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Zvýčit efektivnost hospodářství
„VE SVOBODĚ LIDÉ PRACUJI, ABY SI POLEPŠILI — ZA KOMUNISMU, JEN ABY SI VlC NEPOHORŠILI"

Zvýšit efektivnost, hospodářství —
lak zni letošní propagační všelék
proti vrozeným, chronickým neduhům
stalinské hospodářské soustavy v
Československu. Čili: „Za ještě míň
peněz víc muziky — tak přeložil
kterýsi soudruh zdola tento Dolanského povel shora. Dodal pak: „A to
bude těžké!“
Načež komentátor pražského roz
hlasu ocitoval jak tuto interpretaci
vládního úmyslu shora, lak i tento
dělníkův dovětek zdola, a k překva
pení posluchačů „přisvědčil na obojí“.
Jenže pak obšírně odůvodnil: „Vyšší
efektivnost být musí stůj co sluj!“
Čteme-li v resoluci ústředního vý
boru předlouhý seznam úseků, kde se
„musí“ letos doslavil větší efektiv
nost, shledáme, že je jí zapotřebí všu
de, jen ne ve vedení strany a vlády.
Komandující vrcholek hospodářství,
z jehož politiky nezadržitelné plynou
dolů tisíceré prameny neefektivnosti,
až dole splývají v jezero nezájmu,
únavy, nedbání a nešetrnosti, sám
sebe vylučuje z efektivní sebekritiky:
Generální linie shora plánem určuje,
co. A tvůrčí iniciativě mas dole je
ponecháno, aby se efektivně postara
la, jak.
Tomuto
komunistickému
druhu
„tvůrčí spolupráce“ vlády s ovláda
nými chybí i souhlas s úkoly, i vlast
ni zájem ovládaných na jejich prove
dení. Náhražkou za souhlas a zájem
občana dole je halekání hesel shora,
pracovní norma, premie za její plně
ní pro dozorčí byrokracii, „sociali
stické soutěžení“ a chozrasčot, který
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Za bojovníkem
o zítřek

takřka každému zaměstnanci denně i politika permanentní nadzaméstnanokreslí na záda křivku jeho osobního sli při neustálé podspolřebě je pak
přičinění o zdar plánu.
VÁCLAV ŽÁRUBA
ZÁRUBA ’'
• doplňována občasným, „třídně bojo
Kdopak se vlastně staral, aby sou vým“ vytvářením dodatečných uméLetos v dubnu uplyne dvacet let
kromé podnikání se snažilo o maxi 1 lých pracovních reserv, které jsou
mální efektivnost v podnikovém hos nucené nasazovány tam, kde pouhý od smrti a v prosinci devadesát let
od
narozeni tvůrce novodobé české
podářství? Inu, tržní soutěž s kon podnět hubené reálné mzdy je nestačí
j kr-liky, Františka Xavera Saldy. Ko
kursním soudem v pozadí. Státní pod ! soustředil.
nikání nemá starostí ani s trhem, ani •
Vlastni zájem je nahrazován ne munistická vláda doma vydala již na
s konkursním soudem.
ustálou tvorbou strachu. Ve svobodě jeho počest jubilejní známku s podoStalin vymyslil a uskutečnil velko lidé pracují, aby si polepšili. Za ko i biznou Švabinského, a jistě neopo
lepý dějinný žert, jímž proměnil munismu dělají jen, aby si ještě víc mine oslavit Saldovo výročí i jinými
1
jednorázové zestátnění majetků v : nepohoršili. Strašák jako pramen pra- i vnějšími okázalostmi, které se ovšem
permanentní socialisaci ztrát, spoje , covni morálky je náhražkou za pěso- j musí velikou oklikou vyhnout každé
ných s komunistickým způsobem je- i beni „zákona hodnoty“ při tvorbě mu pokusu o proniknuti do podstaty
; jich obhospodařování: Akumuluje tři cen. Nevyhnutelným doplňkem své | Saldovy osobnosti. Sotva asi v den
krát až čtyřikrát víc než si soukromý vole politbyra v určování i cen zbo jeho výročí oslavné články Rudého
kapitalista kdykoli v dějinách mohl ží i ceny práce je neustále obnovo- j práva nebo Literárních novin vzpodovolit, zavádí sociální redistribuci í váný pocit ohroženi zvenčí i uvnitř, , měnou na přiklad těchto slov, dnes
I
národního důchodu, likviduje sociálně í Válečné nebezpečí a existenční ne- I lak aktuálních jako v den, kdy je
politický aspekt z cenové politiky a j bezpečí jsou dva irracionálni pracov- Salda napsal, slov, která mohou snadzavádí „společensky účelnou“, to jest I ní biče, jež mají zkrotil vlny neefek ! no nalézt v článku ODTROUBE.NO
pohodlí politbyra služebnou tvorbu tivnosti dole. Po maďarské revoluci v Vil. ročníku jeho ZÁPISNÍKU:
•
cen. Její pomoci jsou obhospodařo k nim v šeptané propagandě šířené „Proti nekritickému stanovisku našich
vaný státním rozpočtem (t. j. polit čs. režimem přistoupil další bič: také sovětčikú a nesčíslných snobů po nich
se opičících, kteří mysli, že si rozbyrem) dvě třetiny až tři čtvrtiny ná sovětské nebezpečí.
rodního důchodu, kdežto ve svobod
Studium irracionálnich, ba mystic- řeší otázku, co dnes dělal, lim, že po
Velkou dobu prožíváme dnes. Naši ;
ných zemích prochází státním rozpoč ! kých prvků v hospodářské politice jedou na měsíc do Ruska a očichají
potomci ještě po staletích pohlížet .
tem jen jedna pětina až jedna čtvr této domněle nejracionálnější sou tam ty různé Dněprostroje a Kuzbudou na naši dobu s hrůzou a po
tina národního důchodu. Její pomoci stavy na světě odhaluje, kde jsou něcostroje a což vím, které a jaké
divem. Zdá se, jako by všechno mělo
kryje politbyro nejen plánované ztrá nejvlastnější prameny příčin, proč čerty a ďábly a mašiny, zdůrazňuji
zaniknout. Staré stavby se řítí, trůny
ty oněch podniků, kterým ať už z dů stalinský ďábel musí tolik tajit, tolik stanovisko české, stanovisko českého
se kácejí, všechno vře a bouří. Po- ,
vodů třídní války, nebo i jen k vůli podvádět a tolik lhát. Jsou to staré ; rozumu a české tvořivosti.“ Komu
krok vědecký a technický jeví se .
lepšímu investičnímu pohodlí, stano příčiny. Goethův Mefislofeles se již nisté při Šaldových oslavách nemohou
s hlediska mravního jako hluboký I
ví tak nízké ceny, že nekryjí ani vý- , před slopadesáli lety představil Fau- , se prostě odvážit probrat ke kořenům
úpadek, protože se dal v službu smrti, j
robních nákladů. Její pomocí však stovi slovy: „Jsem částí oněch sil, Saldova myšleni již proto, že Salda
V hrůzách doby ztratil člověk pojem '
politbyro bohatě kryje i všecky zdro-' jež dobro chtíce, tropí zlo.“ Efektiv : byl bojovník o zítřek, kdežto oni stá
pro velikost a malost. Při zprávách i
je neplánovaných ztrát, jež vznikají ně.
MILOŠ VANĚK le přešlapuji podle taktu učení de
o milionech ubitých za války ztratil |
z jeho •politické demagogie, z nízkých
vatenáctého století, odrazivšího se od
člověk ponětí o ceně života. Co je '
reálných mezd, z vědomé i neúmyslné
kremlovských zdi. Komunisté nemojeden lidský život proti desetitisícům
: hou myslit po šaldovsku, poněvadž
„neefektivnosti",
nehospodárnosti,
VÝROČÍ AMERICKÉHO
rozvrácených rod.in, statisícům umu- i
mrhačství, zcizování surovin i ná
' by museli především myslit kriticky,
čených lidí? Není to obraz veliké, i
UPRCHLICKÉHO
PROGRAMU
■ čímž by spáchali sebevraždu. Proto
strojů a t. p. Příkrá stalinská akumu
ZATÝKÁNÍ POKRAČUJE
temné, hluboké noci, v níž snad ani
lace pomocí ďábelsky účelné tvorby Pěl let plodné a významné I by tím více a úsilovněji měl Saldu
hvězdička nevydává svitu a kdy i ze-, Krajský tajemník agrární cen zkrátka odebírá soukromému ob práce p r o uprchlíky ze ze । studovat každý Cech a Slovák, který
mě se chvěje v bolestných křečích? stra n y , Jan Marek, zatčen hospodařování občana za •. šech okol
mí za Železnou oponou
i m;!uje svůj národ. A káže li se ná
Kristus je ubit, láska umřela,’ konec pro psaní výhružných do ností vždy větší část sociálního pro
Koncem března oslavil Uprchlický vrat k Masarykovi ve věcech politicvšeho je smrt. Kristus umřel — i vy |
pisů
duktu, než o jakou by občan mohl , program Spojených slálů (USEP) páté • kých, mělo by se již zacil myslit po
umřete ...
Čs.
tisková kancelář oznámila vládu ochudit ať už svou renitencí, výročí trvání. Vzpomínková oslava । šaldovsku ve věcech kulturních, tedy
A tu náhle zazní zvolání od brány ! 23. března, že orgány čs. státní bez nebo leností či nehospodárností.
se konala u příležitosti příletu sku i na bitevním poli, kde se víc než v
hrobu: „Já živ jsem — i vy živi bu- ; pečnosti zatkly Jana Marka, býv.
Zároveň pak také opatřuje vládě piny 86 uprchlíků z Mnichova na . politice bude rozhodovat o našem
dete!"
krajského tajemníka agrární strany, jako investorovi investiční pohodlí v . new-yorské letiště. Ve Washingtonu zítřku.
I Ne, ani v krátkém novinářském
Jakže? Ten umučený, popravený । protože od roku 1952 psal protistátní, nespolřebních — zbrojních a těžko- , bylo připomenuto, že USEP se vý článku, který sc nepokusí zhodnotit
výhružné
dopisy
veřejným
činovní

průmyslových
—
úsecích,
jímž
se
ne•
znamně
podílel
při
emigraci
poloviny
Kristus vstal z mrtvých? Tedy kněží,
význam Saldova díla, nezpronevěříme
Pilát, žoldnéři, poštvaný dav, Gol kům a spisovatelům. Spolu s Markem může pochlubit žádná jiná soustava. 88.000 uprchlíků ze slátů za Železnou se Šaldovi na tolik, abychom ho osla
Stalinský model hospodářství sc ! oponou, kteří se usadili ve Spojených
gota, hrob — to není poslední slovo? I bylo zatčeno několik dalších lidi, je
jichž jména zpráva neuvádí. Konsta proto vyznačuje neustálým inflačním státech, Kanadě, Austrálii a v Jižní vovali jako rozhodného protikomuniHrob je poslední slovo světa. tuje toliko, že „se jim dostane za přetlakem, jehož kumulativní účinky Americe. USEP ovšem pomáhal zalo stu, třeba by lákalo sebe víc vylovil
„Umřel, pohřben jest" — tím končí slouženého trestu“. Jako by o tom jsou zabrzďovány pravidelnými zá žili novou existenci i 54.000 uprch sta jeho výroků, tepajících komunis
tělo, hmota. Až sem vede člověka někdo pochyboval!
sahy klasické deflační politiky. Tato . líků, kteří zůstali v západní Evropě. mus a jeho bezmyšlenkovost. Snižo
tělesný rozum. Proto ta nesnáz lidí,
vali bychom Saldův význam, kdyby
chom se obírali jeho odporem ke ko
jejichž nejvyšší autoritou je rozum.
DR~.
JAROSLAV
JÍRA,
Washington,
D.
C.
munismu. Salda byl velikým Cechem
Pro ně. je velikonoční zvěst o zmrt
a žádný veliký Cech nebyl komuni
výchvstání pošetilostí, bajkou. V nej
stou — jako, obráceně, žádný Cech
lepším případě krásným symbolem
se nestane velikým jen proto, že
věčně se ohrožující přírody.
bude proti komunismu. Ne, bylo by
Ale jakto? Hmota se obnovuje,
dnešní právo v Československu pouhým nástrojem třídní diskriminace a politické dik
snižováním Saldova významu pro na
duch však zaniká? Pro ducha zákon
tatury — PERSEKUCE „TŘÍDNÍCH NEPŘÁTEL" POKRAČUJE I PO NEJNOVEJŠÍ REFORMÉ TRESTNÍHO
ši kulturu, kdybychom z něho chtěli
věčného ohrožování a zdokonalování
SOUDNICTVÍ
udělat jen bojovníka proti komu
neplatí?
Především je nutno zhodnotit ko něných nálezů čs. soudů, bude i na | samostatné zemědělce a samostatně nismu. On byl víc, bylf bojovníkem
Zvěsti evangelia neisou pro tělesný munistickou správu spravedlnosti v dále čs. exil a krajanská veřejnost hospodařící živnostníky. Protože čs. o lepší —7 a sám by asi řekl o větší
rozum. Co vám zůstane z evangelia, CSR jako celek. Je jistě každému odhalovali na fóru mezinárodním, na I komunisté stále zdůrazňují .„sociali- — zítřek. Náš pokus o zachycení jeho
jpstliž“ z něho vyškrtáte všechna slo zřejmo, že právní řád, zejména trest př. před Mezinárodní komisí právníků | slickou zákonnitost“, měli by si pře- postavy ve zkratce několika řádků,
va o věčném duchu a věčném životě, ní zákonodárství a správa spravedl v Haagu, u Hospodářské a sociální | devším uvědomil, že všechna tato je ovšem předem odsouzen k nezda
o zasahování nadsmyslového světa nosti, mají značnou důležitost pro rady Órganisace Spojených Národu ! třídní diskriminace jednotlivců i ce ru. Nevzdáváme-li se tohoto pokusu,
do světa našeho? Vymítnete-li všech celý čs. národ, neboť kdokoli vybočí a ve světovém tisku.
lých vrstev národa odporuje i samot- činíme tak proto, že není na škodu
no nadpřirozené, co vám zbude? z, tuhého rámce, vytčeného dnešním
Dlužno zdůraznili, že čs. komuni . né komunistické ústavě z r. 1948, aspoň smeknout klobouk tomu, komu
Mravní naučení, která dává bible, totalitním režimem, zejména kdokoli stický'- režim prováděl před trestní která stanoví (v § 1, č. 1), že „všichni neumíme postavit pomník.
jsou zb v tečná a protismyslná, jestli aktivně oponuje diktatuře, vystavuje reformou z r. 1956, a provádí dosud., i občane jsou si před zákonem rovni“.
Probíráme-li se kritickým dílem
že popřete posmrtnou existenci lid se těžkým trestním sankcím.
Z výroku úřední „Důvodové zprá F. X. Saldy od skromných začátků až
prostředky trestního práva soustav
ské bytosti. Jaképak úsilí o šlechet
k
posledním listům jeho ZÁPISNÍKU,
„Důvodová zpráva" k trestnímu zá nou diskriminaci a persekuci l. zv. vy“, který jsem shora citoval, vy- a hledáme-li společného jmenovatele
nost a dokonalost, když zítřkem
„třídních nepřátel", „kulaků“, a jiných ' plývá, že dnešní komunistické trest
konu
(soudnímu)
č.
86
1950
Sb.
vý

všechno končí? Proto jezme a pijme
všech jeho snah, můžeme napsat, že
slovně zdůraznila, že právo vůbec, a „vykořisťovatelů“ a „zbytků kapita ní právo a soudnictví chce býli a sku- v Šaldovi vidíme osvoboditele české
a užívejme, vždyť zítra umřeme!
zejména „trestní právo tvoří jednu listického režimu“; tyto šibolety za • tečně je nástrojem politického útlaku kritiky ze závislosti na časných a
Jsou ovšem lidé, kteří věří v zá z účinných zbraní vládnoucí třídy v hrnují protikomunisty ze všech vrstev ' a třídní diktatury; pak však ustanozračnou výjimečnost a jedinečnost boji za upevnění a posílení její mo národa, manuální i duševní pracov | vení trestních zákonů a soudní nálezy okamžitých potřebách národa, kterým
Ježíšova zmrtvýchvstání. To jen Kri ci". Účel a způsob nalézání trestního níky, osoby mimo pracovní poměr, nemají nezbytného ethického prvku tato kritika byla poplatná celé de
stus vstal z mrtvých, protože byl syn práva v dnešním Československu zejména bývalé podnikatele, a zbylé | spravedlivosti. Posoudíme-li je ob- vatenácté století; vidíme v něm uka
| jektivně ve světle klasické právní zovat ele obtížných cest k Pravdě a
Boží, Spasitel!
jsou skutečně proniknuty touto so
i zásady že to, co je spravedlivé a do- ke Kráse, zcela oproštěných od ná
větskou
doktrínou,
která
je
—
smímKdo takto věří, ten dosud nepocho
. bré jest zákonem zákonů, musíme rodní dočasné užitečnosti. Zabíjel-li
VĚTŠÍ OBCHOD SE STÁTY
pil celou zvěst velikonočního jitra. li užít slov Jana Husi — „pravého
dospěli k závěru, že třídně předpojaté Masaryk svou účasti v bojích o
ZA ŽELEZNOU OPONOU
Neboť zvěst nezní: „Já živ jsem, ale práva zvrácením".
komunistické zákony a soudní nálezy RUKOPISY legendy politické, za
Skutečnost, že čs. zákonodárství a Zemědělský výbor americ byly a jsou pravě tak málo skuteč bíjel Salda legendy kulturní výsost
w živi nebudete!", nýbrž jak píše
apoštol Pavel: „Jako Kristus vstal soudnictví z doby před reformou z kého senátu pro rozšíření ným právem, jako skutečným právem ným ničením tisíců rukopisů, které
z mrtvých, tak i my z mrtvých vsta r. 1956 i po ní přijaly a plní shora obchodních styků s Pol nebyly Hitlerovy norimberské záko neobstály před jeho soudnou stolicí.
citovanou thesi sovětského práva nás skem, Československem a ny a politicky motivované nálezy na- Světovými měřítky soudil tvorbu do
neme!“
jinými satelitními zeměmi • cistických soudů.
vede k těmto zásadním závěrům:
mácí a nerozpakoval se jako Cech
Není konec ve smrti. Tělo a jeho
Všimneme si nyní některých po- napřáhnout svá sudidla i na díla cizí,
Americký senátor Ellender, před
Dnešní komunistický režim v CSR
zákony nejsou vše. Co vědí lidé o ži
čímž naši kulturu zapojoval do kul
1
drobností
trestní
reformy
z
r.
1956.
votě a smrti při vší vzdělanosti? degradoval právo a jeho výkon na seda zemědělského výboru senátu,
světové.
Shluk atomů —■ tajemná energie — pouhé nástroje třídní diskriminace a oznámil, že jeho výbor se usnesl do Právní stav, který existoval za plat tury
Žpůsob jeho kritiky si nejlépe
neznámá inteligence — to je všech politické diktatury; tento neblahý poručili plenu, aby byl rozšířen ob- nosti trestního zákona z r. 1950 v jeho
no. Naprostá nevědomost v otázkách stav ovlivňuje též postup dnešních chod mezi Spojenými státy a státy za j původním znění a za platnosti před osvětlíme na nějakém příkladě. Vez
nejzákladnějších a nejdůležitějších. trestních soudů a prokuratur. Naše Železnou oponou, jmenovitě Polskem chozího trestního řádu soudního č. 87/ měme si do ruky třeba sérii jeho
Není zdánlivě důkazů pro nepomíji- exulantská a krajanská veřejnost a Československem. Podle sen. Ellen- 1950 Sb., byl reformou z r. 1956 v ně článků O LITERÁRNÍM BAROKU
vost duše jako samostatné duchové; sleduje celý jejich postup, a zejména dra by větší obchodní styky mohly kolika směrech skutečně zlepšen. CIZÍM A DOMÁCÍM v VIII. ročníku
sleduje zdali a do jaké míry soudy míti větší význam než zahraniční po Avšak toto zlepšení se nedotýká tříd jeho ZÁPISNÍKU. Hned z názvu vi
bytosti.
a úřady veřejné obžaloby v dnešním moc. Obchod, o němž hovoří sen. ně vyhrocené podstaty, ani ideologic díme, že nás zapojuje do světové lite
Je lehčí popřít všechno a prohlásit । Československu dbají svých vlastních Ellender, se ovšem týká jen zeměděl kého a penologického zaměření ko ratury a neostýchá se kritisovat i
případy libovůle a porušo ských výrobků, jichž mají Spojené munistických zákonů, nýbrž se ome umění cizí. Typicky nejdříve rozboří
s falešnou autoritativností: vědecky, zákonů;
:
státy přebytek. O americké plodiny zilo jen na ty podrobnosti, kde refor běžné předsudky, na přiklad tvrzení
nedokázáno — neexistuje. Je to pýcha , vání i samotného komunistického
práva na úkor politických provinilců, se nyní ve Washingtonu uchází dele ma byla režimu politicky přijatelná.
(Dokončení na 2. str.)
(Dokončení na 2. str.)
které lze prokázali přímo z uveřej gace polské vlády.
(Dokončení na 2. str.)

Nastalo jaro. V přírodě se děje cosi
velikého. Z jakých tajemných zdrojů
sil vyvěrá ta neustálá obnova a tvo
ření? Není náhoda, že křesťané svoje
největší svátky položili do této doby.
Jaký to mohutný obrat ze zimy do
jara, ze smrti do života! Po veliké
noci přichází slunné ráno, nový, slav
ný den. Jitro vzkříšení. Stejně v ži
votě lidstva. Na troskách zašlých kul
tur vznikají kultury nové, na rozválinách starých měst budují se města
nová, ze zbytků starých národů se
rodí národové noví. Zánik a vznik,
smrt a vzkříšení, ochabování a příliv
nových sil, neustálá tvůrčí práce. Toť
Bůh při díle. Tvořitel, jenž nikdy neumdJévá. „Můj Otec pracuje stále až
posavad", praví Ježíš. Bůh je ona
hybná síla, která všemu dává život,
a co smrt zničila, křísí a k novému
rozkvětu přivádí. Ve vesmíru nic ne
zaniká, vše se jen přeměňuje a k vět
ší dokonalosti spěje.
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(Dokončeni se sir. 1.)
. i
ztotožňující barok s katolickou protireformaci.
Salda zde hned ukáže, že luteránslví má k ba
roku blíže než katolictví, a to proto, že prý
v luteránslví je největší rozpětí mezi pozemskosti a náboženským transcendentnem,
mezi pozemským životem cele oddaným spo
lečenské činnosti a absolutnem viry. Nato se'
Salda snaží rozbil druhý axiom, podle kterého
baroko je jen doznění sil uvolněných renesan
cí. „Reensance je svět estetické kontempiace",
praví zde Salda, „baroko naproti tomu je čaro
dějný kotel lidské vůle. napjaté až k bezmezi..
Revolučnost renesance se velmi přepíná."
Teprve po rozbořeni těchto a ještě jiných před
sudků, které stálým opakováním ztratily svou
váhu, Salda definuje baroko jako „veliký dra
matický rozestup naturalismu a duchovosti,
absolutná askese a relativná smyslnosti v duši;
moderního člověka". Salda vidí v baroku tra
gické a neúplné spojeni rytíře a mnicha, a
krásně ukazuje, proč na příklad Marie Magdu- ■
léna je námět tuk oblíbený. Po tomto úvodu 1
dovede pak vrhnout ostřejší světlo na českou
barokní literaturu, katolickou i protestantskou,
včetně Komenského, kterého vidi mnohem pla
stičtější než starší jeho kritici. Šalda vidí v
Komenském celý dualismus baroka: jednak1
sleduje Komenského pesimismus, asketismus a
jeho nepřátelství k vědě, k renesanci a defi
nuje ho jako člověka Chelčického, zraněného j
světem, jednak objevuje jeho světskost, nad-1
národnost, aktivismus, encyklopedismus, který]
někde vyzrává v optimismus pozdějšího rado- 1
nalismu. Šaldovi není na Komenském všecko!
bílé — jako mu není na Balbínovi všecko čeř-1
né, a je jistě pozoruhodné, že Komenského a
Balbína, přesto, že tento psal většinou latin
sky, označuje za dva největší české prozatéry
barokní doby. Teprve pak Salda kriticky sle
duje vliv baroka na pozdější literaturu českou
a nalézá jeho stopy u Máchy, Erbena, Nerudy
(Zpěvy páteční), Zeyera (Tři legendy), Březiny,
Karáska, Durycha, Halase, Zahradníčka, Cepa,
Závady, Hrubína i jiných. Hle, jaký je způsob
Šaldova kritického myšleni, myšlení vždy objevilelského — i kdyby v podrobnostech vo
lalo po kritice ještě hlubší, která ovšem u nás
chyběla!
Salda není menším národovcem jen proto,
že po celý život nepřestal kritisovat náš ná
rodní život a kulturu. On jako jeden z mála
u nás si byl vědom toho, že středověký nacio
nalismus měl vždy a všude živou protiváhu
v universálnosti křesťansko-katolické, a ne
přestal tepat moderní nacionalismus jako for
mu sobectví osobního i třídního. S tím jistě
souvisí i neúnavný Saldův boj proti historis
mu, který pokládá za „dravý element, element
démonický, živel, který tě posedá a mučí —
živel konec konců rozkladný, nedovedeme-li
ho spoutat". Ve svém slavném článku O SMY
SLU LITERÁRNÍCH DÉJIN ČESKÝCH v VIJI,
ročníku svého ZÁPISNÍKU Salda prohlašuje,
že tkví v samém pojmu tradice, aby byla
mnohotvárná, alespoň dvojitá. „Kdyby byla
jedna, je tu brzy stagnace a močál." Jako bo
jovník o zítřek Salda věřil, že tradici tvoří ti,
kteří starou tradici boří, a cituje zde Březinu,
prohlašujícího, že světlo umírá jen příchodem
světla ještě většího.
Salda byl člověk přísný k sobě i k jiným.
Byl na příklad samozřejmě pacifistou, ale ja
kým pacifistou! On nesnese, aby za myšlen
kou míru se skrývala zbabělost! „Kdo je paci
fista a odmítá vzít do ruky ručnici, musí se
hned nabídnout k nejtěžší službě ošetřovatel
ské, lazaretské, nemocniční. Pravím, na místo
nejhorší a nejnebezpečnější musí jit, do in
fekčních baráků, kde se vydává témuž nebez
pečí, a možná ještě většímu, než voják na
frontě", praví ve svém článku MILITARISMUS
A PACIFISMUS, psaném v době Hitlerova ná
stupu v Německu. A všichni pozdější pacifisté,
pacifisté mnichovští i nynější, měli by si pře
číst závěr tohoto článku, který zní takto: „I
pacifista musí vědět, že žádný mír na světě
nebyl ještě vyžebrán, vyplakán, vyprošen;
nýbrž nejprve vybojován a pak vybudován a
opevněn dlouhou a dlouhou prací a tvořivým
úmyslem mozků."

Komunisté u nás doma nemohou se přiblížit
podstatě Šaldovy osobnosti ani proto, že ne
mohou připustit, že Salda byl člověk zbožný.
V V. ročníku svého ZÁPISNÍKU kritisuje
VZPOURU DAVU, kde autor, Ortega y Gasset,
mluví také o usuktečnění duchovní Panevropy.
Ve své kritice Salda pronáší tato památná
slova: „Uskutečňovat národ není dost; je třeba
uskutečňovat Boha — kulturní tvorba je v tom
a jen v tom. Uskutečňoval Boha v dějinách
i v člověku je víc než vytvářet nový národ,
který konec konců dříve nebo později ve svém
rozkladu rozmnoží zase jen hmotu, která bude
marně volat po vykoupení duchem. Národa
duší nebo lidu božího je nám prostě třeba, ať
v rámci národů starých, ať v rámci národnosti
nové." Zde a nikde jinde jsme u kořenů SalV dnešním článku jsme mohli z hlubokého
moře Šaldova odkazu vylovit jen těchto něko
lik malých rybiček, které nicméně by mohly
nakrmit veliké zástupy, kdyby se konečně vrá
tily k víře ve veliké poslání našeho národa.
Ony Zástupy, o nichž Salda kdysi napsal hlu
bokou divadelní hru. Tato hra u nás dokonale
propadla — nejen pro své dramatické slabiny,
nýbrž i proto, že naše davy, a také davy na
šich intelektuálů, nedovedly pochopit rozpory
mezi davem a davovým vůdcem a mezi komu
nistickou pozemskostí a královstvím božím. A
tak co se nepodařilo rozřešit na scéně, řeší se
a bude se řešil tím tragičtěji ve skutečnosti,
při čemž dramatické slabiny národní nejsou
bohužel menši než slabiny Šaldovy. Je a zů
stane slavnou zásluhou Šaldovou, že svým
kritickým zřením naši tragedii předvídal a
předpověděl. A proto mladá a bohdá lepší
generace, která nastupuje, musí navázat na
Saldu jako na svého duchovního vůdce, musí
se postavit na pevnou půdu jeho kritického
odkazu, aby konečně mohla přesněji definovat
dramatickou roli našich zástupů, dosud se po
tácejících v bezmyšlenkovitosti a v beznaději.

České

slovo

Až se vzbouří Praha
Násilí, k němuž došlo koncem loňského
roku v Maďarsku a snaha Polska zbavit se
sovětské nadvlády, ukázaly některé slabiny
sovětského systému satelitních států, ale
skutečná zkouška přijde až v budoucnu. K
této zkoušce, logickým domyšlením situace,
dojde v Československu.
Československo z mnoho důvodů zaujímá
mezi satelity klíčové postavení. Je nejprůmy
slovější ze všech ujařmených zemí a jako je
diné z nich poznalo skutečnou demokracií.
A je nejméně pravděpodobné, že povstane
proti sovětské tyranii, dokud doba úplně
nedozraje.
Opatrnost Čechů vyplývá částečně ze
zeměpisné polohy země v srdci Evropy a
zeměpisná poloha určovala do značné míry
dějinný vývoj země. Hlavním rysem česko
slovenských dějin je opětovná okupace sil
nějšími národy a přetrvání všech okupaci.
Češi a Slováci mají trpké zkušenosti s mar
ným odporem v beznadějném postavení. A

jestliže nikdy neztratili naději a zůstali jed
notní a v podstatě neporaženi, svědčí to o
jejich houževnatosti.
V naší době existuje ještě další důvod pro
československou opatrnost. V Českosloven
sku nezapomněli na zradu Mnichova: tato
zrada vedla k dobrovolnému spojenectví se
sovětským Ruskem v novém údobí svobody
mezi koncem druhé světové války a komu
nistickým pučem roku 1948; a je ještě dnes
pramenem nedůvěry v dobrou vůli západ
ních mocností.
Tato nedůvěra však nezmenšuje nenávist
československého lidu k sovětským pánům,
naopak, není pochyb o tom, že nenávist k
n m roste. Překrásná, ale dnes mrtvá Praha
nebyla postižena krisí jako Budapešť nebo
Varšava. Nikdo nemůže předvídat, kdy dojde
ke krisi v Praze a v jaké formě k ní dojde,
ale až se lak stane, bude Sovětům dokonale
hořel koudel.
(Baltimore Sun z 10. března 1957)
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VÝROKY
Vinrhnv čislkv v Maďarsku nemohou zastřít
skvost že satelitní armády - kdyby měly
nř/Xst - nfe by tak rády neudělaly jako
P -r
nrob svým sovětským vládcům.
°
M.Hkjgins. New York Herald Tribune,

New York
Dokud většina Východní Evropy mus, žit pod
moskevským jhem, západní Evropa nemá „ně
ho Východiska než organizovat sebe sama a
douíat, že není příliš vzdálen den. kdy svo
bodně země Východní Evropy se budou moci
přidružil k širší skupině svobodných slutu.
The New York Times, New York
Rusko má nyní ve východní Evropě spojence,
kteří jsou přítěži a ne výhodou. A to plat:
zrovna tak o zemích jako jsou Československo,
Východní Německo. Bulharsko a Rumunsko,
kde stará lidově demokraticko iasada zaanhye
ještě nepopraskala.
The Spectátor, Londýn

Rumunsko, Bulharsko a Československo jsou
klidnější. V posledně jmenované zenu, pový
šené nedávno na privilegovaného spojence,
obšťastněné starým průmyslem, zdravějším
hospodářstvím a s mimořádně rozvážnými lid
mi ve vládě, destalinisační proud pracuje do
hloubky a přivádí nebezpečí, že v den, kdy
cem během celého tedy i během přípravného propukne, vyvolá mnohá překvapení. A Slo
řízení již podle komunistické ústavy z r. 1948 | vensko je patrně méně pevně v ruce než
(§ 144, odst.4), i podle bývalého trestního řádu Cechy.
Le Monde, Paříž
soudního (§41, č. 1 a 2, §§ 45 a 47 zákona
č. 87 1950 Sb.). Zlepšeni předchozího stavu spo
čívá však v tom, že podle zákona č. 64 1956 Sb.
DOMOVU I EXILU jmenuje se knížka
jakmile bylo vyšetřování formálně skončeno dvacelipěli evangelických proslovů Přemysla
a jeho výsledek vyšetřovatelem obviněnému Pittera, který působí v Bavorsku ve Válce u
sdělen, má obviněný, i když je ve vazbě, právo . Norimberka a je užitečným vykladačem Písma
prostudovali veškeré spisy a mluvil se svým Svatého. Káže exulantům v západním Německu
obhájcem i bez přítomnosti jiných osob a jeho kázáni vysílačem Svobodné Evropy do
(§§ 183, 184).
stanou se i domů. Písmo svaté samo o sobě
Soudci z povolání jsou až dosud sesaditelní | skýtá tolik blaženosti z Božích myšlenek a
jen cestou disciplinárního řízení (pro hrubé i slov, že pro zaníceného jejich milovníka není
porušení úředních povinností nebo pro trestný í bez úspěchu, když se ujímá jejich výkladu.
čin. ald.), nehledíc ovšem k případům, kdy Výklad musí být po stránce formální stručný
KSČ, ÚRO nebo zaměstnanecká rada si z poli a k věci. A to je Pitterova přednost, vpravdě
tických důvodů odstranění soudce nebo proku evangelická. Jeho kázání nejsou slova do
rátora vynutí. Soudci z povolání i soudci z li vzduchu, třebaže také prostory se nesou. Věty
du budou později voleni, avšak zákon o těchto jeho jsou prosté, přiléhavé, jadrné, a co je na
volbách dosud vydán nebyl, pokud je zde zná nich nejcennějšiho: češství. Po jeho ovoci,
mo. Soudci z lidu u lidových a krajských soudů poznáváme ho jako Českého bratra, nábožen
jsou prostě ustanovováni národními výbory; ského tradičníka v duchu a v pravdě s du
soudci z lidu, kteří zasedají u Nejvyššího sou chovním i činným úsilím. Za všecky ty nabá
du, jsou ustanovováni vládou; všichni jsou po davé kapitolky přál bych každému jejich čte
voláváni k výkonu této funkce toliko pro jed náři, aby si tu 10. přečetl několikrát, právě
notlivé případy resp. soudní dny.
proto, že je v exilu anebo právě proto — že
Pokud jde o výkon trestu smrti, ministr spra zůstal doma; ale ten, naše řádky si nepřečte.
vedlnosti jej nenařizuje, nýbrž trest smrti smí Škoda, myslím zejména na Stanislava Čapka,
býti vykonán teprve tehdy, když ministerstvo ze shromáždění ú Salvatora v Praze, který tak
spravedlnosti vyrozumí nalézací soud, že „roz uměl jadrně promlouvat ke svým. — Z Pittesudek (smrti) po (povinném) prozkoumání Nej- rových kázání vznikla úrodná knížka v exilu.
vyšším soudem zůstal nedotčen, a že nebyla Vydala ji Informační služba svobodného
podána žádost o milost, případně že tato žá Československa (FIC-Čechoslovák) 4, Holland
dost byla zamítnuta" (§ 336 trestního řádu Road, London W 14. Stojí 7 s, nebo 1 S nebo
soudního). Žádost o milost však může podati 4 DM.
každý obviněný resp obžalovaný kdykoliv a
ohledně jakéhokoliv řízení nebo trestu.
Rámec tohoto článku mi nedovoluje, abych
se zabýval dalšími důležitými změnami a re
formami, které zákony č. 63—66/1956 Sb. za
(Dokončení se str. 1.)
vedly; učiním tak jinde. Musím však zde ještě rozumu, který si myslí, že všechno zbádá a
poukázali na to, že reforma zrušila trest do dokáže. Tak mluví polovzdělanec, který všech
životního odnětí svobody, který je nahražen ny zvěsti o existenci duchovního světa, všech
odnětím svobody na 25 let; kdekoliv trestní no nadpřirozené prohlásí za směšné pověry a
zákon ukládá toliko trest smrti, může soud zbytky středověku. Opravdový vědec nikdy
míslo tohoto trestu uložili trest odnětí svobody takto nemluví, neboť ví, ,jak nesmírně málo
na 25 let; trest odnětí státního občanství vý může člověk svým rozumem vystihnout a chá
rokem soudním byl zrušen. Ustanovení trest pat zázraky, které se stále dějí kolem nás i v
ního zákona (§ 36) a bývalého trestního řádu nás. Pravá věda je pokorná, pravý vědec zbož
soudního (§§ 278, 278a, 279) podle nichž bylo ný. Základem jeho vědění je víra. Kdyby měl
možno uvěznili odsouzence v táborech nucené člověk jen to, co smysly poznal a obsáhl, byl
práce (v r. 1952 přejmenovaných na „přechod by nekonečně ubohý.
né ústavy ministerstva národní bezpečnosti")
Hmota spouští těžkou clonu na náš život.
byla zrušena (sr. zákon č. 64/1956 Sb. a zákon A přece někdy jakoby skulinou zahlédneme,
č. 63/1956 Sb. či. IV č. 13).
co se za ní skrývá. Každý v hloubce svého
K nejzávažnějším nedostatkům trestní refor nitra chováme silné tušení onoho jiného světa.
my z r. 1956 náleží, že nejen opomíjí zmírniti Čím více přemýšlíme o smrti, tím je nepravdě
osud těch nešťastníků, kteří byli uvěznění v podobnější. Myslitelům jako Goethe, Masaryk,
pracovních táborech podle nálezů, které se byla smrt pouze přechodem z jizby do jizby.
staly pravoplatnými před účinnosti těchto zá
S hlediska mravního není důležitý sám akt
konů, ale že se ani nezmiňuje o tom, co se má Ježíšova posmrtného zhmotnění, ale nesmírně
s těmito vězní po reformě státi. Čs. režim byl důležité pro život je přesvědčení o posmrtné
pro vykořisťování otrocké práce v pracovních existenci vůbec. Představme si člověka, který
táborech právem ostře kritisován světovou ve nevěří v nic než v pomíjivý život tělesný, a
řejností, zejména v Organisaci Spojených Ná člověka, který věří v život duchovní a sám
rodů; proto snad zamýšlí tím, že jeho nové sebe poznává jako věčnou bytost, v níž hoří
trestní zákonodárství o těchto táborech mlčí, plamen boží. Jaký rozdílný názor na život, jak
předstírali, že žádné tábory tohoto druhu v různé důsledky pro životní praxi! Jak se na
Československu již neexistují.
všechno dívá člověk očima hmotnýma, a jak
jinak všechno hodnotí ten, kdo odložil brýle
mámení časnosti! Nebojí se smrti, neoddává
se zoufalé bolesti nad ztrátou bytostí mu nejSlovo“ pro rok 1957:
bližších, nelpí nenasytně na ničem, ale hledá
ono bohatství, které nežere mol a nekazí rez.
Důkazem jsou lidé, kteří takto uvěřili. Jdou
Hammersborg torg 5 b, Oslo.
životem pevně a čistě, rány osudu přijímají
Rakousko: Jan T e r b e ř, Wien XVI., Hays vědomím, že za nimi se skrývá dobrotivé
merlegasse 28; I.
řízení Prozřetelnosti, vědí, že bolest se mění
Spojené státy: František Ambrož, 351
v lásku a láska že spasí je i svět. Je-li co
East — 74th Street, New York 21., N. Y.
schnopno přeměnit ze základu člověka, vzít
Švédsko: Václav Val oušek, Stockholmmu jeho zlé a škodlivé návyky, učinit z hra
Hagalund, Rásundavagen 43, Sverige.
bivce člověka štědrého, z ukrutníka člověka
Švýcarsko: L. V o 1 e k, Žůridi, Meimradstr. 5.
milosrdného, je to jen poznání, že tento život
Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
není všechno, ale že za ním se skrývá život
84 D, Warwick Ave, London. W. 9. Předjiný, v němž je odplata a vyrovnání, pokračo
vání v díle, život nový, v němž jsou netušené
Venezuela: Jiřina Macků, Sabana grande,
možnosti.
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12.
A nyní si představme, že do naší doby, v níž
Herrera apartaimento C a r a c a s.
lidská srdce jsou hnětena a připravována pro
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
nové símě, zazní náhle ta staránová zvěst o
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
tom, že není smrti! Jaký obrat musí způsobit
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
ve všem životě! Jak zapůsobí na mysl lidskou
US dolarů šekem prostřednictvím banky.
poznání,
že „skutky naše půjdou za námi"!
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
Že
nelze uniknout odpovědnosti za zde vyko
a země Blízkého Východu dva dolary, pro
nané činy, ale že každý vezmeme svou od
ostatní oblasti tři dolary.
platu! Jak začnou lidé bedlivěji o všem uvažo
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
vat a se svým svědomím se radit!
20 centů, v Austrálii 2 sh., v Rakousku
Proto i když vidím ještě čnět kříže na Gol
3 sdí. a v Německu 60 Dpi.
gotě, třebaže srdce se mi svírá' soucitem a úzPředplatné přijímají naši zástupci v jed
kostí, nezoufám, neboř vidím, že na obzoru již
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
svítá a první záblesky zvěstují brzký příchod
adres a nebo na adresu
pravého velikonočního jitra, I bude odvalen
ČESKÉ SLOVO,
kamen s hrobu a Kristus-Láska vstane z mrlMíinchen 27, Postíach 91, Germany.
vych. A všechněm národům zazní slavně:
„JA ZIV JSEM — I VY ŽIVI BUDETE!"

Nedostatečná reforma trestního soudnictví
(Dokončení se sir. 1.)
Výrazným příkladem toho je skutečnost, že
první polovici r. 1956 min. předseda V. Široký
prohlásil opětovně, a ústřední výbor KSČ se
usnesl na tom, že se musí odstranit zneužívání
trestního soudnictví, a to především tím, že ;
chystaná reforma obnoví instituci nezávislých
vyšetřujících soudců. To bylo v době umírněné
čs. kampaně proti stalinismu. Když však poli
tický vývoj v Československu a v ostatních
satelitních státech (zejména v Polsku a Maďar
sku) ukázal, že komunistický režim se může
udrželi jenom oporou a násilnou intervencí
Sovětského svazu, čs. režim upustil od vážných
reformních snah a omezil se na uzákonění re
formy, která je v mnohém směru otrockou
kopií instituci a zákonů sovětských. Tak ze
jména místo nezávislých vyšetřujících soudců
zákon č. 64/1956 Sb (nový trestní řád soudní)
svěřil vyšetřování trestních činů, které náležejí
před lidové soudy, t. zv. „vyšetřovatelům pro
kuratury", t. j. orgánům, které jsou přímo pod
řízeny prokurátorovi (veřejnému žalobci) a
musí se říditi jeho příkazy (§ 172, č. 1—3). Nad
to pak týž zákon zavedl instituci t. zv. „vyše
třovatelů ministerstva vnitra", kteří jsou po
voláni zejména k tomu, aby konali vyšetřo
vání ve věcech, které spadají do pravomoci
krajských soudů jako soudů první stolice, t. j.
nej těžších trestných činů, na které zákon sta
noví trest smrti, nebo trest odnětí svobody, je
hož dolní hranice činí nejméně 5 let, a zejmé
na čtyř těžkých politických deliktů: podvracení
republiky (§ 79a), teror (§ 80a), záškodnictví
(§ 84), a sabotáž (§ 85 trestního zákona). Vy
šetřovatele ministerstva vnitra a jiné vyšetřu
jící orgány (t. j. policie) mohou příslušní pro
kurátoři též pověřit vyšetřováním kteréhokoli
jiného trestního činu (§§ 13, 172, č. 1, 2, 3 a
§ 175 zákona č. 64/1956 Sb.). Jak vyšetřovací
orgány policie, lak vyšetřovatelé ministerstva
vnitra jsou orgány, které vůbec nenáležejí
k soudní správě, nýbrž podléhají ministrovi
vnitra, t. j. šéfu policie. Zavedení instituce vy
šetřovatelů jest otrockým napodobením sovět
ského zákona o dozoru vykonávaném prokurá
tory v Sovětského svazu (Vědomosti 1954, č. 9
[827], Text 222), z něhož zákon č. 64/1956 Sb.
téměř doslovně převzal řadu ustanovení. Před
chozí komunistický trestní řád soudní byl ne
správným, jak původně uznala i sama čs. vláda
i KSČ, v tom směru, že zrušil instituci vyšetřu
jících soudců a pověřil vyšetřováním prokurá
tora; avšak prokurátor byl přece alespoň orgá
nem soudní správy se soudcovskou kvalifikací.
Proto změna zavedená zákonem č. 64/1956 Sb.
v tomto nanejvýš důležitém ohledu není refor
mou, nýbrž je podstatným zhoršením před
chozího stavu čs. soudnictví, a je též podstat
ným krokem k další sovětisaci čs. právního
řádu.
Mylný je též předpoklad, že teprve podle
poslední reformy má obviněný „právo býti
zastupován obhájcem již za vyšetřovacího ří
zení", že „soudci z povolání i soudci z lidu
jsou sesaditelní", že „provedení rozsudku smrti
musí nařídit sám ministr spravedlnosti", a že
„při potvrzení rozsudku smrti má odsouzený
právo žádati o milost". Ve skutečnosti obvi
něný měl a má právo být zástupován obháj-

Předplatné na „České
v USA a v Kanadě dva dolary, letecky čtyři.
V Austrálii a na Novém Zélandě 25 sh., ve
Velké Britanii a Irsku 15 sh., v Brasilii a
v J. Americe 400 Cruz., ve Francii a v Ma
roku 700 fis., v Belgii a v Lucemburku
•100 bfrs., v Holandsku 7 Hfl., ve Švýcarsku
9 sfrs., v Norsku 15 nkr., ve Švédsku 10 skr.,
v Itálii 1.200 lir, v Rakousku 30 sčh., ve
Španělsku 100 Plas a v Portugalsku 60 Esc.
v Západním Německu 6.75 DM. V ostatních
zemích částku, rovnající se dvěma US do
larům.
Adresy našich zástupců:
Austrálie, Tasmánie a N. Zéland: Božena
Chaloupko v á, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Vic.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourq — Ponnevoie. — Čís. šek. konta: 256-79,
Brazílie: Josef J í š a, c/o S. A. Philips do
Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo, Brasil.
Fr. Maroko: Roman Hub, Villa ,,La Baraka"
22 bd. de Grande Ceinture, CasablancaAin es Sebaa.
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pepoli 4.
Israel: F. Fischer, knihkupectví a prodej
novin, Haifa, Hechaluz 18, P. O. B. 4923.
Kanada: František H1 u b u č e k, 627 College Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.
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Vliv vývoje v Polsku na Československo

Domov pro Gomulkovu cestu?
Rozdílný vývoj politické situace v Polsku a v Maďarsku po
událostech z loňského podzimu postavil emigrace z jednotlivých
států za Železnou oponou před nesnadné rozhodování, jaké stano
visko zaujmout k tendencím „národního komunismu" a podobným
směrům, jež se více méně zastřeně či otevřeně začínají v jejich
domovinách projevovat a prosazovat. Je to politicky vážná věc.

CS. NAFTOVÁ RAFINERIE PRO SÝRII
Stavba za 15 milionů dolarů —
150 čs. techniků do Sýrie —
Americké nabídky zamítnuty
Sýrie vypsala loni na podzim nabídkové ří
zení pro stavbu naftové rafinerie. O stavbu
rafinerie se ucházelo několik amerických, britských a francouzských firem. Také Česko
slovensko podalo nabídku. Koncem března
syrské úřady oznámily, . že stavbu zadaly
Československu, a to za částku 15 milionů
dolarů. Kapacita rafinerie bude činit milion
tun ročně, stavba potrvá 27 měsíců. Česko
slovensko dodá jak stavební materiál, tak
strojní zařízení. Na stavbu bude dozírat 150
technických úředníků z Československa. Ame
rické firmy upozorňovaly Sýrii, že Česko
slovensko nemá zkušeností se stavbou rafine
rií, ale syrské úřady se přes to rozhodly pro
Československo. Jednak z politických důvodů,
jednak pro příznivé podmínky, které čs. firmy
poskytuji.

A exil o ní naprosto není sjednocen, jak se ukázalo právě na třetí
stránce březnového čísla ,.Českého Slova". Ve článku prof. Buška se
praví: „Snad je pro nás dobré, že mezi námi není žádný Gomulka,
který by postavil národ před trapné rozhodování podporovat umír
něný komunismus za účelem — a to i možná jen dočasného — uvol
něni." A o několik řádek dále: „Naším cílem nesmí být chléb místo
svobody, nýbrž chleba i svoboda.” V druhém článku píše Vláďa
v „dopise od přítele z New Yorku”, že „ne
smírný poklad sympatii, které nám tu nastřá
dal T. G. Masaryk, jeho syn Jan a celá naše
první republika, ten poklad nemizí, ale je
vystaven silným nárazům doby a větrá.” A do
Milý příteli, řekl jsem si, že dnes úplně vy
třetice ve článku Dra Szablowského o poměru nechám politiku a budu psát o některých osopolské emigrace ke Gomulkovi se uvádí- „Jed bách a věcech, na které bychom neměli zapo
na část odmítá názor, že změny v Polsku mají mínat, ale jednu politickou poznámku si přece
hlubší význam, neočekává zásadní zvrat. .. neodpustím. Kongres Spojených států konečně
Jiní zase sleduji změny, k nimž dochází v Pol schválil resoluci o americké politice na Blíz
sku a nezmenšuji jejich význam.” Tři články kém Východě, neboli, jak se tomu ve struč
a tři. ba vlastně čtyři názory.
nosti říká, Eisenhowerovu doktrínu. Že to je
Všechny jmenované případy nejsou ovšem věc veliká a významu historického, o tom si
psány se zřetelem na mínění lidi doma. Ačkoli nemusíme psát. Ale je dobré si všimnout, že
k tomu nemáme důkazů — a jak si je opa lo trvalo dva měsíce, než kongres Eisenhowe
třit? — zdá se,’že veřejnost v Československu rovu resoluci po obšírném a důkladném jed
se staví ke Gomulkovu pokusu v Polsku klad nání schválil. Z toho je vidět, že nebylo všech
ně. Mnohem vřeleji, než donedávna k Titovi. no tak samozřejmé a že stoupenci EisenhoweTěchto sympatii neubývá ani nejnověji, kdy rovy politiky pro Blízký Východ měli hodně
musil Gomulka tak mnoho slevit se svých práce, aby rozptýlili různé pochybnosti. Po
původních požadavků, jako třeba bylo odvolání učení z československého puče při tom pře
vyšších mezd. Naši doma totiž rozděluji mezi svědčování nemálo pomohlo. Když byl zahra
tím, co by Gomulka chtěl dělat a tím, co muže niční ministr Dulles v zahraničním výboru
dělat. Uvolněné zemědělství, rozpouštěni stát sněmovny (domu representantů) tázán jak bude
ních statků, které hospodaří se schodky, trak v praksi doktrína působit, Dulles, aby to po
tory na dvorech rolníků a ne ve stanicích, ne věděl hodně názorně, si vypomohl poukazem
závislí poslanci v parlamentě, z nichž aspoň na československý případ. „Kdyby Českoslo
jeden přesvědčivě prokazuje, že je vskutku vensko bylo mělo záruku pomoci", řekl Dulles,
nezávislý, to jsou skutečnosti, o nichž se doma „tak by jistě bylo odporovalo povalení vlády.”
ví a které nesporně znamenají veliké plus A protože jsme právě zas měli jedno výročí
oproti poměrům v Československu. Sedlák, neslavného komunistického puče, je dobré si
který není ve družstvu, i když není nadšen, že všimnout takovýchhle nových důkazů, že ne
je Polsko přece všechno komunistické, je na šťastná československá zkušenost z roku 1948
tom přece jen nepoměrně lip než českosloven nebyla nadarmo a že se z ní svobodný svět
ský rolník, který je taky v komunistickém dovedl poučit.
státě a k tomu ještě v družstvu. Uvolněni,
Máme teď už polovinu března, i v tom gigan
které domácímu obyvatelstvu přinesl Gomul- tickém městě New Yorku je v těchto dnech
kův režim, je nepopiratelné a je to zlepšení cítit, že jaro se neodvratně hlásí, a máme už
hmatatelné po mnoha stránkách. Varšavský za sebou vzpomínání na T. G .Masaryka o 107.
rozhlas je svobodnější, poslech cizího rozhlasu výročí jeho narození. Je opravdu pozoruhodné
v Polsku ruší jenom Československo a Sověty, a dojemné, jaké množství oslav se tu v Ame
kdežto polské rušící stanice zmlkly. Polští no rice každý rok koná, několik oslav jenom tady
vináři říkají: „Nemluvíme sice ještě celou v New Yorku! Někteří lidé si sice stýskají, že
pravdu, ale lhát už nesmíme.” Je lepší lež méně by mohlo být více a někdy máš dojem,
nebo polopravda? Pro nás, v exilu, je snadné že se oslavy konají víc aby se oslavilo nebo
se rozhodovat pro celou pravdu a nic než proslavilo pořadatelstvo než T. G.M., ale to
pravdu, ale vmysleme se do situace těch, které jsou všechno vedlejší úvahy. Hlavní je, že
jsme zanechali doma: co by si oni přáli? A výroční den Masarykova narození se po celém
protože do exilu nešel národ, nýbrž jen jeho světě stal příležitostí, kdy se Češi a Slováci,
pramalý zlomek — máme se řídit my jimi nebo nebo lépe řečeno Čechoslováci sejdou ve spo
oni námi? Je těžko věděl, do jaké míry to byli lečné úctě k zakladateli československé demo
v Americe polští exulanti či zda to byli polští kracie a i když ho oslavují na nůzných místech
starousedlíci, ale fakt je, že se jich většina v oddělených skupinách, v těch dnech jsou si
skoro beze zbytku postavila za Gomulkovu všichni blíž než jindy. A tak všechny ty masa
žádost o americkou půjčku. Protože co si rykovské oslavy mají své dobré poslání. O
o Gomulkovi myslíme a co chceme poskytnout dvou z nich, které se konaly tady v New
lidem doma, jsou dvě zcela rozdílné záleži Yorku, bych se zmínil, protože přinesly něco
nového. Na večeru uspořádaném Masaryko
tosti.
.
Stanovisko exilu v této věci je zasadm po vým ústavem v krásném a vpravdě represenvahy potud, že za daných okolností znamená tačním domě Kosciuszkově promluvil předseda
jediný možný vývoj od nynějšího stavu k če ústavu Dr. Harry Giddeonse, president Brookmusi v budoucnu. Maďarský příklad ukázal, lynské koleje. Jenže on nemluvil o T. G. Ma
že proti sovětské přesile si nelze nic vybojo sarykovi nýbrž o americké zahraniční politice,
vat: západní státy znovu ujišťují, že v Maďar řekl bych, v duchu Masarykové. A jak to bý
sku zasáhnout nemohly a že nezasáhnou ani vávalo s Masarykem, že jedni souhlasili a jiní
v budoucnu. Americká „politika osvobození
ne, tak také Dr. Giddeonse, vynikající řečník
platí nadále, ale větší důraz se klade na do a muž vyhraněných názorů, pověděl o zahra
větek „bez války”. Jestliže si mají obyvatelé niční politice americké leccos, s čím někteří
států za Železnou oponou pomáhat bez války, třeba nesouhlasili. Srovnal m.j. dobu po první
co jim zbývá jiného než nejnovější polská válce světové, kdy Wilsonova politika světové
cesta? Nemusí se nám to líbil, můžeme mít spolupráce ve Společnosti národů byla poraže
proti tomu mnoho mravních důvodů, ale lidé na oživlým americkým isolacionismem. Dr.
za Železnou oponou musí ž í t. Co jim máme Giddeonse vidí dnes nebezpečí nového isolacionismu, který má jinou tvář než isolacionism
radit, jak jím chceme pomoci?
dřívější. Zdá se mu, že isolacionistické cítěni
se projevuje někdy v zásadě „dělat politiku
ORGANISACE A SVOBODA
prostřednictvím Spojených národů", ježto tou
NEBO ORGANISACE SVOBODY?
to zásadou se někdy skrývá nedostatek poli
tiky vlastní. V jiné souvislosti pak Dr. Gid
Budeme opatrní na slova i na pojmy.
deonse citoval výrok Edmunda Burkeho, zná
nám bylo dobře rozumět. A to proto, že mnoho
mého anglického politického filosofa 18. sto
exulantů, kteří uprchli z domova do zemí svo
letí: Hodní lidé, kteří nic nedělají, nejvíc na
bod a svobody, nemají rádi ani slovo organipomáhají zlému. Aniž to Dr. Giddeonse věděl,
saci, ani skutečnou organisaci, zkrátka páchne
citoval něco velmi charakteristického pro T. G.
jim všechno, co má s organisaci co dělal. Snad Masaryka; on to podobně a často říkával.
se nelze divil. Organisace má své ruby a líce,
zejména organisace politická, sociální, hospo
dářská, ale i kulturní a náboženská. Ačkoliv —
pozor! — nebylo by civilního a moderního spo néco organisováno a zorganisováno je, to je
lečenského života vůbec, kdyby nebyl organi- úzce užitkářské, založené na jakési zvyklosti.
sován podle zvyklosti a zákonů. Vždyť jsme Ale ještě se z těch 50.000 Cechů a Slováků za
utekli z vlastního domova, kde se nám proti tím nikdo nenašel, kdo by byl řekl: Nuže, co
vilo státní zřízení a kde nám, stoupencům ma jsme si, to jsme si, dejme příklad! Anebo tak
sarykovské demokracie, hrozila osobní isolace, nějak podobně. Proto: neumíme organisovat
kriminál, smrt. I statečnost se vždy nějak kon a proto také neumíme svobodu ctít. Neboť
čí, buďto vítězstvím nebo smrtí. A potom je naše svoboda se váže na organisaci. S tím si
ještě zemdlenost. A z té může nepřítel také uměl vědět rady jen jednou profesor Masaryk,
jenom on; a přitom uměl odstavovat betlaře.
těžit. A doma? Jak těží!
Zaslechl jsem nedávno, jak se nám, Cechům, To dělala autorita. Z toho vyplývá: organiso
někdo posmíval, že prý stále něco organisu- vat může jenom autorita. Není to nic naprosto
jeme a že prý — dokonce! — pomalu budeme nového, ale je to mezi námi aktuální, ne-li
mil zorganisován celý svět. Tak to vidí ten akutní.
Snad se domníváte, že organisace předpoklá
někdo, kdo nás pozoruje, totiž kdo pozoruje
naši společnost, která v cizích prostředích je dá propagaci. Nikoliv. Propagandy máme, až
dost nápadná, protože jenom menšina z nás se v ni nevyznáme.
Ale máme málo účinné práce a nepatrnou
hovoří jazykem prostředí: anglicky, německy,
francouzský či málo jinak. Ne, musíme nadále organisaci dobrých společných skutků a vůbec
mluvit česky a slovenský! Ten někdo se mýlil. nemáme organisace dobré společné politiky,
Nic neorganisujeme, protože to neumíme a ani dobré svobodné kultury. Jaksi nikdo nic
protože lo neumíme vydržet, abychom něco na to nedá. A to je to, čím exil přestal být ve
(pravda, co?) zorganisovali napevno, dejme třetím exilu exilem samosprávným. Zase to
tomu pod praporem, pod zástavou, podáním si není objev, ale jev třetího exilu, který vznikl
chlapské ruky, či pohledem do očí. A tam, kde nepozorností vůči Masarykovým radám. O jeho
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Kolchozníci po třeti sjezdovali v Praze

Vesnice pod jhem komunistů
Málokterému podniku věnoval čs. komunistický režim tolik
péče jako přípravě třetího kolchozního sjezdu ve dnech 22. až
25. března v Praze. Už v červnu 1955 se rozhodl zahájit novou
kolektivisační kampaň. To bylo v údobí „nové politiky", kdy
režim předstíral, že rolníky ke vstupu do kolchozů nenutí. Ve
skutečnosti šlo jenom o jiný způsob nátlaku.

O sile nátlaku lze si učinit představu z doznáni samého komu
nistického tisku, který psal, jak rolníka navštívila početná agitační
skupina soudruhů z místní, okresní a krajské organisace a celý den
dlouho do noci „přesvědčovala” ho. Návštěvu komunisté opakovali,
ale bylo třeba 30 návštěv, než podepsal přihlášku do kolchozního
družstva. Liberecký týdeník „Cesta míru” psal o tom, jak půldruhého
roku „přesvědčovali” 5 rolníků, než je přiměli k podpisu přihlášky.
„Nemyslete si, že nás vítali s otevřenou ná
ruči. Někde padlo i hrubší slovo. Ale lo ne
bylo podstatné.”
Také zlínská „Naše Pravda” referovala o za
Něco nového bylo také na oslavě uspořáda ložení kolchozního družstva v Semtíně: „Pět
né v neděli 3. března v Husově Domě společně let usilovali komunisté o to, aby vzbudili v
evangelickým sborem a Společností Charlotty zemědělcích o Jednotné zemědělské družstvo
Masarykové. Vedle seniora slovenských evan zájem, nevzdávali se a pět let přesvědčovali."
gelíků Jana Bodyho a faráře unitářského sboru List „Práce” vyhrůžně napsal na adresu rol
z Brooklynu (z chrámu, kde byla pokřtěna níků o dobrovolnosti zakládáni družstev: „Na
Charlotta Masaryková) Dr. Johna H. Lathropa rostl jim hřebínek a myslí si, že jim nemůžeme
promluvil tam příslušník mladé generace stu nic udělat, protože prý je „nová politika". Anor
dentské, té generace, která dostudovala střední když budou, jak se říká, dělat dobrotu, prosím.
školu v cizině a teď dokončuje vysokoškolská Ale jestli nám budou házet klacky pod nohy
studia na amerických, po př. jiných universi (to je bránit se založeni kolchozu — poznám
tách. Byl to třiadvacetiletý student filosofie ka redakce), tak to, panečku, ne. To si oni
z university Yale a bylo velmi zajímavé sly spalně přečetli tu novou politiku."
Ale přes tento nátlak koleklivisace nepokrošet, jak se nejmladší studentská generace při
bližuje k Masarykovi. Tento student přirovná čila tak, jak si přáli komunisté. Podle zprávy
Státního
úřadu statistického k 31.12.1956 bylo
val dnešní situaci v exilu s dobou před první
světovou válkou, ve které působil Masaryk. v CSR 8.016 JZD s celkovou výměrou
Pro českou věc tehdy jako nyní nebylo žád 2,200.000 ha zemědělské půdy i se záhumenky.
ných velkých událostí, ale Masaryk nečekal Takový je tedy stav kolchozů v době zasedá
s rukama složenýma v klín, až velké události ní III. sjezdu. Stav kolchozů k 31.12.1952, po
přijdou. Svým vystoupením sám události vy dle referátu ministerstva zemědělství na I. sje
tvářel a stále měl plné ruce práce s bojem zdu v únoru 1953 byl tento: Existovalo 8.858
o pravdu. Tento mladý student takto rozumí JZD s celkovou výměrou 2,298.013 ha.
Po celá čtyři léta zápasila československá
Masarykovi: V zápase o pravdu teď je chvíle
vesnice s bezohledným režimem a s jeho moc
nezahálet, všude ji uplatnit, o ni bojovat!
ným stranickým a státním aparátem. Je třeba
Necelý měsíc před výročním dnem Masary se obdivovat odvaze a nepoddajnosti česko
kova narození zemřel tu v Americe 13. února slovenského venkovského lidu, který stateč
Oscar Jászi, známý politický filosof maďarské ným odporem proti kolchoznictví docílil, že
ho původu. Proč Ti o tom píši? Možná, že se dnes je o 842 kolchozních družstev méně než
pamatuješ na jeho jméno ještě z dob první 1 bylo před 4 lety a že je v nich o 398.013 ha
republiky, býval občas v Praze. Pokud se týče zemědělské půdy méně než .bylo v době
politické filosofie, může být dobře přirovnán I. sjezdu.
k T. G. Masarykovi (byl o 26 let mladší než
Nejobtížnějším problémem režimu v země
Masaryk). V Maďarsku již před první válkou dělství je těžce řešitelný nedostatek pracovsvětovou vedl obdobný boj jako v našich po níčh sil, který je v mnoha kolchozních družměrech T. G. Masaryk a po válce se na krát stvech kritický. Při rozšiřování těžkého prů
kou dobu stal ministrem národností ve vládě myslu režim odčerpal z venkova velkou část
Karolyiho. Do Ameriky přišel už v roce 1925 mladších rolníků a všechnu mládež. Do^ kol
a po dlouhá léta učil na universitě v Oberlinu chozů vstupovali většinou ti, keři se již ne
ve státě Ohio jako profesor politických věd. mohli v průmyslu uplatnit a případně nemohli
Jeho hlavním zájmem byly politické a hospo zvládnout práci na svých chalupách. Průměrný
dářské otázky střední Evropy. Kdo se vážně věk kolchozníků rok od roku stoupá a situace
zabývá problémem demokratické rekonstrukce je proto stále hrozivější.
Střední Evropy, se neobejde bez znalosti jeho
Ostatně kolchozníci nemají žádný důvod ke
díla. V roce 1947 profesor Jászi navštívil spokojenosti. Při zahájení kolektivisace je re
středoevropské země, které dobře znal ze své žim lákal různými sliby o blahobytu. Dnes k
vlastní dřívější zkušenosti, a o svých pozoro nim mluví: „Družstevní myšlenka zvítězí —-ne
váních přednesl zprávu otištěnou později (v jako touha a přání nějakých těžko uskutečni
r. 1949) ve věstníku americké filosofické spo telných „ideálních" poměrů, ale jako reálná
lečnosti. Když zemřel, přinesly New York možnost vývoje zemědělství.” — Zdá se, že
Times stručné zhodnocení jeho života. Hamil- kolchozníci mají však o reálných možnostech
ton Fish Armstrong, šéfredaktor znamenitého názory odlišné. Režimistický tisk jim vyčítá,
měsíčníku Foreign Affairs, na to reagoval do že se každodenně mezi sebou hádají, čímž tipi
pisem, ve kterém napsal, že zpráva New York práce. O každém jednotlivém zlákaném rolniTimes sotva učinila zadost Jásziho významu. kovi se vždy psalo jen jako o „poctivém".
,.Jászi byl politický snílek, jehož sny však Sotva se však tito poctiví rolníci stali členy
měly praktické výsledky. Dávno, v desetiletí JZD, tak o nich kdejaké noviny generálně píší
před 1914, ve svém rodném Maďarsku zahájil jen jako o „rozkradačích společného majetku"
zápas o práva bezzemků a národnostních men nebo jako o „družstevnících, kteří se odjakživa
šin. Byl za to nenáviděn režimem Horthyho a práce nebáli, protože si vedle ní mohou i
později byl stejně nenáviděn komunisty.”
lehnout.”
Kolchozníci jsou velmi nespokojeni, vývojem,
Profesor Jászi pak má co říci také nám exu
lantům. Sám byl exulantem a nezakolísal ve který je horší než mohl tušil i největší škarosvém demokratickém a pokrokovém smýšleni. hlíd. Kolchozní družstva měla od režimu různá
Nedal se nikdy strhnout vírem exulantských privilegia a četné hospodářské výhody. Uká
politických malicherností. Svou prací vědec zalo se však, že členové z toho nemají finanč
kou podstatně přispěl k formulaci evropského ní prospěch. Předně proto, že na družstva se
ideálu politického. Napsal jsem Ti o Jászim zavěsili různí funkcionáři, kteří nepracuji^ ale
trochu podrobněji, ale je, myslím, na místě, vyplňují jen všelijaké výkazy, kteří zeměděl
abychom na osobnosti jeho rázu, tak blízké ství namnoze nerozumí, ale členy komandují,
našemu T. G. Masarykovi a oddané našemu ná kteří zavinuji špatné hospodaření, ale mají
rodu, nezapomínali. Musíme si stále a stále z nich značné příjmy na úkor těžce pracujících
zvykat, že nejsme a nebudeme jenom Čecho obyčejných kolchozníků.
slováky, nýbrž také, a především, Evropany.
Jedinou nadějí každého kolchozníka je jeho
Naučme se dívat se kolem sebe a ku předu záhumenek. O ten se stará jak o oko v hlavě,
očima Evropanů — to je jediná cesta, po které je jeho jistotou, a na něm uplatňuje syé zna
půjdeme bezpečněl
losti a zkušenosti. Režim připouští, že nejTo je pro dnešek všechno. Mnoho pozdravů menši výnos ze záhumenku je 6.000 Kčs ročně.
Tobě a všem ostatním
Namnoze však výnos daleko převyšuje pří
Tvůj Vláďa
jem, který má kolchozník za svou práci v kol
chozním družstvu. Ukazuje se tak, že v kaž
dém kolchozním družstvu jsou jeho členové
výtečnými hospodáři na vlastním záhumenku,
ideálech umíme nanejvýš zhruba vykládat.
A teď si představte, jakože každý sám sebe, aíe společné hospodaření JZD je při tom špat
že jsme pod lupou těch ostatních, kteří nás né.
mají mezi sebou. Už jsme zaslechli ne jeden
A jak takové komando vypadá, přiznalo i
vážný, ale i posměvačný hlas, že z našeho „Rudé právo". Nespokojenost mezi kolchoz
kreditu „se značně odpočítává” a je hodné už níky roste tím víc, čím více se rešim snaží
odečteno. Vždyť i my sami jsme mnohé ze připravit je postupné o různé výhody, která
svých kreditů odečetli. I my jsme zemdleli, a dosud JZD měla. V předsjezdové diskusi se
z naší zemdlelosti těží naši protivníci i v za režim pokusil prosazovat návrh, aby výměra
hraničí. Je třeba se jen vtípit!
záhumenků byla snížena. To vzbudilo mezi
Proto je potřebné psát a dělat rovnítko mezi družstevníky takový odpor, že od tohoto ná
organisaci a svobodou, a proto je třeba uzná vrhu režim upustil. Pokusil se však navrhnout
vat organisaci svobody. Všecko ostatní je fa aby záhumenky byly spojeny, společně obdě
lešné, nihilistické a na nic; asi tak, jako doma, lávány a výnos pak rozdělen mezi kolchoz
když mladší generace napodobuje západní níky. Rozhořčení kolchozníků bylo tak velké,
módu, ale zapomíná na ducha své země, které že před sjezdem odvolal režim i tento pokus.
Co jsme uvedli, postačí, abychom si udělali
ho by měla sama už moderně přetvářet. Jsou
prostředky. Jen si je přivlastnit! Jsou učitelé. představu o situaci, v níž se konal III. kolchoz
ní sjezd. Dnes již pracující členové JZD příliš
Jen je respektovat!
Kdykoliv politika a kultura nebo kultura a dobře vědí, že jsou na téže straně barikády
politika — nebylo to nikdy v souhlase záro jako samostatní rolníci a že jejich společným
veň — měly organisaci, měly i svobodu a nepřítelem je vláda a její rodná strana. Rozdíl
rostly. Ale musel tu být obecný idealistický je jen v tom, že režim tyranisuje samostatné
popud. Tak něco, co je v jarních silách. A to rolníky přímo, kdežto družstevníky pomocí
M. Reďicígl
jako tu je!
Optimus JZD.

Dopis od přítele z New Yorku
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ČESKÉ SLOVO

Číslo 4.. duben 1957

Jak se doma vyvíjela naše mateřština

Svatba O. Fikotové s H. Conno 11 ym
SLOUŽILI JSME DOBŘE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

Slovník současné češtiny

VE STARÉ VLASTI

Pro změnu: kladivo a disk

A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU
Od té doby, co jsme se vydali přes šumavské vršky, náš
rodný jazyk hodně zbohatl. A nemáme na mysli osobní zásobu
slov, která se všem také rozšířila o temperamentní výrazy cizích
jazyků, připodobněné češtině. Máme na mysli mateřštinu doma
a chceme vás zavést na divili domů, zpátky za moře a za ko
pečky. Chcete si „šoupnout maďařeni o trafouš'*?

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK A

HODINÁŘ

Harold Connolly z Bostonu ve Spojených státech se vyzname
nal na Olympiádě v Melbourně jako světový rekordman ve vrhu
kladivem. Olga Fikotová z Prahy v Československu se proslavila
na Olympiádě v Melbourně jako světová přebornice ve vrhu dis
kem. Kromě těchto výkonů se oba ještě do sebe zamilovali a
Connolly odletěl do Prahy, aby „pojal Olgu za manželku".

24:20, Steinway Street,
Moskva má své „chuligány”, Praha zase trpí na „pásky". Schází
Ale aby si vzala Češka Američana není snadné: je k tomu zapo
vají se hlavně na Václavském náměstí u biografu Cas, bývalé Letky.
třebí erárniho souhlasu a čs. erár není láskám s Američany nakloněn.
Mají ovšem svá shromaždiště i v Bratislavě, Brně a Ostravě i jinde
Z důvodů politických ovšem. A není proto divu, že se láska dvou
L.I. City 3, New York
v městech. Je to většinou potomstvo rodin s čistým proletářským
držitelů světových rekordů dostala na politické stránky novin a tohle
rodokmenem; když ne babička, aspoň soudruh latinek je zasloužilým
o ní napsal v nedělních New York Times 10. března komentátor James
komunistou, při nejmenším úderníkem, dělnickým ředitelem, důstoj
Reston: Necht všichni amatéři historikové zaznamenají, než bude pří
níkem armády nebo policie. Velmi často i „pásek" sám ie ..dělník”,
liš pozdě, že v desátém roce supersonického věku — doslova 5. března
absolvent některého ze „státních učilišt pra
1957 — vláda Spojených států učinila oficiální
covních záloh", jak se dnes u nás doma říká.
prohlášení ve prospěch romantické lásky.
Jeden z těch, kdo se měli stát „mládeži novou,
Na rozdíl od většiny oficiálních prohlášení
mládeží Gottwaldovou",■ produkt jednoho z
tohle, třebaže opožděné, bylo jasné a nedvoj
plánů, které nevyšly.
BRAZÍLIE: Velmi důstojnou oslavu 107. vý Masaryka. .Také všechny české a slovenské smyslné. Schválila nejen romantickou lásku
Tito „páskové" patří k nejplodnějším tvůr
Connollyho s Fikotovou, ale dalo vládní po
cům nových slov a obratů, mají svůj vlastni ročí narozenin T. G. Masaryka uspořádala čs. demokratické krajanské časopisy vzpomenuly žehnání všem romantickým láskám. Nějaký re
kolonie v Sao Paolo. Za spoluúčasti brasilské- tohoto výročí. Na oslavě ve Washingtoně,
jazyk.
portér, na něhož zřejmé zapůsobil brzký pří
Podívá se náš pásek na své módní boty, ho spolku „8 de Maio" byl vzpomínkový večí D. C., kterou uspořádala Rada Svobodného chod jara do Washingtonu, vznesl tento pro
„maďary" (které musí mít „podezdívku", t. j. rek zahájen proslovem kulturního referenta Československa společně se sdruženými čs.- blém na tiskové konferenci s ministrem zahra
vysokou gumovou podrážku), opráší si smítko Šplíchala a na pořadu byly hudební a recilační americkými a exilovými organisacemi, byl ničí Dullesem a Mr. Dulles, který není frivolni
se svých šatů, šitých obyčejně na černo a pro čísla. V moravském národním kroji oblečená slavnostním řečníkem prof. dr. Jaroslav Strán muž, reagoval takto:
to dobře a tedy „vařené v modes robes tvor- Jiřina Jíšová recitovala báseň „Náš učitel" a ský. — V státě New York byl den sedmého
Reportér: Pane ministře, Harold Connolly,
bes amerikánes" (musí mít „límec do půl mí malé děvčátko Květa Fokošová recitovala: března vyhlášen za den T. G. Masaryka, a to Champion Spojených států ve vrhu kladivem,
chy" a kalhoty „manesmanky" nebo aspoň „Tatíčku starý náš". Dílo presidenta Osvobo zvláštní proklamací, kterou vydal v hlavním je podle zpráv až po uši —
obyčejné „trubky') — a rozhodne se, že se ditele zhodnotil K. Baloun. Hymnou byl zda městě Alabany guvernér Averell Harriman. —
Mr. Dulles: Co jste říkal?
projde po onom úseku Václavského náměstí, řilý večírek zakončen. V nejbližši době sehraje V New Yorku uspořádaly samostatné oslavy
Reportér: Harold Connolly, Champion Spoje
spolek
i
divadlo
a
připravuje
další
kulturní
mnohé
krajanské
spolky,
mezi
nimi
české
i
ohraničeném Vodičkovou ulicí a Můstkem, čili,
podniky. Krajané, kteří by se chtěli na kultur slovenské Sokolstvo, dále Klub Charlotty Ma ných států ve vrhu kladivem, je až po uši za
„šoupne si maďarem o trafouš".
milován do české championky ve vrhu diskem
sarykové, který připravil bohatý umělecký i a požádal čs. vládu o svolení, aby směla odjet,
Vyčouhlý mladý muž, kterého vidi, jak se ní práci účastnit budou vítáni.
FRANCIE: V den stosedmého výročí naroze anglicky přednáškový program v Husovu provdat se za něho a vystěhovat se do léto
úzce tiskne ke své dívce a cosi ji šeptá do
ucha, se mu nezamlouvá. „Je dlouhej jak pra nin presidenta T. G. Masaryka uspořádala Ami- sboru, dále Slovenský literární kroužek Národ, země. Podniká vláda Spojených států nějaké
covní tejden a tý svý vlečce bublá do ovaru." tié France-Tchécoslovaque v Paříži vzpomín jeden z nejstarších vzdělavatelských spolků v kroky, aby podepřela jeho žádost?
I náš pásek se konečné dočká své „škeble" kový večer na němž byl slavnostním řečníkem Americe. — Zvláště mohutné oslavy uspořá
Mr. Dulles: Nu — my věříme v romantickou
a rozhodnou se, že se „půjdou svíjet do Juldy generál L. Faucher. Po projevu následoval kon dala v Masaryktownu na Floridě Slovenská lásku.
Fuldy", tedy tančit do Parku kultury a od cert vídeňské hudební kapely „Šohaj". — Na T. J. Sokol. Na oslavě promluvila dr. Alice
Reportér: Podnikáte něco, aby se tento pří
dychu Julia Fučíka. Předvedou tam „pořádnou sociální akci „Vánoce čs. pomocného výboru Masaryková. — V Newarku, ve státě New pad zdárně skončil?
Jersey
byl
hlavním
řečníkem
kongresman
Pe

(čtvrtce vína) a pak „vyrovnají chozrasčot u v Paříži 1956" se sešlo 382.881 franků. Další
Mr. Dulles: Nemohu dát žádnou odpověď pro
práci nohou", dají si po jednom „laureátu" věcné dary mají hodnotu 348.804 franků, takže ter Sodino, který je italského původu. Sloven tento případ, ale naše základní zásada je *a,
Černého Petra". (Chozrasčot je sovětský sy akce vynesla celkem 731.685 franků. Celkem ský projev o T. G. Masarykovi přednesl gen. kterou jsem právě řekl.
stém podnikového hospodářství, zaváděný s bylo poděleno 292 sociálně potřebných čs. exu Jan Ambruš. — Na oslavách v Cedar Rapids,
(Pan James Reston v dalších dvou paragra
velkou propagandou i v Československu. Po lantů. — V Paříži byla začátkem března uspo které uspořádalo Masarykovo sdružení byla fech polemisuje s ministrem Dullesem, ale pak
hlavní
řečnicí
sl.
Vlasta
Vrázová
z
Chicaga.
—
pulární je asi jen v tom svém páskovském řádána výstava děl českého sochaře Jana Vla
se znovu vrací k případu, který nás zajímá a
významu „zaplatit účet u číšníka", ve kterém cha. Na výstavě byl také umístěn obraz: Po Sdružení čs. exulantů „Věrni zůstaneme" v píše:)
Chicagu uspořádalo pro své členy vzpomín
je zde použit. — Parku Julia Fučíka u Vele hled na Prahu, práce umělcovy choti.
Mr. Connolly, který tohle všechno začal, je
kový večer na T. G. Masaryka s přednáškou pevně rozhodnut, že se vyhne všem sporům
tržního paláce se také říká „park odluku".)
KANADA: Jednotlivé odbočky Čs. Národ
A pak se náš párek „vyleje na asfalt" — jde ního sdružení v Kanadě uspořádaly vzpomín dr. Josefa Krále na théma: Problém malého mezi ministerstvy a mezi vládami. Páně Dullenároda u T. G. Masaryka. — V Delroitu uspo sova „základní zásada" ho zajímá, ale on chce
domů .. .
kové večery 107. výročí narozenin T. G. Masa
Nechtěli bychom, abyste se domnívali, že ryka. V Torontě Čs. národní sdružení se Soko řádala vzpomínkový večer, bohatý na hudební svou Olgu. „Žádná síla na světě nebude s to,
nová slova vznikají jen někde na pražském lem a se všemi ostatními čs. demokratickými a taneční čísla Federace Čs. demokratických aby mě na vždy oddělila od dívky, kterou mi
„trafouši" nebo u „plotňáků” v Brně. S oboha spolky byla oslava obzvláště zdařilá. — Na spolků. — Na pozvání Klubu nezávislých Po luji z celého srdce a z celé duše", řekl ve
cováním naši mateřštiny začli ve velkém sou oslavě v Ottawě byl slavnostním řečníkem Pa láků v Chicagu přednášel hudební skladatel Vídni, když tam přiletěl — sám — z Prahy.
druzi komunisti sami. „Nanášeli problémy", vel Plaňovský, bývalý poslanec slovenské a profesor na Rooseveltově universitě dr K.
Bývalý ministr zahraničních věcí, Dean G.
„zaměřovali" se na to či ono. „Desítkář", strany demokratické. Přední ottawské noviny B. Jirák o podobnosti českého a polského ja Acheson, který vyjednával se sovětskou vlá
„uliční důvěrník" (zlí reakcionáři z toho udě „The Ottawa Journal" a „The Ottawa Citizen" zyka. — Na výroční valné schůzi Čs. Ženské dou o svoleni k odjezdu z Moskvy pro sovět
lali slovo „uličník"), „těžkotonážník", ..úder v řeči anglické a „Le Droit" v řeči francouz národní rady v Chicagu byla zvolena před ské manželky a snoubenky Američanů, rychle
ník", „prověrka", „vstřícný plán", „nadplán” ské přinesly o oslavě obsáhlé články. — V sedkyni paní Ferjenčíková a místopředsedkyni se přihlásil k podpoře nové politiky romantic
a desítky podobných slov a termínů jim mů rámci „Týdne Bratrství" konal se v Ottawě opět pani Anna Hřebíková. — Ing. Pavel Blaho ké lásky. Mr. Acheson, který ne vždycky sou
žeme připsat na vrub. Soudruh Trávníček je večer zdůrazňující důležitost dobrého občan byl hlavním řečníkem na veřejné přednášce, hlasil s Dullesovou politikou v minulosti, pro
vesměš schválil. Na rozdíl od páskovštiny není ství. Zastoupeny byly všechny národnostní kterou uspořádala new-yorská odbočka Svazu hlásil, že v tomto případě celkem souhlasí.
komunističtina trestná. Kdo ji ovládá, má na skupiny, z nichž některé předvedli národní čs. důstojníků v exilu. — Na sjezdu linguistů Vznesl však pár otázek, souvisejících s pod
z východní a středovýchodní části Spojených porou romantických lásek.
čas korejtko zajištěno.
tance a zpěvy v původních národních krojích.
Ale takových lidí není konec konců moc, Čs. skupinu zastupovali O. Hora, Dr. Čelovský států začátkem dubna bude Harvardskou uni
Co kdyby se případ vrhače kladiva a
versitu zastupoval prof. Roman Jakobson, něk vrhačky disku zvrhl? Vzniká z toho případ
i když nadělají hodně rámusu. Ještě je stále a M. Krupka.
dejší
profesor
Masarykovy
university.
Univer

skoro polovina obcí „americkými vesnicemi",
osobní odpovědnosti pro ministra zahraničních
SPOJENÉ STÁTY: Ve všech krajanských sita v Hershey ve státě Pennsylvania vyslala věcí?
to je takovými, ve kterých není kolchoz. Jejich
obyvatelé se drží přes to, že se mohou jednoho střediscích od kanadských hranic až po Texas na kongres dr. Rudolfa Slurma a universita v
To je, prohlásil Mr. Acheson, typické dilemnekrásného dne ztratit za vraty kriminálu, kdo konaly se oslavy 107. výročí narozenin T. G. Providenci, Rhode Island dr. Jindřicha Kučeru. ma státniclvi, kdyby s pomocí presidentova
„estébáci" se při výsleších neštítí ničeho a
výboru pro „styky od osoby k osobě”
nejméně použiti „penicilinu", pendreku.
Dulles zařídil „mírové osvobozeni” slečny
Není komunistický režim dobrodincem, nej
Fikotové a romantická láska se úspěšně neroz
méně pak v poměru ke svým odpůrcům. A o
vila a ministr zahraničí litoval své nové úlohy
těch zase nelze říci, že by proto klesali na
cupida studené války. Naproti tomu však,
mysli. Jak to říkají dlouholetí obyvatelé ko
kdyby Mr. Dulles nepředložil slečnu Fikoto
munistických věznic a koncentráků? Byli jsme
vou, Mr. Connolly, který je statný chlapík,
„na rekreaci", „byli jsme v klíčovém prů
by ho mohl vrhnout přes Akabský záliv.
myslu", t. j. pod zámkem a pod. V pracovních
Páně Dullesovy obtíže jsou tudíž nekoneč
táborech jsou držený různé skupiny občanů.
né. A tak je případ prozatímně ponechán v ru
Nejlehčí to mají „měsíčkáři", lidé odsouzení
kách Hlasu Ameriky, který ví, co je dobrá za
jen na několik měsíců; těžší už je to pro „ko
milovaná historka, když ji vidí- „Zacházíme
s lim velmi jemně", řekl jeden úředník. ..Žád
pečka ře", pro ty, kdo byli odsouzeni pro po
ná politika, žádné zmínky o osvobození, jen
kus o útěk za hranice. To nejtvrdší pak bývají
přímočará zpráva, která háji politiku roman
více než na cele či na světnici v korekci,
v samovazbě. Na Jáchymovsku, kde bylo až
tické lásky."
do předloňska nejvíce koncentráků, jí na jed
A PŘECE SVATBA!
nom místě říkali „zimní palác". Snad proto, že
Na první jarní den — úměrně celému rázu
tam byla zima, snad narážkou na petrohrad
případu Connolly-Fikotová — oznámily všech
ský Zimní palác, kde se odehrála důležitá část
ny zpravodajské kanceláře z Prahy, že čs.
ruské revoluce, končící později v diktatuře. —
vláda se rozhodla sňatek obou rekordmanůU příbramských uranových dolů jsou taký tá
vrhačů umožnit. Connollymu byla ihned zpráva
339 EAST 75th STREET
NEW YORK 21, N. Y.
bory vězňů. Tam korekci, bílé natřené, říká
oznámena do Vídně, kde netrpělivé čekal. Sňa
vali „Bílý dům". Je nám znám politický vězeň,
tek se konal ve středu 27. března v Praze a
který lam kdysi býval (a snad ještě je) více
ještě téhož dne novomanželé odletěli do Bo
než na baráku, protože se protikomunistickým
stonu, kde budou žít. Svatební hostinu vystro
výrokům neodnaučil ani v koncentráku. A že
jil americký velvyslanec v Praze, Johnson, a
tak často chodil do „Bílého domu", začli mu
jako svědci působili olympijští vítězi, manželé
spoluvězňové říkat „Truman".
Zátopkovi. Connolly je katolík, Olga proteV kriminálech je taky kategorie vězňů, oby
stantka. Oba novomanželé chtěli být oddáni po
čejně kriminálních, kteři spolupracují s komu
Vodorovně: 1. Obrázek, odchylující se od
svém (a stát žádal občanský sňatek). Mladí
nistickými policajty. Říká se jim „bomzáci
skutečnosti nadsazováním charakteristických
lidé byli tedy oddáni na třikrát.
a pokud se vyskytují ve skupině, jsou „bomzo- znaků; — 2. Český malíř illustrátor; dětská
molem”, tedy spolkem podobným Komsomolu. zdravice; — 3. Zn. fosforu, letopis, řím. šestka;
ČESKÁ FILHARMONIE se chystá do Ameri
— 4. Písmeno, zkratka Emanuela, část pekárny;
*
ky. Tak přece je to jen ta česká hudba, ta
Snad se nám podařilo vás poněkud poučil — 5. Láduje obr., indická bohyně sekty škrdvořákovská muzika, která pozdraví po letech
o nejnovějším stadiu ve vývoji našeho rodné tičů (e = i); — 6. Pojídá, láme,- — 7. Písmeno,
zemi, jež vždycky české hudbě přála a která
ho jazyka. Snad jste se pobavili „parkem od trop, bouře; — 8. Samohl. „zlata”, město na
oodnes českou hudbu, české skladatele a české
luku" a „bubláním do ovaru". O jedno vás Moravě; — 9. Česká řeka, zn. dusíku, jméno
její
dirigenty slaví. Co jen těch nádherných
však prosíme: Připomínejte si spíše „Zimní (z latiny); — 10. Pěší výlet, slepičí slabika,
gramofonových desek Dvořákovy, Smetanovy,
paláce", myslete na „Bílé domy" a „Trumany”, slovenský jaká; — 11. Druh bar. laku, opak
Janáčkovy, Sukový, Jirákovy a Martinů hud
kteří v nich sedí — a nechtějí a nesmějí být „dni", souhlas,- — 12. Egyptský Bůh slunce,
by je nahráno v New Yorku, a ne jen českými
zapomenuti.
(osm) první část tajenky, staročeské zájméno.
hudebními tělesy, nýbrž i maďarskými, anglic
kými
a samozřejmě americkými. Předesíláme
Svisle: A. Zkratka „Klubu atletů”, třetí část
to proto, aby Pražská, to jest Česká filharmo
REKORD ČS. PARAŠUTISTO
tajenky; — B. Lid. mužské jméno, Ludolfovo
nie se tu ve všem všudy cítila jako doma i se
Tři čs. parašutisté, Koubek, Hejlička a Ka číslo, druh kamene; — C. Batoh, zn. vodíku,
svými dirigenty. Vždyí Karel Ančerl byl žá
plan, překonali 21. března sovětský světový zn. plošné míry a poloměru; — D. Představený
kem našeho Pavla Dědečka, který v Americe
rekord ve skupinovém seskoku s opožděným mohamedánské obce, zvířecí tuk (lidově),
dodnes má to nejlepší jméno, neboť k jeho
otevřením padáku. Mezi Pardubicemi a Prahou spojka, řím. pětka; — E. Sloní zub, mohamed.
vděčným žákům se hlásí také Rafael Kubelík.
seskočili z tryskového bombardéru ve výšce bible, zápor; — F. Slovensky „jak”, střecha
A takoví žáci nikdy nezapomínají svých uči
12.000 metrů a padáky otevřeli po volném světa, zpěvavý pták; — G. Zkr. tuny, druhá
telů. Jsou však o to šťastnější, že mohou své
pádu teprve ve výši 600 metrů. Výkon byl část tajenky; — České město, bůžek lásky bez
drahé české mistry i ve svobodném světě dirioznámen světové parašutistické federaci se paty, příklonka ob.,- — I. Chem. zn. radium, jméno.
nemohoucí mluvit, písmeno; — J. Spojka větší Pozor! Každý rozluštitel tajenky obdrží knihu.
žádostí, aby byl uznán jako světový rekord.

Ze života krajanů a exulantů

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA

Velikonoční křížovka s tajenkou

Clsl° 4., duben 1957

ČESKÉ SLOVO

Čemu se doma směií
,s’ doma. /ak byl převrat, konec
do-Ck,C,
« *' exilu «e vrátili
:p.
^e- Spořádaly se veliké schůze s pro°
- kleří
tolik lei neviděli, navzáíV,
zvědavě prohlíželi. Konečně se ujal
prr osve^ocný řečník strany, který ještě doa\ na šlapal dlažbu cizích velkoměst (chceteřečníka, doplňte si je jménem přislusmka své vlastní strany).
„Ladies and gentlemen", začal řečník.
’ al překvapením ustrnul. Tohle nečekal. A
fřad\^men01 * tOmU nahlas Posluchač z první

r.Tak tak, golubčik. Zapomnul po česki!"
♦
„ Antonín Zápotocký odmluvil jeden ze svých
celných projevů do pražského rozhlasu a ce
stou domů se rozhodl, že navštíví nemocného
kamaráda, ovšem taky arcikomunistu. Zasta
vil se u dveří, zazvonil a otevřel mu malý
chlapec, nejspíš synáček.
„Co chcete, pane?", ptal se mladý.
„Jdu se podívat na tatínka, pust mě."
„Ale já vás neznám, kdo jste?", vzpouzel se
mladý.
„Já jsem přece president, co právě teď ho
vořil do rozhlasu."
Synáček se rozjásal: „Tatí, tati, je tady pan
president Eisenhower!"

Zprávy z měst a krajů
Česká Skalice. Péči památkové správy byly
provedeny některé úpravy v Ratibořicích a vý
znamná místa, kde prožívala své mládí Bdžena
Němcová se svou ,.Babičkou" uvedena do pů
vodního stavu. Tak na příklad byl odstraněn
transformátor, který byl vedle mlýna a kabely
elektrického vedení uschovány pod zemi. Mlýn
byl zrenovován do původní podoby z vnějška
i vnitřku, rovněž byla konservována dřevěná
stavba starého Bělidla a další úpravy provede
ny na empírovém zámečku a Panklovné.
Praha. Od roku 1954 pokračuji opravy na
budově Národního musea, když nejen stáří, ale
i bombardování musea ve dnech květnového
povstání 1945 způsobilo na budově značné ško
dy. Nejdříve byly prováděny opravy v Pan
theonu, kde byly renovovány obrazy, mra
mory, zlacení i osvětlení. Aby mohla být opra
vena hlavní fasáda, bylo nutno postavit trub
kové lešení až k hlavní kopuli, která ční nad
náměstím až do výše 72 metrů. Poškozené čá
sti omítek jsou odstraňovány a zahrazovány
novou výzdobou a nápisy ožívají novým ná
nosem zlata.
Jihlava. V době maďarského národního po
vstání komunistická policie v Polně zatkla
skupinu osob, když z lesních úkrytů odvážela
zbraně. Mezi zatčenými jsou Karel Štork, Fran
tišek Michura, Jan Chalupník, František Bře
zina z Polně a Jan Mokrý z Kamenné. Nyní se
jim také klade za vinu, že v červenci 1949
podnikli vražedný útok na předsedu národního
výboru v Chroustově na Žďarsku, Antonína
Hřada, a 19. července 1950 útok na poslance
Pěšáka. Když tento se vracel pozdě v noci ze
schůze, bylo v lese poblíž Kamenné na jeho
auto vystřeleno několik dávek ze samopalu.
Humpolec. Komunistická policie zatkla v po
slední době větší počet občanů pro podezření,
že psali význačným komunistickým funkcio
nářům výhružné dopisy a rozšiřovali proti
komunistické letáky. Mezi zatčenými je také
pět příslušníků rodiny známého textilního
podnikatele průmyslníka Skorkovského.
České Velenice. V posledních týdnech jsou
ve městě a v okolí zostřená bezpečnostní opa
tření, jedna kontrola stihá druhou a kdo je
přistižen bez povolení k návštěvě pohranič
ního pásma, je okamžitě zatčen. Zostřená opa
tření souvisejí s pátráním po vojenských zbě
zích, kteří se údajné skrývají v Českobudějo
vickém kraji.
Praha. 1. března nastoupil v pražském Národ
ním divadle jako nový šéf baletu Jiří Něme
cek, narozený v Říčanech, žák brněnského
I. V. Psoty, který naposled působil na plzeňské
scéně.
Nový Jičín. Buldozeristé, kteří odklízeli ze
minu na vrchu Kotouč u Stramberka, vyorali
ze země několik desítek předmětů z pravěku.
Jsou to vesměs památky staré asi tři tisíciletí,
náležející ke kultuře lužické, jako spirálové
náramky, spony, pasová čelenka, ale i tepané
nádoby a srpy. Poklad staré kultury byl ulo
žen do Stramberského musea.
Mladá Boleslav. Pokusy o ustavení kolchoz
ních družstev na okrese neměly až dosud výsledky jaké si přálo komunistické vedení.
Zemědělci odmítají vstoupit do kolchozů a ra
ději vynakládají veškeré úsilí, aby splnil) abn
vvsoké dodávky. Hlavni plodinou je
cukrovka, a poněvadž cukr je pro čs. export
životně důležitý, komunistické l^y se neodváží vžiti na sebe risiko násilné kolektivi-

V ČSR je automobilismus popelkou
Třebaže v zahraničí se můžeme často
setkal s automobily československé výroby,
které cenově konkurují i světovým automo
bilovým značkám, v samotném Českosloven
sku je automobilismus popelkou. V ulicích
měst i v Praze, jak shodně prohlašují ná
vštěvníci Československa, je velmi nepatrný
automobilový provoz. V Praze jezdí ponej
více jen aula cizinců, dále starší autoďrožky
a jen sem lam nějaké vozy novějšího typu.
„Práce" v těchto dnech prozradila, že zatím
co v roce 1954 přišlo na domácí trh všeho
všudy jen 390 automobilů, v roce 1955 stoupl
jejich počet na 1700 a v roce 1956 na 11.300
vozů. Pro rok 1957 je určeno pro domácí trh
18 tisíc vozů. Počet ročně prodaných auto
mobilů má v roce 1960 dostoupit výše 40.000
aut. Avšak už dnes vyrábějí čs. automobilky
měsíčně asi Iři tisíce osobních vozů, z nichž
je však většina určena na vývoz. Zájem
o auta je mnohem větší, než je jich určeno
pro domácí trh. Z 18 tisíc vozů pro domácí
trh je 12.000 Spartaků domácí výroby a
ostatní potřeba se má krýt dovozem ital
ských Fiatů, sovětských Poběd a východo
německých Wartburgů. Mnozí lidé by si za
nynějších poměrů neradi kupovali vůz — i
kdyby získali poukaz, což není lak snadné,
neboť přednost mají různí nositelé řádů a
komunistických vyznamenání, stachanovci,
úderníci, policisté a výjimečně lékaři. Obá-1

vajLse, a to právem, že by na sebe upoutali
nežádoucí pozornost závistivou a komuni
stických špiclů a tak by se nové auto mohlo
sláti příčinou jejich neštěstí. Ostatně režim
uznává nárok na vlastnictví auta pouze v
omezeném rozsahu a aulo je vlastně jen
propůjčeným vlastnictvím. V Českosloven
sku držitel auta nemá k vozu tentýž právní
vztah jako na příklad ke kabátu nebo k roz
hlasovému přijímači. Vláda mu může vůz
kdykoliv zabavili, když na příklad zjistí, že
jej nutně nepotřebuje. Není žádnou radostí
býti vlastníkem aula, neboť ani na nové
typy vozů nelze často koupit náhradní sou
částky, natožpak na starší vozy. Také opra-1
vy vozů jsou velmi nákladné a za generálku !
se žádá až dvacet lišíc korun, zatím co nové
vozy stojí obvykle 27.000 korun. Jinou ne
snází je obsluha vozů, neboť je velmi vzác
né, když některá benzinová pumpa je ve
večerních hodinách v provozu. Jsou však
lidé, kteří přes mnohé těžkosti a nesnáze,
jimž jsou vlastníci aut vystaveni, přece si
jenom drží staré vozy. Na otázku: „Proč si
ten vůz držíte? Nemáte ani na benzin a vy
jedete si sotva jednou za dva týdny na ho
dinu!" — odpověděl jistý držitel takového
vozu: „Nechám si vůz už k vůli lomu po
citu. Když si sednu za volant, tak na mne
ten komunismus se svými výhodami lak ne
doléhá!"

Vyšší Brod. Na nové železniční trati z Vyš
Český Krumlov. Je dokončována adaptace
šího Brodu do Lipna na Šumavě byla zahájena historických domů čl. 12, 13 a 14 na hlavním
doprava. Nová trať se vyhýbá zátopovému náměstí. Budou v nich jídelna, vinárna a míst
pásmu budoucího přehradního jezera.
nosti pro zahraniční delegace.
Ostrava. Zásobování jižním ovocem je stále
Hluboká nad Vltavou. Ještě do léta má být
nedostatečné a v ostravských obchodech lze jen upraven místní hotel Podhrad.
zřídka kdy koupit citrony. Jiné druhy jižních
Jihlava. Původnímu účelu budou vráceny
plodin, jako na příklad pomeranče nebo baná místní hotely Grand a Beseda.
ny jsou v Ostravě a v okolí, přestože jde o
Brno. Punkevní jeskyně jsou uzavřeny, pro
důležitý průmyslový kraj, jenž je v každém tože se v nich konají dlouhodobé stavební
směru přednostně zásobován, velmi málo kdy úpravy. Otevřeny zůstaly jen ostatní jeskyně
k dostání. V posledních třech měsících ne Moravského krasu, jako Balcarka, Kateřinská
přišla do Ostravy ani jediná zásilka banánů.
a Sloupsko-Šošůvská.
Hradec Králové. Na Gottwaldovu náměstí se
Pardubice. Při pracích na stavništi před no
upravuje z bývalé prodejny Bazar, hostince vým nádražím bylo objeveno staré slovanské
na Baště a prodejny Pramene bufet, který má pohřebiště.
být nejmodernější ve východních Cechách.
České Budějovice. 18. února vyhořel místní
Soběslav. U Borkovic začli odkrývat dvaceti zimní stadion. Příčina požáru je vyšetřována.
hektarovou plochu nového rašeliniště, ve kte Stadion byl nedávno dobudován.
rém začne těžba ještě letos v létě.
Spišská Nová Ves. Bude otevřeno nové pro
Zlín. Přijeli sem další Egypťani, aby se tu fesionální divadlo jako sídlo Státní zájezdové
během čtyř měsíců seznámili s organisací vý scény pro kraje Prešov a Košice.
roby obuvi. Budou pracovat v závodě, který
Holešov. Je obnovován místní renesanční
Československo staví pro Egypt v provincii zámek a zámecká zahrada. V jedné její části
El Tahir.
má být posla véno sportovní středisko.
Brno. U obce Krásenska bude stát televisní
Kadaň. V Podlesí na kodaňském okrese má
stožár vysilače Střední Morava.
být otevřen uhelný důl.
Mikulov. Místní museum, jehož sbírky byly
Liberec. Město si má zlepšit zásobování vo
dosud umístěny na náměstí, se přestěhuje do dou z vodovodů, vedoucích z Dolánek a z
mikulovského zámku, který bude zároveň ba Údolí sv. Kryštofa.
datelským ústavem.
Prievidza. Medzi Bojnicami a Dubnicou staPraha. Ministerstvo financí obnovilo česko vajú novů nemocnicu s 300 postefami. Ibaže
slovenskou státní loterii, kterou komunisté práca sa zdržuje pre nedostatek stavebných
před časem zrušili jako přežitek kapitalismu. strojov, bágrov, buldozerov a elektrickej
Bude taženo dvacet výher po 50 tisíci koru- energie.
nách, 20 výher po 25 tisících, 60 výher po de
Jaroslavice. Občané si upravili náměstí ne
seti tisících, atd. Losy se budou prodávat po obvyklou svépomocí. Poněvadž je městys bez
deseti korunách.
finančních prostředků, nasázeli občané na zry
Nové Město nad Váhom. Pri Cachticiach ob- té plochy náměstí místo okrasných keřů okur
javili 11 kvaplových jaskýň, z nich mektoré ky. Úrodu pak prodali znojemské Fruté a dru
sú až 30 m vysoké. Jaskyne, spojené chodbami, hý rok za tržbu pořídili keře a květinovou vý
sú zdobené čisto bielymi a žltkastými kvap- zdobu a opatřili si i betonové roury i cement
na konečnou úpravu náměstí.
1’ami.
Hodonín. V ulicích města je možno vidět
*
skupinu Vietnamců, kteří tu jsou na stranic
KDO ZEMŘEL: V Kundraticich u Prahy
kém školeni. Jsou to vesměs významní komu zemřel Ferdinand Šťastný, býv. senátor a ta
nističtí funkcionáři, kteří mimo stranické ško jemník kovopracovníků ve věku 83 let. — V
lení absolvují vojenský výcvik.
plzeňské nemocnici zemřel Maxmilián Boháč,
Český Krumlov. Škody, které způsobila výz. umělec, rodák z Volyně. — PhDr. Josef
prudká vichřice v lesích jižních Čech, jsou Čada, býv. děkan Vysoké školy obchodní v
značné. Tolik vyvrácených stromů — mezi nimi Praze. — V Hradci Králové zemřel ve věku
i staleté mohutné stromy, se tak hned neuvidí 75 let malíř B. Lizner. — Josef Soch, řed. ex— prohlašují svědkové. Úřady mají starosti positury Živnobanky v. v. z Prahy. — Rudolf
s odklizením dřeva, jelikož místní zaměstnanci Trupp, přednosta řed. stát, lesů a statků ve
na práci nestačí a brigádníků je málo. Hrozí věku 78 let. — Alois Krása, vrch. knih, inspek
nebezpečí, že kůrovec, jenž se zahnízdil v le tor a dlouholetý knihovník Sokola z Prahy
sích léto oblasti před třenú roky, se ještě více zemřel ve věku 89 let. — Ludvík Hanovský,
rozmnoží.
přísl. 22. pluku čs. legií ve Francii. — Jaroslav
Bratislava. Pre krádež benzinu, oleja, nafty Bydžovský, vrch, oficiál st. drah v. v. — Viktor
a pelroleja boli odsúdení zaměstnanci Chemy Stretti, malíř a grafik ve věku 79 let.. — V
Ondřej Petrovič na 4 a pol roka, Štefan Gregor kněžském útulku na Moravci zemřel ve věku
na 4 roky a Ondřej Knap na 3 a pol roka ža- 87 let redemptorisla Dr. Jan Hudeček. — Ing.
lára. Pre rozkrádanie pohonných látok bude dr. Karel Risinger z Prahy ve věku 73 let. —
súdené dalších 24 osob.
Ing. Zdeněk Venta z Prahy ve věku 31 let. —
Bučovice. V úterý 5. března v odpoledních JUDr. Tomáš Fischer, sochař a medailér ze
hodinách vyhořela továrna na nábytek UP zá Znojma ve věku 45 let. — Karel Horák, mistr
vody, přičemž zahynuly tři osoby a další tři pokrývačský v Praze-Michli. — Václav Praizbyly těžce zraněny. Závody byly po několik ler z Prahy-V. Chuchle. — Bořivoj Šimandl,
týdnů vyřazeny z provozu.
mistr kominický z Prahy-Vršovic. — Antonín
Nové Benátky. V nejbližší době se začne se Knotek z Vodňan. — Karel Kalina z Prahy ve
stavbou továrny na penicilín. — Mezi Novými věku 88 let. — Karel Martinek, holič z Pra
Benátkami a dřívějšími Starými Benátkami, při hy V., ul. E. Krásnohorské. — Karel Hineis,
novém mostě přes Jizeru, stojí továrna Kar- vědecký pracovník v keramickém oboru z
borundum, která vyrábí brusy. Závod byl v Prahy.
posledních letech rozšířen a dnešní rozloha ob
sap!aha Byl ustaven Svaz čs. divadelní* jektu je dvojnásobná proti dřívějšku. Továrna
HLEDÁ SE Dr. Leopold Novotný z Prahy.
L
"jehož vedoucím tajemníkem je reziser má některá nejnovější americké stroje a zho
Hnil o divadla František Salzer. V před- tovuje brusy až do váhy 60 kilo, které se ex Nechť se přihlásí v administraci Českého Slo
d, ‘„ 1 d
národní umělci" Andrej
va. Máme prosného důležité oznámení.
portují do všedi zámořských států.
Janko Borodáč, E. F. Burian, Jaroslav
zasloužili umělci" Zdenek Otava a
CO SRDCE POJÍ — MOŘE NEROZDVOJÍ
^Podhorský. - Prvním čestným členem byl
Proto nezapomínej le na své drahé ve slaré vlasti a zašlete jím skutečně hodnotný
/volen ministr Zdenek Nejedly.
balíček.
T berec. Pro novou turistickou sezónu je Zašlete jím to nejlepší.
Budou Vám za to vděčni.
1
„vín Frýdlantský zámek.
upravován 1
připravovaný oslavy
Míla Pecka a Karel Rada
Slaný. J>z 1®
gymnasia ve Slaném, ktere
300. výročí
rok Bývalí žáci a učitele
majitelé firmy
se budou konat P
sjánské „jedenáctiMANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
mají zastal »
Telephone: REgent 4-4700
NEW YORK 21, N. Y., USA
'CBýmařov. Budova starého fojtství se upra- 400 East 72nd Street
Vám zaručují, že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejich íirmy z Vídně budou nejlepší,
vujc na -k,^’our”1-zoologická zahrada má být
které kdy dosud dostali.
Ostrava. N°'ds]ezské Ostravě ve StromovZkuste a přesvědčíte se sami.
Pište si o ceníky a informace.
Zasíláme také léky.
otevřen
Převzali jsme zasílání dárkových balíčků z Dánska po zemřelém p. Rudolíu Vorlovi.
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Zrcadlo domova
OČISTEC V LÁZNÍCH. „Navštívil jsem
plzeňské parní lázně — u pokladny jsem za
platil 7 Kčs... Vejdu do kabin. Na podlaze
kaluže vody a tak jsem se musel vysvléci stoje
na sedačce. Bylo mi divné, že voda zatéká,
když byly lázně asi půl roku v opravě. V rouše
Adamově stoupám do lázní..., když jsem se
dosti vypotil v horkém vzduchu, chtěl jsem si
samozřejmě odpočinout na lehátku, ale nebylo
tu žádné. Měl jsem žízeň a jdu ke kohoutku
s pitnou vodou. Netekla. Sel jsem tedy do ka
biny s horkou parou a těším se, jak si spustím
tryskou páru na svá reumat;cká kolena. Marně
— tryska nefungovala. Jsa sportovně založen,
skočil jsem do bazénu, kde měla být studená
voda. Voda byla teplá. Pohlédnu na hodiny —
nešly. Stoupnu na váhu — nevážila. To ne
byla lázeň, ale očistec." Skončil jsem se zachlazením u lékaře.
Pravda, Plzeň

VODÁRNA NA SUCHU. „V Běchovicích po
stavili velkou vodárnu pro napájeni lokomotiv,
zapoměli však na přívod vody! Od roku 1954
se ministerstvo dopravy nedokázalo postarat
o nápravu a vodárna slojí na suchu."
„D’kobraz", Praha
Přísný trest na „pásky". Před tebou sedl
banda mladých lidi, kteří se připravovali na
řemeslné lupiče. Proč? Bez práce nejsou ko
láče. Proto se scházeli ve středisku zlodějů a
prostitutek v pasáži kina CAS, aby se domlu
vili, jak si obstarat prostředky k „životu"
krádežemi, vydíráním a žebráním. I proto
spali buď ve stohu v Ruzyni nebo na klosetu
automatu Jizera na Václavském nám... Vý
rostci byli odsouzeni. — Jos. Jiřík čtyři a půl
roku žaláře, L. Bláha tři a půl roku žaláře,
R. Lenc dva roky a ostatní k odnětí svobody
na několik měsíců... spravedlivý trest je
další výstrahou pro „pásky" z pasáže ČASU."
Mladá fronta, Praha

Krkolomná cesta za brýlemi. „Sklíčka do
brýlí nejsou! ... V Brně, a Brno je město po
měrně veliké, je k vůli sklíčkům do brýlí tak
říkajíc poprask. .Nejsou!' Rikaji optikové: .Ne
jsou! Zeptejte se za měsíc! Zeptejte se za dva
měsíce! Zeptejte se za týden, za dva!' — Tyto
odpovědi jsou u optiků stále kolem dokola ...
postižených je víc. Ovšem nejde jen o sklíčka.
Lidé kteří jsou odkázáni na brýle, mají i jiné
trampoty ... cesta za brýlemi je opravdu krko
lomná ..."
Rudé právo, Praha
Vzácná pohotovost. „Dostal jsem dopis. Pod
nik Údržba v Plzni mi píše 20. února 1957, zda
ještě trvám na opravě klosetu, zadané 18. úno
ra. To je pohotovost, řekněte si. Za dva dny
se hned ozvou. Ovšem jen kdybych nemusel
k těm dvěma dnům přidat 366 dalších. My jsme
totiž ten kloset potřebovali opravit 18. února
1956!
Vít. Havlíček, Plzeň, Mladá fronta
Bída o petrolej. „Jsou ještě u nás stále sa
moty, kde není elektřina. Jediným světelným
zdrojem je tam petrolejová lampa. Avšak v
Merklíně a v Kolovči již není delší dobu k do
stání petrolej. Není to však vina Jednoty, kte
rá již několikrát urgovala dodávku petroleje,
avšak již po tři měsíce nedostala ani kapku!
Odpoví krajský sklad družstevního velko
obchodu proč není stále dostatek petroleje?
V. Polívka, STOD. — Pravda, Plzeň
Nemají sklo na zasklení. „Kde dostanu ta
buli skla? — stěžuje si Karel Kovář, Cihelny
Gustava Klimenta, Brno — na nemožnost kou
pě řezaného skla. Provozovny Bytové údržby
sklo nemají nebo neprodávají. V Řemeslnic
kých potřebách prodávají tabude skla jenom
řemeslníkům... Co poradíte tátovi, kterému
dítě rozbilo okno a umí ho zasklít sám. Kde
sežene tabuli neprůhledného skla?"
„Rovnost" (Brno)

Píší romány, jako by vyráběli boty! „Zmechanisování života zavedlo do literatury druh
lidí, kteří se obírají psaním románů jako by
vyráběli boty. Napíši podle stále téhož před
pisu tolik a tolik archů do roka, nic více a
nic méně, než tolik, aby jim z toho kynulo
dobré živobytí."
Marie Majerová (Svobodné Slovo)

TORQUAY — ANGLICKÁ RIVIERA —
VAŠE DOVOLENÁ!
Zajistěte si včas, nečekejte na přeplněné
dny sezóny! — Jíž od dubna je u moře
krásně. — Pište rychle na adresu:

MARIE CZAJKA (Lanková)
12 Cliíton Terracc,
Torquay, Devon, England.
Domácí prostředí, česká kuchyně. Noc
leh, snídaně a večeře, týdně za 1 osobu
4'/; guineas, od 29. VI. do 31. Vlil. 5 guineas. —■ Upřímné zve „teta Marie".

Kdekoliv v Německu Vás nezávazně navštívím
s nádhernou kolekcí pravých, importovaných
perských koberců a předložek

T'pi“''K"nik

^MSSPEZiellE nPPICH-PFLE6|J? Orient-Tepiche

Tibor Katrencik
DOsseldorf, Schinnerstr. 5-7, Tel. 4434 18.
Ve všech zemích svobodného světa hledám spo.
jení s Bafovci (jsem ABŠ) a jinými Cechy a
Slováky k exportní spolupráci se západním
Německem, kde mám vynikající spojeni s prů
myslem.
SEZNAMY NOVÝCH I ANTIKVÁRNlCH KNIH
všem zájemcům zasílá INTERPRESS, Ltd.,
132, George Street, London, W. 1., England.

„CLOVÍK, VYCVIČENÝ ROZUMEM A UMENlM, AVŠAK BEZ MRAVNOSTI,
SE PODOBA ZLATÉ POCHVĚ, V NÍŽ SE CHO VA OLOVENÝ MEC."

České Slovo

JAN AMOS KOMENSKÝ

Z evropských žalmů
OTAKAR FISCHER
Když nám ve vřavě dáno žít,
kéž je plodný náš nepokoj;
když jsi nám určil cil a štit,
dej nám bojovat dobrý boj;
když je tisíce trpících,
v hoře nám vtiskni své hrdosti znak:
když jsi nám do tváře vehnal smích,
vlož naše slovo v své myšlenky prak;

dej nám bojovat dobrý boj,
nešetři nás, ale vyveď z tmy;
krvi, kterou nám béřeš, hoj
toho, kdo strádá hloub než my;
mávej námi jak pochodni svou,
ty, kterýš žertvami nepohrd,
dej, ať nám očistným ohněm vrou
v horečce život a ve cti smrt!

Polské loutkové představení v Praze
FLORA L E W I S

Pozvánkami k tanci byly malinké papírové
čapky, potištěné a složené jako čáky, které si
dělají děti z novin, když si chtějí hrát na vo
jáky. Smysl nebyl zprvu jasný, ale čáky vy
padaly vesele a ukazovaly, že polští studenti
si dali s uspořádáním práci. V prosinci přišla
řada na ně, aby zorganisovali tanec Mezi
národní studentské associace v Praze.
Tanec se konal jako obvykle v Českosloven
ském Autoklubu. Přesně v osm zahájila kapela
zábavu několika foxtroty. Jedinou výzdobou
sálu byla obrovská napodobenina čáky nad
kapelou a černá opona tam, kde — jak mi
řekli — se později bude konat představení.
Dva polští studenti, kteří přisedli k našemu
stolu, se zajímali především o umění. Česlav,
jednadvacetiletý, studuje architekturu. De
vatenáctiletý Januš byl talentovaný malíř, ale
studoval výrobu loutkových filmů, které jsou
československou zvláštností.
Česlav vysvětloval: ,,Autoklub nám řekl, že
nesmíme pozvat víc než čtyři sta lidí. Větší
počet by prý podlaha nesnesla. Nás polských
studentů je třicet — pozvali jsme proto, koho
jsrne musili, studentské činovníky a tak dále
— a pak všchena hezká děvčata, která známe
a zbytek lístků jsme si rozdělili pro nejbližší
přátele.”
Chvíli jsme si povídali o přeplněných stu
dentských ubytovnách a spoustě práce. Vedle
mne seděla mladá polská dívka, Věra, která
právě přijela z Varšavy a chlapci byli zvědavi
na každičkou zprávu z domova.
„Víte, povídal Januš, nejsme tady teď příliš
oblíbení. Nikde v Praze se nedají koupit pol
ské noviny, my je ovšem dostáváme z domova
a víme, co se děje. S českými studenty je
ovšem těžké hovořit. Já je přeci nechci dostat
do nesnází. Bojí se, aby mnoho neřekli, ačkoli
mnoho jich k nám přichází přečíst si noviny
a potom tiše odcházejí.”
„Co mohou dělat?”, zeptal se Česlav, zcela
vážně. „Já osobně vím o devíti, kteří byli v
minulých týdnech zatčeni, protože řekli něco
pěkného o Polsku nebo o maďarských povstal
cích. A jiní byli vyloučeni ze studií. Studenti,
kteří uspořádali Majales, teď drží jazyk za
zuby a ti, kteří pořád mluvili ve špatných le
tech, se zase znova rozpovídali.”
A v lom přerušil vyprávění polského přítele
jeho československý kolega, Moravek, Jmeno
val se František. Když jsem mu byla předsta
vena jako Američanka, zaškaredil se, jako by
narazil na Medusu ale popadl židli a posadil
se ke stolu. Zaškaredil se znovu, když jsem
mu nabídla cigaretu. „Ne, ne, nechci žádnou
kapitalistickou imperialistickou cigaretu — to
bych si netroufal”, řekl a vytáhl červenou
krabičku s nejdražšimi cigaretami v Česko
slovensku — osm korun za dvacítku. Všechny
nápisy byly čínské. Zeptala jsem se Františka,
jak si Češi tyhle cigarety v trafikách objedná
vají. „Stačí říci, že choéte červené čínské —
je to dobrý tabák a ještě lepší politika” a zachechtal se vlastnímu vtipu. Pak se obrátil
k Věře a napolo s úsměškem, napolo s údi
vem se tázal: „Jak můžete chodil s americkou
přítelkyní? Nebojíte se?”
Věře se. jeho poznámka zřejmě nelíbila.
Všechno v ni vřelo od chvíle, kdy spočinula
nohou na pražské půdě a tohle už pro ni bylo
mnoho. „Tak takhle vy se tady chováte”, roz
ohnila se. „My Poláci kouříme které cigarety
chceme a navštěvujeme které chceme přátele
— co má s tímhle politika společného?
Věra jo malá, statečná žena. Ve Varšavě
studuje cizí jazyky, ale ani v nejmenším se
nezabývá politikou Tady v Praze ji však
všechno přímo nutilo k politické rozpravě. Na
jednou pocítila touhu říci československým
studentům pravdu do oči, říci jim, co si oni —
Poláci — myslí.
„Vůbec se nedivím, že jste tady polské no
viny zakázali. Vy, Češi, si na nás musíte dá
vat pozor. Jsme pro vás mnohem nebezpeč
nější než Američani. Když totiž něco řekněme
my, nemůžete to odbýt jako kapitalismus nebo
imperialismus. Jsme socialisté jako vy. Ne
můžete jít proti nám se starou propagandou.
Mohu vám říci, že studenti u nás se chovají
docela jinak. Mají myšlenky, pořádají schůze
a svobodně mluví. Říkají upřímně, co si o čem
myslí. Přispěli velkým dílem k naší říjnové
revoluci.”
„K jaké revoluci?”, zeptal se František.
„Říjnové — myslíte 1917? Leningrad?"
„Přirozené, že ne”, odsekla Věra.” „K naší
revoluci, k polské revoluci z října 1955.”
František si oddychl. Už mu začalo svítat.
„Tohle je dobré”, řekl. „Polská říjnová revoíuce! Tenhle vtip jsem tedy ještě neslyšil.”
Věře se zastavil dech. „Vtip!”, řekla neroz
hodně. „Nějaký vtip! Tak takhle vy tady tomu
říkáte! Vtip!”
Věra se dále už nedostala. Česlav a Januš
vstali, a odešli, aby se připravili na loutkové

představeni, které mělo taneční zábavu zakon
čit. Jejich odchodem se skončila politická roz
prava mezi Věrou a Františkem.
Hudba dokončila a taneční plocha se vy
prázdnila. Za chvíli vpochodovalo do sálu dva
náct studentů, kteří představovali vojáky. Na
hlavách měli papírové čáky a byli oblečeni do
tmavomodrých tepláků. V čele šel třináctý
student, zřejmě velitel. Na jeho povel „zastavit
stát!” se skupina zastavila, ale ustrnula v po
zoru. Velitel byl zjevně s poslušností poddaných spokojen. Usedl na pódium a zavelel
„pohov”. Začal jíst pomeranč a kůru házel
poddaným, kteří ji hladově sbírali a provolá
vali mu při tom slávu. Myslím, že nebylo
v obecenstvu nikoho, kdo by nebyl pochopil,
oč vlastně šlo. Polští studenti znázorňovali
tyrana a utlačovaný lid — jinými slovy, dobu
stalinismu.
Uspokojený velitel se rozhodl, že odmění
následovníky zábavou. Ve výřezu černé opony
se ukázaly namalované kulisy a začalo se
loutkové představeni. První scéna ukázala dva
muže, kteří pilně skládali cihly aby si posta
vili domeček. Znechucen jejich starostmi o
vlastni budoucí pohodli, velitel vstal a loutky
srazil. Obrácen k oddílu, zavrčel: „Tleskejte!”
Zatleskali.
V příští scéně venkovan zasazoval stromek,
pěstoval jej a radoval se, jak pod jeho péči
vyroste v mohutný strom. Velitel vyskočil,
vytrhl stromek ze země a na kusy rozlámal.
„Tleskejte!,”, zařval znovu. Četa opět zatles
kala, mechanicky a jaksi s nechutí.
Ve třetí scéně se objevil malíř před kusem
plátna, na němž s uspokojením pozoroval do
končenou práci. Velitel se zase rozhněval,
obraz zničil a poddaní opět aplaudovali.
Ve čtvrté scéně přišel mladík s dívkou.
Každý nesl veliké papírové srdce. Potkali se,
objali, zatančili si a ostýchavě si vyměnili
srdce. Velitel byl zmaten. Vyskočil srdce po
padl a prohlížel je jako záhadu. Kousl do nich,
zda se dají jíst, očichal je a konečně, rozhod
nut, že nejsou k ničemu, je odhodil. Stroze
poručil „zatleskejte” a tentokrát byl ozvěnou
jen hubený výkon povinnosti.
Poslední scéna ukázala dva mladíky s vlaj
kami. Jedna vlajka byla polská. Druhá, poně
kud fantastická, měla jasné barvy červenou,
bílou a zelenou — tedy barva Maďarska. Mla
díci se potkali a vyměnili přátelské pozdravy.
Rozzuřen, tentokrát chápaje docela dobře, veli
tel udeřil praporečníka s červenou-bílo-zelenou vlajkou. Loutka upadla a vlajka se pro
měnila v černou smuteční. Polská vlajka se
sklonila. Velitel vztekle rozbil jeviště a zni
čil kulisy a dokončiv zkázu, obrátil se k četě:
„Tleskejte!” Ale tenlokrál už to vojáci s papí
rovými čákami nesnesli. S tvářemi, staženými
nenávisti, se vrhli na velitele, popadli ho za
nohy a vrhli ho hlavou napřed do popelnice,
kterou v triumfu vynesli ze sálu.
Za představení se tu a lam ozval úsměšek.
Většinou však studenti sledovali představení
mlčky. Ted, když se hra skončila, jedenáct lidí
zatleskalo. Říkám jedenáct, protože jsem je
spočítala. Věra, já a několik členů polského
velvyslanectví u druhého stolu. Jinak se z po
sluchačů neozval nikdo a na jejich nevýraz
ných tvářích nic neprozrazovalo, co si myslí.
Hudba začala rychle hrát, aby zkrátila nepří
jemnou situaci.
Když se Česlav a Januš převlékli a vrátili
ke stolu, byli unaveni. Kdyby je bylo obecen
stvo vypískalo, snad by je to bylo tolik ne
mrzelo to hrobové ticho v sále. Zeptala jsem
se Františka: „Co se děje? Nerozuměli tomu
nebo se boji?”
Byl v rozpacích. Něco zamumlal a pak za
šeptal: „Je tady moc tajných.” Hned jsem mu
neporozuměla. „Tajní, tajná policie", vysvět
loval. Aby polské studenty povzbudil, Franti
šek odešel pro zákusky. Když se vrátil, dal se
do hovoru s Věrou. „Vzpomínáte si na pís
ničku o Varšavě... tam-ty-tam?” Trochu ji
tlumě zazpíval. „Ta je teď zakázaná. Taky
čardáše a všechny maďarské písničky se ne
smějí hrát a zpívat. Nu, půjdeme trochu tan
covat.” Odešel a my se zvedli, že odejdeme.
Polská taneční zábava nebyla velký úspěch.
Česlava a Januse jsem uviděla až po ně
kolika týdnech prázdnin. Ptala jsem se jich, co
jim říkali Češi o taneční zábavě.
„Och, všem se to líbilo”, řekl Česlav. „Spou
sta lidi mi řekla, že to byla nejlepší taneční
zábava za léta."
Januš pokračoval za něho: „Víte, češti stu
denti nemají mnoho zábav. Taky se jim líbilo
představení. Ukázalo se, že tam byl taky ně
jaký úředník z ministerstva kultury, který ne
byl pozván. Ten zuřil a stěžoval si. Ale nic
z toho nebylo. Co mohou dělat? My jsme Po
láci.”
(The Reportér, New York, 7. března 1957)

Významné kulturni jubileum

Z Šaldova zápisníku
K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ
A 20. VÝROČÍ SMRTI VELIKÉHO KRITIKA
BÁSNÍK ZPÍVÁ TAK, jako muž bojuje, jako
žena'tančí, jako se člověk modlí nebo rouhá:
celý; rozezvučený od nejhlubšího nitra po svůj
povrch vlásečný. Právě proto je básnická tvor
ba lak významná pro vyšší zdraví duše lidské:
sjednocuje ji a vykupuje ji z její roztříštěnosti,
dává jí poznat v jediném bleskovém osvětlení
celou skutečnost bytí, které nikdy posud, na
jiných cestách nepostihla v té jednotnosti. A
stejně je důležitá tvorba básnická i pro zdraví
duše , národa, neboť čist s pochopením a s lás
kou básníka je vždycky spolupracovat s mm,
tvořit v jeho stopách a jeho směrem a dotvářel
se jeho totality. Ta krása, za níž jde poesie,
není nikdy nic speciálního, nic zlomkovitého;
není nikdy lehtadlo zkažených nervů. Ta krá
sa, budiž sebe obnaženější, děsí jako rozžha
vená otázka, která lě protkne celého, která
vsáhne až ke kořenům tvé bytosti a zachvěje
jimi. Pravá krása básnická je až hrozivá a tra
gická ve svém prvozjevení zraku básníkovu.
1932
*
CO SE MUŽE STÁT z pravého a celého
umění, z pravé a celé poesie ve společnosti,
kde je stále pod policejním dozorem a kde se
občas na ně pořádá divoká razzie jako na po
uliční holky nebo na gangstery? Dříve nebo
později přirozeně degeneruje. A mstí se pak
na ubožácké a podlé společnosti, která ji
uvrhla do jejího ponížení.
1932
*
S TOU SVOBODOU je to podivná věc; tak
něco jako se zdravím. Nevšímáš si jí, pokud
ji máš. Je ti něco tak samozřejmého jako
vzduch, voda nebo oheň. Teprve když je ohro
žena, když ti může být vzata, procítíš, jak je
li drahá a jak by se ti bez ní špatně žilo. My
slím, že pravou cenu svobody zná jen ten, kdo
si jí musil vydobýt, kdo bojoval proti porobě
ať té ať oné formy. A tu skoro blahořečím Ra
kousku, Vídni, jejím vládám. Díky jim aspoň
střední generace z nás vědí z vlastní zkuše
nosti, co je to boj o svobodu. A proto dovedou
si snad svobody trochu vážit; a doufejme, ne
dají si jíl vzít žádnému teroru ani zprava ani
zleva. Ale ovšem spolehnutí na to není. Do
růstají generace, které neprošly tím napětím
boje o nejprimitivnější svobody občanské, a
kterým jsou tedy cosi samozřejmého, čeho si
neuvědomuješ a o co se nestrachuješ.
1933
*
PAN E. F. BURIAN chce ode mne ve svém
„Kulturním večerníku D 34”, abych se už jed
nou konečně rozhodl prostudovat dialektickomaterialistický systém světového nazírání. Dě
kuji za dobrou radu, ale přichází poněkud po
zdě, protože jsem to udělal již před několika
lety a dělám to stále,- ve svých studiích lite
rárně kritických vždycky aplikuji také dialekticko-materialislickou metodu s nejlepší vůlí,
a není má vina, vycházejí-li z toho jen vzdá
lené vnějškové analogie, které nezasáhnou
žhavý střed uměleckého díla. Ale myslím, že
mé studium dialektického materialistického sy
stému je zcela vedlejší v naší při, neboť ne
pomůže zvýšit uměleckou a básnickou hod
notu repertoiru páně Burianova. Nabádal jsem
naše avantgardní divadla k smělému tvárnému
experimentování na svobodě. Ale pan Burian
mně odpovídá, že není tvárné a věcné čistoty
mimo umění třídní. Jde tak daleko, že pokládá
i řecké a římské tragedie za umění třídní. Vy
vracet mu to nemělo by smyslu, poněvadž je
dogmatický fanatik a ne duch volné badavosti
kritické. Já nevěřím, že by se nové umění
mohlo dobrat té svobody tvárné, které potře
bujeme, v dogmatické šněrovačce, nebo v dog
matické svěrací kazajce, do níž je strká p. Bu
rian. Programová třídní nenávist už po svém
pojmu zužuje a ochuzuje umění. Je nám třeba
hlubšího a laskavějšího lidství, i v novém
umění, ano, právě v něm. Srdce pravého bás
níka nemůže si koupit žádná společnost, žádná
třída — to je neprodejné, po samém svém
pojmu veliký klad čistého lidství postaveného
vysoko nad všecky nenávisti a boje třídní.
Pan Burian se osudně mýlí. Básník začíná
tam, kde končí nenávistný straník.
1933
*
F. X. SALDA se narodil 22. prosince 1867 v
Liberci a zemřel 4. dubna 1937 v Praze. Přes
50 let psal verše a 40 let byl kritikem, kultur
ním novinářem, esejistou, myslitelem, iniciá
torem. inspirátorem a soudcem moderního čes
kého duchovního života. Otvíral okna do světa
a pouštěl průvan do zatuchlého českého zápecí.
Stykem s nejnovějším uměním cizím i domá
cím sám stále omlazoval svého ducha, který
ke konci Saldova života dosáhl u nás neob
vyklého universálního rozpětí. V posledních
letech se označoval jako „nemarxistický strukturalista”. Tímto termínem lze shrnout jen
menší část Šaldovy činnosti a jen jednu strán
ku jeho metody literárně kritické. Svou meto
du označoval jako „kritiku inspirací a patho
sem" a spojoval v ni básnickou intuici s vě
deckou analysou. Jeho sebrané spisy, jestliže
v dnešním Československu budou vůbec moci
vcelku vyjit, obsáhnou několik desítek svaz
ků poesie, povídek, jeden román (Loutky a
dělníci boží), divadelních her, studií, podobi
zen, kritik literárních, výtvarných a divadel
ních a překladů ze západní esejistiky. — Před
desíti lety byl u nás Saldův rok záminkou po
lemických sporů mezi demokratickými a ko
munistickými kulturními pracovníky. Obě
strany chtěly dokázat, že Salda „je jejich”.
Jeho dilo pramení ovšem jinde než v politice
a také jinam směřuje. Proto je hádání o tom,
komu Salda „patří”, scestné. Salda nepatřil a
nepatří nikomu než sobě.
J. D.

Slovíčko nejmenších
Chlapci a děvčata, přejeme vám hezké ve
likonoce. Chlapcům bohatou pomlázku a děv
čatům, aby se hodné líbila, aby jc chlapci po
řádně „vyšlohali" a všem dohromady přejeme,
aby si pěkně družně užili jarních svátků. Ne
zapomněli jste na soutěž Slovíčka? O veliko
nočních prázdinách budete mil dost času nám
něco napsal. Každý dopis odměníme knížkou.

MALOVANÉ VAJÍČKO
Venouš přišel ze školy všecek rozzářen,.
Pan učitel jim ukazoval, jak mohou zdobit
velikonoční vajíčka. Venouš jásal a doma se
dal hned do díla. V hrníčku si rozehřál vosk.
Do proutku zapíchl špendlík. Hlavičku špend
líku namáčel do vosku. Potom psal po bílém
nebo barevném vajíčku tečky a čárky. Sestavil
z nich hvězdičky a pásy, jak se mu líbilo. Na
dělal mnoho vzorů. Malý Jan přihříval vosk
a divil se té kráse. Však taky zkusí nějaké
vajíčko vyzdobit.
Přišla maminka a řekla: „Hezky to dovedeš,
Venouši, mám z tebe radost. Já jsem za mla
da nejradéji jehlicí a nožem ryla kvéty po
vajíčkách.”
„Naučíš mě tomu laky?”, zeptal se Venouš.
„Naučím. Ráda tě tomu naučím, jen počkej
do neděle, až budu mít čas.”
„Mami, já už se moc těším na neděli”, za
smál. se Venouš.
„Já laky, mami”, řekl malý Jan.
Venouš dával potom vajíčka do vlažné bar
vy. Tam se vajíčko zbarvilo, jen místa kde
byl vosk zůstala bílá nebo jinobarevná, bylo-li
vajíčko už jednou obarveno.
O pomlázce dala maminka vajíčka na stůl
do košíka pro koledníky. Všem se líbila. Kaž
dý se na né pousmál. Venda říkal hrdě:
„To je moje vlastní výroba.”
„A já jsem přihříval vosk”, hlásil se malý
Jan.
„Dělali jste je spolu”, rozhodla maminka.
Několik vajíček si sama schovala do skříně
na malovaný talíř. Schovala si je proto, že je
dělali Vašík s Jeníkem.
(Pavel Sula v první čitánce z roku 1946)
POMLÁZKA
Na velikonoční pondělí chodívali chlapci
dům od domu s pomlázkou. Pomlázka bývala
spletena z osmi vrbových proutků. Cím tenčí
a ohebnější, tím lepší. Jak děvčata viděla
chlapce přicházel, honem se schovávala. Chlap
ci je honili a hledali po celém stavení, aby jim
mohli pořádně „našlohat”. Děvčata se vykupo
vala pomlázkou, to znamená, že dala každému
chlapci barevné vajíčko a sladké velikonoční
pečivo. Chlapci zpívali pomlázkové koledy.
Bývalo jich mnoho a v každém kraji jiné.
Tak na Hradecku koledovali:
Hody, hody
do Provody!
Dejte vajíčko malovaný,
nedáte-li malovaný,
aspoň dejte bílý.
Slepička vám snese jiný
v komoře v koutku
na zeleným proutku.
Na Berounsku zpívávali:
Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře.
Slepička kdák!
Vajíčko křáp!
máte mně ho, panímámo, dát.
Koleda z Jičínska je dlouhá, a kluci ji od
říkávali tak rychle, že slova splývala v jeden
jediný proud. Pospíchali proto, aby říkání měli
co nejdřív odbylo a mohli zas dál na pomláz
ku. Panímámy totiž nevyplácely pomlázku
dřív, dokud si kluci neodzpívali povinnou ko
ledu. Na Jičínsku se kolčdé říkalo „řachtačka”
a panímámy napomínaly kluky: „Ne, abyste
řachtali!”, což znamenalo, že kluci nesmi drmo
lit koledu příliš rychle.
Zkuste to a přečtěte si koledu několikrát za
sebou, ale hodně rychle. Poznáte, že slova
mají spád řechtačky nebo řachtačky, kterou
chlapci na Zelený- čtvrtek a na Velký pálek
chodili řechtal dům od domu.
ŘACHTAČKA
■Já jsem malej koledniček, — tetičko!
Přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláček bílý.
Jakpak vám ten koledniček je milý?
Nehněvejte vy se na me, strejčičku!
Vytáhněte z vaší kapsy grešličku!
Koledničkoj dejte, nic se mu nesmějte.
On vám za ni poděkuje — srdečně!
Pán Bůh vám to naděli, na zahradě na polí, —
Budete mít co vyhánět ze dvora:
[i doma,
z mašlale hřibátka, z chlívku telátka
a z chlívečka jehňátka.
(Pomlázková koleda z Jičínska)
Vy, kteří máte „Babičku” od Boženy Něm
cové, čtěte si v ni, zvláště ony kapitoly, kde
Božena Němcová popí :u je velikonoce na Sta
rém Bělidle. Kdo z vás má doma Erbenovu
sbírku „Kytici”, nezapomeňte si přečíst báseň
„Poklad”. Je založena na starém lidovém vy
právěni, že na Velký pátek, když v kostele
zpívají pašije, otevírají se všechny skály, ve
kterých jsou ukryty poklady. Přijde-li člověk
náhodou k takové skále, může si nabrat zlata
i stříbra, ale nesmí být chtivý a lačný pokla
dů. V takovém případě se mu poklad promění
v bezcenné smetí.
Když se v kostele dozpívají pašije, skála se
opět zavře. Stávalo prý se, — o tom se mů
žete dočíst v Jiráskových Starých pověstech,
že člověk, který nevyšel z tajemných jeskyn
ních místností včas, byl nucen tam setrvat po
celý rok, až do příštího Velkého pátku. To
jsou pověsti z naši vlasti, které byste měli
znát.

