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České Slovo

Pro nás lidi
ALEXANDER HEIDLER
Když v 17. století začal Baruch
Spinoza hlásat svůj filosofický monismus, jistě netušil, jak katastrofální
důsledky budou mít za 300 let v po
litické praxi světa některé z jeho teo
retických úvah. Jeho myšlenka měla
nesporně cosi svůdného. Domníval se,
že nejjednodušší výklad světa je nejlepší, a v tom sledoval přirozený
směr zdravého rozumu. Ale zapomněl,
že k pravé jednotě světového názoru
nedojdeme matením různorodých prv
ků, nýbrž naopak jemným rozlišo
váním, které pak vyústí v jednotu
vyššího stupně. Rozlišovat mezi hmo
tou a duchem nebo mezi světem a
Bohem, to považoval Spinoza za zby
tečnou komplikaci. Pro něho je Bůh
příroda a příroda bůh (zde je malé
„b" na místě). Jediné, co pro něho
existuje, je tato všeobsáhlá jednota:
bůh - příroda - svět - vesmír. Člověk je
podle této monistické filosofie pouhý
„modus", způsob, projev této Jedno
ty. Mohlo by se snad zdát, že tím
dosahuje nové důstojnosti, neboť je
jakousi součástí boha. Ve skutečnosti
je v této nauce radikálně antipersonalní a antihumanistická tendence.zásadní útok na lidskou osobu. Člo
věk, který v křesťanství oslovoval
Boha jako osoba Osobu, je nyní pou
há součást přírody, součást, která ne
má svůj vlastní smysl, svůj vlastní
osud, své vlastní poslání, svou vlast
ní hodnotu — a proto nemůže mít ani
svobodu.
Hegel převzal tento Spinozův filo
sofický monismus i s jeho mlhavě
náboženským zbarvením, a uvedl do
něho dialektický pohyb a přelud
ustavičného, všestranného pokroku.
Přírodvědečtí materialisté 18. a 19.
století od Diderota po Haeckela, tedy
ti, kterým komunisté říkají „vulgár
ní", si spinozovský monismus ještě
víc „zjednodušili": existence Boha a
ducha vůbec prostě popřeli. Filosofie
Marxova a Engelsova není nic jiného
než nesourodá, diletantská směsice
názorů Hegelových s tímto „vulgár
ním" materialismem. Lenin k tomu
přidal kus ruské mentality a kulturní
tradice, jistě ne její nejhodnotnější
prvky, a ovšem i praxi, a v ní trvalé
dědictví své inženýrské povahy. Sta
lin pak ze všech nelidských prvků
této filosofie vyvodil nejvýstřednější
důsledky, spíše na způsob tatarských
chánů než ruských carů.
Bylo by nespravedlivé, kdybychom
za celý tento vývoj dávali osobní
vinu Spinozovi. Ale nebylo by logic
ké, kdybychom ani ve světle této
tragické zkušenosti nebyli ochotní se
rozejít s jeho monistickou filosofií,
v níž jsou myšlenkové kořeny dneš
ních útoků na lidskou důstojnost a
svobodu. Zde se musíme rozhodnout:
buď existuje Bůh a svět, duch a hmo
ta, a pak je člověk svobodná osoba
— nebo existuje jen příroda, ať už
s malým či velkým „p“, ať chápaná
hmotně či duchovně, ať se pohybující
mechanicky či dialekticky, a pak člo
věk svobodná osoba není. Nic nepo
může vyhýbat se této poslední otáz
ce pouhým pragmatismem, agnosticismem nebo positivismem. Musíme si
na ni odpovědět a z této odpovědi
vyvodit důsledky. Neboť i dnes Pilát
krčí rameny a říká: „Co je pravda?"
Ale před ním slojí Ježíš a praví: „Já
jsem se proto narodil a proto jsem
přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší
můj hlas." A není třeba dlouho doka
zovat, ve které z těchto dvou škol
se lépe naučíme za pravdu bojovat.
Ježíš se narodil, aby vydal svě
dectví pravdě. To si připomínáme o
vánocích. Obsah jeho svědectví před
pokládá onen pohled. na svět, který
rozlišuje, aby na vyšší rovině sjed
notil, který uznává nestvořeného Bo
ha i stvořený svět, nesmrtelnou duši
i hmotné tělo člověka, ale nachází
vyšší jednotu v Bohu, který je první
počátek a poslední cíl všeho stvoře
ného a hlavně člověka. Již tímto po
hledem na svět je zaručena zásadní
důstojnost lidské osoby.
Ježíšovo svědectví tento pohled
předpokládá, ale není jím vyčerpáno.
Neboť Ježíš nám přináší víc než
dobrou filosofii. Jeho nauka i sama
ieho osobnost je. Boží zjevení. To,
čemu nás Ježíš naučil, je Boží slovo
_ a ježíš sám je podle teto nauky
věčné Boží „Slovo", které se stalo
tělem" člověkem. Jeho nejdůvěr
nější přítel a nejhlubší z jeho učed(Pokračování na straně 2.)
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Hrdina domácího odboje
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smrti A. Pešla
VLADIMÍR KRAJINA

VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 1958
VŠEM DEMOKRATICKÝM ČECHŮM, SLOVÁKŮM A PODKARPATSKÝM RUŠÍNŮM

Nikita Chruščov rozhodl o šestém presidentu ČSR

Tajemník A. Novotný presidentem
Vol'bou Antonína Novotného za še
stého presidenta Československé re
publiky (po Gottwaldovi a Zápotoc
kém je to třetí komunistický presi
dent) se zmenil řád, který až dosud
v Československu platil a který i ko
munistická strana zachovávala. Vol
bou' Novotného přestává totiž na
Hradčanech fungovat osobnost a za
číná tam zasedat jenom osoba. V presidentském stolci se usuzuje nikoli už
,.první občan státu”, ale prostě jenom
první komunista ve státě. Až do po
sledních dnů Zápotockého života ko
munisté ještě aspoň předstírali úctu
k presidentskému úřadu, ale volbou
Novotného se už přestává i předstírat
a občanům republiky i světu se dává
na srozuměnou, že je konec presidentské autoritě a nahražuje ji funk
ce prvního tajemníka strany.
Na rozdíl od Gottwalda a Zápotoc
kého, kteří měli za sebou dlouholetou
veřejnou politickou činnost, zasedali
dlouhá léta v československém parla
mentu, měli za sebou tisíce schůzí,
veřejných projevů, takže byli hodně
známí, je Antoníni Novotný typický
aparátčík strany, muž sekretariátů a
přítmí, kterého lidové vrstvy znaly
poměrně málo. Na schůze spíš delego

val jiné, než aby byl jejich magne
tem. Osobností prostě není. Na tom
se tedy politbyro usnést nemohlo a
protože se nemohlo nejspíš usnést
ani na tom, koho nahradit po Novot
ném v úřadě prvního tajemníka stra
ny, rozhodlo se — jak jsme slyšeli
v jednom komentáři — povýšit No
votného na presidenta a snížit presidentský úřad na sekretariát komu
nistické strany.
Je na bíledni, že jim k tomuto roz
hodnutí pomohl nikdo menší než sám
Nikita Chruščov. Chruščovovi se v
Novotném zalíbilo — za červencové
ho zájezdu do Československa v létě
to dával okatě na jevo — a Chruščovovo slovo v Praze rozhodlo. Po
jeho zásahu ž Moskvy byl Široký
,.ustoupen”, ačkoli až do dne volby
se jak doma, tak v cizině všeobecně
považoval za jistého kandidáta. A to
tím spíše, že po 20. sjezdu v Moskvě
se — teoreticky — dbalo toho, aby
se nespojovaly a naopak přísně od
dělovaly funkce ve straně a ve stá
tě. Tato zásada byla v Praze po zá
sahu Chruščova obrácena na ruby.
Z toho vyplývá, že sí Novotný do
úřadu na Hradčany přináší vlastnosti,
jimiž se Chruščovovi zalíbil, totiž na

prostou poslušnost a oddanost první
mu tajemníkovi sovětské komunistic
ké strany, takže v Praze jako presi
dent nefunguje první občan česko
slovenského státu, nýbrž nejspolehli
vější agent Moskvy.

Ale Chruščova nemusily vést žádné
ušlechtilé city vděčnosti k Novotné
mu za to, že spravoval Českoslo
vensko jako nejvěrn.ějši satelita. Je
spíše možné, že Nikita myslil víc na
sebe, na to, že by Praha mohla být
jednou Moskvě vzorem a tak jako se
v Praze stal první tajemník i prvním
občanem státu, mohl by se časem ta
ké v Moskvě stát první tajemník —
Chruščov — prvním občanem. Tuto
funkci doposud v Kremlu zastává Vorošilov, tentýž Vorošilov, který vedl
sovětskou delegaci na presidentských
volbách v Praze.

Závěr je prostý: V Praze se konala
volba presidenta a dbalo se při tom
jednoho jediného — aby se zachova
ly příkazy a zájmy Moskvy, či ještě
přesněji, Nikity Chruščova. Volební
obřad s účastí nakomandovaných zá
stupců lidu se jinak konal bez zájmu
veřejnosti, a bylo tomu tak zcela
oprávněně.

Kulturní výměna záminkou režimu, jak ovlivnit krajany

Do boje proti náporu komunis
tů
JE POVINNOSTI EXULANTŮ PODPOROVAT A VSTUPOVAT DO KRAJINSKÝCH SDRUŽENI, KTERÁ
CHTÉJI KOMUNISTÉ OVLÁDNOUT
Na svobodném západě, ať na se
verní anebo jižní polokouli, cítíme
stále více vliv a zásahy čs. komu
nistického režimu, který je ve služ
bách Moskvy předním a hlavním ná
strojem sovětské hospodářské a poli
tické infiltrace. Cs. zastupitelské úřa
dy v cizině dostaly úkol získat kra
jany pro spolupráci s komunistickým
režimem v Československu. Měly
získat i exulanty. 30. listopadu uply
nul rok ode dne, kdy čs. komunistic
ký režim polidiu zakončil hlučnou a
finančně nákladnou kampaň ,,Ná
vrat”, která měla zlákat čs. exulanty
zpět do komunistického Českosloven
ska. Podobně jako u ostatních exilů,
měla akce, centrálně řízená z Mos
kvy, rozvrátit, zdecimoval nebo aspoň
oslabit exil a připravit tak na svo
bodném západě podmínky a živnou
půdu pro podvratné akce, plánované
Sověty. Komunisté dobře vědí, že
statisíce uprchlíků ze zemí za želez
nou oponou jsou mohutným balva
nem, který stojí v cestě dalšímu roz
machu místních komunistických stran
a plánům mezinárodního komunis
mu. S akcí „Návrat” však čs. komu
nisté neuspěli — vrátilo se jen asi
tisíc čs. uprchlíků, tedy přibližně dvě
procenta z celkového počtu osob,
které uprchly z Československa po
roce 1948. Rozhodil proto čs. komu
nistický režim svá chapadla jiným
směrem.
V tomto roce zdvojnásobil čs. ko

munistický režim účast na zahraničnich výstavách a veletrzích, najmě
v zemídi svobodného světa. Kdežto
roku 1956 bylo Československo za
stoupeno na 13 veletrzídi a výstavádi, zúčastnilo se roku 1957 celkem
29 výstav a veletrhů, z nichž třeba
v Tokiu, v Colombo a v Rio de Ja
neiro vystavovalo po prvé. Vystavo
vané čs. výrobky měly poměrně
značný úspědi a byly vysoce ceněny;
tím více, že v důsledku diktovaných
dumpingovýdi cen a laciné pracovní
síly jsou levnější, než výrobky zá
padních zemí. Cs. komunistický režim
se snaží proniknout stůj co stůj do
západnídi obdiodních oblastí, a to na
úkor hospodářství svobodnýdi zemí
a dice toto pronikání spojit se špio
nážním a propagačně politickým po
sláním. Leckde si čs. komunistický
režim pomáhá tím. že využívá před
válečných styků a výborné pověsti
Masarykova Československa. To vi
díme na příklad názorné v Maroku,
které má s komunistickým Česko
slovenskem čilé obchodní styky, ač
koli s. nim neudržuje diplomatické
spojení. V Maroku působí už jeden
rok „obdiodní mise”, v jejímž čele
stál do nedávna obdiodní atašé Fran
tišek Vlček, který byl marockou po
licií zatčen pro špionáž ve prospěch
komunistického Československa. Po
dobné „obdiodní mise” jsou i v ji
ných západnídi zemích, kde loví pře
devším mezi starousedlíky, krajany,

láká je penězi a slibuje jim různé
hmotné výhody. V jihoamerických
republikách, v Kanadě, v Austrálii i
ve Spojených státech působí celá
smečka čs. obdiodních agentů, kteří
disponují značnými finančními pro
středky. Poskytuji vysoké péněžilé
úplatky novinám, společnostem i je
dincům, odiotným sloužit zájmům
pražského komunistického režimu,
hlavně však postranními cestičkami
financují z obchodnídi zdrojů komu
nistickou podvratnou propagandu v
zemídi svobodného světa.
Také na kulturním úseku se snaží
čs. komunistický režim t. zv. kulturní
výměnou zkomunisovat krajany. Po
řádá zájezdy tanečních, folkloristic
kých i hudebních souborů třeba i do
nej vzdálenějších koutů svobodného
světa a neohlíží se při tom pranic na
nesmírné finanční náklady. S tímto
posláním jel před rokem do jižní
Ameriky slovenský taneční a diva
delní soubor „Lúčnica”, který vystou
pil v 50 jihoamerických městedi a
absolvoval 101 celovečerní vystou
pení. Nespokojil se jen tím. Uspořá
dal v různých mistedi uvítací banke
ty, určené především pro krajany, na
nichž se neomalené propagoval ko
munistický režim v Československu.
Neslouží jisté dobré pověsti čs. exilu,
jestliže v Brazílii mezi organisátory
banketu na počest komunistického
(Pokračováni na straně 3.)

Je mnoho hrdinů v druhém česko
slovenském odboji, kteří by si zaslu
hovali postavit pomníky z nejodolnějšiho kamene. Budoucí generace
Čechoslováků by u nich s hrdostí
vzpomínaly, kolik vzácných a ne
zlomných charakterů národa vykvetlo
v dobách veliké národní tísné. Jaký
to zlý úděl národa, v němž vládnoucí
režim potlačuje jakékoli zmínky o li
dech, jichž životy by měl míli na
mysli jako vzácné vzory. A jaká to
hrůza, když vládnoucím v takovém
národě koluje v žilách krev téhož
národního příslušenství.
Tím horlivěji bychom měli v exilu
vzpomínali všech nejlepších a proje
vovat jim národní vděčnost, když do
ma je násilím zašlapávána. Svou ne
dostatečnou horlivost v těchto věcech
omlouváme intensivní prací, kterou
musí vykonávat každý z nás v cizině,
chceme-li tu býti důstojnými zástupci
československého národa. Než tato
omluva sotva může obstát před kriti
kou našeho lidu doma.
Proto je vhodné, že na postavě An
tonína Pešia můžeme ukázali nej
krásnější klady domácího odboje proti
diktatuře za druhé světové války.
Antonín Pešl, moravský rodák (naro
dil se 31. prosince 1891 ve Velkém
Dešově u Moravských Budějovic), bo
joval za první světové války jako
italský legionář. Již tehdy jako mladý
muž projevil značné organisační
schopnosti. O různých úskalích teh
dejšího zahraničního odboje mluvíval
s tou dávkou pešlovského humoru,
kterou mísil vždy do svého vyprá
vění o něčem významném. Chtěl však
poznat, v čem se domácí odboj může
lišili od zahraničního, a proto se roz
hodl za druhé světové války zůstati
na írontě doma. Nebo snad tušil své
veliké posláni?
Spolu s hrstkou přátel zakládá od
boj doma v říjnu 1938, zatím co u
nás neslavně živořila t. zv. druhá re
publika. Činí tak ještě těsně před od
letem presidenta Beneše (22. října) do
Anglie. Stává se pak svou prací jed
nou z nejdůležitějších organisáčních
sil v ,,Politickém Ústředí", které se
utvořilo z přátel presidenta Beneše
v době, kdy Edvard Beneš byl denně
v usměrněném tisku napadán a oso
čován hlavně od těch, kteří se chtěli
rozpínavým nacistům sobecky zalí
bili. Jako zahraničně politický redak
tor Národního Osvobození měl dobrý
přehled o celém světovém koncertu
politických sil. Věděl dobře, že práce
domácího odboje může získali veli
kých zásluh pro náš národ, bude-li
moci informovali o věcech, které mají
vojenský a politický význam pro na
še spojence. Proto jeho úsilí v odboji
se soustřeďovalo hlavně kolem infor
mační tajné služby. A aby nepřítele
v své mnohostranné práci mohl zmátnouti, užíval současně několika kry
cích jmen: Pacovský, Vít, Pac nebo
Šimek.
Před válkou a na jejím začátku po
máhal účinně organisovati spolehlivé
cesty k odchodu do zahraničí, neboř
věděl, jak důležitá bude tam práce
těch, kteří budou moci uplatni li~ své
schopnosti. S pomocí zahraničních
styků vybudovával sít spojení, která
měla zabezpečili styk domácího od
boje se zahraničním.
Když v roce 1939 jako jeden z hlav
ních organisátorů připravoval oslavu
28. října, která byla spojena se slav
nou dnes již stávkou na pražských
elektrikách a se studentskými mani
festacemi, velmi ho mrzelo, že pod
zemní organisace komunistů nebyla
ochotna spolupracovat. Komunisté se
tehdy vymlouvali, že nemohou s ná
mi jit v době, kdy se Stalin dělil o
Polsko s Hitlerem. Pikali, že prý by
tím uvrhli na Kreml podezření, které
by mohlo otřásli nacistickou důvěrou
v sověty.
Pešl věnoval odboji celý svůj čas
v letech 1939 a 19J0, až do zatčení.
Pracovní den mu začínal v 8 hodin
ráno a zpravidla končil až ve dvě
hodiny v noci. Spával v různých ,,iliegálnich" bytech, neboť věděl, že doma
by ho gestapo v noci snadno do
padlo. Když pak gestapo skutečně již
po něm slídilo, pracoval snad ještě
neúnavněji, ač věděl, že se každým
krokem může dostati do nějaké léčky
německé policie. Chodil denně na
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mnoho schůzek. V roce 1940 se často z mno
hých vracel se suchou poznámkou, bohužel
většinou pravdivou: „Nepřišel, patrně ho už
dopadli." A někdy sarkasticky k sobě pozna
menal: „Dá to ale lusku, než se člověk dostane
na šibenici."
Když se v lednu 1940 z „Politického Ústředí"
a vojenské organisace „Obrana národa ' utvo
řil „Ústřední výbor odboje domácího" (ÚVOD),
k němuž se pak v únoru přidala složka odbo
hodné lidi. Ceny za importované dárky jsou
ALŽÍR
rářů (Petiční výbor „Věrni zůstaneme'), byl
Směsice ras, národů a náboženství, Alžír i jinak ani o vánocích, které jsou bez půvabu a nezvykle vysoké. Domácí hračky a dárky jsou
Pešl jedním z šesti vedoucích osob této organi za dob klidu a míru — ach, jak jsou ony doby t tradice vánoc našich. A jak by tomu mohlo sice cenové přiměřené, ale za to je na nich
sace. K svému dennímu nákladu opatřovali vzdáleny! — míval ve svátcích strašný nepo bý jinak: Vánoční stromečky nejsou, není sníh vidět nevysoký stupeň technické zdatnosti.
důležité informace přijímá pak ještě další řádek. Jako všude, kde vedle sebe žijí naprosto 1 ani kapr — sluníčko pálí. Ale přes to i v Al O vánocích chodíme taky na půlnoční — cír
úkol: spolupracuje účinně na politickém pro si cizí živly, každý se chce udržet právě nej žíru jsou vánoce svátky rodiny, rozdávají se kevní obřady se v ničem neliší od našich
gramu „ÚVODu . Tento program později vy přesnějším lpěním na tradici. A proto se v Al- dárky a ukazují jesličky. Bohatá štědrovečerní I doma. Zpívají se vánoční písně i koledy, staví
chází pod názvem „Za svobodu". Týdenním I žíru vzorně dodržují svátky arabské, židovské večeře se dává až po půlnoční, ale půlnoční I jesle a zpívá se „Tichá noc, svátá noc".
schůzkám osmi osob, pracujících na programu, i křesťanské. Je to do roka nějakých svátků,
E. K u h n 1
říkával „politický seminář". Kdyby byl býval protože obchodníci i úřednici na svátcích vy mše je už v deset večer. Ne obvykle, ale
tentokrát
—
je
tu
válka
a
už
třetí
rok
se
nikdo
MEXIKO
přijat tento program místo I. zv. košického, dělávají buď finančně nebo pracovně, oslavu
I do Mexika proniká zvyk oslavovat vánoce
sotva by byly kdy politické svobody v osvobo jeme svátky jakékoli velmi pečlivé. Necht , nesmi objevit na ulici od půlnoci do pěti ráno.
1A jdouce z půlnoční, vzpomínáme, my exu osvětleným stromečkem a hlavni ulice velko
zeném Československu potlačeny.
jsou to velikonoce, které se v Alžíru projevuji
Aby Pešl mohl krýti svoje pochůzky po do po Španělsku, nebo 15. srpna svátek moře, at lanti, na naše doma, kteří zpívají „Narodil se měst jsou v tuto dobu přepaženy dráty s žá
mech, předstíral, že prodává žárovky jako zá arabský svátek ,,střelného prachu", každý kaž • Kristus Pán" a myslíme na ty, kteři právě rovkami v národních barvách, stožáry jsou
stupce firmy Lehký a Bombas, která měla svoje dičký takový svátek zachováváme, a to celkem v tuto divili zmírají za bitek v alžírských ověšeny soškami Mikulášů, sobů, barevnými
koulemi, hvězdami a jinými třpytnými ozdo
ústředí v Praze na Kozím náměstí. Jiná jeho shodně: jidlem, pitím a tancem. • Není tomu horách.
bami, někde i stromy na ulicích jsou vyšňoře
tajná ústředna byla v Praze II, Černá ulice
ny, takže dojem je opravdu pohádkový. Ale
číslo 1.
ANGLIE
udržuje se i původní mexický zvyk oslavovat
Pešl při své mravenčí denní a noční práci
náladu. Jak ve svých domácnostech, tak vánoce „posádami". Posáda je španělský název
přispíval ještě svými politickými příspěvky do I Tato země, která po celá staletí svých dějin fickou
pro hostinec a obyčej „posáda" symbolisuje,
v
srdcích,
nebot
vzpomínky
na
domov
jsou
poskytovala
útulek
emigrantům
a
exulantům
odbojových časopisů „V boj" a „CSR" a do
sv. Josef s Marii hledal v přeplněném Bet
t. zv. „detektivek", které měly vrchní obálku a dovedla ocenit jejich přínos do vlastni kul v této době zvláště živé. Cit pospolitosti se jak
léme nocleh, než posléze nalezli stáj, kde se
zdánlivě detektivní brožury, ale ve skutečnosti tury, tato zemé jako málokterá jiná umí zase činně projevuje v čs. demokratických spolcích pak narodil Kristus. Posády se oslavují od
jejich vnitřní obsah byl věnován boji proti naopak vyvolat u exulantů obdiv a úctu ke sociální činnosti. Věřící nalézají útěchu a po poloviny až do 23. prosince. V rodinách mají
svým prastarým demokratickým tradicím, insti vzbuzení o bohoslužbách, za nichž český ko
nacistické diktatuře.
postavený betlém, v němž chybí figurky sv.
Jako Ladislav Rašín a mnozí jiní, také An tucím a, zvykům. Velmi zřetelně zejména o vá stel v Londýně jim poskytuje příležitost ke Josefa, Marie, oslíka a dvou andělů. Tyto fi
tonín Pešl doporučoval býti ve styku s komu nocích se ukazuje, jak zvyky britského života sborovému zpěvu národních vánočních písní a gurky leží na stole. Hosté, účastníci posády, se
nisty. Domníval se, že po Mnichově bude působí na náš exil. V Britanii jsou vánoce koled. Krajané, kteří ztrávili vánoce na brit dělí ve dvě skupiny, z nichž jedna zůstává v
těžko komunisty ze zásady odmítat Znal však ještě stále dobou citového odstupu od každo ské půdě po prvé, bývali mile překvapeni vá domě, zatím co druhá v počtu figurek na stole
dobře, kolik špatnosti je v diktátorských ty denní honby za existencí, chvílí pietni nálady nočním zvykem, který má v této zemi tradici odchází s rozžatými svícemi na dvůr, patio,
pech komunistů, i když doulal, že mezi nimi a rodinné pohody. O vánocích je všechno na mnohem dávnější než vánoční stromek. Je to a začíná dům obcházet. Když dojde k uzavře
snad přece jen zvítězí umírnění idealisté, s ni laděno do slavnostní tóniny a nejvíc je to vi zpěv písně ne-li právě zcela české, tedy za ným dveřím, prosí zpěvem jako kdysi sv. Josef
miž by býval spolupracovali chtěl. Přes to však dět v Londýně. V každém výkladu vánoční jisté inspirované styky obou našich zemi v hi o nocleh pro unavenou matku Boži. Skupina
svým pronikavým pohledem rozpoznal, že ve výzdoba a nad hlavní třídou, Regent Street, se storii: Písně o slavném králi Václavu. V an v domě za zavřenými dveřmi zpěvem odpoví
straně, kde proti idealistům jsou ve většině táhne dvojí řada vkusných lampiónů. Večer glickém podání je to ,,dobrý král Václav", dá, že dům není hostinec a aby šli poutnicí
bezohlední a nenávistní uchvatitelé politické záři vánoční stromečky. Je to sice zvyk při který se v zimě vypravuje s pážetem za ušlech jinam. Josefova skupina znovu obejde dům a
moci, idealismus snadno podléhá diktátu těch, nesený z kontinentu, ale v Britanii zdomácněl. tilým posláním — ulevovat bídu chudých. opět prosí u dveří o vpuštění, ale z domu ji
kteří se pak neštíti žádných prostředků. Proto Dětem platí četné postavy „Father Christ- Píseň v Britanii zcela zdomácněla a je nutnou už hněvivě, ba i s hrozbami odmítají. To se
v dopisech do zahraničí spolu s námi varoval, mase", obdoby našeho Mikuláše, který přináší součásti vánočního repertoáru potulných hu opakuje ještě několikrát, než se konečně uvnitř
aby se slepě komunistům nevěřilo, nebot ve dětem dárky. Father Christmas je v nadživotní debníků na londýnských ulicích. Proto vzpo dovědí, že jde o svátou rodinu, která je ko
většině stále jsou a zůstanou nepřátelé demo velikosti každoroční ozdobou v průčelí veli mínky našich krajanů, naslouchajících této nečně vpuštěna s omluvami a se zpěvem o ště
kého obchodního domu Selfridges na Regent písni, zalétají tím spíše do starého domova, do stí, že dům byl poctěn takovou návštěvou.
kracie.
Josefova skupina vloží pak figurky do betléPešia mohlo dopadnouti gestapo jen léčkou. Street. V tomto ovzduší naši emigranti, vzpo šťastných vánoc, které lam prožili.
Dr. J. Zlatník
ma, v němž arci chybí Jezulátko, které se
Stalo se tak 19. záři 1940. Ani pak nezklamal. mínajíce vlasti, vytvářejí si ještě svou speci
vkládá až 24. prosince.
Věděl, že by jeho život mohl zachránil jen
BRAZÍLIE
Tento zvyk se zakončuje tak zvanou piňarychlý konec války, a to bylo v lé době ne
Naše první vánoce- tady v Brazílii byly ne । nocích zvlášť, to nejspíš proto, že Brazílie má lou. Piňata je hliněný, tenkostěnný hrnec, ve
pravděpodobné. Nesčetný počet výslechů, který
vyplňoval dobu od jeho zatčeni do odsouzeni valné. Přijeli jsme v prosinci s holýma ru přece oceán. Naše vánoce jsou rázu opravdu sele pomalovaný a vyzdobený, v němž jsou
volksgerichlem v Berlíně 8. záři 1942, nezlomil kama a proto jsme dětem strategicky o svát rodinného. U starousedlíků se však už slaví po ořechy, ovoce, cukroví a malé dárky .Naplně
jeho silného ducha. Po celou tuto dobu se cho cích neříkali nic. V kalendáři se děti ještě ne ' braziliánsku, a to je docela něco jiného. S žád ná piňata se vytáhne ke stropu na háček.
val hrdině, jako žil na svobodě. Myslil jen na vyznaly a manévr prošel hladce. Druhé vánoce ným stromečkem se nepiplají. Nakoupí bednu Hosté střídavě se zavázanýma očima se po
národ, jeho osvobozeni a politické posláni, byly už zajímavější. Přece jenom se našel ně 1 či dvě všelijakých ovocných šťáv, které prošly koušejí obuškem piňatu rozbít, což jim ostatní
znesnadňují houpáním a spouštěním piňaty.
Masarykem ukázané, a pak ovšem na svou jaký ten gruzérek na lacinou hračku pro děti patřičnou destilací, a pozvou každého, kdo se Nezdařilé pokusy se potkávají se smíchem a
rodinu, ženu a dva syny, a na přátelé, k nimž a my s mámou jsme si dali po hubičce. Pod dá. A pak je kašasa, šurasko a zas kašasa. výkřiky ostatních, jmenovitě dělí. Ovšem po
se již vrátit nemohl. Těsně před vánocemi, pinii jsem vyslavil betlém, který jsem si vy Šurasko je beranina nebo hovězina, opálená chvíli se přece jen některému hostu podaří pi22. prosince 1942, byl stát, projeviv i v posled řezal z překližky ještě v lágru v Německu. na dřevěném uhlí. Kašasa je kořalka z cukrové ňatu rozbit a od stropu se k zemi snese déšť
Je tam slovácká maštálka, Panna Maria z Uher- třtiny. Nóblejší ovšem piji koňak nebo ver- ovoce, dárků, cukroví. Každý se snaží z té
ních svých okamžicích příkladnou statečnost.
Hrdina Antonín Pešl šel do boje proti dik ' ského Brodu, Svatý Josef z Bánova, chlapci a muty. Všichni účastníci, dokonale zpiti, křepči úrody co nejvíc získat, nejvíc přirozeně děti,
tatuře, za svobodu národa a za demokracii devuchy v krojích z Vlčnova, Kunovic, Blat sambu, dokud je sily neopustí. K tanci jim a za veselé nálady se piňata konči. Druhý den
pokroku. Vkročil do zápasu, kdy velmi mnozí nice, od Svatého Antoníčka a z Lizova. Tři pomáhá rohlasová zpěvačka, která má hlas opi se opakuje zase v jiné rodině.
pokládali vyhlídky boje za nejisté. Nepatři králové jsou lakoví usmrkánkové v ženských lého námořníka. To Eraziliáncům nevadí, ne
Na Štědrý večer — noche buena — se sice
k tém, kteří opatrně vyčkávali na konec války, košilích s papírovými korunami, jací běhávali mají hudební sluch a je jim jedno, kdo jim na večeří a chodí na půlnoční, ale dárky se ne
Štědrý
den
pomáhá
hulákat.
Mladí,
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u
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aby se pak mohli hlásit o zásluhy, které jim
dávají. Ty přinášejí až Tři králové 6. ledna,
nikdy nepatřili. Kolik z morálně vadných lidí, pasovala, ale smrček tady neseženeš a konec vrhnou do samby, vypouštějí rachejtle a aby kdy v předvečer jejich svátku dávají děti do
kteři namnoze nacistům v době jejich váleč konců pinie jsou v Betlému taky doma. Na snad náhodou o Svaté noci nevznikla minuta okna boly s psaním o tom, že byly hodné a
ných vítězství pomáhali, se ku konci války pinii jsme navěsili pár cukrlat pro děli a osta ticha, bouchají bez ustáni do pandeir, bubínku co by si přály za odměnu. Je to zase příleži
skrylo mezi komunistické nadháněče, aby tek vyšňořili dřívky, zabalenými do staniolu. z tykve. Tímhle vším se vysvětluje, proč má tost k přátelským schůzkám, za nichž se jí
t.zv. rosca, kulatý pletenec, do kterého je za
mohli s jejich záštitou dále věsti svůj nevalný Dokud jsme dělem česaly bonbónky, sváteční Brazílie v září značný populační přírůstek.
život! Kolik nacisty zatčených komunistů nálada trvala. Ale když jsme mohli česat už ( Jenom jedno bych chtěl vědět: Dopřeje mi pečena figurka Jezulátka. Komu tato figurka
při
rozdílení roscy připadne, ten je pak po
ochotně sloužilo gestapu v domnění, že si tím jenom dřívka, bylo nám s mámou do breku. Pánbůh, abych aspoň ještě jednou mohl doma
vinen pohostit pány domu dne 2. února. Toho
Tahle poslední léta jsou už dobrá. Vánoce už
zachrání svoje bytí a před komunistickým ve
pcd
ověšeným
smrčkem
popřát
šťastných
vá

dne Jezulátko, které bylo v jesličkách od
dením se lehce ospravedlní, poněvadž svým slavíme po našem, až ovšem na tu pinii místo
udavačstvím pomohlo odstranit jejich politické smrčku. S tím se nedá nic dělat. Chybí jenom noc a zazpíval si se třemi usmrkánky — ko- Štědrého dne, odnáší se do kostela na svátek
Očistění
Panny Marie a po mši zase odnáší
kapr a ryby se jí jenom malý kousek, protože ledničky v ženských košilích a s papírovými
odpůrce!
domů a na rok ukládá — a teprve tím se v
Antonín Pešl je jiný. Je z ryzího kovu, ná ryba je tady nejdražší maso vůbec a o vá- korunami „Narodil se Kristus Pán"?
Mexiku vlastně končí vánoční svátky.
rodní vzor. Za nim a za jeho myšlenkami má
Dr. Václav Láska
H O L A b DSKO
národ jit, má-li v svém dějinném posláni ne
zradil.
Vánoce v Holandsku nemají nadšený prů oběd, jinde večeře, při kterých se podávají
SPOJENÉ STÁTY: SAN FRANCISCO
Antonín Pešl — nikoli Julius Fučík.
běh, ale vinu na tom nenese nikdo jiný než velmi oblíbená indonézská nebo čínská jídla
Vánoce? Štědrý den? Loni jsem je ztrávil ve
Svatý Mikuláš. Na jeho svátek se totiž v Ho z králíka, slepice, krocana. Pod rozžatým stro službě. Život v kasárnách je tichý, budova
mečkem
nebo
u
betléma
se
zpívají
koledy.
landsku rozdávají dárky a čím je nám Štědrý
poloprázdná, protože polovina mužstva je na
PRO NAS LIDI
den, lim je Holanďanům sv. Mikuláš. O váno Časné ráno o Božím hodu je zvyk ohlásit za dovolené u rodin. Ta druhá polovina — ve
(Dokončeni úvodníku se strany 1.)
cích tudíž dárky zcela odpadají a tím odpadá čátek vánoc zpěvem na ulicích. Ale protože službě — nadává, protože dovolenou nedosta
niků Jan nás ujišťuje, že to „Slovo bylo u i hodné vánočního kouzla. Ale přes různá není snadné opatřit dostatečný počet dobrých la. Ale neměl jsem čas nadávat, protože i o
Boha, a Bůh bylo Slovo... A Slovo se stalo náboženská přesvědčení, jimiž se to v Ho zpěváků, stává se, že mnohým nadšencům hla Štědrém dnu je co dělat. Celou noc jsem seděl
tělem a přebývalo mezi námi. A patřili jsme landsku jenom hemži, se vánoce slaví, což je sivky vypovědí brzy službu a zpěv se pak u telefonu a vyřizoval záležitosti, jak jedna
na jeho slávu, slávu, jakou má Jednorozený od to nejhlavnéjší. Strojí se vánoční stromečky a podobá výstupům pouličních živlů. Milovníci po druhé přicházely. Chvílemi jsem byl vlast
Otce, plný milosti a pravdy." Z toho plyne slaví betlémy. Katolíci chodí na půlnoční,1 zpěvu v ložnicích za takové situace zalézají ně docela rád, že mohu zastávat místo svého
úžasný závěr: Bůh se sta) člověkem.
ostatním věřícím nastávají vánoce ráno o Bo pod pokrývku, aby raději nic neslyšeli. Ale Squadron Commandera. Bylo na mně, co udě
Věřící křesťan, který se zamysli nad touto žím hodit To už jsou ozdobeny větévkami to je jen lehký stín na svátcích, které jsou lám v případě požáru, jaký dám rozkaz něko
podivuhodnou skutečností, nachází právě v ni cesmíny, smrku a jedle, v obývacích pokojích jinak příjemné proto, že se slaví v zemi lika stům vojáků, jak se postarám o letadla
vrcholnou jednotu svého pohledu na svět, jed jsou svíčky ve svícnech. V katolických rodi dobrých srdcí a touhy po pokojném životě. v hangárech, co zařídím na letišti, co podniknu
notu daleko hlubší, než jakou může předstírat nách nechybí betlém, v protestantských zase vá Jsem proto přesvědčen, že i letošní vánoce v případě nebezpečí. Služba, ale přece jen od
monismus. Vždyť člověk, který je vrcholný noční stromeček. A mnozí mají obojí. Důleži budou hezké, třebaže ne tak hezké, jaké jsem povědná služba, svěřená člověku, který by
doma v Československu musil pracovat v ura
článek viditelného Božího dila, se skrze Boží tým okamžikem je slavnostní jídlo, někde míval doma.
R. Havlík
nových dolech, člověku, který je ještě před
vtěleni sjednocuje s Prapríčinou všech věci, a
pár lety v Německu doprošoval o kousek chle
tak se dokonává vesmír a celé Boži dílo se
CHI -LE
ba ... snad proto jsem byl toho Štědrého ve
v úžasném okruhu vrací ke svému Původci.
jsme si evropský způsob oslavy vánoc s sebou. čera hrdý na sebe i na zemi, která mi svěřila
V
Chille
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šest
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a
naše
Ale v této jednotě lidská osoba nezaniká,
Máme stromečky, i když na větve značně
nýbrž dostává novou, podle pozemských měří československá kolonie tu čítá několik set chudší než bývaly doma, zdobíme je parádič tak velikou odpovědnost.
kiajanů. Všichni hovoří Španělsky a mnozí už
G. K., Airman First Class
tek naprosto nepředvídanou důstojnost, a to zbohatli buď jako obchodníci, průmyslnici nebo kami, nakupujeme dárky a posíláme si po
navzdory všemu mravnímu zlu, které v lidstvu vyhledávaní odborníci. Při občasných schůz zdravy „veselých vánoc", což tu všechno ještě
ŠVÝCARSKO
pozorujeme a které nás lak snadno přivádí kách krajané vzpomínají samozřejmě na do donedávna vůbec nebylo známo. Za to, snad
Naše vánoce mezi klidnými, houževnatými
k zoufání nad člověkem. Vždyť právě toto zlo mov a nejvíc ovšem vzpomínají právě o vá aby si to vynahradili, naši chillští spoluobčané a korektními Švýcary? Musíme se umět při
přišel Boži Syn napravit a vyléčit. Je Spasitel nocích. K opravdové vánoční náladě sice chybí i se ujali těchto zvyků s takovou vervou, že způsobit — středem pozornosti jsou nyní Ma
hříšníků. Na otázku, proč se vlastně Bůh stal prostředí — není tu ani mráz ani sníh, jen 'dny, těsně předcházející Štědrému dnu, zava- ďaři — a slavit vánoce každý sám. Zdejší čs.
člověkem, nám křesťanská víra odpovídá: „Pro šedivá obloha a plískanice, ale svátky tu osla ■ luji hlavní ulice tolika kupujícími, že se musí studenti-stipendisté budou slavit vánoce —
nás lidi a pro naši spásu."
vujeme tak trochu po našem, protože nejen stíed mést pro dopravu vůbec uzavřít. A kdo dík Ženevé — v krásné vile blízko paláce
Tak jsou vánoce svátky pravého humanis my, nýbrž i jiní evropští emigranti přivezli má nazbyt, utrácí — a zdá se, že má nazbyt Spojených národů a pomníku Jana Masaryka.
mu; ne onoho humanismu záporného, protiná
Vilu jim dalo k disposici již před lety město
boženského, který se nakonec vždy ukázal se
Ženeva. Cs. zaměstnanci zdejších oficiálních
bevražedným, ne onoho svévolného zbožňování stal dítětem, důstojnost chudého a nepatrného, sobě prožívá smrtelné ohrožené lidské důstoj institucí pojedou většinou na vánoce do hor.
člověka, které nakonec člověka mrzačí a protože Bůh se stal chudým a nepatrným, dů nosti a která o ni bojuje. Musíme revidovat Zdejší starousedlíci — krejčí, kožišníci, holiči,
vraždí, ale humanismu úplného, humanismu, stojnost člověka vůbec, protože Bůh se stal svůj poměr k Bohu, a ke Kristu, Božímu Synu, kteři ve spolku Slovan pomáhali od 6. červen
který chápe člověka jako Boží obraz, humanis člověkem. Konkrétní křesťanstvo, křesťanská který se stal člověkem; poměr teoretický i ce 1915 T. G. Masarykovi zahájit boj za osvo
mu, který ví o tom, že je člověk povolán společnost v dějinách, zde musí zpytovat svě poměr praktický, poměr názorový i poměr bozeni — budou slavil vánoce v rodinách. A
k účasti na Boží přirozenosti a na Božím ži domí o lom, jak z tohoto pravého humanismu, mravní. V těchto vánočních dnech je k tomu my, poúnoroví emigranti, budeme uvažovat o
votě, humanismu křesťanského, který zas do který vyznává, vyvodila a nevyvodila důsled vhodná chvíle. Neboť vánoce nám vždy znovu prostředcích a cestách, jak napomáhat k ná
cela’jiný Rus, než jaké dnes známe, Vladimír ky. Ale křesťanství samo obsahuje všechny zvěstují příchod Boha člověka: „On pro nás vratu do svobodné vlasti a o tom, co bychom
předpoklady, aby byla důstojnost lidské osoby lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. A vtělil jednou mohli převzít ze švýcarských zkuše
Solověv, krásně nazýval bohočlověčenstvím.
' se skrze Ducha svátého z Panny Marie a stal ností, aby náš národ mohl konečně žít svo
Toto bohočlověčenství vidíme v jesličkách. zachráněna a všemi směry uplatněna.
To si musí uvědomit naše generace, která na se člověkem."
bodně.
Vidíme zde důstojnost dítěte, protože Bůh se

Vánoce ve zprávách cs. exulantů

^*slo 11, prosinec 1957

ČESKÉ SLOVO

Návrat spolupracovniků R. Slánského

Vilém Nový zas na scéně
Universitní knihovna v Praze vydává časopis, nazvaný „Cleme
a studujeme". Jeho páté číslo, věnované 40. výročí revoluce
v Rusku, redigoval Vilém Nový.
Vzpomínáte si? Vilém Nový, komunistický poslanec, šéfredaktor
Rudého práva— byl zatčen v listopadu 1949. Spolu s Ldblem byl
první obětí „velké čistky", která vyvrcholila popravou Slánského.
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Významné jubileum čs. ledního hokeje
SLOUŽILI JSME DOBRÉ NASlM ZÁKAZNÍKŮM

VE STAŘÍ VLASTI
A SLOUŽÍME DOBRÉ V NEW YORKU

VOJTA MALÍK
KLENOTNÍK A HODINÁŘ

O Bucknovi z Kanady
Právě před 25 lety, na vánoce roku 1932, dostal čs. lední hokej
pod stromeček nejkrásnější dárek, jaký si mohl přát: zimní stadion
s umělým ledem v Praze na Štvanici. Od toho roku se začal
netušený rozvoj čs. ledního hokeje, který rázem začal dobývali
ve světě vítězství za vítězstvím, až v poválečných letech byly
tyto úspěchy korunovány dvěma mistrovskými světovými tituly.

Byl oběti? Bekli jsme to správně? Ne docela. Nový se dostal do
Zimní stadion umožnil klubum aktivnější činnost. Hráči mohli plněji
stínu, na čas dokonce do chládku, ale šťastně to přečkal a nyní
rozvinout talent a schopnosti, ovšem pod vedením odborníků, kterými
24:20, Steinway Street,
rozmnožil řadu těch spolupracovníků Slánského, kteří se v posledních
byli bezesporu kanadští trenéři. Byli však s nimi jazykové potíže,
letech vrátili do veřejného života.
nebot vedeni LTC Praha záleželo především na tom, aby si odchovala
L. I. City 3, New York
Nový není první a asi ne poslední z této skupiny. Soudruh Jiří
dorost a tu nebývalo snadně se s kanadskými trenéry dohovořit.
Hendrych, který býval za Slánského éry diktátorem čs. filmu a divadla,
Kdosi přišel na myšlenku, že by v Kanadě mohl býti trenér ledního
měl největší štěstí. Spadl s komunistického
hokeje, který mluví česky nebo slovensky, někdo z čs. starousedlíků.
Budějovic na krajský sekretariát, a už v červnu
Vedeni LTC se proto před sezonou v roce
1954 se na X. sjezdu komunistické strany zase
1953 rozhodlo pro tento pokus: napsalo kanad
dostal na koně. Přesněji řečeno, do funkce
skému rozhlasu do Montrealu, aby po hokejo
tajemníka ústředního výboru. Dnes už zase
vých zprávách ohlásil, že se pro vedoucí hokepatři k těm, kdo určuji politiku strany.
úspěšnou divadelní a kulturní činnost mezi jový klub v Československu hledá trenér ovlá
(Dokončeni se strany 1.)
Gustav Bareš, bývalý šéf agitpropu, vedoucí baletního souboru
byli i uprchlíci. Jiný slo- krajany
1
v New Yorku. Také ve Washingtone dající češtinu nebo slovenštinu. Byla to šťastná
redaktor Tvorby, poslanec, člen ústředního vý venský umělecký soubor, „Sluk”, který byl čs.
(
exulanti nedávno založili odbočku Cs. ná myšlenka, která dala čs. hokeji budovatele a
boru KSČ, po únoru vedoucí tiskového odboru letos na zájezdu v Indii, Kambodži, v Indo- rodní
i
rady Americké, která ve Washingtonu strůjce pozdější slávy čs. sportu v celém světě
,,obrozené” Národní fronty atd. — se už také nesii, Ceylonu a dokonce i Ankaře, měl pod nikdy
i
nebyla a která dnes čilá přes 100 členů — Matěje Bucknu. Toho večera, kdy kanad
vrátil. Vzpomínáte si na zasedáni spisovatelů zástěrkou tanečního umění za úkol propagovat aí může se brzy stát nejaktivnější odbočkou ský rozhlas oznamoval zprávu pražského LTC,
v lednu 1953. Byl tenkrát těžce sepsut jako čs. komunismus. Byla uspořádána ještě řada Cs.
<
Národní rady Americké. Naproti tomu v vrátil se Matěj Buckna z obvyklého zápasu,
„sektář” a „dogmatik”. (Jeho tehdejší kritik, dalších kulturních zájezdů z Československa na Chicagu
<
se naši exulanti dosud plnou měrou když na něj otec udeřil: „Matěji, pojedeš do
slovenský básník Milan Lajčiak, ustoupil mezi západ, které rozhodně nesledovaly jen ušlech- nezapojili
i
do krajanských organísací, ponej Československa! Právě jsem slyšel v rozhlase
tím do pozadí.) Bareše, osvědčeného muže tilé cíle. Ukázalo se to veimi jasně při zá- více
stojí stranou a ani se neúčastní krajan zprávu, že v naši staré* vlasti hledají hráče pro
’
Slánského aparátu, jsme docela nedávno sly jezdu „Smetanova kvarteta” do Spojených stá- íských podniků — až na výjimky — ačkoli mužstvo hokejového mistra. Tak si myslím, že
šeli hovořit v pražském rozhlase o vlivu tů. V Chicagu bylo pořadatelem koncertu pro- právě
v Chicagu, kde komunistická infiltrace bys tam mohl jet, a to třeba hned! Tolik
i
Sputnika na myšleni lidí. Byla to zajímavá komunistické čs. Národní sdruženi, které se zasáhla
krajany nejsilněji, byla by účast exu umíš, aby ses tam uplatnil. Ostatně, kdyby
i
všemožně
činilo,
aby
dalo
koncertu
i
význam
lantů
i
v
krajanském životě nejžádoucnější. Do z toho nic nebylo, pojedeš do Oravy na Slo
přednáška. Zajímavější by však bylo, kdyby
í
států vyemigrovalo asi 17.000 po vensko, kde máme příbuzné!” — Otec rozhodl
byl vyprávěl, co mu krouží v hlavě doopravdy, politický. Hudba nejslavnějších českých skla- Spojených
i
uprchlíků, z nichž se dosud jen malá a mladý 221etý Matěj poslechl. Odjel do Prahy.
jakou ideologickou čertovinu chystá ve svých । datelů posloužila tu komunistické propagandě, únorových
aktivně zapojila do krajanských organi- Jel přes Berlin, kde se s nim dal do rozhovoru
neboť ani americká úřední místa ihned neroz- část
c
nových funkcích.
í
Krajanský tisk v USA často apeluje na úiedník kanadské paroplavební společnosti,
Pavel Reimann, soudruh, o němž čeští a | poznala pravé záměry čs. komunistů s t. zv. saci.
exulanty,
aby se četněji zapojili do krajan který našemu osamělému cestujícímu chtěl zpří
<
slovenšti spisovatelé ne tak dávno tvrdili, že „kulturní výměnou".
ského
života, aby vstoupili do spolků, navště jemnit čas, když musel čekat na odjezd praž
neumí česky a že přesto zasahoval na př. do
Nový kom. trik se Sokolem
>vovali a podporovali krajanské akce a pod
vydáváni Bezručových básni, zakazoval je —
ského rychlíku. „Kam jedete, Mr. Buckna?”
Rovněž sport a tělovýchova se mají stát j
a který diktoval slovenským literátům, co z je prostředkem, jímž se má působit na krajany, jniky, které s nesmírnými obětmi udržují při A když mu Matěj vypověděl celou historku,
naši národní krajanskou větev. Na ak chtěl úředník vědět, zda zná jméno klubu, který
jich prací je dobré a co nikoliv, í ten se už aby posluhovali pražskému režimu. V Praze životě
t
vrátil. Snad je dnes trochu krotši než včera. komunisté založili t. zv. „Výbor pro zahraniční «tivní zapojení exulantů do krajanských organi- v kanadském rozhlase hledal dobrého hráče.
sací čekají v Detroitu, Los Angeles, San Fran- „To si už otec nepamatoval” — odvětil Matěj.
Ale jak se bude chovat zítra? Po stáru?
Sokol', který má navázat spojení se sokol- (
Cedar Rapids, Bostonu, Miami, Pittsburgu
Dr. Čestmír Cisař, který s nebe školského skými jednotami v zahraničí a penězi získat jicisku,
„Tak se podívejte”, pokračoval kanadský úřed
v jiných krajanských střediscích.
referátu ústředního výboru KSČ určoval, jak Sokoly pro užší spolupráci s čs. komunistickým
ník. „Až přijedete do Prahy, řeknete taxikáři,
se bude vyučovat a co, který před lety inspi režimem, hlavně pak pro účast zahraničních
aby vás zavezl k Malečkovi. Ten se o vás
Obdivuhodné dílo č s. krajanů
roval zakládání t. zv. školských skupin komu Sokolů na příští Spartakiadě v Praze. Úkolem
V ostatních zemích na západě se exulanti postará!” Matěj se podle rady zařídil a druhé
nistické strany — toho záchvěvy čistky zanesly „Výboru pro zahraniční Sokol”, v jehož čele práce
j
v krajanských spolcích dosud v nedo ho dne v osm hodin ráno, právě před vánocemi
na krajský sekretariát KSČ v Plzni. Dnes už bude asi dr. Klinger, tentýž dr. Klinger, který statečném
s
počtu, anebo pracují odloučeně ve — seděl Matěj Buckna v mém obchodě a
je zase zpátky v Praze, a Rudé právo mu vedl neúspěšně „Výbor pro návratílce”, je na- avlastních exilových organisacich, jako je tomu spustil: „Tak mě tady máte, Joe, na tu vaší
otevřelo své stránky. Naprosto nepochybujeme mluvit čs. veřejnosti ve Vlasty že Sokolové ve na
r přiklad v Austrálii, západ. Německu a v výzvu v kanadském rozhlase.” Byl jsem nemálo
o tom, že vbrzku bude opět hrát na jedny svobodném světě souhlasí s komunistickým re- 1Maroku. V častých případech žijí naši exulante překvapen. Matěj měl s sebou hokejový pytel
a ani po několikaletém pobytu v s kompletní kanadskou výzbrojí a pohotově si
žimem a se sovětskou fyskulturou. Jestliže k osamoceně
c
z předních houslí.
Na Slovensku se ve vlivných funkcích znovu těmto akcím připojíme čilou publicistickou 2zemi se nesblížili s krajany-starousedlíky na z mého obchodu vybral dvě hokejky. Poněvadž
tolik,
aby
s
nimi zasedli za jeden společný byl dlouhým cestováním unaven, navrhl jsem
propagační
činnost,
kterou
čs.
komunisté
vyvít
usadili, na příklad, soudruzi Špitzer a Šefránko.
stůl. Někde se jim v tom dosud mu, že jej nejdříve ubytuji. „To má čas až
s
Oba byli kdysi označováni za „prodlouženou její, zvláště při rozšiřování a bezplatném roze- spolkový
sílání komunistického listu „Československý brání,
l
znemožňuje se jim členství v krajan odpoledne, teď bych si chtěl zabruslit a zatreluku” Slánského.
s
spolku a někdy bohužel se s nimi i ne novat.” A poněvadž si nedal říci, odvezl jsem
A Vilém Nový se tedy také zase objevil. svět”, určeného pro krajany v zahraničí, jest- ském
liže
připočteme
hmotnou
podporu,
kterou
z
2
zdvořile
jedná. To by ovšem nemělo čs. exu jej na zimní stadion. Ale abych nezapomněl to
Vracejí se lidé, o nichž vedeni komunistické
I
odradil. Za takovým chováním se nej hlavní, dal jsem mu nejdříve podepsat přihláš
strany ví, že budou loyální až do roztrháni Prahy dostávají jisté noviny v české a slo- lanty
[
skrývají dlouhé prsty praž ku do LTC, nebof byla obava, že by Matěj
těla. Vracejí se aparátčíci, kteří v letech 1948 venské řeči, vycházející v zahraničí a sympati- pravděpodobněji
s
komunistického režimu, který má své z neznalosti poměrů mohl podepsat přihlášku
až 1952 zosobňovali censuru, kontrolu všeho sující s komunismem a jestliže zakalkujeme ského
j
vyzvédače a agenty v nejednom kra některému klubovnímu lanaři. Pak teprve jsem
kulturně politického děni v Československu. nesmírné finanční výdaje, které dnešní praž- posluhy,
režim vydává na krátkovlnné rozhlasové janském
j
spolku, kde tito jako nebezpečné na vezl Matěje na Štvanici. Tam jsme si blesku
Divadla se za jejich vlády řídila podle kremel ský
vysílání
pro
cizinu,
pak
dostaneme
ucelenější
kažlivé
I
bacily
rozkládají vše, co je komunismu rychle obuli brusle a již jsme se octli na ledě.
ského orloje, film také sloužil kultu Sovětské představu o rozsahu úsilí čs. komunistického rnepohodlné. Důvěru
našich krajanů je si však Prvé Matějovy krůčky a už jsem poznal, že
ho svazu. Byla to doba, kdy Biebl a Teige režimu zkomunisovat krajany v zahraničí a třeba
t
v pravém slova smyslu vydolovat. Není Matěj je v hokeji vskutku třída. A což když si
nevydrželi šikany, kterým byli vystaveni, a
účelem tohoto článku radit exulantům, jak si vzal do ruky hůl a začali jsme se prohánět
spáchali sebevraždu. Dlouhá řada spisovatelů
při tom mají počínat, neboť není ani jednot
nesměla publikovat; filmoví a divadelní reži
ného receptu. Mnoho záleží na místních okol s pukem! To už jsem nebyl v nejmenším na
séři byli, jak se tomu říkalo, „oddalováni” od
nostech. Rádi bychom však zdůraznili, že je tře pochybách, že LTC a československý hokej vy
práce, když se nepodřidili předepsaným vzo
Čím vic se rok oď roku náš pobyt v exilu ba vyhnout se několika chybám, kterých se hrál terno. Za hodinku jsme skončili, ale to
rům. Dokonce i E. F. Burian na padesátá léta prodlužuje, tím vice si uvědomujeme, že úko někde naši exulanti z neznalosti poměrů do bylo na Matěje zřejmě málo. Chtěl vědět, zda
lem exilu není jen působit na situaci doma, ve pustili. Nejméně je vhodný povýšenecký, do bude večer utkání. „Dnes sice hraje naše dru
nerad vzpomíná, jak se nedávno přiznal.
Za dohledu těchto dnešních „navrátilců” byla vlasti a usilovat o nastolení demokratického mýšlivý postoj a nejvíce snad chybili ti, kteří hé mužstvo, ale snad by ses měl, Matěji, nej
kdysi formulována hesla propagandy proti režimu, nýbrž, že my, exulanti máme ještě dal se domnívali, že mohou krajany přesvědčit o di íve vyspat”, začali jsme si tykat a navazo
demokraciím; oni vymýšleli první argumenty ší významný úkol; čelit komunistické infiltraci nebezpečí komunismu pouhým mluvením o vat osobní přátelství. „Kdepak vyspat, na to
pro agitátory tak zvaného třídního boje v mě mezi krajany. Co to pro nás znamená? Přede tom, jací jsou komunisté zlí, ale sami nepři- jsem přece nepřijel až z Kanady! Ještě se dost
stech a na vesnicích. Jsou to, stručně řečeno, vším je třeba naše krajany povzbuzovat a po ložili pořádně ruku k společnému dílu. Jen se vyspím", — byla jeho odpověď. Když jsem
odbornici na tvrdý kurs. Jsou účinnou posilou silovat v jejich odporu proti komunismu. Ten rozhlédněme ve Spojených státech, Kanadě, ale před večerním zápasem přišel do šatny, Matěj
stalinského vedeni komunistické strany, která to úkol můžeme nejsnáz splnit, jestliže vstou i ve Vídni, Paříži a Londýně a co vidíme? Vět už byl oblečen v dresu LTC a v plné výzbroji.
je potřebuje, aby pomohli očistit její ideologii píme do krajanských organisací, spolků a spo šina naších krajanů tam přišla před 40—50 lé „Víš Joe”, vysvětloval Matěj, „obvykle hraji
od nánosů všelijakých revisionistických, účhyl- lečností, které namnoze únavou nebo oslabe ty, přišli s prázdnými rukama a kromě svých středního útočníka, ale dnes jsem přece jenom
kářských tendenci. Aby pomohli život v Česko ním krajanského živlu ustrnuly v činnosti, domovů a podniků vybudovali pro společný poněkud unaven a tak si zahrajú v backu."
slovensku — abychom tak řekli — re-staliniso- někde dokonce v činnosti ustaly. Naši krajané, krajanský život chrámy, spolkové domy, tělo — Ještě týž den se po celé sportovní Praze
starousedlíci, žijí takřka ve všech zemích svo cvičny, knihovny, v různých místech mají tis roznesla zpráva o Bucknovu příchodu do Prahy
vat. Podaří se jim to?
(-osm-)
bodného světa; nejvíce jich je ve Spojených kárny, vydávají časopisy. Vybudovali dílo, a již prvý večer přišli na utkání všichni funk
státech a v Kanadě, ve Vídni, v Paříži a v před kterým hluboko smekáme klobouk. Za cionáři LTC a mnozí sportovní žurnalisté, aby
Londýně, v menších skupinách se s krajany dva měsíce budeme bilancovat desetiletou poznali Bucknu. S napjetím byl očekáván prvý
setkáváme v západním Německu, ve Švýcar činnost exilu. Můžeme se v tomto směru vůbec jeho start. Před utkáním si Matěj puku nevší
Musíme se bránit mythu, že zahraniční in sku, v Belgii, v Casablance, v Maroku. Po něčím pochlubit?
mal a stále jen bruslil kolem mantinelu. Ihned
vestice znamenají zotročeni. Teprve když je různu roztroušeni žijí v jihoamerických repu
vlastnictví doprovázeno cizí politickou nad blikách, někteří dokonce v Africe i v Asii, kde I jedinec může prospět ve společ po zahájeni zápasu se dostal puk k Matějovi,
vládou — jako v případě sovětských satelitů to jsou hlavně baťovci. Všude mají naše kra ném boji proti komunistickému který s ním vyrazil jako blesk, projel celým
soupeřovým mužstvem, oklamal brankaře a
pronikání
— dochází k otroctví.
jané svá sdružení a spolky, které trpělivě čeTisíce, ba desetitisíce našich exulantů žijí klidně pak strčil puk do branky a šel si sed
C. L. Sulzberger, New York Times, N. York kaií na nnsun čerstvé. mladé kraianské krve.
roztroušeně v různých zemích svobodného svě nout na střidací lavici. „Tak, to tu ještě ne
Zdá se, že osudem Československa je trage
ta, aniž se mohli vůbec do krajanského života bylo!" — bylo slyšet mezi diváky. Matěj
V Kanadě jsou čs. exulanti
die. Nejprve byl Mnichov, kde byli Češi obě
zapojit, prostě proto, že tam krajané ani v podobných akcí provedl ještě v prvém a v dru
v čele CSNS
továni Hitlerovi před druhou světovou válkou.
V některých zemích pochopili naši exulanti sousedství nejsou. To však neznamená, že by hém poločase několik. Po druhé třetině přijel
Pak v roce 1945 byla svoboda opět získána,
jejich přinos v boji proti komunistickému pro ke mně a povídá: „Pro dnešek toho mám dost.
aby byla později zase ztracena, protože Beneš, včas, jak nejúčelněji vést boj proti komunis nikáni na západ měl být menši. I ten, kdo žije Nejsem ještě po dlouhé cestě fit a nejde mně
druhý president a mladý Masaryk poctivé, ale mu. Vstoupili do krajanských spolků. To platí na zdánlivě ztracené vartě, může vykonat zá to ještě zdaleka tak dobře, jako doma."
mylně věřili, že se jejich zemi nějak podaří žít především o exulantech v Kanadě, kde se stali služnou práci, jestliže bude ve svém povolání
vedoucími činovníky ústředí Cs. Národního
Jak to Matěj Buckna v Kanadě skutečně
vedle sovětského komunismu.
na svém místě, jestliže bude žít řádné a spo
The News, Newark, U. S. sdružení. Také předsedové odboček CSNS, řádaně. Tím nejlépe přesvědčí okolí a dokáže, hrál, to nám pak předvedl ve třech sezónách
jako na příklad v Ottawě, v Torontu, v Mon
Československo bylo téměř vždy satelitem, trealu i jinde jsou exulanti. Jejich příchodem že uprchl před skutečně zlým a nebezpečným v barvách LTC Praha. Byl to vůbec nejlepší
který dělal Moskvě nejméně obtíži a Novotný krajanská činnost nesmírně oživla. V zemi, kde komunismem. Ze také jednotlivec v nejzapad Kanaďan, jakého jsme před válkou v Praze a
je muž. který dohlíží na to, aby jeho země zů krajanská větev čitá asi 80.000 duši, je pří lejším koutu svobodného světa může vykonat vůbec v Evropě měli. Tři roky se pečlivě sta
ral o klubový dorost LTC Praha a výsledky
stala této pověsti věrna.
tomnost čs. exulantů v popředí krajanského mnoho v našem poslání, o tom nás přesvědčila
The Times, Londýn života jistě důležitým přínosem v boji proti Zdeňka Kračmarová, kterou vyznamenala brit jeho nadšené a obětavé práce se projevily
ská královna Alžběta II. řádem britského im v pozdějších letech, kdy generace Zábrodského
Československo je neiprůmyslovějši zemí komunistické infiltraci.
péria za obětavou službu pro nemocné černoš slavila po válce největší úspěchy českosloven
východní Evropy a nejvíc prosperuje. Od té
V USA nastal obrat v poměru exu ské děti v Nigérii. Máme jistě ve svém středu ského hokeje a získala dvakrát titul mistra
dobv co Rusové přestali systém loupežnictvi
více takových obětavých a pracovitých exu světa. K letošním dvacátýmpátým narozeninám
lantů ke krajanskému životu
za bílého dne, které se za Stalina provádělo
Ve Spojených státech stáli exulanti až do lantů, kteří — třebaže nedostávají vysoká vy stařečka všech zimních ledních stadionů v
pod jménem obchod, tyto výhody se staly zře,- loňska stranou krajanského života, a ponej znamenání a pocty z rukou monarchů — jsou Československu, přál bych čs. hokeji pod stro
mější a zdá se, že Československy obchod s lí více se sdružovali v samostatných exulant našemu exilu ku cti. Rozhodně je omyl domní meček takového borce, jakým byl Matěj
nými státy kvete.
Scotsman Edinbourg ských skupinách, kde se však vybíjeli v ne vat se, že boj proti komunismu a s komu Buckna.
Pepa M a 1 e č e k
plodných osobních sporech a tahanicích. Pouze nistické infiltraci mezi krajany mohou vést jen
exulanté,
kteří
pracují
u
rozhlasových
stanic
I
Cim to je plál se mne nedávno jeden bý malý počet exulantů vstoupil do krajanských
valý občan ze střední Evropy, že městečko za organisací. Koncem loňského roku nastal ur anebo kteří se drží v popředí některých exilo
rakouskou hranici je přt/emne, hezke a pro čitý obrat, hlavně v New Yorku, kde exulanti vých institutů a výborů. Nejpřednější úkol nás
všech je: zabránit komunistickému, pronikáni j Mariánské Lázně. Od 1. ledna se ruší vojensperující. Ale pár mil na druhé straně hranic založili dvě samostatné odbočky Cs. Národní do krajanského života a na západ vůbec. Je na ; ká zotavovací akce a šest budov vojenského
rady
Americké
a
jiní
se
přihlásili
po
různu
do
nejbližši české'město chátra, /e ohyzdné a bez
éčebného ústavu Maxima Gorkého s bývalým
krajanských spolků. Početná skupina exulantů- čs. exulantech, aby skutky dokázali, že se to-, otelem Pacific přebírají čs. státní lázně.
ar-'
yj g Sajjsbury, New York Times, N. York divadelnid) ochotníků v New Yorku vyvíjí hoto boje nevzdali!

Do boje proti náporu komunistů
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Skon hrdiny „bitvy o Anglii"

O vánocích jako o posvícení

ZEMŘEL V JÁCHYMOVSKÝCH DOLECH PO LETECH PERSEKUCE

ZKUŠENOSTI NAŠICH UPRCHLÍKŮ S VÁNOCI V PORTUGALSKU

Vánoce a Portugalsko — to se k sobě hodí k obědu na Boží hod nebo na Štěpána krocana.
Osud si prapodivné s lidmi zahrává. Ale ' Začátkem záři dostala paní Bryksová neofi
mnohý tragický osud člověka zpečetily roz ciální zprávu, podle níž Bryks, zemře! v srpnu asi tak jako Eskymák a Sahara. Portugalsko jTyhle krocany pěstuji v Portugalsku na se
na
„srdeční
slabost
“
.
Na
čs.
velvyslanectví
v
je
veselá, strakaté barevná jižní země, v níž veru, až 300 kilometrů od Lisabonu. Cestu
sudky komunistických soudů v Českosloven
sku i jinde, mnohá životni cesia nevinně od- Londýně, které paní Bryksová navštívila v do skoro po celý rok vládne blankytně modrá z domovů do lisabonských tržnic musí krocani
souzených končila v komunistických věznicích. provodu jedné přítelkyně, aby se dověděla obloha a teplé, usměvavé slunce. O sněhu ani i dělat pěšky. Už někdy o Dušičkách se vydáPodle dosud úředně nepotvrzených zpráv něco o osudu svého manžela, snažil se ji úřed- potuchy a mráz se tu vyskytuje jednou za jvají na cestu a šlapou si to na jih. Řekli byste,
zemřel v jáchymovském táboře 41-letý bývalý I nik sice v l a Vs hodinovém rozhovoru pře- uherský rok. Portugalci sami nepatří mezi ; že po takovém pochodu musí mít krocani
major čs. letectva a poručík britského králov । svědčit o pokroku v Československu po úno- lidi, kteří si potrpí na klidný a vážný Štědrý llýlka svalnatá jako olympionik v chůzi. Ale
ského letectva za druhé světové války, Josef i rovém puči, o Josefu Bryksovi však pouze pro- večer a narození Jezulátka oslavují spíš zpě lisabonské hospodyňky jsou jiného mínění.
Bryks. Jeho anglická manželka Trudie a 11- ! hlásil, že úřední zpráva může přijít nejdříve vem, tancem a tak trochu posvícenskou buj Prý naopak, krocaní maso pochodem změkne a
dva měsíce po úmrtí.
lelá dcera Soňa žiji nyní v Britanii.
ností. U nás máme ve zvyku dávat si dárky je velmi „gosloso", volně přeloženo jako
Osud si bezohledně zahrával s Bryksovými
pod stromeček. Na Iberském poloostrově se mandle. Z vlastní zkušenosti musím potvrdit,
Po
9
letech
čekání,
nadějí
i
pochyb
a
zoujiž od doby, kdy se poznali roku 1941 v North
falých proseb o intervencí u předních britských však věší do komína punčocha, v níž na Boží že je to pravda.. Krocaní hejna docházejí do
Fieldu, kde Trudie sloužila u ženského sboru politických
církevních představitelů nezbývá hod ráno najdou kudrnatá, okatá a zubatá předměstí hlavního města před svátky. Doslova
britského letectva. Tři týdny poté, co navázali téměř už ania paprsek
naděje. V posledním do portugálská dítka nadílku. Osobně nejsem zaplaví ulice, takže strážníci jsou někdy nu
známost, nevrátil se Bryks z letu nad konti pise
z jáchymovského koncentráku Bryks na přítelem tohoto zvyku: připadá mi divné věšet ceni zastavit kvůli nim dopravu. Představte si
nent. Třikrát se pokusil o útěk ze zajateckého psal: „Zbývá mi jedině velká víra: že se jed někam punčochy, nejsou-li mokré. Inu, jiná ten malér, že by si krocani na křižovatce
tábora, ale marně. Německý vojenský soud ho noho dne zase sejdeme a budeme zase velmi zem, jiné zvyky. Ani tradiční vánoční kapr mi : všimli červené! A tak auta stojí a chodci kuropak odsoudil k trestu smrti. Nakonec se však šťastnou rodinou, navždy.”
nemůže pomoci vykouzlit vánoční náladu, pro : viti mají přednost. Tohle je obrázek lisabon
Josef Bryks přece jen šťastnou náhodou do
Vzpomeňme si o vánocích na Josefa Brykse tože kapr je ryba sladkovodní, pro kterou není ských vánoc. Ovšem, na mne vůbec neplatí.
čkal konce války. Odjel do Britanie, kde si
vzal za manželku Trudie, která mu do zajeli a na všechny ostatní osudem těžce postižené, v Portugalsku pochopení. Takhle kdybychom Udělám si Štědrý večer po našem a bude mít
jejichž životni plamen zhasl nebo ještě doutná chtěli chapadlo chobotnice, placatého kraba společný znak se Štědrými večery všech uprchpravidelně psávala.
Manželé Bryksovi se pak přestěhovali do v komunistických pracovních táborech a žalá nebo šišaté mořské mušle, ale kapra? Toho llíků: mezi vánočními dárky pod stromečkem
Československa, kde se jim roku 1946 naro řích. A připomeňme si velký žalář, s více než mají snad v akvariu.
Jako v některých rodinách u nás doma, najdu taky hromadu vzpomínek na domov,
dila v Olomouci dceruška. Krátce po únoro třinácti miliony vězni, Československo ovláda
Alena Kohoutová
7 Portugalsku mají lidí šmahem ve zvyku mít rodinu a přátele.
vém puči byl Bryks propuštěn z činné služby né komunisty.
a degradován. Den po propuštění z čs. armády
zatkli Brykse příslušníci tajné policie v jeho
bytě a prohlásili manželce, že jde pouze o výv Novém Yorku i v Chicagu za vedeni a podle
slečh. Přesto že komunistické úřady a policie
návrhu lidové malerečky a vyšívačky pani
odmítaly udat Bryksův pobyt, dověděla se
Marie Burešové z Chicaga. — Na schůzi první
jeho manželka, kde je vězněn a sešla se s ním
VELKÁ BRITANIE: V předvečer 20. výročí I Masarykova domu v Torontu, která vydala odbočky Cs. Národní rady Americké v New
i když musila překonat mnohé překážky. V
červnu 1948 odjela Trudie Bryksová s dcerou úmrtí presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka pozoruhodnou obrazovou knihu o životě, práci Yorku přednášel předseda odbočky prof. Vra
do Anglie, když se jí podařilo dostat výjezdní promluvil prof. dr. Jaroslav Stránský v Ústavu a přínosu čs. vystěhovalců Kanadě. — Deník tislav Bušek o svých dojmech z cesty do Špa
Dr. Ed. Beneše o osobních stycích s presiden „The Noranda Press" vycházející v městě No- nělska a Portugalska i o významu Mezinárod
povolení.
Josefa Brykse soudili mezitím v Českoslo tem Osvoboditelem Pan Karel Lisický přečetl randa otiskl reportáž o činnosti nejmladší so ního sjezdu liberální Unie v Oxfordu v Anglii,
vensku již celkem třikrát pro údajnou špio K. Čapka: „Cesta devíti hodin”. — Cs. národní kolské jednoty v tomto městě. List přinesl kterého se účastnil za čs. exil. Jiří Naxera,
náž. Po prvé byl osvobozen, ale věznili ho dům v Londýně vzpomněl 26. října 1957 svého také několik fotografií sokolského tělocviku vedoucí představitel našeho krajanského ži
dále po osm měsíců. V druhém procesu jej desetiletého trvání „Krajanskou společnou ve a velmi uznale se rozepsal o zakladateli a sta vota v Cedar Rapids, lowa a velký přítel čs.
soud odsoudil k 10-letému žaláři, a ve třetím, čeři". Po přípitcích J. V. královně Alžbětě II. rostovi jednoty br. Orlickém. Fr. Němec, býv. exulantů byl postižen velkým neštěstím. Spo
tajném přelíčení k trestu smrti, který byl po a svobodnému Československu, vzoomínce na čs. velvyslaneca předseda Cs. národního sdru lečně se svou choti vracel se z návštěvy svého
zději změněn v trest odnětí svobody na do zemřelé promluvil K. Michal, C. Švehla, mjr. žení v Kanadě se zranil při automobilové mladšího syna Jiřího v Connecticut, když došlo
Bruner a G. Bouška. — Československá doplňo nehodě. Utrpěl zlomeninu levé ruky, avšak ke srážce jejich auta s autem jiným, které
životí.
vací škola v Londýně vzpomněla státního pokračoval v cestě do Hamiltonu, kde byl přeskočilo následkem sněhu na dlažbě přehrady
svátku 28. října na školní oslavě. — Sokol slavnostním řečníkem na oslavě 28. října.
na Pennsylvania Turnpike. Jiří Naxera utrpěl
Londýn uspořádal 17. listopadu 1957 tělocvič
zlomeniny čelistí a těžký otřes, jeho manželka
SPOJENÉ STÁTY: Cs. Národní rada Ame Alma otřes mozku, zlomeninu ruky v zápěstí,
Dovolte mi připomínku k článku „Po dva nou besídku se vzpomínkou na „17. listopad
nácti letech..." z listopadového vydání Va 1939". — Americký fond pro čs. uprchlíky rická připravuje svůj sjezd, který se koná zlomeninu nohy a též vnitřní zraněni. Byli
v Londýně obdržel za rok 1956 a 1957 od ame 1. a 2. února 1958 v Chicagu. Na sjezdu bu odvezení do nemocnice v New Kensigton, kde
šeho časopisu.
2e je to smutné, zapomenout na padlé vojáky rické vlády v 10 zásilkách 6000 liber másla, dou schváleny politické resoluce, které se sta se pani Naxerová musela podrobit operaci.
z druhého odboje? Ovšem, že je to smutné. 18.000 liber sýru a 3.240 liber sušeného mléka. nou programem příští činnosti této vrcholné Přejeme oběma krajanům brzského uzdraveni.
Zapomnělo se i na vojáky odboje prvého. Potraviny byly rozděleny mezi čs. uprchlíky. čs. krajanské organisace. Dále budou zvoleni — Josef Martinek, býv. šéfredaktor Práva Lidu
Československo, vlastně třetí republika po Na každé zásilce se podílelo průměrně 350 । noví funkcionáři. Národní radě Americké na a zasloužilý krajanský pracovník, který dnes
hřbila, co mohlo být její nejpěknější tradicí. dětí a 400 dospělých osob z Londýna a okolí. stal nový úkol v činnosti, to jest boj proti žije v Tuscon, Arizona, byl vyznamenán v sou
Kdo je vinen? Psaní o tom by bylo příliš dlou — Za pomoci AFCR, USEPu a CRTF vyemi- . souputníkům, kteří se vrátili letos z Cesko- těži na nejlepši soudobou americkou báseň.
hé. Ti, co vstupovali do t. zv. západní zahra grovalo za rok 1957z, Velké Britanie 17 rodin I slovenská a zahájili již v některých krajanských Soutěž byla obeslána dvěma sty autory a mezi
niční armády, věděli, co riskují za války, ale s 37 příslušníky do Spojených států a 9 rodin I spolcidi rozvratnou činnost. — John Foster nimi dostal Josef Martinek druhou cenu. První
nevěděli, co na né čeká po válce. Jejich „čin s 27 příslušníky do Kanady. — V prosinci 1957 Dulles poděkoval jménem presidenta Eisen- cena byla udělena známému americkému básní
ná" služba byla nelítostně studená, byt slou vydá Americké velvyslanectví v Londýně visa howera Národnímu Svazu českých katolíků ve kovi Alanu Donovanovi. Josef Martinek při
žili na horkém Středním Východě anebo v do USA značnému počtu čs. uprchlíků. — Sokol Spojených státech za projev z jubilejní kon- pravuje další soubor svých veršů, tentokráte
chladné Anglii. Velení se dovedlo postarat o Londýn uspořádal 7. prosince 1957 Mikulášskou , vence této organisace. — Na 34. Mezinárodní aktuálně politických na rozdíl od prvního
potlačení jakéhokoliv nadšení, a studené zábavu a v neděli 8. prosince Mikulášskou Ženské výstavě v New Yorku, byly zastou cyklu, který byl věnován lyrice opěvující
vůdce v „kontinuitě“ nebylo možno milovat, nadílku pro žactvo. — Cs. politický uprchlík peny také československé ženy dvěma stánky, krásy arizonské pouště. Tři z těchto politických
nebo se pro ně nadchnout. I v oficiálních pará Leoš Horský bude přednášet v „The London o něž pečovaly členky charitativní organisace básni přijal k otištěni „New York Herald
dách se pokračovalo podle předpisu. Rozdíl byl Esperanto Club” 6. prosince 1957 o Rembrand- „Společnost Charlotty Masarykové" a členky Tribune". — Ve městě Owosso, Mích. žije ne
tcvi. — V září byl zpopelněn v Londýně zbo Sokola. Organisátorky výstavy vybírají každým početná kolonie Američanů českého a sloven
jen v stejnokrojích.
A přece, navzdory tomu chladu v řadách rovský hrdina, ruský legionář br. Jiří Duffek. rokem ženy ze všech oborů a vyznamenávají ského původu. Po roce 1948 se tam přestěho
I je zvláštní zlatou medaili. Letos byla mezi valo několik rodin našich exulantů a ti oživili
Cest
jeho památce!
velitelů, naši letci i pěšáci byli dobří vojáci.
vyznamenanými paní Betka Papánková, před krajanský život. Založili odbočku Cs. Národní
Jejich hroby obkroužily i Tobruk.
KANADA: Cs. Národní sdružení, odbočka sedkyně Rady žen Svobodného Československa.' rady, pořádají divadla, veřejná cvičeni a získali
O dušičkách byla vstutku vhodná příležitost
vzpomenout těch padlých, ale — „jen několik v Ottawě věnovala ve prospěch nemocných a Při té příležitosti otiskl rozšířený ženský časo-1 rozhlasovou stanici v Owosso, aby každou ne
srdcí se zachvělo .. ”, jak napsal Jiří Wolker. přestárlých čs. uprchlíků v záp. Německu a pis „Woman's Day" na první straně barevné děli vysílala půl hodiny česky, jednak zprávy
Ti, co přežili, chodí s hroby v srdcích. Ti, co Rakousku pomoc v částce 55 dolarů. — Bývalý fotografie loutek, ustrojených do českých, slo z krajanského života jednak českou hudbu.
si československou armádu v zahraničí nepřed ministerský předseda Kanady Louis St. Lau- váckých a slovenských národních krojů. Tyto, Hlasatelem bude exulant Antonín Cedí.
stavovali jen jako „kontinuitu“ vojenského rent poslal velmi srdečný dopis Společnosti panenky vyrábějí členky Ženské národní rady| Masarykův Klub na univesitě v Chicagu uspo
řádal 15. listopadu oslavu pětistého výročí od
řádu A-I-l poznali, že si počínali bláhové a po
založeni Jednoty bratrské a současně církve
zklamání doma jsou znovu v exilu, pokud k to
Moravských bratří, kteří se v Americe považuji
mu měli dosti vnitřní síly a ovšem také příle
za přímé pokračovatele Jednoty. Přednášku
žitost. Ti, co doma zůstali, jsou buď podezíráni,
pronesl evangelický farář dr. Jaroslav Pelikán,
nebo přezíráni. A v exilu má ten, kdo vojnu
který je profesorem církevních dějin na uni
neriskoval, štěstí největší. Studené, přezíravě
versitě v Chicagu. — Masarykův klub také
vztyčené nosy vedou znovu houfy, kterým ne
udělí
počátkem příštího semestru stipendium
jsou s to vnuknout nadšení. Těžko také dávat,
jednomu českému studentovi z uprchlického tá
co není.
bora v Německu nebo v Rakousku. — Marie
Proč se o čs. zahraniční armádě ze západu
Provazníkové, býv. náčelnice COS vedla cvičii Středního Východu nepsalo po návratu, proč
telský kruš pro ženy Sokola v Clevelandu. —
byla každá připomínka na ni potlačována —
Ústředí čs. odborářů v exilu vydalo v New
a konečně všechen ten nedostatek respektu a
Yorku další ze svých anglicky psaných publi
slušnosti k bývalým vojákům druhého odboje
kaci, sloužících k informaci západních odborářů
— to by byl námět k diskusi, možná, neví
o československých věcech. Autoři publikace,
taný, ale určitě závažný. Koneckonců, měli
František Cifka a Jan Sýkora líčí na čtyřiceti
jsme přece jen pár tisíc dobrovolníků, pár
stranách přehledně vývoj čs. odborového hnuti
tisíc lidí dobré vůle, cestu k nepodcenitelné
za Masarykovy republiky a porovnávají tento
tradici. Tuto cestu dokázali naši politikové tak
vývoj se situaci československého dělníka za
pěkné zašlapat, že jí těžko bude chtít někdo
první a druhé komunistické pětiletky. —
znovu jít. Příklady táhnou, nevděk odpuzuje.
V Chicagu zemřel čs. exulant Jaroslav Zeman
Ukázalo se, že je výhodnější politikařit
ve věku 65 let. Byl rodákem z Plzeňska a do
(i špatné), než bojoval. Rozhlédněte se, a dáte
USA emigroval před čtyřmi roky. — Texasský
mi za pravdu.
„The Houston Press" otiskl článek o tříletém
Ten článek „Po dvanácti letech.. ” jste ne
synku českých exulantů Jana Měchury-Otahala,
měli ani uveřejňovat „Ty mrtvý lež a nevstá
který se narodil v Brazílii. Redaktor listu mlu
vej..."! Ale živi — ti mají hned na sta otá
vil s tímto tříletým dítětem, které mluvi plynné
zek — tíživých a nepříjemných.
česky i anglicky a které se zdá býti vskutku
Vladimír Štědrý
zázračným dítětem. Jeníček podle svědectví
rodičů začal mluvit již jako šestitýdenní dítě
Ve článku „Vzorní drůbežníci“ z minulého
v kolébce a jako dvouměsíční ditě už začal
čísla nás překvapila — nikterak příjemně —
některá čísla, protože neodpovídají skuteč
chodit. Redaktor piše, že mluvi bezvadně an
nosti. Není pravda, že jsem znal kuřata jen
glicky, jen když vyslov! slovo jako třeba
z talíře a přikládám kopii zkoušky způsobi
Delaware nebo Amerika, hrčí jeho české rrr
losti o tom, že jsem odborník. Píšete, že jsme
Svisle: 1 Holandské město; 2 Lidové jelen; jako motor starého automobilu. Redaktor byl
Vodorovně: 1 Zkratka koňské síly; 3 Možná;
v roce 1956 prodali 56.000 vajec, ačkoli naše 7 Kane, zkratka; 8 Začátečník; 10 Plošná míra; 3 Onemocnění kůže; 4 Hudební znaménko; 5 tak překvapen vědomostmi a znalostmi malého
denní produkce činí 4.500 kusů. Toho roku 11 Místo narození Krista; 14 Místo ukřižováni Násep (v přesm.); 6 Latinsky „dni"; 9 Převoz Jendy, že ho přihlásil do soutěže o šedesát
jsme vyprodukovali 1,642.500 vajec v hodnotě Krista; 17 Osamělá; 18 Biblická postava (něm.); ník v podsvětí; 11 Dává cennou kožešinu; 12 čtyři tisic dolarů, nebot Jeniček Měchura51.000 dolarů. Podle vás jsme si koupili „auto 19 Věčné město; 20 Židovské město; 23 Český Arabský kníže; 13 Lidově matka; 15 Olizuji; Otahal pozná podle fotografie osmset padesát
mobil“. Na farmě máme čtyři auta, ale nad to sisovatel; 24 Vyučuje (obr.); 25 Rozloha; 27 16 Portugalská država v Indii; 20 Starověké značek a ročníků amerických i evropských
jsme si koupili Cadillac, tedy luxusně výba- Stát; 27a Pravosl. obraz; 28a Karta; 29 Pramáti; město,- 21 Francouzsky „léto"; 22 Pevnost v Ce- automobilů. Kromě toho prý podivuhodně
vený, cenný vůz. Vedle prací na farmě jsme 30 Část trupu; 32 Nepravda; 33 Švýcarský kan chách; 23 Židovský král; 26 Druh; 26a Přísluš. ovládá zeměpis světa, dokonce tak dobře, že
stavěli dům, vysázeli sta stromů, vybudovali tón; 35 Židovský velekněz; 37 Zpracovaný kus jihoamer. kmene; 28 Rozkazuj; 29 Španělský list o něm piše jako o zeměpisném fenoménovi.
okrasnou zahradu s bazénem a se sklakou, sta
člen; 31 Slovo z vánoční písně; 33 Ruské po
věli nové kurníky, cesty, elektrické vedení a dřeva; 40 Staroslovanský bůh hromu; 42 Po hoří; 34 Překročil César; 36 Žen. jméno; 37 Na oslavě 28. října v Houstonu také Jeníček
zaváděli vodní potrubí. To všechno jsem dělal mlčka v žalmech; 44 Čapkova divadelní hra; Část těla; 38 Druh hornin; 39 Druh papouška; poprvé vystoupil veřejně, když recitoval na
sám se ženou, protože syn po studiích nastou 45 Obyvatel Afriky; 46 Honitba; 47 Husar; 50 40 České město; 41 Lidové letadlo,- 43 Anglic umělecké akademii báseň „Svátek republiky".
— Cs. Národní rada žen v Chicagu pořádá již
pil ke kanadskému letectvu jako důstojník. Otázka na množství; 52 Římská bohyně; 53
Přes to dík za povšimnutí našeho osudu, jedné Geometrická křivka; 55 Známý německý diri ká řeka; 48 Část nohy; 49 Řecká předpona pro po šesté předvánoční dobročinný bazar, jehož
gent; 57 Část Colossea; 58 Slovenský zámek; jedno,- 51 Napomíná; 52 Ostrov v Indonésii; výnos je věnován na nadílku dětem čs. exu
rodiny bez vlasti a domova.
lantů v Evropě.
J. E. Neubauer, Ladner, B. C., Kanada 59 Starověké město (bez paty), 60 Nevlastní. 54 Vezmi; 56 Zdobí obraz.
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Pohádka zimního večera

Christos Raždajetsja, slavíte Jeho!

MIREK PODIVÍNSKÝ

OREST A. ČERNĚK

Daleko jsme od rodné země. My, Rusíni, da
leko jsme od svých hor a údolí, od lesů a po
liček. A jako jsme ve skutečnosti daleko míst,
kde jsme se narodili, lak jsme daleko i času,
který nás lam kdysi všechny sdružoval v je
den bohabojný národ.
Přes půl milionu Rusinů žije mimo rodnou
zemi. Povětšině v Severní Americe. Žijeme
však přibližně v témže zeměpásu, třebaže ne
v našich Karpatech, a kolem starobylých cerkvi
s prvokřesťanským duchovním řádem v obci a
v rodině.
Myslíme na to zejména teď, v tomto vánoč
ním čase.
Tak jako jindy, vysoké sněhy kryji vrcholy
i úbočí hor Karpat a Beskyd, a jako jindy
šumí dál smrkové lesy a pralesy. Jen duby a
buky jsou holé ... Tisa stále prameni v hlubo
kých horáci^ poblíž Jasiny a její vody spěchají
se skal přes tisíceré balvany, jež si samy na
rvaly, až do údolí, a dál do uherských rovin ...
*
Opět se nám vybavuji obrazy krajiny
s vrcholy Popa Ivana, Hoverly i Okuly, jak
majestátně hledí na ostatní rusínskou zemi i
k obloze plné prosincových souhvězdí. Do
opravdy je však nevididime, tak jako ony ne
vidí nás. V našich duších zůstalo však něco
z jejich kamenného smutku. A zároveň i z je
jich. skryté zeleně, to jest jakoby naděje a ra
dosti. Neboť zůstali jsme lidmi; jsme lidmi od
Božího stvořeni. A kdo jednou z nás slyšel
hlas třebas malého zvonu prastaré Strukivské
cerkve v Jasině právě o vánočním čase — ten
nemůže, nesmi zapomenout a nesmí se se vzdát
naděje. I to dospělé lidské srdce vždy se při
plete mezi ty malé dětské koledníčky a půjde
za osvětlenou hvězdou a zastaví se před kaž
dou rusínskou chaloupkou a bude zpívat:
Božij Syn dnesj narodíIsja
Svýše ko nam ponizilsja
Iz Divy netliny
I preneporočny
Voplotilsjq.

A vyjde z chalupy hospodář i jeho rodina a
pozvou i vás — vaše srdce — aby koledníka
pohostili a podarovali. Z toho, co mají. Dnes
mají navíc i radost. A tak se vám dostává z té
radosti o betlémské zvěsti.
Tento překrásný obraz Štědrého večera na
Podkarpatské Rusi doprovází každého exulantaRusína v cizině. Je to vzpomínka, cenný kle
not, který si uchovává v srdci. A ustaluje na
ději, že se přece jednou skončí tyranie bolše
vických olygarchů i pod rusínskými Karpatami
a Beskydami.

I já vzpomínám všech vánoc, které jsem
v rodné zemi prožil a mysl má zalétá mezi
drahé, kteří tam zůstali; ale i dále k těm,
kteří jsou rozeseti po široširých oblastech SSSR,
cby tam bezduše otročili. A myslím také na ty,
kdož jsou ve svobodném světě a vzpomínají
jako já — na domov.
Ovšem vnější svět se mění. I na Pordkarpatské Rusi se hodně změnilo. A tak se mihá
hlavou film o všech těch cerkvich, kolem nichž,
jako kolem Betléma, tvořil se každodenní ži
vot našeho lidu: kolem Strukivské cerkve, ko
lem cerkve na Pletovatém, v Toroni u Volo
vého, v Saldoboši nad Tisou, v Danilově u
Chustu, v Cernoholovi a Smerekove u Berezného, ve Vyški u Užoku, ve Vyšném Studeném,
v Huklivě, v Ploské a v Selestově u Mukačeva a jinde a jinde — zejména však kolem
prastarého kláštera v Mukačevu, kde jsou východní ikonostasy velké umělecké ceny z dob,
kdy v zemi kvetlo byzantské umění. Ano, i
tylo obrazy — stejně jako živé slovo Boži —
blažily duši našeho lidu a připomínaly mu sílu

POZNÁMKY KRONIKÁŘE
AR1Z
SMRT V SEDLE
aneb
Hledají na západě, čeho mají dost doma.
Z Prahy se oznamuje, že tam natáčejí film
SMRT V SEDLE, kterým chtějí zošklivit mlá
deži oblíbené jí povídky z amerického západu.
Najít, kde smrt v sedle sedí
s tím že máte práci?
Jen se ptejte, pozeptejte
— na Pankráci!
SNADNÉ VYSVĚTLENÍ ZÁHADY.
Když se lidé diví, jak jen mohou redaktoři
komunistických (a souputnických) novin tak
snadno obracet na čtyráku a podle partijní
linky slavně zatracovat, koho dřív do nebes
vychvalovali (předvčírem Stalina, včera Molotová, dnes Zukova — zítra nepochybně
Chruščeva) kronikář vždy vysvětluje podle
starého Machara:
Toť u nich všední věc ve všední den,
všední i v neděli:
sednou si na hlavu a myslí tím
na čem dřív seděli.

NIC SE NESTALO
aneb
Jen ptactvo vyměněno.
Co se stalo, že souputničtí navrátilci (a návratnice) ze staré vlasti najednou tak pilně na
schůzích z lejster, doručených jim v Praze
z ministerstva propagandy (ouředné: infor
mací) opakují tolik chvály na komunistický
režim??? Nic se nestalo, jenom v tom mini
sterstvu agitační ptáky vyměnili:
Nový vítr vane z Prahy
z ministerské pastoušky:
místo holubiček míru
pouštějí k nám — papoušky...

ze zvěstovaného Slova, skrze Syna Božího,
jehož narozeni připomínají Vánoce na celém
světě.
„Vinčuju, vinčuju na šije Božoje Roždeslvo,
čtoby jsme sja dočekali druhoho Božoho naroždenija, obilňijše, spokojňijše v ščastiji, pri
zdorovťu, pri Božom blahosloveniju, ot Pana
Boha lásku, a ot dobrých íudej prijazň. Slava
Isusu Christu."
To jsou slova blahopřání, která v těchto
dnech opět oživí naše rodiny, naše příbuzenství
a naši vzájemnost. Je to i prosebná modlitba,
vyvážená z duše věků, která dokud bude žít
na rtech rusínského lidu, bude žít také svo
bodný národ podkarpatských Rusínů, vyznáva
jící povždy „Z nami Boh ...
Christos Raždajetsja, Slavíte Jeho!"

K prostranství kolem čtyř velkých kasárních
budov se vcházelo úzkou brankou. Malá uprch
lická obec, několik ukrajinských staříků a
stařenek, pár polských rodin s houfy malých
děcek, nějací Estonci a my, dva češti studenti,
jsme se postupné stěhovali na blok číslo tři.
Lidí ubývalo; týden co týden odjížděli zvlášt
ními vlaky na sever nebo na jih, do Brém
nebo do Janova a odtud pak do vzdálených
zámořských zemí. A ti, kteří zůstali, čekali
trpělivě a netrpělivě na ten svůj vlak. Denně
jsme se potkávali s týmiž několika tvářemi:
se staříky, kteří si nesli domů přiděl chleba a
tabáku, s ženami, které sušily prádlo mezi kůly
za kasárenskými bloky, s rozjívenými kluky a
od mrazu zarudlými nosíky děvčátek, jak
k nám přes den zvědavě nahlížela do naší

Všem československým sportovcům doma a
Petr a Pavla ZENKLOVI posílají všem, přá
za hranicemi přeje vše nejlepší do Nového
telům v exilu vánoční a novoroční pozdrav.
roku
Pepa MALECEK
Všem milým přátelům a známým roztrouše
Radostné prožití svátků vánočních a hodně
ným po světě přeje příjemné Vánoce a spoko
zdraví a štěstí do Nového roku přeje všem
jený celý rok 1958
Růžena PELANTOVÁ, t. č. New York známým R. Tk., 1363 First Ave N. York.
Radostné Vánoce a v Novém roce 1958
Ústředí československých demokratických orsplnění všech tužeb a přání přeje všem česko
ganisací v Austrálii a na Novém Zélandě.
slovenským exulantům ve svobodném světě
Své přátelé, bratry a sestry ve svobodném
Ota HORA s rodinou
světě a ve vlasti zdraví František AMBROŽ,
Jerry BULANDER, 310 Frederick Str. Bell351 East- 74lh Street, New York 21., N. Y.
wood, Illionois blahopřeje všem svým přátelům
Všem příslušníkům svobodného Sokolstva a známým.
v zahraničí přeje radostné Vánoce a mnoho
J. V. PEROUTKA, starosta TJ Sokol v Casa
štěstí v Novém roce
Václav VALOUŠEK, Stockholm. blance, s choti přejí všem sestrám, bratřím a
krajanům veselé vánoce a šťastný Nový rok.
Všem přátelům, bratřím a sestrám, příjemné
NEMASTIL Jan a SCHNEIDEROVÁ Anna,
a nadějné svátky vánoční a do Nového roku
1958 pak plného zdraví, spokojenosti, osobních Vídeň XI., Raulenslrauchgasse 9, přejí svým
přátelům
a známým radostné vánoce a mnoho
úspěchů a víry upřímně přeje
Líba DROBÍLKOVÁ-DVOŘÁCKOVÁ štěstí v Novém roce.
s manželem.
Pokoj lidem dobré vůle přeje Ing. Přemysl
Cs. Jednota „Barák", Ústředí ve Vídni XV., JF.NCEK, 21 Brighton Str. Rochester. 7.
NÁRODNÍ DÚM, Vídeň XV., Turnergasse 9.
Turnergasse 9 a veškeré okresní odbory.
Roman HUB, I. místostarosta TJ SOKOL
Sály dělají člověka,
v Casablance, zdraví všechny své přátelé
Nehera dělá šaty.
Ředitelství a spolupracovníci firmy NEHERA, v exilu i doma a přeje jim veselé prožití svát
Maroko, přejí všem svým zákazníkům a všem ků vánočních a vše nejlepší v Novém roce 1958.
krajanům po celém světě veselé prožití svátků
Všem milým přátelům přejeme v roce 1958
vánočních a mnoho štěstí v Novém roce.
splnění všech tužeb, hodně zdraví a spokoje
OBREX Manuíacturers' Agents Imporlers ností
and Exporters, 282 Montague Str., South Mel Jaromír ŠIKOLA s rodinou, Los Angeles, Calif.
bourne, Victoria, AUSTRALIA.
M. CHRPA, Optical Service, 49 Elizabeth
Str., MELBOURNE, Vie. Austrália.
Pevnou víru v náš radostnější zítřek všem
přátelům přejí A. L. a Rozina NEHASILOVI,
SOKOLSKÁ ŽUPA VÍDENSKÁ, Vídeň I.,
Karel HANSMANN, ústřední tajemník Cs. Drachengasse 3 a veškeré Jednoty.
Jednoty „Barák" a tajemník Menšinový rady
„Kučery z Jiřinky všem známým a celé
české a slovenské větve v Rakousku, s chotí. rodině"
.
dcera
SVAZ CS. ŘEMESLNÍKŮ, Vídeň I., Drachen
Tělocvičná Jednota SOKOL v Casablance
přeje všem členům a členkám velké sokolské gasse 3.
rodiny a všem krajanům za hranicemi i doma
W. A. GROSSMAN, accountant and regisleveselé Vánoce a šťastný Nový rok 1958.
red inc. tax agent, 36 Woodwille av. GlenPožehnané vánoce a radostný Nový rok huntly, Melbourne, Vic. AUSTRALIA.
přeje všem přátelům F. D. SVOBODA, českobr.
Emil HLADKÝ s chotí, půjčovna čs. národ
ev. farář s rodinou, St. TAYLOR, Texas.
ních a divadelních krojů, Vídeň XV., HerklotzVšem svým přátelům přejí vše nejlepší gasse 27.
Československý pomocný výbor v Luxemk Vánocům a mnoho zdaru do Nového roku
Frant. SCHON, Eva SCHONOVÁ-KOTTOVÁ, burku: Dr. F. ZURN a Emil SKLENÁŘ.
Maastricht, Holandsko.
Všem přátelům ve svobodném světě po
Všem Čechoslovákům Podkarpatské Rusi žehnané Vánoce a Nový rok 1958 přeje
přeje radostné Vánoce a úspěšný Nový rok
Jan CHOMUTOVSKÝ
Jiří KOCÍK
Radostné prožití vánočních svátků a v no
Jan TERBER, pokladník Cs. Jednoty „Ba vém roce 1958 mnoho štěstí přejí všem čterák" ve Vídni, s choti.
nářůr „Českého Slova"
Vydavatelé, redakce a administrace
Kaloň Screen Printers, 23 Auburn Grove,
Českého Slova v Mnichově.
Auburth, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA.
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spartanské sklepní ubikace, jejíž malé okno
bylo právě na úrovni kasárenského dvora.
Ješté dnes — a budeme tu mít vánoce. Sně
hu už napadlo tolik, že pole, prostírající se od
města ke kasárnům, byla celá bílá a v noci
mrazem vydatné přituhovalo.
Aino a Urve, dvě sestry, které zde čekaly,
až bude.moci s nimi vyemigrovat také jejich
otec, sestárlý a zřejmé churavící pan Kruus,
chodily už dávno ve svých kožíšcích, na které
jsme se dobře pamatovali ještě od minulé
zimy. Jestliže Aino bylo už přes dvacet, mohlo
být Urve šestnáct. A nám se zdálo už pro tu
skutečnost, že tu s námi bydlely pod jednou
velkou kasárenskou střechou, naprosto ilusorní
jakákoli představa o společenské podřazenosti
toho našeho drátem obehnaného kousku světa.
Kam až naše známost sahala, žádná z domo
rodých Švábek se Aino nevyrovnala co do
ženského půvabu a obé sestry ve světě nám
známém daleko vynikaly co do způsobů a cho
vání. Byly zvláštní, cizokrajně osamocené a
nepřístupné. Uprostřed opelichaného iráckého
prostředí žily zřejmě svým, pro sebe uzavře
ným životem, který předem vylučoval kom
promisy.
Byli jsme na ně, s Petrem, oba velice pyšni.
Aino pracovala v nějakém emigračním úřadě
a Urve — jak byla malá dáma — napůl ješté
dítě, hrávala si tu a tam s malými a umouně
nými polskými rozpustílci.
Tak i dnes v podvečer. Venku už se pomalu
stmívalo, ale za vysokým táborovým plotem
bylo křiku a výskotu do ohlušení. A uprostřed
houfu dovádějících křiklounů malá princezna,
která jim zřejmě právě předváděla, jak se hrá
na andělíčky. Za ohlušujícího jásotu svých
malých obdivovatelů položila se, po druhé a
po třetí vždy o kus dál naznak do třpytného
sněhu.
Do našeho sklepení se vcházelo temným
podjedzdem, který vedl skrz naskrz celou ka
sární budovou. Petr měl přijít co chvíli ze za
městnání a já jsem ho vyhlížel u vchodu do
tohoto podjezdu, v němž nehořelo žádné světlo
a kde bylo tma jako v pytli. Bylo mi chladno
a necítil jsem se doma dobře; celý ten pod
večerní výjev, zdál se mi býti pln podivného,
pohádkově neskutečného půvabu. Napadlo mi,
jak asi oslaví u Kruusů vánoce. Na cestě na
půlnoční se s nimi nesetkáme, Aino, Urve a
jejich otec byli luteráni, čas od času je chodil
navštěvovat z města jejich protestantský pa
stor; připadal mi vždycky spíš jako domácí
lékař a ze způsobu, jakým se s Kruusovými
zdravil, bylo patrno, že je má ve velké váž
nosti. Uprostřed těch úvah, nějak podivně
vágních a roztěkaných mi náhle bylo, jako by
mě přepadla slabost. Podvečerní výjev před
mýma očima jsem viděl a slyšel najednou jako
za záclonou, která každým okamžikem houstla.
Obrátil jsem se směrem do tmy sklepního pod
jezdu a šel jsem. Jedna — dvě — tři — jedna
— klapaly podkůvky na opatcích o betonovou
dlažbu. Cesta ke dveřím našeho sklepního
obydlí se nezdála míti konce. Šel jsem netrpě
livě a v ozvěné svých vlastních, kroků. Ne,
nebylo jinak možná, musel jsem nějak minout
dveře. Pot mi vyvstal na čele, prsa se sevřela
a srdce tlouklo až někde v hrdle. Šel jsem
neuvěřitelné daleko a skutečně jsem byl rad,
když jsem spatřil, jak se blížím k druhému
protilehlému čtvercovému vchodu, jimž jsme
vycházeli jen zřídka.
Avšak čím více jsem se blížil k šedivému
světlu, tím více mi bylo, jako by příběh nebyl
ještě ani zdaleka u konce a možná, že teprve
začíná. Byla to směs očekávání, zmatku a vě
domí, že je potřebí obezřetnosti — bylo mi
jako bych byl na útěku! Konečně jsem vyšel
ze tmy do šera. Podíval jsem se k zemi a
spatřil jsem, že kráčím po dláždění, plném
udupaného špinavého sněhu. Pohlédl jsem
vzhůru a ani jsem nedohlédl k vrcholkům vy
soko čnících věží — jako v Brně, u svátého
Jakuba. Kolikrát jsem tam šel a bylo mi trochu
lip, že teď už aspoň vím, kde jsem a nemůže
trvat dlouho a vyjdu na Náměstí Svobody,
nasednu na tramvaj směrem k nádraží a od
tamtud pryč, pryč prvním vlakem někam, kde
mé nikdo nepozná! V první chvíli jsem vnímal
jen všudypřítomnost těch štíhlých věží, ale teď,
když jsem je daleko minul, uvědomoval jsem
si i tváře, cizí a neznámé, nepodobné jak jen
možno těm důvěrně známým — brněnským.
Stále zřetelněji a určitěji jsem věděl, že
nejsem doma, v Brně, z něhož bych měl teď co
nejrychleji, po druhé utéci, ale že jsem na
útěku z jiného, cizího a neznámého města.
Soudě podle slaného zápachu a domů s arkýři,
z nichž každý se podobal malé pitoreskní
pevnosti — snad někde na severu u moře.
A už nejbližší chvíle měla ukázat, jak je
důležité, abych se dozvěděl cosi víc o nezná
mé skutečnosti, jež se mne tolik týkala. Jeden
z těch neznámých lidí mé oslovil cizí, nezná
mou řečí. Úděs mi projel údy a bezradně jsem
se rozhlédl kolem. A viděl jsem, že jsem se
nezdésil sám. Vedle — anebo lépe řečeno se
mnou, jen o krůček dál stála Aino a její ta
jemně modré hluboké oči jakoby se rozšířily
překvapeným úlekem. A ruku v ruce vedle ní
stála Urve, krásná, cizokrajně usměvavá, bez
starostná a nic netušící. Ale té jsem se jen
letmo mohl dotknout pohledem, na víc času
nezbývalo, bylo třeba odvrátit podezřeni a
jednat, co možná rychle jednat a tak jsem se
kvapně vracel k té, z jejíhož uděšeného po
hledu jsem vyrozuměl, že věděla o koho tu
hrají.
V té chvíli mi bylo, jako bych porozuměl
cizímu jazyku a jakoby zde, v tomto městě pro
vzájemné dorozuměni stačilo, abych hovořil
svou mateřštinou. Věděl jsem teď také, že
v této zemi, ne-li v tomto městě, jsou domo
vem Aino a Urve, že tu někde u moře má svůj
(Pokračování na straně 8.)
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NOVÝ ROK
Blahoráda
Vlastimila
Blahoslávka
DALIMILA
Tri králů
Miloslava
Čestmíra
Zory
Břetislava
Bohdana
ARNOŠTA
Svatoslava
Radovana
Blahomila
Vladimíra
Dobroslava
Vladislava
BRONISLAVA
Vladivoje
Anežky
Čeňka
Vratislava
Bohuslava
Všemila
VŠELADA
Přibyslava
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Doubravky
Spytihněva
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Ignáce__
HROMNICE
Blažeje
Jarmily
Dobromily
Danuše
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Milady
ZORY
Mojmíra
Boženy
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Kateřiny
Valentina
Jiřiny
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Šimona
Popelec
Žitomíra
Lenky
Vratislava
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28 P Horymíra
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Ludevíta
Kamila
Oldřicha
Prokopa
CYRILA a METOD.
JANA HUSA
Hostivíta
Alžběty
Vavřince
Libuše
Olgy
Bořislava
MARKÉTY
Karolíny
Jindřicha
Tomáše
Alše
Kamila
Čeňka
LUDOSLAVA
Vítězslava
Marie
Libora
Kristy
Jakuba
Anny
DUŠANA
Klimše
Marty
Bořivoje
Hynka
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Věry
Gustava
LYDIE
Dominika
Osvalda
Nehoslava
Kajetána
Nezamysla
Ratibora
VAVŘINCE
Heřmana
Řehoře
Aleny
Svatopluka
Soběslava
Jacka
ZÁVIŠE
Heleny
Boleslava
Bernarda
Střezislava
Svatoboje
Filipa
BARTOLOMĚJE
Ludvíka
Otakara
Luďka
Vlastimila
Spytimíra
Růženy
RAJMUNDA

Záznamy
Mezi J3. a 18. listopadem se mluvilo a psalo
o nebožtíku Zápotockém. O malém Toníkovi
ze Zákolan, který za plotem hlídal illegální
schůze, svolávané tatínkem Ladislavem; o An
tonínu, kamenickém učni s uměleckými sklo
ny; o vůdci kladenských sociálních demokratů
Zápotockém; o spoluzakladateli KSČ a vůdci
Rudých odborů; o vězni-koncentráčníkovi An
tonínu Zápotockém, který prý nadevše miloval
svou vlast; o spolupracovníku a nástupci Gott
waldové, dělnickém presidentovi, který se
rozdával všemu čs. lidu ...
Říkává se, že o mrtvých jen dobré. Znamená
to, že se nesmi připomenout pravda? Mám do
jem, že si ji při pročítání tirád vyprávěli naši
přátelé doma — proč bychom se ledy o ní ne
zmínili i my.
Jak si počínal Zápotocký jako „vůdce pracu
jících" a hospodář v odpovědné funkci? Byl
předsedou vlády, když policie rozháněla —
právě před šesti Jety — demonstranty z brněn
ských továren, kteří protestovali proti zrušení
tradičních vánočních příplatků. Byl presiden
tem republiky, když v červnu 1953 v Plzni,
Ostravě a v mnoha jiných městech esenbáci
zatýkali dělníky, rozhněvané loupeživou mě
novou reformou. — Zápotocký spolupodepisoval v r. 1949 „zákony", podle nichž byla na
vesnici zahájená honba za samostatnými rol
níky — a v jiných sloupcích našeho časopisu
najdete zprávy, které vám potvrzuji, že honič
ka trvá dosuď.
Ministerský předseda Zápotocký pomohl ta
ké utopit stamiliony, patřící republice, v ne
smyslném projektu t. zv. Hutního kombinátu u
Košic a v t. zv. Nových hutích K. Gottwalda v
Ostravě. —
O mrtvých jen dobré... Ale těžko se zapo
míná na Zápotockého, spolutvůrce táborů nu
cených prací, na Zápotockého, vrchního veli
tele tajné i netajné policie, která hlídá věz
nice a koncentráky, naplněné politickými od
půrci komunismu. Jestliže se vzpomíná na pre
sidenta, který byl několik let držen „v koncen
tračním tábore ve spárech fašismu" — my si
musíme vzpomenout na pařáty komunismu,
které svírají naše příbuzné, přátele, bratry a
soudruhy.
A ješte jedna připomínka. Zemřel, uštván
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Albína
ANEŽKY
Kunhuty
Vladivoje
Bohumila
Bedřicha
Tomáše — * TGM
Blaženy
FRANTIŠKY
Božislava
Konstantina
Řehoře
Vlasty
Matyldy
Radislava
KRISTIÁNA
Vlastimila
Edvarda
Josefa
Huberta
Blahoslava
Bořivoje
OTTY
Gabriela
Vladka
Haška
Svatoboje
Jana
Přemka
KVĚTNÁ NEDĚLE
Myšlena
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Huga
Františka
Zelenv čtvrtek
VELKÝ PÁTEK
Bílá sobota
HOD BOŽÍ VELIK.
PONDĚLÍ VELIK.
Diviše
Dušana
Radomila
Jaromíra
Julia
ALŠE
Ctibora
Mstislava
Roberta
Rudolfa
Volnomila
Rastislava
MARCELY
Střezimíra
Kájí
Vojtěcha
Jiřího
' Marka
Věroslava
JAROSLAVA
Vlastislava
Velimíra
Filipa a Jakuba

ŘÍJEN
Jarmily
Arnošta
Branislava
Přemyslava
Borise
Držislava
MILENY
Rodoslava
Neklana
Krasavy
Bolemila
Všeslava
Soběhrda_
RADOMÍRA
Albína
Ludmily
Bohunky
Jaroslava
Roslava
Staška
MATOUŠE
Mislova
Vladimíra
Jaromíra
Zlatušky
Pravdomila
Břetislava__
VÁCLAVA
Michala
Jarolíma

komunisty, básník Halas, sebevraždu jako je
diné možné východisko z krise, narežírované
režimisty, volili Teige i Konstantin Biebl. Ne
směli psát ti a oni... A právě v té nešťastné
době nejhlubšího pokoření opravdových uměl
ců začal „tvořit" Antonín Zápotocký padila
o svých předcích a prapředcích z Budče a Zá
kolan: „Rudou záři nad Kladnem", „Vstanou
noví bojovníci" a „Rozbřesk". — Loni na jaře
se po letech ozvalo v Československu mezi
studenty a spisovateli několik upřímných hla
sů. Kdosi je nazval „svědomím národa". A byl
to Zápotocký, který první bouchl do stolu a
okřikl volání po svobodě tvorby. Udělal to
jako „spisovatel", ale použil také autority
hlavy státu.
Bylo toho hodně na jedno svědomí. Ale Zá
potocký je neměl. Byl to komunista.
*
Už nad rakví Zápotockého se uvažovalo o
jeho nástupci. Takové věci nesnesou odkladu.
Zlí jazykové tvrdí, že o tom s konečnou plat
nosti rozhodla Moskva. Já říkám, že nikoliv,
že se toho dopustili zástupcové komunistické
ho lidu docela o vlastni újmě. Přesvědčím vás!
Koho že v červenci t. r., když vjížděl na
půdu Československa, políbil dnešní alěc všech
bolševiků, Nikita Sergjéjevič, koho že políbil
nejokázaleji?! Soudruha Novotného! A koho
že pochválil jako „moudrého vůdce KSČ"?!
Opět Novotného!
Na tak vidíte. Stačilo projit Rudým právem
z poloviny července a návrh československého
sovětu byl zcela jasný.
Snad vás bude zajímal, že hlasatelé praž
ského rozhlasu nechtěli vžit Antonína Novot
ného na vědomi. „Soudruh Široký navrhuje
soudruha Antonína Zápotockého, opravuji, No
votného, za presidenta.." řekl ten první.
„Zvolen byl soudruh Antonín Zápotoc... No
votný", pravil pak ten další.
Abyste tedy věděli: Presidentem Českoslo
venské republiky je t. č. soudruh Antonín Zápotocnovotný.
—fousek—

V sobolu 2. listopadu jsem náhodou poslou
chal Prahu a tak jsem se dověděl, že v ten den
se první československý atomový reaktor, po
stavený v Řeži u Prahy, dostal do veřejných
rukou. Zpráva dále říkala, že se na řežské
„budovatele" přijela podívat delegace KSČ a
vlády, vedená Vencou Kopeckým • • •
Na co jsem si při tom vzpomněl? Především
na rozhovor, dnes už skoro dva roky starý,
který jsem měl s uprchlíky z brigádnického
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Kryštofa
Bohumila
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VRATISLAVA
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Věry
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Dobromila
Zvoni míra
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Řehoře
Radivoje
SVATAVY
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Serváce
Bonifáce
Žofie
Jana Nep.
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JAROMÍRA
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Hvězdoslava
Hostimila
Emila
Zuzany
Jany
HOD B. SVATOD.
PONDĚLÍ SVATOD.
Svatobora
Viléma
Bohdana
Ferdinanda
Petrušky

N
P
G
S
C
P
S
N
P
G
S
C
P
S
N
P
G
S
C
P
S
N
P
G
S
C
P
S
N
P

RADIMA
Heleny
Klotildy
Dalibora
Božího Těla
Radomíra
Roberta
MEDARDA
Stanislava
Markéty
Vyšemíra
Toničky
Antonína
Vasila
VÍTA
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Aloisie
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Dluhoše
Ctimíra
Františka
Barbory
Jitky
Mikuláše
AMBROŽE
Marie
Jáchyma
Julie
Lukáše
Přibyslava
Světlušky
HOŘISLAVA
Ctirada
Běluše
Vladintila
Miloslava
Adolfa
Drahomíry
TOMÁŠE
Blaženy
Vlasty
Adama a Evy
HOD B. VÁNOC.
ŠTÉPÄNA
Jana
MLÁĎÁTEK
Milady
Davida
Silvestra

lágru u Reže. Byli to dva mládi hoši z Moravy. : mu to otiskly Literární noviny dne 21. dubna
Jeden byl k „dobrovolné" brigádě víceméně 1956, které jsem náhodou četl. Nedivte se
přinucen, druhého vylákaly sliby dobrých vý tedy, že jsem se podivil, když jsem onoho
dělků. Oba se pak setkali v jednom ze čtyřech listopadového večera slyšel Bratislavu docela
tehdy existujících dřevěných baráků. Na cimře promyšleně vyvolávat „trvalé strašidlo HUKÁ.
Zase chvastounství? A nová prohra?
se tísnili pět až osm lidi, bylo málo jídla, ne
byla pitná voda, nebyla hygienická zařízenj.
Začátkem listopadu se mi záznamy jen ro
A nebyly ani peníze. Sliby se rozplynuly. —
Na 800 lidi tu tehdy pracovalo v pozdních jily. Tak jsem si samozřejmě musel pozname
měsících roku 1955 a jejich počet se brzy víc nat, že mezi Prahou a Moskvou bylo zahájeno
než zdvojnásobil. Ale aby „Ustav jaderné pravidelné spojeni tryskovým TU 104. Vzdále
fysiky", jak se stavba v Řeži úředně nazývá, nost Praha—Moskva se zkrátila na několik
by] vůbec dokončen, byli prý nakonec podle málo hodin. Delegace může stihat delegaci,
osvědčeného soudružského způsobu nasazeni z Prahy je to dnes pro „dobrou" radu jen skok
a sovětští poradci se pomocí tohoto doprav
vězni...
Na co sj ještě vzpomínám, když slyším o ního prostředku mohou stát novou- masovou
dnešní slávě atomové Reže? Na to, jak sou organisaci v ČSR jen během několika málo
druzi dbali příkazů k „bdělosti" a „ostraži dnů.
Jak moudře tedy mluvil (můj oblíbenec) s.
tosti". Atomový reaktor a to všechno kolem se
v jejich zprávách podle vzoru tajdúvmob na Kopeckv Václav, když oznámil, že Českoslo
lézalo nejvýš „blízko Prahy", „u Prahy \ „ne vensko 'bude po SSSR druhým „socialistickým"
daleko hlavního města" — a to v době, kdy státem.
Jak by ne, když se spojení s Moskvou tak
o cikánském táboře brigádníků v Řeži cvrlikali
už všichni vrabci. V březnu t. r. Svobodné tryskově zrychlilo.
❖
slovo ještě bájilo: „V blízkosti Prahy v ma
lebném údolí Vltavy vládne čilý stavební
Jistě si pamatujete, že velikáni komunistické
ruch .." (Ale ano, ruch tam byl, až z toho bylo strany Československa vždycky velmi ctili
sousedním obcím úzko.)
Stalina a jeho methody. Sem lam se mezi se
bou dokonce i věšeli, jen aby mu byli po vůli.
❖
Nedalo mi to, zase jsem si zapnul rádio. Josef Visarionovič se pak jednoho březnového
Bylo to 7. listopadu — a abych měl nějakou dne — jak taky víte — dostal do mausolea.
změnu, poslouchal jsem tentokrát Bratislavu. Ale taky do lidských a dokonce i soudružských
Mluvil nějaký panák ze slovenské komunistic řeči; prý jako dělal to a ono, rošták to byl,
ké strany, Kríž nebo tak nějak. Představte si podvodník, lump a vrah.
Ale velikáni KSČ se nedali mýlit. Pomník
co neřekl?! HUKO se prý zase bude stavět!
Počkejte, HUKO — říká vám to něco? Mno jako hrom mu vystavěli, tam pod letenskou
hým třeba ne a tak se to pokusme vysvětlil. pláni, a opěvovat nikdy nepřestali. Jen malič
HUKO je zkratka dvou slov: Hutní kombi kosti se proti němu dopustili: Když se konala
nát. Měl být vystavěn u Košic (aby byl bliž nějaká ta veliká sláva, na Hrad svítily reflek
Rusku) a mě] vyrábět jeden či dva miliony tory, na Mikuláše, rozsvítlo se i Staroměstské
tun oceli ročně, kdyby to bylo bývalo klaplo. náměstí, ale Stalin stál nad Vltavou potmě,
Posílali se lam brigádníci, investovaly miliardy až...
korun a pak bylo projektu — někde koncem
Až do 6. listopadu t. r. To se před radnicí
1952 — neslavně odtroubeno.
Starého Města sešli praporečníci režimu a sla
vili 40. výročí bolševické revoluce. V Moskvě
Proč?
„Jeho existence byla nepromyšlená, chva- se právě Chruščev, Stalinův Sputnik, zbavil
stounská. Bylo správné zarazit stavbu dila, pro nebezpečné žákovské nálože a vesele se napil
jehož rozsah a kapacitu nebylo u nás ani ma a vyšel s malou už jen zátěží na cestu svého
teriálních reserv, ani řádného zdůvodněni. pána a učitele. A v Praze věrní, rozradostnění
HUKO je naše prohra, je trvalým strašidlem, stalinčici zapnuli reflektory a přiznali se, po
stínem, skvrnou na našem budování." Tak to dlouhých měsících, k památce Josefa Visariov záchvatu pravdomluvnosti o HUKO napsal noviče.
Což není dobré znamení.
Fousek
s. Mňačko, redaktor, básník a spisovatel, a tak
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Bardejov. Počiatkom októbra začal převoz
v novom závode na výrobu obuvi. Po koneč
nom dobudovaní v roku 1960 bude zamestná
SILONOVÉ PODPRSENKY, PROPISOVAC1 KULIČKOVÁ PERA A PLASTE DO DESTE NEJ- vať 3.500 ľudí.
HLEDANÉJS1M ZBOZ1M — RUMUNSKO A BULHARSKO NEJLEPS1 ODBYTIŠTĚ
Plzeň. V borské trestnici bude zřízena spe
reštského hotelu, třikrát oslovena Rumun- cielní prolialkoholní léčebna, kterou mají ab
Československo se stalo přitažlivou podkami, zda by neprodala silonové punčochy, solvovat trestanci, kteří se dopustili trestních
loudnickou základnou pro své východní
prádlo, bižuterii a šaty, které měla na sobě. činů pod vlivem alkoholu.
sousedy. Cs. zboží od silonových podprsenek
Znojmo. Za posledních šest let bylo vysá
„Vrátila jsem se prakticky nahá", přiznala
přes propisovací kuličková pera až k plasti
po návratu do Prahy. V Bukurešti a v Bu zeno každoročně přibližně třicet hektarů no
kovým plášťům do deště, přichází na černý
vých
vinic, takže celková plocha vinic činí
dapešti ještě hledají vázanky, dámské ka
trh do Polska, Rumunska, Bulharska, Ma
belky z plastiky, noční košile a plastikové 800 hektarů.
ďarska a Východního Německa. Zboží větši
Tachov. Není nad komunistickou myslivosti
pláště do deště. Šest plášťů do deště, které
nou pašují do jmenovanýdi zemí čs. turisté.
v Československu stojí od 45 do 60 Kčs, lze Komunističtí myslivci zastřelili „omylem*
Podloudnictví je mnohdy tak výhodné, že
snadno vyměnit za pěkný kožich, který by krávu místo srnce a nyní dokonce a to prý
uhradí turistům všechny náklady cesty a ještě
opět omylem kolchozního býka z Rájová.
v Praze stál 2.500 Kčs.
jim umožňuje přivézt si domů „na památku”
Spindlerův mlýn. Na Obří boudě vypukl
Ve Východním Německu jdou velmi dobře
dokonce i kožich. Turistům z Československa
v
polovině října požár, který způsobil značné
na odbyt kakao, káva, rukavice a jiné
se dovoluje jen nepatrné kapesné a při ná
škody.
oděvní doplňky, za které lze výhodně na
vratu mohou bezcelně provézt zboží v hod
Olomouc. V kraji zjištěna vzteklina u lišek.
koupit tennisové míče, pingpongové rakety
notě polovičního kapesného.
a dámské kabelky. V Polsku jsou velmi ce Jde o nákazu, jež je slinou přenosná na všech
Nejvděčnějším odbytištěm pro černý trh
něny gumové pracovní holínky, z Polska lze na ostatní zvířata, ale i na člověka a končí
jsou nejchudší země sovětského impéria
vždy smrtelně.
vyvážet sportovní zboží, lyže a kanoe.
v Evropě, Bulharsko a Rumunsko. Cs. ná
Ostrov. Dokončuje se oprava historického
Tento druh obchodu je ovšem spojen s ne zámečku, ve kterém má být umístěno hornické
vštěvníci jsou tam obklopováni „obchod
příjemnostmi a nebezpečím. Je těžké vysvět
níky" hned při vystoupení z vlaku. „Svlék
museum, které by soustředilo památky na
lovat celníkům, proč sebou vezete v létě těžbu stříbra na Jáchymovsku.
nou vás lam doslova na ulici", hlásil jeden
od moře kožich. Ale na všechno celníci ne
český návštěvník, který se právě vrátil
Soběslav. Opravuje se dům „u zeleného
přijdou a černý obchod proto vesele bují stromu", kde již v 17. století byla zájezdní
z těchto dvou zemí. Mladá čs. turistka byla
dál.
(Podle Washington Post z 31. 10. 57j
za patnáct minut, co seděla v hale buku
hospoda a v němž je dnes veřejná čítárna.
Liberec. V sensační úpravě uveřejňuje tisk
zprávu, že závod „Poživatina" vyrobil v polo
vině
října první žvýkací gumu v Česko
Ostrava. Stěžoval si v bratislavské „Práci"
Bratislava. Ľudový súd v Bratislave odsúdil
slovensku.
jistý
čtenář
na
poměry
v
Ostravě:
„Stanica
je
Vilibalda Stanzla za pokus trestného činu
Praha. Legionáři z první světové války, kteří
vraždy a pokus trestného činu ilegálného opu stále rovnako ošklivá, po drevenom mostíku bydli v legionářských domech, kde neplatili
stenia republiky na 12 rokov straty slobody, musíte sa šplhať nahor a potom zas príkro činži, nýbrž pouze činžovní -daň z nájemní
Zahoru na tri roky, Jozefa Stanzla na pälnást nadol, cesty sú rovnako nevzhladné a hrbo hodnoty bytu, musí nyní městu platit plnou
mesiacov a Foksu na rok straty slobody. Od- laté, ťažná veža sa dosial neprestehovala činži.
súzeni v noci z 13. na 14. júla 1957 po pred z hlavnej ostravskej triedy a elektráreň Karo
C. Třevobá. Přestože byla elektrifikace trati
chádzajúcom dohovore, že ilegálne odídu do lina naďalej vrhá prach a špinu na mesto, tak Praha—Česká Třebová do 7. listopadu skon
zahraničia, vybrali sa svorne smerom k česko- že ľudia nemôžu poriadne ani okna otvoriť na čena, nebyl zahájen provoz, jelikož Škodovka
slovensko-rakúskym hraniciam. Nedaleko hra vyvetranie. Zavreli staré ostravské putiky Ša- nedodala elektrické lokomotivy.
nie, keď videli, že sa k nim niekto po ceste lerku, Bodegu, Lauby, Bílého Koníčka ... Pra
Nové Město na Moravě. V údolí poblíž obce
približuje, zaľahli do priekopy. Keď boli pri covníci Uholného prieskumu objavili v zime Vír byla veřejnosti odevzdána vodní přehrada,
chádzajúcim príslušníkom Pohraničnej stráže nové zásoby ostravského uhlia na 50 rokov. která je 360 metrů dlouhá a 80 metrů vysoká.
vyzváni, aby sa legitimovali, bodol V. Slanzl V päťročnici vyrastie na Ostravsku šesť nových Zadržený tok Svratky vytvořil 11 a půl km
príslušníka PS dýkou pod ľadviny, aby im ne ťažných veži. Až hlboko k Beskydám potiahne dlouhé jezero s obsahem 55 milionů krychl.
překážel v ceste cez hranice. Príslušník PS sa ostravsko-karvínský revír."
Karlovy Vary. Mezi lázeňskými hosty bylo metrů vody. Pod přehradou byla vybudována
utrpel hlboké zranenie a zostal na mieste ležať,
hydroelektrárna.
zatiaľ čo obžalovaní utekali k hraniciam, kde letos hodně Rusů, kteří byli na rozdíl od zá
Olomouc. Závod Moravia v Mariánském
však boli zadržaní hliadkou Pohraničnej strá padních .návštěvníků velmi špatně oblečeni. údolí je již 12 let vlastnictvím našeho lidu.
že."
PRAVDA (Bratislava) Rusům, kteří se zvláště při večerních zábavách A přece, když si tam vzali několik chlapců na
Brno. Na policejní výstavé o rozkrádání zná doslali do trapné situace, půjčovaly hotely učeni slevařiné, první, čemu je tam byli
rodneného a kolchozního majetku byly také společenské úbory. — Správa lázní se snaží, schopni někteří dělnici naučit, bylo odlévání
vyloženy zatajené zlaté předměty Bušinovy aby město znovu získalo ráz mezinárodního destiček s pornografickými obrázky.
lázeňského střediska. Mají proto z města pře
zlatnické rodiny.
„Rudé Právo"
Jihlava. V posledních týdnech bylo v kraji sídlit všecky krajské úřady do Chebu, který
Liberec. V Kryštofově Údolí zemřela 911etá
několik zatčení mezi zemědělci, kteří byli ko se má stát novým krajským městem. — Cs. Božena Bulířová, vdova po hajném z ještěd
munistickými úřady obviněni, že rozšiřovali státní lázně uvedou v přišlim roce do provozu ského polesí. Byla to nejmladší dcera Seťky,
protikomunistické dopisy a prováděli sabotáže. meteorologickou stanici.
sestry prof. Petra Mužáka, manžela Karoliny
Mezi zatčenými jsou Antonín Havelka, rolník
Klášterec nad Ohří. V zámku bylo umístěno Světlé.
z Bobrůvky, okres Žďár, Bořivoj Daněk, rolník bohaté museum porcelánu, který se v minulých
z Jiřic, okres Humpolec, Josef Vlček, rolník stoletích vyráběl v okolí.
Kdo zemřel: Oldřich Homoláč, akad. malíř
Verneřice. Památný kostel, v němž je ka ve věku 85 let. — Karel Mostecký, disponent
z Komárovic, okres Jihlava, Josef Trojan, rol
ník z Příložan, okres Mor. Budějovice, Stani menná deska s reliefem z 12. století a cenné Melantricha v Brně ve věku 57 let. — Grafik
slav Štokr, rolník z Horního Bolíkova u Dačic obrazy od Škréty a Kandlera, byl opraven.
Miloš Klicman z Prahy ve věku 67 let. — Spi
a Václav Uhlíř, rolník ze Sedlejova u Třeště.
Litoměřice. Byla opravena kopule barokové sovatelka Bohumila Sílová ve věku 49 let. —
Někteří byli už odsouzeni k několikaletým kaple sv. Václava, postavená italským stavite Msgr. prof. Karel Reban z Českých Budějovic
lem O. Broggiou a dále se opravuje residence ve věku 65 let. — Prof. František Janoušek ze
žalářům.
Třinec. Účastníci celozávodni konference a katedrála sv. Štěpána na biskupství.
Zbraslavi nad Vit. — Jan Černý, bisk. vikář,
v železárnách V. M. Molotova se usnesli, že
Praha. Holandská letecká společnost KLM prof., děkan a farář z Předhradí u Kolína. —
doporučí vládě, aby přejmenovala třinecké otevřela v Praze na Václavském náměstí re- Herec Adolf Vojta-Jurný z Benešova. —
železárny na železárny „Velkého října”, když presentační místnosti, které jsou středem po- V Českých Budějovicích zemřel Msgr. prof.
je nyní Mololov ve vyhnanství na Sibiři.
zernosti Pražanů.
Václav Poustka ve věku 79 let. — MUDr. Jo
Trutnov. Komunistická tajná policie v Hradci
Vsetín. Při nedávné smršti byla sražena báň sef Baloun z Prahy. — Karel Panský, vrchní
Králové zatkla několik osob, které, jak ozná věže řimsko-katolického kostela, která pádem rada v. v. z Vysokého Mýta ve věku 84 let.
mila „Pochodeň”, vytvořily protikomunistickou poškodila střechu kostelní lodi.
— MUDr. Václav Rubeš ve Slaném. — Fran
illegální organisaci na Trutnovsku. Komuni
Brandýs nad Labem. V uplynulém roce bylo tišek Frýba, ředitel škol v. v. ve Vysokém
stický časopis napsal, že skupina vedena H. provedeno několik úprav v městských ulicích, Veselí. — Marie Jelínková, roz. Cibulková,
Schauerem vyzývala čs. občany, aby odmítali zaklenuti Vinořského potoka a výstavba spor choť býv. knihkupce v Dejvicích. — Antonín
vojenskou službu a nebrali zbraň du rukou, tovního hřiště.
Spilka, zahradník z Prahy-Strašnic. — Otakar
vyzývala k vystoupení z Národních výborů a
Chomutov. V lesích Krušných hor se do Vaněček, mistr puškař z Prahy ve věku 84 let.
piováděla kampaň za neuznávání zákonů a končuje stavba Křimovské přehrady. Jarní — Jaroslav Regner, zahradník z Prahy-Košíř.
komunistického zřízení vůbec. Používala k této vody mají naplnit umělé jezero, jehož vodou
činnosti illegálně vydávaných tiskovin. Dále budou zásobeny vodovody celého Chomu
byl zatčen bývalý majitel továrny Th. Polz tovska.
Do Československa prišlo lohlo roku zo
z Trutnova, který byl v písemném styku s ně
Spojených štátov a Kanady viac ako 2000
Cheb. Plán výstavby Chebu počítá s vybu
návštevníkov, zväčša krajanov, ktorí nakolika osobami v západním Německu, kterým dováním trolejbusové linky Cheb—Františkovy
prý vyzrazoval důležité zprávy o situaci na Lázně, postavením zimního stadionu a zříze
všívili príbuzných, s ktorými sa desiatky ro
dolech, jakož i kapacitu v těžbě uranové rudy. ním lázní. Uvidíme, co se z toho uskuteční.
kov nevideli. Na rozdiel od tých čo šli do
Československa ako hostia režimu, ktorý
Vimperk. V Benešově Hoře chodí děti do
Misiek. Opožděně se dovídáme, že v železár
ich vodil po prepychových hoteloch, kúpe
nách „Stalingrad” došlo 28. srpna k protest školy v uniformách. Chlapci mají manšestrové
ľoch a usporiadal pre nich slávnostné ban
ním projevům zaměstnanců, kteří nesouhlasili hnědé kalhoty a dívky manšestrové sukýnky
kety, mohli krajania, ktorí navštívili svojich
se zavedením nové výkonové normy, která a všichni khaki košile. Na tyto obleky si
príbuzných, poznať dnešný život v starej
sníží výdělky. Při demonstraci byli tři dělníci musely děti samy vydělávat brigádami na
polích kolchozních družstev.
vlasti nefalšované a hodne z blízka. Z ta
zraněni.
kýchto
návštevníkov čs. komunisti veľkú
Mariánské Lázně. Náleziště uranové rudy
Liberec. Komunistická policie uspořádala vý
radosť nemali. Presvedčil sa o lom aj krajan
stavku o rozkrádání národního majetku v zá kolem Svatého Kříže, Nové Vsi, Broumova a
Viliam Korda, ktorý so svojimi rodičmi pri
vodech a podnicích libereckého kraje. Na vý Zadního Chodova se stále rozšiřuje a otevírají
šiel k príbuzným do obce Chmeľová v okrese
stavce bylo též 86 kg zlata, stříbra, bižuterie se nové kutaci jámy. Uranová oblast u Zad
Bardejov. Nesprával sa tam zrejme tak, ako
a křišťálového skla, které skrýval vývalý to ního Chodova má podle výsledků geologického
to predpisujú komunistické zákony, hlavne
průzkumu obsahovat zásoby radio-aktivní rudy
várník Václav Václavů ze Železného Brodu.
povedal tamojším ľuďom pravdu o pomeroch
Jihlava. V závodě „Motorpal" se konaly na 50 let.
v Spojených štátoch, ktoré komunistická
v polovině října volby odborových orgánů,
Louny. V osadě Březno bylo objeveno síd
propaganda neustále ohovára, lebo nedlho
které skončily vítězstvím nekomunistických liště a starobronzové pohřebiště, v němž byly
po
svojom príjazde do Chmeľovej bol povo
odborářů. Z celkového počtu 55 zvolených šperky ze zlata, bronzu, jantaru i keramiky,
laný na komunistický úrad ONV v Barde
úsekových důvěrníků je většina nekomunistů. staré 3000 let.
jove, kde mu povedali, že svojím správaním
Jindřichův Hradec. V budově dávno již ne
Milevsko. V Sepekově vyhořelo sedm stodol,
sa vyvoláva medzi občanmi pohoršenine a
používané vojenské prachárny buduje se nová stáje, kůlny a dvě obytná staveni.
preto ho vyzvali, aby ihneď opustil územie
hvězdárna, která se má stát jednou z nejlep
Frýdlant. Provoz v novém divadle zahájen
Ceskosloveska. V komunistickom časopise
ších observatoří v Československu.
7. listopadu provedením „Prodané nevěsty".
„Nový život", ktorý vychádza v Prešove
takto vysvetlili vypovedanie Kordu: „Pohor
šenie u prítomných hostí vystupňoval tým,
CO SRDCE POJÍ — MOŘE NEROZDVOJf
že náš známy turistický salám, ktorý si ob
Proto nezapomínejte na své drahé ve staré vlasti a zašlete jím skutečně hodnotný
jednaj začal rozhadzovať po miestnosti,
balíček.
pričom nahlas hovoril, že v Amerike taký
Zašlete jím to nejlepší.
Budou Vám za to vděčni.
salám nejedia ani svine, nie aby ho jedli
ľudia. Zameral sa aj na kritiku našich hote
Míla Pecka a Karel
lov a reštaurácií Na verejnom mieste po
užil hrubé výroky proti komunistickej strany
majitelé firmy
a Sovietského sväzu. „Je potrebné všetkým
MANHATTAN FOREIGN TRADING Co.,
komunistom u nás poodlrhovať hlavy..."
1363 First Ave.,
NEW YORK 21, N. Y., USA
bývalé knihkupectví pí. Růže
Inženýr středních let, žijící na západě, skvělé
Jediné československé knihkupectví na Americkém východě
možnosti další výhodné emigrace, Sokol, inVám zaručují, že Vámi zaslané dárkové balíčky od jejich firmy z Vídně budou nejlepší,
tellekl., hledá známost se slušnou dívkou, může
které kdy dosud dostali.
býti naprosto chudá, leč dobré minulosti.
Zkuste a přesvědčíte se sami.
Vdova i s děckem vítána. Pište: „Radostnější
Pište si o ceníky a informace.
Zasíláme také léky.
život”, všechno přísně důvěrné do redakce
Českého Slova, Múnchen 27, Postíach 91.
Převzali jsme zasílání dárkových balíčků z Dánska po zemřelém p. Rudolfu Vorlovi.

Čemu se doma smějí ČSR podloudnická základna pro sousedy
Občan Pilný spěchá z práce domů a těší sc
na večeři. Zaraduje se, když vidi v okně po
radné světlo: ,,Tak vona stará přece jen se
hnala tu žárovku."
Vejde do dveří, na stole mísa s kouřící po
lévkou, za stolem — kostlivec. Občan Pilný
skoro zkameněl.
,,Jen si vem tu drškovou, Pepíčku, je moc I
dobrá", povídá ta kostra.
„Ma- Mařenko, co je, to si ty... Proboha
Mařenko?!"
„Ale to nic, Pepičku. Já sháněla celej den tu
žárovku a voni jinou neměli než tady tu do
rentgenu ..

*

Zjišťovali sovětští vědci, kdeže asi spadnou ,
oba Sputnici.
Docela určitě prý nad Československem,
protože tam zavadí o tu největší životni úroveň.
*
Tak se povídá, že po Sputnikovi I. a Sputnikovi II. vystřelí Kreml ještě jednoho sate
lita do vesmíru.
Asi to bude Polsko.
Oznámení administrace.
Prosíme odběratele, aby vyrovnali nedopla
tek nejpozději do konce roku a zajistili si tak
další odběr Českého Slova. Obnos pošlete na
šemu zástupci v zemi, anebo přímo na adresu-.
České Slovo, Múnchen 27, Postíach 91, Germany. Děkujeme.
Administrace

Zprávy z měst a krajů
Praha. U Jiráskova mostu bude umístěna
bronzová socha Aloise Jiráska v nadživotní
velikosti.
Benátky. V místnostech zámku byla instalo
vána sin' Bedřicha Smetany, která připomíná
mládi a jinošství velkého mistra, který tu
působil iako učitel hudby.
Domažlice. V Baarové museu v Klenci byla
otevřena pamětní síň hudebního skladatele
Jindřicha Jindřicha.
Lázně Bělohrad. V bývalé aranžerii se zři
zuje museum K. V. Raise, které má být
otevřeno v roce 1959 u příležitosti stého výročí
narozenin slavného rodáka.
Jilemnice. Rodný dům známého zesnulého
malíře Františka Kavana vyhořel. Za oběť
padly i četné mistrovy obrazy.
Bratislava. Starobylý Oravský zámek se již
třetí rok přestavuje do podoby z roku 1800,
kdy vyhořel.
Kroměříž. Na Riegrově náměstí bylo opra
veno vzácné barokové sousoší sv. Trojice,
které je dílem olomouckého sochaře Johanesa
Sturmera z počátku 18. století..
Brno. Za účasti osmi tisíců občanů byla
29. záři slavnostně uctěna památka 1316 vla
stenců, které nacisté popravili za druhé světové
války v Kounicových kolejích. — V letním
kině na zimním stadionu byl v polovině srpna
promítán anglický film ,,Zlaté věže” a jako
dodatek předváděn náborový film pro získání
lidi na chmelové brigády. Když byly promítány
snímky, které ukazovaly, jak dobře je posta
ráno o ubytováni a dobré výdělky, vznikla
v hledišti vřava, obecenstvo dupalo, pískalo a
pokřikovalo.
Chrudim. Vzpomínkové oslavy stého výročí
úmrtí rodáka, vynálezce lodního šroubu Josefa
Ressla, který se narodil 29. června 1793 a
zemřel 10. října 1857 měly zdařilý průběh.
Plzeň. Komunistický soud odsoudil 371etého
Otu Frelicha na osm měsíců žaláře, jelikož
půjčoval známým a příbuzným exulantské
časopisy „České Slovo” a „Demokracii v exi
lu”. Časopisy přivezl ze západního Německa
Frelichův známý, který v dubnu navštívil
Plzeň.
Uherské Hradiště. Krajský komunistický se
nát odsoudil dvanáctičlennou skupinu osob
obviněných ze špionáže a napomáháni k vyzvědačství, k celkovému trestu 94 roků žaláře.
Podle Zlínské „Naši pravdy” jde o „americ
kou rozvědku”, kterou založil agent CIC La
dislav Cihlář. Byli odsouzeni (v závorce uvá
díme počet roků žaláře): Marta Cihlářové (16),
Jiřina Marková (8), Milena Grimová, (8), Jan
Marek (4), Hana Sadilová (3), Václav Urban (5),
Ing. Zdeněk Sadil (10), František Pátek (10),
Josef Novák (4), Marie Nováková (3), Jan Ví
tek (10), Anna Cihlářové (13).
Prostějov. Asi ti i sta zaměstnanců Agrostroje
stávkovalo na protest, jelikož 21 bývalým
jeptiškám jsou přidělovány nejtěžší práce.
Jedna bývalá jeptiška utrpěla při práci těžký
úraz a další dvě se zhroutily vysílením, když
jim bylo uloženo donést do jiného odděleni
několik beden o váze 90 kg přes točité schody
do prvého poschodí. Slávka trvala asi 30 minut
a byla přerušena, když ředitel slíbil nápravu.
Karlovy Vary. Policie zatkla skupinu proti
komunistických občanů vedenou Rolandem
Saamanem z Perninku, kteří prý v březnu 1955
provedli destrukci na budově Národního vý
boru v Perninku. Výbuchem byla způsobena
značná škoda, ale ke zranění osob nedošlo jen
proto, že v okamžiku výbuchu nikdo nebyl
v místnosti přítomen nejvíce poškozené.
Přeštice. Skupina žen se shlukla a protesto
vala proti nedostatečnému zásobováni obce
sprotřebnim zbožím. Již po několik týdnů je
v obci nedostatek konfekce a běžného prů
myslového zboží, jako třeba hřebíků. Teprve
asi za hodinu se podařilo policii demonstrující
ženy přimět k rozchodu.
Domažlice. „Mladá Fronta” oznámila, že sku
pina mladých chlapců od 13—16 let chtěla illegálně přejít hranice západního Německa. Chtěli
odletět letadlem rozprašujícím ledek po druž
stevních lánech, avšak nepodařilo se jim zmoc
nit se letadla. Mladá Fronta poznamenala, že
mladí lidé toužili poznat zemi, kde si každý
snado může koupit auto.

Rada

České Slovo
Pohádka zimního večera

„ZLATÁ JE SVOBODA, BRATE, KDYŽ SI JI SÁM VYBOJUJEŠ. KAŽDÁ JINÁ SMRDÍ."

JIRI MAHEN

Slovíčko nejmenších

Milí mladí přátelé, přejeme vám všem, čte skládat. Nakonec, až jej celý složité, pak si
(Dokončení se strany 5.)
Z Revalu, kde jsem se delší dobu ukrýval, nářům Slovíčka, pěkné a radostné vánoce. jej barevnými tužkami omalujte.
A teď pozor! Na obrázku je nápis. Ten
pitoreskní dúm s arkýřem starý churavějící pan jsme nevyjeli společně, připojil jsem se až Užijte tyto radostné svátky ve zdraví a v plné
Kruus. A ti cizi lidé kolem, to že jsou jejich cestou — a nyní jsme tedy byli u cíle své spokojenosti. V dnešním Slovíčku najdete opište a pošlete nám jej do redakce, abychom
krajané. Ještě než jsem odpověděl na dotaz pouti. Abychom předem zabránili případnému skládanku. Není těžká, a složíte-li jednotlivé věděli, že jste skutečně obrázek správné slo
onoho muže, jehož Aino a já jsme v prvním podezřeni v hraběcím domě, nemohl jsem se časti správné dohromady, dostanete obrázek, žili. Máme v redakci několik hezkých dárků,
přichystaných pro ty z ý^s, kteří nám buď
úleku P°kládali najisto za špeha a slídiče, tam krást nějak dodatečně, jako zloděj. Bylo který vám není tak docela neznámý.
Nejlépe bude, když si celý kus podlepíte pošlou nadpis ze skládačky nebo popis, jak
ještě než jsem mu řekl, že mu nemohu po třeba vejít s velkou samozřejmostí a buď jak
ztrávili
vánoce. Nezapomeňte! Ještě jednou
kreslicím
papírem
a
polom
teprve
jednotlivé
moci radou, protože se tu taky ještě nevy buď nepřipustit žádnou pochybu o tom, že i
znám, věděl jsem, že úzké náměstíčko na němž já jsem mezi pozvanými. Zaražení a ztichlí, části vystříháte. Obrázek se vám bude lépe veselé vánoce a bohatou nadílku!
stojíme, nemůže být jinde než v Pernavě, ma neboť i Urve už zřejmě pochopila, že je v téhle
lém estonském přístavu u Severního moře.
O ŠTĚDRÉM DNI
hře víc než si původně myslila, zůstali jsme
Pernava byla přece vůbec to jediné eston stál před schůdky, jež vedly k domovním dve
O vánocích si připomínáme narození Ježíše chválili Boha ze všeho, co uslyšeli a uviděli
ské město, o němž bylo v mém vědomí toho řím a k rukojeti zvonce. Potom několik drob Krista.
a jak jim bylo řečeno.
tolik, že vůbec mohlo přicházet v této podivné ných a odhodlaných Aininýdr krůčků, ostré
Kde se narodil? V městečku Betlemě, v zemi
V té době přišli také z dalekého východu d0
souvislosti v úvahu. A nemohla to být Per křaplavé zazvonění — a kroky na chodbě. židovské.^ Musili bychom jet na jih do Itálie a Jeruzaléma, hlavního města židovského, velmi
nava našeho věku, mně skrz naskrz neznámá, Dveře se otevřely a v nich se objevila postava pak ještě parníkem po Jaderském a Středo moudří mužové, a ptali se: „Kde je ten naro
ta Pernava, z níž možná před sedmi nebo osmi muže, jehož kulatá tvář jako by z oka vypadla zemním moři, než bychom se tam dostali.
zený král židovský? Viděli jsme totiž jeho
lety z útulného a pohostinného severského onomu švábskému pastorovi, který chodíval na
Je tam mnoho tepleji než u nás. V zimé hvězdu vycházeli a přišli jsme se mu poklonit!"
domova nakvap odváděla ještě nedospělá Aino návštěvu ke Kruusovým.
tam sníh nepadá, zato hodně prší a brzo při
Když to uslyšel král Herodes, velmi se zne
svou malou sestřičku Urve a na kterou dnes
Zdvořile se před námi uklonil a hlasem, chází jaro.
pokojil, protože se bál, že mu Kristus odejme
obě jen vzpomínají, tak jako já myslím na který se poslouchal tak, jakoby do něho stále
Ježíšův tatínek, Josef, byl chudý tesař v mě moc a vladařství. I svolal všecky vysoké kněze
Brno. Byla to Pernava víc než tři sta let stará, přilíval balsamu, nás pozdravil a řekl, že má stečku Nazaretu. Do Betlema přišel proto, že a znalce proroctví a vyptával se jich, kde se
v níž bych se mohl doptat velmi snadno na pro nás velmi příjemné sdělení. Panu hraběti, císař nařídil sčítání všeho lidu a každý se má Kristus narodit. Oni mu odpověděli:
adresu jednoho našeho proslulého krajana. Že s ohledem na vzácnou návštěvu, se přece jen musil dát zapsat v tomto městě, odkud podrá „V Betlemě." Tu Herodes tajně zavolal ty
ne? Vždyť jeho jméno znáte i vy: Jindřich podařilo odložit chyslanou cestu! Panstvo se želi jeho rodiče nebo prarodiče. Protože Jose mudrce, poslal je do Betlema a řekl: „Jděte a
Matyáš hrabě z Thurnu.
prosí, aby jej laskavě následovalo — domácí fovi předkové byli z Betlema, musil Josef přesně vypátrejte všecko o tom dítěti. Až to
Říkám a myslím správné, mohl jsem se do pán nás už očekává.
s Marií do Betlema.
vyšetříte, podejte mi zprávu, abych i já mohl
ptat, já ovšem jsem měl osobně pramálo dů
Pohlédnuv zdvořile na každého z nás, dvorně
Když Josef s Marií přišli do Betlema, bylo jít a poklonit se jemu."
vodů k takovému podujetí. Byl jsem přece na se uklonil a už už nás vedl dlouhou chodbou, už kdejaké místečko obsazeno. Obešli všecka
Mudrci poslechli a šli. A hle, hvězda, kterou
útěku z velmi odlišných důvodů, než pro které na jejíchž stěnách se to blyštělo lovčími i vo stavení, ale nikde nenašli útulek. Nakonec viděli na východě, šla před nimi, až se zasta
se toulal po desítky let, až do svého pozdního jenskými trofejemi.
musili přenocovat v kterémsi chlévě. Tam se vila nad místem, kde bylo dítě Ježíš. Zarado
věku, po všech evropských bojištích pan hrabě.
Trvalo jen nemilosrdnou divili co nás uvedl v noci narodil Marii synáček, kterélo nazvali vali se velice. Vešli do domu, uviděli dítě s je
Nač se dlouho přehrabávat v historických ko do rozlehlého, střídmě ale s vybraným vkusem । Jehošua, či krátce Jošua. My říkáme, česky ho matkou Marii a klaněli se mu. Otevřeli
stýmech a uvažovat, který z nich by bylo na zařízeného pokoje. V ústrety nám vyšel starý Ježíš.
poklady a darovali mu zlato a vzácné vonné
sklonku třicátých let sedmnáctého století nej už pán, podivuhodně přímého vojenského
Maria zavinula chlapečka do plének a polo a léčivé koření. Avšak ve snu se jim dostalo
lépe obléci, aby co nejzřetelnéji vynikl kon držení, pevnýdi rysů, kavalír každým svým žila do jeslí, v nidrž bylo seno pro kravičky. zjeveni, aby se nevraceli ke králi Herodesovi,
trast věci katolické k politickému úsilí pana gestem, dvorně políbil ruku Aininu i Urvinu a
V této krajině byli pastýři, kteří nocovali protože chce děťátko zahubit. I vrátili se jinou
hraběte? Nač čtenáře zaváděli smyšlenkou, potom — potom se podíval na mě. Aino za- venku a hlídali své stádo. K nim přistoupil cestou do své vlasti.
když mu mohu dobře posloužit pravdou?
chraňovala situaci jakýmsi, pokud jde o logiku posel Boží a sláva Páně je ozářila. Velice se
O těchto příbězích při Ježíšově narození náš
Ta zdánlivě málovýznamná příhoda s mu jakž takž skloubeným vyprávěním. Představila ulekli. Anděl však jim řekl: „Nebojte se! Hle, český a slovenský lid si rád vyprávěl a složil
žem, jemuž jsem zodpověděl otázku, a který mě cizím jakýmsi jménem jako přítele svého zvěstuji vám radost velikou pro všechno lid si o nich mnoho překrásných písní, kterým ří
Aino a mně tolik nahnal, se zdála miti moc i Kristiánova a nepřestala hovořit dříve, dokud stvo. Neboť narodil se vám dnes spasitel, káme koledy. Ale ten Ježíš našeho lidu je
čarodějného elixíru. Jak to už bývá po pře se neklidně zpytavé hraběcí oko nevyjasnilo Kristus, Pán! A toto vám bude znamením: na takový nějaký český Ježíš, jako by se narodil
konaném leknutí, bylo nám oběma přenáramně a dokud hrabě neřekl, že je mu velikou ra leznete děťátko zavinuté do plének a ležící nikoli v daleké zemi židovské, nýbrž někde u
do řeči a smíchu a Urve s námi snadnince dostí, když místo dvou ohlášených může při v jeslích."
nás na českém nebo slováckém venkově. Ma
udržela krok. Pověděl jsem jim oběma, co už jati hned tři hosty. A zasmál se krátkým
Pojednou se objevil s andělem zástup ne rie je taková chudá česká maminka; pastýři
jsem měl dávno na jazyku a co jsem jim do hrdelním jakoby pávím smídiem.
beských rytířů, kteří velebili Boha a pravili: jsou ti naši horalé se svými ovečkami a kra
té doby přece ještě nikdy neřekl. Proč? Bůh
Jeho oči však s neklidem těkaly s jednoho „Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj a vičkami; i ta krajina je naše česká, zavátá
ví vlastně proč? Vždyť jsme to spolu kráčeli na druhého a trvalo hodnou divili, než jsme lidem dobrá vůle!"
sněhem. A koledníčkové se scházejí u jesliček
družně, jako by jinak nikdy ani nebývalo. mohli s Aino vyměnit první pohled. Vzpama
Jakmile andělé od nidr odešli, pastýři mezi a přinášejí skrovné dárky děťátku, o němž
O přeupřímná sdělení svobodnější neměl jsem tovala se hodně rychle a zdálo se, že mi chce sebou hovořili: „Pojďme do Betlema! Podívej jim srdce říká, že je to jejich Spasitel, Kristus
nyní příčin činiti si obavy o průběhu společné pohledem poradit, abych měl, stejně jako má me se na tu věc, kterou nám Bůh oznámil!" Pán.
pouti Pernavou. Málem bych byl pro tu chvíli ona, smysl pro humornou stránku celé té nad
Tedy pospíšili a nalezli Marii a Josefa, i
Nuže, pojďme i my a zazpívejme s nimi!
zapomněl, že se mohou věci co chvíli obrátiti míru ožehavé situace. To se spíše podařilo děťátko ležící v jeslích. A pasýři oslavovali a
Našim dětem napsal strýček Přemysl.
jiným směrem, že může kdykoli vystoupit Urve, než mně. Ona především, dokonale
někdo z mužů, které jsme míjeli a říci, že má hodna úlohy, jež jí teď byla přisouzena, byla
KOLEDY:
hra je prohlédnuta a přestrojení není k niče hned potom, co jsme zasedli k číším horkého
I.
Andělský zpěv slyšeli,
mu — a z pohledu Ainina bylo patrno, že není vína, rozverná tak, jakoby se s panem hrabě
My k vám jdeme koledovat,
do Betléma běželi,
daleko od podobného pomyšlení. Odmlčeli tem znala už odedávna. Skrytými poznámkami
vánoce vám jdeme přát,
že se narodil Ježíšek,
jsme se a do naší odmlky Urve, která znala dala nám, malá dáma, při tom dokonale na
aby vám Pán Bůh
pravdu, mluvili.
jen malý cípeček pravdy, bodla poznámka, jež vědomí, .jak velmi je si vědoma své užiteč
ve všem ráčil požehnat.
V tom obecním chlévě leží
nás oba vrátila nadcházející skutečnosti. Co nosti. Z pana hraběte se vyklubal dokonaly
Zdaleka k vám jdeme,
v seně v jesličkách,
prý, bude-li nakonec hrabě přece jen doma? společník a měl věru o čem vyprávěl. Vždyť
noviny vám neseme,
matička ho má chudáčka
A potutelně se zasmála, ještě více očima než přece, snad jako nikdo jiný v Evropě, zcesto
co se nám jest narodilo
v bídných plenčičkách.
ústy, dobře si vědoma, že touto poznámkou si val půl světa a okolnost blížících se vánoc
On prý taky krásný je,
v městě Betlemě.
nevyslouží Aininy chvály. A když se jí do byla dobrým podnětem k reminiscencím na
Narodil se tam synáček,
na každého se směje,
slalo odpovědi více roztěkané než přísné, dobrodružnou pouť, kterou podnikl v mladých
posílá mě k vám,
kdo se na něho podívá,
pohodila kaštanovou kadeří, jako by se ura letech do Svaté Země. Jeho hovor se však
abyste mu koledu poslali
pěkně vesele."
stále
častěji
stáčel
k
jeho
moravskému
pobytu
žené vzdávala práva, porozumět podivné se
a já mu ji dám.
Hlas II:
ve Vlasaticích a Přešticích a ať jsem se namá
střině náladě.
Pěkně prosím, dejte rychle,
„Když jsme se tak spolu sešli,
Za rohem, kam před chvíli zamířily veliké hal sebevíc, nemohl jsem odvésti řeč jiným
nemám kdy tu stát,
tak tam půjdeme
sáné, tažené skvělým koňským spřežením, jsme směrem. Tím spíše, že tomuto mému úsilí
já musím do Betlema
a milému Ježíškovi
porozuměla poněkud pozdě Aino a ještě
se i my obrátili na užší cestu.
Ježíška kolíbat.
hráli
budeme.
A nyní, kdy náš příběh se co chvíli musí později Urve.
Francku, vezmi želízka,
Pan hrabě, jakoby si byl cosi umínil, vy1
začít odvíjet v hradním nádvoří ne-li na hradě
II.
obveseluj Ježíška.
samotném, ve chvíli kdy hradní vrata zejí do trvale se vracel k tomuto thematu a jeho oči Hlas I:
Ondro, bubny, Juro, dudy,
široka otevřena, jakoby očekávala hosty, spla na mně spočívaly stále déle a zvídavěji. Když
„Pochválen buď Ježíš Kristus,
búde mužička.
tím, co jsem čtenáři dlužen a podám vysvět se tak chvílemi zasmál tím krátkým hrdelním
milý Matěji."
Hlas I:
lení. Do mého vědomí vstupují věci, které smídiem, zdálo se mi vždy více, že už mě Hlas II:
Nepůjdem tam jenom prázdni,
jsem dosud nebyl s to vypovědět, ale které prokoukl docela a že si tu se mnou jen po
„Až na věky. Kam pospícháš,
milý Matěji,
patří k příběhu právě tak, jako slovo k jazyku. hrává. Snad už v příštím okamžiku povstane,
bratře Ondřeji?"
něco jim lam sebou vezmem,
Hrabě Thurn měl v Revalu vzdáleného zatleská a dá mě před očima obou dívek od Hlas I:
když nic nemají:
synovce, který byl spřátelen se mnou a který vésti švédským ozbrojencům. Čím diploma
„Do Betlema já běžím, co se stalo,
se dvořil Aino. Kristián byl velmi vynalézavý tičtěji jsem se snažil v hovoru vyhnout pod
to nevím.
Oba hlasy:
ve vyhledávání příležitostí, jak jí prokázat vědomě hrozícímu nebezpečí, tím více jsem se •
cukrkandl, marcipán,
Naši bratři v noci došli
Ježíškovi mlíčka džbán,
rytířskou službu a není tedy nic podivného na dostával do nesnází, tím prudčej mi tlouklo í
blízko Betlema,
jenom honem, bratři, pojďme,
velká jasnost o půlnoci
tom, že potom, co se dozvěděl o její a Urvině srdce a krev stoupala do hlavy.
Konečně se na mě pan hrabě podíval a jen
a( jsme brzy lam."
je obklopila.
chystané cestě do Pernavy, nabídl jí, aby tam
přijala pohostinství pana strýce. Aino, uměla s obtížemi bráně se vzrušení zvolal: ,,Od první
jeho služby přijímat s královskou samozřej divíle, co vás tu vidím, musím myslit na to,
koho vy mně jen připomínáte! A teď to na
mostí a tak přijala i toto jeho pozvání.
Kristián spěšně odeslal dopis, na nějž přišla jednou vím! Na Martina Podivínského! A sotva
obratem odpověď. Pan hrabě v něm Kristiána to jméno vyslovil, jeho tváře, před chvíli
ujistil, že jeho dům je vždy otevřen pro jeho, bledé, prudce zruměněly.
Nebyl by se ve mně krve dořezal, když
Kristiánovy přátele a že si pan hrabě bude
pokládali za čest, přijmou-li obě dámy nabí- jsem tu slyšel vyslovit s,vé rodné jméno. Při
zené pohostinství. Mrzí ho však velmi, a musí :znalosti životních osudů pana hraběte nebylo
to Kristiánovi nyní oznámit, že v neodkladné těžké se dohádat, že má s kterýmsi z mých
záležitosti sám v tu dobu musí odejet z Per prastrýců těžký nevyřízený účet. A dnes na
navy, a nebude tedy moci osobně uvítat milé vzdory stoletím uplynulého času, mu osud
hosty. Nicméně, obě dámy si pod jeho střechou nahrál do ruky mě, aby si tu hrabě s pozdním
mají počínati jako doma, a z jeho nepřítom potomkem svého soka, možná z doby dávných
vídeňskýdi událostí, nebo dokonce od Stínavy
nosti jim nemá vzejiti žádná újma.
Když se Aino dozvěděla o tomto stavu věcí, vyrovnal prastarý účet.
Hrabě povstal — a díval se teď na mě,
bylo jí už z větší míry známo nebezpečí, jež
mi hrozilo. A tu přišla na myšlenku, že by jakoby chtěl přednést a zároveň vykonat ortel.
tohoto stavu věcí mohla využít k mému pro Cítil jsem se odhalen a usvědčen a zmateně
spěchu. Bylo zřejmé, že ti, kteří mě pronásle jsem se podíval po Aino. Její pohled byl
dovali, by se nikdy nenadáli, že bych se mohl vážný ale zároveň rozzářený podivným jakým
zdržovat právě pod střechou muže, jemuž jsem si porozuměním. Bylo patrno, že všechno, co
měl všechny důvody se vyhnout. Celý ten plán nyní podnikne, vyžádá si od ní síly, jíž je
byl velmi smělý, nicméně ve světle podivně nadáno jen veliké ženské srdce. Konejšivě, ne
jasné dívčí logiky zdál se mi být domyšlený až však bez rozhodnosti položila svou dlaň na
do konce. Svůdné pokušení, že budu po něko sevřenou pěst hraběte a pronesla: „Máme vá
4
lik dní v lak intimní blízkosti Ainině, nesehrálo noce 1639!"
Musím se přiznat, že jsem pro tu chvíli ne-1
při tom jisté malou úlohu.
pochopil
tragický
dosah
této
její
poznámky.
Ze se Aino nesvěřila se svým úmyslem Kri- ;
stiánovi, je samozřejmé — a také Urve pově Ale hrabě, jak se zdálo — o to víc! Jeho pěst
děla právě ten tolik, aby si sestřičku zavázala •se zvolna otevřela a na dně jeho dlaně se cosi
k účasti na vyslovené ženském spiknutí. Urve zatřpytilo. Byl to prsten s velkým smaragdemPrávě takový jaký jsem před týdnem obdi-,
připadala pochopitelně i tak celá ta záležitost
nesmírně romanticky, a její účast na podivné voval na Ainině ruce. Hrabě Thurn zemřelí
v Pernavě v lednu 1640.
|
hře její sestry jí lichotila a vábila zároveň.

