen pro zločin 
urážky císaře Františka Josefa I. do těžkého žaláře v trvání 
4 měsíců, zostřených jednou měsíčně postem. 

rok 1902 F. J. Stříbrný vydává knihu Z mého žaláře, s podtitulkem 
Úvahy hospodářské a politické. Přeštice 1902. 

snad 1902 Ferdinand Stříbrný po pravoslavném křtu přijímá jméno 
Jiří. 

červenec 1905 Jiří Stříbrný opět působí v Českých Budějovicích jako re
daktor Stráže lidu. 

7. 1.1907 J. Stříbrný opouští České Budějovice, aby se stal v Praze 
redaktorem Železničních listů. 

1. 3. 1907 Začalo vycházet České slovo a Stříbrný se stává jeho 
redaktorem. 

13. 6.1911 Volby do říšské rady. 
20.6.1911 Užší kolo voleb, ve kterém Stříbrný porazil soc. dem. 

kandidáta Soukupa a stal se poslancem. 
4.3.1914 Národní listy svým článkem odstartovaly Švihovu aféru. 
29. 5.1917 Plenární schůze Českého svazu, na níž bylo přijato pro

hlášení poslanců, proti němuž bylo jen 5 zúčastněných, 
mezi nimi i Stříbrný. 

14. 6. 1917 Jiří Stříbrný pronesl v parlamentu památnou řeč o hrů
zách tábora v Thalerhofu. 
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22.1.1918 Generální stávka v Praze, kde na největším táboru lidu 
promluvil i Stříbrný. 

30.3.1918 Zahájen velikonoční sjezd českých socialistů, na němž 
byl změněn program strany, její název a Jiří Stříbrný zís
kal zásadní vliv na další stranický vývoj. 

28.10.1918 Jiří Stříbrný se jako jeden z mužů 28. října podílel na 
pražském převratu. 

14. 11.1918 Ustavena první vláda K. Kramáře, v níž se Stříbrný stal 
ministrem pošt. 

8.7.1919 Stříbrný jmenován v Tusarově vládě ministrem železnic. 
19. 9.1919 Po karetní aféře byl Stříbrný nucen abdikovat na místo 

ministra železnic. 
25.5.1920 Stříbrný jmenován ministrem železnic i v další Tusarově 

vládě. 
15.9.1920 Tusarova vláda včetně Stříbrného abdikovala ve pro

spěch úřednické vlády. 
7. 10.1922 Stříbrný jmenován ministrem železnic v první Švehlově 

vládě. 
7.-8.12.1924 Konání X. sjezdu Čs. strany socialistické, na němž se po

kusil Stříbrný strhnout na sebe moc v ústředním výkon
ném výboru. 

26.1.1925 Stříbrný zvolen náměstkem předsedy vlády. 
20. 7.1925 Stříbrný abdikoval na místo ministra železnic v souvis

losti s Marmaggiho aférou. 
9.12.1925 Stříbrný jmenován ministrem národní obrany ve druhé 

Švehlově vládě. 
6. 3.1926 Tragický výbuch munice v Truhlářské ulici v Praze. 
18.3.1926 Švehlova menšinová vláda včetně Stříbrného abdikovala 

a byl vytvořen Černého úřednický kabinet. 
18.9.1926 Na XI. mimořádném sjezdu Čs. strany socialistické v Br

ně vyloučen Jiří Stříbrný se svými stoupenci ze strany. 
20.10.1926 Stříbrného vystoupení v poslanecké sněmovně parla

mentu 
29.11. 1926 Vyšlo první číslo Poledního listu. 
19.3.1927 Vyšlo první číslo Večerního listu. 
8.5. 1927 Stříbrný zakládá novou stranu nazvanou Slovanská stra

na národně socialistická. 
19.5.1928 Jiří Stříbrný byl rozhodnutím volebního soudu zbaven 

poslaneckého mandátu. 
28.4. 1929 Slovanská strana byla přetvořena na nový útvar s názvem 

Radikální strana - slovanští socialisté. 
3. 6.1929 Tiskárna Tempo zahájila svoji činnost. 
4.10.1929 Ustavena Liga proti vázaným kandidátním listinám, ve 

které měla kromě Stříbrného Radikální strany hlavní slo
vo Gajdova Národní obec fašistická. 
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27. 10.1929 Volby do Národního shromáždění, v nichž Liga získala 3 
poslanecké mandáty, jeden z nich Jiří Stříbrný. 

4.4.1930 Ustavena oficiálně Národní liga. 
13. 2.1931 Slavný parlamentní projev dr. J. Stránského proti Stříbr

nému. 
4.1. 1932 Krajský trestní soud v Praze vynesl osvobozující rozsudek 

nad J. Stříbrným. 
10.1.1932 Konal se na Střeleckém ostrově III. sjezd Národní ligy. 
25.6.1932 Nejvyšší soud v Brně zrušil osvobozující rozsudek ze 4. 1. 

1932 a druhé přelíčení s Jiřím Stříbrným delegoval do Jih
lavy. 

10.10. 1932 V Jihlavě zahájen druhý proces proti J. Stříbrnému. 
20.1.1933 Vynesen osvobozující rozsudek v jihlavském procesu 

proti J. Stříbrnému. 
3. 4.1933 Na Slovanském ostrově v Praze se konala tragická schůze 

Národní ligy, na níž byl smrtelně zraněn student E. Za
hradníček. 

15. 5.1933 Stříbrný prodělal záchvat mrtvice a poté se přidala další 
onemocnění. Do politiky se vrátil po více než po půl roce. 

27.10.1934 Došlo k podepsání dohody ČsND se Stříbrného Národní 
ligou a s Národní frontou F. Mareše o vytvoření jednotné 
strany - Národního sjednocení. 

13.12.1934 Slavný projev Stránského v poslanecké sněmovně na té
ma: „Kdo jsou a kdo nejsou Národní sjednocení". 

25.4.1935 Ustaveno Národní sjednocení z ČsND, Národní ligy a Ná
rodní fronty. 

18.4.1937 Z Národního sjednocení se oddělila skupina J. Stříbrného 
a přijala název Lidové hnutí. 

13. 6.1937 Stříbrného Lidové hnutí se změnilo v Národní ligu. 
18.11.1938 Byla ustavena Strana národní jednoty, v níž se J. Stříbrný 

stal místopředsedou. 
6. 5.1945 Vyšlo za pražského povstání poslední číslo Poledního lis

tu. Otisklo provolání tzv. vojenského velitelství Alex. 
23. 5.1945 Jiří Stříbrný napsal osobní dopis prezidentu E. Benešovi. 
4.4. 1946 Stříbrný byl zatčen ve svém bytě v Praze. 
3.1.1947 Zahájen v budově trestního soudu proces proti Jiřímu 

Stříbrnému, obžalovanému ze zločinů proti republice. 
18.1.1947 V 11,45 vynesen rozsudek, kterým byl Jiří Stříbrný odsou

zen k trestu odnětí svobody na doživotí. 
11. 9. 1947 Probíhá soud se synem J. Stříbrného, který při vyhlášení 

rozsudku nad otcem vyvolal pozdvižení v soudní síni. 
rok 1949 Stříbrný píše ve vězení své paměti. 
21. 1.1955 Jiří Stříbrný umírá ve věznici... 


