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Po amerických presiden ských volbách

Obrat v sovětské literatuře

Co můžeme očekávat od Kennedyho?

OBRANA
DETEKTIVKY

Hlavním útočným cílem českoslo
»Mladá fronta vydala jeden z ro
FRANTIŠEK HORSKÝ
mánů Agalhy Christie. Ukázalo se,
venské komunislícké propagandy sta
la se Organisace spojených národů
Píšu bezprostředně po oznámení průplavu. V tom se spíš podobal pre a propagovali osvobození národůj že kniha je krůsně napsána, že je
ve svém nynějším složení a smýšlení. výsledků amerických voleb. Teprve sidentům demokratům. Vůbec celým podrobených sověty. Brzy se však, umělecky oprávněná, svým způsobem
poučná a hlavně hluboce realistická.
A mezi mluvčími oné převážné vět podrobný rozbor podle zeměpisného svým slohem připomíná dejme tomu ukázalo, že Eisenhowerova vláda ne
Detektivní romány mají velmi náročšiny, která tam v zájmu míru odmítala a společenského členění dovolí zá F. D. Roosevelta. Připomeňme k tomu, považuje to za politiku možnou a? né čtenáře. Jsou to především vědci,
demagogii, a která tam v zájmu jed věry na vnitrní politický vývoj Ame že na začátku prvé světové války se aktuální, stejně jako invazí pevninové- akadenvci, vynálezci, cestovatelé, venoty odmítala roztržku, nejzlobnější riky a na další společenský vývoj vyslovil pro intevrenci v Evropě mno Číny armádou Čan Kai-šeka. Dvakrátt rojní činitelé, kteří neusnou, když
nevoli pražského vládního aparátu tohoto složitého soustátí — mnohem i hem dříve než Wílson. Však se také zamítla intervenci: v krizi indočínskéí před spaním při světle noční lam
vzbudil britský ministerský předseda složitějšího, než si to představuje vět- [ s republikánskou stranou v roce 1912 □ za maďarské revoluce v roce 1956 pičky nepřečtou deset nebo dvanáct
Macmillan. Jeho řeč pohoršila komu šina Evropanů. Hlavní obrysy nové rozešel a tím vlastně přispěl ke zvo Její zahraniční politika byla v pod stránek detektivky. A konečně lidé
nistický tisk a rozhlas takovou měrou, zahraniční politiky se ale rýsují dost : lení Wilsona.
statě konservativní, opatrná a brzdi „od uměni“, kteří mají celé knihov
ny oblíbených autorů. Detektivka
že se nespokojil obvyklými frázemi jasně a přesně. Od počátku tohoto 1
Demokratická strana je nejsilnější cí. Jisté je, že příštího jara se americ drží mozek stejně jako šachová partie
nadiktovanými z ústředního sekreta století zvítězila demokratická strana ve státech s nedávnou emigrací. Jed ká zahraniční politika dostane z' v teple, nehoř ho odvádí od obvyklé,
riátu, ale zmobilisoval také k mimo osmkrát, včetně vítězství Kennedyho, nou z hlavních jejich opor jsou voliči mrtvého bodu, že bude znovu inicia' vyčerpávající práce. A vždycky pořádným úkolům z pilnosti vládní sati a zvolila celkem čtyři různé presi těch etnických skupin, které se při tivnější (vzpomeňme jen leteckého> těší šťastným koncem.a —
riky a básníky a dokonce i plenární denty: Wilsona, Roosevelta, Truma- stěhovali do Spojených států od zásobování Berlína za blokády, MarTato slova nepocházejí, jak by se
schůzi Československých spisovatelů. na a Kennedyho. Každý z Kennedy čtyřicátých let minulého století (Irové) shalova plánu, Trumanovy technické- mohlo zdál, z reklamní nakladatelNež se podíváme zblízka na předmět ho předchůdců se stal iniciátorem u do roku 1910 (Italové, Čechoslováci, pomoci), že se na rozhodující místa3 ske oznámkv ani z knižní záložky,
a důvod této objednané vášnivé kri symbolem rozhodné zahraniční poli Poláci, Maďaři, Rekové a různé ná dostanou lidé mladší a pružnější.. nýbrž je napsala sovětská spisovátiky, vtiskneme si do paměti její ne tiky a představitelem priority politiky rodnostní skupiny z Ruska). Republi Kennedy v minulosti dokázal, že oce. lelka Marietta Sagiňanová a uveřejzřízený obsah ,abychom si uvědomili, zahraniční proti politice po výtce do kánská strana zastupuje v podstatě ňuje intelekt a vzdělání — sám je5 niky je v říjnu „Literární novmy“.
co spisovatel dovede, když musí. Tak mácí. V tomtéž období zvítězila re skupiny jichž předkové přišli do Ame mužem vzdělaným a autorem pozoru Ten článek, působící v šedi ostatních
jsme na úvodní stránce Literárních publikánská strana také osmkrát a riky dříve, hlaně z Velké Británie a hodné knihy "Profiles in Courage". konvenčních příspěvků skoro jako
sensace, je nadepsán „Obrana deteknovin četli takový výklad Macmilla- zvolila Theodora Roosevelta, Talia, do určité míry z Německa a Skandi Bude ochotnější experimentovat aí tivky" a autorka tu snesla vc pronovy řečí, jakoby byl doporučoval, Hardinga, Coolidge, Hoovera a Eisen- návie. Voliči republikánské strany se zkoušet nové metody, které nemusí• spěch detektivek tolik argumentů, že
aby Organisace spojených národů howera. Všichni bez výjimky považo lisí od demokratů také tím, že do vždycky vést k úspěchu, ale které- by to nemohl lépe a důkladněji uděpovažovala Hitlerův Wehrmacht za vali vnitřní vývoj Ameriky za věc nej- značné míry pocházejí ze skupin s spíš budou míří vliv na všechny ty’ lat ani nakladatel, který se specialinevinné veletržní zařízení, pověstnou podsiatnější — Eisenhower například vyšším průměrným důchodem. Z těch nové národy, státy a společenskéj suje na tento lehký literární žánr.
lidskou bestii lise Koch za bojovnici vyrovnaný státní rozpočet. Všichni se to a mnoha jiných důvodů měla vrstvy, které přicházejí k moci. Cel
Až dosud se v komunistickém tisku
proti dětské ohrne. Goeringa za vy více méně řídili pravidlem "business! demokratická strana vždycky vělší zá kově vítězství Kennedyho a živlů. o detektivkách psávalo jako o fanálezce lodního šroubu, Goebbelse as usual". Přitom by se snad dalo: jem na událostech v Evropě, kdežto jež zastupuje, posílí mezinárodní posi• kémsi opiu pro lid, kterým prý kapiza překladatele bible, Hímmlera za ještě argumentovat, že první Roose- j strana republikánská, když už myslilo ci Spojených států, vnese novou dyna. taUstc uspávají pracující a jimž ho
vítěze nad bacilem tuberkulosy a tak velt byl výjimkou; byl to v podstatě mezinárodně, se obracela k Orientu, miku do politiky svobodného světa aj odvádějí od třídního boje. A abydále. Básníku Janu Pilařovi po Mac- reformátor, který zahájil ostřejší po-; především k Číně. Je pravda, že ’.e tím posílí pokrokovou frontu, která• čejně se právě detektivek zneužívalo
millanově projevu prý zahnulo a stup proti trustům a při tom nebyl, volbách roku 1952 republikáni krili- odmítá totalitu komunistů a reakční. jako domnělých svědků proti západ' ni hnilobě. Sovětská spisovatelke
vyčti licoměrnému anglickému státní od toho zakročit v latinské Americe, • sovali demokraty pro Achesonovu a učení, které představují. Americké' Marietta Sagiňanová však tento ná
kovi, že beze studu před dějinami na příklad podporou nově zřízené; Kennanovu politiku zadržovat komu volby mohou se stát obratem ve vý zor nyní postavilo vzhůru nohama ť
vzkřísil Chamberlaínova ducha.
expanzi (tzv. conlainmenf) voji světových sil.
republiky panamské v zájmů stavby ' nistickou
1
netvrdí nic menšího, než že znám
západní auto'.i detektivek jsou záro
Plenárka spisovatelů s rozhořčením
ven velkými mistry slova, funkčnihc
odmítla Macmíllanovu obhajobu nejjazyka a jadrného dialogu a velkým,
reakčnějšich a nejútočnějších sil, při
realistickými spisovateli naší doby.
níž prý ožily vzpomínky na fašistic
Hle, co všechno dovede dialektika!
kou okupaci našich zemí. Za dřívěj
Na Západě se romány Agathy Chriších Časů státníci a spisovatelé říkali,
stíe prodávají ve statisícových a mi
co z patřičných důvodů považovali
lionových nákladech, ale žádného člo
za pravdu. Dnešní českoslovenští
věka by tam ovšem nenapadlo, dělal
státníci a spisovatelé chtějí, aby se
z této pozoruhodné řemeslnice a
považovalo za pravdu, cokoli mluví
skvělé stylistky jednou korunního
nebo tisknou, i když to je pyramidální
Spojené státy jsou zemí, kde se v druzi tvrdí, že „faktická vláda monc ■ „zastánce tvrdého kursu v zahraničn- svědka proti údajnému mravnímu
polnice USA" — a Kennedy je vyzý- úpadku Západu a po druhé zas veli
lež. Když se iofiž fašistická okupace době první světové války rodila samo pólů se ve Spojených státech volbo
našich zemí chystala, náležel Macmil- statnost ČSR; jméno tehdejšího pre Kennedyho presidentem v ničem ne 1 ván, aby právě úsek zahraniční poli- kou realistickou spisovatelku^ tak jak
!an k oné poslanecké skupině, která sidenta Wilsona je dnes součástí mění". S Nixonem byl prý poraze ' tiky podrobil „důkladné revisi". Pro to dělá Sagiňanová, když se k pod
poře svých argumentů dovolává sou
v britské sněmovně po Churchillově našich dějin. Stejně běžné je čs. ob
jeví prý „státnickou moudrost", když dů Marxe a Engelse o Balzacovi.
boku odporovala Chamberlainovým čanům jméno T. D. Roosevelta. Od
ji přizpůsobí „dějinné epose", jejímž
Názory Marielty Sagiňanové jsou
hlavním znakem je podle soudruhů
pokusům usmířit nacistickou útočnost stupující president Eisenhower byl v
československou kapitulací. Ještě v ČSR nejpopulárnějším zahraničním
„mírové soutěžení" společenských sy typickým projevem ztráty smyslu pro
měřítka a proporce. Psychologicky
říjnu 1938 varoval Macmillan před politikem. K jeho osobě se soustře
stému USA a SSSR. Pokud jde o ob jsou ovšem velmi snadno vysvětlitel
politikou, která nezachrání mír, nýbrž ďovalo tradiční přátelství, jež naši
čany, máme dojem, že jsou právč né: Když komunistická strano po lé’a
přispěje k nebezpečí ohrožujícímu lidé cítí k USA, i víra v nejmocnější
opačného názoru. Mají za sebo: něco vehementně zatracuje do horou
spravedlnost a svobodu, jak ještě demokracii světa, v její schopnost
14. listopadu, ve večerních hodinách bohužel dlouhou již zkušenost s ko cích pekel, reakce normálního člově
nikdy nebyla ohrožena od začátků čelit bolševismu. Otázka, kdo bude došlo na trati u stanice Stéblová ke munisty a jejich praktikami a vědí ka se dříve nebo později projeví
křesťanské civilisace, a mluvil při tom příštím americkým presidentem, byla
že bolševici nejsou v žádném druh: stejně extremně, jenže v opačném
srážce dvou osobních vlaků, při které
výslovně o Československu, jehož proto i u nás doma předmětem hlu
soutěžení poctivými partnery. Co oFí smyslu Sagiňanová přece to pokry
obětováním chtěl Chamberlain odvrá bokého zájmu. Komunisté věnovali přišlo o život 110 osob a dalších 106 ciální komentátoři označují za „stát tectví viděla z blízka a nemůže o
něm mlčet. Vypravuje, jak kterýsi
tit nacistický útok a uskutečnit onen samozřejmé víc času a místa po bylo zraněno. Zranění byli převezeni nickou moudrost", to by naši doma sovětský kritik nadával v tisku na
„mír pro naše dny", o nějž kněz prosí směškům na „cirkus s nominacemi do nemocnice v Pardubicích a v pokládali při najmenším za neuváže- detektivky, ale když onemocněl, tele
Boha při mešní bohoslužbo. Macmil kandidátu" o povídání o „komedii" Hradci Králové. Podle úřední zprávy nost, za nebezpečnou neopatrnost fonoval po všech svých přátelích,
lan tedy vymáhal soulad britské poli předvolební kampaně, než objektiv
Jejich vírou zůstává, že po údobí „aby mu poslali pár detektivek, po
tiky s křesťanskou cívilisací a ne s nímu vylíčení situace. Naši si ovšem bylo neštěstí způsobeno hrubým po měření sil budou Spojené státy v třebných jako vzduch“. Jindy se zase
Hitlerem, Goeríngem, Himmlerem a mysleli svoje: stačilo vzpomenout si , rušením základních pravidel železnič čele s novým presidentem pokračo stalo, že proti detektivkám nejostřeji
Goebbelsem. V pravdivých vzpomín na „registraci" — jak nazývají volby ní dopravy. Zprávu o tomto železnic-1 vat v nekompromisní politice odhalo psali právě ti komunističtí spisovákách na nacistickou okunaci je Mac- s jednotnou kandidátkou, obvyklé ním neštěstí, které je v Českosloven-; vání cílů a metod světového komu tele, kteří neznají ani jeden cizí ja
zyk a proto si nikdy žádnou pořád
millan bojovník za československou dnes
u nás — aby si ujasnili, kde jde sku největší v několika posledních de- 1 nistického hnutí a navíc hledat cesty nou detektivku vůbec nemohli pře
svobodu.
Ipři „volbách" opravdu o frašku. — •
pro co nejširší uplatnění oněch ideá číst. Není to ani první ani poslední
setiletích, uveřejnil čs. komunistický lů, z nichž se samy jako stát zrodily. projev takového rozdvojeni mysli,
Co to provedl nebo řekl, že na *9. listopadu jsme si z pražského roz- j
!
—jan— slov a činů. Už vícekrát komunistic
noho pražský vládní anaráf vylil ।hlasu vyslechli pi vní komentáře. Sou-1 tisk a rozhlas teprve druhý den.
ký spisovatel napsal pravý opak
všechny škopky svých lží? Nemohlo
toho, co si myslí.
to být tak zlé, když za to sklidil ve Článek Marietíy Sagiňanové byl
vafném shromáždění Sno’envch ná
pozoruhodný ještě z jiného důvodu.
rodu oslavný souhlas všech delegací í dokem. Cože? Vy se vyhýbáte —[I stavila síla Spojených národů, a teď Evropa je prý s konečnou platností Ukázal totiž, jak se čtenář pídí po
kromě komunistických, od severo- a \ olá na Macmillana pražský propa- ! tam tedy sousedí s konečnou plat-* vedví a puklina, jež ji rozdělila ve realismu, jak vyžaduje postavy z
jihoamerických až po africké a asii- c landista — Vy se vyhýbáte uznání,! nosií dva světy. Také Vietnam se dva světy, je narýsována přesně tam, masa a krve a jak si přeje čist pří
ské. Jenže to ie v komunistických 2 e světy jsou dva a děláte zmatek:' rozpadl ve dva světy přesně na čáře kam sovětské tanky a samopaly do běhy pravdivé a logické a ne zfalšo
očích právě kámen Mncmillanova c ►kolo pojmu jednoty, ale my Vám ' narýsované s konečnou platností vá-; pravily komunistickou ideologii, aby vané a vymyšlené. Zde je právo klič
úrazu. Dopustil se té neslušnosti, že c kážeme! Leín napsal, že se můžeme léčným úspěchem a neúspěchem. Tibet 1 si lidé mysleli, co před tím nemysleli, k obrovským úspěchům některých
v Organisarí spotených národů mlu- $ pojít, ale právě proto musíme nej se přestěhoval z jednoho světa na j 3 aby chtěli, co dříve nechtěli. Nebýt knih západních autorů, které byly u
nás v posledních letech přeloženy. —
vil pro spojeni národu a proti roz- f prve narýsovat hranici mezi sebou a jiný svět, jakmile komunistická Čína । /e Spojených národech toho neblahéPřed třemi loty se v Praze dělala
dělení národů. Dal na«evo, že pova- f 3 „pevně a s konečnou platností",'। vyhnala ze země tibetskou vládu a 10 zmatku okolo pojmu jednoty, podobná senzace jako dnes s Agažule sjednaní míru zo užifecně:ší než $ yšíte? Jen když narýsujeme hranici, t( dosadila svoji, neboť podle westfal- nohlo už i Kongo po občanské válce thou Christie s francouzskou spiso
bojování o mír. Snažil se dokázat, že k ferá nás s konečnou platností, to ského míru, ožilého v morálce vědec >ýř pěkně rozděleno ve dva světy, v vatelkou Francoise Saqanovou. Ten
míru lze dosáhnout nestranností sná- j< ►st navždy rozdělí, jen když myslí-1 kého socialismu, čí je půda, ten je en rudý a v ten Boží mnohobarvý. krát, místo aby přeložili romány A!
ze než stranictvím. Popudil komunisty n ie rozdělení, jen když chceme roz-1 zároveň pán veškerého živoře na ni, 3o to jen Organísací spojených ná- berla Camuse, komunisté se rozhodli
tvrzením, že každá knse ie zároveň d člení a uskutečňujeme rozdělení,' všeho vědomí a svědomí. Proč ostat odů napadá — chtít, aby se národy odvést pozornost čtenářské veřejno
příležitostí ke nreknnán? krjse, že si níme mluvit ve Spojených národech ně hledat příklady nezmařeného po-1 lerorpcrdaly, ale spojovaly v sobě i sti cd spisovatele, proklamujicího
svobodu, k neškodným románkům
svět který se tak zmenšil technirkvm o spojení. Z malé Korey se staly dva : řádku okolo pojmu jednoty tak dále-1 neži sebou v pokojné snášelivosti?
mladé francouzské autorky. A dnes,
urycMnním dopravy, musí se s'e^no- si réty, rozdělené pevně a s konečnou; ko, když jich máme tolik na dohled, I
aby odpoutali pozornost od jiných
(Vysíláno rozhlasovou stanicí velkých západních spisovatelů, vydrifit že není nepřekonatelných sporů, a p atností hranicí, kterou narýsovala ‘ na doslech a na dohmat. Vždyť také ।
Svobodná Evropa.)
vaji za velkou západní spisovatelku
že dohodou všichni získají víc než ú: očná armáda tam, kde její útok za-l Německo a také celá naše stará i

Pro nekompromisní politiku proti komunismu

Ohlas Kennedyho volby doma
Železniční katastrofa
u Pardubic

Strana 2.

(Dokončení se str. 1.)
Agathu Christie. Saganová není zřejmě velká
spisovatelka první velikosti. A přece srovnání
jejích prací s romány dnešních komunistických
autorů nedopadlo u nás před třemi lety ve
prospěch socialistického realismu. Stejně tomu
bude s Agathou Christie. Ani ona není spiso
vatelkou první velikosti, která by mohla cha
rakterizoval a representovat celou dnešní zá
padní literaturu. A přece její postavy dýchají
životem, kdežto postavy komunistických auto
rů jsou papíroví panáci, kterým chybí vnitřní
nutnost, logika a pravda.
Dříve komunisté přirovnávali detektivky k
opiu. Možná, že teď je budou sami rozšiřovat
ve velkém. Jejich dialektika někdy poskakuje
jako jankovitý kůň. Je ovšem zábavnější dí
vat se na to zpovzdálí, než seděl na jeho
hřbetě.
J. V.

Melodie staré Prahy
Byl jsem na slovo vzatým odborníkem na
trhy, kde bylo ledacos vidět a kde se všelicos
přihodilo. Tak na Starém městě byl vetešnický
trh s úzkými stánky, v nichž byly vyloženy zbyt
ky látek v nejrůznějších barvách a vzorech.
Jiné budky překypovaly nejnesmyslnějším ha
rampádím, opotřebovaným i neopotřebovaným, pocházejícím ze zaniklých domácností a
ze zkrachovaných krámů. Prodavači a kupující,
navzájem si nedůvěřující, se velkolepě oslovo
vali. — V blízkosti byl Uhelný trh, kde se
však neskladovalo uhlí, jak by snad sváděl ná
zev. Prodávaly se tam hlavně květiny, ale nic
přemrštěného, nýbrž dojemné květiny z čes
kých zahrad — resedy a kohoutí hřebeny, fia
ly, pelargonie a astry. Dryáčnice tam postávaly
ve stínu domu „U 1ří Ivů", kde kdysi bydlil pan
Mozart. — Ale nejhezčí ze všech byl přece
jenom vánoční trh na Staroměstském náměstí,
když tam v Adventu vyrostly řady bud a stánků, které byly brzo zasypány sněhem, neboť
tenkrát padal v Praze ještě sníh v prosinci
(později, když byl trh přeložen na jednotvárné
Karlovo náměstí, zima se ráčila urazit a po
slala jen nejnutnější sníh někdy v lednu nebo
v únoru). Ve vánočním městečku na Staroměst
ském rynku jsem byl chvílemi ztracen, jak tomu
bývá u všech dětí. Ale to jsem věděl pouze já,
neboť to nikoho jiného nezajímalo. Jen čirou
náhodou jsem se tam potom setkal s otcem a
jeho přáteli. Očím se nabízela spousta věcí.
Stál tam Bulhar Duko Petrovíč a prodával tu
recký med, jejž usekával z velkého kusu na
porce. Pak tam bylo loutkové divadlo s králem
a zakletými princeznami... A budky s pestrý
mi, ručně vyřezávanými figurkami a jesličkami
z Krušných hor, vánoční zázrak ještě zmnoho
násobily. Sníh se točil ve víru a vznášel se ve
vlnitých obláčcích kolem Týnského kostela a
radnice ...
ŠVÝCARSKO. Československá kolonie v Curychu (Beseda Svatopluk Čech a Sokol) osla
vilo 28. říjen velmi hodnotným programem v
komorním sále „Kongresshausu" za početné
účasti krajanů a hostů. Slavnostní projev o vý
znamu národního svátku měl kanlonální rada
V/. Hauser. AAistr P. Rybář předvedl na housle
Smetanovy, Dvořákovy a Sukový skladby a na
klavíru jej doprovázela jeho paní. Jednota
Sokol předvedla vzorně nacvičenou Morav
skou besedu, zatančenou šestnácti sestrami a
bratry v národních krojích. Také taneční sku
piny litevských a jugoslávských přátel podaly

Záznamy
O RŮZNÝCH CESTÁCH ZA HLUBŠÍM PO
ZNANÍM, ZEJMÉNA PAK O PŘÍPADECH
ROZBÍJENÍ FALEŠNÉHO BONTONU
Se zájmem jsem si přečetl článek „Za hlubší
poznání" od generálního tajemníka tzv. Čs.
sírany socialistické dr. Bohuslava Kučery, oti
štěny ve Svobodném slově z 9. října t. r. Po
jednává o „roku politické výchovy" členů této
satelitní stranicky, jež byl zahájen letos v
říjnu.
Co je obsahem školeni?
„Bojovat proti zbytkům reformismu, nacio
nalismu a falešného masarykovského humanis
mu" — a na druhé straně „osvojovat si zásady
vědeckého socialismu". Je jasně naznačeno, že
oba úkoly znamenají ještě větší utužení tré
ninku v poslušnosti vůči KSČ. —
Po pravdě řečeno jsme si nedovedli předsta
vit, že by v tomto směru bylo bývalo třeba
dělat ještě něco víc: závislost těch několika
tisícovek členů Čs. socialistické strany na
kompartaji se zdála být dokonalá. Zřejmě ne
byla; odehrávalo se leccos za scénou, co jsme
nemohli postřehnout. Napsal Kučera: „V uply
nulém roce jsme přistoupili k širokému objas
něni zrádné úlohy bývalé národně socialistické
strany ..."
V uplynulém roce (jak víte z našich článků)
spáchali sebevraždu manželé Šlechtovi — on
předseda strany a ministr, ona vedoucí pracov
nice strany a ředitelka Melantrichu. Zmizeli
Hulínský, Rumíšek, Fiřt a řada dalších „čs. so
cialistů".
Překáželi snad tito lidé na cestě „za hlubším
poznáním" úkolů přisluhující strany?
*
Vraťme se do poloviny října, kdy se to v
nevinách, rozhlase i televisi hemžilo zprávami
ze zasedáni Valného shromážděni OSN a pří
běhy kolem.
Pro komunistické novináře to byla těžká
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CESKE SLOVO

Čs. komunistická špionáž v Záp. Německu
Koncem října t. r. byla v Západním Německu
odhalena skupina špionů, kteří pracovali pro
Čs. komunistický režim. Vedoucí postavou byl
poslanec oposičuí německé sociálně demokra
tické sírany v západoněmeckém parlamentě
Alfred Frenzel, který byl zatčen 28. října. S ním
bylo zatčeno dalších pět špionů, z nichž dva
bylí Čs. komunističtí důstojníci v hodnosti ma
jora a kapitána, kteří vystupovali pod němec
kými krycími jmény. Krátce po zatčení se po
slanec Frenzel doznal. Až do roku 1933 byl
Frenzel předsedou okresní organísace německé
sociálně demokratické strany v Reichenbachu
v Československu. Roku 1938 vyemígroval do
Anglie, po válce se vrátil do Západního Ně
mecka a od roku 1954 je poslancem spolkové
ho sněmu a členem branného výboru. Západo
německé ministerstvo vnitra oznámilo, že
Frenzel dodával již delší čas zprávy o výstavbě
německé armády, o stavu válečného loďstva a
tajné zprávy o západoněmeckém vojenském
rozpočtu československé komunistické špionáž
ní službě. Jako člen branného výboru a před
seda parlamentního výboru pro otázky od
škodnění patřil Frenzel k význačným členům ,

západoněmeckého parlamentu a německé so
ciální demokracie. Až do svého zatčení požíval
Frenzel plné důvěry jak vlády, tak vedení své
strany, která jej po odhalení této ošklivé aféry
vyloučila. Západoněmecké úřady se obávají,
že při dlouhých a intensivních stycích Frenzela
s komunistickou špionáží, dostali od něho čs.
komunisté důležité informace o stavu západončmackó armády. V den svého zatčení mluvil
Frenzel společně s kancléřem dr. Adenauerem
v Bonnu na kongresu odbojových pracovníků.
Zatčení provedl sám západoněmecký generál
ní siální zástupce Gůde. Kromě toho byla pro
vedena řada zatčení. V zavazadle jednoho z
komunistických agentů byl nalezen důležitý
materiál, který agentovi několik hodin předtím
dodal poslanec Frenzel. Odhalení této špio
nážní skupiny a především zatčení poslance
Frenzela vyvolalo v západoněmecké veřejnosti
značné vzrušení. Nejsou totiž vyloučena další
odhalení osob, které mají dosud důvěru veřej
nosti. V Praze odpověděli tím, že odvetou
zatkli 53le?ého VácIava’Síaňka, kterého obvini
li, že prováděl špionáž pro Západní Německo.

Major Josef Bruner
i
!
I
I

17. října 1960 utrpěl čs. exil nenahraditelnou
ztrátu úmrtím majora Josefa Brunera, který
patřil k jeho nejobětavějším a nejzasloužilejším pracovníkům. Rodák z Kutné Hory (narodil
se 6. února 1907), byl již od svého mládí činný
v Sokole, později dokonce jako aktivní cvičitel.
Tato činnost jej přivedla na vojenskou akade
mii. Po absolvování válečné školy stal se dů
stojníkem čs. generálního štábu. Sokolská vla
stenecká výchova měla na něho velký vliv.
Když se komunisté násilím dostali v Česko
slovensku k moci, zvolil major Josef Bruner
cestu do exilu. V lednu 1949 jsme měli majora
Josefa Brunera mezi sebou v uprchlických tá
borech v Západním Německu, kde se ihned
chopil práce, aby zmírnil tvrdý osud čs. uprch
líků. Organisoval sociální pomoc zvláště pro
rodiny a děti přestárlých a nemocných. Stovxy

Významné svědectví o čs.-německém poměru
před válkou
j. vv. jjkuľuľl: „luuvviu ez.uen,
dělnický vůdce a státník." Německy
vydalo k 90. výročí jeho narozenin nakladalelslví
WIENER
BUCHHANDLUNG, 202 strany, cena 9,— DM. Ex
peduje BUND-VEŔLAG, Frankfurt a. M.,
Wilhelm-Leusdmer-Str. 69—77.
Z. K. — Dr. Ludwig CZECH (1370—1942) byl
•.a Masarykovy republiky (po Josefu SELIGEÍOV1, od r. 1921 až do března 1938' kdy byl
■ y střídán Wenzel JAKSCHEM) předsedou něnccké soc. demokratické strany v ČSR. V tři:álých letech, v těžkých dobách světové hospolářské krise a na vrcholu kruté nezaměstnawsli, převzal svízelnou funkci českosloven
ského ministra sociální péče. Doplnil a zdoíonalil v té době řadu našich sociálně pečovrých zařízeni. Čelil pak při tom statečně heneinovské demagogii a terorismu. Zasloužil se
ím o udrženi sociálního a národnostního klidu
' republice v době politicky zvenčí nesmírně
'zněcované. Zemřel za to 20. srpna 1942 v
koncentračním táboře v Terezíně.
Tato kniha není pouze pietni oslavou jeho
mmátky vydaná k 90. narozeninám dra
JZECHA a doprovázená vzpomínkami jeho
:oučasniků (generála Jul. DEUTSCHE, Angeiky BALABANOVÉ, Živko TOPALOVICE a
). Její jádro tvoří životopisná studie dra J.
■V. BRUEGELA, jež je zarámována do slručtého. ale nadmíru hutného a při vší zkratko'itosti na mnoha místech ku podivu objektiv
ního vylíčeni politického vývoje Rak.-Uherska
>d let devadesátých a zejména pak Česko;
lovenské republiky v době MASARYKOVÉ
iž k Mnichovu a k vypuknutí války. Autoru,
)ýva!ému sekreeláři dra CZECHA v pražském
ninisterslvu sociální péeč, se poštěstilo protudovat tiskem nevydané dosud části archivu
s úspěchem ukázky svých národních tanců a
zpěvů. Všechen program byl přijat s nadšením
a čs. kolonie v Curychu bude ještě dlouho
vzpomínat na tuio krásnou oslavu.

práce: museli vybírat jenom obrázky Chruščova usmívajícího se, Chruščova v objeti s tím
a oním, Chruščova-mírumilovného beránka ...
A byli ovšem nuceni citovat (a to velmi ob
sáhle) z jeho projevů. — Mohli zadržet obrá
zek moskevského šéfa prskajícího vztekem, a
zamlčet jeho cvičeni s botou — ale ututlal
jeho výroky, to nesměli.
Kroutili se jak Hany, soudruzi psavci, jen
aby to s tím státnickým uměním a chováním
továryše Nikily vyšlo do růžová.
A vyšlo?! Nu, posuďte sami.
Domácí noviny přinesly i výňatky z inter
view, který Chruščov poskytl americkému ko
mentátorovi Davidu Suesskindovi. Na jednom
místě se Suesskind už nezdrží a povídá:
„Jak se říká, štěkáte zbytečně na měsíc..."
Chruščov (přerušuje): „Cožpak u vás pova
žujete za normální používat při besedě tako
vých výrazů jako ,štěkat na měsíc'? U nás to
považujeme za neslušné ..
Tak to bylo tlumočeno např. Svobodným
slovem z 11. 10. 1900. —
O dva dny později bylo nutné referovat o
oněch Chruščovových projevech v plénu Spoje
ných národů, které (doprovázeny bušením do
stolu, máváním pěstmi, zlobnými grimasami a
aktem zouvání z bol) tolik prozradily o povaze
vůdce komunismu.
Rudé právo a spol. (tj. orgán KSČ a listy
trpěné v jeho stínu) zase citovaly... Četli
tedy naši doma, jak byly uráženy hlavy států
nekomunistické části svčla; dověděli se, že
„mírumilovný" Sovětský svaz vyrábí „rakety
jako párky z automatu"; že zatímco sovětští
a přidružení delegáti pronášejí projevy, repre
sentanti (sovětům) protivného tábora „breben
tí"; že jisté výbory OSN jsou buď „zapácha
jícím chlévem" nebo „konírnou", na něž je
nutno se „vykašlat"; že Rada bezpečnosti „je
něco jako plivátko", atd.
Bylo otištěno (v tomto případě) v Rudém
právu dne 13. října. —
V pořádku. Chruščov tak mluvil a zamlčet
se to nedalo resp. nesmělo. Domácí čtenáři se
aspoň poučili, že jen „stékání na měsíc" je
neslušné, všechno ostatní lze zřejmě „považo
vat za normální".

berlínského ministerstva zahraničních věcí a
německého vyslanectví v Praze, jakož i amste
rodamského Ústavu pro sociální dějiny, což
mu umožnilo obohatit svou studii o dosud ne
známá hlediska a dokumenty a dodat ji váhy
dějinného pramene.
Každý pamětník těch dob o demokracii od
daný Čechoslovák bude čist BRUEGELOVU
knihu se svrchovaným pohnutím. Je to zá
važné a statečné svědectví Němce o naší
české a československé minulosti. Ne snad že
by autor viděl věci našima očima. Má svoje
hlediska a o leckterém bys cítil chul si s ním
podiskutovat. Je to pokus o vylíčení politic
kého vývoje a zejména česko-německého po
měru během dvaceti let Čs. republiky. I dobrý
pamětník si četbou BRUEGELOVY knihy osvě
ží v paměti základní rysy tohoto vývoie,
fakta, statistická čísla, personálie, a události,
ba doví se i leccos, co dosud nevěděl. Je na
př. dobře, že právě německý autor zjišťuje:
,,Tvrzení, že Němci — nebo aspoň jejich velká
většina — odjakživa stáli v nesmiřitelném ne
přátelství vůči Československé republice, je
dějinnou lží, které střídavě používal buď ně
mecký, nebo český nacionalismus. Faktem ie,
že při parlamentních /olhách roku 1920, 1925
a 1929 bylo odevzdáno (německými voliči) 74
až. 83 procent hlasů pro tak zvaná „aktivistic
ké" strany. Teprve když se nacisté v Německu
zmocnili moci, zallačda HENT.ElNOVA sudetoncmecká strana aktivisty' do 32 procentní, men
šinové posice. Toto zjištění vyvrací i pohodi
li ickou teorii o Němcích, jako by byli bývali
všichni stejně a vždycky „nepřáteli státu", i
opačné tvrzení, jako by bvli bývali nesnesi
telně utlačováni. V letech 1926 až 1938 se ně
mecké politické strany podílely na vládní
moci. Byly by se sotva mohly v demokratic
kých volbách udržet, kdyby je byl hlas lidu
považoval za německé poslušníky režimu Něm
cům nepřátelského."
Tento citát snad stačí, aby charaklerisoval
ducha BRUEGELOVY knihy. Nemůžeme zde ani
zdaleka charaklerisoval hutný její obsah. Do
poručujeme čtenářům, aby si ji přečtli.

čs. exulantů vděčí maj. Brunerovi za pomoc
a i za laskavé povzbuzení, které jim poskyto
val v nouzi a nejistotě. Roku 1951 major J.
Bruner vyemígroval do Anglie a ihned se za
pojil do činnosti v Sokole, v Čs. obci legionář! ské v exilu, v Klubu Dr. Milady Horákové a v
Klubu čs. kolonie v'Londýně. Ve spolupráci s
anglickým Trust Fundem se snažil pomáhat
přestárlým a nemocným čs. exulantům v Anglii.
Patřil k vedoucím činovníkům Sokolstva v za
hraničí a pomáhal budovat letní sokolské
prázdninové tábory. Když roku 1955 vzniklo
exilní České Slovo, stal se major J. Bruner
zástupcem našeho listu a velmi se zasloužil o
jeho rozšíření ve Velké Britanii a Irsku. Major
Josef Bruner nechyběl tam, kde bylo třeba při
ložit ruce k dílu a drobná nezištná práce pro
osvobození naší vlasti od komunistické poroby
byla jeho nejvyšším ideálem. Pracoval nadšeně
a bez odměny, přesto, že sám nebyl existenčně
pevně zajištěn. Pohřeb žehem konal se 22. října
v krematoriu Moitlake za velké účasti krajanů.

Kdo ze zájemců o komunistický tisk se pro
kousal i úvodníkem stranického orgánu (z té
hož dne), našel soudružské zhodnoceni Chruščovova chování před Spojenými národy a ob
jevil i příčinu jeho „spravedlivého" rozhoř
čení:
„Skvělým příkladem rozbití falešného .bon
tonu při jednáních o životních otázkách lidstva
bylo vystoupení soudruha Chruščova na úterní
(tj. dne 11. 10. 1960. pozn. f.) noční schůzi Val
ného shromáždění OSN, poté, co americká ma
šinérie odmítla zařadit otázku odzbrojení na
pořad pléna — ale zařadila lam bezcenné pro
vokace, jako je ,tibetská' nebo .maďarská' tzv.
otázka."
Když Chruščov hněvivě třískal do stolu,
sluha svého pána Gromyko se ho rychle snažil :
napodobit. Nedávný případ sovětského vel
í
vyslance v Bonnu Smirnova (rušil projev za
stupujícího kancléře Erharda výkřiky, hroze i
přitom pěstí) nám napovídá, že napříště asi I
všechno, co bude Sověty považováno za „bez I
cennou provokaci", bude doprovázeno nadává
ním, hrozbami, zase třeba i zouváním bot —
a jinými ukázkami bolševického .bontonu'.
Jaký je pán, takový i kmán ...
J ti nejmenší kmáníčkové jako jsou třeba
redaktoři v Praze, se snaží po svém přispět k
nejnovějšímu kursu a trousí (když to na silná
slova a mávání pěstmi nevychází) aspoň pofoudilosti.
V týdeníku Beseda jsem například viděl ten
to obrázek: Automobil, v něm sedí Fidel
Castro, vousatý diktátor Kuby, kolem vozu se
formuje eskorta policistů — pokud vím, nor
mální ochranná stráž všech důležitých návštěv
níků New Yorku. Text k obrázku sepsaný ko
munistickým redaktůrkem však praví (v
úmvslu, jenž je nám jasný): „Auto, ve kterém
odjížděl Fidel Castro z letiště Idlewild, bylo
ihned obklíčeno policií."
Kdo chce psa bit, hůl si vždycky najde, aneb
nemohu-li křičet, aspoň plivnu lež. Tak nějak
uvažuje dnes komunistický novinář, který si
chce vysloužil pochvalu tvůrců nového bon
tonu.
Proti gustu žádný dišputát.
fousek

V pochmurném říjnovém ránu roznesla se
Londýnem zpráva o posledním vydechnutí ne
únavného pracovníka, starosty londýnské jed
noty, bratra majora Josefa Brunera. Nebylo
jednoho oka, které by nezaslzelo, nebylo jed
noho srdce, které by nezabolelo. Nebylo roz
dílu v názorech, nýbrž jednotnosti v celém
londýnském exilu, který se prokázal svojí ve
likou účastí na jeho poslední cestě. V londýn
ském krematoriu Mortlake, v sobotu 22. října,
dlouho před stanoveným časem, schází se exi
lové bratrstvo z Londýna a okolí, přináší věn
ce a kytice, a upřímným stiskem ruky a sokol
ským NAZDAR vyjadřuje svoji tichou účast a
vzpomínku na zemřelého. Čtyři bratrské organisace — Sokol, Č. O. L., Klub čs. kolonie a
Klub Dr. M. Horákové — byly proměněny v
!úio tiché a smutné době v jediný celek, kletý
zaplnil kapli i galerii do posledního místa.
Za hrobového ticha zazní melodie „Kfož jste
Boží bojovníci..." a prof. Dr. Jar. Stránský
zhodnocuje nedokonané dílo tichého a nená
ročného veřejného pracovníka. Opětné smutné
tóny „Hospodin jest můj pastýř" a br. místostarosta Dr. M. Lokay loučí se jménem Sokola
se starostou, který nemohl již dokončili započaté přípravy k oslavě 28. října. Poté loučí se
bratr K. Michal, předseda Klubu čs. kolonie a
konečně bratr V. Kašpar vyzývá přítomné ke
společné modlitbě. Zapěním Státní hymny
tichý obřad je ukončen a rakev se zesnulým
míjí nám z dohledu. Ano, životní boj dokon
čen. Není však dokončena práce, která byla
započata a je na nás všech, abychom v této
práci pokračovali v sokolském „Ni zisk — ni
slávu".
L.Volše

HOLANDSKO. Na oslavě 28. října v Ukechtu, kterou uspořádalo Komité svobodných
Čechoslováků v Nizozemí, promluvil býv. řed.
Nizozemské federace pro pomoc uprchlíkům
pan Verberk, jeho násiupkyně paní S. Goossems-Sieelink a zástupce Federace uprchlických
organisací Dr. I. L. Tuski, dále dr. Remeš a
F. Schón. Na večeru účinkovali známy český
houslista F. Ondráček a holandský pianista
Paul Nissing. Pořad byl doplněn krátkým fil
mem a projevy TGM, Jana Masaryka a Mi
lana Rostislava Štefánika z gramofonové
desky.
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Bezmála jako po válce
GUVERNÉREM STÁTU ILLINOIS
V amerických volbách zaznamenali úspěch
kandidáti českého původu. Tak při volbách
guvernéra státu Illinois, v němž leží velko
město Chicago, byí zvolen demokratický kan
Dostáváme hodně dopisů; redaktor naoko naříká, ale ve
Velká část brambor a cukrovky byla ještě začátkem listopadu
didát Otto Kerner, mladší, a to překvapující
skutečností je spokojen, protože listy čtenářů, jejich přání, při
v zemi. Desetitisíce „dobrovolných" pracovníků z měst bylo od
většinou nad svým republikánským soupeřem
října každou sobotu a neděli vyháněno do polí, aby tam zachrá
pomínky, upozornění a rady ho utvrzují nejen o zájmu, ale i o
důvěře čtenářů — a pak ovšem také spojuji noviny s obcí jejich
nili, co „odborníci" vyslaní komunistickou stranou na jaře t. r. na
Williamem Stratonem, který toto místo zastá
vesnici takříkajíc „zorali". —
příznivců. —
val od roku 1953. O. Kerner, mladší, pochází
z Československa. Ve státě Idaho byl zvolen
Dovídáme se (např. z Rudého práva ze 4. listopadu), že od léta se
Ptají se nás krajané-starousedlíci v západních zemích, zda bychom senátorem na kandidátce republikánské strany
nemohli napsat něco o „Československém světě", který je jim (zpra Čechoameričan Dvořák, který vedle senátora mezi lidem „šuškalo", že „bude něco s měnou". Šeptandu doprovázela
vidla nežádán) zdarma zasílán z Prahy.
Hrušky z Omahy, Nebraska, bude v americkém : nákupní horečka, prý silnější než v roce 1956 a 1958. —
Zastavme se nejdříve u vydavatele: je jím Československý ústav za
senátu druhým senátorem českého původu. Ve
Režimní tisk, který nerad píše o nedostatcích, teď o nich hovořit
hraniční v Praze. Dneska je to instituce, která má být — jak řekl
pražský rozhlas 3. května 1958 — „ústředím péče o československé siátě Ohio byl znovu zvolen členem kongresu musí; nelze je zamlčovat, staly se až příliš součástí denního života
„socialistické" ČSR. Stížnosti na to a ono, na nedostatek zeleniny,
krajany v zahraničí". Ústavu předsedá od dvaap^^e'cA*Al''r'
Vaník.
brambor, ovoce (ačkoliv se mimořádně uro
Trojanová, původním povoláním tkalcovská I
dilo),na nedostatek masa, některých druhů tex
dělnice, která však už od dávných dob slouží |
tilu, ale i takových artiklů jako jsou zavařo
v různých funkcích aparátu komunistické stra-»
vací lahve a kolíčky na prádlo — slyšíte v
ny. Před pučem pracovala například, v tzv.
V další části se J. V. Zich zabýval útokemi městech í na venkově skoro dnes a denně...
Národní frontě žen — mimochodem spolu s
Shromáždění evropských porobených národů
Miladou Horákovou, družkou z koncentráku. (ACEN) konalo 84. a 85. schůzi valného shro Novotného na politické představitele a čs.
Co přiznávají noviny
Nijak jí však nevadilo, že paní Milada byla máždění. Pívá schůze jednala o otázce Ma exulanty. „Nemají-li tito političtí představitelé
komunisty v roce 1950 popravena; Trojanová ďarska ve Spojených národech. Slavnostními podle pana Novotného žádného vlivu a ohlasu
„V Hriňovej vo Zvolenskom okrese niet
byla v té době vlivnou poslankyní za KSČ a řečníky byli čínský velvyslanec Dr. Tingfu F. v dnešním Československu, proč se jimi zabý múky, cukru, ľudia v neelektrifikovanej časti
proti rozsudku se samozřejmě neozvala.
Tsiang, vedoucí čínské delegace v OSN; sená vá?" prohlásil J. Zich. „Jsou-li politickými nu obce chodia spať so sliepkami, pretože petro
Na jaře 1957 byla Marie Trojanová „uvol tor Ramon Bagatsing, člen filipínské delegace lami, proč se o nich vůbec zmiňovat? A ob lej tu má cenu zlata... Na východnom Sloven
něna" z funkce sekretářky Ústřední rady od v OSN; poslanec William C. Wenlworth, člen zvláště na takovém významném mezinárodním sku je nedostatek masových výrobkov... V
borů „pro úsek mezinárodních vztahů", jak australské delegace v OSN. Hlavním referen-, toru, jako je valné shromáždění Spojených ná ! Humennom, Medzilaborciach a ich okolí sa
bylo řečeno. Přestěhovala se do malostranské tem byl Pal Jonas, předseda Polofího klubu, rodu?" Mluvčí čs. delegace v ACcNu pak po táto poživatina stala vzácnosťou. Podobná
ho paláce, který je sídlem Čs. ústavu zahranič který hrál významnou roli v maďarské revo dal zprávu o tom, že kada svoboaného Česko situácia je aj v Trebišove... Solárnu, párky
ního, aby tam dohlížela na použití 25 mil. Kčs, luci. Zasedání přijalo resoluci, v níž se vyzývá slovenska jako mluvčí demokratických Čechů, alebo klobási vidia tu len na veľké sviatky...
které tehdy komunistická vláda poukázala na valné shromáždění OSN, aby odmítlo komuni Slováků a Podkarpatských Rusinu ve svobod
Lacnejšie druhy vysávačov po znižení cien
„zintensivnění péče o krajany v kapitalistických stickou maďarskou delegaci jako nerepresenta- ném svěié, vyzvala ústy svého předsedy, p. zmizli z trhu, ale náhrady za ne niet takmer
zemích" — říkala poloúrední zpráva.
tivní, podniklo veškeré kroky vedoucí k plnění Novotného a komumsiickou vládu v Českoslo žiadnej. Podobne má občan právo dozvedieť
Krajané si bezpochyby vzpomenou, že v té usnesení OSN v otázce Maďarska, a „připo vensku, aby svá tvrzení o tom, že čs. lid pmé sa, prečo je v posiednom čase nedostatok
době — tak někdy koncem roku 1957, v prů- menulo důrazně t. zv. neutrálním státům, že So stojí za ni a nechce míi nic společného s demo ; skla ... Prečo nedostať detské postieľky tradičPravda 24.10.1960
běhe osmapadesátého — se Praha o ně začla větský svaz brutálně potlačil spontánní hnutí kratickými politickými představiteli a exulanty, i ného typu atď."
#■
skutečně víc „starat". Začli dostávat noviny, za -svobodu národa, který prohlásil svou neu podrobila zkoušce. Rada vyzvala p. Novotné
„Již
druhý
měsíc
mamě
sháním po celém
brožury, pozvání do ČSR za opravdu levný tralitu a požádal OSN o záruku neutrality své ho, aby provedl v Československu svobodné
peníz, atakdál a podobně. Na oplátku se od země". Tato resoluce byla rozeslána všem de volby pod kontrolou OSN, v nichž by se o Kladné punčoškové kalhotky pro čtyřlerou
krajanů nechce (ve většině případů) nic víc než legátům valného shromáždění SN. Viktor Jaa- podporu voličů ucházeli nejen kandidáti komu dcerku. Ale prodavači jen krčí rameny, nejsou,
projevem nebo dopisem vyjádřit uspokojeni minets, estonský námořník, který zvolil svobo nističtí, nýbrž i představitelé tradičních politic prý ani ne ve skladech... Takových maminek
Práce 11.10.1960
nad poměry v dnešní republice. Horlivci (z ne du po dramatickém útěku z Chruščovovy lodi kých stran, jež jsou komunisty zakázány. „Ne jako jsem já je hodné!"
rozumu nebo za peníze), kteří navíc pohaní „Baltika", pozdravil zasedání ACENu a podal pochybujeme o tom", praví se v prohlášení
„V Ostravě nebyly po řadu dní k dostání
informace o situaci v baltských zemích a o j Rady svobodného Československa, „že v tako
zemi, v níž nyní žijí, ti jsou ovšem vítáni...
odporu obyvatelstva vůči sovětské nadvládě. | vých volbách by komunističtí kandidáti byli brambory... Lidé nevěří, že zásobování bram
Druhé zasedání, jemuž předsedal předseda rozhodné poraženi. Většina československého borami bude pravidelné a skupují je po pyt
„Československý (komunistický) svět"...
Nová svoboda, Ostrava 10.9.1960
čs. delegace dr. Juraj Slávik, bylo věnováno lidu by rozhodně dala přednost režimu založe lích..."
Tiskovým orgánem Čs. ústavu zahraničního
„Spojeným národům a sovětskému kolonialis nému na národních tradicích a na principech I
*
je „Československý svět". Pokud je nám zná
mu". ACEN vydal v předvečer zasedání val- j humanitní demokracie iormulované prvým
„Proč nejsou větší čísla oděvů pro muže? A
mo, vychází v nákladu přes 30.000 výtisků a má
ného shromáždění SN zvláštní brožuru o so- [ presidentem ČSR, 1. G. Masarykem, před systé pioč nejsou od jara letní pánské košile s roz
jen kolem 2.000 předplatitelů — zbytek je roze
věfském imperialismu a kolonialismu, která se . mem komunistickým, který hrubě potlačuje lid halenkami? Proč nelze v celém kraji koupit
sílán zdarma. Dlouholetým redaktorem tohoto
setkala s velkou pozorností. Úkolem 85. schůze : ská práva a svobody." Svobodné volby pod moderní oblíbené »fapky< pro ženy? Proč trvá
týdeníku byl dnes 59-Ietý František Pakosta,
valného shromáždění ACENu bylo odmítnout j kontrolou OSN v Československu by nejen nedoslatek plátěných chlapeckých sandáiků?
jenž je dobře znám zejména krajanům ve Víd
projevy komunistických představitelů v SN, | daly lidu možnost svobodně volit mezi komu Proč zmizela z trhu úplně jednobarevná
ni. Od roku 1920 do 1949 byl členem vedení
znovu připomenout jejich nerepresentativní: nismem a demokracií, ale odshanily by jedno bavlněná metráž?
čs. sekce rakouské komunistické strany; po
charakter, a zdůraznit pravou podstatu sovět-1 z ohnisek mezinárodních Sporů ve střední Ev
Nebo zas? Proč je tak málo tvarohu a maiý
válce se pokoušel vniknout mezi demokraty
ského kolonialismu. Zpravodajem byl býv. ru-! ropě. „Komunisté mluví hodně o koexistenci a výběr sýru, ačkoliv se ho vyrábí desítky dlu
vídeňské menšiny, ale byl samozřejmě odmít
rnunský ministr zahraničí Constantin Visoianu. mírovém soutěžení. Ať tedy dokáži činy, že je hů? Limonáda »Limov měla dobrou reklamu a
nut (přesněji řečeno, vyhozen). Šel pak do Pra
Za čs. delegaci promluvil Jaroslav V. Zich, jich slova nejsou planými frázemi. Ať dovolí stejně dobrou chuť, ale koupit se nedosta
hy, aby do roku 1953 řídil „Čs. svět". Jeho ná
který se zabýval „prvou částí valného shro čs. lidu svobodně se rozhodnout, který ze dvou ne..."
Průboj, Ústí nad Labem 1.9.1960
stupcem se stal m. Vladimír Černý. (Pakosta se
máždění SN" a vyslovil politování nad tím, že i systémů je mu přijatelnější, komunismus či de
zase vrátil do Vídně a dnes si tam hraje na
„toto mezinárodní fórum státníků a politických mokracie", prohlásil J.Zich.
Kdo je vinen?
„pokrokového" krajana.)
představitelů národů celého světa bylo pro
To je jen několik příkladů, které v době,
měněno v divadlo komunistické propagandy,;
kdy tyro poznámky píšeme nejsou starší de
... a jeho polopravdy
POLONÉZA VŠECH SVATÝCH
jehož herci používají techniky cirkusových před- i
víti týdnů. — Komunisté chtějí přesvědčit ob
„Čs. svět" není z propagandistického hlediska stavení". Mluvčí čs. delegace se dále zabýval ।
Prostredí, které bylo před lély blízké i čs čany, že nedostatky v zásobování způsobili
dělán nešikovně. Soudruzi- redaktoři plýtvají „trapným vystoupením tzv. presidenta ČSSR, - uprchlíkům, věrně zobrazil polský emigran
zemědělci, kteří ne dost rychle odevzdávají
články, které mají dokázat mírumííovnost dneš Antonína Novotného". „Není výmluvnějšího | íadeusz Nowakowski ve svém novém romám
státu; že je způsobili anonymní „nezodpověd
ního režimu. (Kdo nechce mír!) Míchají je se dokladu smutného stavu věcí v Českosloven-' ,Polonéza Všech svátých". — V západoněmec
ní" činitelé v distribuci a taky zmíněná už ná
zprávami, jež mají vzbudit dojem, že všichni sku", prohlásil J. V. Zich, „než osoba Novot- | cém uprchlickém táboře žije po druhé světové
kupní horečka. Kdo je ale vinen, že např. nově
občané republiky jsou nadšenými podporova něho a jeho násilné přivlastňování si titulu = ✓alce poručík polské osvobozovací armád'
postavené domy byly špatné naplánovány a
teli komunistické politiky. (Tady začínají lži!) presidenta. Nejeden delegát v zasedání OSN Stefan Gregorčik a učí v táborové škole
ještě hůř vybaveny?
Apeluje se na lásku k domovu otců, rozehrá- si připomenul, že tento muž si činí nárok na । labor je jeho přestupní stanicí mezi minulost
Průboj, tiskový orgán KSČ v Ústí nad Labem
vají vlastenecké city.
úřad, který před ním zastával Masaryk, filosof । □ nejasnou budoucností — v osamělé součas otiskl 7.10. t. r. stížnost obyvatel, bydlících v
(Zatajuje se, že součástí „socialistického" vla a státník světového jména, a Beneš, vědec a -iosti. V myšlenkách hrdiny románu vyvstávc prostoru tzv. druhé etapy výstavby nového
stenectví, jež je propagováno jen doma, je jeden z budovatelů Společnosti národů... ✓e vzpomínkách život a osud své vlastní ro Mostu na Podžatecké; kromě jiného tam ne
taky „láska" k vlasti holševismu!) Presto není Nikdo nemůže věřit, že národ s tisíciletou ná-1 Jiný z Brombergu. "Displaced persons" — k funguje topeni:
těžké v této směsi zjistit, že se členářům neříká rodní tradicí, národ hrdý na své čestné místo ; e kýžené přání bývalého poručíka Gregor
„Je tu několik set bytových jednotek, včetně
plná pravda.
ve světové historii, národ, který se honosí jed- j :ika, o němž sní pod střechou táborového ba postavené nové školy, kde se do dnešního dne
Listujeme „Československým světem", který nou z nejstarších universit světa, by si svobod- j áku... — Román vyšel v němčině („Polo ještě z radiátorů ústředního topení nerozšiřuje
ně zvolil za svého vůdce a mluvčího člověka ' icňse Allei heiligen") v nakladatelství Kiepen blahodárné teplo ..
došel v posledních týdnech ...
heuer & Wiisch, Kolín-Berlín, a stojí 17.80 DM
Nebo: „U nás na Šalomounově žije na
Číslo 40. z 6.10.1960: Čteme si článek „Kniž typu Novotného."
; 12.000 lidí. V celém sídlišti není jediné služby.
ní poklady v klášteře Teplá". V klášteře?! Dnes
' Nemáme ani sběrnu čistírny, ani opravnu bot.
je to přece „krajská vědecká a sludijní kni
| Není u nás například ani pořádná mlékárna...
hovna"! Klášter byl už v roce 1950 zrušen,
prodat, musíte nejdříve nabídnout „socialistic JRD záhumienok? Alebo môže mi byť zvýšený !'Stížnosti jsou na prodej zeleniny... Dlouho
mniši buď vyhoštěni nebo odsouzeni k dlouho
kému sektoru"...
starobný dôchodok, ktorý dostávám v sume také trvalo, než na Šalomounově otevřeli pro
letým žalářům. Proč je to krajanům zamlčeno?
„Socialistický sektor" národního hospodářství Kčs 230? A. T. Mojmírovce.«
dejnu masa. Co je nám teď však platná, když
Číslo 39. z 29.9. t. r.i „Čs. svět" přináší člá v ČSR je, jak každý doma ví, náramný zloděj.
Odpověď redakce vás bude jistě zajímat: se v ní prodává maso jenom jednou nebo dva
nek bývalého tajemníka ústředního výboru ko Prodává např. ve Švédsku auto Škoda-Oklavía
Stařenka A. T., která musela svoji půdu ode krát týdně?"
munistické strany Václava Paska, který má nyní za 6.600 šv. korun, za něco přes 8.500 Kčs —
vzdat na příkaz vedení obce místnímu kolcho
Nová svoboda, Ostrava 20.9.1960
určenu roli „odboráře". Komunistickým hnutím a doma za ně chce na 30.000 Kčs. Můžeme říci,
zu — tak zní ta věta v „odevzdání půdy JRD
*
sponzorovaná Světová odborová federace že je to spekulant, který těží z bezmocnosti
na základě rozhodnutí MNV" v neúřední řeči
Zase jen zlomek z přiznané nespokojenosti
(SOF) slaví výročí založení a Pašek nadc- poddaných režimu: kupující nemůže než při— nemá nárok ani na ten půl hektaru záhumeň- občanů. Podobně si naříkají i obyvatelé Tá
pisuje svůj příspěvek „15 let pod praporem imout ceny, které mu jsou nadiktovány. —
ku: „Nie je tu záruka, že by ste mohli tuio borské a Alšovy ulice v Plzni, sídíišlě u Vácjednoty a solidarity". SOF prý bude „dále po
Dne 24. října f. r. skončil v Praze proces se pôdu sama obrobiť.. " A navíc: „Dôchodok’' lava v Rokycanech, Zbúchu u Plzně, Céčovy
kračovat v boji... za úplné vykonávání demo
skupinou lidí, kteří svůj osobní majetek — v sa nateraz nedá zvýšiť." (230 Kčs je sotva 32 ulice v Českých Budějovicích, Poruby u Ostravy
kratických práv a svobod všech národů". Pláli
tomto případě šlo hlavně o šperky a věci ze dolarů!) —
a jiných a dalších míst. —
ta práva a svobody i pro český a slovenský
zlata — prodali po svém, nikoliv „socialistic
Závěrem lze tedy po pravdě a bez pře
Pro mnoho lidí je to tedy neradostný podzim,
národ? A pokud jde o čs. odbory: mají jen to
kému sektoru". Výsledek? Žalář od dvou do hánění říci: Pozor na „Československý svěť ! plný staiostí, které nelze překřičet hesly a
„právo" a tu „svobodu" honit lidi do zvyšování
osmi let...
Jeho posláním je natírat čs. skutečnost na ru parádami, jimiž je oslovováno výročí bolše
pracovního tempa — přepsáno v jazyce bolše
žovo. Zamlčuje pravdu. Žádá pro různé národy vické revoluce v Rusku. Manifestací a projevů
viků je jejich úkolem „být školou komunismu".
O čem se krajanům nepíše
práva a svobody, aniž by se zasadil, aby pla a oslav bylo už víc než dost a řečí víc než
O tom Pašek ovšem nic nepíše, ví, že zahranič
vody, říkají si lidé: Ale kde je. to co chybí, co
Kdyby chtěl „Čs. svět" psát pravdu o pomě tily i v Československu. Falešně informuje. —
ním krajanům by se podrobnosti tohoto druhu
potřebujeme? —
rech v republice, měl by psát í o takových
mohly nelíbit.
Co tu říkáme, to jsme si doložili na několika
procesech. Měl by například citovat i tu otáz případech. Ujišťujeme vás, že bychom mohli
Kdo je vinen?
Číslo 38. z 22.9.1960: Julie Němečková má
ku, která byla položena redakci (domácího pokračovat a skoro článek za článkem by naše
Ti, kdo ve jménu režimu „budují" a „p'áv tomlo vydání „Čs. světa" článek nadepsaný
jen) časopisu „Poľnohospodárská výroba doma tvrzení ověřil. Ale snad to už není třeba. Vy už nují"; velkohubí ideologové „socialismu", tak
„Osobní vlastnictví v Československu". Tvrdí,
i v zahraničí" (víz č. 18. ze září 1960):
teď jistě sami budete posuzovat různá tvrzení velkorysí v pomoci méně vyvinutým zemím, v
že jsou stiháni jen „spekulanti a podvodníci,
»Som 81-ročná. Pôdu, ktorú som užívala, „Čs. světa" opatrně a po staročeskú dvakrát nichž tuší prostor budoucích výbojů komunls*
kteří těží zpravidla z nevědomosti druhého".
Jinak ale „osobní majetek je za všech okol odovzdala som JRD do obhospodarovania na měřit, než něčemu z povídek pražských komu-'! mu, a škudliví doma, kde se cítí být jistí svou
—jo—
osm ,, mocí.
ností zaručen". Ovšem, chcete-Ii něco ze svého základe rozhodnutia MNV. Môžem dostať od nistů uvěříte.
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. V předvečer 28. října vy
dala Rada svobodného Československo pro
volání k domovu, které bylo vysíláno rozhla
sovou stanicí Svobodná Evropa a Hlasem Ame
riky, v němž připomíná, že bylo výsměchem,
když Chruščov vystupoval ve Spojených náro
dech, jako zastánce nesvobodných národů. RSČ
vyslovila naději, že se svobodný svět všemi
silami přičiní o to, aby se na porad mezinárod
ních jednání dostala otázka ujařmených ná
rodů. Rada SČ vzpomněla všech, kteří položili
život za svobodu země, byli, anebo jsou persekuovóni. Rovněž Rada žen Svobodného
Československa v New Yorku vydala provolání
k 28, říjnu, ve kterém zdůraznila, že ženy v
zahraničí informují při každé příležitosti svět
o porobě čs. lidu doma a o otroctví čs. žen.
— V krajanských střediscích ve Spojených stá
tech se konaly oslavy vzniku ČSR v neděli 30.
října. Tak na oslavě v Clevelandu měl projev
republikánský poslanec Karel Vaník. — Na
diskusním večeru ve Washingtonu, který v
rámci letošních vzpomínek 28. října uspořádala
Čs. společnost pro vědu a umění v exilu, před
nášel prof. Vratislav Bušck o čs. ústavách z
roku 1920, 1948 a 1960. —• V Chicagu zemřel
náhle František Baroch, bývalý krajský tajem
ník čs. strany národně-socialistické v Ústí nad
Labem. F. Baroch vystupoval nebojácně proti
komunistickým násilnostem v severočeském
pohraničí po roce 1945 a po únoru 1948 unikl
komunistickému pronásledování jen odvážným
útěkem na svobodný Západ.

KANADA. Odhodlaný a statečný projev
kanadského ministerského předsedy Diefenbakera ve Valném shromáždění spojených náro
dů, v němž odsoudil sovětský kolonialismus a
žádal na Chruščovovi právo svobodných vo
leb pro všechny národy sověty podmaněné a
možnost určití si vládu podle svobodné volby,
měl mimořádný ohlas v kanadském tisku a
rozhlasu. Po návratu do Ottawy dostalo se
kanadskému ministerskému předsedovi nadše
ného přijetí na letišti velkými davy, mezi ni
miž byli naši krajané a exulanti. Ota Hora,
který je tiskovým tajemníkem oitawských et
nických skupin, poděkoval ministerskému před
sedovi jménem porobeného domova, kterému
dal Diefenbaker svým projevem naději na
osvobození. — Dr. Petr Zenkl, předseda vý
boru Rady svobodného Československa pro
mluvil na oslavách 28. října v krajanských stře
discích; 28. října t. r. v Ottawě a 30 .října t. r.
v Torontu. V obou místech bylo pořadatelem
oslavy Čs. Národní sdružení společně s RSČ
v Kanadě, Jednotou Čs. protestantů, Čs. bap
tistickým sborem, ČOL, Sokolem, Čs. Orlem v
exilu a j. V Ottawě měl dr. P. Zenkl rozmluvu
s novináři a promluvil na slavnostním banketu
v Batavě za přítomnosti poslanců a senátorů
kanadského parlamentu. Ve všech místech se
dostalo dr. P. Zenklovi pocty a ocenění za
jeho obětavou a záslužnou činnost. — Dr. Jiří
Škvor — básník Pavel Javor byl prohlášen na
francouzské universitě v Montrealu doktorem
filosofie. —

AUSTRÁLIE. V Brisbane sešli se krajané a
exulanti k pietni oslavě 28. října. Pozvali si
p. D. J. Killena, poslance australského federál
ního parlamentu, který proslovil srdečný po
vzbuzující projev, adresovaný vlastencům v
Československu. Připomenul velké muže první
republiky a zakončil Komenského slovy, které
president Masaryk rozebírá v první kapitole
své Světové revoluce. Poslanec Killen zná Ma
sarykovy spisy z anglického překladu a patři
k jeho obdivovatelům. Po projevu bylo pro
vedeno historicko-vzpomínkové pásmo Vyše
hrad. Slavnost byla zakončena hymnou. —
Protisovětská shromáždění za svobodu občanů
v komunisty ovládané východní Evropě — v
Československu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku
a Bulharsku se konala v různých místech Au
strálie. V Sydney a v Melbourne protestovali
mimo jiné i českoslovenští exulanti proti ny
nějšímu komunistickému panství ve vlasti. V
Melbourne prohlásil ministerský předseda Menzies: ,,Sovětský svaz je největší koloniální
mocností na světě. Když si Chruščov opravdu
přeje mír, musí nejdříve osvobodit podmaněné
náiody, žijící v područí Sovětského svazu/' —
V Sydney organisovali východoevropští emi
granti výstavu fotografií na motto: „Sovětské
impérium". Výstavu otevřel australský ministr
spravedlnosti Garfield Barwick. — Australští
občané v Sydney a v Melbourne kvitovali čin
čs., polských, maďarských, rumunských a bul
harských emigrantů s povděkem a své nadšení
projevovali při každé příležitosti.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 10., listopad 1960

Přehled sportovních aktualit v Československu
Už v zářijovém čísle Č. S. jsme se zmínili o
tom, že v Praze probíhalo soudní přelíčení
proti skupině lidí, kteří prý podvodnými ma
chinacemi ovlivňovali sportovní výsledky za
řazené do „Sázky", a tak se obohacovali, ale
rozsudky nad těmito provinilci — mezí nimiž
byli i známí sportovci — jsme se dlouho ne
dověděli. Až teprve v úterý 11. října, v před
večer zahájení nového ročníku hokejové ligy,
československý rozhlas oznámil posluchačům,
že v srpnu letošního roku byli u Lidového sou
du v Praze IX. odsouzeni: ing. František Plamí
nek, Jan Golha, Karel Souček a Jiří Hanzl nepodmínečnými tresly od 1 do 6 roků, a další
pak: „Vova" Zábrodský, Břetislav Dolejší, ing.
Miloš Vecko, Jaroslav Jandourek a František
Pozníček k irestům od 16 měsíců do dvou let
podmíněně na 4 až 5 roků. V srpnovém pře
líčení vyšlo také najevo, že kromě těchto hlav
ních organisátorů, se v sezóně 1957/58 zúčast
nilo ovlivňování výsledků pro Sázku ještě dal
ších 67 sportovců: hokejistů, fotbalistů, dva
stolní tenisté, několik zápasníků a jeden cy
klista, jejich tresty však nepodléhají civilnímu
právu. Komunisté však vytvořili izv. čestné
sportovní soudy a potrestali všechny tyto spor
tovce a sportovní funkcionáře. Jisté je, že pře
dem byl dohodnut výsledek hokejového ligo
vého střetnutí pražské Sparty s Kladnem (4:4),
a že jistě i u ostatních hráčů nešlo v zásadě —
ani když jim to komunisté nedokázali — o
čestnou věc. Avšak i kdyby bylo všechno prav
da, co komunisté tvrdí, a tato provinění by
byla jediným důvodem odsouzení, hlavním vinníkem zůstává stejně komunistická výchova a
morálka. Zkušenosti nás učí, že komunisté ne
jsou tak poctiví, aby měli velký zájem o ně
jakou pravou očistu. Vždyť například jeden z
jejich předních členů, bratislavský starosta
František Čáp, si nechal v r. 1956 velkým ná
kladem upravit byt z městského fondu, dostal
za to jen stranickou důtku, mohl ve svém úřa
dě zůstat až do konce funkčního období, a
nyní i nadále zastává vysokou funkci vedou
cího pobočky Úradu pro normalizáciu na Slo
vensku. Tomu, kdo trochu blíže zná některé z
těchto postižených, je až příliš podezřelé, že
jde většinou o sportovce, kterým „rodná stra
na" nepřirostla k srdci. K přestupkům došlo v
sezóně 1957/58, tedy před třemi roky. Komu
nisté zřejmě o tom všem už tehdy věděli, ale
schovali si celý případ na vhodnou dobu, a
právě letos poznali, že je čas k zásahu. Až na
několik výjimek (brankář čs. fotbalového ná
rodního mužstva Dolejší, hokejisté pražské
Sparty Vova Zábrodský a Jiří Hanzl, a zápas
ník Souček, byli vyloučeni z řad „českosloven
ské tělovýchovy") jde sice o tresty zastavení
činnosti na kratší dobu, ale u všech nepod
míněných trestů je zákaz representace v mezi
národních utkáních, a to u hokejistů do konce
sezóny 1960'61, a u ostatních sportovců do
konce roku-1961, což je už tedy mnohem horší.
Jelikož mezi potrestanými je několik předních
hokejových representantů, bude čs. národní
mužstvo na příštím mistrovství světa (od 2.—12.
března v Lausanne a v Ženevě) oslabeno.
Zvláště citelně bude znát neúčast dvou hráčů
pražské Sparty: kapitána národního teamu
Karla Guta, a obránce Františka Tikala (viz ČS
březen 1960), ale i kladenští hokejisté: Bacílek,
Volf a Lidický patří k oporám čs. hokeje.

Mandlíkovo zranění ve štafetě na 4X400 m
rozhodlo o porážce Čechoslováků s východo
německými lehkými atlety
Na Strahovském stadionu v Praze vybojovali
českoslovenští lehcí atleti třeli a poslední mezi
státní utkání letošní olympijské sezóny, ve kte- ,
rém — ačkoli vytvořili Iři nové národní rekor-;
dy — prohráli s východoněmeckým družstvem
v soutěži mužů 102:107 b. a v soutěži žen
36:70 b. První den bojů (sobota 8. října) pro
bíhal za velmi hustého deště, který po čtvrt
hodince proměnil dráhu strahovského stadionu
spíše v bazén než v dějiště lehkoatletického
střetnutí, v závěrečný den se počasí zlepšilo,
a také výkony borců byly proto daleko hod
notnější. Československé družstvo nastoupilo;
s osmi nováčky, kteří sice vytvořili řadu osob-

nich rekordů, a ukázali se napoprvé velkými
bojovníky, ale na zkušené východoněmecké represenfanly (zařadili se v posledních letech
mezi evropskou elitu) ještě nestačili. Zvláště
vytrvalecké trati, který bývaly za Zátopkovy
éry doménou čs. lehké atletiky, jsou nyní nej
větší slabinou. O vítězství východoněmeckých
mužů rozhodla až poslední disciplina, štafeto
vý běh na 4X400 m, ve které první dva Čs.
běžci Váňa a Trousil získali sice před němec
kými čtvrtkaři pětimetrový náskok, ale třetí
člen štafety, sprinter Mandlík (vyhrál 100 m a
200 m), se zranil, a jen tak tak, že vůbec mohl
předat kolík. Ovšem ve svém úseku ztratil ne
jen náskok dvou předešlých běžců, ale dopomohl Němcům k vedení, které nakonec zname
nalo jejich vítězství nejen v této štafetě, ale
i v mezistátním utkání! Z československých leh
kých atletů dosáhl nejlepšího výkonu tyčkar
Rudolf Tomášek, který zlepšil svůj vlastní čs.
rekord, vytvořený na olympijských hrách v Ří
mě, ještě o 1 cm, když skočil 451 cm, což je
už výkon světové úrovně. Tento 22-íetý talen
tovaný tyčkar, zaměstnanec Výzkumného ústa
vu silnoproudé elektrotechniky v Praze, který
pomýšlí v příští sezóně zdolat výšku 460 cm,
potřebuje ještě rychlejší, uvolněnější rozběh, a
pak bude schopen dosáhnout ještě lepších vý
konů, a není vyloučeno, že by mohl na olym
pijských hrách v Tokiu zasáhnout i do závěreč
ných bojů o medajíe. Také oštěpář Vojtek byl
v tomto mezistátním utkání v dobré formě, a
na třetí hod vytvořil výkonem 75,32 m nový
čs. rekord (zlepšil tak o 25 cm dosavdní čs.
rekord Dušátka). Z mužských soutěží stojí za
zmínku ještě vítězný hod čs. dlskaře Němce, i
který i na rozbláceném terénu dosáhl pozoru
hodného výkonu 54,16 m. — V soutěži žen zví
tězilo v Praze východoněmecké družstvo nad
čs. teamem podle očekávání hladce 70:36 b.,
když vyhrálo devět z deseti disciplin. Z česko
slovenských žen stála na stupních vítězů pouze
diskařka Němcová, která měla velmi pěknou
sérii hodů přes 53 m, a posledním hodem zlep
šila svůj vlastní čs. rekord ještě o 18 cm, když
dosáhla 54,39 m.

Přesvědčivé vítězství čs. fotbalistů
nad Holanďany
Po více než 13-leié přestávce došlo v neděli
30. října na hřišti Sparty v Praze na Letné k
mezistátnímu utkání čs. fotbalistů s Holanďany,
které bylo pro oba teamy přípravou na důle
žitá kvalifikační utkání pro mistrovství světa
v Čile. Ačkoli omlazené čs. mužstvo podalo
jen průměrný výkon, zvítězilo nad holandskou
jedenóckou zcela zaslouženě vysoko 4:0,- polo
čas 2:0. Nejlepším hráčem čs. teamu byl brati
slavský brankář Šroif, který zneškodnil několik
nebezpečných akcí Holanďanů, dobrý výkon
podal i kapitán Novák v obraně, i všichni tři
záložníci: Pluskal (Dukla Praha), Popluhar (Slo
van Bratislava) a Masopust (Dukla Praha). V
útoku sice ještě vázla souhra, ale je dosti
pravděpodobné, že trenér Vytlačil s některými
hráči tohoto kvinteta bude počítat i pro mezi
státní utkání příštího roku, hlavně pro střetnutí
se Skotskem a Svobodným Irskem, ve kterých
se bude rozhodovat o účasti Čechoslováků na
světovém šampionátu v Čile. Zvláště oba křídelní útočníci- 19-letí chlapci: trnavský Štibra
ný, o Mašek z pražské Sparty, jsou příslibem
do budoucnosti, a jistě bude dána možnost
další representace i střednímu útočníku Kladna
Kadrabovi, který je hráčem velkého přehledu,
s křížovými centry a dobrou střelbou. Autorem
tří branek byl Scherer z RH Bratislavy, čtvrtý
gól střelil Kadraba. — Střetnutí juniorských
mužstev obou zemí v Košicích mělo jen slabší
úroveň, a skončilo bez branek. Pozoruhodné
je, že trenerem holandských juniorů je bývalý
Mezinárodní jury přiřkla Rakušanům vítězství centerforward pražské Slavie a čs. národního
mužstva Jirka Sobotka (trenuje i rotterdamské
v Šestičlenní
Jubilejní 35. Šestičlenní motocyklová soutěž ligové mužstvo Feyenoorden), který se svými
která byla uspořádána v okolí středorakou svěřenci byl na švýcarský cestovní pas i v Ko
ského horského městečka Bad Aussee, se nevy, šicích, a viděl o den později i mezistátní utkání
dařila! Na rozdíl od dosavadních ročníků, je!c A mužstev v Praze.
se tentokráte tato tzv. olympiáda motoristů nc
Dosavadní bilance utkání
dobrých asfaltových a betonových silnicích, ač
s holandskými fotbalisty
koli soutěž vyžaduje trati horší kvality a v
Pražské střetnuti representačních A mužstev
terénu, — a naopak zase poslední úsek šesté Holandska a ČSR v Praze bylo teprve 4. ofi
etapy byl iak obtížný, žo ho jen málo jezdci ciálním mezistátním utkáním fotbalistů obou
zdolalo. 25 km od Zeitwegen byla dokonce států. Všechny tyto 4 zápasy vyhiálo ČSR.
velká část motocyklistů zdržena ucpáním hor' 29. května 1932 v Amsterodamu 2:1 (brankami
ského úseku, a tak .Mezinárodní sbor rozhod levého křídla Čipery, a Oldy Nejedlého),
čích schválil po závodě veřejným hlasováním, 5. června 1938 v Le Havre 3.0 (góly: Nejedlý,
aby bylo jezdcům strojů do 175 ccm připočienc Košťálek a Zeman) a 22. června 1947 v Amste
k dosavadnímu času deset minut tolerance, dc rodamu 2:1, když obě branky střelil Laco Ku250 ccm 20 minut a nad 250 ccm 30 minut bala. — V zápase na mistrovství světa v Le
(Lehké stroje totiž projely hladce, těžké zů- Havre 5. Června 1938 zvítězilo ČSR až teprve
slaly trčet v zataraseném terénu.) Podle těchtc po prodloužení — v této sestavě: Plánička,
výsledků bylo v hlavní soutěži o Mezinárodn Burger, Daučík, Košťálek, Bouček, Kopecký,
trofej (jedou šesiičlenná družstva jen na stro Říha, Simůnek, Zeman, Nejedlý, Rule.
jích domácí výroby) prohlášeno vítězem česko
slovenské družstvo. Na protest Rakušanů se
SPORTOVNÍ ZAJÍMAVOSTI VE ZKRATCE
však druhý den sešla opeř mezinárodní jury,
Rohovnické utkání Praha — Londýn v Lon
a v tajném hlasování 8:6 hlasům zvrátila sve dýně skončilo nerozhodně 10:10. Většina boxe
rozhodnuli, a anulovala celý posledný úsek rů dosáhla bodového vítězství, pouze čs. borec
6. etapy, ve kterém sice čs. závodníci Klimt c Holubovský vyhrál nad Angličanem MacNeilem
Šedina byli zatíženi celkem 18 trestnými body, ve 2. kole t. k. o. — Podle nových pravidel je
ale rakouský team dostal 42 a Švédové do technický knock out nahrazen výrazem „r. s. c."
konce 48 trestných bodů. Po tomto novém hod (referee stopped contest), což znamená, že roz
noceni obsadilo Rakousko první místo, nebot hodčí zastavil boj. Podle nových pravidel a
jeho jezdci projeli všech předešlých pět etap tohoto nového termínu může rozhodčí zastavit
bez trestných bodů, naopak čs. representant boj pro absolutní převahu jednoho z rohovníků
Polanka nemohl ve čtvrté etapě do předepsa nebo pro nemožnost pokračovat v boji. — 64.
ných dvou minut nastartovat slroj ČZ a by ročník nejstaršího závodu lehkých atletů na
zatížen jedním trestným bodem. Vedoucí čs evropském kontinentě „Běchovice — Praha"
družstva samozřejmě podali protest, který budí vyhrál Tomáš z Hradce Králové, který zaběhl
projednáván na příštím zasedání Mezinárodn 10 km za 31:41,0 min. Traťový rekord drží od
motocyklové unie FIM v Paříži, ale je dost r. 1958 časem 31:05,0 min. Tomis z Dukly Pra
nepravděpodobné, že by se na tomto rozhod ha. — Tradiční „Košický maratón" vyhrál letos
nuti něco změnilo. Konečné poradí v hlavni anglický dlaždic Samuel Hardicker pred Svá
soutěži o Mezinárodní trofej bylo tedy toto: dem Vaidem a Finem Viscarim. V 3ó-leté histo

Křížovka «Českého Slova»

Vodorovně: 1. První část tajenky (od Jána
Kollára); 14. nádoba k pití; 15. afr. řeka;
16. spojka; 18. dát; 19. začátek čs. hymny;
20. je mu známo; 22. geometr, zkratka; 23.
Evropan; 24. Jihoafričan; 26. obyvatel Asie;
28. malým kometám;
31. Matica slovenská;
32. franc. plátno (fon.);
34. president ČSR;
36. evrop. sopka; 37. arab, jméno; 39. slov,
ZÁPADNÍ NEMECKO. V predvečer 30. októ dívky; 40. měl touhu; 42. lat. fa; 44. Kiplingův
bra oslavili slovenskí zamestnanci Českosloven had; 45. kongres; 46a. jsou ke splnění; 49. řím
ského oddelenia rozhlasovej stanice Svobodná ský vladař; 53. třetí a poslední část tajenky.
Európa 42. výročie Marlinskej deklarácie kul
Kolmo: 2. město v ČSR; 3. zahrada; 4. po
túrnym večierkom v Koncertnej sieni Bavor
ského ministerstva hospodárstva v Mníchove. krývá hlavu; 5. květina; 6. hospodář; 7. finské
jezero; 8. šicí potřeba; 9. ital. člen; 10. země
Hudobná časť programu pozostávala z umelec
v Africe; 11. jako 16. vodorovně; 12. spojka;
kej i ľudovej piesňovej tvorby českej a sloven 13. výraz pro španělsko-portugalský; 17. druhá
skej, a z ukážok svetovej vokálnej literatúry. část tajenky; 19. vápencové pohoří; 21. slov,
Účinkoval v nej Dr. Jozef Šrámek, Viktor alegorie; 23. Daidalovo volání; 25. čistil; 27.
Magdolen a Vojtech Vogel. Recitácie pred velký ital. básník (2. p.); 29. temnota; 30. zkr.
Maďarska; 33. stát Asie (s = z); 35. vrcholný
niesli členovia československej produkcie.

1. Rakousko (bez trestných bodů); 2. Česko1 t. b.; 3. švédsko 1 t. b. (menší počet kladných
bodů); 4. Velká Británie, 5. Východní Německo,
6. SSSR, 7. Západní Německo, 8. Polsko, 9. Itá
lie. — O špatné organisaci rakouských pořada
telů svědčí to, že například čs. časoměřiči svým
měřením zjistili, že čs. jezdec A. Roučka jel v
závěrečné rychlostní hodinové zkoušce soutěže
O Stříbrnou vázu (jedou družstva na strojích
i cizí výroby), kterou vyhrál italský team před
ČSR, o dvě kola více než bylo uvedeno v ofi
ciálních výsledcích.
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rii tohoto závodu pouze 6 čs. běžců se zapsalo
do seznamu vítězů: v r. 1924: Halia, 1934 Sulc,
1945 Špiroch, 1951 Strupp, 1953 Bednář a 1958
Kantorek. — Fotbalisté RH Bratislavy podnik
nou dvouměsíční zájezd do USA, Kostariky,
Kolumbie, Hondurasu a dalších států. 3. prosin
ce hrají ve Filadelfii, o den později v Novém
Yorku a 11. prosince v Chicagu. — V Praze
prohráli čs. judisté mezistátní utkání s mistry
Evropy, s Francouzi, jen těsně 5:7. O judo je
nyní v celé Evropě velký zájem, nebot se stane
už na příštích olympijských hrách v r. 1964 v
Tokiu olympijským sportem. — A konečně v
mezistátním utkání ČSR — Maďarsko v Sombathély vytvořili sice čs. representanti 6 nových
národních rekordů (Syrový v olympijském troj
boji těžké váhy vzepřel 447,5 kg), přesto však
podlehli domácím borcům 3:4.
K. Drážďanský, Mnichov

Kbely u Prahy. Národní podnik Pal vyrábí
výkon; 37. dopis v přesm.; 38. zkratka mlad
šího; 41. žasnutí; 43. vozidla; 46. kosák; 47. měsíčně, pod přísným vojenským dozorem, 250
nerost; 48. tím končí abeceda; 50. lat. mě; speciálních startérů pro lanky a letecké měřicí
přístroje.
51. éter bez souhlásek; 52. plos. míra.

tislo 10., listopad 1960

Čemu se doma smějí
Tento vtip k nám bv] dovezen z Bulhar
ska . ..
Bulharský komunistický prominent se baví s
návštěvníkem z Polska a najednou zhasne
elektrické světlo, sedí se vo tmč.
Ptá se polský host bulharského soudruha:
„Stává se vám to často, že je vypínán elek
trický proud?"
i
„Docela pravidelně", odpovídá hostitel. „U,
vás je to laky tak?"
;
„Ale kdepak! Naše elektrárny stačí krýt :
všechnu spotřebu", povídá Polák.
' j
„Tak to jste teda pěkně pozadu za vývojem", I
Bulhar nato. „V tom vašem stádiu jsme byli
my už před 15 letv!"
I
*
I
Vlaslunil Rada dobře maluje. A je pr\r také
velmi šikovný ve výběru „příznivců" — a tak j
je dnes už „laureátem státní ceny", nosi- ,
teleni tzv. Rádu práce a taky „národním uměl
cem".
Soudruh pplk. Emil Zátopek je zase „zaslou
žilým mistrem sportu".
Koluje mezi Pražáky tento vtip:
„Jaký je rozdíl mezi Radou a Zátopkem?"
i
???? '
!
„Žádný. Oba si ty svoje tituly vybehali/"

Zprávy z měst a krajů
Praha. Na Karlově náměstí v Praze 1, v jižní
části parku, bude v příštím roce postaven
pomník českému lékaři a přírodovědci J. E. Purkyněmu. Je dilem sochařů Kosáka a Strunce.
Bude proveden v bronzu a vysoký přes tři
metry.
Opava. V rodném domku Pavla Křížkovského v Holešovicích byla 2. října otevřena pa
mětní síň tohoto vynikajícího hudebního skla
datele v období před ICO lety.
Kladno. V Kladně byl 22. září odhalen pa
mátník obětem fašistické persekuce. Jeho
autorem je Ladislav Novák.
Strakonice. Rodný domek F. L. Čelokovského
ve Strakonicích je nejlépe instalovaným památ
níkem v jižních Čechách.
Praha. Pamětní deska Elišce Krásnohorské
byla odhalena na budově někdejší svatovojtěšské školy v Praze 2, Pšfrossova ul. 15, kde
bylo roku 1890 zásluhou této české spisovatciky otevřeno první dívčí gymnasium ve stře »ní
Evropě, tak zvaná Minerva. — Na budově Stát
ní banky Na příkopě byla odhalena pamětní
deska F. Chopinovi na paměť toho, že zde, v
někdejším hotelu U černého koně, bydlel. —
V kovářské dílně Uměleckých řemesel v Praze
se dokončuje kostra nových dveří, pro Zlatou
bránu sv. Víta na Pražském hradě. — Ve středu
10. října došlo ve Vršovicích k dopravní ne
hodě na nároží Moskevské a Ruské třídy, když
tramvaj č. 1 vykolejila a narazila na montážní
vůz Dopravních podniků. Při nehodě bylo zra
něno 26 osob. — Obávaným příslušníkem tajné
policie v Libni je udavač Jiří Matuška. Je mu
28 let a bydlí v Praze 8, V zahrádkách Č. 825.
Nelahozeves. Tradiční slavnost Dvořákova
Nelahozeves se konala 11. září. Účastníci vy
slechli skladby A. Dvořáka v podání Pražského
tria a promluvil k ním známý dvořákovský ba
datel z Anglie Dr. John Oapham z university
ve Walesu.
Šumperk. Na katastru obce Moravičan se
provádí již pátý rok výzkum popelnicových po
hřebišť. Pohřebiště se nalézá 30 až 40 cm pod
zemí a rozkládá se na čtyřech hektarech. Do
posud bylo prozkoumáno 320 hrobů.
Olomouc. Olomoucké divadlo oslavuje 40 let
trvání. Má čtyři soubory s celkem 428 zaměst
nanci. Z toho je 256 uměleckých pracovníků. —
Na Leninově třídě dán do provozu studentský
domov „Kolej 17. listopadu 1939". V této koleji
bude ubytováno 512 studentů a menza je urče
na pro 1500 studentů. — První vlak z Olomou
ce do Prahy přijel před 115 lety. Vyjel ráno
20. srpna 1845 a byl tažen dvěma parostroji. —
Palackého universita v Olomouci jako první v
republice zahájila „průkopnickou práci"— spo
jení školy s praxí. Posílá studenty do továren
a do dolů.
Trutnov. Usnesením okresního národního vý
boru v Trutnově byl Špindlerově Mlýnu a Ján
ským Lázním přiznán městský charakter. Špindlerův Mlýn má jen 1600 obyvatel.
Žumberk. Hrazená ves Žumberk v jižních Če
chách je jedinou památkou svého druhu ve
střední Evropě. Má ještě zachované hradby a
bašty, které pocházejí z konce XV. století.
Blatná. V tamním zámku jsou instalovány
různé sbírky nábytku, loveckých trofejí, obrazů,
knih, krojů, zbraní — a Purkyňovo muzeum.
Písek. Lesnická škola v Písku oslavila ve
dnech 13. až 15. srpna 1960 sedmdesáté páié
výročí svého založení.
Mohelnice na Šumpersku. Při prováděném vý
zkumu velkého sídliště z mladší doby kamenné,
ze čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem se
podařilo objevit další důkazy o životě nejstar
ších zemědělců a soustavu pecí.
Olomouc. V Bolelouci bylo odkryto 12 žáro
vých hrobů a jeden hrob skrčence. Jde o po
hřebiště z mladší doby bronzové asi z roku
1100 před Kristem.
Příbram. Nejstarší budova v Příbrami stará
radnice zvaná Rychta, bylo v těchto dnech
zbourána.
Banská Bystrica. Stredoslovenský televizní
vysílač na Suché hoře u Banské Bystrice začal
zkušebně vysílat 28. října.
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Telč - „moravské Benátky
Telč leží na pradávné obchodní cestě ve
doucí z Podunají na sever k Jihlavě a dál
k hlavnímu městu. O původní osadě se zmíňuií už listiny z druhé poloviny 12. století;
nová Telč vznikla asi o sto let později jako
vodní pevnost na ostrohu mezi třemi jezery,
uprostřed lesů Vysočiny.
Návštěvníci jí dali řadu jmen: „moravské
Benátky" ji jmenují jedni, „jezerním městem",
„moravskou Sibiří" ji nazývají druzí. Pokud
je nám známo občané sami hovoří o svém
městu jako o „bílé Telčí" — protože její do
my na náměstí tak oslnivě svítí, oprc-li se do
nich slunce ...
Patnácté a zvláště pak šestnácté století
bylo obdobím rozkvětu města — to za doby
moravského zemského hejtmana ZachariáŠe
z Hradce a na Telči, který k sobě pozval
vlašské stavitele, aby mu přebudovali starý
gotický telčsky hrad v renesančním slohu.
Tito umělci pak přestavěli i mnoho měšťan
ských domů a podíleli se významně na jejich

Brno. V nedělí 9. října byl v Rajhradě u Brna |
odhalen památník Josefa Dobrovského. Busta |
je dílem akad. sochaře M. Axmana z Brna a '
architektonické řešení navrhl arch. J. Sirotek.
Kladno. Na Dole Václav Nosek v Tuchlovicích vznikl 23. září v dopoledních hodinách
požár, při kterém zahynulo 20 horníků. Příčina
požáru dosud zjištěna nebyla.
Louny. V závodě Severočeského průmyslu
masného v Lounech byly zjištěny mnohatunové
ztráty masných výrobků v celkové hodnotě
220.0C0 Kčs. Jeden ze zaměstnanců zašantročil
dvě a půl tuny sádla, jiný ukradl šest metráků
uzenin a dva a půl metráku masa. K svačinám
se denně spotřebovalo přes půl metráku uze
nin.
Třeboň. Známá Zlatá stoka na Třeboňsku,
která spojuje celou soustavu rybníků, se začala
důkladně opravovat. Práce potrvají do konce
příštího roku. — U rybníka Svět bude postave
no nové moderní sanatorium pro choroby po
hybového ústrojí.
Žilina. Právě byla dokončena elektrifikace
100 kilometrů dlouhé železniční tratě z Valaš
ského Meziříčí do Žiliny.
Karvina. Před třemi měsíci byla na autobuso
vém nádraží v Karviné Vl-Stalingrad postavena
čekárna. Zapomnělo se však na střechu. Hor
níci si stěžují, že není příjemné čekat v dešti na
autobus v čekárně, jež má sice barevné boky,
ale žádnou střechu.
česká Lípa. Vagónka Tatra zaměstnává 2000 i
osob. Závod vyrábí denně dva nákladní želez
niční vagony a nyní rozšiřuje provoz. Za tím
účelem se staví již sedmá montážní hala.
Ústí nad Labem. V Severočeském kraji došlo
od začátku roku ke 2.276 dopravním nehodám,
které si vyžádaly 92 obětí na životech a 450
těžce zraněných. Hmotná škoda obnáší čtyři
miliony Kčs. — Hlavní železniční stanice v Ústí
nad Labem dostane elektrické zabezpečovací
zařízení, které bdí nad provozem celého ná
draží.
Kopřivnice. Kopřivnická Tatra předala 19 i. '
zv. bulačů směn prokurátorovi. Jsou mezi nimi •
Bohumil Masarik, Alexandr Zlatník a Josef Ze-1
lenák.
Michalovce. Na bílé hoře u Michalovou byla
dokončena stavba
retranslační věže, jež
umožní příjem televizního vysílání ze Sovět
ského svazu pomocí retranslační trasy pro celé
území Československa.
Duchcov. Ladislav Kočí byl zaměstnán v
duchcovské požární zbrojnici, organisoval pla
né poplachy a založil devět požárů. Byl za to
odsouzen na 21 let vězení. Zajímavá byla jeho
obhajoba před soudem. Chtěl se prý stát ne
postradatelným, aby bo neposlali zpátky do
strojní traktorové stanice za volant traktoru!
České Budějovice. Druhý největší pivovar v
Jihočeském kraji „Samson” oslavil v srpnu sto
šedesáté páté trvání závodu. — Jihočeské pa
pírny překročily za první pololetí 1960 materiá
lové náklady o více než dva a půl milionů
Kčs. — Jižní Čechy jsou významnou zeměděl
skou oblastí s 8.5 procenty zemědělské půdy
státu.

výzdobě sgrafity a freskami. A pak šla sta*
letí, hovořila svými vlastními slohy a dovednosií umělců domácích škol.
Románské věži, najstarší zachované památ*
ce Telče je dnes sedm set let; telčské náměstí;
mluví pak řečí středověku. Se tří stran je I
lemováno několika desítkami jednopatrových
domů s podloubím, jediné průčelí a štít ne
jsou stejné v tvaru, ozdobách a ani v barvě
omítky — tak vypadaly, když jsme je viděli
naposled. Severní stranu náměstí uzavírá zá
mek pána z Hradce a na Telči, bývalé sídlo
moravské větve Vitkovců, dnes státní majetek.
V letech 1950—-1954 byla řada domů na
náměstí v Telči (která je dnes takzvanou
městskou památkovou reservací) nákladem
prý kolem dvou milionů korun pod dohledem
Státní památkové péče opravena resp. upra-1
véna.
Větší roli než peníze, jak víme, hrála při'
obnově města obětavost místních občanu, je
jich láska k „bílé Telči".
Vofous '

Svidník. V neděli 2. října byl ve Svidníku ote
vřen nový oděvní závod „kapitána Jána Ná
lepky". V třetí pětiletce má závod zaměstnat
přes 1500 pracovníků.
Jirkov. Družstvo hodinářů a zlatníků v Jir
kově na Chomutovsku půjčuje náramkové ho
dinky i budíky za denní poplatek 30 až 50 ha
léřů.
Liberec. Do konce března 1961 má být na
Vavřincově vrchu v Liberci postaven Dum tele
vizní služby. — Zahraniční studenti z několika
desítek zemí se během prázdnin připravovali
v Liberci ke studiu na různých vysokých školách
v ČSR. — V Růžodole zahájena stavba velké
mlékárny, která má zásobovat hlavně okresy
Liberec a Jablonec nad Nisou. Provoz zahájí
1. ledna 1963. — V celém Liberci ani v Jablonci
nad Nisou nejsou k dostání postýlky pro děti.
Valašské Meziříčí. Z Valašského Meziříčí do
Puchová vyjel v úterý 13. září první elektrický
vlak.
Chuchelná. V Chuchelné byla v roce 1958 do
stavěna osmiletá střední škola. Přes stálé urgence chybí ještě dnes: Dohotovení digestoře,
hříště zarůstá býlím a nikdo se nestará o jeho
dokončení, požární nádrž byla postavena tak,
že se z ní napuštěná voda vytratila, kanalizace
je špatná, ve sklepě je mokro, chrániče radiá
torů v tělocvičně odpadávají a již v roce 1953
měl být dodán nábytek — ale dosud se tak
nestalo!
Byiča. Toio mestečko je strediskom širokého
okolia, mnoho ľudí sem denne prichádza. Za
ráža skutočnosť, že tu niet nikde nijakých hy
gienických zariadení. Nečudo, že si ľudia na
i
námestí zamykajú dvere a dvory. Najdôležitej
I
ším sirediskom kultúrneho života je tu kino.
Lenže musíte mať poriadnu odvahu ísť do
neho. Lebo keď sa vrátite, musíte urobiť doma
poriadnú očišťovaciu a odhmyzovaciu kúru.
Most. Podle usnesení krajského národního
výboru v Ústí nad Labem má být Most vy
budován pro 100.000 obyvatel. —• Ve Stalino
vých závodech v Záluží se bude zkušebně za
vádět 42 hodinový pracovní týden. — V Mostě
bylo odsouzeno několik zaměstnanců Pramene.
Obžaloba je vinila z rozkrádání národního
majetku. Konrád čvančara byl odsouzen na 14
let vězení, Ludmila Lerchová na 10 let, B. Ellschloger na 7 Jet, J. Ullik na 5 let a J. Randa
na šest měsíců. U všech jmenovaných byly vy
sloveny ještě tresty vedlejší.
Doksy. Nový železniční podjezd byl posta
ven v Doksech na výpadové silnici do Liberce.
Tím- bylo odstraněno jedno z nejnebezpečnějŠich dopravních míst.
Tišnov. V Čebíně se staví největší vápenka v
ČSR. Bude ročně vyrábět více než 10.000 vagó
nů vápna nejen pro stavebnictví, ale i pro
zemědělství. Plný provoz začne v roce 1961.
Sušice. Budova bývalého okresního národní
ho výboru slouží dnes jako internát pro žáky
zemědělské učňovské školy.
Jindřichův Hradec. Na letišti v Jindřichově
Hradci jsou školeni piloti na bezmortorových
letadlech. V tomto roce vykonáno již 1700 star
tů při výcviku.

Dobře vaří — dobře slouží

VAŠATA

Jablonec nad Nisou. Tradiční hotel Zlatý lev
byl opraven a zmodernisován. Nově uveden
v hotelu do provozu speciální bufet Labužník.
Mělník. Tradiční mělnické vinobraní se kona
lo letos ve dnech 24. a 25. září.
Třinec. V Třinci, Ostravě, Frýdku-Místku a ani
v Praze nejsou k dostání duše do jízdních dět
ských kol. V ostravské Nové svobodě z 23.8.
si ulevuje Vladimír Metzner přáním, aby distri
butory vzal čert...
Ostrava. Na slavnostním zasedání ústředního
výboru Odborového svazu zaměstnanců v hor
nictví 8. září v Praze bylo konstatováno, že
osiravsko-karvínskému uhelnému revíru se ne
podařilo splnit plán těžby koksovatelného uhlí
a že je povážlivé, že hlavní příčinou těchto >edostatků byla opět nízká úroveň řídící a orga
nizátorské práce, v poklesu kázně a discipliny
a ve zvýšené absenci. — Připravuje se rekon
strukce ostravských dolů Vítězný únor, Urx a
Stachanov, které mají být sloučeny v jeden. •—
V Severomoravském kraji bylo od ledna do
června zaznamenáno 373 požárů, při nichž pri' > o život 13 lidí a zraněno bylo 44 občanů.
Škoda na majetku činila 6,458.023 Kčs.
Trutnov. Usnesením okresního národního vý
boru v Trutnově byl Špindlerově Mlýnu a Ján
ským Lázním přiznán městský charakter. Špindlerův Mlýn má jen 1600 stálých obyvatel.
Praha. Na území ČSR je 2500 hradů, zámků
a pevností.
Litoměřice. V minulém roce byla provedena
v městě přeložka železniční tratě a tunel upro
stred města byl vyřazen z provozu. Nyní se
dokončuje úprava tunelu na skladovací pro
story pro ovoce.
Jeseník. Na Špičáku v okolí Šupíkovic se roz
kládají krápníkové jeskyně, které patří k vzác
ným přírodním krásám v Československu. —
Paní A. Tatajkové se porouchal vysavač „Stan
dart". Dne 13. dubna jej odnesla do opravny.
Od té doby na opravený vysavač marně čeká.
Plzeň. Při úpravách zřícenin hradu Kašova
na okrese Plzeň-sever byly objeveny dvě za
chované komnaty.
Prestojov. Překrásný renesanční zámeček
Pernštejnů, který uzavírá jednu stranu prostě
jovského náměstí byl restaurován tak, aby
jeho vnější podoba co nejvíce odpovídala
historické skutečnosti. Zvláštní pozornost byla
věnována obnově freskové výzdoby.

KDO ZEMŘEL: V Praze ve věku 83 let hu
dební skladatel a dirigent prof. F. Spilka, žák
A. Dvořáka a zakladatel Pěveckého sdruženi
pražských učitelů. — Ve věku 79 let zemřel \
Praze prof. dr. Quido Vetter, matematik a hi
storik na Karlově universitě. — Vc věku 82 !c
Polyscena Gruberová-Arbesová ,dcera spisová
tele J. Arbesa. — V Brně zemřel prof. dr. K
Absolon, vědec a objevitel macošských jesky
ní. — Jaroslav Doubrava, hudební skladatel <
autor pantominy „Král Lávra" a baletu „Dor
Quipot". — V Praze ve věku 63 let R. Lukeš. —
Dr. Jaroslav Lámeš, prof. v. v. — Jan Hrách
řed. Č. průmyslové banky v. v. ve věku 85 let
— Inž. dr. Adolf Ernest, prof. Vys. uč. technic
kého a odborník na úseku zemědělské vědy
— Josefa Jirásková, matka nedávno zemřelého
prof. Arnolda Jiráska zemřela ve věku 94 let
— Ivo Kalvinský, ved. redaktor Mladé front)
ve věku 29 let. — PhMg. Olga Sedláčková 2
Prahy. — V M. Lázních zemřel Jan Gottliard,
prokurista nakladatelství J. Otto a učitel nc
odb. škole knihkupecké v Praze. — Inž. Josol
Hruška z Prahy ve věku 80 let. — Josef Kraus,
disponent Státní banky v. v. z Prahy. — Věra
Buršíková z Prahy-Shašnic. — Václav Pešek 2
Libně. — Jan Havlík z Dejvic ve věku 77 let. -Dr. G. Sicher, vrchní rabín Židovské nábožen
ské spoločnosti v českých krajích. — MUDc.
Vlád. Koukolík. — Bohuslav Schulz, vrch, soud
ní rada v. v. — Josef Pospíšil, řed. škol v. v. na
Smíchově. — MUDr. M. Magdalena Kůhnová z
Prahy-Vinohrad. — Bohumil Liška, mistr kame
nický z Prahy ve věku 58 let.

PODĚKOVANÍ. Všem, kteří jakýmkoliv způso
bem nám pomáhali zmírniti bolest způso
benou nenahraditelnou ztrátou drahého
otce a manžela Františka Šmída, vyslovuj:
upřímné díky. Hlavní dík patří našemu šéfo
vi p. J. A. Baťovi, továrníku v Sao Paulo,
který tak šlechetným způsobem nás vzal do
své ochrany.
Můroslava Šmídové, Sao Paolo — Batatuba.
.siimiiiiiira
Karel PHcka — František Volí
•STARÝ ČESKÝ KAlENDÁŘ.
250 stran, reloplatěná vazba. DM 311,40. —
Celostránkové barevné obrázky, čelné Ilu
strace v textu, písně s nápěvy ald.
Tuto a mnohé další
KNIHY Z ČESKOSLOVENSKA
najdete v našnro novém kn hkupeclvt.
Vyřídíme rádi písemně objednávky — po
kud možno pište německy nebo angitek)
VYVOZ A DOVOZ KNIH

KUBON & S
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ČESKÉ SLOVO

Komunistický pohled na naše dějiny
Čs. akademie věd v Praze je spolu s přidru
ženou Slovenskou akademií v Bratislavě jedním
z největších vědeckých ústavů na světě. Má de
sítky specialisovaných institucí, kabinetů a ko
misí, vydává množství časopisů, a to česky a
slovensky i ve světových řečech, a soustřeďuje,
řídí a koordinuje práci tisíců vědeckých pra
covníků. Není ovšem všecko věda, co se za ni
vydává. A tak i mezi publikacemi akademie,
jejichž počet jde do tisíců, je nejeden technický
i propagandistický zmetek, který kazí celkový
obraz její práce.
Vedle mnoha knih, které si i za dnešních sví
zelných podmínek zachovaly mezinárodní úro
veň, působí jako vyložený zmetek „Přehled
československých dějin", jehož první díl vyšel
před dvěma lety a dva svazky druhého dílu
letos. Je to práce kolektivní, která má mít cel
kem čtyři díly dohromady o několika tisících
stranách velkého formátu. První díl zahrnuje
čs. dějiny od nejstarších dob po revoluční rok
1848, druhý obsahuje v prvním svazku druhou
polovinu 19. století a sahá v druhém svazku až
po konec první světové války a založení Česko
slovenské republiky v roce 1918. Třetí díl má
popsat dvacetiletí demokratické Českosloven
ské republiky do osudového roku 1938 a zá
věrečný čtvrtý díl má být věnován okupaci,
druhé světové válce a má být doveden až po
současnost.
Svým rozsahem i důkladností je to práce
pozoruhodná, která po vnější stránce nemá
zatím v našem dějepiseciví obdoby. Jakmile
však přihlédneme blíže, zjistíme, že neběží o
práci vědeckou, nýbrž o historiografické ilu
strace k politickým, ideologickým a propagač
ním tézím Komunistické strany Československa.
Vážné námitky by bylo možné vznést už ke
způsobu periodísace našich dějin. Začněme
však vnější, technickou stránkou této edice.
Tento „Přehled" je v podtitulku označen jako
„maketa". Je to slovo sice původu francouz
ského, které se však dnes užívá především v
sovětském dějepisectví. A není nám jasné, proč
je i dnes třeba opičit se po sovětských věd
cích, když přece místo slova „maketa" máme
výstižnější český termín „nárys", nebo „náčrt".
Edice vychází v poměrně velkém nákladu
deseti tisíc výtisků. Máme před sebou svazky,
jak vyšly z tiskárny a které před námi ještě
nikdo nečetl. A přece vazba je už zborcená,
desky se kroutí a projdou-Ii tyto knihy rukama
několika desítek čtenářů, bude z nich to, čemu
středoškoláci říkají velmi případně „salátové
vydání". Papír je špatný, ne o mnoho lepší než
novinový papír rotační a obrázky na něm vy
cházejí nezřetelně. Vrcholem této ledabylosli
jsou dvě věci. V prvním dílu chybí rejstřík, který
je v každé vědecké práci conditio sine qua
non, a ve všech třech dosud vyšlých svazcích
jsou vložené volné listy se seznamem několika
desítek tiskových chyb. To by bylo vysvětlitelné
a omluvitelné, kdyby šlo o publikaci malého
krajského nakladatelství. Jde-li o edici akade
mie, která má čs. vědu representovat před svě
tem, je to trestuhodná neodpovědnosf.
Také kvalita jednotlivých příspěvků je nejed
notná a rozkolísaná, jak je to dáno už vněj
šími okolnostmi. Někteří autoři totiž své pří
spěvky napsali ještě před pádem Stalinova
kultu, jiní v období tání a třetí až za nynějšího
kulturního neostalinismu v minulém roce. Proto
je jejich politická perspektiva nestejná, i když
redakce do rukopisů zasahovala. Přes její zá
sahy jsou některé partie těchto dějin vyloženě
stalinské včetně citátů ze Stalinových spisů, jiné
mají zase nátěr tak zvaně leninský a další,
vzniklé v období tání, alespoň vzdáleně při
pomínají vědeckou historiografii. Tato rozdíl
nost v uchopení látky ukazuje na nemožnost
historické práce za komunismu. Co platilo
včera, neplatí už dnes, a historik by měl vlast
ně po celý život svou práci přepisovat podle
okamžité politické konstelace. Kdyby komuni
stická strana zasahovala i do jiných vědních
oborů stejně barbarsky, technický a vědecký
pokrok by byl nemožný a badání by ustrnulo.
Výrazným příkladem tohoto komunistického
falšování našich dějin je hodnocení Karla IV.
a jeho doby v prvním dílu „Přehledu", zvláště
na stranách 149 až 155. Věci nechybí mimovolný humor. Tento český panovník, nazývaný
„Otec vlasti", který jako první velká postava
našich dějin otvíral okna do světa a byl prvním
uvědomělým Evropanem a světoobčanem na
českém trůně, je totiž v „Přehledu českosloven
ských dějin" představován podle šablony, kte
rou v minulém století vymymselli němečtí pra
vicoví a šovinističtí historikové. Jejich názor na
Karla IV. byl proto záporný, že tento panov
ník prý kvůli českým zemím zanedbával své
povinnosti německého císaře. Tento názor ně
meckých nacionálních historiků minulého sto
letí převzal skoro beze změny Karel Marx,
který mu dal jen rudý třídní nátěr. Ve svém
spise „Chronologische Auszúge", česky vyda
ném pod názvem „Chronologické výpisky",
Marx z téhož důvodu hodnotí Karla IV. zá
porně a jen všeobecně dodává, že prý Ka
rel IV. stupňoval porobu lidu. Ve skutečnosti
Karel IV. budoval jako první český panovník
celou síť nemocnic a starobincu pro chudé a
snažil se, na tehdejší dobu neobyčejně moder
ně, řešit otázku nejnižších vrstev společnosti.
Českoslovenští komunističtí historikové ničím

nezdůvodněný názor Marxův, přejali téměř
beze změny a celý svůj úkol vidí v tom, najít
pro podepření Marxových tezí dodatečné argu
menty. Tak v jejich očích platí velmi málo, že
Karel IV. založil první universitu ve střední
Evropě, že vybudoval mnoho stavitelských kle
notů a že v jeho době naše výtvarné umění
vzkvétalo jako nikdy před tím a nikdy potom.
1 když připouštějí, že doba Karla IV. je ještě
monograficky velmi málo zpracována, doklá
dají svůj záporný soud o Karlu IV. tím, že prý
do Čech znovu zavedl inkvisici, aby se prý
církev mohla zmocnit statků odsouzených ka
cířů, že prý blahovolně asistoval protižidov
ským pogromům a že prý jeho nákladná za
hraniční politika způsobovala zvětšení vykoři
sťování poddaných v zemi. A na závěr se ko
munističtí historikové opět dovolávají němec
kých šovinistických historiků minulého století,
kteří pro Karla IV. razili název „popský král".
Tento název a Karlova podpora církve a pa
triciátu prý plně ospravedlňují negativní soud
Karla Marxe o působení Karla IV.
Podobné propagandistické a nevědecké ar
gumenty ostatně v následujícím textu rychle
přibývají a je jich čím dál víc, čím víc se blí
žíme k dnešku. Snad by se to dalo říci tak, že
dříve historie začínala namnoze mythologií a
pověstmi a končila fakty. Komunistická historie
je velmi přísná k faktům na počátku dějin a
mythologii a pověsti úplně zavrhuje. Místo
toho však mythologisuje dnešek a nedávnou
minulost, protože při posuzování soudobé hi
storie se nesmí opírat o fakta, nýbrž o usne
sení ústředního výboru komunistické strany.
Vcelku má tento „Přehled" charakter nikoli
positivní a konstruktivní, nýbrž záporný a po
lemický .Komunistický historik, místo aby pře
svědčoval řetězením, výběrem a hodnocením
fakt, se uchyluje neustále k polemice, jednou
s Pekařem, po druhé s Masarykem, a nakonec,
třeba v souvislosti s dobou husitskou, pěje
chválu na politiku komunistické strany. V tomto !
okamžiku věda degeneruje na tlachání po<ovzdělaných komunistických agitpropčíků. Vrcho
lem nevkusu je závěr kapitoly o husitství, v
němž se tvrdí, že prý nástupem Klementa Gott
walda k moci se ujali u nás vlády skuteční
dědicové husitské slávy. V Československé aka

demii věd zřejmě zapomínají, že se jejich knih)
dostávají také do ciziny. Tam taková argumen
táce vzbuzuje jen shovívavý úsměv, stejně tal
jako tvrzení, že základním rysem husitství by
prý masový třídní boj.
Na konci druhého svazku druhého dílu na
cházíme konečně rejstřík, který v prvním dík
úplně chybí. Je příznačné, že ačkoli běží c
marxistické dějiny, je v tomto rejstříku víckrá
uveden T. G. Masaryk než Karel Marx, V oboi
svazcích druhého dílu je totiž červenou nit
polemika se zakladatelem Československé re
publiky. Také bibliografie základní literafui)
je uspořádána nevědecky a vlastně komicky
když na prvním místě v publikaci o dějinách
našich zemí nejsou prameny k dějinám česko
slovenským, nýbrž tak zvaní klasikové mar
xismu-leninismu. Ten komický prvek je přede
vším v tom, že jak Marx, ovlivněný německým
šovinistickými historiky, tak také Engels, Stalir
i Lenin, zaujímali k našim zemím, k naší histori
a k našemu národu vyhraněně záporné stano
visko, označujíce nás za národ zpátečnický. Je
to takřka fantastické, že právě na těchto ne
návistných výlevech proti našemu národu, kterč
nejsou motivovány ani vědecky, ani filosoficky,
nýbrž jen a jen šovinistický, je dnes jako nc
základech postavena stavba „Přehledu česko
slovenských dějin". Nejzavilejší nepřítel by s
nemohl vybrat příznačnější „prameny"
Těchto základních nedostatků „Přehledl
československých dějin" jsou si ovšem zřejmě
vědomi i komunističtí historikové. A tak se \
předmluvě k druhému dílu dočítáme, že prý sc
v prvním dílu autoři přehledu nevyvaroval
mnoha začátečnických chyb. Československé
akademie věd tím dala své vlastní práci vy
svědčení, k němuž nemáme co dodat. Same
akademie označuje tento nárys za proviso
rium. Před konečnou redakcí nového, definitiv
ního „Přehledu československých dějin" se pr>
má provést široká diskuse. Nuže, zde je ná<
příspěvek k této diskusi. Komunisté často pole
misují s exilem, obyčejně se však uchylují !<
nepodstatným věcem. Zde mají příležitost po
lemisovat o věcech základních. Protože všai
své téze sotva mohou vědecky obhájit, je ne
pravděpodobné, že se pokusí naše názory vy
vrátit.
Jaroslav Dreslei

BÁSNÍK MOŘE
Francouzský básník St. John Perse byl vy
volen porotou švédské Královské akademie
pro letošní Nobelovu cenu v oboru literatury.
Rozhodnutí poroty bylo 27. října oznámeno ve
Stockholmu. St. John Perse žije ve Washingtoně v USA. Jeho skutečné jméno je Alexis
St. Léger. Narodil se na ostrově Quadeloupe.
Jeho chůvou byla domorodá žena, tajná cti
telka a kněžka bohyné Sivý. Jako životní po
volání si zvolil diplomacii, a dosáhl časem
vysokého postavení ve francouzském minister
stvu zahraničních věcí a ve francouzském di
i
plomatickém sboru. V Číně, kde byl tajemní !
kem diplomatického sboru, se seznámil s mno
ha čínskými filosofy, jejichž učení zanechalo
hluboké stopy na jeho myšlení. St. Léger hodně
cestoval, jako diplomat i soukromě: Projel na
příč pouští Gobi a plul k ostrovům jižního
Tichomoří. Jistou dobu hrál významnou roli i v
domácí francouzské politice, jako důvěrný pří
tel a pravá ruka ministerského předsedy Aristide Brianda. Poesii se věnoval po celou dobu
takřka tajně; považoval ji za způsob odpo
činku, úniku z rušného světa a jeho napětí. Za
druhé světové války přišlo na zmar pět ne
uverejnených rukopisů jeho básnických sbírek,
když nacisté zpustošili jeho byt v Paříži. St.
Léger — nebo St. John Perse — žije ted klid
ně ve Washingtone, ve staré čtvrti města
zvané Georgetown, a málokdo z jeho sousedů
vlastně ví — patrně až do dneška — že píše
básně. Americkým zájemcům o poesii je Perse
znám vlastně jen jednou sbírkou zvanou
„Anabase", která byla přeložena do anglič
tiny, němčiny, italštiny a ruštiny. Autorem
anglického překladu je v Anglii žijící americký
básník T. S. Eliot. Je to jedna velká báseň o
putování národů a o zalidňování velkých asij
ských stepí. Perse ji psal zřejmě pod vlivem
svých dojmů z Číny. V roce 1958 vyšla nová
sbírka Persových veršů zvaná v původní fran
couzštině „Amers". Název anglického překladu
zněl „Seamarks". V češtině by se mohlo použít
nazvu „Bóje na moři". To je však jen jeden z
významů původního „amers". Jak však po
tvrzuje anglický název, je pravděpodobně nej
blíže myšlenkové náplni původního francouz
ského názvu, pod nímž St. John Pers*e shrnul
své básně o moři. Cílem a smyslem jeho lite
rárního úsilí je, jak píše v jedné z básní, „pro
stě psát poesii".
Zde je v překladu jedna báseň:

Psát poesii, jež by doprovázela přednes na
počest Moře,
poesii, která zabarví zpěv pochodu na obvodu
Moře,
jako rituál kolem oltáře a jako kroužení kůrů
v obvodu slrofy.
A je to píseň moře, jak ještě nikdy nebyla
zpívána,

a je to Moře v nás, jež ji bude zpívat,
Moře zrozené v nás, do plnosti dechu a p«
sám výdech nesené,
Moře, které v nás nese hebký zvuk svých dále
a svou velkou svěžest štěstí po světí

O St. Johnu Perseovi se praví, že začal psá
své „Bóje na moři" v přímořském majáku n<
americkém pobřeží Atlantiku. Moře je mu sym
bolem života. Kritik listu „New York Times
Charles Poor napsal, že „Bóje na moři" jso
„obrovskou poemou na osud lidstva znázot
..aný nekonečným vzedmutím velkých oceán
světa". Perseovy verše jsou jako hudba, kter<
může témuž posluchači jednou připomínat !c
po druhé ono, klerá může vyvolávat zceb
rozličné nálady a pociiy u několika čtenáři
Perse píše volným veršem, který jen podtrhuj
živost a barvitost jeho poesie. Kritik Poor o r
praví, že je psána „klasickou řeckou formot
a že v ni téměř ožívá starověký duch tajem
ství, nádhery a zázraku". Je tomu tak i kdy
rerse užívá soudobých obrazů a metafor. Zd
je jiná krátká ukázka ...
Známe ty konce cest, uliček, ta nákladr
přístaviště, a odpadové jámy, kde zborcem
schodiště sypou svou abecedu. Viděli jsm
vás, železná zábradlí, a onu linii nános
soli, značícího hladinu moře při odlivu ...
Positivismus Perseových básní je zahálen ic
měř neproniknutelnou směsí metafor a alegc
rií, které nutí čtenáře, aby se vracel znovu znovu k té či oné pasáži, a aby se znovu <
znovu snažil proniknout její tajemství. Poslech
něte si v překladu tuto báseň z knihy St. JohnPerse „Bóje na moři":

Naslouchej, a uslyšíš nás. Naslouchej,
a půjdeš s námi.
Ó ty, kdo hřešíš bez konce proti smrti
a proti chátrání věcí,
ó ty, kdo zpíváš bez konce drzost bran,
samo křičíc na jiné brány,
ty, kdo se plížíš zemí Velikého
jako šumící duše bez doupěte,
ty, v propastné hloubce bolesti
tak pohotové znovu zkout železa lásky,
ty, kdo zkoušíš svou velkou masku radosti,
tak pohotové pokrýt se hlubokými vředy,
bud' s námi zajedno onoho posledního večerí
a v podivnosti žití, vyšší než radost,
bug sn ámi zajedno onoho posledního večere
jenž se nám dá stydět za své činy,
a zbaví nás opět naší hanby.
A buď svolné, až budem opuštěni
pod svislými plachtami,
[věroi
buď svolné pomoci nám opět svou velkou di
svou silou a svým dechem, ó Moře,
rodiště velikého řádu!

Číslo 10., listopad 1960

Slovíčko nejmenších
V listopadu bývá v Československu mlhavo
a chladno. Často pršívá a na horách padá sníh.
Děti už se nemohou tolik prohánět po venku a
rády si sednou doma kolem stolu a čtou nebo
poslouchají pohádky. Jednu hezkou pohádku
o veverce Zrzečce si můžete i vy přečíst v
dnešním Slovíčku. Je z knížky Josefa Zemana:

DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY
Jednou v zimě přišel hajný do tichého údo
líčka k starému dubu, v němž bydlila veverka
Zrzečka, a pozorně si prohlížel stopy ve sněhu.
Bylo tam otištěno na sta a sta paciček všech
lesních zvířátek a hajný v nich četl jako v
knize.
„Aha, tady mi rejdi kuna', povídal a ode
šel. A k večeru přišel zas a kutil něco při
zemi, nejdřív u trnek, pak u vrb na břehu po
tůčku a naposledy na kraji lesa pod malým
smrčkem tak zasněženým, že vypadal jako
sněhulák.
Zrzečka se celou tu dobu dívala na hajného
s dubu a dobře věděla, co dělá. Kladl pasti na
kunu ukrutnici v místech, kudy nejčastěji cho
dila. Zrzečka také věděla, že se i sama musí
těm místečkům vyhýbal. Věděla, ale nedbala!
Všetečnost ji nedala a hned ráno se vydala na
prohlídku pastí.
U trnek a u vrbiček to dopadlo dobře, ale
pod smrčkem nemohla želízka nalézt, protože
na ně se smrčku spadl veliký chuchvalec sně
hu. Hledala, hledala a najednou klap, a jedna
zadní nožička byla v pasti. Zrzečka vykřikla
bolesti. Marně se pokoušela vyrvat nožičku
sevřenou železy. Za chvíli už bezmocně klesla
do sněhu.
ZRZEČKA V PASTI A CO SE STALO POTOM
Mrzlo jen praštělo a tělíčko Zrzečky pomalu
tuhlo, srdíčko přestávalo tepat. Pak usnula.
Měla však přece jen štěstí. Za chvilku přišel
hajný prohlížet pasti a našel Zrzečku zmrz
lou — aspoň myslil, že je zmrzlá.
„No, tebe jsem opravdu nechtěl chytit, Zrzečko", povídal. Vyprostil ji z želez a strčil ji do
torby.
Když přišel k poledni domů, položiľ veverku
před hájovnou na lavici a užasl: veverka byla
živá a plazila se po třech nožičkách, jako by
chtěla utéci zpět do lesa.
„Mirku, Evičko", křičel hajný, „pojďte se
podívat na veverku!"
Děti tu byly hned a všichni malí i velcí ve
verku litovali, zvláště když se dozvěděli, že je
to veverka ze starého dubu.
„My si ji ochočíme", řekl Mirek.
„No nevím, jak pochodíte", řekl hajný, „ve
verky jsou divošky!"
Matka veverce nožičku zavázala a děli jí
udělaly v krabici pelíšek z hadříků. Dostala
i svou misku s vodou. Ale pak už měla těch
nových dojnů dost; usnula a spala až do rána.
Ráno jí děti přinesly k snídaní lískové, vlaš
ské i burské oříšky, ještě od vánoc schované.
Evička jí nabízela i kousek chleba s máslem
a do misky mléko, ale Zrzečka jedla, jen když
se na ni nikdo nedíval. Byla plachá a stýskalo
se ji po lese. Ale v dušičce cítila, že ji zde
mají rádi a že jí nikdo neublíží.
Za týden byla zdráva, ale na nožičku kulha
la, a to jí už zůstalo. V poledne ji děti pustily
s pláčem do lesa, protože nechtěly věznit vol
né lesní zvířátko.
ZRZEČKA ZASE V LESE
A JAK TO S Ní DOPADLO
Zrzečka byla jako omámena. Odběhla něko
lik kroků, vybrala si vysoký smrk a dost rychle
se vyšplhala do větví. Potom chtěla — jak ve
verky vždycky dělají — přeskočil s větve na
větev a dál na větev sousedního stromu, ale
chyběla ji odvaha. Cítila, že by s chromou no
žičkou nedovedla skočit tak daleko, a v úzko
sti nevěděla, co počít. Seděla jako hromádka
neštěstí na větvičce a marně ji děli nejlichotivejšimi jmény a sliby lákaly dolů. Seděla tam
bez hnuti ještě večer, když už děti musily jit
spát, ačkoliv se jim nechtělo.
Ale to překvapeni ráno! Maminka volala:
„Děti, Mirku, Evičko, Zrzečka přišla k sní
daní!"
Opravdu, Zrzečka seděla v předsíni a vzala
si — po prvé z ruky Mirka burský oříšek. Od
té chvíle se přestala bát a patřila do hájovny
zrovna tak jako slípky, krůty, králíci, kozy,
kráva a pes Lovek.

(Z čítanky pro obecné školy, vydané r. 1946)

A nechť nás dojde posila v našem snění
v pomyšlení na tvé jméno, Moře!

To je poesie St. Johna Perse, vyvoleného
pro letošní Nobelovu cenu za literaturu. „Je
to poesie mířící vzhůru, dolů a kupředu", jak
napsal Charles Poor. „Má pěknou melodickou
linii. Člověk, který je nasáknut smutnou melan
cholií moderní poesie, je nakonec šťasten,
když slyší jásavé tony Perseova positivismu,
1 když vidí jeho vítězství nad zoufalstvím. Perse
je básnik, který spojuje to nejlepší z roman
tismu klasické tradice, a který se staví tváři
: v tvář všemu, s čím přítomný i minulý osud
může přijít."

Naše čtenáře bude jistě zajímat, že Perse
se v době mezi dvěma světovými válkami hoj
ně stýkal také s čs. diplomaty a politiky a
dobře se s ním znal zvláště zesnulý Hubert
Ripka, V roce 1940, když se nacisté blížili k
Paříži, Perse přispěl k záchraně představitelů
čs. exilu z ohroženého francouzského hlavního
města do Anglie.
Josef J. Sadílek

