Ročník 6. číslo 9

Noviny československého
exilu

Die Zeitschrift der Tschechn
slowakischen Exulamen
The Newspaper of the
Czechoslovak Exiles

Le Journal des exilés
Tchěcoslovaques

Říjen 1960

Vychází měsíčně s výjim
kou prázdnin. Řídí redakční
kruh. Vydává a za redakc;
zodpovídá Josef Pejskař

České slovo

28. říjen 1960

Chruščovovy porážky v OSN a v Kongu
Manévr, který byl označován za
grandiosní tah komunistů v mezi
národním zápase o podporu národů
Asie a Afriky, se zdá obracet v jednu
z největších porážek sovětské diplo
macie. Pokud lze z dosavadních re
akcí ve Spojených národech a ve
světovém tisku ^soudit, dosáhl Chruščov svým útokem na OSN a jejího
generálního sekretáře pravého opaku
toho, co zřejmě očekával. Antonín
Novotný hraje v New Yorku úlohu
skutečně smutnou. Je pokládán za
papouška, bezmyšlenkovitě opakují
cího naučené fráze. Jeho řeč nestála
většině amerického a světového tisku
ani za zmínku.
Od poloviny září je Nový York ži
vější než obvykle •— je-li to vůbec
možno. Toto město shonu a spěchu,
mrakodrapů o harlémských slums,
Wall Streetu a Broadwaye, je sídlem
Organisace Spojených národů, jejíž
skleněný mrakodrap se tyčí nad vý
chodní zátokou Manhatanu. New
York je město skutečně internacionál
ní. Vedle diplomatů, průmyslníků i
prostých návštěvníků z celého světa
je tato metropole domovem početných
Američanů evropského původu, čer
nochů a Porřorikánců. Snad proto je
zde zájem o mezinárodní dění větší
než v jiných částech Spojených států.
Ulice se hemží tmavomodrými uni
formami newyorské policie, jichž bylo
přes 10.000 staženo z normální služby,
aby chránili bezpečnost zahraničních
hostí. Kvílení sirén policejních vozů a
motocyklů uvolňuje přeplněné ulice
pro konvoje černých limusin — k pra
malé radosti Newyorčanů, spěchají
cích za prací Či zábavou. V různých
částech města stovky a tisíce občanů
protestují — tu klidně a spořádaně,
tam velmi bouřlivě — proti přítom
nosti těch, jež pokládají za nevítané
hosty.
Zářijové zasedání valného shro
máždění OSN bylo nazváno největ
ším představením na světě, v ironic
kém přirovnání k populárnímu filmu
z cirkusového života. A právem, sou
dě podle toho, co jsme dosud viděli.
Není však sporu o tom, že toto za
sedání se v mnoha ohledech zapíše
do historie nejen této světové organi
sace, nýbrž i do historie našeho věku.
Dosud nikdy se zasedání nezúčast
nilo tolik hlav členských států, včetně
obou světových mocností, USA a
SSSR. Přijetím sedmnácti nových afric
kých států dosáhne počet členů OSN
úctyhodného čísla 100, a dosavadní
poměr sil zaznamená pravděpodobně
podstatné změny. Americká politika,
naznačená v projevu
presidenta
Eisenhowera, otevírá pro OSN ne
očekávané
výhledy
a
možnosti.
Chruščow na druhé straně napadl
samu podstatu OSN. A skupina neu
trálů vedená Nehru a Nkrumahem vy
naloží veškeré úsilí na vytvoření tře
tího bloku mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem.
Chruščovovo oznámení, že se zú
častní tohoto valného shromáždění o
jeho výzva, aby hlavy ostatních člen
ských států učinily podobně, byla při
jata jako jasné oznámení, že 15. za
sedání valného shromáždění OSN
bude přeměněno ve fórum pro komu
nistickou propagandu. Nebylo pochy
by o tom, že hlavním cílem Chruščovovým jsou představitelé zemí Asie a
Afriky, z nichž většina dosáhla samo
statnosti teprve nedávno. Přijetím no
vých členů se poprvé v historii OSN
dostává Západ do situace, že nemá
jasné většiny. Státy Asie a Afriky se
stávají jazýčkem na váze. Přijetím no
vých členů je rozdělení sil v OSN
takovéto: západní blok 25 hlasů, ko
munistický blok 11 hlasů, jihoamerické
státy 19 hlasů, arabsko-asijský blok
19 hlasů, africký blok 26 hlasů. Chruščov zřejmě počítal s tím, že apelem
na emocionální odpor proti západní
mu kolonialismu se mu podaří získat
sympatie afrických a některých asij
ských států pro Sovětský svaz a jeho
politiku. Měl zřejmě v úmyslu vmané

vroval Spojené stály do situace, kdy
by jejich politika utrpěla ve Spoj,
národech pronikavé porážky, z nichž
by komunistická propaganda mohla
dále těžit. Zřejmě očekával, že se mu
podaří zvrátit poměr sil v OSN ve
prospěch komunistického bloku, ane
bo alespoň učinit podstatný krok na
této cestě.
Všeobecně se očekávalo, že Chruščov přijde s novými, demagogickými
avšak psychologicky přitažlivými ná
vrhy, jimiž by zatlačil USA do defensivní posice. Rovněž se očekávalo, že

Chruščovův vstup na americkou půdu
bude doprovázen novým epochálním
úspěchem ve vesmíru. Zatím vsak so
větská politika zaznamenává jeden
neúspěch za druhým.
Chruščovem schválený postup v
Kongu je zatím úplným fiaskem. Zorin
byl vmanévrován do posice, kdy mu
sil v bezpečnostní radě OSN použít
veta (devadesátého sovětského), a
blokovat tak ceylonsko-tuniskou resoluci schvalující dosavadní postup ge
nerálního sekretáře OSN Hammarskjolda. V okamžitě svolaném mimo

řádném valném shromáždění byla
pak obdobná resoluce schválena
jednomyslně (70 hlasy k 0, při abstenci sovětského bloku, který se neod
vážil hlasovat proti). Resoluce byla
sponsorována sedmnácti asijskými a
africkými státy, mezi nimi i Ghanou
a Guineou, jedinými africkými státy,
jež se zdály často podporovat sovět
skou politiku ve věci Konga.
Podle spolehlivých zpráv západních
zpravodajských agentur se sovětský
pokus o vystřelení člověka do ves(Dokončení na str. 2.)

Znak komunistického vasalství

ERB A TRADICE
Znaky a erby nejsou ani dnes mrtvým dě
dictvím minulosti. Kdo se vyzná v heraldice,
může v nich číst jako těsnopisec samoznaky.
Nedokládají jen minulost: tím, že z ní vybírají
a na ní zdůrazňují určité prvky, vyjadřují také
program. Tak velký československý státní znak,
stanovený zákonem z března 1920, nesl na
zlaté siuze heslo husitů a Jiřího Poděbradské
ho „Pravda vítězí". Také to byl jak hold minu
losti, tak program. Znaky, které tehdejší zákon
určil, se do značné míry ustálily v legiích za
první světové války, zejména však v Rusku.
Když Česká družina přijala 28. září 1914 na
Sofijském náměstí v Kijevě prapor v národních
barvách, byla na něm svatováclavská koruna
s erby Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Pozdější plukovní prapory ruských legií byly
upraveny tak, že s jedné strany byl český lev
a s druhé erb země, z níž pocházeli jeho pří
slušníci. Pluk tatranský měl na rubu slovenské
trojvrší s dvouramenný p křížem. Autorem na
šich definitivních znaků z roku 1920 byl grafik
František Kysela, s nímž spolupracovala řada
historiků a jiných znalců.
Původ českého bílého Iva sahá až do doby
prvních Přemyslovců, kteří měli znaky dva,
vedle bílého Iva také svatováclavskou orlici,
podobnou orlici římského krále. Když Přemysl
Otakar I. získal svému rodu hodnost královskou,
byl bílý český lev ozdoben korunou neboli
čelenkou na znamení, že je erbem nezávislého
a svrchovaného panovníka. Od té doby pro
dělal český lev na našem znaku mnohou změ
nu, avšak i v Masarykově republice si zachoval
svou čelenku jako znamení suverenity. Tentc
odznak samostatnosti a nezávislosti naší země
odstranili teprve nyní komunisté. Docela logic
ky nemá nynější komunistický bílý lev na hlavě
korunu, nýbrž se nad ním vznáší komunistická
hvězda. Vypadá to tak, jakoby poníženě smekl
před svým skutečným pánem.
Druhý zásadní rozdíl dnešního komunistické
ho znaku proti znaku demokratického Česko
slovenska je v tom, že byl z erbu Slovenska
odstraněn dvouramenný patriarchální kříž, je
hož původ sahá rovněž až do středověku o
kterým se Slovensko přihlašovalo ke křesťan
ským, cyrilometodějským tradicím. Podoba to
hoto znaku, jak platil v demokratické repu
blice, se ustálila kolem revolučního roku
1848, kdy byl vzpruhou a programem sloven
ských vlastenců, usilujících o národní nezávis
losti. 3 modré vrchy na něm symbolisovaly slo
venské hory Matru, Fatru a Tatru. Místo kříže
nese nyní znak Slovenska plamen, symbolisující partyzánskou vatru.
(Dokončení na sír. 3.)

dodala ČSR vzácná dřeva za 258.000
Kčs. Předloni nedodala Ghana nic a
„nakoupila" za téměř 13 milionů Kčs.
Podobně je tomu v případě Indonésie,
Burmy, Ceylonu, Kuby, atd. V příštích
letech má obchod s méně vyvinutými
zeměmi dosáhnout až 15% zahraničně-obchodního obratu ČSR.
V PRAZE ŠKOLÍ
AFRICKÉ ROZKOLNÍKY
Je již všeobecně známo, že Comecon (Rada vzájemné hospodářské
spolupráce kom. zemí) přiřkla ČSR
vedoucí úlohu v obchodních stycích se
státy Afriky, Asie a latinské Ameriky.
Dále jsou na tomto poli angažovány
Vých. Německo a Polsko. Ústředně
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Po dvaačtyřícáté vůbec, po dva
nácté v exilu slavíme opět 28. říjen.
Čím víc se vzdalujeme původního
28. října 1918, tím víc jako bychom
ztráceli povědomí o významu tohoto
dne. Jako by s odchodem do nená
vratna těch, kteří 28. říjen bezpro
středně připravovali — a ti jsou skoro
do jednoho mrtvi — měla se ztratit
i radost, ba pýcha ze všeho, čeho je
28. říjen výrazem. Pravda, i někdejší
školáčci, kteří na prvních oslavách
28. října šlapali ve Školních průvodech,
jsou už dnes v pc^ročilém věku a
namnoze kolébají vnuky na kolenou.
Jejich synové, dnes už muži, bohužel
tak málo, maloučko, zachytili z oslav
28. října, prožili tak králkou dobu živola v ovzduší, jehož byl 28. říjen
státním svátkem, že skoro těžko po
nich žádat, aby naše oslavy 28. října
naplňovali Čímsi duchovnějším než jen
vnějšími projevy, které vyznačují ja
koukoli slavnost.

A přes to je, byl a bude svátek
československé nezávislosti, 28. říjen,
navždycky patřit k významným dnům
dějin, nejen našich. Z užšího stano
viska — a nezáleží na tom, že jsme
toto užší stanovisko dlouho pokládali
za to nejhlavnější —- byl to arci den,
kdy se po třech stech letech vláda
věcí opět vrátila do našich rukou.
Češi a Slováci opět začali vládnout
sami sobe. Obecněji však, a v tom
význam 28. října dnes převládá, byl
tento den revolucí mnohem hlubší.
Nejen se vrátila vláda do rukou na
šich, nýbrž začala jiná, moderní, pro
stě vskutku demokratická vláda exi
stovat na území, které do té doby
znalo snad všechny druhy vlád, jen
opravdu demokratickou nikoliv. Po té
stránce snese 28. říjen přirovnání k
francouzskému 14. červenci nebo
americkému 4. červenci. Své státní
svátky měli i naši sousedé, ale jejich
sválky přes to nebyly 28. říjny, právo
proto, že oslavovali jen přesun moci
z cizích rukou do vlastních, ale ne
mohli oslavovat zcela nový řád, který
v Československu s 28. říjnem přišel.
Proto byl 28. říjen pozdravován jako
vítězný den demokracie i v cizině. Je
to svátek proti všemu, co hlásají ko
munisté, svátek ryzí, spravedlivé de
mokracie, proti jakékoli diktatuře a
zejména ovšem svátek proti jakékoli
nadvládě.
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Čs. diplomati vypovězeni z Konga
„Pomoc" hospodářsky méně vyvi
nutým zemím se píše v komunisty
ovládaném Československu velkými
písmeny, ale bez uvozovek. Hlavní
formou této „pomoci" jsou vládní
úvěry. Náměstek předsedy vlády Ba
rák sliboval zástupcům těchto zemí
další půjčky při zahájení letošní stro
jírenské výstavy v Brně. Podrobnosti
o rozsahu úvěrů nejsou známy, hrubé
rozčlenění
zahraničně - obchodního
obratu za léta 1958/59, uveřejněné ne
dávno v Praze, však ukazuje, jak ten
to styk vypadá a jak čs. obyvatelstvo
doplácí na politické cíle Moskvy. Na
př. do Ghany bylo roku 1959 vyve i
zeno zboží v celkové hodnotě téměř
15 milionů Kčs. Ghana v téže době

Redakce a administrace.
České Slovo, Munchen 27
Postfach 91. Tiskem: Bud).
druckerei Dr. Peter Belej
Munchen 13, Schleissheimei
Strasse 71.

28. říjen je svátek, který s námi
může oslavovat každý poctivý demo
krat. Je to svátek, který povýšil po
nížené, povyšované postavil na roveň
všem ostatním; je to svátek, který za
váděl osmihodinovou dobu pracovní
a rozděloval půdu magnátu bezzemkům; je to svátek svobody nábožen
ské, svobody projevu, svobody tvůr
čího umění. Je to svátek života lidí,
jejichž práci uznával a poctivě oce
ňoval celý svět, kde nevládli diktá
toři. Je to svátek života, který doma
komunisti zničili a pro který jsme šli
ven. Je to náš svátek a slibme si
o něm, že ze všech sil se budeme
snažit, aby se mohl opět brzo slavit
tam, kde se zrodil a slavil po prvé,
ve svobodném Československu.

extrémních hnuti. Afričtí studenti na
čs. vysokých školách se musí ve vlast
ním zájmu pilně učit marx-leninismu
a komunistickým taktikám (dostávají
vysoká stipendia, což vyvolává ne
libost domácích studentů). To platí
také o technických praktikantech. Na
jiných učilištích se cvičí v ČSR Afričané
v používání zbraní, v bojové strategii
a v podvratné činnosti. Afričtí odbo
ráři jsou indoktrinováni v Budapešti,
mládež v Moskvě a ve Varšavě. —
Jenže tyto komunistické plány kříží
důraz Západu na kolektivní hospo
dářskou pomoc prostřednictvím Spo
jených národů a — Afričané sami.

řízené hospodářské styky komunistů
s těmito zeměmi sledují jasně poli
tické cíle. Mají narušit svazky nových
států se Západem, sloužit komunistic
ké propagandě a především — vnést
psychosu studené války do zemí, je
jichž obyvatelstvo nechápe podstatu
světového konfliktu a může být pro
to snadněji získáváno lacinými hesly
o kolonialismu a imperialismu. Po
Moskvě je Praha hlavní centrálou pro
školení „Lumumbů a Sekou Tourů" a
těch, kteří se jimi — podle komuni
stických plánů ještě mají stát. Tako
vým školením prošly stovky Afričanů,
LEKCE V KONGU
V polovině září opustil Kongo per
kteří se již dnes derou ve svých ze
mích do popředí, nebo již dokonce sonál československého a sovětského
jsou v čele krajně levicových a jiných
(Dokončení na sir. 2.)
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O sovětském kolonialismu

Číslo 9., říjen 1960

Rus, který byl v Americe
Čechoslovákem

Shromáždční evropských porobených národů (ACĽN) v New Yorku vydalo v předvečer
Počátkem Července t. r. zemřel ve Washing
letošního zasedání Valného shromáždění Spojených národů hodnotnou publikaci “A FEW
(Dokončení se sir. 1.)
FACTS ON THE NEW COLONIAUSFY\ V ní se odhaluje pravá tvář sovětského kolonialismu tone redaktor ruského oddělení Hlasu Ameriky,
míru nezdařil. To byl pro Chruščova katastro
a imperialismu a licoměrnosl sovětského tak zvaného podporování svobody a nezávislosti Boris Brodcnov, který za svého života byl nad
fální neúspěch, neboť počítal s psychologic
a práv malých národů. Tiskovou konferenci uspořádanou dne 19. září v Klubu zahraničních šeným propagátorem naší kultury a věrným
kým působením takového epochálního činu,
novinářů zahájil předseda Shromáždění dr. Petr Zenkl, který mimo jiné řekl:
obdivovatelem T. G. Masaryka. Brodenov se na
který by jasně demonstroval sovětskou pře
Valné shromáždění Spojených národů zahá západnímu druhu kolonialismu, který — a to rodil v Minsku a v Petrohradě studoval tech
vahu v meziplanetárních letech, a tím i sovět
jilo své patnácté zasedání. Přijetí 14 nových je nutno zdůraznit — je v posledním svém ta nické védy a divadlo. Za ruské revoluce v roce
ský válečný potenciál.
1917 bojoval na straně demokracie proti bol
Také vstup Chruščovův na americkou půdu členů Spojených národů, z nichž 13 z Afriky, žení ať již s pomocí Spojených národů nebo z
ševikům a byl proto nucen odejít do exilu, do
nebyl nijak monumentální. Baltika byla v new je další velký krok v osvobozovacím procesu důvodů jiných. Chtěl bych tu zdůraznit, že, užíČeskoslovenska. V Brně dostudoval techniku a
yorském přístavu přivítána protestujícími pří afrických a asijských národů, které bývaly ko váme-li slova kolonialismus, abychom popsali
začal se zase věnovat divadlu, zejména fran
stavními dělníky, kteří jí jeli v ústrety na vleč loniemi západních mocností. Počet národů, sovětské panství nad národy kdysi svobodný
couzským hrám pro Aliance Francoise. V Brně
ných člunech. Přes deštivé počasí byl Chruščov které se staly nezávislými po skončení druhé mi, užíváme výrazu příliš mírného. Vpravdě je
se také oženil se známou operní pěvkyní. Před
na přístavišti uvítán několika tisíci demonstran světové války, na základě zásady sebeurčení sovětské panství v mnoha případech neskonale
Hitlerem byl nucen uprchnout i se svou ženou
tů s plakáty, jež se o něm vyslovovaly epitéty a základních ustanovení Charty Spojených ná horším zlem, než byl klasický kolonialismus ve
rodů se zvětšuje o 38. Je příznačné, že téměř svém nejhorším údobí. Především sovětská Lídou do zahraničí a v lednu 1940 se usadili
sice velmi květnatými, sotva však okrasnými.
ve Spojených státech v New Yorku. Vstupem
Již na samém počátku valného shromáždění všechny iyto národy dosáhly své nezávislosti vláda se nevztahuje — jako tomu bylo ve vět
na americkou pevninu začíná nová dráho man
bez
násilných
převratů,
společným
rozhodnutím
šině
bývalých
kolonií
—
na
území
obývané
utrpěl Chruščov další porážku. Kandidát sovět
želů Borise a Lídy Brodenových, umělecká drá
málo
vyvinutými
národy,
nýbrž
na
národy
se
a
vůlí
lidu
a
jeho
bývalých
vládců,
kteří
ve
vět

ského bloku, Čs. delegát Nosek, byl ve volbě
ha, posetá úspěchy při propagaci české operní
předsedy valného shromáždění poražen roz šině případů vykonali záslužnou práci tím, že starou vyspělou kulturou. Za druhé, tento so
hudby. V Americe snad není krajanského stře
hodným způsobem kandidátem americkým, ob lento lid připravili na chvíli, kdy na sebe větský kolonialismus nevyplývá jen z motivů
diska, ve kterém by manželé Brodenovi nelíbeným irským diplomatem Bolandem. Americ vezme odpovědnost za řízení státních záleži hospodářských, avšak jeho cílem — na rozdíl
od klasického kolonialismu — je vnutit pomocí crganisovali poloprofesionálni představení po
ký i světový tisk sarkasticky poznamenal, že tostí.
Jako mluvčí devíti evropských národů, kteří nevídané brutálnosti všem porobeným náro pulárních českých oper nebo ukázek české
tato volba, v níž Chruščov osobně vhodil do
operní hudby a lidových písní. Od roku 1947
urny sovětský hlasovací lístek, byla patrně prv byli kdysi suverení, vítame toto nové potvrzeni dům unitární cizí myšlenky, stejné city a
byl Boris Brodenov redaktorem ruského od
ním svobodným, nefalšovaným hlasováním, je všeobecné platnosti zásady sebeurčení. Ze stejný způsob života. Cílem jeho útoku je
srdce přejeme novým národům šťastnou bu totální asimilace — duchovní, kulturní, politická dělení Hlasu Ameriky, které jeho zásluhou
hož se Chruščov zúčastnil.
vzpomínalo každý rok narozenin T. G. Masa
Projev presidenta Eisenhowera byl rovněž doucnost, svobodu, lidskou důstojnost, spra i hospodářská — asimilace, o jakou se nepo ryka a založení Československé republiky.
kusila před tím žádná z koloniálních mocností.
zcela jiný, než jaký Chruščov očekával. Byl vedlnost a blahobyt.
Avšak nynější zasedání Spojených národů Jedinou naší omluvou toho, že používáme tak Když se Hlas Ameriky přestěhoval z New
konkrétní, nedemagogický a umírněný. Neza
Yorku do hlavního města Spojených stáiů,
býval se sovětskými machinacemi, nýbrž přišel není jen ve znamení této významné události. mírného výrazu, jako je slovo kolnialismus, je
manželé Brodenovi začali propagovat českou
skutečnost,
že
dostal
tento
termín
špatný
zvuk
Je
také
poznamenáno
přítomností
diktátora,
s konkrétním programem pomoci nově samo
operní hudbu ve Washingtone ve spolupráci s
—
zejména
přičiněním
sovětské
propagandy.
který
není
vítaným
hostem
na
půdě
této
velké
statným národům africkým. President Eisenrekreačním a kulturním oddělením městské
hower se postavil zcela rozhodně a jedno svobodné země. Tento diktátor vládne Sovět Je proto jen spravedlivé, že tento pojem vra
správy. Jejich prvním úspěchem byla nedávná
značně za generálního sekretáře OSN Ham skému svazu, který zneuctil principy Charty címe do arsenálu velmoci, která kolonialismus
marskjolda a rozvinul program dalšího rozvoje Spojených národů tím, že zotročil devět staro provádí způsobem, který je v naprosté nesho- . produkce „Prodané nevěsty" v angličtině s
dn
j českými vložkami.
této organisace a podpory, s níž může u USA bylých evropských národů v době, kdy svět po dě s vývojovými proudy naší doby.
počítat. V tomto ohledu šel projev presidenta druhé světové válce byl a je svědkem největ
Eisenhowera tak daleko, že se jistě setká s šího národního osvobozeneckého hnutí v lidské
kritikou některých amerických zákonodárců, historii. V téže době Sovětský svaz rozšířil své
poněvadž de facto přijímá roli Spojených ná koloniální panství na nesčetné miliony v Asii
rodů jako jakési počáteční světové vlády. Věc a dále upevnil svou vládu nad evropskými a
v Kongu byla hlavní příčinou roztržky mezí
(Dokončení se str. 1.)
nost projevu presidenta Eisenhowera byla pod asijskými národy, porobenými carským Ruskem, velvyslanectví ve lhůtě, kterou stanovil velitel hlavou státu a dřívějším ministerským před
užívaje mnohem surovějších metod, než jakých
tržena nedramatickým přednesem.
konžské armády plukovník Mobutu. V přísluš sedou Lumumbou. Senátor Gosias Fele zdůraz
Naproti tomu projev Chruščovův nepřinesl kdy bylo použito při budování západních kolo
ném ultimatu obvinil obě mise, že zasahovaly nil, že koňští představitelé mají nezvratné dů
žádných nových návrhů, byl opakováním sta niálních imperií, které dnes tak rychle mizí z
do vnitřních věcí Konga. Po diplomatek musely kazy o tom, že českoslovenští a sovětští diplo
rých sovětských propagačních frází, a byl tohoto světa. A tento sovětský diktátor, aby
opustit Kongo stovky sovětských „techniků", z mati pašovali do Konga zbraně a financovali
zdůraznil
opovržení
nad
tímto
mohutným
osvo

oproti smířlivému tónu Eisenhowerova projevu
nichž se za pobytu v africké zemi vyklubali ilegální a protiústavní činnost Patrice Lumumbozovacím
hnulím,
přivezl
s
sebou
satrapy,
— zřejmě vypočítanému pro působení na dele
důstojníci rudé armády. Rovněž Praha vyslala by. Vše se dálo bez vědomí a bez souhlasu
kteří
z
jeho
vůle
vládnou
neúprosně
nad
šesti
gáty asijské a africké — neobyčejně útočný.
do Konga „odborníky", kteří však prokázali presidenta Kasavuby. Tož takhle pracují „tech
Kromě toho se Chruščov dopustil skutečně z jeho nových kolonií. Chystá se v jejich spo
nápadné znalosti jen v psaní propagačních bro nici, diplomati a jiní odborníci", kleré vysílá
lečnosti
licoměrné
k
tomu,
aby
před
celým
svě

fatálního omylu tím, že napadl velmi neslušně
žurek, pobuřujících občany proti presidentu pražský komunistický režim do zemí, které ne
Hammarskjolda jako „přisluhovače koloniali tem hrál úlohu bojovníka za svobodu národů
Kctsavubovi a líčících komunistický „ráj na ze dávno dosáhly nezávislost. Není divu, že nyní
stu", a zahájil frontální útok proti samé pod a jejich ochránce proti imperialismu.
Není možné, aby takováto hrubá urážka zů mi". Tří z nich dočasně veleli Lumumbovým v Praze tolik hulákají a pláčou nad tím, že
statě Spojených národů. Bylo zřejmé, že jeho
vojákům při operacích na hranicích odbojné Lumumba ztratil kormidlo.
cílem je odstranění Hammarskjolda a zavede stala bez odpovědi. Doufáme, že odpověď
I v jiných afrických státech chápou prozíraví
provincie Katanga. Jednotky plukovníka Mo
ním triumvirátu paralysování OSN. Americký bude dána přímo s řečnické tribuny Spojených
butu zabavily 29. září v budově opuštěného političtí představitelé komunistické nebezpečí.
národů.
My,
jako
mluvčí
obětí
rozpínavého
so

mluvčí Chruščbvovu řeč označil správně za
československého velvyslanectví v Leopoldville Delegát nové členské země Spojených národů
pokus o rozbití organisace, jež se mu stala větského imperialismu a kolonialismu, pokládá
tajnou vysílačku německé výroby, která prý — Kamerunské republiky — Okala varoval
me
však
za
svou
povinnost
říci
pravdu.
Pravda
nepříjemnou svou schopností okamžitě paraly
byla v činnosti i za dvoutýdenní nepřítomnosti přímo na Valném shromáždění v New Yorku
je,
že
v
dnešním
světě
je
jen
jeden
jediný
druh
zovat komunisty inspirované nepokoje v růz
čs. „diplomatů". Pan velvyslanec Virius však před komunistickým ideovým kolonialismem.
imperialismu
—
jeden
jediný
zdroj
koloniálního
ných částech světa. I neutrálové, jako Nehru,
zapomněl v budově i bedny se střelivem, vy Kdyby komunisté zvítězili v Africe, řekl Okala,
se vyslovili proti Chruščovovu plánu na „re zotročovaní, prováděný Sovětským svazem a
robeným v ČSSR. „Pomoc" komunistů měla te stali by se černoši znovu bezmocnými nástroji,
jeho
mladším
spojencem,
rudou
Čínou.
Doká

organizaci" OSN. A mezi Afričany dosáhl prá
dy dodávkami zbraní, vysláním vojenských od tentokráte ve službách samozvaných jedinců a
vě opaku očekávaného výsledku. Afričtí repre zali jsme to v publikací, podložené fakty, čís
borníků a agitpropčíků podkopat základy mla byli by proměněni v bezduchou masu.
sentanti vědí velmi dobře, že OSN je jejich licemi a mapami.
Kremelští komunisté a jejich místodržitelé v
Pevně věříme, že fakta, která dnes zveřej dičkého konžského státu. Politický chaos a
hlavní nadějí pro budoucnost a jsou jí a jejímu
hospodářský úpadek by pak byly živnou pů Praze tedy dostávají stále častěji pádnou od
generálnímu sekretáři až přímo fanaticky ňujeme, pomohou k tomu, aby si veřejnost
pověď z nejpovolanějších míst — od představi
uvědomila, že, hodlají-li Spojené národy re dou komunismu.
loyální.
V New Yorku prohlásil nedávno člen Kasa- telů nově nezávislých států, které by nerady
Další porážku utrpěl Chruščov v hlavním vý spektovat svou Chartu, musí věnovat veškerou
zaměnily nabytou svobodu za komunistické
boru valného shromáždění, který odmítl za stejnou všestrannou pozornost tomuto novému vubovy delegace u Spojených národů, že roz
otroctví.
K. B.
vratná
činnost
čs.
a
sovětské
diplomatické
mise
druhu
kolonialismu
jakou
věnovaly
bývalému,
řazení otázky přijetí Rudé Číny za člena na
program tohoto zasedání. Znamená to, že se
v tomto zasedání sovětům nepodaří přijetí pro
sadit, i když se jistě pokusí přenést projedná
Ale snad se to nyní změní. Když se teď „ka To kdvž jde o nějakou tu soudružskou slávu,
vání přímo do pléna. Bude to znamenat další
pitalistům“ ve Švýcarech prodává škodovka za o propagandu ...
priostrení již tak ne zrovna klidných vztahů
Jako například v oněch dnech po 20. záři,
11.000 korun a ještě se platí výlet do Prahy —
mezi Moskvou a Pekingem.
snad se zlevni i ceny aut v „socialistickém“ kdy k valnému shromáždění Spojených národů
A nyní několik slov o Novotném. Jak jsem
stálé dělníků a snad se dokonce jako prémie v New Yorku mluvili Chruščov a pak Novotný.
již uvedl, je Novotný zatím smutnou postavou
budou při koupi vydávat jízdenky do Curychu, Jejich projevy byly přenášeny závodním roz
hlasem do továren, tlampače je vyřvávaly do
Paříže, Ríma ...
na tomto mezinárodním jevišti. Jeho projev
O RŮZNÝCH CENÁCH AUT, MRÁZOVÉ
ulic. —
Nebo snad nikoliv?
pronesený 26. září byl skutečně jen „hlasem
UTRPENÍ V RÍMÉ A VZNEŠENÉ HUDBÉ
V sobotu ráno 24. září byla v Závodě čs.A proč ne?l
PRO PLANETU
jeho pána", opakováním vývodů Chruščovočínského přátelství n. p. Kovosvit v Sezimově
vých. Americký i světový tisk jej přešel mlče
Z Curychu jsme v druhé polovině září sb
V redakci bratislavského deníku pro mládež, Ústí přerušena práce a k řeči Chruščova se
ním. Člověku je až studno, když vidí, jak hlu seli, čím se Praha ještě nepochlubila: Tam.
který se jmenuje Směna, působí mladý adept projevili ředitel závodu a předseda závodní
její
obchodní
zástupce
prodává
automobil'
boko klesla československá prestyž mezi ná
novinářstvi jménem Igor Mráz. Musí být po organizace KSC. Následující „besedy“ pracov
škodovky za 1.560 dolarů (to je podle úře<
rody světa.
kládán za spolehlivého soudruha, neboť byl níků — pochválila úřední zpráva — „docházely
ního kursu za 11.232 Kč) — a kdo tuto čáslh
Novotný pokládal za potřebné se ve své
vyslán jako zpravodaj do Ríma. Jak to vypadá k praktickým závěrům“: 1500 zaměstnanců se
ihned vyplatí, dostane jako prémii bezplatne
řeči zabývat exilem. Napadl několikráte ame třídenní cestu do Prahy; transport obstarám
v jeho hlavě, o tom si uděláte obrázek už i z zavázalo splnit dříve plán a vyrobit navíc „de
kratičkého citátu z jeho telefonické zprávy, již sítky strojů“.
rickou vládu pro „vměšování se do vnitřních sovětský tryskáš Čs. aerolinií.
Ve Východočeských chemických závodech v
mu Směna otiskla dne 25. srpna:
záležitostí Československa" podporou snah o
To je láce- co?
»Pravdou je.;, telefonoval z Říma Mráz, wže Pardubicích-Semtíně se přede dveřmi Rudého
osvobození lidu z komunistického útlaku, pro
V Československu stojí tenhleten automob.
československá výprava v olympijskej dedine koutku výrobny průmyslové nitrocelulózy ba
vyhlášení „Týdne porobených národů". Novot vyráběný v Mladé Boleslavi, kolem 27.000 Kč
nie je dobre informovaná o najnovších uda vili prý dělnici o dojmech z Chruščovova pro
ný prohlásil, že únor 1948 nebyl převratem Kdo si jej chce koupit, musí podat zvláštní ž<
lostiach doma či v cudzine. Objektívne čs. no jevu. Povídal koexistencialista Josei Homolka:
komunistickým, nýbrž že komunisté zmařili dost a složit 20.000 Kčs, které pak (neúrokt
viny niekde trčia ... sme nútení vyberať z veľ Ať se na Západě snaží sebevíc, svému zániku
vány!) leží v bance do té doby, než je žádáte
„pokus reakčních elementů o puč". Politický
kého množstva kadejakých cudzích novin a nezabrání...«
automobil přidělen. Trvá to někdy i léta exil nemá doma, podle Novotného, žádný hodně záleží na žadatelově „klapoklidesu“ (l
Cituji tu Rudé právo z 25. září a pak nesmím
hľadať pravdu ...«
Z takové „zprávy“ si tady na západe lze přehlédnout ani vyjádření spisovatele Milana
ohlas, poněvadž československý lid podporuje je jeho „kladném poměru k lidové demokri
dělat
legraci,
například
vtipy
na
„objektivitu
“
Jariše,
jež čpi polibkem servilní bolševické
plně dnešní vládu a komunistický systém, což cii"); nemá-li komunistickou babičku, máčs. komunistických novin. Zdá se mi však, že múzy. »To nebyl řečnický projev;;, napsal o
dokázal přijetím nové ústavy, jíž se stal dru mezi předky „vykořisťovatele“ například z řa
to by nebylo na místě; že jde o velmi vážnou řeči pána Kremlu, >lo bylo konkrétní vy
ševců a hokynářů, pak mu ani úspory moc m
hým „socialistickým" státem.
věc...
jádření nejušlechtilejších citů lidstva, vznešená
Toto Novotného prohlášení bylo ještě téhož pomohou ...
Představte si, že i novinář je v „ČSSR“ na-. hudba pro celou planetu ...:
dne uvedeno na pravou míru vedením čs. poli
vyklý na servírování „pravdy“ až na stůl, lak
Beztrestně se doma taky smí „besedovat“ i o
tického exilu, Radou svobodného Českosloven nitní koncepci demokracie, jak ji formuloval líný, anebo (což je pravděpodobnější) tak sovětské Deklaraci o poskytnuti nezávislosti
ska. Dr. Petr Zenkl, předseda výkonného vý TGM, a odsoudil jednoznačně komunistický strašpytlový, že ji nechce hledat v „kdejakých“, koloniálním zemím a národům, v niž je mimo
boru Rady, v prohlášení k tisku a delegacím režim, založený na zastrašování, omezování pramenech a třeba se splést a třeba si přisvojit jiné řeč o stovce milionů lidi, kteří ;drpí v
členských států OSN, vyzval Novotného, aby základních lidských práv a svobod, na útlaku zrovna lu, již pražské Rudé právo nebo brati područí... v afrických a asijských zemích, na
slavská „Pravda“ jako pravdu zatratily. —
Oceánských ostrovech, v zemích oblasti Karib
pravdivost svých tvrzení prokázal tím, že dá a teroru.
A to si soudruzi dovolují označovat Karla ského moře« — a ve které ovšem není ani
Zasedání valného shromáždění OSN potrvá
československému lidu možnost se vyjádřit ve
Havlíčka Borovského za předbojovnika komu slova o politických poměrech v bílých koloniích
svobodných volbách, provedených pod kontro ještě několik týdnů. Nebude-li vsak další prů nistického novinářstvi!
na východ od Šumavy, na západ od Hong
lou OSN. V těchto volbách by kandidáti komu běh jednání úspěšnější pro Chruščova a spol.
kongu.
nističtí byli zcela rozhodně poraženi kandi než minulé dva týdny, pak by jisté bývalo pro
Komunisti (za oponou) nemají rádi, když ve
Máme však dojem, že naši domu využili
dáty tradičních československých politických ně rozumnější, kdyby byli zůstali doma. Uše fabrikách stojí práce, když dělníci debatují
všechny nařízené „besedy“ a „diskuse“ k lo
stran, prohlásil dr. Zenkl. Československý lid třili by si tak rozhodnou porážku v této bitvě treba c nedobrých pracovních podmínkách nebo mu, aby si řekli i pravdu o té „vznešene hudbě
by se ve své zdrcující většině vyjádřil pro režim o to, zda se národy Asie a Afriky přikloní ke špatných mzdách. Někdy však je zaslaveni prá pro planetu“, kterou zahráli Chruščov a No
Z. J. ce nařízeno a „diskuse“ jsou naopak vítány. votný.
založený na národních tradicích a na huma- komunismu či demokracii.
fousek

Čs. komunističtí diplomati vypovězeni z Konga

Záznamy

Číslo 9., říjen 1960

Marie Provazníkova
se dožívá sedmdesáti let

CESKE slovo

Zhroucený mythus sovětských prům. přírůstků
Mezí 11. á 17. zářím, kdy Chruščov parníkem brázdil Atlantický oceán, uveřejňoval ame
rický a britský tisk řadu článků významných publicistů, jako je dr. Harry Schwarz (New
York Times), Prof. Frank Seton (londýnský Times), Alfr. Zauberman (londýnská BBC) atd.,
jež citovaly až dosud neznámá, ba sensační data sovětského národohospodáře Strumilina na
důkaz, že oficiální sovětská hlášení o astronomických přírůstcích sovětské průmyslové vý
roby jsou značně přehnaná. Požádali jsme původce těchto článků, jež byly ohlasem kusu
české práce, kol. Miloše Vaňka, národohospodářského redaktora Rozhlasu Svobodná Evropa,
aby zde vysvětlil jádro svého objevu:
Předně bych chtěl doplnit, že ještě také deník
Neue Zurcher Zeitung (Švýcarsko), měsíčník
Problems oř Communism (Washington, USA) a
jiné časopisy v Norsku, Itálii, záp. Německu
a Rakousku mne rovněž požádaly, abych věc
vyložil.
Za druhé děkuji redakci Českého slova, že
mi takto dává příležitost, abych uvedl na pra
vou míru některé nepřesnosti, resp. přehánění,
jež se tu a tam objevilo v denním tisku. Ve
věci samé je řada okolností, které jsou stěží
uvěřitelné i bez přehánění.

„Čím byl pro sokolské muže Dr. Jindra Va
niček, tím je pro sokolské ženy sestra Marie
Provazníková!" — Těmito slovy ocenil kdysi
jeden z význačných sokolských pracovníků
Činnost náčelnice Československé.Obce Sokol
ské, sestry Marie Provazníkové, která se 24. říj
na 1960 dožívá sedmdesáti let.
Bylo to pravdivé a výstižné ocenění sokol
ské práce sestry Provazníkové, neboř celý
její život a práce byly zasvěceny jedinému
cíli — rozkvetu tělesných a duševních sil její
ho milovaného národa.
Od mládí se připravovala sestra Marie Pro
vazníkova svědomitě na svůj zodpovědný úkol.
Od prvých let studii byl tělocvik jejím hlav
ním zájmem. Po absolvováni gymnasia —
Minervy — a filosofické fakulty Karlovy uni
versity v Praze, stala se profesorkou na dív
čím reálném gymnasiu v Praze na Smíchově.
Krátce poté byla jmenována asistentkou a v
roce 1924 profesorkou tělocviku na universit
ním kursu pro vzdělání středoškolských uči
telů tělocviku. Od roku 1927 byla členkou
zkušební komise pro učitele tělocviku na střed
ních Školách a později byla jmenována také
členkou poradního sboru při ministerstvu ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Její sokolská dráha byla — a je dosud tak
bohatá, že ji nelze obsáhnout ve stručné vzpo
mínce. Začala jako náčelnice Sokola v Karlině,
později v Praze Holešovicích, v roce 1919 stala
se členkou předsednictva cvičitelského sboru
žen Československé Obce Sokolské, později
přišla do předsednictva ČOS — a v roce 1931
stanula na místě nejvýznamnějším. Byla zvo
lena náčelnicí Československé Obce Sokolské,
kteroužto významnou funkci zastávala až do
svého odchodu do exilu v roce 1948, kdy vedla (
sokolské ženy na Olympijské hry do Londýna,
odkud se již nevrátila.
Ani tehdy však její sokolská práce neskon
čila. Pokračuje v ní v Ústředí Čs. Sokolstva
v zahraničí, kde byla nejprve mistostarostkou
a vedoucí sociálního odboru — a nyní náčel
nicí. Je také redaktorkou časopisu „Cs. Sokol
v zahraničí".
Její nezměrnou sokolskou práci v uplynu
lých desítkách let možno vystihnout alespoň
stručně v těchto několika slovech: vedla ne
sčetné sokolské školy a odborné kursy, usilo
vala o stále větší a větší prohlubování sokol
ské tělesné výchovy, o rozšiřování sportu v
Sokole a o zavedení sokolského táboření, s
mimořádným úspěchem vedla několik všesokolských sletů a řadu zájezdů, řídila ne
sčetné sokolské závody a napsala sta a sta
odborných článků a řadu knih o tělesné vý
chově.
Na mezinárodním poli byla její činnost oce
něna tím, že před druhou světovou válkou
byla zvolena předsedkyní ženské komise Mezi
národni tělocvičné federace, v kteréžto funkci
vedla několik mezinárodních tělocvičných zá
vodů.
Po dobu téměř čtyřiceti let měl jsem mož
nost se sestrou Provazníkovou úzce spolupra
covat a po celou tuto dlouhou dobu mohl
jsem z blízka sledoval všechnu její nezměrnou
a vytrvalou sokolskou práci, její obětavost a
lásku k věci sokolské, jejíž rozkvět a úspěchy
byly a jsou — kromě její rodiny — jediným
zájmem jejího života.
K významnému mezníku jejího krásného
života, jehož se sestra Provazníková dožívá
24. října 1960, přejeme jí z hloubi srdce ještě
mnoho let pevného zdraví a mnoho dalších
úspěchů v její sokolské práci.
DR. ANTONÍN HŘEBÍK
ČS. ZBRANĚ V AFRICE
Na nedávné konferenci nezávislých afric
kých států v Addis Abebě došlo mezi novými
africkými státy k ostré výměně názorů o tom,
kdo má být vlastně mluvčím nezávislých afric
kých národů. Nejhlučněji si počínali zástupci
nového státu Guineje, kteří ostře kritisovali
Kamerun, že stále ještě na svém území trpí
francouzské posádky. Zástupci Kamerunu si to
však nedali líbit a odpověděli velmi jasně:
Francouzské vojenské posádky musí být v Ka
merunu, protože některé kamerunské kmeny
byly vyzbrojeny československými zbraněmi a
ohrožují klid a pořádek v zemi. Kamerunské
kmeny dostaly tyto českoslovesnké zbraně z
Guiney, která je dostává přímo z komunistic
kého Československa. Kamerun se snažil zba
vit se francouzských vojenských posádek, avšak
z Guineje přicházejí do Kamerunu českoslo
venské zbraně, kterými jsou vražděni nevinní
kamerunští občané. A kamerunská delegace má
o tom důkazy.
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Za první upozornění, že v knize vynikajícího,
stařičkého sovětského národohospodáře, Sta
linova i Chruščovova poradce, akademika
Strumilina, byly již koncem loňského roku
uveřejněny údaje, které se liší od dosavadních,
přehnaných oficiálních tvrzení sovětské vlády
ohledně přírůstků průmyslové výroby, vděčím
p. dr. R. Wagenfúhrovi, profesoru university v
Heidelbergu, jenž jako šéf statistického úřadu
evropského hospodářského společenství vydal
již 15. července t. r. „Statistický telegram" ob
sahující zjištění, že v Sirumilinově knize, vy
dané 1959 v Moskvě, str. 236, je uveřejněn
„index čisté průmyslové výroby, kterým je
poprvé sovětskou publikací doloženo, že mě
řeny západními metodami byly přírůstky sov.
prům. výroby od r. 1928 do r. 1956 okrouhle o
jednu třetinu nižší, než říká úřední index SSSR".
Každý, kdo byl za posledních pět let svědkem,
že sovětské průmyslové přírůstky byly před-;
mětem častých a obšírných diskusí v tisku i '
rozhlase nejen mezi Východem a Západem, |

rublů a v cenách roku 1926/27. I nechal jsem
příslušnou stránku spěšně ©fotografovat, abych
mohl propočtem zjistit, zda a jaký je vztah
mezi těmito Strumilinovými a Kaplanovými
čísly. Přímo byla navzájem nesrovnávatelná,
neboť Sfrumilin vycházel ze základu 1928 ~
100, kdežto Kapaln 1950 — 100. Bylo tedy třeba
Kaplanova čísla přepočítat, aby se dala srov
návat se Strumilinovými. Počítání zabralo ně
kolik večerů. (Snad proto novinářům pro chvat
redakční práce ušel význam Kaplanových poč
tů.) A snad by to byl čipernější počtář pořídil
rychleji, neboť jsem některé části těch počtů
opakoval třikrát i čtyřikrát, protože jsem ne
mohl uvěřit svým očím. Vycházelo totiž, že cf
podle amerického Kaplana, neboť podle so
větského Strumilina, oficiální sovětské údaje o
hrubé průmyslové výrobě jsou přehnány takřka
na vlast stejně. Což bylo překvapení číslo
čtvrté.

ale i mezi samotnými západními znalci, musil
být udiven, že Strumilinova data mohla znalci
zůstat tak dlouho nepovšimnuta, ačkoli od je
jich uveřejnění do „Statistického telegramu"
prof. Wagenfuhra uplynul již téměř rok (Stru
milinova kniha byla sovětskou censurou „schvá
lena k tisku 23. července 1959"). Neméně pak
udivovalo, že i upozornění prof. Wagenfuhra
opět zůstalo tiskem bez jakéhokoli povšimnutí.
Krátce předtím však, v červnu t. r., uveřejnil
americký národohospodář, Norman M. Kaplan,
v americkém národohospodářském časopisu
Strumilinova čísla na str. 236 knihy „Očerki
"The American Economic Review" svůj vlastní socialističeskoj ekonomiki SSSR", Moskva, 1959,
index sov. čisté průmyslové výroby, opřený o zní takto:
obsáhlé a důkladné výpočty, jež byly zakon
čeny v americké Rand Corporation rovněž již
Sovětská průmyslová výroba
koncem r. 1959. A podle tohoto Kaplanova
hrubá:
čistá:
výpočtu byl oficiální sovětský index hrubé prů
Roku:
(v miliardách rublů r. 1926/27):
myslové výroby téměř o tři čtvrtiny přehnaný.
A zase: Ani americký, ani evropský tisk o těch
1923
21.5
10.1
to Kaplanových číslech ani muk, ačkoli novi
1932
43.3
19.4
náři ze zpravodajské povinnosti jinak snad ani
1937
95.5
39.8
jednou neopomenuli citovat přehnaná sovětská
1940
138.9
69.3
čísla, kdykoli jim je TASS dodal. Jak vidíme,
1945
127.5
46.9
záhada číslo tři.
1950
240.6
81.1
1 bylo třeba věci jít na kloub. Teprve 26.
1955
444.8
136.1
srpna se mi podařilo sehnat a vypůjčit si — na
1956
492.4
147.7
hodinu — původní sovětský pramen, Strumilinovu knihu. K svému překvapení jsem zjistil, že
Obojí data jsou sensační novinkou, protože
na její str. 236, žádný index čisté průmyslové
výroby otištěn není. Za to jsem tam shledal absolutní data o čisté výrobě jsou zde uveřej
něco daleko objevnějšího a závažnějšího, totiž něna za celou dobu existence Sovětů poprvé,
souvislá absolutní data o sovětské i hrubé, i a data o hrubé výrobě poprvé od r. 1950.
Čisté průmyslové výrobě, a to v miliardách
Z obou hořejších číslic pro rok 1956 je již na

první pohled patrno, že čistou průmyslovou
výrobu Sirumilin odhaduje na pouhých 30 pro
cent, čiii méně než na jednu ířetinu hrubé vý
SKROMNÉ JUBILEUM
roby. To je překvapivě blízko Kaplanovu zji
štění, který čistou výrobu r. 1958 odhaduje na
26.7 procenta, čili téměř pouze na jednu čtvr
tinu hrubé výroby. Jenže Kaplanova čísla ne
v
Norsku
(celkem
zoU
—
3UU),
udržuje
spolek
Letošního 23. října oslaví Norsko-čs. pomoc
zahrnují v sobě výrobu vojenského materiálu,
kontakt
s
uprchlíky
v
Německu
a
Rakousku
ný spolek (Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforckterý v Strumilinových číslech naopak je za
prostřednictvím
mnichovské
kanceláře
AFCR.
Za
ning) v Oslo 10 let trvání. Spolek byl založen
hrnut. A z toho plyne závěr, že mezi Kaplano
23. října 1950 skupinou býv. politických vězňů její pomoci organisuje občasnou pomoc pro vými a Strumilinovými čísly týkajícími se čísle
v Norsku, kteří za války přišlí do styku s čs. nejpofřebnější, zejména vánoční balíčky, oble- ,। průmyslové výroby, panuje, pokud je béřeme
politickými vězni a uzavřeli s nimi přátelství. cení a pod. Za 10 let bylo odesláno víc jak ।1 za měřítko prehnaností oficiálních sovětských
Založení spolku na pomoc čs. uprchlíkům mělo 7.000 vánočních balíčků a mnoho tun šatstva |I údajů o hrubé průmyslové výrobě, takřka úplná
1j shoda.
být výrazem solidarity s trpkým osudem, jehož a potravin.
se Čechoslovákům dostalo na rozdíl od jejich
Od r. 1953 organisoval spolek každé léto .
I vzal jsem tento výsledek svého počítání a
šťastnějších norských přátel.
rekreační pobyt v norských rodinách pro děti
Podnět vyšel od sekretáře Norského svazu čs. uprchlíků žijících v Německu a Rakousku, poslal jsem jej ó. září, spolu s fotostatickou
politických vězňů, Ragnara Andersena, který dvakrát pro děti z Francie a jednou i z Anglie. kopií Strumílinovy 236. stránky, spřáteleným
potom po celých 10 let zastával a dosud za Za 10 let se vystřídalo v Norsku přes 600 dětí, badatelům, znalcům sov. hospodářství a něko
stává funkci místopředsedy spolku a je vzác /vlnohé z nich našly u svých norských pěstounů lika záp. žurnalistům se žádostí, aby je pře
ným přítelem Masarykova Československa. opravdový domov a náhradu za příbuzenský zkoumali a event. použili, shledají-li, že mají
Předsedou jest od začátku Carl P. Wright, býv. kruh doma, který je pro ně uzavřeny. Spolek hlavu a patu. S výsledkem, který se dá označit
poslanec norského parlamentu a známá osob se stará o umístění dětí, organisuje transporty jako překvapení číslo pět: Sotva je pošta sta
nost norského života, který si vysloužil veliké a platí veškeré cestovní a jiné výlohy. V po čila doručit, už začala 11. září Strumilinova
uznání za svůj postoj za války a činnost v sledních dvou letech, 1959 a 1960, uspořádal data vybuchovat jako sensace na stránkách
odbojovém hnutí. Také ostatní členové výboru v rámci rekreace též letní školu v Norsku za světového tisku a v rozhlasech. Čeho nedosáhla
jsou téměř všichni bývalí političtí vězňové a spolupráce s Čs. dálkovou školou v Německu. ani uveřejnění Strumilinovy knihy v Moskvě,
odbojoví pracovníci z doby nacistické okupace. Letmý pohled do účetní bilance spolku dává ani uveřejnění Kaplanových výpočtů v Americe,
Spolek má přes 500 registrovaných členů ze představu o tom, jak velikou finanční položku ani upozornění prof. Wagenfuhra z Lucembur
všech vrstev norského veřejného i kulturního a kolik intensivní práce se strany norských přá ku, toho dosáhlo pouhé malé jejich vzájemné
srovnání z Mnichova, jež přece nebylo vlastně
života a ze všech části Norska, až daleko za tel tento suchý výpočet představuje.
j ničím jiným než objevem věcí takřka už před
polárním kruhem. Členové platí pravidelné roč
Spolek má zastoupení v oficiální norské or- rokem objevených, a to autoritami světové
ní příspěvky na pomocnou práci a administra
tivu spolku. Sekretářkou spolku je český uprch ganisaci pro pomoc uprchlíkům, Del Norské pověsti.
Flyktningerád, a ve spolupráci s norskými úřa
Čímž můžeme uzavřít tento sběh věcí pře
lík Anna Kvapilová.
dy pomáhá k emigraci do Norska těm čs. kvapujících a podivných. Co následuje, jsou už
Jedním z prvních činů spolku bylo otevření
uprchlíkům, kteří o ni žádají. V Norsku se pak normální důsledky. Autoru se dostalo kromě
Domova Milady Horákové v Drammen nedale
dál stará o jejich zařazení a usídlení. Jedním těchto veřejně viditelných a slyšitelných reakci
ko Oslo v prosinci 1950. Šlo o nouzové byty
z článků tohoto programu a význačným činem iéž řady soukromých, písemných projevů vý
pro čs. uprchlíky a jejich rodiny. Za 9 let trvání
v jubilejním roce je započetí stavby obytného znamných znatelů věcí sovětských, které svým
prošlo Domovem na 100 čs. uprchlíků, většinou
bloku v Oslo, k níž dochází za spolupráce obsahem jsou neméně cenné než práce v teto
rodin s dětmi. Někteří v něm bydleli od za
spolku s Norským svazem studentů. Stavba má souvislosti již uveřejněné, protože jsou v meh
čátku až do zrušení, k němuž došlo na podzim
zajistit nově příchozím čs. uprchlíkům do Nor pronikavé rozbory, dodatky a komentáře Stru
1959, když spolek opatřil náhradou nové mo
ska dobré a moderní byty.
milinových číslic z per nad jiné kompetent
derní byty v místním stavebním družstvu. Ve
Není pochyby o tom, že všichni, jimž leží ních — kromě pochopitelných děkovných a
spojení s otevřením Domova vydal spolek té
blahopřejných slov. Snad bude později možno
hož roku pamětní nálepku s portrétem Milady dobro čs. uprchlíků na srdci přejí Norsko-čs.
pomocnému spolku v Oslo štěstí a úspěchy v najít formu, jak je zveřejnit, což v dané chvíli,
Horákové.
B. H. bez předchozího souhlasu těchto osobností,
Vedle běžné práce pro uprchlíky, usazené práci do dalších let.
není možno, protože jde o soukromé dopisy.
Jedno však si snad z nich smíme dovolit už
dnes prozradit: Ani jeden z těchto badatelů
znakem, na němž je dvouramenný cyrilometo nepovažuje Strumilinova absolutní data —
ostatně stejně jako pisatel těchto řádků — za
dějský kříž.
Komunisté měli k přípravě svého nového, opravdový výraz čisté hodnoty sov. průmyslo
(Dokončení se str. 1.)
Obě hlavní změny, jak odstranění koruny vasalského znaku více než dvanáct let. Na vé výroby. To znamená, že nikdo z nich ne
tak kříže, ovšem jen dodatečně a formálně po konec tuto nikoli pouze formálně důležitou sdílí dojem, že by byla vypočítána západními
tvrzují situací, která nastala už v roce 1948 po změnu provedli svým obvyklým, to je diletant metodami. Prosté vymýcení t. zv. duplikaci z
komunistickém pučí. Opravdová českosloven ským a překotným způsobem ze dne na den. hrubého součtu, abychom dostali čistý součet
ská nezávislost a suverenita byly už tehdy Podle toho jejich nový znak také vypadá. výroby, u sovětských dat nestačí, protože jsou
obětovány světové komunistické expansi a Graficky je primitivní a svou symbolikou je ieště dále zkreslena zvláštnostmi sov. cenové
křesťanství bylo z tohoto státu vypuzeno vlastně výsměchem všech jejich frází o tom, že soustavy. A ceny z r. 1926/27 zůstávají i na
takřka do podzemní ilegality. — Před časem se teprve oni navždy zabezpečili československou dále měřítkem nespolehlivým, protože už samy
v exilu diskutovalo, zda by nebylo vhodné, svobodu a nezávislost. Je to znak, který by se jsou vzduté.
Nakonec zde budiež navzájem srovnána
abychom na rozdíl od komunistů měli jiný, hodil na klubovní trička S. K. Zlámané Lhoty,
svůj vlaslní symbol, na příklad tradiční česko ale který jako znak civilisovaného a kulturního . šecka ta trojí, shora zmíněná čísla, jejichž
slovenskou vlajku, ozdobenou zeleným lípovým státu ve střední Evropě bude ve světě leda vzájemný vztah autor považuje za rozhodující
listem. Po komunistické změně státního znaku budit ironický úsměv. Náš záverečný soud je pro dnešní stav našeho vědění o přírůstcích
jsou tyto úvahy bezpředmětné. Naším symbo stručný: konečně tedy v Praze přestali zneuží sov. průmyslové výroby:
lem zůstává bílý český lev $ čelenkou suvere vat symbolů, spojených s naší lepší minulosti.
vr
nity a svobody a se štítem se slovenským

10 let Norsko-čs. pomocného spolku v Oslo
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Vzrůst výroby sovětského průmyslů
1. — Ofic. sov. index hrubé výroby (1928=100)
2. = Kaplanův index Čisté výroby (1928=100)
3. = Kaplanův index v % přísl. ofic. sov. indexu
4. = Strumilinova čísla o čisté výrobě v % jeho
čísel o hrubé výrobě
Rok:
1.
2.
3.
4.
1928
1 00
100
—
47
1932
202
154
76
45
1937
446
248
56
42
1940
646
263
41
50
1945
593
135
23
37
1950
1119
369
33
34
1955
2069
583
28
31
1956
2288
653
28
30
1957
2517
695
28
1958
2800
746
27
1959
3100
Ze vzájemného poměru hořejších číslic je
patrno:
1. Zatím co Sověty tvrdily, že jejich průmysl,
výroba sloupla od r. 1928 do r. 1958 na 28 ná
sobek, Kaplanova čísla ukazují vzrůst pouze na
7 a půl násobek. 1 tak je to pořád ještě velmi
významný a vysoký vzrůst, uvážíme-li, že z
těch 30 let připadalo 1932 až 1933 na zostřenou
občanskou válku a hladomor v souvislosti s
kolektivisací půdy, 1936 až 1938 na krvavou
čistku staré bolševické gardy, 1941 až 1945 na
druhou svět, válku a konečně 1945 až 1948
nebo 1950 na poválečnou obnovu válkou zpu
stošeného průmyslu, takže Sověty měly za tu
dobu vlastně jen 16 až 18 let poměrně klid
nějšího, stavebního času.
2. Kaplanův index čisté výroby se rovná r.
1958 pouze 26.7 procenta indexu hrubé výroby;
to znamená, že hrubá .výroba je 3.75 krát pře
hnaná.
3. Strumilinova čistá výroba se rovná r. 1956
pouze 30 procentům jeho údaje o hrubé vý
robě; to znamená, že hrubá výroba je 3.33
krát přehnaná — čili překvapující souhlas s
Kaplanovým zjištěním.
4. Kromě toho pak vykazuje i Kaplanův, i
Strumlinův sloupec ještě další souhlas: v obou
totiž, jak léta plynou, stále vzrůstá rozdíl mezi
hrubou a čistou výrobou. Je to pravděpodobné
způsobeno tím, že se vzrůstající specialisací
sov. průmyslové podniky stále častěji zásobují
druh druha polotovarem, v důsledku čehož pak
také vzrůstá rozsah dvojího započítávání téhož
výrobku do hrubé hodnoty výrobní hodnoty,
jak je podniky ohlašována statist. úřadu. Ná
sledkem toho je pak index hrubé výroby sku
tečnosti stále vzdálenější a fiktivnější. Neuve
řejňování údajů o čisté výrobě si tudíž Sověty
opatřují propagační výhodu, jejíž klamnost
vzrůstá s časem.
Kaplanovou plus Strumlinovou redukcí je
vzrůst sovětské průmyslové výroby okrouhán
tak, že zůstává pořád ještě dosti vysoký, ale
není v něm již nic abnormálního. Starší prů
myslové země v počátečním stadiu své industrialisace rovněž zaznamenávaly podobné,
ne-li stejné, ba i vyšší přírůstky.
Pokud tisk považoval za záhodno vůbec se
zmínit — v červenci t. r. — o Kaplanových vý
počtech, zdůraznil z nich pouze, že roční pří
růstky v několika posledních letech již nejsou
tak přehnané jako dříve, protože Sověty po
r. 1953 poněkud zreformovaly metody svého
statist. šetření.

Převaha sovětského „socialismu?"
Za poslední leta se opět a opět vynořují
srovnání těchto ročních sovět, přírůstků se zá
padními, při čemž se zpravidla objevuje, že
sovětské jsou dva až třikrát vyšší. To pak dává
Sovětům příležitost, aby znova a znova zdů
razňovaly, že prý je to „neklamný důkaz pře
vahy socialistické hospodářské soustavy nad
kapitalistickou". Kaplanova a Strumlinova re
dukce těchto přírůstků však podle našeho ná
zoru otevírá cestou daleko prostšímu a pře
svědčivějšímu výkladu: Mezi sovětskými a zá
padními výrobními přírůstky je nyní takřka
přesně již jen onen rozdíl, jaký lze pozorovat
mezi intensitou kapitálové akumulace sovět
ského státního kapitalismu, a soukromokapifalištičkou, tržní svobodou západních zemí. Bylo
zjištěno, že Sověty ze svého nejméně o polo
vičku nižšího sociálního produktu investují stej
ně tolik, jako USA. To znamená, že jejich in
vestice pohlcují nejméně dvakrát vyšší díl ná
rodního důchodu. Následkem toho musí být
sovětské omezování spotřeby také nejméně
dvakrát intensivnější. Proto je všecko spotřební
zboží v Sovětském svazu dvakrát až čtyřikrát
dražší než ve svobodném světě. (Proto také
není náhodou, že Sověty americkým turistům
dopřávají dvaapůlkrát vyššího výměnného kur
su za jejích dolary, aby tito turisté nelibě ne
pociťovali při svém vlastním, denním konsumu
„socialistickou" převahu té zostřené kapitálo
vé akumulace z podspotřeby sovětských li
dí...) Mezi výrobními přírůstky, investicemi a
přiškrcováním spotřeby je tudíž jednoznačný,
přímý, funkční vztah, který může vytvořit, udr
žovat a prodlužovat pouze diktatura.
Mnichov, 25. září 1960
Miloš Vaněk

P. S. Snad nemusíme podotýkat, že čs. režim
podle zářivého sovětského vzoru rovněž uve
řejňuje pouze indexní čísla, a to zase pouze o
hrubé průmyslové výrobě? A že jsou podobně
přehnaná jako sovětská? Takže i o nich platí
— totéž.

Číslo 9., říjen 1960

České slovo

Takový je fen „socialismus"
v „ČSSR"

Před desíti lety zemřel Luděk Stránský
Desátého října 1950 zemřel v New Yorku ve
věku padesáti let Luděk Stránský, českosloven
ský novinář-exulant. Dnes po desíti letech vzpo
mínáme na něho s nezhojitelným smutkem.
Ztráta nepřebolela a mezera, kterou zanechal,
zůstala nezaplněna.
Luděk Stránský byl věrný a čestný bojovník
tábora svobody, byl dobrý člověk a novinář
jakých není mnoho. Novinářství mu nebylo
pouhým zaměstnáním, bylo mu posláním, bylo
mu osudem. Kdysi v Praze mně vyprávěl, jak
jako kluk uviděl ve výkladní skříní dětskou tiskárničku. Chodil se na ni dívat a vroucně si
přál, aby se rozbilo sklo, aby tiskárnička vy
padla, aby ji mohl sebrat — — Pak mu ji
někdo koupil, a Luděk začal tisknout noviny.
Patrně už v dětské hře kořenilo jeho novinář
ství, protože s tou malou dětskou tiskárničkou,
kterou dostal téměř každý z nás a která kaž
dého z nás za krátký čas omrzela, s tou tis
kárničkou začal Luděk vydávat noviny. Ne no
viny pro děti, ale noviny pro dospělé lidi.
Každé číslo krasopisně nadepsal a v každém
čísle přinesl zprávy, co se v obci děje, co stojí
maso, co brambory, kdo umřel a jednou do
konce vytiskl zprávu o tom, co bubnoval ves
nický policajt.
To byly Luďkovy první noviny. Za vydělané
krejcary si koupil ještě jednu tiskárničku, aby
mohl dělat lepší noviny. To byl celý on! Na
sebe nikdy nemyslel jen na noviny. Když šel
do exilu, nesl si s sebou cliché na hlavičku
„Svobodného zítřku". A Svobodný zítřek, který
začal v exilu vydávat byl úpravou i formátem
téměř naprostá kopie Svobodného zítřku z do
mova. Těch patnáct čísel Svobodného zítřku,

které vyšly v Paříži, to je chlouba našeho
exilu. To je patnáct čísel nezávislých, svobod
ných novin. Bohužel, že je to jen patnáct čísel.
Bohužel, že smrt si přišla příliš brzo pro muže,
který se dovedl tak příkladně rvát se životem.
Žila jsem se Stránským a jeho ženou v témže
hotelu na předměstí Paříže a znala dobře
všechny obtíže a potíže, s nimiž se Luděk mu
sel potýkat. Byla to velmi statečná kapitola
jeho života, a sotva kdo z nás tušil, že je to
kapitola předposlední. Stránský neznal odpo
činku a přeceňoval své zdraví. Nestačila mu
práce spojenu s tisknutím a vydáváním Svo
bodného zítřku, opatřil si v pařížském veteš
nictví ruční lis a tak dlouho hledal po Paříži,
až našel české ruční písmo. Pak začal sázet a
ručně tiskl publikace „Svobodného zítřku".
Nikdy na tu nadliskou práci nezapomenu.
V mých vzpomínkách zůstane spojená s před
stavou tiskárničky z Luďkova dětství. Bylo té
měř stejně nemožné vytisknout něco z té pa
řížské veteše jako bylo nemožné dělat noviny
z dětské hračky. A přece Luděk udělal zázraky.
O vánocích 1949 dostali jsme my, exulanti, roz
troušeni po světě, drobnou, ručně sázenou pu
blikaci. Byla to Dykova báseň: „Země mluví"
a vysázel ji v kuchyni podřadného hotelu na
okraji Paříže Luděk Stránský. Byl to královský
dar, dar člověka, který se dovedl hluboko dí
vat do lidských srdcí.
Deset let je Luděk mrtev. Papír na patnácti
číslech Svobodného zítřku, tištněného v exilu
žloutne, ale kdykoliv se tímto papírovým krá
lovstvím probírám, vzpomínám s hlubokou
úctou na toho, kdo je tvořil. Byl to velký no
vinář!
H.S.

„Ani nevím, jak do toho Mirek zapletl spar
takiádu, ale tam prý to bylo nad branou borců,
že socialismus u nás zvítězil. Nu, a tady to
máš: mistr řve na dělníky! Cožpak to patří do
socialismu? O lom byste měli víc psát...
Zrovna včera přišel do redakce soudruh a vy
právěl, jak se vedení podniku k němu zacho
valo. Pracoval desítky hodin přes čas, zaskočil
na místo jiného a utrpěl těžký úraz. Šest mě
síců si poležel a odškodné mu dali: 150 Kčs.
Půjde s tím k soudu. Také by se dalo říci: Je
to vůbec možné za socialismu?“
Pražská „Práce“ 11.9.1960

*
Pro cizince, kteří přijedou do Českosloven
ska, jsou k disposici nejpřepychovějši hotely
s veškerým pohodlím a vybavením. Hotely si
však tuto representaci dají draho zaplatit
tvrdými valutami. Za to však pro domácí oby
vatele musí být postačující podřadné a často
zastaralé pohostinské podniky, které návštěv
níkům znepříjemňují pobyt, jak o tom svědčí
tento článek v Rudém právu:

^Pořádali jsme autokarový zájezd do západ
ních Cech, abychom se podívali na krásu na
šich lázni. Noclehy jsme již dlouho předem
objednali v Mariánských Lázních v podniku
Turista. Jsem z vesnice, ale když jsem viděl
lůžka v ubytovně „Panorama“, měl jsem do
jem, že jsem v muzeální místnosti, kde mají
být uloženy pozůstatky z exhumace. Sebral
jsem všechny síly a zeptal jsem se pokojské:
„Prosím vás, lady na těch postelích jen s jed
ním prostěradlem, bez polštáře a s dvěma hou
němi máme spát?“ Načež jsem slyšel přiznání:
„Víte, prostěradla jsou vypraná v prádelně,
ale tam nemají auto na přivezení, my je také
nemáme, a tak jsme bez prostěradel.“ Ale to
by nebylo všechno. V jedné místnosti bylo
rozbité okno. Na spravení jsem dostal jednu
deku, dvoukilové závaží a dva menší hřebíky.
O patro níž se vinula dlouhá fronta u jediného
umývadla.

Čs. letní škola v Norsku

Několik vzpomínek a úvah

Překvapení však ještě nekončilo. Pokračo
valo při snídani, kdy jsme zjistili cenové pře
stupky. Tady jsme zase pro změnu slyšeli při
Itálie. Škola byla letos umístěna na ostrově
inkasu peněz větu- „My chceme být také
Haóya v Oslofjordu, 2 hodiny plavby lodí od
František Balcar, Nemošice
Oslo, v rekreačním domově města Oslo. Uby
tování bylo dobré, ložnice čisté a vzdušné,
možnost pohybu a her v lese i na pobřeží
neomezená, koupání v moři na dosah ruky.
ZÁSOBOVACÍ POTÍŽE V ČSR

ANNA KVAPILOVÄ
Kdo zažil zblízka náladu a celou atmosféru
dvou skromných pokusů o českou letní školu v
exilu, které letos a loni uvedl v život Norsk
Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening v Norsku, ne
může být na pochybách o jejich významu. Do
šlo k nim z pocitu potřeby dát dětem čs. uprch
líků přirozený základ školní výchovy v mateř
ském jazyce, který nemůže nahradit žádná
jiná, byť sebe lepší školní instituce v zemí v
níž děti žijí. Ke stejným zkušenostem došel dr.
Josef Kratochvíl s Čs. dálkovou školou v Ně
mecku, a bylo proto jen logické, že došlo ke
spojení obou snah a že Škola v Norsku navá
zala na Čs. dálkovou školu v Německu. Vždyť
šlo o stejné děti, stejné vyučovací metody a
stejný cíl. Rozdíl byl jenom v tom, že škola
byla přesazena do Norska, kam jezdí děti čs.
uprchlíků žijících v Německu a Rakousku na
letní zotavenou. Kdo měl příležitost poznat
mentalitu Norů a strukturu jejich života, bude
se mnou za jedno v názoru, že nemůže být
šťastnější volby prostředí.

Rodiče dávají tichý souhlas k postoji dětí
tím, že jej bez odporu přijímají, ve snaze
ulehčit dětem jejich osud do něhož byly bez
viny zataženy. Otázka má však kořeny mno
hem hlubší, než se na první pohled zdá. Jde o
růst zdravého sebevědomí, které může dát
jenom jistota, že vlastní původ je stejně dobrý
jako původ toho druhého. I když přihlédneme
k našim národním slabostem a chybám, máme
přece jenom to štěstí, že patříme k národu, za
který se ani my dospělí, ani děti nemusí stydět.
Jde jenom o to dětem to vysvětlit a naučit
je vážit si svého původu a své mateřštiny, ať
už pak mluví kterýmkoli cizím jazykem. Jedi
ným, nebo řekněme nejjistějším prostředkem k
tomu je škola v mateřském jazyce.
V naší škole se sešly dětí z Německa, Ra
kouska, Norska, Švédska a letos i z Francie a

i

Program školy byl letos, stejně jako loni,
šťastnou kombinací vyučování a skautské vý
chovy. Dr. Kratochvíl i letos vedl školu. Improvisovaný vyučovací program byl kolektivním
dílem všech dobrovolných spolupracovníků,
kteří se tu sešli na společném díle, jednak z
Norska, Německa a Itálie. Každý se zařadil
tam, kde ho bylo třeba. Bratři Salesiáni z Říma,
P. Vojtěch a P. Jan byli dětem stejně laskavými
přáteli jako učiteli a vychovateli. Byli jim sou
časně připomínkou, že vedle autorit světských
bdí nad nimi také autorita božská.

V Československu došlo v poslední dobu k
nejvážnějším zásobovacím těžkostem uplynu
lých let. Postiženy jsou hlavně některé venkov
ské okresy v Čechách a na Moravě a přede
vším na Slovensku. Venkovské listy si otevřeně
stěžují, že v posledních týdnech není k dostání
čerstvé maso a že jen jednou týdně lze koupit
čínské zmražené maso. Obyvatelé měst na
proti tomu trpí vážným nedostatkem čerstvého
ovoce a zeleniny. Podle názoru čs. listů nezpů
sobily tyto zásobovací potíže letošní záplavy,
které by se mohly projevit až při příští sklizni,
ale špatná organisace distribučních středisek.
Děti se učily především češtině, dějepisu, Bratislavská „Pravda" si rovněž stěžuje, že vět
zeměpisu, přírodopisu a kreslení. A přirozeně šina kolchozních družstev špatně plní dodávky
zpěvu. Zpěv byl neodlučnou součástí vyučo i a že na př. stredoslovenský kraj dodal o 6 a
půl milionu litrů mléka, o 2.015 tun vepřového
masa a o více než půldruhého milionu vajíček
méně, než bylo plánováno. Uvedené, nedodané
potraviny by podle „Pravdy" stačily krýt roční
spotřebu města o 35.000 obyvatelích. Tyto ne
dostatky se objevily právě v době, kdy komu
nisté provádějí kampaň, aby nynější pětiletka
v zemědělství byla splněna již za čtyři léta.

ně, kde vládla neúnavná a vždycky stejně
usměvavá paní Sehnalová. Její manžel jí asisto
val. Pak tam byla obětavá norská paní Bergkvist, která se vzdala se svým manželem cesty
do zahraničí, aby mohla pomáhat u nás v
kuchyni a pak si ještě vzít jedno z našich dětí
na několik iýdnů do rodiny. Mladá norská pro
fesorka řečí, Inger Wendelbo, ztrávila loni při
práci v kuchyni celé svoje prázdniny a letos
jejich část. Také paní Bušková, která měla ve
škole své děti, byla neocenitelnou pomocnicí,
pan Vacek, který byl každé ráno první v ku
chyni a to ještě před tím byl na houbách, český
kuchař Havelka, který přišel jak jenom mu to
jeho práce dovolila a hned si oblékl kuchař
skou halenu a čepici a postavil se k plotně,
aby připravil dětem nějakou dobrotu. Třeba
též vzpomenout úřednic Ředitelství telegrafu v
Oslo, které již po léta asistují při každém z
našich transportů, znají jednotlivé děti jménem,
a ve škole pomáhají připravovat dětem postele
vání i her. Zpěvem se den začínal i končil. Bylo
vedle jiných věcí.
to při vztyčování a spouštění československé
Loni jsme měli ve škole dva chlapce z Ně
vlajky, která tu denně vlála na vysokém sto
žáru na břehu moře, na obdiv všem lodím pla mecka. Když k nám přišli, krčili jenom rameny,
vícím se Oslofjordem. Nebylo jich málo a byly že česky neumějí. Letos přišli znovu a po celou
mezi nimi i veliké zaoceánské parníky a ob dobu mluvili už jenom česky. Odříkávali i české
chodní lodi s cizími vlajkami. Děti stály pod básničky. Jedna maminka nám letos po ukon
vlajkou v pozoru a zdravily skautským pozdra čení školy napsala: „Pavel byl nadšen prostře
vem, který jim měl připomínat, že silnější má dím, ve kterém trávil prázdniny a hrdým na
to, že nosil československou vlajku. Snažím se
chránit slabšího.
Skautská zkouška tří orlích per byla zážitkem vychovávat děti v duchu naší národní tradice,
pro děti i dospělé. Pro dospělé proto, že jim ale vy v Norsku za několik týdnů jste dokázali
víc než já za léta. Domnívám se, že velký vliv
ukázala děti z jejich nejlepších stránek.
Pokud pršelo, byl čas vyplněn vyučováním, na to má také pospolitost s dětmi, které mají
hrami a lidovými tanci ve velké jídelně, nebo to štěstí, že mohou navštěvovat čs. školu." Mlu
loutkovým divadlem, darem to štědré krajanky vím íistě z duše všem spolupracovníkům, když
řeknu, že taková slova jsou pro nás radostí a
ze Švýcar.
Srdcem celého školního tábora byla kuchy- nejlepší odměnou.

Cislo 9., říjen 1960

Když přestaly líbánky
V Americe vyšel zajímavý román varující
svobodný svět před komunismem obrazem
zkázy, která musí dopadnout na každý národ,
hledající únik v nqutralismu. Román se jme
nuje Když přestaly líbánky a patří k litera
tuře, kterou proslavil George Orwell knihou
,,1984'“ a „Zvířecí farmou". — Děj je položen
do blízké budoucnosti, pravděpodobně do let
šedesátých a je to historie politických vášní
na nejvyšších místech, historie hrdinství a kru
tosti. Shodou okolností jako George Orwell
i je autor tohoto románu, Constantine Filz
Gibbon, celým svým životním slohem Angli
čan i když se narodil v Americe. Román se
odehrává v Anglii. Začíná na londýnské Traíalgar Square demonstraci bláhových idealistů,
kteří, unaveni ruským nátlakem, ukazuji na
Američany a jejich raketové základny ve Vel
ké Britanii jako na příčinu světového napětí.
Počet zaslepených pacifistů roste. Většina An
gličanů hledí na stoupence neutralismu jako
na nezbedné uličníky, kteří nejsou nebezpečni.
Přijdou však volby a v nich nečekaně zvítězí
liberálové, kteří věří, že britské ostrovy
dojdou opravdového míru jen tehdy, zbavi-íi
se atomové bomby. Anglie se řítí do zkázy.
V Londýně sc náhle objeví oddíl Rusů. Přišli
se přesvědčit, zda americké rakety byly z
Velké Britanie skutečně odstraněny. Vláda za
kročí proti nespokojencům a v londýnském
Hyde Parku zřídí koncentrační tábor. Naivní
britský ministerský předseda zemře na srdeční
záchvat — v Moskvě! A do Anglie přicházejí
stále noví rudoarmějci. Neznámá ruka odstra
ňuje vedoucí osobnosti Velké Britanie. Rady
inteligentů řídnou. Američané se nehodlají
mísit do vnitřních věcí cizího státu, a tak v
Britanii zbude z vedoucích postav nakonec jen
jakýsi žid. pokřtěný na katolictví, který zpo
čátku sice pomýšlí na útěk do Ameriky, ale
pak převezme vedení partyzánů ve welshských
horách. Když se pak královská rodina vystě
huje do Kanady, osud nezávislé Anglie je
zpečetěn. Přečtete si tuto knihu a je vám
smutno. Snad proto, že se vám v paměti vy
rojí příklady takových „liberálů" a snílků,
kteří stále ještě doufají, že je možné se s ko
munismem nakonec přeci jenom nějak dohod
nout. Myslíte v nekontrolovaném odzbrojení —
v pralese, kde tygr dychtivě čeká za najbliž
ším stromem, až svobodný svět odloží pušku.
Román Když přestaly líbánky je bystře pojatý
obraz toho, kam by mohl zavést svobodný svět
nekritický pacifismus.
Jan Drábek

ANTONÍN BARTOŠ PADESÁTILETÝ
Dne 12. září 1960 se v New Yorku dožil
padesáti let Antonín Bartoš, bývalý poslanec
československého parlamentu a zasloužilý
účastník druhého zahraničního a domácího od
boje. Rodák z Lanžhota na moravském Slovác
ku se již ve svých mladých letech zapojil aktiv
ně do veřejného života ve hnutí mládeže čs.
národních socialistů, v samosprávě a v Sokole.
Roku 1939, v den svých narozenin, odešel se
svými bratry do zahraniční armády v Polsku,
ale byli vráceni zpět. V lednu 1940 znovu
uprchl a přes Slovensko, Maďarsko a Malou
Asii se dostal do Francie, kde přežil všecky
boje 2. pluku a po pádu Francie se dostal do
Anglie. Tam prošel parašutistickým výcvikem
a roku 1942 byl se svou parašutistickou skupi
nou shozen do nacisty okupovaného Česko
slovenska. Až do osvobození v roce 1945 plnil
s nesmírnou odvahou bojové úkoly, které mu
byly uloženy, přes všecka nebezpečí a pro
následování gestapem. Tato část záslužné Bar
tošovy činnosti byla poutavě popsána v knize:
„Clay — Eva volá Londýn". Po válce byl štábní
kapitán Bartoš povolán do parlamentu, kde se
statečně potýkal s komunistickými pokusy o
totalitu, když bojoval za osobní a politickou
svobodu zaměstnanců ve znárodněných podni
cích a za pořádek ve státním hospodářství. Po
komunistickém puči v únoru 1948 uprchl Anto
nín Bartoš s manželkou a synkem před komu
nistickou mstou do exilu a po krátkém půso
bení ve Francii a v Západním Německu vyemigroval do Spojených států. Jubilant má v
exilu mnoho osobních přátel, kteří mu přišli do
new-yorské sokolovny blahopřát na oslavě
uspořádané k jeho poctě. Rovněž naše redakce
se připojuje k čelným gratulantům a přeje To
níkovi Bartošovi do dalších let mnoho zdaru.
EMIL SKLENAŘ: 60

Má sice Emil šedivé vlasy, ale to je tak je
diné, co napovídá, že už má nějaký len pátek
za sebou. Dne 29. října — tvrdí křestní list —
mu bude šedesát.
Prožil si svoje v emigraci, ale humor, dobrou
náladu, lásku k životu, optimistickou víru v
budoucnost neztratil — tu někde jsou kořeny
nekončivšího mládí Emila Sklenáře.
Přejeme mu jménem všech kamarádů, přátel,
spolupracovníků a známých z Prahy, Karlovar
ska, Paříže, Lucemburku a Německa ze srdce:
Ještě hodně takových mladých let!
Redakce

Praha. Kom, soud odsoudil J. Stehno, zřízence
Filmového podniku hlav, města Prahy na dva
a půl roku žaláře a ke ztrátě veškerého ma
jetku, jelikož konkuroval Orbisu, který má vý
hradní právo vydávat pohlednice. Nejvíce 'nu
však přitížilo, že pořizoval zakázané fotogra
fie, jako fotografie presidenta Eduarda Beneše
a některých jiných známých osobností.

ceske slovo

Nová čs. delegace v ACENu
Výkonný výbor Rady svobodného Českoslo
venska na zasedání v New Yorku ve dnech
10./11. září t. r. jednal o přítomnosti představi
telů komunistických vlád na Valném shromáž
dění Spojených národů a usnesl se vydat pro
hlášení pro tisk, v němž zdůrazněno, že čs. ko
munistický president Antonín Novotný nepřed
stavuje mínění 14 milionů občanů Českosloven
ska a je zodpověděn za to, že Československo
-i získalo smutnou pověst nejspolehlivějšího
satelita Moskvy. Podstatná část jednání výboru
RSČ byla věnována činnosti delegace RSČ
Shromáždění porobených národů (ACEN), kte
ré nabývá na významu, jak se to projevilo
především v americké akci „Týden porobe
ných národů". Letošní manifestace „Týdne po
robených národů" byly rozsáhlejší a měly vo
veřejnosti větší ohlas než loni. Svědčí o tom
podrážděná reakce komunistických režimů ve
střední a východní Evropě, které v tisku a roz
hlasu napadaly činitele ACENU a exilové
představitele. Výbor se zabýval činností své
delegace v Bonnu a jejího styku s německou
federální vládou. Československá a polská
delegace nejsou dosud v bonnské representaci

ACENu zastoupeny. Dále stanovil složení čs.
delegace pro příští funkční období, které zů
stává s nepatrnými změnami stejné, jako bylo
při minulém období. Předsedou delegace zvo
len dr. J. Slávik, místopředsedou dr. P. Zenkl.
Čs. zástupcem v generálním výboru ACENu dr.
P. Zenkl a jeho zástupcem dr. J. Lettrich. Výb r
poděkoval dr. P. Zenklovi za práci v ACENu,
jehož byl v uplynulém období předsedou.
Zenklova neúnavná a velmi účinná práce pro
osvobození zemí střední a východní Evropy oj
komunistické nadvlády je plně oceňována zá
stupci ostatních exilů. Výbor jednal též o tom,
že čs. komunisté nahradili tradiční čs. státní
znak, symbolisující staletou historii našich ná
rodů a jejích boje o národní existenci a samo
statnost, novou komunistickou formou, a roz
hodl, že RSČ bude nadále používat státního
znaku na svých tiskovinách a publikacích. Vý
bor jednal též o ústavních změnách, jež komu
nisté v Československu provedli a rozhodl
vypracovat podrobný anglický rozbor nové
ústavy, který bude zaslán zahraničním vládám
a známým osobnostem.

Literát na scesti
Do redakce nám chodí různé časopisy a tak Mírově a Leopoldově, kde jsou dnes komuni
jsem si mohl přečíst jedno srpnové číslo stické Dachau a Auschwitzy a Terezíny. Zvrací
„Hospodáře", o němž je mi známo, že patří p. Ženatý, když odtamtud dostane pohled od
k nejrozšiřenějším listům krajanské Ameriky. soudruhů-čtenářů Hospodáře?
Píše dál p. Ženatý — a to je druhá věc,
Na jedné straně. A prý se také svým zaměře
ním nikoliv netěší přízni dnešních Hradčan; to která mi v jeho Paběrcích padla do oka — že
má být ta druhá, nepříjemnější strana mince. dostává pohlednice ze Slovenska. Raduje se
Začetl jsem-se do rubriky „Paberky", proto (dívaje se na ty pohlednice a vzpomínaje na
dávnou minulost), „jak se Slovensko ohrom
že ji napsal Berty Ženatý.
Inž. Vojtěch (Berty je zřejmě zdrobnělina z ným technickým rozmachem vzneslo do výšin
Adalbert) Ženatý patři už desítky let do české nebývalých!" A stržen fotografiemi volá: „Slá
literatury. V roce 1918 vydal „Historii a osudy va tobě, Slovensko! Pochoduj ku předu a ne
čsl. vojska na Rusi". Potom žil deset let v dbej těch, kteří.mají zlost a zadrátované mozUSA, pak ve Zlíně a v Praze a psával (pro kovicel"
Kdo tu má zadrátovanou mozkovicí? Kdo ne
Lidovky, nemýlím-li se) čtivé a čtené fejetony
a črty. V sedmadvacátém roce vyšla jeho nej vidí, že komunisté okrajuji kus po kuse práva
známější kniha — „Země pruhů a hvězd". O slovenských národních orgánů a bourají všech
deset let později o něm literární historici no nadějné a dobré, co bylo uděláno pro
Jan V. a Arne Novákovi v Přehledných ději československé soužití?!
Pan Ženatý píše také něco o „politických
nách literatury české napsali: „... zapěl v
knižních cyklech povzbudivých fejetonů chválu blbinkách ... jedné rozhlasové stanice". Bylo
jich
sdoslatek v Paběrcích a tak tedy pro dne
technické a společenské civilisace americ
ké ..." — Na jiném místě: „... velebíte! ame šek už konec. —
Závěrem: Slibný byl nástup Berty Ženatého
rické Unie..."
Něco z toho co vám tu říkám jsem věděl, do čs. písemnictví a žurnalistiky. Podivnými
cestami z nich odchází.
fousek
dala a citáty jsem si ověřil.
Nebudu komentovat p. Ženatého paběrky,
ješ se mi nelíbily, ale které se dotýkají ame
PERSEKUCE V ČSR POKRAČUJE
rické politiky. Pan Ženatý je občan USA, já
V posledních týdnech vynesly komunistické
ještě dávno ne člověk s nějakým pasem — soudy několik teroristických rozsudků proti de
jeho je to věc. Ale dvě poznámky se mi ne mokratickým vlastencům a odpůrcům režimu. V
zamlouvaly, co hovoří k věcem mně známým,
Ostravě byla souzena skupina zemědělských
a tu si tedy dávám slovo.
„Člověk by málem vrhnul", píše P- Ženatý, pracovníků, ponejvíce příslušníků býv. strany
„když dochází tiskopisy a dopisy a žádají vás republikánské a národně-socialistické a odsou
o zpětnou odpověď na jméno časopisu a Mun zeni: Dr. Ing. L. Kameníček z Moravské Lodě
chen 27, Posilách 91 (Heil!) nebo přímo do tis nice na dvanáct let, když již roku 1953 byl
kárny Buchdruckerei Dr. Peter B., Munchen 13, odsouzen na tři roky žaláře, Ladislav Michálek
Schleissheimerslr. 71 (Sieg Heil!)."
z Veselíčka na 11 let žaláře, Miroslav Střída
„Nebol Mnichov", píše Berty Ženatý, „je na 9 let, Zdeněk Bohm z Hosikovic na 11 roků,
slovo stejně protivné jako slovo Terezín, DaFrantišek Zbořil z Doloplaz na devět roků, Ing.
chau, Auschwitz. Vyvolává stejně bolestné
vzpomínky jako slovo Lidice... Ze stanoviska Květoslav Filípek z Rataj na sedm roků žaláře..
psychologického (je to) pro každého Čecha a Josef Žáček z Bystročic na deset let, Ladishv
Lakomý z Břuchotína na šest, Vojtěch Sýkora z
Slováka slovo hnusné."
Tož tady je především třeba ujasnit, že jde Křelova na pět let a bývalý poslanec Slovin
o adresy, které znáte ze záhlaví našeho České ské Demokratické strany Antonín Gottwald na
ho slova. Jestli je třeba při jejich čtení volat rok vězení. — V Brně byla souzena skupina
Heil! respektive Sieg Heil! respektive zvracel, bývalých Členů Sokola, kteří byli obviněni z
to prosím posuďte sami.
illegální činnosti a odsouzeni: Kristián Franta
A pokud jde o název města — Mnichov. Ne
zní opravdu dobře, když si vzpomeneme na na čtyři roky žaláře, Fr. Drásal na tři roky,
podzim 1938. Ale už jinak se poslouchá, když Hubert Pleva na 25 měsíců, Svatopluk Svoboda
si připomeneme například vliv, který zdejší na 14 měsíců a A. Hrabec na dvanáct měsíců
malířská škola vykonávala na naše umělce ! vězení. — Pražská komunistická policie zatkla
dávno před tímto rokem.^Letos v srpnu tu by! těch, úředníka Jiřího Sládka, bývalého drogis:u
svělový eucharistický kongres — to byl také B. Fialu, dále Miroslava Fialu, Petra Kamenic
Mnichov. Můžeme říci: Mnichov byl před kého, studenta Evžena Boka, Karla Pokorného,
osmatřicátým a je i po něm.
! všecky z Prahy a Mojmíra Stasu z Kroměříže,
Kdybychom věci vzali z „psychologického
stanoviska" p. Ženatého, pak se musíme vyhý i Zatčení byli obviněni, že byli ve spojení se zabat Lipanům a „hnusná" nám musí být obora i hraniční zpravodajskou službou a že vyvíjeli
Bílé Horyr — a to nemluvím o Ruzyni, By líži, protikomunistickou činnost.

Předplatné na „České Slovo" pro rok 1960:
Ve Spojených státech lodní poštou dva a
půl dolaru, letecky čtyři a půl dolaru, v j
Austrálii a na Novém Zélandě lodní poštou :
jednu australskou libru, letecky tři austr. 1
libry, v Brasilii lodní poštou 250 cruz., le- i
tečky 500 cruz., v ostatních Jihoamerických
republikách částka v hodnotě brasilské mě
ny, případně pět US-doIarů pro leteckou
zásilku, v Kanadě lodní poštou dva dolary,
letecky čtyři dolary, ve Velké Br lanil a
Irsku 15 sh., ve Francii a v Maroku 985
ífrs., v Belgii a v Lucembursku 100 bfrs., v
Holandsku 7 híl., ve Švýcarsku 9 sfrs., v
Norsku 15 nkr., ve Švédsku 10 škr., v Itálii
1.200 lir, v Rakousku 45 Sch., ve Španělsku
100 plas., v Portugalsku 60 Esc., v Západním
Německu 7,50 DM. Ve všech ostatních ze
mích částku, rovnající se dvěma US-doIarum a na letecké zásilky příplatek dvou
dolarů pro Afriku a země Blízkého východu
a příplatek tří dolarů pro ostatní oblasti.
Jednotlivé výtisky: v USA 25 centů, v Au
strálii 3 sh., v Rakousku 4 Scb. a v Západ
ním Německu 70 pleníků.

Adresy našich zástupců:
Argentina: Vladimír Suchan, Conde 1995,
Buenos Aires, Argentina
Austrálie: Fr. Nový, 43 Esplanáde, Adelalde,
Semaphore, S. A.

Brasilíe: Josef Jfša, c/o S. A. Philips do Brasil, rua Catumbi 715, Sao Paolo
Holandsko: Dr. Kare! Remeš, v. Kretschmar
v. Veenkan 92, Hilversum
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Perpoli 4
Kanada: Ota Hora, 2459 Clover Avenue,
Ottawa 1, Ont.
Maroko: Mme Eliane Lukáč, 2 bis rue de
Picardle, Casablanca
Mexico: Dr. Václav Láska, Campos EUseos
306, Mexico 5, D. F.
Norsko: Josef Andrle, Martin Borrebekkensvel 3030, Aarvoll-Oslo
Rakousko: Jan Terber, Wlen XVI, Helbltnggasse 1—3
Spojené státyt František Ambrož, P. O. Box
318, New York 21, N. Y.

POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
uvádíme, platili předplatné šekem prostřed
nictvím banky.
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
adres, anebo administrace Českého Slova,
MUnchen 27, Postíach 91, Germany.
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Ze života
krajanů a exulantů
SPOJENÉ STÁTY: Krajanské spolky ve Spo
jených státech vzpomenuly zvláštními pořady
14. září — výročí úmrtí presidenta Osvobodi
tele T. G. Masaryka. Velmi důstojný večírek
uspořádala odbočka Čs. Národní rady Ame
rické v Detroitu, Mich. — U příležitosti letošní
ostavy čs. národního svátku 28. října bude z
iniciativy Sokola v San Francisku odhalena
busta presidentu T. G. Masarykovi. Busta bude
umístěna v sousedství Zlaté brány. Oslavy 28.
října budou uspořádány četnými krajanskými
a exulantskými spoiky v krajanských středis
cích v Chicagu, New Yorku, Washingtonu, Los
Angeles, Ceaar Rapids a j. — Clevelandský
deník Nový svět vzpomenul desetiletého vý
ročí svého vycházení a záslužné činnosti, kte
rou vykonal v krajanském životě v Clevelandu
i mimo tuto oblast. — Washingtonská pracov
ní skupina Čs. společnosti pro vědy a umění
bude na podzim pokračovat v sérii přednášek
pamětníků o nejmladšich dějinách Českosloven
ska. — Karel Husa, prof. komposice a dirigo
vání na Cornellově universitě byl pozván do
Baltimore, kde dirigoval koncert Komorního or
chestru, který proved! také novou Husovu
skladbu „Tři fantasie pro komorní orchestr". —
Dr. E. Táborský, býv, čs. vyslanec ve Stock
holmu, přednášel v Rotory klubu v Sarasofě,
,'exas, na théma: Sovětská hrozba. — Prof. dr.
V. Hlavatý se účastnil z pověření amerického
letectva sjezdu matematiků, který se konal ve
dnech 11.—18. září t. r. v Innsbrucku v Ra
kousku. — Prof. Zdeněk Kopal z Massachusettského technologického ústavu, nyní působící na
universitě v Manchesteru, byí spolu s několika
kolegy pověřen americkým letectvem zajímavým
projektem; přesným studiem měsíčního povrchu
má naíézti na měsíci místo, které bude nej
vhodnější pro přistání kosmické stanice. — Paní
Soňa Anderlová publikovala několik svých stu
dií o bakteriologii a byla pozváno přednášet
na sjezdu amerických bakteriologů ve Philadelrii. —Milan Rebean, mladý exulant z Cleve
landu byl ustanoven docentem na universitě
státu Michigan ve městě East Lausing, kde bude
přednášet politické vědy. — Na sjezdu odbor
níků pro výživu ve Washingtonu přednášel dr.
Miloslav Rechcígl, biochemik z Národního ústa
vu pro zdraví v Betheoda u Washingtonu. —
Ing. Vlád. J. Paulát byl ustanoven profesorem
na Bradleyově universitě v Peoria ve státe
Illinois. — Ing. Dr. Vojtěch Andič převzal po
prof. dr. Mackovi přednášky o národním hos
podářství na universitě v Pittsburgu, Pensylvania. —
KANADA: Kanadským a americkým tiskem
proběhla zpráva o vyděračství čs. komunistů.
Případ se týká manželů Cejnarových. Nejprve
se Cejnarovi usadili ve Francii, kde bez finanč
ních prostředků a s mimořádnou pracovitostí si
založili kožešinovou farmu na nutrie. Z Francie
emigrovali do Kanady a založili dvě farmy
pro chov nutrií a to v Bainsville v provincii
Ontario a v Torontu. Cejnarovi usilovali o to,
aby jejich dětí z Československa mohli vyemigrovat do Kanady, avšak marně. Prostředníci
čs. konsulátu v Montrealu nabízeli, že děti do
stanou visa, zaplatí-li rodiče pět tisíc dolarů.
Tato částka byla později komunistickými pro
středníky zvýšena na padesát tisíc dolarů. Cejnarovi, jakkoliv by rádi dostali své děti do
Kanady, považovali by za sobecké, aby vyso
kými úplatky byl umožněn příjezd jen jejich
dětem, když ve svobodném světě je sta a sta
případů uprchlíků, jejichž manželky jsou
stále násilné drženy komunistickým režimem v
Československu. — Na poradě redaktorů a
vydavatelů etnického tisku v Kanadě zastupo
val čs. krajanský tisk redaktor Nového domova
Mirko Janeček. — Tomáš J. Baťa přednášel v
Rotary klubu v Trenlonu, Ont., o svých poznat
cích z různých zemí světa, zejména o Kongu,
které dobře zná ze svých cest. — Odbočka Čs.
Národního sdružení v Batawě uspořádala před
nášku A. Cekoty na théma: „Co my krajané
můžeme vykonati ve prospěch naší krajanské
větve a jak pomoci za dnešní situace naším
doma". — Dr. Oskar Sýkora, mladší, se sta!
universitním instruktorem na lékařské fakultě
university v Montrealu. — Na Mezinárodní
filatelistické výstavě v Londýně vyhrál stříbr
nou a bronzovou medaili krajan Hubert Dubě.
RAKOUSKO: Společnost Gustava Mahlera
ve Vídní udělila Rafaelu Kubelíkovi vyzname
nání — medaili a to za zásluhy o dílo tohoto
moravského skaladatele, jehož sté výročí na
rozenin připadlo na letošní rok.
ŠVÝCARSKO: Basilejská opera uvede v pod
zimní sezóně Smetanovu „Prodanou nevěstu".
ŠVÉDSKO: Vynikající český varhaník Bedřich
Janáček, žijící v Hässleholmu, účinkoval v září
t. r. v Kolíně nad Rýnem.
HOLANDSKO: Komité svobodných Čechoslo
váků v Nizozemí uspořádá 29. října t. r. oslavu
výročí vzniku československého státu slavnosrním večírkem v Utrechtu. Na programu je hous
lový koncert s doprovodem klavíru za účasti
p. F. Ondiáčka, film a projevy T. G. Masaryka
na gramofonové desce.

Praha. Na Botiči v Hostivaří se projektuje
stavba přehrady. K tomu účelu jsou v Hájeckých roklích stavěny čtyři stupňovité rybníky.
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GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE - ROMA MCMLX
XVII. letní olympijské hry v Římě patří sice už
minulosti, ale jistě není ještě ani v těchto dnech
na celém světě jedné sportovní redakce, která
by této vrcholné světové sportovní události ne
věnovala stále ještě obsáhlé komentáre. Není
se ani čemu divit, neboť římské olympijské hry
byly skutečně největší sportovní slavností v
historii lidstva, a přinesly řadu světových re
kordů, a zlepšení olympijských primátů téměř
ve všech lehkoatletických, plaveckých a vzpě
račských soutěžích. Na překrásných římských
stadionech, na romantickém Albánském jezeře
u Castel Gandolfo a v moderních sportovních
halách, bojovali po dobu 18 dnů representanti
85 zemí o nejvyšší poctu jakou může sportovec
vůbec dostat, o zlaté medajle. Jak se dalo oče
kávat, zvítězilo v celkové klasifikaci národů —
opět nemalou zásluhou svých žen — družstvo
SSSR, které získalo 43 zlatých, 28 stříbrných a
31 bronzových medajlí, a podle neoficiálního
hodnocení dostalo 683,5 bodů. Další pořadí
bylo pak toto: 2. USA 34 — 21 — 16 — 463,5
bodů; 3. Německo 12 — 19 — 11 — 282,5 bo
dů; 4. Itálie, 5. Maďarsko, 6. Polsko. — Z
Československa odjela na olympijské hry do
Říma 186-členná výprava, ve které ovšem bylo
pouze 118 aktivních sportovců, 24 trenérů, a 44
„funkcionářů", z nichž většina nemá o sportov
ním dění v ČSR, nemluvě ani o světovém spor
tu, ani potuchy. Funkce těchto 44 soudruhů byla
v Římě stejná jako činnost vedoucích výpravy
na olympiádě ve Squaw Valley nebo na ně
kterém mistrovství Evropy nebo světovém šam
pionátu. Tito „funkcionáři" měli za úkol sledo
vat skutečné aktivní sportovce zda nevymění
pár slov s někým, kdo „není z tzv. socialistic
kého tábora míru". Účast těchto placených sou
druhů je však s hlediska režimu naprosto nut
ná, s hlediska sportovců nevítaná, přímo de
primující a urážející. Vždyť každý aktivní spor
tovec, který přijede na olympijské hry, je už
předem zatížen nervositou, která se před zá
vodem samým stále stupňuje, a každé špeho
vání při nákupu pohlednic nebo poštovních
známek jeho duševní stav, a pak i výkon ještě
značně zhorší. Pochopitelně i v Římě toto ner
vové zatížení někteří nevydrželi, o z olympij
ských her přijeli domů bez sebemenšího úspě
chu. Řekněme si však hned v úvodu, že 11.
mísjo čs. sportovců v tabulce 85 zúčastněných
států není docela tak nejhorší. Vždyť několik
čs. sportovců překvapilo a získalo tři zlaté, dvě
stříbrné a tři bronzové medajle, a pro celko
vou klasifikaci dosáhlo 76,5 b., tedy více než
např. olympionici Francie, Švédska, Finska nebo
i dalších států. Naopak však naprosto zklamali
lehcí atleti, kanoisté a kajakári, tedy represen
tanti v těch sportech, ve kterých ČSR patřilo
kdysi k nejlepším na světě. Tak například na
Albánském jezeře obsadili čs. vodáci jen dvě
pátá (Polakovič v soutěži jednotlivců a KodcšVokól ve dvojicích) a jedno šesté místo (kajakářská dvojice Říha-Vršovský), což je naprostý
úpadek tohoto sportu, který kdysi Čechoslováci
učili své zahraniční soupere!
Velmi Špatná bilance čs. lehkých atletů
Čs. lehcí atleti nezískali poprvé v pováleč
ných letech na olympijských hrách ani jednu
ze tří medajlí. Většině chyběla dobrá předolympijská příprava, odborné vedení v trénin
ku i na olympiádě samé, a v neposlední řadě
i bojovnost, bez které se nedá na olympij
ských hrách vyhrávať. Ať už to byl kterýkoli
závodník, sprinter Mandlík, čtvrtkař Trousil ne
bo vytrvalec Jurek, všem jako by se nechtělo
běžet, nedovedli se vypořádat se svým pro
středím i se svými soupeři, a skončili v poli
poražených. Z československých mužů obstál v
Římě na výbornou pouze mladý a nadějný fyčkař Rudolf Tomášek, který se svým výkonem
4,50 m (zlepšil o 6 cm dosavadní čs. rekord)
zařadil mezi světovou elitu, neboť pouze čtyři
iyčkaři dosáhli lepších výkonů než on: olym
pijský vítěz Američan Don Bragg zdolal 4,70 m,
jeho krajan Morris 4,60 m, a Fin Landstrom s
Portorikáncem Cruzem 4,55 m. — Jak si vedli
další čs. lehcí atleti? Sprinter Mandlík se při
hlásil k závodu na 200 m, ale byl vyřazen hned
v prvním rozběhu, neboť při startérově vý
střelu zůstal „sedět" na startu, a pětimetrový
náskok svých soupeřů: Američana Nortona, An
gličana Jonese a Rusa Konovalova, se už pak
nesnažil ani snížit, a nedokončil závod, když
vyběhl dobrých 30 m před cílem z dráhy na
trávník. Že Mandlík má špatný start, to bylo
všeobecně známo. Ale každý také věděl, že
tento handicap vynahrazoval vždy velkou bo
jovností a skvělým finišem. Ale právě na olym
pijských hrách v Římě mu tyto vlastnosti chy
běly. — Také rozběhy vytrvalců na 5.000 m
ukázaly, že čs. lehká atletika nemá v současné
době běžce na dlouhé trati, kteří by obstáli v
těžké mezinárodní konkurenci. Čs. přeborník
Jurek doběhl pátý a Bohatý dokonce až sed
mý, oba v časech, které jen potvrdily, že jsou
z formy. Jurek se zranil na koleně a nezúčast
nil se pak ani závodu na 10.000 m, druhý čs.
vytrvalec Bohatý tento závod vzdal. Stejný
osud postihl i oba čs. překážkáře na 3.000 m
Brlicu a Zháňala, kteří se rovněž nekvalifiko
vali do finálového závodu. Maratónec dr. Pa
vel Kantorek zaběhl trať v lepším čase než za
jaký dostal Zátopek v Helsinkách zlatou medajli, ale ten mu stačil v Římě pouze na 14.

XVII. Olympijské hry — Řím 1960-25.8-11.9.
místo. — Koulář Jiří Skobla se dostal do formy
□ž po olympijských hrách v Římě, když v Koši
cích vytvořil výkonem 18,19 m nový čs. rekord.
V Římě dosáhl pouze 17,39 m, a obsadil deváté
místo; druhý čs. koulař Plíhal vrhl 17,36 m a
oyl desátý. — Také čs. diskaři Němcovi by
ieho poolympijský výkon doma 56,37 m stačil
na čtvrté místo v Římě; zde však házel nervosně a za výkon 52,14 m byl až 19.; diskař Čihák
dosáhl 53,29 m, což mu stačilo na 13. místo. —
Výškař Lánský skočil 203 cm (devátý), dálkař
Netopilík nesplnil kvalifikační limit 7,40 m, šta
feta na 4X400 m (Váňa, Šlégr, Jirásek a Trou
sil), byla vyřazena v rozběhu, stejně jako Trou
sil a Váňa na 400 m, a dorostenec Šlégr zaběhl
na 800 m nový čs. dorostenecký rekord i :50,l
min., a skončil v rozběhu pátý. A konečně do
bojů v Římě zasáhli i čs. chodci: v chůzi na
20 km byl Moc osmý, na 50 km Moc 11., Sý
kora 14. a Doležal 17. — Ze 24 zlatých medajlí
v soutěži mužů získali representanti USA 9,
SSSR 5, Německo, Nový Zéland a Polsko po
dvou, Austrálie, Velká Británie, Itálie a Habeš
po jedné.

Zótopková v hodu oštěpeni druhá
Dobrou pověst čs. lehkých atletek musela v
Římě zachraňovat 38-letá Dana Zótopková,
která získala v hodu oštěpem stříbrnou medajli, když dosáhla pozoruhodného výkonu 53,78
m. Potvrdila tak znovu, že na olympijských
hrách je třeba k dobré výkonnosti i bohaté
mezinárodní zkušenosti. Její žačka 22-letá Vla
sta Pešková-Hrbková byla čtvrtá (52,56 m), což
je jistě pěkným úspěchem, zvláště proto, že
ještě 14 dnů před zahájením olympijských her
ležela v nemocnici na zápal pohrudníc. Ostatní
čs. ženy v Římě zklamaly: nejvíce snad diskařky Němcová (50,12 m — osmá) a Mertová
(48,28 m — jedenáctá), které se nedostaly do
finále; koulařka Věra Černá byla v tak těžké
mezinárodní konkurenci už předem odsouzena
k neúspěchu (15,06 m — devátá), dálkařka Při
krylová nesplnila ani kvalifikační limit 5,80 m,
Kulhavá doběhla v rozběhu na 800 m v čase
2:10,1 min. až pátá, a sprinterku a překážkářku
Alenu Sfolzovou nemělo vůbec smysl posílat
na olympijské hry do Říma, neboť daleko rych
lejších časů než ona dosáhlo v předolympijské
sezóně nejméně 50 atletek. — Olympijská ví
tězka v hodu diskem z Melbourne, Olga Fikotová-Connollyová, která letos poprvé startova
la za USA, hodila 50,95 m, což jí stačilo tento
kráte jen na sedmé místo. — V lehkoatletic
kých soutěžích žen získaly sovětské representantky 6 zlatých medajlí, ženy USA tři, a na
stupních vítězů stála za vítězství ve skoku vysoKem KumunKa roianaa oaiasova.
Zlatá a stříbrná čs. gymnastek
V Caracallových lázních — Terme di Caracalla — probíhaly v závěrečném týdnu olym
pijských her soutěže sportovních gymnastů, z
kterých si diváci odnášeli nezapomenutelné
zážitky na celý život. Z očekávaného souboje
dvou světových gymnastických velmocí — SSSR
a Japonska — vyšli vítězně Japonci, kteří vy
hráli nečekaně soutěž družstev mužů ve dvanáctiboji před SSSR a Itálií, a odňali sovět
ským gymnastům i olympijská prvenství v
prostných, ve cvičení na hrazdě a v přeskoku!
Vzrušující boj o bronzovou medajli vyhrálc
Itálie před ČSR hlavně proto, že oba poslední
čs. borci na bradlech Pazdera a Trmal \
bouřlivém prostředí a ve vybičovaném napět
znervosněli, a čs. družstvo získalo v této dis
ciplině pouze 45,95 b., což stačilo v celkové
klasifikaci jen na 4. místo. Ani v soutěži jednot'
livců se nevedlo čs. gymnastům lépe, a pouze
Štastný se dostal v prostných mezi nejlepších
šest gymnastů světa. A tak jistě všichni přízniv
ci tohoto sportu ve vlasti při televisním přenosí
z Říma vzpomínali na velké úspěchy čs. muž
ské gymnastiky z doby první republiky, kd)/
dva Sokolové stáli na stupních olympijskyctí
vítězů: v r. 1928 v Amsterodamu vyhrál VI. Vá
cha cvičení na bradlech a o osm roků pozděj i
v Berlíně získal A. Hudec zlatou medajli zci
cvičení na kruzích.
V soutěži žen měly sovětské gymnastky \f

plánu získat všech šest zlatých medajlí, ale
škrt přes rozpočet jim udělala čs. representantka Eva Bosákova ve cvičení na kladině, která
v Římě obhájila titul nejlepší na světě, získaný
před dvěma roky v Moskvě, a získala zlatou
medajli. Ve finále podala Bosáková skutečně
mistrovský
výkon ovládání
celého
těla
a vyváženosti, a byla ohodnocena nejvyšším počtem bodů: 9,8; 9,7; 9,7; 9,7; 9,6 b.
Po olympijských hrách v r. 1948 v Londýně, kdy
čs. družstvo získalo zlatou medajli, je to druhý
největší úspěch čs. gymnastiky žen. Krásného
úspěchu dosáhlo v Římě i čs. družstvo: Čás
lavská, Bosáková, Švédova, Tácová, Matouško
vá a Růžičková, které skončilo v soutěži druž
stev žen v osmiboji druhé za SSSR, a získalo
tak stříbrnou medajli před Rumunkami a Ja
ponkami. Umístění dalších čs. gymnastek v sou
těži jednotlivkyň: Bosáková v prostných a Tačová v přeskoku byly čtvrté, a Čáslavská na
kladině šestá. — Podle názoru předních světo-'
vých odborníků byly výkony ženské gymnasti
ky v Římě už na hranicích lidských možností;
pro sovětské družstvo jsou typické spíše ba
letní prvky, pro Rumunky a Japonky akrobacie,
a čs. team spojuje velmi dobře obě tyto školy.
— Po příjezdu do Prahy prohlásila olympijská
vítězka Eva Bosáková, že pomýšlí už zanechat
aktivního závodění, a novinářům dodala: „Ne
stačím si ani zařídit své soukromé věci. Co
myslíte, jak třeba bydlíme? V jedné místnosti,
přestože nám už před dvěma roky bylo slíbe
no, že do 14 dnů dostaneme byt!" V západ
ních státech by tato krásná gymnastka, mistry
ně světa a olympijská vítězka, udělala kariéru
(film, televíse atd.), v dnešním ČSR nemá ani
kde bydlet!

A jak se umístili v Římě další Čechoslováci?
Neúspěšnějším čs. zápasníkem byl 32-letý
chomutovský kominík Bohumil Kubát, který v
těžké váze remisoval jak s olympijským vítě
zem Rusem Bogdanovem tak i s exmistrem
světa Němcem Dietrichem, a v celkové klasi
fikaci dosáhl stejného počtu bodů jako Dietrich. Jelikož však byl o půl kilogramu těžší
než Dietrich, musel se spokojit jen s bronzo
vou medajlí. Další čs. zápasníci: Švec ve váze
bantamové a Matoušek v lehké byli čtvrtí, a
Tóth ve váze pérové šestý. — Ani jeden z čs.
vzpěračů se neumístil mezi prvními šesti! Zd.
Otáhal v lehké váze skončil osmý, Zd. Srstka
v lehkotěžké devátý, a Václav Syrový — ač
koliv vzepřel v olympijském trojboji těžké váhy
nový čs. rekord 445 kg — byl až osmý. — Čs.
košíkáři měli v Římě velkou šanci se probojo
vat do finálové skupiny (nejlepších čtyř), ale
v rozhodujícím semifinálovém střetnutí prohráli
s družstvem Itálie 70:77 b. Příčinou této poráž
ky byla hlavně nervosita v proměňování trest
ních hodů, vyčkávání před košem soupeře se
snahou vytáhnout Italy do hřiště, a v nepo
slední řadě se už v tomto zápase projevila
únava z kvalifikačního turnaje v Bologni, který
muselo ČSR absolvovat, aby se vůbec mohlo
olympijských her zúčastnit. Nejlepší výkon po
dali čs. basketbalisié v utkání o páté místo s
teamem Uruquaje, který deklasovali 98:72 b.
Zlatou medajli v kosíkové získalo družstvo USA
před SSSR, Brazílií, Itálií a ČSR. — Cs. cyklisté
Miklušica-Škvarenina zvítězili sice v pivní jízdě
tandemu, ale ve čtvrtfinále byli vyřazeni. —
Ve „Velké ceně" drezúry skončil čs. jezdec
šembera na koni Ivo až 14. — Českoslovenští
střelci, kteří patřili na posledním mistrovství
Evropy v Miláně k nejlepším, v Římě naprosto
zklamali. V soutěži velkorážnou terčovnicí na
300 m byl Stibořík šestý, a Houdek v soutěži
libovolnou malorážkou standart 3X40 na- 50 m
čtvrtý. Houdek sice dosáhl stejného počtu 1.139
bodů jako Němec Záhringer, ale o bronzovou
medajli rozhodl lepší výkon Záhringera v po
loze vleže. — Plavecké soutěže olympijských
her skončily velkým vítězstvím družstva USA
nad Austrálií. Čs. plavci: Kadlecová (200 m
prsa), Svozil (200 m prsa) a Pazdírek (200 m
motýlek) byli už předem odsouzeni do role out
siderů, kterou v Římě jen potrvdili slabými a
nebojovnými výkony, a byli vyřazeni v roz
plavbách nebo v semifinále. — A konečně v
soutěži skoků do vody s třímetrového prkna
startoval také čs. representant Bauer; podal jen
podprůměrný výkon a umístil se až 21.
K. Drážďanský, Mnichov

Čs. rohovník B. Němeček
na stupních olympijských vítězů
Po vítězství G. Tormy na olympijských hrách
v r. 1948 v Londýně a J. Zachary o čtyři roky
později v Helsinkách, dosáhl čs. rohovnický
sport dalšího pěkného úspěchu v Římě, kde
startovali tri, čs. borci: táborský rodák Bohu
mil Němeček získal v lehkém welteru zlatou
medajli, Josef Němec v těžké váze bronzovou,
a pouze Josef Tore na olympiádě neuspěl,
když byl vyřazen hned v 1. kole lehké váhy
n. b. Argentincem Laudoniem. — 22-letý olym
pijský vítěz B. Němeček neměl v římském „Palazzo clello Sport" v lehkém welteru (do 61,5
kg) cestu do finále nikterak snadnou, neboť
musel vyřadit postupně Rakušana Kóniga, Irča
na Meliho, předního italského rohovníka Brandiho, a zvláště pak cenné je jeho semifinálové
vítězství nad Američanem Danielsenem. V zá
věrečném zápase s černým boxerem Quartey-m
z Ghany začal Němeček opatrně, ale s velkým
přehledem. V l.kole se nenechal strhnout k
výměně ran, ustupoval soupeři, ale přitom jeho
levačka stále pracovala. Ve druhém kole si
už Němeček dával pozor, aby jeho rány byly
přesné, a v závěrečném kole utkání, kdy už
byl Quartey vyčerpán, přešel Němeček do
velkého protiútoku a zápas zakončil několika
přesnými zásahy. V celku možno o tomto střet
nutí říci, že přineslo průměrný technický box,
vyrovnaný boj, Němeček byl zvláště v druhé
polovině zápasu útočnější a jeho zásahy přes
nější, což také sbor rozhodčích všemi pěti
hlasy uznal,a prohlásil ho jasným vítězem na
body. — Josef Němec v těžké váze po sérii
pěkných úspěchů (vybodoval ve čtvrtfinále
Američana Pricea), prohrál na body v semi
finále s olympijským vítězem Italem Piccolim.
Oba dva tito boxeři — Němeček i Němec —
žijí nyní v Českých Budějovicích. — O dalších
9 zlatých medajlí v rohování se rozdělili: USA
BOHATÝR TRAMPŮ A ŠTUDÁKŮ UMŘEL
a Itálie po třech, muší váhu vyhrál Maďar
Torók, bantamovou Rus Grígorjev a lehkou
Ve věku necelých 54 let zemřel v Praze spi
Polák Pazdzior.
sovatel Jaroslav Žák. Generaci, která chodila
buverenni viígzstvi cs. avo|SKiru
i na konci třicátých let na střední školu, odchází
s tímto osobitým humoristou další kus jejího
v Castel Gandolfo
Mezi nejúspěšnější čs. olympioniky patří také mládí. Tenkrát, a zváště za tzv. protektorátu,
veslaři, kteří si domů přivezli rovněž jednu zla- učil Žák mladé lidi dívat se na svět nesentitou a jednu bronzovou medajli. Zlatou získal mentálně a s humorem. Žák se nar. r. 1906 v
na Albánském jezeře u Castel Gandolfo dvoj- Praze, byl středoškolským profesorem a svou
skif Kozák-dr. Schmidt, bronzovou pak osma, první knihu, „Vzpoura na parníku Primátor Díttrich", kterou napsal spolu s malířem Vlastimilem
radou, vydal v 26 letech. Poté napsal pásmo
recesí a kanadských žertíků „Dobrodružství
šesti trampů aneb Nové pověsti české" a nej
více se mezi lidem študáckým a trampským
proslavil humoristickou knížkou „Študáci a kan
toři" (1937), kterou pod názvem „Škola základ
života" uvedl v dramatické podobě na jevišiě
E. F. Burian a která byla též úspěšně zfilmová
na. Z dalších knih jmenujme alespoň nejznáměj
ší: „Z tajností žižkovského podsvětí", „Cesta
do hlubin študákovy duše" a „Vydržte až do
finiše". — Brzy po komunistickém puči byl Žák
jako jeden z prvních ze Svazu spisovatelů vy
loučen. Ačkoli člověk v podstatě nepolitický.
Žák v té době osvědčil lepší charakter než ně
kteří jiní, kteří měli předtím plná ústa svobody
a demokracie. Nepodvolil se, žil v ústraní a
teprve nedávno mu v Praze znovu vydali ně
NEW YORK 21, N. Y.
které starší práce. Ve prospěch režimu však
nenapsal ani řádku. Umřel slušný člověk a ob
líbený lidový vypravěč.
jd

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA
339 EAST 7Sth STREET

která ve složení: Janoušek, švéda, Věntuš, Pojezný, Švec, Pavkovič, Jindra, Lusk s kormidelníkem
Koníčkem, skončila třetí za Německem a Ka
nadou. — Už na loňském evropském šampio
nátu v Maconu se ukázalo, že soutěž veslařů
ve dvojskifu vyhraje v Římě ten pár, kterému
se podaří porazit obhájce olympijského titulu,
sovětskou dvojici Berkutov-Tjukalov, podle od
borného tisku prý neporazitelnou. Tuto „legen
du" vyvrátili v Castel Gandolfo čs. represen
tanti — 30-lefý dr. Pavel Schmidt (asistent psy
chiatrické kliniky v Bratislavě) a 23-letý Václav
Kozák (strojní zámečník), kteří zvítězili nad so
větskými veslaři nejen v první rozjížďce, ale
ještě suverénněji ve finálové jízdě. Časem
6:47,50 min. získali tak zlatou před sovětským
párem (6:50,49 min.) a švýcarskou dvojicí
(6:50,59 min).. — A konečně čs. čtyřka bez
kormidelníka (Jíška, Líbal, Starosta a Blažek)
se rovněž probojovala do finále, skončila však
až čtvrtá za USA, Itálií a SSSR .—, Nejúspěš
nější byli němečtí veslaři, kteří získali tři zlaté:
za vítězství ve dvojkách s kormidelníkem, ve
čtyřkách s kormidelníkem a v osmiveslicích.

Oslo 9., říjen 1960

České slovo

Čemu se doma smějí Dečín město plavců a námořníků
Vr-ací se čs. občan z návštěvy ve Vídni. Na
hranici se ho ptá čs. celník: „Co to máte tady
v tom kufru?"
„Jídlo pro králíky."
Načež byl vyzván, aby otevřel kufr, který je
plný zrnkové kávy. Na dotaz celníka co to
jako má znamenat, občan odpoví:
„Dyk vám povídám, že jídlo pro králíky a
já jim to holt vezu. Když to žrát nebudou, tak
já za to přece nemůžu."
*
Ve škole se ptá učitel žáčka:
„Pepíku, co nám dal únor?"
Odpovídá Pepík: „Soudruhu pane učiteli, co
nám dal únor? — Co nám dal únor? — Jó sou
druhu pane učiteli, jó únor — no ten nám
dal..."
*
V době loňské slavné návštěvy ve Spoje
ných státech zavítal Nikila Chruščov také na
farmu úspěšného pěstitele kukuřice. Velmi se
mu to tam zamlouvalo a ptá se farmáře, jak že
je ten lán kukuřice veliký. A farmář mu od
pověděl: Kdybyste jej chtěl obejit, tak byste
potřeboval asi tak dobré dvě hodiny.
Povídá na to Nikila: „To my v Sovětském
svazu máme taková obrovská pole kukuřičná,
že kdyby je někdo chtěl obejet autem, tak by
na to potřeboval dva dny."
K čemuž iarmář poznamenal: „Taky jsme
tadv takový hrkáče mívali..

V roce 1956 oslavil Děčín, město plavců a
námořníků, sedmislé výročí trvání. Dnes čítá
sedmdesát tisíc duši. Soudruzi označili město I
za lázeňské, avšak k lázním má ještě hodně |
daleko. V městě je čilý průmysl a více než 1
čtyřicet továren zamořuje vzduch kouřem. |
Před koncem války byl Děčín bombardován
a poškozen. Po roce 1945 bylo dost zájem-1
ců, kteří byli ochotni poškozené a opuštěné I
domy opravit a ubytovat se v nich. Avšak;
národní výbor jim nevyhověl a nařídil domy
zbourat. Cihly byly sice odvezeny, avšak
ostatní materiál na bouračkách se povaluje
ještě dnes. Také ulice měsía jsou často roz
kopány a takřka na každém kroku číhá ne
bezpečí úrazu pro chodce, už také proto, že
osvětlení města je spatné. Národní výbor
jednal častokráte o stížnostech na špinavé
ulice a nepravidelný odvoz odpadků, které
se uskladňují před domy, ale náprava se ne
siala. V Děčíně má plríé ruce práce krimi
nální policie, neboť ve městě velmi často do
chází ke krádežím a loupežím. Hlavní podíl
mají na nich cikáni, proti nímž je policie bez
mocná. Je jich pres tisíc a jsou na ně neko
nečné stížnosti, že vytrhávají v bytech pod
lahy, okenní rámy a demolují bytové zaří
zení, aby měli čím topit. Bývalý předseda
ONV, komunista Jan Sklenář se vyjádřil, že
byty cikánů si v ničem nezadají s chlévy pro
dobytek.
Ve středu města je několik kaváren, restau
rací a hotelů, z nichž jenom některé jsou v
uspokojivém stavu. Tak třeba Národní ha-1
várna na náměstí musela být před Časem I

V té dnešní „CSSR" byla uspořádána anketa
na théma: „Kdy byste chtěl žít?" (Zřejmě v
jaké době byste chtěli žit?) Přišli soudruzi vý
zkumnici a položili tuto otázku Václavu Ko
peckému. Ten odpověděl, že prý tak za 10—15
let, kdy jako již bude plně vybudován ten so
cialismus. Jako další prominent by dotázán
soudruh Antonín Novotný, který prohlásil, že
by chtěl žil asi tak za 40—50 let, kdy již bude
vybudována komunistická společnost. Pak se
také zeptali pana Taussiga, který jim povídá:
Příbram. V nově upraveném zámečku na Vy
„Kdy bych chtěl žit? — No třebas hned, ale ne soké byla k poctě Antonína Dvořáka slavnost
cháte mne?"
ně otevřena Rusalčina síň. — Podivnou práci
našli pro vojáky v Příbrami; dostali za úkol
zbavit Padrtské rybníky bahna. Až dosud vo
jáci vykopali dva tisíce čtverečních metru
bahna a v příštích třech měsících mají vytěžit
Praha. Nový projekční plán na přestavbu asi půl milionu čtverečních metrů bahna pro
pražského železničního uzlu počítá se zrušením komposty.
tří velkých osobních nádraží ve středu města,
Plzeň. U hlavního nádraží má být postaven
býv. Masarykova nádraží, Těšnova a Holešo- nákladem čtyřiceti milionů korun palác od
vice-Bubny. Přestavba je plánovaná do roku borů. Plzeňští by raději uvítali stavbu bytů pro
1970 a zahrnuje především rekonstrukci Hlav stovky rodin, které po několik roků marně če
ního nádraží (Wilsonova), kam budou směřo kají na vhodný byt.
vat všecky osobní vlaky. Má jich být denně až
Teplice Lázně. V Zámecké zahradě byly od
750 s průměrnou denní kapacitou 210 tisíc
cestujících. Podchody Hlavního nádraží pove kryty vzácné historické památky. Jedná se o
dou pod povrchem Hooverovy třídy, dnes pře slovanskou basiliku, význačnou středověkou
jmenované na třídu Vítězného února, do Vrch románskou stavbu.

Zprávy z měst a krajů

lického sadů, kde bude vybudovaný nástupní
prostor, široký asi 120 metrů.
Jeseníky. Nejvyšší hora Jeseníků Praděd bu
de mít novou rozhlednu asi o sedmi poscho
dích. V nejvyšším z nich bude široký vyhlídkový
ochoz a v přízemí restaurace.
Tuchlovice. Na dole Václav Nosek v Tuchlovicích vznikl 22. září 1960 požár, který si vy
žádal životy 20 horníků. Příčinou neštěstí byla
nedostatečná bezpečnostní opatření.
Ostrava. Důlní haldy v ostravsko-karvínském
revíru zabírají plochu 380 hektarů a je před
pokládáno, že do roku 1965 vlivem stoupající
těžby se zásoby uhlí rozprostřou na ploše 827
hektarů. Naproti tomu na některých dolech se
neplní plán těžby. Neplnění plánu těžby uhlí
na dole A. Zápotocký v Orlové se odůvodňuje
tím, že se na šachtě během roku vymění polo
vina zaměstnanců, kteří nejsou spokojeni s pra
covními a mzdovými podmínkami.
Blansko. V šebrově se konalo veřejné pře
líčení proti Janu Skoupému, který rozbil dvě
okna v budově místního národního výboru. Byl
odsouzen k trestu odnětí svobody na 11 měsíců.
Praha. Pražské obyvatelstvo je odkázáno na
zásobování masem, které dochází ze Sovětské
ho svazu. Do Prahy však dojde v takovém
stavu, že musí být desinfikováno, aby bylo
zbaveno hniloby. Zaměstnanci na jatkách ko
mentují tyto zásilky masa slovy: „Zase došlo —
pěkné svinstvo!"
Praha. Komunistický režim na pražské rad
nici nadále pokračuje v odstraňování názvu
ulic po význačných nekomunistických osob
nostech. Tak třeba ulice senátorky Františky
Plamínkové, která byla za války popravena
nacisty, byla přejmenována na ulici Františka
Křižka, bývalého redaktora Rudého práva. Va
ničková ulice v Praze 6 se nyní jmenuje Spar
takiádní a most Legií byl přejmenován na
most 1. máje.
Brno. Správa československého rozhlasu a
televise připravuje rušení příjmu rakouské telcvise na jižní Moravě a Slovensku. V Brně a
okolí se příjem rakouské televise již několi
kráte pokusně rušil. S plným rušením se ještě
vyčkává z hospodářských důvodů, neboť režimu
vyhovuje, jestliže si občané kupují dražší televisory a jestliže se budují nákladnější televisní
antény. V Brně a na jižní Moravě převyšuje
počet zájemců o vídeňskou televisi ty, kteří se
spokojí s čs. televisi.
Karlovy Vary. Největší hotel v Karl. Varech,
který je označován za největší hotel v Evropě,
Grandhotel Moskva se rozšiřuje. Ještě letos
bude otevřena další francouzská jídelna a
nově zřízena staročeská^ pivnice. V hotelu |e
míst pro tisíc návštěvníku.

Nový Jičín. Rybář F. Weiss si koupil rybář
ský naviják, kterého mohl použít jen jednou.
Při zaseknutí ryby mu totiž zůstala klika od
navijáku v ruce — ulomila se. Když potom ale
si chtěl koupit náhradní součástky, zjistil, že u
těch klika není.

Bratislava. V prevádzkových miestnostiach na
hlavnej stanici chýbajú kryty na elektrických
motoroch a lampách, elektrická inštalácia je
chybná, podlaha nerovná, šmykľavá, otvory
kanálov sú bez ochranných mriežok ... A tak
sa stalo, že len ozajstnou náhodou nepřišli pí i
sprchovaní o život dve zamestnankyne reštau
rácie. — Čerstvé hovädzie a bravčové mäso
sa v Bratislave predáva len v piatok. V tento
deň stoja ľudia vo fronte už od šiestej hodiny
ráno. Veľkou vzácnosťou je čerstvé teľacie
mäso.
Prešov. Ako to vyzeralo počas žatvy na Slo
vensku okolo Prešova? Píše o tom Jozef Rulíkay v bratislavskej Pravde: „Po uliciach sa pre
chádzali vyfintěné devy, muži vysedávali v
nabitých krčmách, v dedinách sa ozýval spev
— a obilie doslova zhnilo na poliach."

Martin. V Martine v dámskom kaderníctve
pracuje 13 zamestnancov. Podľa prepočtov má
pripadnúť na kaderníčku približne 600 žien. Ak
počítame, že v meste žije viac ako 13.000 žien,
potom zostáva viac ako tisíc žien bez kader
níckych úkonov. Rádioopravovňa by potrebo
vala najmenej dvadsať pracovníkov. Vo sku
točnosti pracujú tu len štyria ľudia. Nie div,
že takýto stav je úrodnou pôdou pre činnosť
fušérov.
Košice. Na košických jatkách pobieha doby
tok voľne po dvore, vála sa v hnoji a v blate,
nikto ho nekrmí ani nenapája. Nedávno zo
stalo 1.200 prasiat tri dni bez zrania a pitia.
Na jatkách nie sú sprchy, šatne ani umyvárne.
Havířov. V tomto nově založeném městě,
které má být príkladným komunistickým mě
stem mají listonoši potíže s doručovaním
poštovních zásilek. V některých novostavbách
nejsou schránky pro dopisy a listonoši nevědí,
zda mají listovní zásilky ukládat pod rohožky,
či smluvená místa pod kameny, nebo je přibíjet
hřebíky na dveře bytů.
Praha. V dalším procesu proti sportovcům
byli odsouzeni hokejisté Jiří Hanzl, Vladimír
Zábrodský, M. Vecko, J. Janďourek, zápasník
Souček, hráč kopané a internacionál B. Do
lejší a trenér František Pozníček.
Praha. Dne 1. září 1960 zahájila Státní kon
servatoř v Praze 150. školní rok. Oslavy tohoto
významného jubilea vyvrcholí příští rok v
květnu koncerty, které budou zařazeny do
programu Pražského hudebního jara.

okresním hygienikem dočasně uzavřena, jeli
kož inspekce zjistila rozbitá okna, neuvěři
telně špinavé a nedostatečné klosety, do jídel
opadávající omítku a v kuchyni plno švábů
a špíny.
Pro blízkost hranic je město plné estébáků,
kteří se tu maskují tím, že pracují jako bri
gádníci a mají spolupracovníky mezi zaměst
nanci obchodů a restaurací. Jejich dostave
níčkem je hotel Radnice. Podobně, jako i v
jiných pohraničních oblastech, nedostává se
průmyslu dost pracovních sil a proto se máji
přemístit některé ze čtyřiceti továren do
vnitrozemí. Zemědělství na Dččínsku je v ne
blahém stavu, neboť mnoho hektarů půdy
leží neobděláno ladem a také hospodářské
objekty chátrají. Původně se očekávalo, že
do Děčína a okolí přijede letos více turistů,
než jiná léta. Nezdá se, že by se turistický
ruch pozvedl. Zřejmě je mu na závadu nedo
statek vhodných hotelů a blízkost hranic,
která dovoluje návštěvníkům procházky pou
ze po cestách označených tabulkami. Cho
zení v lesích a koupání v Labi je zakázáno
a občas se stává, že pokojní turisté jsou
zatčeni a podezřívání, že se pokoušeli o
útěk za hranice. Na Časté stížnosti na nedo
statky ve výstavbě města má komunistický
národní výbor výmluvu, že se prý nedá nic
dělat, „že nedostatky jsou v lidech, v jejich
poměru k práci a v nazírání na společné so
cialistické vlastnictví a hospodaření". A tak
Děčín velmi nepříznivě pociťuje vliv komu
nistického režimu, který se k němu chová
vcelku macešsky.
R

Strana 7.
\kad. malíř Mario Střetli zemřel náhle v Rize.
— MUDr. Gustav Čech, lékař v Praze-Vinoiradech. — Ing. Jindřich Beneš, býv. president
ed. státních drah v Bratislavě. — Dp. F. Kaioun, děkan v Mnichovicích. — V Praze zemřea Marie Janáčková, býv. dramatická umělkyně
desová-Guttová, členka Vinohradského divaJla. — Josef Švagr, řed. měšť. školy v. v. v
librami zemřel v Praze. — MUDr. F. PfafF,
>db. přednosta min. zdravotnictví v. v. ve věku
15 let. — Marie Škorpíková, vdova po řed.
kol v Praze. — Štěpánka Rebcová, řed. odb.
koly v. v. — JUDr. Emil Pišték z Prahy ve
'čku 70 let. — L. Jína, vrch. pošt, ředitel v. v.
'e věku 91 let. — Jan Malý, činovník SK. Vyehrad a sokolský pracovník ve věku 70 let. —
ilanislav Němec, býv. majitel Společenského
lomová ve Strašnicích. — Ing. Rudolf Vambera
ľ Prahy. — JUDr. Miroslav Pravda z Prahy. —
ng. Rudolf Rod z Prahy. — Ludmila Svobodo
vá, pracovnice SUS z Prahy. — B. Sekyra, řed.
v. v. z Prahy. — MUDr. Pavla Vrlová-Truhlářo'á z Piahy-Nuslí. — Karel Safka, úř. min. spořebního průmyslu z Prahy. — A. Zvěřina, bank.

BYTY
V Československu komunistický režim spěchá
se stavbou bytu, aby zmírnil nesmírnou byto
vou nouzi, která statisícům obyvatelů znepří
jemňuje život. Avšak ve snaze splnit plán by
tové výstavby i při nedostatku pracovních sil a
dopravních prostředků, staví se leckde překot
ně a do užívání sé odevzdávají často byty
iedokončené, anebo se závadami. Tak třeba
v Ostravě-Porubě postavili dům, který uspoko
jí nájemníky, než začalo pršet. Pak se dotavila pohroma: To bylo v noci ze 17. na
18. května t. r., kdy byla průtrž mračen. V pá
tém poschodí velkého bloku domů 13 d obyva
telé tu noc prožívali hrůzu. Stropem jim tekla
voda na nábytek, postele, křesla, parkety, po
lustrech a elektrické instalaci. Místo spánku
poztižení obyvatelé bloku stavěli vaničky a
kbelíky pod největší zdroje vody, vynášeli je
a znovu nastavovali, utírali a přemísťovali ná
bytek. Výsledkem byly promáčené stropy a
stěny, znehodnocená malba, poškozený náby
tek i parkety, promočené a zničené peřiny i
deky. Promočené stěny měli nejen nájemnxi
v pátém poschodí, nýbrž i v nižších poschodích
až do přízemí. Stavební komise potom zjistila
'.šelijaká kouzla dnešní komunistické stavební
techniky, jako třeba, že mezery mezi blokopanely byly vyplňovány novinovým papírem u
pak zahozeny maltou, že okno v bytě bylo
upevněno na pytli od cementu, který byl na
stěně zahozen omítkou a jiné pozoruhodnos*’.
Dále bylo zjištěno, že ve většině novostaveb
vůbec neteče teplá voda, že špatně zavírají
dveře, že si nájemníci musí při otevírání po
držet vestavěnou skříň, aby na ně nespadla, o
rovnosti stěn u venkovních oken nemluvě. Na
Dvořákově ulici v Porube už dva roky marně
čekají, že jim poteče teplá voda. Obyvatelé si
stále stěžují, že se nemohou koupat, ani umý
vat děti, ačkoliv v domech je na teplou vodu
zařízení. Tyto stížnosti na nedostatky v novo
stavbách je slyšet ze všech míst. V Rýmařově
v bloku A u Marků se nedají zavřít dveře od
pokojů a z parket je pahorkatina. U Veselých
:e stěna mezi koupelnou a kuchyní vychýlena
o více než patnáct stupňů. Ve sklepích na blo
cích B a E je tolik vody, že plave dříví, ale i
dětské kočárky. U některých spíší jsou dveře
usazeny obráceně, tekou kohoutky u vodo
vodů, těsnění u topení netěsní, voda v prá
delně nemá spád do kanálů a v některých
kamnech se nedá topit. Podobné závady ne
jsou jen při stavbách bytů. Snad ve větším
oočtu jsou na hospodářských stavbách. Roku
1955 začali v Kačicích stavět farmu nákladem
jedenácti milionů korun. Stavba není skončena
podnes, avšak více než 80 porad a jednání pro
běhlo o této stavbě a přitom se přišlo na
tolik závad, že komunistický tisk přiznal, že
se v Kačicích opakuje historka o Kocourkově.
Kromě desítky jiných závad vyřešili projekt
elektrického vedení u vepřínu tak moudře, že
jej prasnice ukousla. Nezbývalo nic jiného, než
:!ektrické vedení znovu předělat. Nad graahosním kravínem jsou na hřebenu střechy vě
tráky. Ale v praksi to vypadá tak, že v létě
jimi na půdu prší a v zimě zase padá sníh.
Buď se kazí píce, anebo stojí voda na stropě
a prosakuje do kravína. Třebaže komunistický
tisk tyto poměry v československém stavebnic
tví kritisuje, nikdy nepřizná skutečnou příčinu,
která spočívá především v nezodpovědnosti
osob, které se v obcích, okresech a v krajích
postavili do čela veřejných a politických zá
ležitostí. Je to bezprostřední důsledek komu
nistické nadvlády v zemí.

Domažlice. Při záchranném výzkumu na na
rušené mohyle v polesí „Peřina" u Křenov od
borníci zjistili a určili celý pohřební komplex s
doklady o vývoji společnosti bronzové doby
na Plzeňsku, lidu mohylového a jeho mladší
skupiny milavečské.
Mariánské Lázně. V domě Kulturního a spo
lečenského střediska byl 21. srpna 1960 slav
nostně olevřen památník Fryderyku Chopinovi.
Přerov. Rolník Antonín Zapletal z Nahošovic
byl komunistickým soudem odsouzen na dva
a půl roku vězení a ke ztrátě veškerého ma
jetku, jelikož se prý dopustil „záškodniciví"
vůči režimu. Zapletalova manželka byla od
souzena na jeden rok podmínečně a k pokutě
10.000 korun. Dále byli odsouzeni pro „zata
jení majetku" paní Benešová, vdova po staviteli
na čtyři roky vězení, bývalá majitelka podniku
Přikrylová na dva a půl roku a na tutéž dobu
hyl odsouzen do žaláře bývalý továrník K.
Zejda.
Uherské Hradiště. V bojkovickém kolchozním
družstvu dostávali družstevníci velmi malou
odměnu. Režim obvinil družstevníky ze špatné
pracovní morálky a místní národní výbor se
usnesl, že každému členu kolchozního družstva,
klerý neodpracuje minimální počet pracovních
jednotek, bude odebrán záhumenek, to jest
kousek políčka, který smí družstevník vlastnit
pro svou potřebu.
Přerov. V ostravské „Nové svobodě" si stě
žoval dopisovatel, že „v Přerově na nádraží lze
koupit vlažné párky bez hořčice a teplé pivo
bez pěny. Servírka vytahuje párky s hrnce ru
kou a toutéž rukou bere peníze. Protože pa
pírové peníze mohou přechovávat bacila, ser
vírka okamžitě noří ruku do vody a bacila
koupe. Když se neutopí, tak jej přidá dalšímu
zájemci k párku."
Řožmitál pod Třemšínem. V Rožmitále bude
postaven pomník slavnému skladateli 18. sto
letí 1. J. Ryboví. Bronzová socha bude v život
ní velikosti.
Karlova Studánka. Již loni měla být dokon
čena oprava hotelu „Hubertus", ale dosud se
tak nestalo. Zedníci a jejich pomocníci na této
1
stavbě prý od rána do večera míchají miste
malty, pivo a likéry — stěžoval si ostravský
komunistický list.
Praha, Památný klášter na Slovanech, který
byl při náletech na Prahu roku 1945 značně po
škozen, se stále ještě opravuje. V Literárních
novinách napsali, že by se tomu Karel IV. di
vil, protože jemu se podařilo celý klášter po
stavit v kratší době, než se jej podaří opravit.
Staré Město pod Sněž. V poslední době bylo
započato s opravou historické radnice ze 16.
století.
Orlík. U Želákova, nedaleko zámku Otlík
vzniká most s největším obloukem na světě. V
oblasti orlické přehrady se současně buduje
pět nových silnic a další dva mosty u Zvíkovského Podhradí, jeden přes Vltavu a druhý
přes Otavu.
*
Liberec. Do roku 1965 má být na Libere ku Zaměstnám a opatřím přednostní emigrační
postavena nová barevna národního podniku
visum do Kanady pro čs. uprchlíka, který
„Bytový textil" ve Vratislavicích. — Na Vysoké
je obeznalý v pracích od železa. Stavím a
škole strojní bude od září zahájeno vyučová
dodávám železo na velký projekt státních
ní na nové fakultě textilního inženýrství, která
budov v Torontu. Píšte na adresu: M. M.
je jedinou toho druhu v ČSR a bude mít ně
Shebek, Structual Engineering, 1470 Eglinton
kolik speciálních oborů.
Ave W, Toronto, Ont.

*
KDO ZEMŘEL: JUDr. Bedřich Andres, prof.
Karlovy university ve věku 62 let. — V Brně "UCHAŘKA, též domácích prací znalá, se
zemřel prof. MUDr. Antonín Trýb ve věku 76
hledá. Moderní byt, vlastní pokoj a kou
pelna. Dobrý plat a pracovní doba. Pište:
let. — V Praze akad. malíř Bohumil Hradečný
H o r n, 10 Platts Lane, London N. W. 3,
ve věku 84 let. — V Polné zemřel B. Neubauer,
England.
zasloužilý musejní pracovník ve věku 70 let. —
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Slovíčko nejmenších

BOJ O JEJÍ PASTORKYŇU
(Dokončení z min. čísla)
Nový rakouský císař Karel, který se tehdy
ujal vlády, prý dal osobně rozkaz, aby se Její
pastorkyňa uvedla v dvorní opeře ve Vídnr.
Nikdy jsem se nedověděl, zda se lato pověst
zakládala na pravdě. Říkalo se, že prý mladý
císař chce být na svých německých spojencích
nezávislejší a že se chce víc opírat o menšiny
v Rakousku, tedy také o Čechy. Německá pre
miéra české národní opery ve Vídni měla Če
chům jaksi vyjít vstříc a měla být přátelským
pozváním.
Nevím, jestli to všecko souhlasí a zda má
skromná práce byla opravdu na čas prvkem
v oblasti vysoké politiky. Co jsem však věděl
velmi dobře a co jsem brzy začal pociťovat,
byla skutečnost, že jisté, patrně německé nacio
nálni kruhy ve Vídni, nasadily všecky páky, aby
krásná a nevinná Její pastorkyňa propadla —
což se jim nakonec také skutečně podařilo. Na
studování svěřili nepříliš schopnému kapelníkovi
slavné dvorní opery. Ten se hned pustil do
„vylepšování" mého překladu. Vypukla divoká
výměno dopisů. Z Universální edice mně na
konec psali, že se premiéra ve Vídni konat
nebude, jestliže budu nadále odmítat dirigen
tovy změny. Byl jsem tehdy mladý a starý Ja
náček vsadil všecky naděje svého tolikrát zkla
maného srdce na velkou vídeňskou příležitost;
proto jsem se musel podvolit. Později jsem
žádal, aby byl v libretu a v klavírním výtahu
můj původní text.
Mnohem horší pochopitelně bylo, co ten ne
šťastný člověk provedl s hudbou. Janáček jel
do Vídně čtrnáct dní před premiérou na zkouš
ky, já jsem se svou ženou následoval teprve
v den premiéry. Setkal jsem se s úplně zdepta
ným /bistrem v jeho hotelu „U pošiy" (mnoho
Čechů bydlívalo v tom hotelu; je památný tím,
že v něm při svém prvním pobytu ve Vídni
bydlel Mozart). Při zkouškách kapelník povýše
ně přezíral všechny Janáčkovy námitky. Pro
velkého dvorního kapelníka byl Janáček ješlě
neznámý starý muž, malý český muzikant z
venkova, kterého není třeba brát vážně. „Všec
ka tempa udává špatně", žaloval mi Janáček.
Zkoušky ho tak rozčílily, že jednou při návratu
do hotelu upadl na umrzlém sněhu a nyní na
máhavě kulhal. „Neštěstí nechodí samo", to
vyjadřovalo Janáčkovu náladu o jeho slavném
vídeňském dnu.
O premiéře 16. února 1918 jsem seděl vedle
něho v lóži. Při každé chybě na jevišti, při
každém zkreslení temp si Janáček ulehčoval
tím, že mně zasadil štulec. Po prvním jednání
byla asi celá levá strana mého těla modrá,
všecka žebra mne bolela. Odsunul jsem se od
něho co nejdále. — Režie a provedení byly
zmatené, ačkoli si ve Vídni dali s výpravou
velkou práci a použili nejlepších sil (Jeritza v
titulní úloze). Když došlo na velký sbor, diri
gent zrychlil tempo na dvojnásobek. Rány do
žeber padaly stále častěji. Vrcholem byl první
výstup Kostelničky; také pro tuto roli vybrali
velice obdivovanou umělkyni, která, jak se mně
zdá, zpívávala Brunhildu. K této postavě bez
prostředně inspiroval básnířku Gabrielu Preissovou a s ní i Janáčka život na moravské ves
nici. Je to královská postava, na způsob Deborahy, jakási soudkyně, k níž celá vesnice vzhlíží
s úctou a která je podle toho o svátku oble
čenu ve velkém nedělním kroji a drží v ruce
krajkový šátek, jak to bylo na Moravě zvykem.
Často mně Janáček vyprávěl, jak jednou pro
jížděl jižní Moravou se sochařem Rodinem a
jak se Rodin obdivoval šlechtickému vystupo
vání těchto vesnických soudkyň. Jak ji před
stavila vídeňská dvorní opera?
Kosfelnička se objevila ve špinavých pra
covních šatech, rádobyrealisficky pojatá (ve
skutečnosti ovšem naprosto falešně), a s vidle
mi na kydání hnoje přes rameno. V té chvíli
jsem se podíval na Janáčka. Měl zkřivený obli
čej a v očích slzy.
Kritika byla vlažná neba zcela odmítavá. Po
desíti provedeních dílo zmizelo a sedm let se
nehrálo. Teprve v roce 1926 jsem prosadil, aby
se Její pastorkyňa dávala podruhé německy,
tentokrát v Berlíně, za řízení Ericha Kleibera.
A teprve tam začala vítězná cesta díla po
všech operních scénách až do Metropolitní
opery v Novém Yorku.
Také později nepřinášela Její pastorkyňa Ja
náčkovi jen čistou radost. Tak ho na příklad
rozhněvaly opravy, které v instrumentaci pro
vedl dirigent pražského nastudováni Kovařovic.
Přirozeně hned každého napadne obdoba:
Také Rimský-Korsakov v partituře Mussorgského „Borise Godunova" opravoval. A po této
úpravě dílo, které bylo po počátečním úspěchu
v petrohradské dvorní opeře staženo s reper
toáru, nastoupilo později cestu rozhodné a za
sloužené světové slávy. Dnes se vsak tu a tam
upouští od „zlepšení" Rimského-Korsakova a
dílo se uvádí v původní verzi... Historie se
neopakuje. Změny, které provedl Kovařovic,
Janáčkově opeře doopravdy prospěly. Zkušený
dirigent uvedl na příklad do mohutného orche
strálního finále Její pastorkyně kontrapunkfícký
prorihlas, který si už nedovedu odmyslit. Jde o

oběma dětmi v Hukvaldech, a když jedno z
nich zabloudilo v lese, běhal Mistr s mladickým
opakování hlavního hlasu a ne cizí motiv. Ja temperamentem hodiny nahoru a dolů, jen aby
náček mne jednou zavedl do archivu pražského chlapce našel. Zachlazení, které si uhnal při
Národního divadla, aby mně ukázal původní tomto vzrušení, spojené se srdeční slabostí, jež
rukopis partitury a její úpravy. Trpce si stěžo se ohlásila už dříve, vedlo několik dní po tom
val. Hlavně na to, že při každém uvedení musí to dobrodružství, v kterém Janáček prepjal
ponechat část tantiém Kovařovicovi, který pře své síly, k jeho smrli v sanatoriu dr. Kleina v
Moravské Ostravě.
ce jeho krásnou práci jenom pokazil. —
Profesor Vašek cituje z jednoho z 650 dopisů,
Zdálo se mně to od Janáčka, u něhož občas
zvítězila příslovečná selská šetrnost, poněkud které Janáček paní Stoesslové napsal: „V mých
malicherné. Ať už je tomu jakkoli a bez ohledu skladbách, tam, kde hřejí ryzí cit, poctivost, a
na svou úctu k Janáčkovi bych se vždycky při touha po pravdě, tam jsi Ty, od Tebe pocházejí
pozdějších provedeních přimlouval za Kovařo- něžné melodie, Ty jsi cikánka s dítětem v Zá
pisníku zmizelého, ty jsi ubohá Elinor Makrovicovy úpravy.
Chci tu zaznamenat ještě tři Janáčkovy vý pulos, a Ty jsi v Zápiscích z mrtvého domu
roky. První se týká čtvritónové hudby. V Praze líbezný hoch Alej. Přetrhne-li se nit, která mne
ji propagoval Alois Hába a je čílankovým pří-' s Tebou svazuje, přetrne se také nit mého ži
kladem, že není všecko zlato, co se třpytí. vota." (8. srpna 1927.) V jiném vášní naplněném
Konkrétně: ukazuje, že mnohé z toho, co je dopise, označuje Janáček paní Sloesslovou
na čas vydává za naprosto nutnou cesiu nové jako „svou Akulinu" (rovněž postava ze Zá
ho umění, doopravdy vůbec není cestou, po pisků z mrtvého domu). — Zda tyto dopisy a
níž se dá pokračovat, nýbrž že je to, bez jejich adresátka, která byla Židovka, přežily
ohledu na několik úspěšných reklamních let, nacismus v Čechách, mně není známé. — Druhý
jenom slepá ulička. A to i tehdy, když se tato smyčcový kvartet, který inspirovala právě tak
hudba přechodně představovala jako nulnosf jako operu Z mrtvého domu, byl uveden
a jako jediná možnost a když se zdála být teprve posmrtně.
Zvěsť o jeho úmrtí. Stojím uprostřed zdrce
složena pro věčnost. Byla jednoduše neplodná,
nesloužila jako podklad dalšímu vývoji, zhasla. ného davu ve foyeru České opery v Brně u
(Podobně Wagnerova technika příznačného mo obrovské, věnci zasypané bronzové rakve s
tivu a jeho teorie „Gesamtkunstwerku" atd. Janáčkovými tělesnými pozůstatky. Je půl je
Ne v těchto vrtoších, nýbrž ve zcela jiných denácté dopoledne. V této budově, kde jsme
věcech spočívá Wagnerův význam, třeba v slyšeli tolik premiér Janáčkových oper, zaznívá
jeho nové instrumentální větě — a v jeho har pod taktovkou Janáčkova nejoddanějšího inter
moniích, dříve neznámých.) Hába tedy skládal preta, šéfa opery Fr. Neumanna, část finále z
ve čivrtfónech pro klavír, který k tomu účelu Lišky Bystroušky, poslední árie lesníka, pro
speciálně vyrobila známá firma Foerster v vázená lesními rohy: „Jak je les divukrásný!
Krušných horách, pro smyčce a pro zpěváky, Až rusalky přijdou zase domů, do svých les
kterým se asi musely zasukovat hlasivky. Jestli ních sídel, přiběhnou v košilkách, až zase přijde
se nemýlím, byly už k disposici také zvláštní k nim květen a láska. A lidé budou chodit s
klarinety pro tříčtvrteční tóny. Nic z toho po hlavami sklopenými a budou chápat, že šlo
zději nebylo. Při pohledu nazpátek se to celé vůkol nich nadpozemské blaho." Kdo tenkrát
jeví jako zmätenosť. Čímž snad nechci říci, že neplakal, neplakal asi nikdy. — A pak začala
všecko, co se neprosadí, je hodné zapomnění. téměř nekonečná řada projevů na rozloučenou.
Jak to já cítím, největší český moderní sklada Jako jediný jsem se já ujal slova německy.
tel, stejně důležitý jako Janáček, je Ladislav „Jménem mnoha desítek tisíců těch, kteří v ně
Vycpálek, folkloristicky zabarvený český Bach meckých operách prožili štěstí Tvého umění",
první velikosti, který možná ještě žije, aniž zajíkal jsem se dvěma větami díků.
(Přeložil J. D. — Copyright by
hudební publikum ještě ví o jeho hluboce váž
Kindler Verlag Munchen.)
ných a bezpříkladně přísných, goticky strmých
MAX BROD

kantátách („O posledních věcech člověka). —
Starý Janáček, který jinak vždycky držel s mla
dými, nebyl nakloněn tomuto rozčtvrcení pra
starého Božího daru, hudby. Zůstal nedůvěřivý.
S olympskou rozkoší mně vyprávěl: „To jsem
byl s Hábou na cestě na jeden hudební festi
val. S ním byli jeho kvartetisté. Zeptal jsem se
ho ve vlaku: Milý Hábo, slyšíte opravdu, jeslli
ti vaši chlapci hrají vaše čtvrftóny správně? Na
to on: Oni mně to slíbili." Potom věty o mně.
Janáček je uveřejnil ve svých autobiografic
kých zápiscích. Říká v nich: „Dr. Max Brod. Při
šel v pravý čas jako posel nebes. Sám básník.
Bojím se, číst jeho nadšená slova až do konce.
Zpyšněl bych."
Jiný Janáčkův výrok jsem se dověděl z jeho
přátelského okruhu. V posledních letech jeho
života byla Janáčkovou přítelkyní paní Kamila
Stoesslová; často ho zvala na večeři. Janáček,
ačkoli byl v pozdních letech zvyklý na měšťan
sky pohodlný, i když ne přepychový způsob
života, večeříval rád v kuchyni. Zdá se mně, že
v tom hrály roli vzpomínky z mládí, vztahy k
matce a vliv skromného venkovského prostředí,
v němž vyrostl. V době, z níž pochází drobná
událost, kterou mi vyprávěl její očitý svědek,
muž paní Stoesslové, pracoval Janáček na
opeře Z mrtvého domu. Nemohl najít motiv
jedné z hlavních postav, mladé, osudem pro
následované ženy. Najednou vyšel z dvířek
kamen záblesk ohne na paní Kamilu. Janáček
se na ni upřeně podíval. „Teď to mám" — a
okamžitě, ještě během jídla, vrhl na papír své
nové klikyháky.
V srpnu 1928 Janáček zemřel.
Ve svém druhém smyčcovém kvartetu, Chvíle
důvěrné, chtěl Janáček této ženě, velké lásce
svých posledních jedenácti let, projevit svou
úctu. Zcela osobní styl tohoto posledního ko
morního díla našeho Mistra nepronikl ještě do
všeobecného povědomí hudebního obecenstva;
zde čeká na příští generaci perla, jejíž mušle
se teprve musí otevřít. Za místo premiéry Ja
náček zvolil Písek, kde žila ona žena, jejíž vliv
na Janáčkovo poslední tvůrčí období byl ne
smírný. Psal v myšlenkách jenom pro ni, ona
mu byla ztělesněním všech temperamentních a
duševně čistých ženských postav, které vytvořil.
S důrazem mně to mnohokrát vyprávěl a po
staral se, abych se s touto ženou, která mu
tolik znamenala, také osobně seznámil. Stalo
se tak v lóži pražského německého divadla pří
německé premiéře Káti Kabánové. V době, kdy
pracoval na svých posledních dílech (na opeře
„Z mrtvého domu", 1928, a na nedokončené
symfonické básni „Dunaj"; kupodivu byl Dunaj
pro Janáčka symbolem panslavismu), v době,
kdy tedy Janáček pracoval na svých posledních
dílech, vyměňoval si s ní často své názory.
Když ho paní Stoesslová navštívila se svými

přísloví o DOMOVE a vlasti

Všude dobře, domu nejlépe.
Údu dej cizině, lásku vlasti!
Hoden je di, kdo pro vlast podstupuje nebez
pečí.
Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy všech
lidí.

Jan Aida:

BÁSNICKÝ PŘELUD DOMOVA
Výborem ze svých veršů „Kouř z Ithaky"
(Universum Press, Nový York 1960, str. 90, 1,50
dol.) podává Pavel Javor zhuštěnou bilanci
svého literárního vývoje. Autor, vlastním jmé
nem Dr. Jiří Škvor, nar. r. 1916 v Martinicích
u Votic, začal publikovat před druhou světovou
válkou, zprvu písňovou a erotickou poezii ve
stínu Wolkera a Šrámka, později básnické osla
vy domova a venkova, v nichž navázal na Jana
Čarka. V exilu se Javor soustředil v podstatě
na jediný námět, na stesk a touhu po via.ti.
Látka nebezpečná, protože svádí k snadným
efektům. Současný výbor ukazuje, že Javor toto
úskalí alespoň v poslední době překonává po
tlačením osobních bolestí a smutků a hledáním
nadosobních nadějí. Z tohoto okruhu je nejlepší báseň Modlitba k životu, kde autor v
předposlední strofě praví: „Ran nebojíme sel
Dej okusit nám všeho, / ať kamkoli se ztočí
naše vratká loď. / Jen nenávisti zbav nás.
Zbav nás všeho zlého / a v pokušení nová již
nás neuvoď." Zdá se však, že podoba domo<a, i
jak ji kreslí Javor, je přelud. Javor se vrací
tak jako mnoho básníků do imaginární kraji iy
svého dětství a ne do vlasti ohraničené místně.
Naší vlastí však není ani krajina vymezená ča
sově, ani lokálně. Naším skutečným domovem,
má-li mít náš postoj smysl, je svoboda. Dopracuje-li se Javor k tomuto pojetí, podaří se mu ■
jistě odhodit poslední přitěž sentimentality. Pak
teprve bude vzduchoplavcem v povětří poezie
který ovládá směr svého balónu. Je básníkem
jedné polohy a jedné nebo dvou strun. Jak
tento výbor ukazuje, s kázní a vytrvalostí múze
i s omezenými prostředky ve šťastné chvíli za
hrát na svůj nástroj přesně.
jd

Karel Plícka — František Volf
•STARÝ ČESKÝ KALENDÁft<
250 stran, celoplátěná vazba, DM 30,40. —
Celostránkové barevné obrázky, četné Ilu
strace v textu, písně s nápěvy atd.
Tuto a mnohé další
KNIHY Z ČESKOSLOVENSKA
najdete v našem novém knihkupectví
Vyřídíme rádi písemné objednávky — po
kud možno pište německy nebo anglicky.
VÝVOZ A DOVOZ KNIH

KuBON &

SäGNER

Majitel Otto Sagner
MOnchen 34 — P- O. Box 68 — tet: 59 13 27
Hesstr. 39 — elektrická dráha t. 7, 17, 37

DO.MOVE LÍBEZNÝ!

My slibujem li na svou čest,
k tvé pode naše píseň zní,
pro tebe chceme žít a kvést,
domove líbezný!
A všecko rádi dáme ti,
své ruce, krev svou a své sny
a lásku jež tě posvětí,
domove líbezný!
My slbujem ti na svou čest,
k tvé poctě naše píseň zní,
najzúrivejší budeš z hvězd,
domove líbezný!

Z PROSLOVU PRESIDENTA MASARYKA
K DÉTEM
Láska je jisté v životě to nejvyšší. Chci-li mít
svého bližního rád, chci-li svou vlast milovat,
pak se musím naučit pracovat a pracovat pro
celek. Láska je práce, nesmíme o lásce jen mlu
vit, ale musíme také pracovat pro svého ka
maráda, pro své rodiče, pro své přátele. Vy,
děti se musíte hned od malička učit pracovat,
a když budete pracovat, budete poctivé. Kdo
rád pracuje, je poctivý. Jen kdo nechce praco
vat a kdo se chce živit z cizí práce, je ne
poctivý a lže.
Musíte se učit, abyste se dovedly samy uži
vit, abyste nikoho neobtěžovaly a nečekaly na
milost cizích. Svět stál a stojí na práci, ne na
náhodě, svět udržuje se jen prací, a to prací
drobnou, prací stálou a hlavně prací poctivou.
Mládež nejlépe pracuje pro národ, když se
svědomitě připravuje na budoucí povolání.
SPISOVATEL ALOIS JIRÁSEK MLÁDEŽI
Viděl jsem mnoho, zkusil jsem mnoho. Viděl
jsem rozkošné kraje, překrásná města, hrady
a výstavné zámky, ale věřte mně, mladí přá
telé, vždycky jsem se těšil domů do vlasti, i
když krajiny, kterými jsem procházel, byly sebe
krásnější. Milujte svou vlasť z celé duše, važte
si svého mateřského jazyku. Zdokonalujte se v
něm a nehonobte jej. Cvičte se ve všem umění
a vědění, abyste byli vlasti ke cti a ku pro
spěchu!

Z PROVOLÁNÍ NÁRODNÍHO VÝBORU
Z 28. RUNA 1918
Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Nezklameš
očekávání celého kulturního světa, který se
žehnáním na rtech vzpomíná tvých slavných
dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony
československých legií na západním bojišti a v
Sibiři. Celý svět sleduje tvoje kroky do nového
života. Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej
štít čistý, jako jej zachovalo tvé národní voj
sko: Československé legie. Buď si stále vědom,
že jsi občanem československého státu nejen
se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Václav Klofáč:
NÁŠ 28. ŘÍJEN
Říkejte si, duše škarohlídské cokoliv; nemůže
být šťastnější generace než je naše. Víme, že
je ještě mnoho bídy a spousta nedostatků. Ani
nemůže jinak být po tak strašné válce. Pro
žíváme s celým světem siále ještě velkou křísí,
Nad mnohým je třeba se ještě zamyslet a nad
mnohým je iřeba zatnout pěstě, ale co by za
to byl clal Havlíček anebo jděme do minulosti
dál, co by za to byl dal Komenský, kdyby se
bývali dožili toho, čeho se dožila naše gene
race. Když se zamyslíme nad tím co prožily
předchozí generace, co protrpěli naši lidé za
války, pak teprve můžeme náležitě ocenit vý
znam 28. října. Teprve polom pochopíme, Čím
je pro nás náš samostatný stát. A teprve po
tom náležitě oceníme zásluhu všech, kteří nám
pomáhali ke svobodě, kteří organisovali naši
revoluci za hranicemi i doma. Je to zásluha
Masarykova a jeho společníků, je to zásluha
legionářů a jsou to zásluhy všech domácích
pracovníků.
28. říjen nás nepřivedl ke konečnému cíli.
Takové zázraky politická revoluce nemůže způ
sobit, ale dala nám základ, na němž můžeme
pracovat a budovat dál. A jen na nás a na
našich mravních a organisačních. schopnostech
je, jak rychlý a opravdový bude další vývoj a
další tempo pokroku.
Praha, 28, října 1920

KNIŽNÍ SLUŽBA ČECHOSLOVÁKA
má pro Vás největší sklad českých, slo*
venských a také cizojazyčných knih českoslov, autorů a o Československu.
Vyžádejte si naše seznamy obsahující na
3.000 titulů. Máme též knihy doma za
kázaných autorů, nové i antikvárni. (Učeb
nice jazyků, slovníky, vánoční gratulace
s českými texty a pod.)
(Svob. Československá tisková spol.,
Londvn)
FCL, 4, Holland Rd., London W.14 (G. B.)

