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ZBOROV

Zasedání ústředí KSČ odhalilo ideologické slabiny

OPTIMUS

Vedení KSČ obhajuje Stalina

Léto roku 1917 bylo v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a zejména na
jižním Slovensku bezdeštné a parné.
Na přiklad na Moravě nepršelo od
půle května do půle srpna. Zem byla
HENDRYCH VYHLAŠUJE BOJ ÚCHYLKÁŘSKÝM THEOR1ÍM — VÁCLAV KOPECKÝ OSTŘE ÚTOČÍ NA
až na tři prsty rozpukaná. Žíznivá.
ČS. SPISOVATELE A INTELIGENCI — ANI ODBORY NEUSPOKOJUJÍ STALINISTY
Hanácké ječmeny byly sotva 30 cm
vysoké. Pšenka i žilko byly řídké,
Ve dnech 13. a 14. června se v Praze
*
i někteří z řad této inteligence (dosud)
ale klasy vyzrálé a tvrdé. Muselo se sešel ústřední výbor KSČ, aby jednal
opatrně žit, a kosou. Tehdy lidé ří o otázkách ideologické práce. Pře
Nejprve se zmíníme o ideologic záhadně mlčí, dodal. Mnozí ne
kali, že »kanóny, a jak prý začaly lí čteme-! i si hlavní projev tajemníka kých nedostatcích , o nichž se mlu mlčeli, a jejich projevy nazval hlav
tal aeroplány« ty — viáhodárné mra ÚV Henorycha a z dalších pak ze- vilo na zasedáni ústředního výboru ni řečník zasedání Hendrych . ne
správnými revisionistickými, dokonce
ky rozháněly. Lid byl všude už na i jména text diskusního příspěvku KSČ.
válku dopálen. Zkrátka, nebyla to ’ Václava Kopeckého — tu vidíme, že
Pokud jde o vědu, byly zjištěny nepřátelskými hlasy . — ; Jsou je
dinci nebo skupinky^, pokračoval,
žádná idyla.
myšlenkové proudy, které u nás v tendence k objektivismu« a odhale
Na všedi stranách kolem nás ržála ; ČSR vytryskly ze studentských reso- na existence idealistických ilusí« a : kteří se nepoučili, kteří nepochopili,
první světová válka. Vskutku poprvé ‘ lučí a na sjezdu spisovatelů způso nepřekonaných buržoasních názorů«. že nelze mluvit k lidu a rozcházet
v dějinách světová — a válka, jaké buji vedoucím soudruhům velké sta-, — Buržoasnímu myšleni a individua- se v řadě názorů se stranou.«
Mezi tyto jedince zařadil ústřed
dotud nebylo. Na domácí robotářské rošti.
je ješté, jak se zdá, roz listickým sklonům prý podléhá i ní výbor KSČ ústy svých představi
frontě staří i mladí dělníci na Ostrav čilují Navíc
theorie i chování polských ko mládež. Mezi učiteli a studenty se telů spisovatele Kaplického a básní
sku, na Plzeňsku, na Vsetíně, na Klad munistů, zlobí kritiky titovců^a zne stále ještě objevuje podceňování
ně, v prešpurské Dynamitce byli už
výuky marxismu-leninismu«. Z členů ky Seiferta a Hrubína. Hrubína, jehož
příjemňuje život existence Mao-Ce- Svazu mládeže je jen 5 procent v horoucímu vyznání, v němž uzrál
pini malátného vzdoru, neboť byl Tungových
myšlenek o životě umění
hlad. Ženy, matky byly sama sháňka a védy v komunistickém
KSČ, atd. — Svůj díl doslaly i od hluboký vztah k lidu« tleskali bez
státě.
bory. Jsou do nich', jak řekl Hen výjimky všichni účastnici loňského
po trošce brambor, zemáků, kobzol...
sjezdu spisovatelů. (Viz Literární
po trošce mouky... po kile fazolí.
Vedení KSČ se rozhodlo reagovat drych, -vnášeny nesprávné názory, noviny č. 18, 1956.)
Skupinkami«
Nebývalo to bez slz. A teď k tomu po.svém, po stáru, tvrdě. Ústy Hen- které nacházejí svůj výraz v různých
ještě takové beznadějné léto. Co do drycha prohlásilo: ‘Nepřipustíme ne ekonomicky neodůvodněných poža- byly míněny zejména redakce časo
pisů Květen a Kultura 57, které —
šlo do stodol, hned se rekvírovalo. přátelské tažení, vedené pod heslem davcíčh«.
zase podle Hendrycha — >věnovaly
Také chlévy řídly. — Takový asi by] boje proti t.zv. stalinismu. Obhájíme
Nejhůře dopadli v posudku ÚV přílišnou pozornost podpoře prázdné
hospodářský a sociální kolorit měsíce veliké revoluční zásluhy Stalina i KSČ pracovnici v umění. : Intc igenho objektivismu a naturalismu«.
července roku 1917.
jeho významný přinos k rozvoji naší 1 ce zakolísala«, konstatoval Kopecký,
Politický kolorit byl trochu jiný. theorie.«
j • Nejviditelněji inteligence umělecká;
(Pokračování na straně 3.)
Daleko ještě nebyl kristalicky čistý,
zejména doma. Byla tu »Mafíie«, jíž
představovali politikové, kteří byli
viditelní i neviditelní. Tato »Maffie«
O
(sicilské horké slovo, jehož smysl i v
Itálii samé se protahoval ze 17. stol,
až do třicátých let našeho století), byla
na české půdě už neprokrálovská, ale
republikánská. Anebo snad ...? Tady,
tuším, Kramář s Rašínem se nepoho
dovali. A lak události na ruské iron
Od loňských majáles probíhá v Československu Zápotocký. V posledních měsících uspořádali komu
ie, v ruských zákopech i v ruských
diskuse o mládeži. Když v ní zklamali jak řadoví nisté na vysokých školách i v dílnách řadu besed,
zajateckých táborech pod hospodář
skou rukou Masarykovou a Stefánikofunkcionáři KSČ, tak i vedoucí komunisté a ministři, na kterých musel Zápotocký vyslechnout hodně
vou (Steíánik jako mladý Slovák byl
nezbylo než aby šel mezi mladé lidi sám president kritiků.
velitelštější!) vyzrávaly poněkud od
lišně, než doma. To je za čtyřicet let
Na
loňském sjezdu spisovatelů roz I stému do jiného extrému. Páskovství no, ruinovali i naše vyspělé školství,
běžně pozapomínáno. A my, máme-li
na to myslet, musíme myslet na jednu dělil Alexandr Plůdek čs. mládež na je snaha vyniknout za každou cenu, likvidovali výchovné organisace a
událost, událost pro národ a jeho kariéristy, kteří jsou v Českosloven ' vzbuzovat údiv . originalitou« oble- spolky pro mládež. Ale stavět ne
ském svazu mládeže s prospěchář ! čení, pohybů a projevu. Sympatie k umějí. Komunistický Československý
samostatnost svalosvatě rozhodující.
Ta událost byla válečná, a dodnes ských důvodů, na xpásky a různé 'Západu mají vyjadřovat americké svaz mládeže nemůže podchytit aspoň
mravní padavky« — a konečně na kravaty, úzké kalhoty, žvýkačka a podstatnou část mládeže, ať dělá co
se jmenuje: Z b o r o v.
Vzpomínat na 2. červenec 1917 dnes normální mladé lidi, kterých je vět řeč propletena několika anglickými dělá. Nezbude, než aby si komunisté
v exilu, snad je to tak trochu i proti šina. Tém však vytýkal, že se staví výrazy. Rozhodující však při tom je, vzali k srdci dobře míněnou radu
době. Proč? Že je to čtyřicet let? Ni odmítavé jak k ČSM, tak i k režimu. že se to nelíbí komunistům. Páskov- Literárních novin, které v č. 16 v
koliv, Zborov je jak pro Čechy tak Tu první skupinu každý dobře známe. slvi však není projevem politického rámci diskuse o mládeži napsaly:
pro Slováky něčím jako věčným zá — Pásci nejsou snad jenom v Praze, smýšleni, je projevem nešťastného, . Výchova příkladem v naší společ
vazkem. U této vesničky se shlukly ale i v malých městech. 11. dubna bezradného mládi a svědectvím o nosti nebývá taková, abychom se jí
mohli chlubit. Jako bychom zapomí
osudy několika rozvaděných, na sebe napsal o nich Václav Vondra v Práci: špatné komunistické výchově.
nali, že mladý člověk sleduje život
se sápajících národů. Jen pomysleme, Hle, tam jdou po mostě přes Ohři
»Bourat je lehčí než stavět...«
kolem sebe velmi bystře a nesmloujak bylo takové Rakousko-Uhersko (v Sokolově)! Drží se kolem rame
Od doby, kdy se dostali k moci, sli vavěji než dospělý... Organisace
pestré co do národností! Ale tehdy to nou, zpívají poslední šlágr této doby bovali komunisté mládeži hory, doly.
byl začátek a n a b a s e drobného a na povel zvedají všichni k ústům Dnes již sami vědí, že jejich výchova mládeže ... snaží se vést a vychová
českého a slovenského vojáčka-vojá- láhev koňaku. A u zastávky auto zklamala. Na besedě s pražskými vy vat mládež politicky, ale tuto výcho
ka. kterým se stal ti Zborova, ze busu stojí jiní. Pokřikuji na děvčata sokoškoláky Zápotocký v dubnu pro vu odtrhuje od ostatních jejich zájmů,
sfaropověstné vojácké družinské lás hantýrkou, rádoby okopírovanou od hlásil, že dnešní škola příliš mnoho jimž věnuje málo pozornosti ... Vět
ky k vlasti, jak to ta generace čítala pražských pásků, a vydrží tu stát učí, ale velmi málo vychovávám Inu šinu mládeže nezískáme tím, že bu
u Jiráska, Třebízského a u Holečka; v družném rozhovoru celé hodiny, ano, vyučuje se marx-leninismu pře deme i nadále spojovat členství v
a tato válčící česká a slovenská ge opřeni o zábradlí. Říkají tomu „držet devším. Zápotocký tedy nepřímo do Československém svazu mládeže s
výhodami (možnost studia a pod.) ...
nerace věděla, že jejímu národu vlád klandr"...«
znává, že ideologie marx-leninismu Obnovme někdejší formy práce s
nou nepřátelé jeho. A tato generace
Páskovství je průvodním zjevem a komunistický systém vychovávat mládeží, získávejme ji tím, co je jí
cítila, že by se mohla naplnit neru- teroristického režimu. Zrodilo se za nedovedou. V besedě s pražskými
dovská vise: že čas Irhl oponou, za diktatury nacistů a rozmohlo se za právníky v červnu 1. r. Zápotocký nejbližší, nesnažme se ji jenom „vést”
níž je vidět její slávu, a snad i cíp komunistů. Je vlastně útěkem z ná mimo jiné řekl, že ■ bourat je lehčí a mentorovat----------- «
svobody národa, již by mu mohla do silné uniformity komunistického sy- než stavět-. Komunisté bourali všech
(Dokončení na str. 3.)
být celou. Potom se tak stalo. Slože
nými silami.
A tož nebýt Zborova — to jest —
kdyby li vlastenečtí lidé, kteří vídeň
ského řízení raších národních osudu
měli až po krk, nebyli by si řekli
dost, a teď do toho, zrovna tady u
Zborova, nebylo by to bylo lak snad
né rozbit Rakousko-Uhersko, a jedním
trhnutím opony, nebyli bychom do
sáhli svobody celé. I sám Masaryk to SJEZD DVAKRÁTE ODLOŽILI, ABY SE VYHNULI KRITICE A ČISTCE — BOJOVNÍ NOVINÁŘI ZAKŘIKNUTI —
připomínával. Na mapě Evropy se ne
OSTUDNÁ ROLE ČS. TISKU — VEDENÍ SVAZU ČS. NOVINÁŘŮ NADÁLE V RUKOU STALI MSTU
zdáme být takovým geopolitickým
útvarem, abychom mohli na něm vy
22. září 1956 a pak dokonce odložen na neurčito®.
Bojí se stalinisté novinářů? Tak jsme se ptali
žít. Lid a národy, které se vytvořily
v listopadovém článku Českého slova. Upozornili
Nakonec se II. sjezd novinářů přece jen konal a to
u přamenů řek Vltavy, Labe, Moravy,
jsme vás tenkrát, že sjezd novinářů byl původně
ve dnech 1. a 2. června 1957 v Praze.
Váhu a Tisy budou mil vždycky co
svolán na červen 1956, potom odložen na 21. a
dělat, aby se po jejich jen málo splav
ných hladinách dostaly do světa a
Dne
19. ledna 1956 byl v týdeníku zde KS SSSR, v on je vzácnej, očistnej konat až nyní, kdy otěže kontrol a
mohly s ním soutěžit. To je staré
censory jsou zase po stalinskú pevně
pravidlo, které nezmění ani helikop slovenských spisovatelů Kultúrny ži atmosféře, keď ludia bolí plni čehosi, utaženy. —
téry.' Ale to jsou právě ty naše sta vot uveřejněn článek Romana Kalis- s čím musoli von, ked hovořili o veNoviny byly prý v uplynulých, le
rosti — národa osvobozeného — a kého, novináře, který nemůže být ciach s hlbokým zaujatím ... atd.
dnes zajatého, jednou z těch dalších podezříván z nepřízné vůči režimu.
KSČ ráda dělá čistky, ale očistnou tech řízený administrativním způso
daných okolností, jíž se říká: východ Kaliský tehdy napsal: Sjazd noviná- atmosféru dobře nesnáší. Nebudeme bem , napsal dále Kaliský v citova
ní sféra Evropy, ovládaná Sovětským rov, ktorý je už skoro rok na obzore, daleko od pravdy, když si řekneme, ném článku Kultúrnebo života; proto
svazem. Ano, tím jsme se v Evropě sa nezadržitelné — vzdaluje. Vedenie že se ji pražští stahnisté dokonce také bvly nejvíce nakaženy iškodliztratili' tak jako jsme se Zboro- Svazu novinárov otála s jeho zvolá boji. Spisovatelé, kteří ještě loni v vvmi dósíedky kultu osobnosti-. Celý
vem, mohlo by se po právu krve a ním pre rózné příčiny. No zdá sa, že dubnu na svém sjezdu hovořili oprav systém byrokratického riadenia tlače
obětí říci, nalezli. Ovšem nestačí hlavnou příčinou je prote to, že v na- du >s hlubokým zaujetím , je lekali; v minulých rokoch si priam vychová
jezdit jen po mapě prstem a stavět šom politickom živote sa vynorujú ze studentů, kteří loňského května val, ba vynucoval redaktora nesamo
události, javiace sa ako dóležitejšie
»iezdce«, jako ve válce nestačí jen než sjazd, ktorý ešte móže alebo musí byli plni čehosi<, v
vedoucí ko statného,'podobného tomu mesiačiku
na nebi bozom, ktori sice svieti, no
doma píchat na mapách praporky To počkat'.
Je škoda«, konstatoval s. munisté oprávněně cítili počátek kon nie od seba, ale od slniečka.
bývá práce člověka k v e c i celkem Kaliský, že sa nevyužil kapitál, ktorý ce své vlády — z
^ky měli
netečného anebo vypočítavého.
•Bylo to podivné slunéčko , z kte
tu bol v možnosti zvolal’ sjazd nov strach. Proto sjezd novinářů nebyl
nárov v prvých mesiacoch po XX.sja- pro jistotu svoláván, proto se, směl rého čs. novinář čerpal svou energii.
1 (Dokončení na straně 3.)
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Oč jde?
JAROSLAV STRÁNSKÝ
O ledaco je v lidském světě nou
ze, jen o lidi ne. Když jsme chodili
do školy my nejstarši příslušnici ny
nější generace, učili jsme se, že je
lidí na dvě miliardy. Podle dnešních
odhadů vzrostly tylo dva tisíce lid
ských milionů o dalších 700 milionů,
a tento dnešní počet do konce našeho
století mohl by se prý ještě zdvoj
násobili, takže by do třetího tisíci
letí našeho letopočtu vešlo už lidí
víc než 5 miliard. Úspěšná lékařská
péče o nemocné, jejichž neduhy byly
kdysi nevyléčitelné, a sociální péče
o matku a dítě, mají hlavni zásluhu
o tento netušený vzrůst lidnatosti,
který je ovšem prozatím také zdro
jem mnoha zmatků, svárů a souženi.
Myslime-li na tato čísla, proti kte
rým se jeví i smrtelné ztráty světo
vých válek početně jenom jako ne
patrné úbytky, mohli bychom v ma
terialistické stísněnosti zapochybo
vat, může-li nárůdek, který počtem
nepřevyšuje obyvatelstvo velkého
Londýna, přispět k novodobým ději
nám tak, aby získal pozornost a zá
jem ostatního světa. A přece ne
máme proč být malomyslni. Naše
národní dějiny jsou část dějin ev
ropských, a ne ta nejvšednějši část.
Ať žije velký Londýn, ale Praha je
starší! A pak, ten vývoj, který vedl
také za naši účasti k tak triumfál
nímu vítězství zdraví nad chorobou,
zároveň sám ukazuje, jaký význam
může mít jeden člověk pro všechny
lidi, a tedy i každý národ pro všech
ny národy. V jedné hlavě svitlo po
znání, z čeho vzniká horečka omladnic, důmysl jednotlivce našel a zdo
konalil lék proti přijici, nebo zápalu
plic, nebo tuberkulose, a byly tím
zachráněny miliony životních energií
a vyhlídek. Není pochybnosti, že pře
lidněním některých krajin a zemí,
vznikla světová krise a panika, kon
flikty, napětí, revoluce a války, kte
rých dychtivě užili a zneužili lovci
příležitosti a lovci dobrodružství, aby
na čas pomohli do sedla kdejakému
nerozumu a kdekteré špatnosti. Člo
věk je stvořen k dobru a dobra scho
pen, třebaže s nim šijí čerti, a jestli
že tedy tato divně smíchaná bytost,
jež je měřítkem všech měřítek a hod
notou všech hodnot na zemi, rozmno
žuje a utvrzuje svou existenci svým
vrozeným nadáním, není zapotřebí
ztrácel víru, že si najde a udrží ne
zbytný řád součinností a ne závisti
a nenávisti.
Moudrost má nakonec přece pře
vahu nad pošetilosti, a proto je hlav
ni vyhlídka míru v poznáni, že lidé
se tím snáze na zemi uživí, čím lépe
se spolu budou snášet. Nikdy nepo
sloužilo jejich blahobytu nadlouho,
že se navzájem zabíjeli a tvář země
pustošili. Konsum se neuspokojí tím,
že se část konsumentů umrtví, neboť
i zmenšený počet krků na poušti bu
de hladovět.
Vzrůstem lidnatosti 'scvrká se až
do titěrnosti onen znak, podle které
ho by některé špatně provětrané duše
chtěly rozdělit svět na dvě půlky, jež
by válku nejprve chystaly a pak
vedly, aby se rozhodlo smrtícími
prostředky, co se má stát s prostřed
ky výrobními. Rozpolcený svět musí
prý’ se spojit chladnou koexistencí,
dokud se nerozhodne válečně nebo
revolučně, zda má být peněžní a vý
robní kapitál svěřen mnoha hospodá
řům nebo jen úzkým a výlučným po
litickým kabinetům, které by v čele
jedné strany vládly nad veškerou vý
robou i spotřebou, ujišťujíce vytrvale
a někdy docela upřímně, že lo dělají
ve jménu proletariátu.
Ale: jako Masaryk proti nebezpe
čím a omylům svobody doporučoval
více svobody, tak pravá proletářská
kultura může být založena jenom na
poznáni, že hodnota člověka se ne
určuje hodnotou zboží, nýbrž naopak,
hodnota zboží hodnotou člověka, a
že jen hodnotou lidského individua
se určuje také hodnota lidských zá
stupů a lidských řádů.
Nedůstojně malomyslná nebo žalost
ně choromyslná je obava, že miliar
dy lidi si nezaloží bez propagačních
štvanic a válečných jatek takovou
úpravu soukromého i veřejného ka
pitálu, jaká by prospívala jejich
hmotným i duševním tužbám. Hrozi
li nová světová válka, ledy ne mezi
dvojím světovým názorem, ale mezi
dvojí mocenskou oblasti, jejímž dělitkem je náhodná demarkačni čára
minulého válečného plánování, a ta
se stala železnou oponou, směšnější
i lřadič tějši než bývala Čínská zeď.
(Vysíláno stanici RFEJ
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Všechny květy mají kvést
VRATISLAV BUSEK
Při nedávné návštěvě polského ministerské
ho předsedy Cyrankiewicze v Rudé Čině pro
hlásil Mao-Tse-Tung, že »všecky květy mají
kvésti.. Čínská řeč je květnatější než řeč mos
kevská. Bulganin i Chruščov hlásají, že pouze
květy vybrané v Moskvě mají kvést. A Mos
kva vybrala pouze jeden rudý kvét, aby kvetl
v sovětském obvodu ^komunistické pospoli
tosti . Každý jiný květ má být zašlapán a
zničen.
Tato květomluva má větší význam, než by
se na první pohled zdálo. První, kdo si dovolil
pěstovat jiný květ než moskevský, byl Tito.
Také Gottwald kdysi nadšeně mluvil o různých květech na zahrádce socialismu. Mluvil
ovšem o různých cestách socialismu. To bylo
před pučem. Hned po něm začal mluvit o je
diném květu socialismu, totiž o moskevské
jeho hybridě.
Po okázalém smíření Chruščova s Titem se
zase začalo mluvit o různých cestách socialis
mu, avšak, dlouho to netrvalo.
Poláci začali pěstovat svůj zvláštní kvítek
a pan Chruščov přiletěl do Varšavy, aby jim
ho trochu přistřihl. Maďaři vypěstovali svůj
vlastni květ a maršál Žukov poslal své tanky,
aby ho udusily. Chruščov přišel k názoru, že
toto pěstování nových květů má na svědomí
příklad Titův a poněkud se na něj rozlobil.
Reči o zvláštních cestách socialismu přestaly
v Moskvě a samozřejmě i v Praze.
Nepřestaly ale ve Varšavě a v Rudé Číně.
Mao-Tse-Tung se chystá dělat velmocenskou
politiku a proto se začíná zajímat o všecko,
co se děje na celém světě a především ve Vý
chodní Evropě. Mao-Tse-Tung dobře ví, že jeho
velmocenské politice by nesvědčily staronové
moskevské řeči o jediném kvítku na komuni
stické zahrádce. Povzbudil proto Cyrankiewicze
slovy, že všecky kvítky mají právo na život.
Jsou to jenom slovní obraty, avšak pro bu
doucnost mohou být velmi významné. Zname
nají, že Mao-Tse-Tung si nechce dát do svého
zahradnického umění mluvit z Moskvy a na
opak mluví přes plot do Varšavy, aby ho na
sledovali. Po chladné sprše, která přišla z Mos
kvy, přišlo toto rudé čínské slunéčko velmi
vhod. Polští spisovatelé a žurnalisté začali hor
livé uvažovat o slovech Mao-Tse-Tungových.
Pravda, Mao-Tse-Tung také řekl, ’ že právo
kvést mají mít pouze květy a nikoli plevel.
Otázka, co jsou květy a co je plevel, je na
snadě. Mao-Tse-Tungova odpověď připomíná
živé slavný výrok vídeňského starosty a pangermana Luegera, který byl známý antisemita,
avšak ku mnoha židům se choval slušně. Když
mu to někteří lidé vyčítali, odpověděl: o tom,
kdo je žid, rozhodují já. O tom, co je květ a
Hlubší smysl Mao-Tse-Tungových slov je v
tom, že si svou čínskou zahrádku chce pěsto
vat po svém a nechce si do toho dat mluvit
z Moskvy. Totéž by měl dělat Cyrankiewicz
ve Varšavě a Tito v Jugoslávii, dokonce i An
tonín Zápotocký v Praze, o kterém Mao-TseTung nemluvil, ale jistě na něj myslil. Jenom
že, mluvit o soudruhovi Zápotockému je zby
tečně. Ten své květy objednává tohočasu z
Moskvy.
Je ovšem otázka, zda si může komunista,
který má malý záhumenek dovolit totéž, co si
dovoluje velkokolchozník Mao-Tse-Tung. Snad
ale s pomocí Mao-Tse-Tungovou by si mohli
všichni malí záhumenkáři troufnout neodebírat
své květy jenom z moskevského velkokolchozu. Cosi jako komunistciká soutěž se rysuje
Prozatím i Mao-Tse-Tung povoluje pouze
květy komunistické. Má v nic však větší vý
běr, než Moskva. Dříve nebo později přijde
čas, že dnešní sovětští záhumenkáři zatouží
i po květech svobodného, nekomunistického
světa. Karel Čapek nám kdysi dobře popsal,
jaká je to vášeň být zahrádkařeni. Marně po
tom i Mao-Tse-Tung bude volat, že právo kvést
mají pouze květy a nikoli plevel.
Přijde čas, že zahrádkáři celého světa si řek
nou: O tom, co je kvét a co je plevel, si dici
rozhodovat sám.

Záznamy
Široký jel do berlina,
STALIN ZMIZEL Z PARDUBIC
A JINÉ ZPRÁVY
Není Němec jako Němec, říkával nebožtík
Gottwald a naznačoval, že onen Němec, který
není »jako Němec«, musí být komunista, aby
se dalo říci, že »není Němec«.
A tak se stalo, že Gottwaldovi sirotci uzná
vají jen Němce-soudruhy. Stalo se to tím spíše,
že i moloděc Chruščov si to přeje a továryši
jeho.
Ve dnech 21. až 24. května Široký a spol.
posedávali na různých recepcích ve východním
Německu a společně se svými hostiteli zahro
zili na západ, kde prý je říše válkychtivých
imperialistů. Potom slavnými sliby oslavili
komunistický kamarátšoft, který pokládají za
nejjistější zabezpečení svých korejtek.
Za nejjistější, ale (jak napovídá zlostné
prskáni propagandistů obou států), ne zcela
jisté.

*

Začátkem července ohlásil se v Praze
Chruščov, momentálně báíuška všech bolše
viků. Hradní soudruzi k vůli tomu odvolali
návštěvu v Bělehradě, jen aby si mohli při
pravit domácí cvičení na thema „Příštích tisíc
let jen po boku SSSR«, a aby si mohli na
trénovat pukrlata před Nikitou.
Bohužel, čas nám nestačí na sebestručnějši
komentář projevu továryše Chruščova; zá
znamy jsou do tisku již koncem června.
Chruščov připíjel na zdrávi Stalinovo po
sledního Silvestra — jistě tedy poklepal na
rameno pražským soudruhům. Jejich stalinis

„Evropské srdce" na pomoc uprchlíkům
UŠLECHTILÁ POMOCNÁ AKCE DOMINIKÁNA P. PIRE VE PROSPÉCH PŘESTÁRLÝCH
A NEMOCNÝCH UPRCHLÍKU

Cs. exilové a krajanské veřejnosti je solvaznámo, žé v západní Evropě existuje organisace
»Pomoc uprchlíkům« (Aidě aux personnes déplacées) se sídlem v Belgii, v 35, rue du Marché,
Huy, která si vzala za úkol vyřešit problém přestárlých, zmrzačených a nemocných uprch
líků, jímž nebyla umožněna emigrace do zámoří. Je to sdružení všech lidí dobré vůle, nekonfesijní a nadnárodní, jehož zakladatelem a ředitelem je belgický dominikán P. Dominique Pire.
.'Pomoc uprchlíkům* si vytkla čtyři cíle:
1. Seznamovali veřejnost všemi prostředky s
materielní a morální situací, v níž se nachá
zejí uprchlíci, kterým nebyla umožněna emi
grace do zámoří. 2. Opatřili každé lakové ro
dině uprchlíků »kmolrovství«, které je rodin
ným a osobním poutem mezi rodinou uprdilíků
a rodinou občanů ze západu. Nyní je již více
než 15.000 rodin z 25 západních států ve styku
s rodinami uprdiliků jak dopisy, tak zasíláním
balíčků a šeků,- tedy asi 40 tisíc osob z uprdilických rodin navázalo již lidská pouta s rodi
nami z každodenního života, jaký mívaly i ony.
3. Poskytnout! uprchlíkům trvalé rozřešení
jejich neutěšené situace. Do roku 1955 byly v
Belgii otevřeny čtyři domovy pro přestárlé a
osamělé uprchlíky a sice v Huy, v Esneux,
v Aertselaer les Anvers a v Braine le Comte.
Zakládání >evropskýdi vesnic* pro trvalé usí
dlení uprchlických rodin. Konečně za čtvrté:
vybudovali ^Evropské srdce:, jednotu všech
lidí dobré vůle kolem společného problému,
který je nutno společně vyřešili: neudržitelnou
situaci uprchlíků v táborech.
Organisace ^Evropské srdce; nemá žádných
pevných příjmů ani dotací a koná prácí jen
z příspěvků, které získá z různých výtěžků
slavností přátel sdružení, z příspěvků za tisko
vou a rozhlasovoukampaň, z prodeje pohled
nic, dopisního papíru, z roční subskripce prů
myslu a obchodu, ze soukromých, dobrovolných
darů a podobné. Měli jsme možnost promluvili
se zakladatelem organisace s P. Pire při jeho
návštěvě v Římě během tiskové konference
pro italské a zahraniční novináře. P. Pire sdě
lil. že navštívil místopředsedu italské vlády
Pellu, bývalého předsedu Evropského spole
čenství pro uhlí a ocel a jednal s nim a s dal
šími italskými činiteli o založení italské »evropské vesnice a o pracovních podmínkách,
které umožní novým osazencům žiti pokojným
životem všech pracujících lidi. Až dosud byly
první ^evropské vesnice* vybudovány v Cá
chách v záp. Německu, v Bregenzi v Rakousku,
na březích Bodamského jezera, třetí »evropská
vesnice; je stavěna v Augsburku v záp. Ně
mecku a čtvrtá vesnice bude založena na
francouzsko-švýcarsko-italské hranici v italské
obci Biella, k niž byl položen základní kámen
15. června t. r. Tyto .'>evropské vesnice* se sklá
dají asi z 12 normálních domků o dvou bytech
se zahradou o 200 čtver. metrech. V těchto ves
nicích žije v každé asi dvacet rodin, čili 80 až
sto osob. Výběr nových obyvatel těchto vesnic

konají služební oddíly uprchlické organisace
A. P. D. pod vedením P. Pire, jemuž je k ruce
důvěrník, který má pak usnadnili začátky v
nové vesnici, nastěhování rodin, výběr práce,
styky se zaměstnavatelem, event. odborné pře
školení, styky a porozuměni sousedů a pod.
Domky jsou osazovány rodinami s dětmi. Činže
je nízká a nepřekročuje deset procent příjmů
rodiny, i jsou-li velmi skromné. Organisace se
rovněž stará o opatření práce všem, kteří jí
jsou schopni — pochopitelné práce lehčího
druhu, kterou někdy mohou vykonávali i inva
lidé, starší lidé, lidé.s vyléčenou tuberkulosou
a pod. Důvěrník organisace napomáhá osad
níkům, aby získali pocit domova a cítili se
rovni s ostatními. Staří lidé tam získají klid
a nová generace budoucnost.
Výlohy jsou ze začátku značné, nebol osadu
je nutno postavili. Ale další roční výlohy »evropských vesnic* jsou již skromné a je v nich
zahrnut hlavně náklad na udržování domků,
na plat důvěrníka a na sociální službu. Základ
ní výlohy na jednu rodinu D. P. s dětmi jsou
dosti vysoké: čtyři tisíce dolarů.
P. Pire zahájil tedy skutečnou křižáckou vý
pravu k dobytí srdcí lidí v Evropě — a i v
Americe — nazvanou »Europe of the Heart*,
Evropské srdce. Nechce sbírati milodary, aby
z nich žili nadále v táborech ti, jímž byl ode
přen domov, jelikož zvolili svobodu přesvěd
čení. Tito lidé vegetuji po léta v uprchlických
táborech, bez naděje, že někde zakotví a za
pustí kořeny, které jim byly násilně přervány.
P. Pire shledal, že jediným účinným a defini
tivním lékem je, zařazení těchto lidí do každo
denního života. Nejde-li to v zámoří, musí se
tak státi v Evropě. Bylo by neodpustitelným
hříchem Evropanů, kdyby nadále přihlíželi ne
činně k nouzi a neutěšenému stavu svých méně
šťastných spoluobčanů. Má-li se vybudovat!
evropské společenství, musí se tak státi nejen
pokud se týká ocele a uhlí, ale v prvé řadě
lidí samých. Také čs. uprchlíci' v Německu a
v jiných zemích mohou míti postupné prospěch
z této nové a ušlechtilé akce. Organisace má
odbočky: 22, rue Cérés, Reims (Marné), ně
mecká v Mnichové, Siegrunerstr. ll/III. (Hilfe
fúr heimatlose Auslánder), rakouská v Bregen
zi, 29 J. Hutterstr., další národní sekretariáty
jsou v Luxemburku u dr. Mischo, 16, Avenue
des Alliés, Eitelbruck, v Itálii u Signora Magnani, 19, viaMonlegrappa, Savona, ve Švýca
rech u Madame Julliard de Cocatrix, 9, Florastrasse, Bern.
Máša B. (Rim)

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA
339 EAST 75ih STREET

mus se mu nemůže nelíbit. Pokoušíme se
uhodnout, zda řekl něco světaborného. Snad,
možná. To záleželo na tom, jak hluboko se
podíval do skleničky s vodkou.
Velmi mě zaujala zpráva, kterou jsem slyšel,
nemýlím-li se, v úterý dne 11. června z praž
ského rozhlasu. — Soudruh hlasatel velmi pro
cítěným hlasem, jak se mi zdálo, oznámil P. T.
posluchačům, že jakousi pozlacenou soupravu
českého skla si koupil »jeden z nejbohatších
mužů světa, maharadža z Hajdarabadu.
Staly se v ten den jistě mnohé důležitější
věci. Soudruzi mohli třeba oznámit, že se zrov
na schází ústřední výbor KSC, aby vyčinii
všem kulturním pracovníkům, kteří nechtějí
hrát na jednu strunu s agitpropem, a aby vydal
příkazy, jak se má vychovávat mládež. Ale na
to zřejmě chuť neměli, oni raději o mahara
džovi.
Nedivte se: materialisti a zlaté tele! A při
pomeňte si taky, že od loňského léta se v Pra
ze skoro netrhnou dveře s exotickými návštěv
níky. Rudé právo na první stránce holduje Je
jich Královským Výsostem z Asie či Afriky,
které si třeba doma drží ještě stovky otroků,
harémy v to nepočítajíc, a na straně čtvrté laje
americkým imperialistickým kapitalistům, kte
ří nejsou s to sehnat pro dělníky parkoviště
v blízkosti továrny.
Inu, dialektika.

*

Tuhle jsem slyšel z Prahy pořad o filmu.
Autor se snažil posluchačům odůvodnit, proč
se v Československu nepromítá Sněhurka a
sedm trpaslíků, když se písničky z tohoto filmu
pilně vysílají. Komentátor zeširoka vykládal
něco o devisách, o těžkém výběru ze zahranič
ních (rozuměj západních) filmů a tak podobně.
Nebylo to poprvé, co se posluchači ptali, jak
je to s dovozem filmů ze západu, najmě z Ame
riky. V odpovědích hrají vždycky velkou roli
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valuty a pak taky poukazováni na to, že mezi
západními filmy je jen málo kusů tak zvaně
pokrokových.
Copak je to vlastně ^pokrokový film ?
Viděl jsem ondyno v komunistických novi
nách obrázek ze sovětského filmu. Děva s po
stavou něco mezi Marilyn Monroe a Andrey
Hepburn, v očích výraz Mr. Jack Polance v nejvražednějši roli. A v ruce pušku.
Nebyl to výjev z ruské Covbojky, ale ze
sovětského ideologicky-výchovného filmu, kte
rý má název »Jedenačtyřicátý -. Ta dívka se
ve filmu jmenuje Marjutka. Proslavila se lim,
že oddělala 40 nepřátel komunismu. Do jednačtyřicátého bělogvardějce se zamilovala, ale
když zjistila, že i on má námitky proti systému
sovětských svobod, zastřelila ho taky.
Viděl jsem v biografu už něco hrdinů Divo
kého Západu, ale killera s jednačtyřiceti
vroubky na pažbě, to tedy ještě ne. Toho si
vymyslel až sovětský „pokrokovým film.
Dne 14. května t. r. přistálo na letišti ve
Schwediatu v Rakousku letadlo sovětského
typu MIG 15. Pilot, který z něho vystoupil, se
vykrucoval všelijak. Hned o sobě tvrdil to, za
minutku ono, ale poněvadž svět je malý a nad
to lež má krátké nohy, musel kápnout božskou:
Ze prý je mu šestadvacet, že je egyptským
státním příslušníkem a jmenuje se Abd el
Monet el Shenavy. Do MIGu nasedl v Pardu
bicích, kde toho času prodělává odborný vý
cvik ...
A hledme!
O pečených holubech a mírových holubičkách
toho komunističtí agitátoři v Československu
namelou ažaž — ale o MIGové holubici, cvi
čené pro Egypt, nepadla dosud ani slovo.

Letos v květnu uspořádal polský časopis

Číslo 7., červenec 1957

Ještě o čs. uranu
V březnu 1957 uveřejnilo České Slovo člá
nek dr. H. Ripky: »CSR — vojenská a uranová
bašta sovětů . Článek měl zřejmě odezvu mezi
komunistickými vládci v Praze, neboť o věci
hovořil na oslavě 250. výročí založeni České
vysoké školy technické v Praze Antonín Zá
potocký. Podle časopisu Vysoká škola : A. Zá
potocký mimo jiné prohlásil:
•Sovětský svaz si naše uranové doly nepřisvojil a nikdy si na ně nárok nečinil. Smlouva
o dodávkách uranové rudy do Sovětského sva
zu, o podmínkách a ceně byla uzavřena ještě
před únorem 1948, byla uzavřena v roce 1946
a uzavíral ji tehdejší ministr zahraničního ob
chodu profesor dr. H. Ripka a byla jednomyslně
schválena tehdejší vládou Národní fronty, ne
vyjímaje pana Zenkla a všechny druhé přísluš
níky vlády. Požádali jsme dr. H. Ripku o stanovisko k
projevu A. Zápotockého. Dr. Ripka odpověděl:
>Zdá se, že Zápotocký není o věci dobře
informován. A je možné, že mu o tajných jednačkách- v r. 1945 nic neřekl ani Gottwald, ani
Fierlinger, kteří všechno umlouvali se Sověty
za zády vlády a patrně i politbyra. Vím na pří
klad, že Clementis nebo Nosek věděli o ura
nové dohodě stejně málo, jako my ostatní. K
tvrzením A. Zápotockého uvádím tyto skuteč
nosti:

Smlouva o dodávkách jáchymovské uranové
rudy Sovětskému svazu byla předložena vládě
v tajné schůzi v létě 1945, nikoli jak tvrdí
Zápotocký, v roce 1946. Neuzavíral jsem ji já,
nýbrž Fierlinger, který byl předsedou vlády a
Gottwald, místopředseda vlády. Tehdy dr.
Zenkl nebyl ještě členem vlády. Smlouva tak,
jak byla vládě předložena, byla jen rámcováustanovení o podmínkách těžby, dodávek, atd.,
jakož i o cenách byla vyhražena dalším dílčím
úmluvám. Protože demokratičtí ministři nebyli
napřed vůbec o věci informováni, tázal jsem
se rychle presidenta Beneše telefonem, zda byl
o tom informován a jaké je jeho stanovisko.
President Beneš mně řekl, že mu smlouva byla
předložena v tom znění, v jakém byla podána
vládě, doporučil, abychom ji schválili, protože
je přirozeným důsledkem našeho spojeneckého
vztahu se SSSR, a abychom se snažili v dalších
jednáních získat co nejvýhodnější podmínky.
Právě proto, že jsme měli na mysli tato další
jednáni, dohodl jsem se s presidentem Bene
šem, že budu usilovat o to, abych smlouvu
spolupodepsal jako ministr zahraničního ob
chodu a doufali jsme, že na tento způsob na
budeme vlivu na další úpravy a dohody. V
tomto očekáváni jsme se zklamali. Všedrna
nová jednáni, týkající se provedení rámcové
smlouvy děla se výlučně jen mezi Fierlingerem
a Gottwaldem na jedné a Sověty na druhé
straně. Marné bylo naše úsilí mít na né vliv,
nebo dovědět se konkrétní údaje o těžbě a
cenách, dodávkách, atd. Formálně bylo přísluš
né pro těžbu ministerstvo průmyslu, ale ani
ono nemělo nejmenšiho vlivu na správu, těžbu
a dodávky.
Mnohým čtenářům bude se zdát neuvěřitel
né, že vláda si nedovedla vynutit na komuni
stech, aby jí podali patřičnou zprávu. Ale ta
ková byla anomální situace, v niž demokraté
musili bojovat s komunisty, podporovanými
Fierlingrovými straníky po celou dobu 1945—
1948. Jen po urputném úsilí bylo možné do
sahovat krok za krokem dílčích výsledků.
Ostatné ani dr. Benešovi přes všechen veliký
jeho prestyž, nepodařilo se vždy prosadit svá
přání a požavadky. Většinou v oné těžké době
šlo o to, jak to jednou řekl dr. Zenkl, zabra
ňovat nejhoršímu. Je nesmysl, tvrdí-li Zápotoc
ký, že kdyby nebylo možné dodávat uranovu
rudu do SSSR, „nemohli bychom ji prodávat
vůbec nikomu". Každý ví, že kupců bylo by
dost, a že by platili rozhodné lépe, než Sověty.
Ostatně je-li pravda, jak praví Zápotocký, že
dodavací podmínky se Sověty jsou tak výhod
né, Zápotocký může o tom snadno přesvědčit
celý svět, když uveřejní, jaké jsou ceny a
ostatní podmínky, za nichž Československo je
nuceno prodávat uran jen do SSSR.

pro mládež Sztandar núodych anketu. Před
ložil svým čtenářům mimo jiné i listinu se
jmény 100 osob, živých a mrtvých, skutečných
i románových postav, a chtěl vědět, která z nich
je polské mládeži sympatická.
Poměrně dobře dopadli Lenin a Stalin; do
stali po čtyřech hlasech. Hůř na tom byl dobrý
voják Švejk. Dostal taky jen čtyři hlasy — a
tím i špatnou společnost.
*
I když jen čtyři z desítek tisíc mladých Po
láků se vyslovili pro Stalina, tedy aspoň
čtyři. Z pardubických radních ale ani jeden.
To je tak. Ještě než bylo shůry dáno, že
Stalin napáchal různé hříchy na soudružském
hnuti a na lidstvu vůbec, bylo rozhodnuto, že
soudruh Josef Malejovský vykreše k potěše
pardubických z kamene, z kamene tvrdého,
sedm a půl metru vysokou sochu (Jeho Veli
čenstva) Stalina. Oznámeno to bylo na podzim
r. 1955; občanů Pardubic, nemusíme zdůrazňo
vat, se nikdo neptal.
Pak ale přišly nějaké „komplikace . Na jaře
šestapadesátého bylo oznámeno, že Stalin bude
stát na podzim téhož roku, na podzim ale ne
bylo nic, jen ticho po pěšině.
Jak se ted v květnu Pardubičáci zaradovali,
když zjistiti, že oslavě Stalina bylo odtroubeno, že soudruh Malejovský, kumštýř všemi
mastmi mazaný, jen 3 a půl metrového rudoarméjce vytesal, a ze zbývajících metrů kame
ne maličké pionýry. V listopadu tohoto roku
to má být k viděni.
Spokojeni jsou všichni: Malejovský, ie vy
stačil s materiálem a dostane honorář, páni
radní, že potřeli kult osobnosti — a nejvíc
ovšem naši pardubičtí krajané. Ono Stalina
mit na očích není nic příjemného. Stačí ^ZP°'
minka a vědomi, že na pražském Hrade dosud
jeho věrní žáci.
Iou^k
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ČESKÉ SLOVO

Ani diskuse nic nevyřešila

Mládež vzdoruje komunistům
(Dokončení se strany 1.) Většina normálních mladých lidí,
o kterých mluvil na sjezdu čs. spisovatelů v dubnu 1956 spiso
vatel Plůdek, působí komunistům daleko více starostí, než páskovství a než jiné bezvýznamné skupiny. Nejenom na praco
vištích, ale také na školách odsuzuje mladý člověk slepou po
slušnost a diktát.

ZPRÁVA ADMINISTRACE
Oznamujeme naším čtenářům, že v srpnu
České Slovo nevyjde. Čtenářům, kteří dosud
dluží předplatné zastavíme další zasílání a ob
novíme je okamžitě, jakmile obdržíme úhradu
prostřednictvím zástupce listu anebo přímo na
adresu: České Slovo, Múndien 27, Posilách 91,
Germany. K tomuto opatření přistupujeme vel
mi neradi, ale i my musíme plnit závazky vůči
tiskárně a platit vysoké poštovné. Časopis exi
stuje jediné z příspěvků spolupracovníků »Českého Slova« a z předplatného čtenářů. Přitom
posíláme České Slovo značnému počtu čs. exu
lantů v Německu, Rakousku a v Itálii, kteří si
je nemohou platit. Nechceme' a nebudeme se
dopróšovat pomoci, neboť chceme zůstat časo
pisem naprosto nezávislým a chceme též do
kázat, že čs. exil je schopen z předplatného
čtenářů vydržoval časopis. Ostatní naše čtenáře
prosíme o adresy známých, jímž bychom poslali
České Slovo na ukázku. Děkujeme.
Administrace Českého Slova

Před pražskými právníky Zápotocký shrnul obsah dopisů od svých
»starých kamarádů a soudruhů takto: »Vždyť už dnes s těmi mla
dými není k vydrženi. Ve všem chtějí mít lepší rozum a práci starých
znevažují a podceňuji.' A Zápotocký k tomu dodal — citujeme do
slovně —: Co my dneska potřebujeme, je s naši mládeži se sblížit.
Abysme si navzájem rozuměli, abyste vy se na nás nedívali jako na
zlý duchy, kteří vás za každou cenu .chtějí tejrat. Ve škole, učením,
vojnou a všecko a rozmisťováním, když vy .
byste každý nejraději zůstal v Praze. Á za- |
píchnul do takového místečka, kde by měl ।
největší pokoj, nemusel moc dělat a největší
plat by dostal.® Zápotocký dává tím svědectví |
oc on. ij
o naprostém nezájmu mládeže o komunismus. Kdyby bylo dobře a jasně zářilo, jistě by ko
vaný soudruh Vladislav Jisl nepsal o »duchaJak je to na vysokých školách
morné, beztvárné šedi« časopisů, vycházejících
dnes, rok po majálesových průvodech, při kte v Československu. (Viz Československý novi
rých se studentům podařilo zesměšnit vládu nář č. 2/3 z března 1957!) A Rudé právo — v
komunistů? Tak třeba v Bratislavě, kde stu tomto případě výjimečně pravdomluvné — by
duje 10 tisíc vysokoškoláků. Ve švédských jistě 21.5.1957 nenapsalo, že v minulosti do
domcích u Lafraconi, kde bydlí studenti, patři cházelo »k černobílému líčení skutečnosti®, a
podle bratislavské Pravdy k inventáři světnic že »dogmatismus nedával potřebnou volnost k
i výzdoba a mezi téměř nevyhnutelné rekvi- diskusím a polemikám®, a podobně.
Poukazováním na chyby páchané v minulosti
sity — karty. Se stěn shlížejí na návštěvníka
obrazy svátých i filmových herců, a zvláště potvrzují komunisté pravdivost toho, co svo
hereček — ne příliš oblečených. — Největšími bodnému světu vyprávěli o poměrech v lidovědomovy pro vysokoškoláky jsou Internát Slo demokratickém tisku čs. exulanti. Ovšem, v
venského národního povstání v bratislavském tomto přiznání je zároveň kus nečisté taktiky;
Horském parku a studentský domov Mladá mluvíce o dávných nedostatcích chtějí soudruzi
Garda. O prvním z nich napsala 16. dubna 1957 naznačit, že dnes už jsou překonány, že dnes
Pravda, že ve vestibulu je novinový Stánek, už je všechno v nejlepším pořádku.
Ano, náklady novin vyrostly; sežeňte však
ve kterém se prodá průměrně 80 kusů Směny
a někdy ani ne tolik, deset kusů Práce, pět »Světovou literaturu® nebo satirický, týdeník
»Roháč«,
či »Kulturu 57«, aparátčíky krilisovýtisků Ľudu a 40 kusů bratislavské Pravdy,
která nikdy není vyprodána — slabý odběr vanou, nebo chtěje »Lidovou demokracii® a
tisku na 1.800 studentů. Že by se počítalo s »Svobodné slovo®, které aspoň do určité míry
každým halířem? Ba ne — i do flašek inve unikají konformitě časopisů KSČ. Těžko, pře
stují. Od záhorské slivovice až po koňak Mar- těžko je dostanete, zato však na každém roku
tel a jiné drahé dovážené lihoviny. — Ve vám nabídnou zaprášené Rudé právo či obno
studentském domově Mladá Garda se z více venou Tvorbu, která byla před dvaapadesátým
než dvou tisíc studentů dostavilo na »Večer rokem a je i dnes hlásnou troubou stalinisticotázek a odpovědí® pouze asi 50 až 60. I těmi kých četníků kulturní politiky v Českosloven
to věcmi dávají studenti na jevo svou nespo sku.
Ano, čs. tisk má povolen větší počet zahra
kojenost.
ničních dopisovatelů. Má je především Rudé
Odpor vysokoškoláků byl také předmětem právo. Ale přečtěte si zprávy a články, které
jednání na konferenci rektorů, děkanů a ve z USA píší Vladimír Sluchl a Přemysl Tvaroh,
doucích úředníků čs. universit a technik, která nahlédněte do reportáží z Egypta a jiných
se konala koncem května v Praze. A tu znovu afrických zemí, které podepisuje Jaroslav Bou
byla překvapením účast Zápotockého, jehož ček; mějte tu trpělivost a začtěte se na chvíli
projev právě tak jako projevy jiných řečníků do Hochmanových »reportážních« črt ze Špa
nebyly dosud uveřejněny. Předtím se konala nělska ... Zjistíte, že to jsou ony staré známé
Dodobná konference o výchově vysokoškolské »černobílé® články stalinských časů, že to jsou
mládeže v Bratislavě. Uspořádala ji Komen pseudokomentáře, prosycené komunistickými
ského universita. Je hodné důkazů o pasivní dogmaty.
resistenci, ale i otevřeném odporu studentů a
Co jiného jste čekali? Tisk v Českosloven
mládeže vůbec proti komunistickému režimu
v ČSR. Komunisté však stále zdůrazňují, že sku je přece — jak říká poselství ústředního
prý čs. mládež loni na podzim zklamala na výboru KSČ červnovému sjezdu novinářů —
^každodenním učitelem i mluvčím všech pracuděje tak zvané reakce.
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Záslužná činnost pro národ

60 let Čs. Jednoty „Barák"
O svatodušních svátcích, ve dnech 8.—10. června konaly se ve
Vídni oslavy šedesátiletého trvání Čs. Jednoty »Barák«, které
duchem a nadšením v mnohém připomínaly loňské vídeňské so
kolské slavnosti. Také tentokráte byly oslavy zdařilou mani
festací čs. menšiny ve Vídni za demokracii, svobodu a proti
komunistickému diktátu v Československu.

Cs. Jednota »Barák« je jedním z hlavních sloupů čs. menšiny ve
Vídni. Nejde o organisaci nepočetnou; čítá dva tisíce členů organisovaných v 15 okresních odborech, má velmi početný odbor žen a velmi
iniciativní ústřední výbor, který vyvíjí značnou kulturní, zejména
divadelní činnost a společně se spolkem »Máj« sehrál v posledních
deseti letech přes padesát divadelních představení, často velmi vý
pravných. Je tedy »Barák« jedna z největších krajanských organisaci
v zahraničí.
Byla založena v roce 1897 a stala se vlastně
kolébkou českého politického hnutí národněsocialislického. Cs. Jednota »Barák« byla pů
jících, který se zabývá tím, jak nejlépe reali vodně založena jako odborová orgánisace,
sovat generální linii strany. Naše strana od sdružovala: uzenáře, krejčí, kožešníky, truhlá
mítá jakékoliv představy, že by novinář mohl ře, pekaře, obuvníky a jiné odbory.‘Hiavním
byl nezávislý na zájmech pracujícího lidu, a úkolem »Baráku«, který doslal pojmenování
tím i na šírané a její politice.® (Viz Rudé prá po zasloužilém pražském vlastenci a příznivci
vo z 2. 6. 1957.)
českých dělníků a studentů Josefu Barákovi
Stačí?
— byla však činnost kulturní. Tisíce a tisíce
Dovedete si jistě představit, v jaké nepří českých hochů a dívek přicházelo tehdy z čes
jemné kůži se nalézají čs. novináři: Být po kých zemi do metropole na Dunaji — za vět
platný politice KSČ a přitom psát živě, dobře ším kusem chleba. Zde pak — neznalí velko
a pravdivě — ne, to prostě není možné. A prá městského života a odkázáni sami na sebe —
ztráceli se v cizím vídeňském prostředí. Ucho
vě tento nemožný úkol na II. sjezdu dostali.
Ve dnech 1. a 2. června se ve Slovanském vat tyto hochy a děvčata našemu národu bylo
domě v Praze sešlo na 400 delegátů zastupu- jedním z hlavních úkolů »Baráku ■ před první
jícícfi skoro tři a půl tisíce čs. novinářů. světovou válkou. V té době vykonal »Barák«
Zpravodajství o jejich rokování bylo velmi záslužné dílo pro věc národní a menšinovou.
V pozdějších letech — kdy čs. menšina ve
kusé. Odmyslime-li fráze, skoro žádné. Vojtěch
Dolejší, šéfredaktor Tvorby (redaktor Rudého Vídni byla odloučena od politického života ve
práva od r. 1929, přechodně vedoucí redaktor staré vlasti a musela si svá práva hájit sama
Práce a později Rudého práva, stalinista) byl — připadla Jednotě »Barák« prakticky celá
opět »zvolen« předsedou Svazu novinářů a s. odpovědnost za další existenci čs. krajanské
Dočkal, který se po puči uvedl čistkou mezi větve ve Vídni. Listujeme-li v památníku této,
brněnskými novináři (tehdy byl redaktorem jedné z nejstarších krajanských organisaci ve
Rovnosti, v r. 1954 se stal redaktorem ústecké Vídni, shledáváme, že její činnost byla vskut
ho Průboje) nastoupil místo vedoucího tajem ku záslužná a mnohostranná. Byla to činnost
níka Svazu. Jiná jména, pro jistotu asi, nebyla politická, sociální, hospodářská, avšak vždy
uvedena.
národně uvědomovaci a výchovná. Po roce
Vrátíme se závěrem zase k článku Romana 1948 pomáhala čs. exulantům v jejich cestě za
Kaliského, kterým jsme začínali. Řekl v něm svobodou.
Na jubilejní oslavy, pořádané pod heslem:
velmi zajímavé věty: >.Mravnou povinnosťou
redaktora je slariať sa do všetkého, čo sa deje »Nezradíme!« přijeli hosté z Velké Britanie,
u nás a okolo nás. Je zle, ak to nevie, a preto Švédska a Západního Německa. Sál Národního
nepíše. Je horšie, ak to nevie a pletie sa do domu v Turnergasse v XV. okrese vídeňském
toho. No najhoršie je, ako to vie a predsa ne byl vyzdoben našimi národními barvami,
píše.® Kaliský připomenul, že se vědělo o ná československou a rakouskou vlajkou, jakož
silnostech, páchaných na př. při zakládání kol- i symboly Čs. Jednoty »Barák« — kladivem a
chozů — ale nepsalo se o tom, a že noviny perem. V tomto historickém středisku vídeň
ských krajanů, kde přednášeli kdysi Masaryk,
mlčely i k přehmatům policejního aparátu.
Ano, o tom se nepsalo. Zato byly stránky dr. Kramář, Rašín, Václav Klofáč a řada dal
novin zaplněny nepravdivými statistikami o ších význačných čs. politiků sešli se tento
zbudování® a blahobytu, a celé sloupce byly kráte ve velkém počtu nejen členové »Barávěnovány výuce k nenávisti. V těchto bodech ku«, ale též zástupci téměř všech vídeňských
se generální linie komunistické strany nijak krajanských spolků, aby pozdravili valnou hro
nezměnila. Na červnovém sjezdu dostali novi madu spolku, který se stal duší veškerého kra
janského života ve Vídni. Bouřlivých ovací
náři rozkaz, aby se jí podřídili.
a pocty se dostalo představitelům »Baráku«
Mravní povinnosti jim uloženy nebyly.
Janu Šíšovi, Gregorové, Daňkovi, Leitnerovi,
(osm) Hansmannovi, Předcechtělovi, Vašicovi, Trykarové, dr. Sokolovi, Terberovi a řadě dalším
zasloužilým pracovníkům. Nespočetné množ
ství pozdravných dopisů dostal ■ Barák® k ju
listické demokracii ten, kdo si myslí, že mezi bileu od jednotlivců i korporací. V dopise,
květy, které mají v naší zemi kvést, necháme který zaslali za Čs. národně socialistickou
v podobě literárního kvetu kvést i květ kontra- stranu dr. Zenkl a doc. Vladimír Krajina se
revolučního smýšleni, květ mravního nihilis- mimo jiné praví:
mu, květ západnické buržoasní úpadkovosti.«
»Vzpominále-li nyní svého 60 výročí Čs.
Mýlit se může opravdu každý, jistě i Václav Jednoty Barák, vzpomínáte také 60. výročí
Kopecký a Jiří Hendrych. A špatně si asi vy své strany, čs. strany národně socialistické.
kládají poměry v Československu i ředitel Je jistě příznačné pro dnešní dobu, v níž žije
Vysoké stranické školy Vetiška, vedoucí ta me, že 60. výročí založení Čs. strany národně
jemník Svazu čs.-sovětského přátelství Oleg socialistické mohou svobodně vzpomínat její
Homola, generální prokurátor Bartuška, tajem členové v cizině, ale komunističtí uchvatitelé
ník ÚRO Pasek, ministr vnitra Barák a sou nedovolují jejím věrným členům, aby své
druh bývalý ministr Stolí a ostatní řečníci strany a jejího výročí veřejně vzpomínali ve
zasedáni ústředního výboru KSČ — vesměs své vlasti. Viditelná ogranisace naší strany
staří a dávní stalinislé —, jestliže si myslí, dnes v ČSR neexistuje. Její přední činitelé
že jejich výklad svobody a demokracie bude byli popraveni, uvrženi do vězení a koncen
tračních táborů nebo vyhnáni z vlasti. Rady
přijat bez odporu.
věrných stoupenců byly rozprášeny a vydáni
Květ stalinismu, který tak bezostyšně vnu nezměrnému nátlaku, aby změnili své poli
cují, nevoní ani jejich vlastním straníkům.
tické přesvědčení a odcizili se zásadám, jímž
(osm) věnovali své životy. Jejich věrnost je hluboko
v jejich srdcích a myslích, jimiž se zúčastní
s Vámi a s námi v exilu Vašich jubilejních
oslav, jež vy konáte svobodně ve své nynější
svobodné vlasti, k níž dnes vzhlíží svobodný
Slovo" pro rok 1957:
svět s opravdovou úctou a nejlepšími přáními
úspěchu.:
Norsko: Josef A n d r 1 e, c/o Clausen-Manus,
Hammersborg torg 5 b, Oslo.
Tento dopis, jakož i všecky další pozdravné
projevy hostů a delegátů byly bouřlivě aplau
Rakousko: Jan T e r b e r, Wien XVI., Haydovány.
Ústřední tajemník Baráku® K. Hansmerlegasse 28/1.
mann v obsažném projevu seznámil slavnost
Spojené státy: František Ambrož, 351
ní shromáždění se šedesátiletou činností >/BaEast — 74th Street, New York 21., N. Y.
ráku« a svůj projev zakončil ujištěním, že
Švýcarsko: L. V o 1 k o v á, Zúrich, MeimradBarák® bude podporovat všecky osvobozo
str. 5.
vací snahy, aby čs. lidu byla navrácena svo
Švédsko: Václav Valoušek, Slockholmboda, demokracie, sociální spravedlnost a stát
Hagalund, Rásundavágen 43, Sverige.
ní nezávislost. Polom odevzdal z pověření
Velká Britanie a Irsko: Josef B r u n e r,
předsednictva Čs. nár. sociál, v exilu odboru
84 D. Warwick Ave, London. W. 9. Předžen
Baráku
umělecky provedené obrazy
Venezuela: Jiřina Macků, Sahana grande,
comunisty popravené poslankyně Dr. Milady
Tercera Avenida guaicaipuro Edificio 12,
Torákové. Předsedkyně odboru žen A. GregoHerrera apartaimento C a r a c a s.
ovď slíbila, že nikdy nebude zapomenulo
POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
světlé památky a příkladu této hrdinky.
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
Oslavy Baráku pokračovaly řadou dalších
uvádíme, hradili předplatné v hodnotě dvou
jodnikú, z nichž největším byl slavnostní konUS dolarů šekem prostřednictvím banky.
?ert ve velkém sále Vídeňského koncertního
Letecký příplatek pro USA, Kanadu, Afriku
lomu, na němž za účasti tisíce návštěvníků
a země Blízkého Východu dva dolary, pro
nenšinový filharmonický orchestr za řízeni
ostatní oblasti tři dolary.
I. Žádného zahrál skladby, na varhany pak
Jednotlivé výtisky: v USA a Kanadě
mhrál Josef Šafář Preludium a Fuga od Josefa
20 centů, v Austrálii 2 'sh., v Rakousku
>egera.
3 sch. a v Německu 60 Dpi.
Jubilejní oslavy .Baráku byly zakončeny
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
pondělí veselici, na níž vyhrávala dechovka
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
>ohaj. Třídenní oslavy >Baráku, se staly veliadres a nebo na adresu
:ým svátkem čs. menšiny ve Vídni a dokuČESKÉ SLOVO,
Múnchen 27, Postfach 91, Germany.
nentovaly její věrnost čs. národu a myšlen;ám, ze kterých Čs. Jednota Barák vznikla.

Tisk v ČSR má sloužit režimu

Čs. mládež nezklamala
Majáles pražských a bratislavských studentů
loni v květnu — a demokratický program,
který formulovali měsíc předtím, byly popu
dem a do jisté míry i vzorem pro akce pol
ských a maďarských studentů. Na podzim však
čs. mládež k událostem v sousedních zemích
mlčela. Proč? Zřejmě jen proto, že nevěří v
revisi komunismu a už vůbec ne v nápravu
nebo nezávislost na Moskvě slíbenou komu
nisty. Cs. mládež se nemohla nadchnout pro
myšlenku maďarské revoluce, protože i v době
několikadenní svobody stál v čele revoluční
vlády v Budapešti komunista Imre Nagy. Ne
mohla se nadchnout pro revoluční reformi
stické hnutí v Polsku, protože v jeho čele stál
3 dodnes sloji bývalý kovaný : komunista a
už po druhé světové válce první tajemník pol
ské komunistické strany Vladislav Gomulka,
cterý pomáhal ještě před devíti roky pohřbí
vat onu malou míru politické svobody, která
ehdy v Polsku existovala.
Mladí Češi a Slováci neslevili nic ze svého
)dporu proti komunistickému režimu, a po
hybují, že nápravu mohou provést komunisté,
holo také nevidí spásu ve hnutí vedeném
htem, Gomulkou nebo Nagyem. Cs. mládeži
icjde jen o povaleni stalinské frakce v KSČ,
de o otevřený a neúprosný boj proti komulismu vůbec! A pro tento úkol ještě doba
ladozrála.
K.

ZBOROV
, t-x 1.
i...-. .
(Dokončení
se str. 11.)1
Ti chlapci od Zborová byli činní! Cítili v žilách
perný červenec, cítili žeh kostnického pla
mene, který pálil jejich pravdou, jejich touhou
po ní. Ta jejich pravda kristalisovala už ve
svobodu, nebo aspoň k jejímu počátku. Tolik
tu toho bylo v duši, s čím by se bylo třeba
narovnat, i sesílit a scelit se opět po stoletích
v pořádný národ. A protože boj se cení zvlášť
ve válkách nejvýše, tož kluci, jak si po prostu
říkali, bojovali a jejich vítězství bylo zváženo
hned v Ženevě a pak ve Versalilích. To je
zapsáno v československých dějinách; nejenom
v legionářských románech. Je to jeden z nej
krásnějších zpěvů našich moderních dějin.
Po odstupu času, už takových dvacet let, po
několikerém zachvění se opony, hledíme na
ledacos z toho jinak; nikoli na Zborov sám.
Ale na ta suchá, hubená léta, která se na naší
národní roli objevují v podobě cizáckého pýru,
kterým je náš život hořký.

Vedení KSČ obhajuje Stalina
(Dokončení se str. 1.)
Ústřední výbor stalinistické KSČ přijal resoluci, která má členy strany i ostatní občany
vyléčit ze všech těchto úchylek. Hlavním hes
lem resoluce je »boj proti všem projevům a
vlivům revisionismu®. Rolník má být napříště
veden nejen k socialistickému hospodaření,
ale také vychováván k »socialistickému myšle
ní a životu®. Studentům bude zvýšen příděl
marx-leninských lekcí a budou zase posíláni
na ^kolektivní® brigády. Má být uskutečněno
užší spojení komunistických stran (založena
nová Kominforma?), aby se lip mohlo čelit im
perialistickému nebezpečí, najmě americkému
a německému. Umělci, spisovatelé se mají sta
rat jen o otázky uměleckého projevu, ne o
politiku. Řekl Kopecký: >'Mýlí se každý, kdo
se domnívá, že některým spisovatelům bude
přiznána výsada pronášet takové politické
projevy, které nesmí nikdo v léto zemi pro
nášet. A špatně si vykládá svobodu v socia

1
।

,

Předplatné na ,, České
v UbA a v Kanadé 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 frs., v Belgii a v Lucemburku
100 bfrs.z 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 Ptas 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
Chaloupková, 65, Victoria Rd., E.
Hawthorn, Melbourne, Víc.
Belgie a Lucemburk: Emil Sklenář, 69,
rue de Trévires, Luxembourq — Fonnevoie. — 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 Pe‘
poli 4.
Israel: F. Fischer, knihkupectví a prodej
novin, Haifa, Hechaluz 18, P. O. B. 4923.
Kanada: František H 1 u b u č e k, 627 College Avenue, Winnipeg 4, Manitoba.
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Číslo 7„ červenec 1957

Před deseti roky v Nedianicídi

Sovětští skladatelé odmítají kompromis

S kulomety proti Selské jízdě
Před deseti roky, ve dnech 4.-6. července 1947 došlo v Nechanicích u Hradce Králové k prvému většímu otevřenému konfliktu
demokratických sil se stále se stupňujícím komunistickým dik
tátem v Československu, ke střetnutí Selské jízdy s ozbrojenými
silami komunistického ministerstva vnitra, které mely za úkol
znemožnit sborové závody Selské jízdy.

SLOUŽILI JSME DOBŘE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

Hudba a koexistence

VE STARÉ VLASTI
A SLOUŽÍME DOBŘE V NEW YORKU

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK A HODINÁŘ

O tradičním hudebním festivalu »Pražské jaro 1957« sešli se
v místnostech Svazu čs. skladatelů v Praze tvůrci soudobé
hudby ze západu i z východu. Měl to být přátelský večer roz
hovorů o hudbě, která nezná hranic a měl sblížit oba tábory
k užší spolupráci aspoň v hudebním umění. »Pražské jaro 1957«
bylo vhodnou příležitostí.

Když čs. vláda r. 1945 vydala nařízeni, že všechny spolky roz
Byl to však sovětský skladatel Dimilri Kabalevský, který rozbil
puštěné nacisty mohou obnovit činnost, učinila tak i Selská jízda.
24:20, Steinway Street,
přátelskost hudebních skladatelů frontálním útokem proti všemu
To však velmi nelibě neslo Noskovo ministerstvo vnitra, které
modernímu; dodekaphonie, atonalita, to všechno je nebezpečné a
nutilo Okresní národní výbory, které již činnost Selské jízdě po
tragické. Angličtí, francouzští a američtí skladatelé se hádali s čes
L. I. City 3. NewYork
volily, aby souhlas odvolaly. Ústředí Selské jízdy proti tomuto ne
kými o to, zda někdo v Sovětském svazu má vůbec nějakou před
zákonnému nařízeni ministerstva vnitra podalo žalobu u Nejvyššiho
stavu o tendencích současného hudebního vývoje. Dimitri Šostakovič
Správního soudu. Ten na jaře 1947 nezákonné nařízení ministerstva
jim dokázal, iak dobře jsou skladatelé ve východní Evropě informo
zrušil, nebol ústředí Selské jízdy svými sta
váni, ale ani obsáhlé exposé Angličana Malnovami prokázalo, že i když většina členů
colma Arnolda o kompromisním vývoji v hud
byla pochopitelně příslušníky republikánské
bě, nutném odpadu všeho špatného či rozkvětu
strany, byl spolek sám nepolitickou a celo
všeho dobrého, socialistické realitiky ne
národní organisaci. Původní organisace Sel
i
y
o v uc
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kolébky touha postavit starý typ osvědčeného přesvědčilo.
ských jízd vznikaly v českých zemích po roce říže tryskové dopravní letadlo Tupolev 104, a letovými vlastnostmi jedinečného Sokola v
*
1848 pod označením "Národní selská banderia«, bylo Československo jediným významným celokovovém provedeni. Ze Sokola se stal
Karel AnčerI, dirigent České Filharmonie,
která povzbuzovala mezi selským lidem ná účastníkem ze zemí za železnou oponou na Meta-Sokol, stroj s prapodivným tříkolovým odmítl — na vyšší rozkaz a bez přesvědčení —
rodní uvědomění. Mnoho historických praporů 22. letecké výstavě v Paříži. Zestátněné továr podvozkem (ostruhové kolo se přesunulo pod přistoupil na požadavek amerických zákonů
a korouhvi Selských banderii se zachovalo do ny na letadla a letecké motory v Českosloven kabinu, vzalo letadlu stabilitu klasického pod o vydání vstupních povoleni. Snímat otisky
našich dob a byly chovány, zvláště mladou sku se představily v Paříži světové letecké vozku a nedalo mu výhody moderního pod prstů prý není hodné civilisovaného člověka
selskou generaci ve veliké úctě, jako posvát veřejnosti poměrně velikou, avšak z finanč vozku s třetím kolem pod motorem). Letadlo a občana svrchovaného států (to přišlo již
ná relikvia. Za prvé republiky bylo posláním ních důvodů špatně umístěnou exposicí letadel, působí svými rozměry neobyčejně těžkým před měsíci z Moskvy v případé sovětských
Selských jízd vedle tělesné výchovy a chova motorů, palubního vybavení a zkušebních pří dojmem, a stejný motor Walter Minor 4-III se umělců a vědců). Američané pokroutili hla
telského programu pěstovat ducha brannosti k strojů. Státní prodejní organisace Omnipol 105 KS nemá dosti síly ani vybavení k letecké vou a visa s politováním nevyslavily. Praha
obraně země. Stanovy Selské jízdy ukládaly předvedla — částečně ve statické části výsta akrobacii, která je u sportovního letadla před se revanšovala, odmítla vystavit visa Cleve
všem příslušníkům povinné členství v Sokole vy a částečně i v letu — tyto stroje: troj pokladem. Proto také pilot býv. leteckých zá landskému Symphonickému Orchestru s diri
a v Národních střeleckých Jednotách. Pro tyto místný letoun L. 60 Brigadýr, vhodné pro mno vodů Beneš a Mráze v Chocni, Alfons Koblí gentem George Szellem, klerý měl vystoupit
zásadní vlastenecké úkoly byla za nacistické ho úkolů, čtyřmístné, cestovní letadlo Super- žek, nemohl exhibičním letem pařížské obe na několika koncerlech »Pražského jarac.
okupace Selské jizdě činnost zastavena a řada Aero s dvěma Waltrovými motory, školní, censtvo ani zdaleka nadchnout.
Cleveland Orchestra hrála namísto toho pod
činovníků uvězněna v koncentračních táborech dvoumístný letoun Zlín Z. 226 Trener, troj
Větší úspěch měl Jiří Blaha, pilot Výzkum Szellovou taktovkou ve Varšavě. Na progra
a někteří popraveni. K těmto skutečnostem místné sportovní a cestovní letadlo Meta ného leteckého ústavu v Praze. Ukázal, že cel-, mu dvou koncertů bylo všechno, co nespadá
jiště přihlížel Nejvyšší Správní soud, když Sokol, dvoumístnou helikoptéru HC. 2 Heli- kem právem se umístil před rokem ve Velké pod pojem socialistického realismu: Bartok,
zrušil rozhodnuti ministerstva vnitra. Zane Baby a dopravní letadlo pro 22 cestujících Britanii na druhém místě v championátech Hindemith, Creston — a nakonec s politickou
dlouho poté zahájil činnost Janákův sbor Sel Avia 14.
letecké akrobacie. Jeho akrobacie byla čistě příchutí — Berliozův Maďarský pochod. Var
ské jízdy, který se rozhodl uspořádali ve
Právě toto poslední letadlo nejlépe ukázalo provedená a dokázala překvapit i množstvím šava jásala nadšením. Praha měla sociali
dnech 4.-6. července v Nechanicích velké neoriginálnost a úzkoprsost plánování telecké nových myšlenek. Jeho letadlo není česko stický realismus .
sborové závody. ONV v Hradci Králové po výroby v Československu. Avia 14 není nic slovenskou konstrukcí, ale jen napodobeninou,
*
volil většinou hlasů nekomunistických zástup jiného, než v licenci postavený sovětský do v maličkostech zlepšenou, starého německého
V Curychu se připravoval světový hudební
ců v ONV závod uspořádat, stejně jako MNV pravní stroj Iljušin 14. Nebylo nám možné si letadlo BUcker 181, které sloužilo po válce festival. Před ním se konalo zasedání Mezi
v Nechanicích. Avšak ministerstvo vnitra se prohlédnout letadlo Avia 14 i zevnitř, jak jsme v čs. letectvu pod označením C-6. Stejnou na národní společnosti pro novou hudbu IGNM.
zřejmě na povel ústředí KSC rozhodné posta k tomu měli příležitost u všech ostatních leta podobeninou je i letadlo Brigadýr. Je to v Poprvé po letech se v Curychu opět na zase
vilo proti a chtělo znemožnit podnik Selské del, i u moderních amerických tryskových podstatě letadlo Fieseler Storčh/Cáp, které dání objevily delegace z Polska a Českoslo
jízdy stůj co stůj! Funkcionáři Selské jízdy bombardérů. Avia 14 byla na pařížském letišti dostalo jen jiný motor a čelní okno z jediné venska. Přestože se oba státy již nevedly v
s výměrem Nejvyššiho Správního soudu a s Le Bourget kanceláří podivných mužů, kteří ho kusu plexiskla.
členských seznamech oblastních sekcí IGNM,
povolením ONV v ruce roztočili však přípravy bez ustání z oken sledovali pohyb ostatních
Statická výstava ukázala několik Waltro- přece se jen Poláci a Čechoslováci pokoušeli
< závodu na plné obrátky. Po celé republice členů výpravy, která se neustále zdržovala vých motorů prakticky ve stejné podobě a se navázal co nejživější kontakty. Poláci byli v
rozeslali plakáty, na nichž akademický malíř jen v bezprostředním kruhu vystavených leta stejným výkonem, jak je továrna v Praze- , IGNM mlčky reaktivováni, protože — v proti
lakreslil jezdce, třímajícího v ruce rozvinutou del a směla se vzdálit jen v nejméně dvou Košíři stavěla již v letech před a po minulé kladu s Československem — nikdy ze Spo
:s. vlajku, na koni, přenášejícím se přes ko členných skupinách.
válce. Vzory zkušebních měřících přístrojů ne lečnosti nevystoupili a jen přestali platit
munistické bariéry k cíli — k úplné svobodě.
Je těžké si představit,-jak by mohlo Česko přinesly naprosto nic nového a v podstatě jen členské příspěvky. Čechoslováci, kteří již jed
Pozvánky i s kopiemi musely býti takřka slovensko prorazit na světové trhy letecké amatérsky duplikovaly přístroje západní pro nou ze Společnosti s velikou propagadnou a
fanfárami vystoupili, museli projít přijímacími
bleskově rozeslány a to dříve, než minister dopravy se svou Avií 14. Snad jedině státy, dukce.
Ani tak však nezůstal obchodní úspěch formalitami. Potvrdili, že mají zplnomocnění
stvo vnitra mohlo vyrozumět komunistické s nepatrnou zásobou devis, by se mohly zají
z
Prahy, ukázali pověřovací listiny a — bez
sekretariáty, které by se jistě pokusily akci mat o letadla cizích typů, s neurčitou dodací československým leteckým závodům odepřen:
lhůtou a s ještě neurčitější dodávkou náhrad- , neznámý počet — v Paříži se mluyilo o 300 výhrad a bez podmínek podepsali stanovy
cmařit.
kusů — universálního letadlo L. 60 Brigadýr společnosti IGNM, které nepřipouštějí a za
Ministerstvo vnitra však nelenilo a nako- nich součástek.
Neoriginálni byla i ostatní letadla, s jedi- ' byl objednán z Buenos Aires pro argentinské kazují jakoukoli diskriminaci umělců a jejich
nandovalo narychlo do Nedtanic početné polipráce z politických a ideologických důvodů a
:ejni sbory, které měly znemožnit účastníkům nou výjimkou Mela Sokola, kterému stála u ! letectvo.
vyhlašují, že pro hodnocení platí vždy a všu
rstup do města. Už na nádraží v Pardubicích
de jen měřítka umělecká.
rabraňovali jezdcům z Moravy a Slovenska v
ialší cestě. Přesto přijelo do Nechaníc asi tisíc
ezdců s koňmi a dalších tisíc členů Selské
JEŠTÉ JEDNOU O DIVADLE
izdy bez koni. V té době se shromáždilo ve,
Pod názvem »Osudy čs. divadelnictví < jsem
něsiě asi šest set policistů s automaty. První
Vodorovně- 1. Protiklad. 5. Sportovní po
se v květnovém vydáni Českého slova pokusil
rážné napětí vzniklo v sobotu 4. července třeba.
8. Opak »velcí<. 12. Lidově »matka«.
načrtnout, jak to s naším divadlem dopadalo
lopoledne, kdy se měla konat na závodišti
13.
Spojka.
14.
Český
malíř.
15.
Ruský
náčel

po puči a vypadá nyní. V červnu otiskla re
iromadná zkouška na vystoupeni celého sbo ník kozáků. 17. Soused Cech. 19. Americké
dakce pod stejným názvem připomínky, které
rn, asi jednoho tisíce jezdců. Přestože policejní
měl k mému článku Dr. Ant. Kratochvíl. Jsou
velitelství zakázalo nástup a vstup na cvičiště, mužské křestní jméno, 20. Obyvatel Kanady.
pravdivé — ale i nesprávné, a proto jsem re
j závodní dráha a cvičiště i se sousedním 21. Soimisační slabika. 22. Daroval. 23. Ukazo
dakci
požádal, abych se k nim směl několika
družstevním dvorem Stýskalem byly obsazeny vací zájméno (množ, číslo). 24. Francouzsky
větami
vrátit.
»král«.
26.
Obruba
šatů.
27.
Lidově
»Antonín«.
policejními útvary, zazněl hlas trubek Selské
Dr. Kratochvíl správně připomenul, že Milan
jízdy. To náčelnictvo Selské jízdy vydalo po 30. Zkratka léta páně« latinsky. 31. Znám.
Jariš napsal nejdříve hru -15. březen a že dra
vel k nástupu. Hned na to vyhlásil velitel 32. Mužský potomek. 33. Umíní. 34. Část Ru
ma Boleslav 1. bylo uvedeno až v r. 1952.
policejního sboru pohotovost všech policejních munska. 36. Polská řeka. 37. Bývalá uprchlická
Ovšem, já jsem ve svém článku o uvedení
sil a esenbáci. ubytováni ve školách se vy- organisace. 38. Ženské křestní jméno (v 5. pá
Jarišova
Boleslava vůbec nepsal. Chtěl jsem
Trnuli v plné výzbroji na náměstí, kde se po dě). 40. Zkratka tiskové kanceláře. 41. Zabalil.
zdůraznit skutečnost, která je potržena komu
43.
Slovenská
řeka.
46.
Lpění
na
penězích
stavili do pochodových formací. Mezitím jednistickými prameny, že totiž Boleslava začal
rotky Selské jízdy, ubytované ve Starých Ne- (obráceně). 47. Přístroj. 48. Obuv. 49. Sloní
psát někdy v 50lém roce na státní objed
chanících, nedbajíce zákazu, přiblížili se y zub. 51. Lidově »ono'. 52. Cizí mužské křestní
návku . — Dále mi Dr. Kratochvíl připomíná,
počtu 400 jezdců, boční cestou přes les k zá jméno. 53. Možná. 54. Útulek.
že Cách dostal státní cenu za »hru Duchcov
vodišti. Také jezdci z Boharyně vyrazili ve
ský viadukt — nikoliv Mostecká stávka . Plně
Svisle: 1. Perský básník. 2. Pořadová číslov
stejném počtu rovněž v pochodové formaci a
souhlasím; já jsem však netvrdil, že Cách se
podle plánu dosáhli jižní části okraje závo- ka. 3. Město v jižní Itálii. 4. Část Starého Mě
stal laureátem za Mosteckou stávku. O této
iišté, kryjíce se v hustém a vysokém lese. sta v Praze. 5. Míra pole. 6. Včelín. 7. Jedno
hře jsem mluvil jen proto, abych upozornil na
Na povelové zatroubeni vyrazila prvá část na ze jmen býv. turec. presidenta. 8. Jedna z dis
jednu
z originalit komunistického realismu,
'ávodiště a značně lim překvapila policejní ciplin Olymp, her. 9. Postava z »Tisíc a jedné
které tehdy po prvé — přesně řečeno 18. 10.
noci
.
10.
Opak
»pravá«.
11.
Moji
v
množ,
jednotky, které si hověly v pohovu v blízkosti
36. Souhlásky
skla . 37. Syn Daedalů' Í952 v Realistickém divadle v Praze — vzdali
dvora, pušky a automaty, měly v kozlíkoch. čísle (obráceně). 16. Citoslovce. 18. Zájméno. 39. Druh dýmky. 40. Rosle na louce. 41. Obo. hold i u nás: Na scéně byl pěstován kult osob
-Hasíte povely komandantů a již se rozvíjely 22. Výrobek včely (obráceně). 24. Poddaný. živelník. 42. Korálový ostrov. 43. Čtyřiuk nosti čs. vydání, ve hře vystupovali Gottwald
pojové linie policejnídi sil proti nastupujícím 25. Druh básně. 26. Kov. 27. České město. ssavec. 44. Nádrže na koupání. 45. Korálov a Zápotocký.
■etám Selské jízdy. S automaty a s puskami 28. Druh tóniny. 29. Latinsky »milujL . 31. Pa ostrov. 47. Orientální mužské křestní jmém
V úvodu své připomínky ke květnovému
s nasazenými bodly se hnali proti selským pežský stát. 32. .-.. Paulo. 35. Něco nového. 50. Písmeno (foneticky).
článku o čs. divadelnictví Dr. Kratochvil říká,
ezdcům. Když se esenbáci přiblížili na vzdaže jsem přehlédl několik skutečností , které
enost sto metrů k šikům Selské jízdy, ozvaly
považuje za tragické mezníky ve vývoji čes
se z protější strany od lesa polnice druhého
kého divadla za posledních více jak 10 let. —
plavního oddílu Selské jízdy a již se jednotzazpivá hymnu a Kdož jste Boži bojovnici a a vypočítává je v deseti bodech, poslední čtyři
ivé šiky Selské jízdy hrnuly v ostrém klusu nich obcích nabylo ještě většího rozsahu. Sel hromadně opustí město Nechanice. V šest ho už jen v jedné vélě.
ra cvičiště, právě do rozvinuté bojové linie ští jezdci byli odhodláni závody uskutečnit, din večer se nanlnilo rozsáhlé náměstí venko
Odpovím na — dvakrát. Nejdříve citátem z
etníků. Mezi celníky vznikl zmatek, zvláště, přes všecky hrozby i řáděni komunistických vany a selskými jezdci; asi dvacet tisíc lidi dopisu Dr. Kratochvíla: Každý z deseti bodů
cdyž koně postupující v překvapivém množ bojůvek, které byly do Nedtanic nakomando- vyslechlo protestní projev a po zapěni hymen by vyžadoval podrobnějšího rozboru ... A pak
ství proti sobě začli hlasitě řičet a trubky vány. Zásahem poslanců demokratickýdi stran se selští jezdci vydali do svých domovů. O ně větou, tkerou jsem napsal hned v úvodu člán
rubačů Sleské jízdy troubily k útoku. Narychlo Gottwalda a Noska byli náčelnici Selské jizdy kolik dni později se vypravila deputace Sel ku o osudech čs. divadelnictví: Do jednoho
pyly přivolány další policejní posily, výzbro ještě týž den večer z vězeni propuštěni, avšak ské jízdy do Prahy, aby požádala o ochranu novinového sloupce nemůžeme samozřejmě
jně kulomety, které rychle nastoupily do závody vláda zakázala.
vměstnat všechny podrobnosti o cestě (čs. diva
V Nechanicích to však vřelo jako v kotli. proti komunistickému teroru. Přijeli ve svých delních scén) od komunistického puče. Musíme
toku Selské jízdy a zabarikádovaly se za dtaselských krojích do parlamentu. Tam se jich
ěnými kozlíky, které si sebou přivezly do Na rozhodnuti náčelnictva Selské jízdy vy ochotně ujal poslanec Alois Cižek, který dele se omezil jen na nejdůležilější záznamy. •
Nechanic. Tak se dostali esenbáci mezi dvě trvali v Nechanicídt tak dlouho, pokud ne gaci uvedl k jednotlivým členům vlády. Na
Ano, bohužel, jako ve všech jiných článcích
ivé hiadby Selských jezdců. Byli vsak ozbro- budou závody povoleny, reagovalo policejní otázku jednoho člena delegace, zda nemá bylo i tady třeba omezit rozsah článku. A pro
velitelství
tím,
že
povolávalo
další
posily.
eni až po zuby, kdežto jezdci měli v rukou
stradi jiti se sedláky k Fierlingerovi. Cižek tože redaktor nechce, abychom psali kroniky,
enom rákosky a bičíky. Náčelnictvo SJ vf Celé noci dojížděly do města autokary s poli vyhrnul rukávy, ukázal svaly a prohlásil: Se ale dělali noviny , musel jsem z článku vycisty
i
ze
vzdálenýdt
části
Cech,
takže
jich
lálo rozkaz zastavit postup a jednalo se s
zlou se potáže každý, kdo by se opovážil na nechati na př. zmínku o zákoně č. 32 1948 Sb.
velitelem policie. Jednáni trvalo mnoho hodin, bylo v Nedtanicídi přes tisíc. Nechanice vy nechanické sedláky a Selskou jízdu sáhnout! o vymezeni právních pojmů divadla, drama
’očel Selské jízdy byl mnohonásobně větší, padaly jako obležené město. Jelikož však byly . šlo se. Výsledky intervenci sice potvrdily tického díla a uměni hereckého, ale mohl jsem
ile kulomety a zbraně na straně ministerstva vážné obavy, že komunisté chtějí vyvolal krve nezákonnost postupu ministerstva vnitra, ale vyprávěl, jak byl s. Jariš okolnostmi při
/nitra. Když náčelnictvo nepřistoupilo na ulti- prolití a Nechanice vyčistit od Selských jízd iiž tehdy se jasně ukázalo, že ani demokra nucen svá dramata přepisovat. Byl to, P°dle
natum a odmítlo závody odvolat, zatkla za' třebas zbraněmi a když se napjeti stávalo tická většina ve státě nezmůže nic proti oz- mého názoru, pro článek o poměrech v čs. di
ýkací četa tajné policie všecky náčelníky a každou hodinou kritičtějším, bylo s velitelem brojené menšině komunistické, která již tehdy vadelnictví po únoru 1948 argument pádnější
dvěma policejními autokary je odvezla do policie dohodnuto, že náčelnictvo shromáždí na plné obrátky připravovala komunistický než citace zákonů a zprav o konferencích.
(osm)
/ěznice Krajského soudu v Hradci Králové. všedtnu Selskou jízdu na náměstí do pocho puč, k němuž pak došlo v únoru 1948.
Řím ovšem vzrušení v Nechanicích a v okol- dových formací, přednese projev, shromáždění

Čs. letadla na výstavě v Paříži
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Čemu se doma směji Pád předního jihomoravského komunisty
Jak víte, byl letos v březnu a dubnu soudruh
Široký a několik dalších soudruhů na návštěvě
v Asii. Dlouho se zdrželi u našich čínských
přátel. Jezdilo se po továrnách a hodně a dlou
ho se řečnilo. A toto se prý 'stalo v městě
Cun Dra-li v provincii Ke Ca-li:
Soudruh Široký vylezl na tribunu a řečnil o
torn, jak už od dob Džingischána má náš národ
všechny Číňany a Asiaty vůbec v lásce, a jak
Stalin loto přátelství ještě utvrdil a tak po
dobně. Mluví hodinu a pak se obrátí na tlu
močníka, aby to přeložil.
A tlumočník povídá směrem k davu: »Ping.«
A víc ani slovo. Široký se trochu podivil, ale
když slyšel, jak sem tam někdo zaplácal,
uklidnil se a pokračoval další hodinu.
Vyprávěl o tom, jak jsou českoslovenští ob
čané spokojeni, když za stroje, které pošlou
do Cíny, dostanou kachní konservy, ojediněle
i vlaštovčí hnízda a jiné pochoutky. A pře
kladatel celý ten hodinový proslov přetlumočil
slovy: »Ping pong.
Zavrtí Široký hlavou, ale mluví ještě hodi
nu, jak je z domova zvyklý. A nato tlumočník
uzavře veřejný projev slovy: »Ping pong ňuí
ňuí ňuf!« A všichni přítomní tleskali jak diví
a volali hurá a sláva ...
Soudruh Široký i jeho spoludelegáti byli pak
velmi spokojeni a jen zářili. Široký si však
neodpustil otázku:
»Poslyš, soudruhu tlumočníku, jak to, že's ten
překlad tak lehce zvládl, a žes tak dlouhý
hovor mohl přeložil tak, ehm, velmi stručně?
Co's jim vlastně řekl?«
»No, soudruhu hoste, po první hodině jsem
jim celé to tvoje povídáni přeložil slovem
,,Nesmysl". Tu druhou hodinu projevu jsem
přetlumočil slovy: Ještě větší nesmysl! A to
ping pong ňuí ňuí ňuí, to znamená: Už toho
nechal, plácejte!'
Tohle se taky stalo, když byla delegace z
Prahy v Čině. To se prý jeden z našich komu
nistů zeptal Cu En-laje, kolik že je v Čině od
půrců komunismu.
»Já bych ŕek'c, povídá Cu En-laj, »že asi tak
13 milionú.r
»To je zajímavý", povídá na to ten náš. >To
je zajímavý. My jich máme taky tolika

Zprávy z měst a krajů
Lidice. Patnácté výročí zničení Lidic bylo
vzpomenuto manifestaci 15. června za velmi
početné účasti veřejnosti a za přítomnosti de
legací ze 17 zemí. Pietních oslav bylo zneužito
komunistickým režimem k štvavým útokům
proti západu.
Ležákv. V neděli 23. června vzpoménli oby
vatelé Českomoravské vysočiny patnácté vý
ročí vyhlazení této osady nacisty. Po vyhlazení
Lidic, zapálili nacisté i osadu Ležáky v Par
dubickém kraji, všecky dospělé obyvatele za
vraždili a jejich děti odvlekli.
Kutná Hora. Je jedním z mála měst v CSR,
kde nebyl dosud odstraněn pomník presidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka.
Kolín. Devátého června oslavovalo město
700 výročí, kdy Zálabí ve XIII. stol, obdržela
od krále Přemysla Otakara II. městská práva
s výsadou postaveni městských hradeb, v nichž
vyrostl Kolín. Oslavy byly zahájeny koncertemCeské filharmonie, vystoupením 500 pěvců
z 12 mést pražského kraje a koncertem 120členné Kmochovy kapely řízené kapelníkem
Týrem, který byl za svou činnost poctěn pa
mětní pečetí města Kolína. Kromě slavnostního
zasedání místního národního výboru hrála se
v Oblastním divadle premiéra hry Fr. Kožika:
Největší z Pierrotů, o slavném kolínském ro
dáku, velkém mistru pantomimy Janu Kašparu
Dvořákovi, známém po celém světě pod jmé
nem Deburo.
Miletín. Rodiště K. J. Erbena připravuje vy
budování památníku básníka Kytice . V prv
ním poschodí miletínského zámku budou in
stalovány bohaté sbírky z Erbenova rodného
domku.
Lidice. Clen britského parlamentu Barnet
Stioss a sovětský generál Pankow se stali
prvými čestnými občany obce Lidic u Prahy.
Poslanec Stross, člen socialistické strany,
který byl jako předseda britského výboru, na
zvaného »Lidice budou žít přítomen slavnosti,
označil tuto českou obec jako symbol světo
vého míru.
Česká Skalice. Národopisná přehlídka sou
borů z Hradecka konala se za účasti dvou set
lidových umělců v zámecké zahradě v Ratibořicích, v místech posvěcených dílem Boženy
Němcové „Babička .
Litomyšl. Tradiční majáles mládeže, uspo
řádaný o letnicích měl na poradu slavnostní
matiné z veršů mladých básníků. Po tradič
ním průvodu, v němž byl také nesen starobylý
studentský prapor Litomyšle následoval kar
neval.
Dobruška. Na náměstí má býti postaven
pomník F. L. Věka.
Ostrava. Do města přijela tříčlenná delegace
britského města Caventry, která dlela v Česko
slovensku u příležitosti vzpomínkové slavnosti
v Lidicích a uzavřela s městem Ostravou přá
telství.
Brno. Antropologická společnost uspořádala
slavnostní večer na počest 80. narozenin prof.
dr. Karla Absolona, významného vědeckého
pracovníka a objevitele punkevních jeskyň.
Litoměřice. Dům pod báni a kaple sv. Vác
lava patří k nejkrásnějším barokovým stav
bám. Město bylo prohlášeno za městskou hi
storickou reservaci. Připravuje se zvednutí
mostu přes soutok Labe a Ohře, pod nimž po
vede první elektrifikovaná trať v Ústeckém
kraji.
Železný Brod. V Lišném byl nové vybudo
ván závod, z něhož každý týden odchází do
Anglie, Kanady, Austrálie a dalších zemí na
14 tisíc tuctů nejrozmanitějších skleněných postříbřenýdi kamenů k módním doplňkům.

Po roce 1945, v době osídlování pohraničí,
vnucovali se do národních výborů a úřadů v
pohraničí všelijací kariéristé, často vyslovení
darebáci, kteří se kryli komunistickou legiti
mací. Patřil k ním Ing. Gustav Baráček,
tajemník Jednotného Svazu čs. zemědělců ve
Znojmě, kterého velmi dobře znají mnozí naši
čtenáři z jižní Moravy a kteří se dobře pama
tují na jeho teroristickou komunistickou čin
nost mezi osídlenci, které nutil do komunistické
strany. V Sedlešovicích u Znojma zabral po
odsunu Němců jednu z nejpřepychovějších vil,
odkud pak podnikal nájezdy po jihomoravském
pohraničí. Vyneslo mu to po komunistickém
puči v únoru 1948 poslanecký mandát a další
politickou kariéru. Stal se náměstkem ministra
zemědělství a lesnictví a ředitelem Hlavní
správy Jednotných zemědělských družstev, čili
byl jedním z hlavních organisátorů a budova
telů kolchozních družstev v Československu.
Velmi často hovořil o zemědělských odborných
otázkách v čs. komunistickém rozhlase a platil
v komunistické hierarchii za předního komu
nistu. Ing. Gustav Baráček se stal dokonce
předsedou ústředí »Ceskoslovenské myslivecké
jednoty® v republice, která sdružuje 110 tisíc
myslivců. Závratná kariéra, několikeré vysoké
příjmy, zvláště pak funkce v Cs. myslivecké
jednotě jej svedly k životu na vysoké noze.

To byl ovšem začátek pádu, neboť, jak jsme
se z nenápadného článku v Rudém právu do
zvěděli, ing. Gustav Baráček byl zbaven funkce
v Cs. myslivecké jednotě. Zjistilo se totiž, že
na státní a veřejné útraty ing. Baráček jezdil
na hony a všelijaké trachtace a pitky a k sou
kromým účelům projezdil mnoho set hekto
litrů služebního benzinu a co více, zneužil
funkce předsedy Cs. myslivecké jednoty. »Na
jedné služební cestě do Bratislavy® čteme v
Rudém právu: »si ing. Gustav Baráček zajel
jen letmo položit jelena do Topolčianek a
ještě si rychle naorganisoval na jižní Moravě,
tak říkajíc nadháňku. Trvala sice tři dny, ale
výsledky byly! Padlo tu třicet laní' mimo je
leny’ a muflony’, kterých padlo asi dvacet a to
v době hájení laní. Správný myslivec by řekl:
„Pěkná řezničina."® — Z komunistického tisku
jsme se sice nedověděli, jaký’ je další osud
ing. Baráčka, neboť vedení KSČ činilo jistě
vše, aby tuto ostudnou aféru před, veřejností
pokud možno ututlalo, avšak je jisté, že ing.
Baráček zmizel v komunistickém propadlišti,
není již poslancem, ani náměstkem ministra
zemědělství. Asi odpykává trest v některém
komunistickém kriminále, do kterého přivedl
mnoho nevinných lidí na jižní Moravě. To tak
chodí: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!

Plzeň. Komunistická policie zatkla skupinu
osob, které obvinila, že opatřovaly pro anglic
kého agenta Milana Strunce informace o vý
robě ve Škodových závodech. Byli zatčeni Ka
rel Scheinher, vedoucí obchodu »Elektra«, ing.
Rudolf Palaš, býv. zaměstnanec Škodových zá
vodů, Václav Červenka, býv. majitel zasíla
telské firmy a Josef Rada, býv. obchodník a
některé další osoby.
Křivoklát. Nedávno tu byl objeven gotický
oblouk spojující dvě veliké přízemní místnosti
hradu v jednu. V současné době provádí se
oprava hradní věže.
Veselí nad Lužnicí. Zajímavostí sportovního
hřiště bude tribuna postavená z předpjatého
betonu, prvá tohoto druhu nejen v republice,
ale i ve střední Evropě. Pod střechou pro pět
set návštěvníků nebude žádný nosný sloup.
Domažlice. V rámci hudebních slavnosti k
uctěni památky prof. Karla Procházky »Hudební Domažlice 1957®‘bylo vzpomenuto slavného
Sestíkova chodského kvartéta soubornou vý
stavkou památek na Šestikovo kvarteto.
Cheb. Také letos pokračuje rekonstrukce
starobylé části města. V minulém roce bylo
k obývání upraveno padesát domů a do konce
roku 1960 má být opraveno 41 bloků o 530 domech. Při adaptacích odkryli odbornici staré
malby na stěnách a obnovovány jsou i jiné
památky. Uvnitř středověkých domů jsou in
stalovány koupelny a ústřední topení, aniž by
se tím porušila starobylost budov. V této části
města mají býti vybudovány obchody, tržnice,
hotely a několik kaváren a restaurací.
Nový Bor. V rámci oslavy 200. výročí za
ložení tohoto proslulého severočeského sklář
ského města byla uspořádána výstava mistrov
ských výrobků novoborských sklářů, které
jsou proslaveny daleko za hranicemi.
Praha. Policie dopadla osmičlennou tlupu
pašeráků, kteří převáželi ze Švýcarska přes
Rakousko pánské a dámské hodinky’ a poško
dili tak stát na clu a na daních o sto tisíc
korun.
Bílovec. Komunistický soud odsoudil rolníka
Karla Uhla z Jistebníku nad Odrou na čtyři
měsíce vězení za neplněni dodávek.
Bystřice nad Pern. Po obou stranách virské
přehrady vyrůstá nové rekreační středisko s
chatami a hotely. Na přehradě je též pláno
vaná hromadná lodní doprava.
Liberec. V Hodkovících nad Mohelkou ko
nala se divadelní soutěž »Třetí. hodkovické
jaro; za účasti divadelních souborů z Mnichova
Hradiště, Turnova, Jablonce nad Nis. a Želez
ného Brodu. Vítězem se stal pořádající soubor
J.K.Tyl z Hodkovic, který získal křišťálový
pohár za předvedeni Jiráskovy »Vojnarky«.
Klatovy. V polovině července bude otevřena
výstava karafiátu. Příští rok se klatovští pěsti
telé zúčastni světové zahradnické výstavy v
Bruselu.
Kostelec u Jihlavy. Místní závod na uzeniny
oslavil čtyřicet let trváni. Kostelecké párky,
trvanlivé salámy a šunky jsou známy ve všech
světadílech. Z malého závodu, kde pracovalo
pouze 25 dělníků vznikl masný kombinát,
který denně poráží sto hovězích kusů, nebo až
350 vepřů.
Olomouc. Varhany’ v chrámu sv. Mořice —
jedna z nejcennějších barokních památek ve
střední Evropě budou opraveny. — Počítá se,
že město bude miti v budoucnu 120 tisíc oby
vatel. Průmyslu je vyhrazena východní strana
města a stavba obytných domů se soustředí na
Letnou a mezi Úřední čtvrti a Neředínem.
České Budějovice. U »Budváru se staví
železniční podjezd, který bude dán do pro
vozu na podzim 1958.
Krnov. V městě má býti 8. záři t. r. odhalen
pomník B. Smetany.

Pardubice. Do konce roku 1958 překlene
Labe v Pardubicích nový, železobetonový most,
který bude 170 m dlouhý a vozovka 24 m širo
ká. Most bude postaven z předpjatého betonu.
Tábor. V Méšicích mají na 1500 obyvatel
jediné holičství a k tomu ještě zavřené. V
obci je sice několik vyučených holičů, ale ti
raději holí doma a na černo. (Dikobraz)
Karlovy Vary. Elegantní soubor »Splendid«
bohatě broušený se široce zlatým okrajem,
který vyrobily sklárny ve Dvorech odkoupil
podle zprávy čs. komunistického rozhlasu »jeden z nejbohatších mužů světa maharadža Myjama z Hajdarabadu®.
Brno. Před časem odkryli stavební dělníci
při hloubení základů na Tučkově ulici prame
ny, které mají na povrchu teplotu přes 50 stup
ňů C. Pokusnými vrty, které povedou do
hloubky až sto metrů, se má zjistit rozsah i
množství teplé vody.
Brno. Knínická přehrada se stala nejnavštěvovanějším rekreačním střediskem Brňanů, tak
že o pěkné neděli se tam sejde až sto tisíc
lidí. Po levé straně přehrady byla vybudo
vána restaurace s rozlehlou terasou pro 350
návštěvníků a zlepšeno zásobování, které až
dosud byla nedostatečné. V okolí přehrady je
14 chat soukromníků a 56 rekreačních středisek.
Ostrava. V poslední době bylo zatčeno
28 osob a podáno trestní oznámení na 103 osob,
převážně zaměstnance podniku »Ostravské pe
kárny : a Velkoobchodu potravinovým zbožím,
kteří podle zpráv komunistického tisku nedo
držovali recepturu při výrobě bílého pečiva a
zpronevěřili margarin, cukr, máslo, vejce a
kradené zboží prodávali za sníženou cenu pře
kupníkům, vesměs vedoucím prodejen »Pramen . Hodnota zcizeného zboží činí asi půl
milionu korun.
*

KDO ZEMŘEL: Joe Hloucha, spisovatel a
cestovatel, znalec japonského a orientálního
umění. — Otakar Nejedlý, profesor speciální
školy krajinářské na Akademii výtvarných
umění. — Anna Maria Tilschová, spisovatelka.
— Jan Janota, dirigent Cs. rozhlasu a býv.
člen orchestru Národního divadla v Praze,
který v letech 1912—1926 byl dirigentem Opery'
v Plzni a v Brně, zemřel ve věku 82 let. —
Prof. ing. arch. F. Fiala, významný architekt
urbanista, pedagog a veř. pracovník zemřel
ve věku 61 let. — Helena Svítilová-Karniková,
dioť básníka Jana Karníka-Svítila zemřela v
Novém Městé na Moravě ve věku 78 let. —
František Dedrle, významný skladatel šacho
vých úloh a studií zemřel v Brně ve věku
78 let. — Doc. Jindřich Brichta, filmový histo
rik ve věku 60 let. — V Děčíně zemřel Fr.
Straka, býv. profesor v Klatovech. — Jan Ba
lík, člen orchestru Národního divadla v. v. —
Franta Ryssl, herec a kabaretier ve věku
69 let. — Rudolf Páchl, býv. továrník z Prahy’
ve věku 79 let. — Miroslav Kysela, ředitel
Živnostenské banky’ z Prahy. — Karel Klásek,
prokurista Zivnobanky ve věku 81 let. — Arch.
František Smutný z Prahy-Smíchova. — Bohu
mil Zahradník, komerční rada z Prahy. — Ma
rie Bergmannová, vdova po MUDr. Janu Bergmannovi. — Ing. Josef Vojtéchovský, řed. po
jišťovny v. v. — František Víšek, mistr krej
čovský na Smíchově. — V Kutné Hoře zemřela
I Julie Němečková, roz. Hulvertová. — Franti' Duchek z Prahy. — Marie Hejdová z Prahy
I ve věku 87 let. — Josef Chmelař ze Žižkova.
1— Antonín Bukač z Prahy. — Antonín Střihavka, býv. majitel nožíř. závodu. — Josef
Čermák, vrchní rada v. v. ze Smíchova. — Ma
rie Zdražilová z Prahy 4, na Vršku 17. — Josef
Jiroš, vedoucí prodejny tabáku z Prahy I. —
Boh. Maťátko z Prahy.

CO SRDCE POJÍ — MOŘE NEROZDVOJl
Proto nezapomínejte na své drahé ve staré vlasti a zašlete jím skutečně hodnotný
balíček.
Zašlete jím to nejlepší.
Budou Vám za to vděčni.

Míla Pecka a Karel Rada
majitelé firmy

MANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
400 East 72nd Street
Teiephone: REgent 4-4700
NEW YORK 21, N. Y„ USA
Vám zaručují, že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejidi firmy z Vidné budou nejlepší,
které kdy dosud dostali.
Zkuste a přesvědčíte s esami.
Pište si o ceníky a informace.
Zasíláme také leky.
Převzali jsme zasílání dárkových balíčků z Dánska po zemřelém p. Rudolfu Vorlovi.
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Zrcadlo domova
Tichá resistence. »Nelze se přece natrvalo
spokojit s tím, že v roce 1956 nepřišlo v prů
myslu do zaměstnání průměrně denně 74 tisíc
dělníků pro nemoc a úraz a 11 tisíc pro růz
nou neodůvodněnou absenci. Paliva ztratila
(AZNP Mladá Boleslav) na příklad v uplynu
lém roce neomluvenou absencí 1 milion tun
uhlí. Za dob první republiky’ byla v dolech
neumluvenď absence velmi nepatrná — 0,02’/c.
Dnes je sedmdesátkrát až stokrát větší — 1,5
až 2 procenta.: Rudé právo.
Krilisoval jsi? ... tak poletíš ze závodu,
že ti nebudou stačit dveře. Takový je asi způ
sob jednáni a práce s lidmi v Českobudějo
vických papírnách, záv. Holubov. Rudé právo.
Nezájem o komunistickou ideologii. Co
bydí zejména podtrhl u dnešní problematiky
výchovy studentů na vysokých školách, je
značná pasivita studentů — pasitiva ideologic
ká. Odtud také pasivita CSM na vysokých
školádi. Výchovný vliv CSM je minimální a
nelze s ním v dohledné době počítat. :
Časopis Vysoká škola t
Důkaz blahobytu. Loni se v CSR prodalo
také 3200 tun kávy a 800 tun čaje. Ťo zna
mená, že na jednoho obyvatele ročné připadne
240 g kávy a 60 g čaje. Lidová Demokracie.
Cigáni žijú po starom. »Na Slovensku žije
približne 135.000 cigáňov. Značná část cigáňov
žije dodnes starým životom, v ktorom preva
žuje žobrota, tuláctvo, krádeže. Ich deti ne
chodia do škôl. Životná a kultúrna úroveň
týchto cigáňov je velmi nízka... Svojrázny
spôsob života cigáňov však zabraňuje do urči
tej miery prístup k ním. Doteraz väčšiny po
kusov končila neúspechom najmä preto, že ci
gáň najradšej uverí len cigáňovi.c Pravda,
Bratislava.
Nabrousil si na ně kosu! >Naši dělníci v
průmyslu dovedli vyrobit už před šedesáti
lety kosy nejlepši kvality. Ze by’ to dnes ne
uměli? Nebo si snad někdo myslí, že kosa je
buržoasní přežitek a s jejich výrobou by bylo
třeba skoncovat? Patrně i příslušná minister
stva, odpovídající za jejidi výrobu, budou asi
stejného názoru, protože by jinak už dávno
zjednala nápravu. Pročež se rozhoduji: zakou
pím kosu a když nebude sekat ani trávu, půjdu
s ni na vinníky. Ne, nemějte stradi. hlavu jim.
neuseknu, ale požádám je slušné, aby’ s tako
vým nástrojem šli sekat trávu sami. Já už se
nazlobil víc než dost!®
>'Zemědělské noviny ;, Praha
Nejsou pláštěnky. "Myslí snad v oděvním
obchodě, že malé děti chodí při dešti mezi kap
kami? Nedovedu si totiž jinak vysvětlit, proč
nemohu po tříměsíčním běhání po prodejnách
s oděvy a velmi častých návštěvách Dětské
ho domu < sehnat pláštěnku pro tříleté díté.«
Mladá fronta , Praha

Vo Veľkej Bratislave je 17 trampskýdi osád,
ktoré združujú 129 ^aktivistov c 121 trampov
a 8 trampiek..., vyše polovica trampov sú
študenti a robotníci, 18 sú povalači, ktorí ni
kde nepracujú. Učňov’ a úradníkov je svorne
po desať, najdú sa traja inženieri, dvaja asi
stenti vysokých škôl, jedným trampom sú za
stúpení architekti, akademickí maliari... rôzni
referenti a kadejakí adepti... Trampi sú sdru
žení v’ osadách: Florida, Tornáda, Tajfún, Belohlavý súp, Athabasca, Rýchle šípy, Červená
dýka, Pampero, Blesk. Myšáci, Desperádo,
Vlk, Jaskovácka, Bratstvo, Ohio, Starý tuláci,
Mladí tuláci... Promenádujú pred očami mlá
deže v úboroch covbojov z Divokého západu,
lákajú romanticky' založené deti k napodo
bovaniu. Propagujú americký zpôsob života.
Organizujú celoštátne, bratislavské a čert vie
aké potlachy. Obnovujú škodlivé tradície,
ktoré by bez nich, starých trampov, dávno
vyhynuli. Svoje nesporné organizačné schop
nosti využívajú nie ku prospechu, ale k mrav
nej škode mládeže. Kebysme im navrhli, aby
svoje schopnosti organizovať mládež uplatnili
mezi sväzákmi, aby strielali zo vzdochoviek
vo Sväzarme, a spievali v súťaži tvorivosti
mládeže, asi by sa pochybovačné usmiali. Vari
sväzácke organizácie vedie podchytiť sklon
mladých k romantike? Nebudeme sa škriepiť.
Je veľa takých organizácií, ktoré to naozaj
nevedia — v opačnom prípade by trampov
nebolo ...
»Smena®, Bratislava
HRSTKA ZPRÁV Z CSR
V čs. tisku jsme četli, že o Velikonocích bylo
v Košicích vidět hodně podnapilých a opilých
mládenců, kteří se potáceli ulicemi ve špina
vých oblecích, dokonce i s rozbitou hlavou a
hulákali...
... Cestující jedoucí vlakem z CSR za hra
nice zjišťuji, že železniční vozy v CSR máji
oproti vozům v cizině špinavá sedadla, po
trhané a umazané záclony, rozbitá okna, vy
vrácené dveře a nefungující splachování.
... Při koncertech v rámci Pražského jara
1957 byly mezi skladbami posluchačům Sme
tanovy sině Obecního domu — servírovány
dušené ledvinky a smažené řízky — ovšem, ve
formě kuchyňských výparů, vnikajících z cho
deb do Smetanovy sině.
. .. Spotřeba alkoholu na jednoho občana v
CSR činí čtyři litry kořalky, 80 litrů piva a pět
litrů vína.
... Nápadná je vysoká úrazovost v země
dělství. Tak třeba v prvních třech měsících
letošního roku došlo v Olomouckém kraji ke
215 úrazům, z nichž čtyři byly smrtelné.
... Půl tisíce severočeských horníků touží se
podívat do zahraničí. Zajímají se o dovolenou
u Severního, Černého a Jaderského moře a
kdyby dostali visum, rádi by shlédli západní
země.

. SEZNAMY NOVÝCH I ANTIKVÄRN1CH KNIH
j všem zájemcům zasílá INTERPRESS, Ltd.,
। 132, George Street, London, W. 1., England.

České Slovo

Moudrý řlovřk myslí na své slarosli jenom když lo má nějaký smysl; jindy myslí na jiné
věci, anebo je-li to v noci, vůbec na nic.
Berlrand Russelí

M E ZIH R A
Z helia oceli obrovský letoun je čas
stoupající clo souhvězdí Vah
Z vodíku křišťálu obrovský teleskop je čas
houba a' prstenec, zlatý lesk na oceánu
pod nimiž je ledacos vidět v souhvězdí Vah
Proč právě Váhy?
Pro ten rým že čas je drahý
Čas je drahá lidská konstrukce
prvá z prvých vyrostla z lásky a umění v krvi
Čas je věčná věta a dech na lidských rtech
bez interpunkce
závratné drama Atomu
něco, jako na zemi — vstup zakázaný do domu
kde nevíš co tě čeká
Až jednou se přijde na to
že je to jenom hr?. — na člověka
Divadlo pro zvědavá božstva sil
Jim Nevada nevadí
ani to. co ze Sibiře se šíří
ty širáky vodíkových par
ten déšť po houbách
jak houby po dešti
a ty deště nic dobrého nevěští
Nic dobrého — a tedy zlo?
O. silozpytče, věř, že ti jen uklouzlo
Jinak letoun času provede tah
Smeten budeš do souhvězdí Vah
A tam je spravedlnost
(Ze »Zápisníku« J. R.)

VELIKÉ DNI
(K 40. VÝROČÍ BITVY U ZBOROVÁ)

RUDOLF MEDEK
»Kde se tady berpu?«
»A jak voní se tady berou?«
No, poněvadž mne ty rošťáci nechtěli pustit!
Tak tak, že jsem doběhl včas. Vědí, běžel jsem
plnou parou z Petrohradu do Kyjeva, z Kyjeva
do Proskurova, z Proskurova do Jezerné! Jak
jsem slyšel, že se bude nastupovat, praštil
jsem s tím se vším, a jechal jsem. Zdrželi mne
zase teď doktoři v lazarete v Krásné. A přece
jsem přišel včas. Nu, a voní sou tu taky! Tak
praštili s tím emisařstvim?*
Byl to pan Kódl a Budecius.
Doběhli už k bateriím, podporujícím útok
na Mogilu , jež ovládala ještě bojiště a jež se
úporně bránila. Se stanovišť viděli útočnici
vlny dobrovolníků, prolétajících hustou mlhou
a dýmem ohnivé clony dělostřelecké.
; Snad přece přijdeme pozdě ...« zahučel Bu'íecius. Celou noc jsem nespal. Nic se tu člo
věk nedoví. Byl jsem na velitelství brigády
v Krásném. Snad zítra, snad pozítří bude hlav
ni útok, řekli mi. Tajnůstkářství. A letím jako
blázen z Kyjeva, všeho politisováni a emisařování jsem nechal — neboť: naši jdou do úto
ku! Sám, samojediný se probírám tou demoralisovanou sebrankou, všude slyším: Češi jsou
v předu, ta divise utekla s fronty, tento korpus
odřekl útočit. Tupé tváře opilých, demoralisovaných zemljaků šklebí se na mne na všech
cestách, vysmívají se mi. A hle, kouknou: tam
jsou naši kluci. Hrom a peklo! Víří to, hřmí,
ohromná hudba! Druhý pluk — ve předu! Tam
se drti překážky a stékají posice! To je jinší
hudba než na „Uťugu"! Slyšeli, že Rybář je
zabit? Slyšel jsem to již v Jezerné. Ale žel,
němči jsem ani času, navštívit tam jeho hrob.
A v Cecové jsme potkali raněného Husáka a
Syrového. Syrový má vystřelené oko!
Chudák, pan Syrový!- řekl těžce Kódl.
Před nimi zuřila bitva. Dalekonosná děla
střílela přes jejich hlavy na Cecovou.
Telefon nepřestával zvěstovali radostné úspědiy. První linie vzata!
Seběhli rychle se stanoviště. Širokým úvozem
proti nim se valily již zástupy prvních zajatců.
Budecius viděl, kterak v jejich čele jdou dva
lidé, držící se téměř v objeti. Cech a Rakušan.
. Co je to? To je nějakého přátelství?. Vždyť je 1o můj tata, ty troubo! řekl mu
šťastně mladičký dobrovolec. Málem bych ho
byl, chudáka starýho zabil. Ani teď se z toho
nemohu vzpamatovali.
A táta, padesátník, kýval hlavou, v obličeji
vlhly dvé bleděmodré oči, a žilnatýma rukama
stále jen hladil synáčka, jenž byl raněn do
ruky.
Tak don! volal nevrle Kódl, jenž letěl ku
předu, ztráceje se v chumáčích šedomodrých
uniforem a rozrážeje svými mocnými lokty je
jich nespořádané řady.
Bitva hřměla dále.
Budecius byl opojen touto nesmírnou a slav
nou hudbou.
Vital každý granát, jenž mu svištěl nad hla
vou. Hrdinství, jež zřel vůkol sebe, přeplňo
valo jeho duši. Pociťoval mocného uspokojeni
a zadostiučiněni. Viděl, že se zrodil den ne
smrtelný a nevyslovitelně krásný. Litoval jen,
že nebyl stržen do první vlny, že nemohl již
doběhnout! prvních marathonských běžců smrti
a vítězství.
Potkávali lidi, jež si tak osudově zamiloval!
České vojsko!
Malý vojáček běžel naproti němu, drže si
ruc e na ústech a vyplivuje krev. Usmái se, na
něj, odplivl krvavou slinu a zakoktal vesele-.
Tak se mi zdá, že jsme dnes dali tatíkovi
Žižkovi flek.
A utíkal dále a spěšně na obvazišté.
^Vítězství! Vítězství! šumělo kolem něho.

Všichni bratři, živí, raněni i padlí se usmívali.
Vzduch byl prosycen touto slavnou zvěstí,
vítr přenášel ji přes cecovské výšiny do širé
Rusi a přes hodovské lesy do týlu nepřítelova
a až za Karpaty do vlasti.
K večeru bylo ovšem zřejmo, že česko
slovenská brigáda prolomila frontu nepřátel
skou a zničila celou rakousko-německou divisi.
Pod vesnici Cecovou se shromáždily roty
k oddychu. Ruské vojska pronásledovala po
raženého nepřítele.
Nad táborem se chvěl teplý červencový pod
večer. Zde i onde vzplanuly ohně. Zasedli
k nim někteří dobrovolci a zpívali. A ostatní
shledávali známé a zjišťovali ztráty. Třetina —
celá třetina jich tu nebyla.
Procházka Mikuláš padl!
Růžička Jaroslav — padl!
Ale také Strnad Otakar! Plšek Vladimír!
»Již, chudák, nezakoktá: Na P... na Prahu!«
poznamenal Perný tichým hlasem u roty, jež
ztratila tolik skromných a krásných hrdinů.
Budecius se zachvěl.
»A práporčík Březa?« otázal se plaše.
»Padl!«
»A Skála?«
Dovedu tě k němu, bratře ...«
Byl to Liebermann, jenž se vynořil ze tmy
a přiblížil k němu tvář, tak známou.
Prošli skupinami dobrovolníků, mezi stany a
ohni, mezi jejich písněmi a vzpomínkami.
V temnotě před nimi stály nevlídné chalupy
cecovské. V jedné z krajních bylo světlo.
Vstoupili. Na zemi na slámě leželi tři dobro
volnici. Dva bratří-sanitáři je hlídali.
Vesměs nervový otřes. To přejde. Za ně
kolik dní bude dobře. U někoho to může trvati
i déle. Někdy je to horši, než poraněni....
Sanitár byl vlídný a svým chráněncům dělal
pomyšlení.
Skála obrátil nepřítomné oči k příchozím.
Poznal však ihned svého přítele a rozradost
nil se. Ukazoval mu útržek Březový košile a
šeptal: Dám to zítra Marině a kloučkovi.*
Budecius si sedl k němu. Povídali si jako
děti.
*
Čtvrtého července na pláni nad Cecovou
byli pohrbeni padli. A to již celý svět zněl
slávou veliké bitvy u Zborová.
Vane mírný vítr na tomto tichém návrši, nad
ohromnou mohylou mezi poli.
Budecius byl mezi těmi, kdož se tiše roz
cházeli po velikém a bratrském pohřbu.
Ale nesešel dolů do vsi jako ostatní. Zatou
lal se v polích a přiblížil se svahu, s něhož
bylo možno přehlédnout! celý kraj. Bylo pod
mrakem, z nějž chvílemi proráželo slunce.
Pred nim v údolí leželo městečko Zborov.
Bylo něco přízračného nad ním, podivný přisvit z mraků, jenž se střídal se stínem.
Veliký den byl vykoupen*, řekl si tiše. :A
jako vše na světě, byl vykoupen krvi. Ale ne
byl sám život zrozen v krvi?*
Je mi leskně a je mi slavně: spěte sladce,
Rybáři, Březo, Plšku!«
Zmocňovalo se ho nesmírné pohnuli, jemuž
ztéží bylo možno uniknouti.
Klesl na kolena a schýlil hlavu až k zemi.
Země voněla. Bylo ticho vůkol, jen v dálce
slabě duněla -děla.
Rozeznal vůni mateřídoušky. A tu si řekl:
Nezahyneme! Bloudili jsme, ale teď už ne
zahyneme. Byl jsem mezi prvními, kdož blou?
dili. Zřel jsem vše v jediném člověku, jako
ostatní vše zřeli v pustém množství. Ale nyní
nezahyneme. Bratrství horoucích a silných srdci
nedá zahynouti pam všem ,..*
•
Nedá zahynouti...
• Nedá zahynouti-

Slovíčko nejmenších

Exulant baroka
P' 1 /smě dva význačné výtvarníky světo
vému umem baroknímu — rytce Václava Ilollara a portretistu Jana Kupeckého. Hollar si
ZV° í: 7a"ový domov Anglii a Kupecký se
usadil v Německu. Jinak v první čtvrti 17. sto
letí — jak praví kronikář — nebylo v českých
zemuh výtvarného umělce, jenž by se nadáním
v tvůrci Silou alespoň přiblížil vlašským mi
strům. Jedine Hollar, jenž podle svědectví Ko
menského byl též exulant, nadprůměrně vynikl
a byl oblíben všude tam, kde postupně žil —
v Nemecku, ve Flandrech a posléze v Anglii.

Vám, větším čtenářům Slovíčka posíláme
dnes hezkou básničku Josefa Václava Sládka.
Jmenuje se: Domove, domove!* Mohli byste
se jí teď o prázdinách naučit zpaměti. Doma, za
doby první republiky se jú učívali žáci ve
třetí třídě. Dávejte dobrý pozor na výslovnost!
Ať vám báseň maminka několikrát přečte.

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK:
Domove, domove!

!
i
!

1. Domove, domove
druhý a jediný,
nejdražší, nejsladší
' nad světa končiny!
2. Nejdražši, nejsladší
na světě ze všeho,
daný mi v kolébce
od Boha samého!
3. A kdybych ve světě
ze všech byl nejchudši
tys mi dán za poklad
v matčině náručí.
-í. Jinde jsou krásnější,
jinde jsou šťastnější,
ale tys nad všechny
vlasti mi milejší.
5. Před mořem, za mořem
nenajdu takové,
jako ty, milený
český můj domove!

KAREL VÁCLAV RAIS:
KAREL HAVLÍČEK
Po silnici k Jičínu šla shrbena stařenka. Šlo
se jí těžce, protože nesla na zádech velkou
nůši dříví. Babičce bylo už sedmdesát roků.
Šátek ji spadl do týla a slunce svítilo na její
šedivé vlasy. Bylo ticho, jen pěnkava na ja
bloni zpívala. Tu dohonil stařenu mladík po
městsku oděný. Popřál dobrý den a hned se
,ptal: > Kam s tím dřívím, matičko?*
KN C E S
i . J. \ R
'
I do Jičína. Musím je prodat, aby bylo na
hy.' ui< U. '{tref th .rťr/// , )},-.i
j.-. ■:
> chleba. A kam vy?«
I jen tak*, zasmál se mladý muž a jeho
Dvacetiletý Hollar po odchodu z rodné Prahy
r. 1627 zahájil uměleckou pouť ve Frankfurtě živé hnědé oči se rozzářily. »Cestuji, abych po
nad Mohanem v dílně švýcarského mědirytce znal tu naši milou českou zem a promluvil si
Meriana. Další zastávkou byl Štrassburk/ od s lidmi, které potkám.*
To vy jste asi student?* zeptala se stařenka.
kud po čtyřletém působeni přišel do Kolína
Mladík přisvědčil a najednou se na okamžik
nad Rýnem (1633—36). Tam se seznámil s an
zamyslel
a potom řekl: »Babičko, složte to
glickým vyslancem u císařského dvora Tho
masem Howardem z Arundelu, který ho po dříví, chvilku vám je ponesu.*
Stařenka nechtěla, bránila se, ale mladík
zval do Londýna.
Ve službách hraběte Howarda setrval osm roků jinak nedal. Musela usednout na trávník nad
(1636—44). V tomto údobí se teprve začíná příkopem a sundat nůši. Student si ji naložil
vzrůst jeho umění. Hollar leptá krajiny, por na záda a řekl: > Teď se nám půjde veseleji!*
Babička vedle něho cupala jako poplašená
tréty, ženské kroje a předměty uměleckého
řemesla. Za pobytu v Londýně byl velmi spo koroptvička. Stále jen spínala ruce a opako
kojen, ale kvůli politickým bouřím musil z vala: Cím já vám to oplatím?*
Proč byste oplácela?* smál se mladík. »MyAnglie odejit do Antverp, kde pak mistrně re
produkoval některé obrazy van Dyckovy, Ti- slim, že už jste, se v životě dost napracovala
a
nasloužila
jiným, proč by někdo nemohl po
zianovy a jiné.
V r. 1652 se Hollar opět vrátil do Londýna. sloužil jednou vám? To je jen malá oplátka za
Leč jeho druhý pobyt v Anglii byl velmi kruš to, co jste udělala pro druhé.*
ný. Hollarovy práce byly tehdy již málo hono
Babička se usmívala a nepřestávala děkovat.
rovány, takže HoUar byl odkázán na velko Kdo je potkal, každý se za nimi ohlédl a my
rysost nakladatelů. Kromě toho se přidružilo slil si: »To je šťastná paní, ta má hodného
Závěr jeho života byl smutný — poslední syna.*
léta žil ve značné chudobě, z níž ho 25. března
Student dal babičce dříví až před městem,
1677 vysvobodila smrt. Vynikající český rytec kde se jejich cesty rozcházely. Když už byl na
Václav z rodiny Hollarů z Práchně odpočívá odchodu, poprosila ho stařenka: »Tak mně
na londýnském hřbitově ve Westminsteru ...
aspoň povězte, jak se jmenujete, abych věděla
*
na koho mám vzpomínat a za koho se mám
Hollarova tvůrčí činnost byla velmi rozmani modlit. *
tá. Velmi hodnotná je na přiklad sbírka kostý
Mladík se trochu zamyslil, potom pohladil
mů, hlavně ženských. Jde o více než sto krojů její vrasčitou tvář a stříbřité vlasy a řekl: »Já
anglických, českých, ir' ^couzskych, holand jsem Karel Havlíček a narodil jsem se v Bo
ských, italských a rakouských. ;— Z mytho rové u Německého Brodu.*
logie ryl obrazy bohů a bohyň řeckých, obrazy
k Homérovi a Virgilovi, dále obrazy k bajkám
BUDKA V POLI
Aesopovým. Hollar provedl též několik zdaři
lých podobizen jako na př. Hamilton, Dúrer,
(Česká národní pohádka)
Ŕaiíael, Luther, Rubens atd. Neméně známy
jsou jeho kostymní figury mnichů a jeptišek,
V poli stála budka. Přiběhla k ni myška
pak negři, Turci, Číňané, erby, pečeti, znaky, Hrabalka:
vzácná sbírka mušli a pod. — Vcelku jeho dílo
Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?*
představuje 2.750 listů a 350 kreseb.
Nikdo se neozval, tak si myška vlezla do
Zajímavou ukázkou z Hollarovy tvorby je budky a zůstávala v ní. Přiskákala žába Kuňsoučasná výstava v Mnichově, věnovaná k k alka:
350. výročí jeho narození (14. červenec). Na
Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?*
výstavě lze shlédnout četné rytiny, znázorňu
Já myška Hrabalka. A kdo jsi ty?«
jící pohledy na různá města jako na př. velký
> Žába Kuňkalka.
pohled na' Prahu (1649) s česko-latinsko-něPojď, můžeš zůstávat se mnou.
meckým popisem, z Hollarova pobytu v Ně
I přistěhovala se žába k myšce a žily v bud
mecku se datuji pohledy na Ingolstadt a Stutt ce spolu. Přihopkoval zajíc:
gart, dále jsou tam vystaveny rytmy, před
Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?*
stavující holandské válečné lodě, ženské kroje
Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka. A kdo
české z r. 1644 (na př. Pražanka) atd. — Z po jsi ty?.
dobizen se nabízí Pietro Aretino (podle Tizia• Zajíček Ušáček.*
na) a italský učenec Daniele Barbaro, dále Dr.
. Pojď také k nám.
John Chambers, osobni lékař Jindřicha Vlil,
Tak žili spolu všichni tři. Přiběhl rohatý
(z r. 1648) a v neposlední řadě i vlastni por kozel:
trét Hollarúv z r. 1647 (náš snímek).
Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?
Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka, za
*
Znalci Hollarova díla shodně prohlašuji, že jíček Ušáček a kdo jsi ty?*
Kozliček Roháček.
v jeho pracech lze zřelelr* pozorovat dvě
Pojď také k nám.
složky: předně v Hollarových rytinách se pro
Už tam byli čtyři. Přiběhl pes.
jevuji různé umělecké směry a vlivy, které
Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?*
Hollar přejímal za dlouholetého, nedobrovol
Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka, za
ného pobytu v cizině a jež mu zároveň ote
vřely cestu k světové tvorbě.. Naproti, tomu jíček Ušáček, kozliček Roháček a kdo jsi ty?
- Hafáiek Cmuchalek.
však nelze v jeho dile nevidět četné motivy
Pojď také k nám.
z rodné vlasti jako jsou na přiklad pohledy
Tak už jich tam bylo pět. Tu se přiloudal
na česká města a kraje (U Prahy, Čáslav, Cho-.
mulov, tiloměřice, Slaný, Tábor a pod.), jakož huňatý medvěd.
Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?*
i rytiny, ukazující kus domácího života a mra
Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka, za-'
vů obyvatelstva v českých zemích.
jiček
Ušáček, kozliček Roháček, hafďlek CmuJe nesporné, že českému rytci Václavu Hoilarovi — jenž nejedno své dílo opatřil hrdým chálek. A kdo jsi ty?
>Já medvěd Všeckosněd.
vlasteneckým podpisem
Ven^slaš Hollar
A medvěd tláp, šláp,. bác a bácr rozšlapal
Bohemus' — přísluší velmi čestné misi o nejen
v dějinách -grafiky 17. století, nýbrž v dějinách budku. Všichni se rozutekli a medvědovi zů
světové grafiky vůbec.
(-ner) staly, jen. rozbitá bouda.

