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LADISLAV RADIMSKÝ

FRANTIŠEK SCHWARZENBERG

České jesličky s Alšovými figurka
mi, vůně jehličí rozzářeného stromku,
děti, zpívající národní koledy, zvon
vesnického kostelíka, zvoucí zasně
žené domky na půlnoční, vánoční
trhy na Kampě i na Karlově náměstí,
zvyky a pranostyky Štědrého dne,
jak nám je vypravuje Božena Něm
cová v Babičce, Nerudova romance
o Jezulátku, objímajícím hezkou Anduličku, kapři, vánočky a ořechy
rodinné večeře, to vše a ještě mnoho
jiného aspoň jednou za rok spoutává
všecky exulanty mezi sebou a s do
movem čarovným věncem citů. Citů
požehnaných, poněvadž jejich pomo
cí aspoň jednou za rok kolem Vánoc
sestupujeme do hlubin, z nichž vze
šla naše kultura, kterou nelze na
trvalo a beztrestně odtrhnout od to
ho, čemu se dnes říká křesťanská
legenda. Legenda, která kdysi vytvo
řila a dosud udržuje kulturní spole
čenství evropských svobodných ná
rodů.

»Tak už zas přicházím s vánočním
a novoročním vinšem. Ale napřed se
musím přiznat, že jsem přál sám so
bě — je to trochu sobecké, odpusťte
mi to.
'Přál jsem si jít po Praze. Nejspíš
z Wilsonova nádraží po Václavském,
po Národní, okolo divadla na nábře
ží. Před Trnkovými mlýny se zasta
vit a kouknout se pomalu a dobře
na Hradčany. Třebas bude zapadat
slunce, nebo taky ne. A přes Kamen
ný most přivítat se se sochami •— ten
krásný pozlacený krucifix mi leží v
hlavě. A Mosteckou ulicí a podlou
bím na Malostranském náměstí... a
po Nových zámeckých k Hradu...
pohladit Svatého Vita, a Zlatou ulič
kou a po Starých zámeckých schodech
— po Klárově a Karmelitskou uli
cí .. .<■
Vzpomínáte? Tak k nám hovořil
Jan Masaryk z Londýna o vánocích
roku 1942.
A tak nějak si budeme sami sobě
přát i o letošních vánocích. Vždyť
snad každý o vánocích vzpomíná na
domov s větší ještě láskou a touhou,
než o všech ostatních všedních dnech
celého roku. Ať jsou to zamilované
ulice stověžatého města či zasněžené
došky rodného kraje, jsou nám přec
o vánocích ještě jaksi bližší a dražší,
než kdykoli jindy.
Toto láskyplné zahledění duševní
ho zraku do zakázaných krajů bude
o letošních vánocích opět spojovat
všechny nás exulanty, roztroušené po
celém světe. Nás všechny, jak pra
vím, protože toto vánoční toužení je
společné nám všem, i těm nejchudším
mezi námi, kterým zůstala v duší jen
láska k vnější podobě domova a
které o vánocích neblazí vzpomínka
na přátelství, kouzlo lásky lidské či
vědomí lásky Boží.
Mnozí snad budou šťastnějšími a
vzpomenou o vánocích též na duše
jim drahé — na otce a na matku, na
sourozence a přátele, na ty, kteří se
s nimi scházívali pod stromečkem a
se kterými se těšivali z nadílky. A
byť je rozdělila smrt či odchoď do
ciziny, byť je dělila vzdálenost pěti
světadílů, byť i láska časem schladia
či přátelství zhořklo, přec prozáří
jim o vánocích tato vzpomínka na
chvíli jejich tesknotu. Budou bohatší
přátelstvím a láskou.
K přemnohým byl však osud ještě
štědřejším. Těm bylo dopřáno poznat
něco ze skutečného významu vánoc.
Ti pochopili, že není hanbou, když
nás lidé odhání od svých prahů, že
není příkořím, hledali tmou a nocí
skrovné přístřeší. Ti budou vědět, že
nám neubírá na cti, jsmeli obklopeni
pouze chudičkými, prostými pastýři.
Ti přec, třeba jen zdáli a na půl
ucha zaslechli zpěv andělů a porozu
měli. že vánoce jsou svátkem míru
a lásky. Nepřinesou jim vánoce jen
sladké roztoužení nepřebolené vzpo
mínky. Dozajista jim vánoce přinesou
trochu onoho pokoje, slibovaného
všem lidem dobré vůle.
A pak jsou ovšem ti jediné vskut
ku bohatí mezi námi. Budou také
vzpomínat na místa zaradovaná a na
drahé jim duše, budou také stavět
dětem jesličky a zpíval koledy. Ale
toho všeho jim popravdě netřeba, ne
boť oni spočinuli v pravdě a oni vědí.
Proto by jim stačila půlnoční. Vědí,
že se v čase vtělilo Slovo. Vědí, že
nás Bůh tolik miloval, že na svět
seslal syna svého jednorozeného, aby
nás vykoupil a otevřel nám bránu
ráje. Pro tyto vidoucí budou vánoce
— ať už doma či ve vyhnanství, ať
o samotě či mezi přáteli, ať ve ve
zení či na svobodě — tak krásnými,
že plnost jejich radosti není možno
lidským slovem vypsat. A z přemíry
své milosti budou moci rozdávat
druhým a posiloval ty chudší, jichž
zrak je zčásti či zúplna zaslřcn. —
Jiné zřeni uštědřeno každému z
nás a různé tedy světlo o vánocích
zaplaví nám duši.
Všichni bez rozdílu však jedno
víme: že všeho na zemi je pouze do
času a že jen hvězda betlémská bude
svítit na věky. Všechny jiné hvězdy,
i ta rudá hvězda nad Prahou že za
nedlouho pohasnou. A lato jistota
nás všechny o letošních vánocích
opět sdruží v naději, že i nám bude
dopřáno „kouknout se pomalu a
dobře na Hradčany, přivítat se se
sochami a pohladil Svatého Vila“.

Tyto Vánoce citů a sentimentilního
vzpomínání bývají bohužel krátké a
hned po Štěpánu se odhazují do
stoupy materialistické kaše denního
života, v níž se rozvařují naše před
sevzetí jako papír, na němž se tiskly
novinářské vánoční úvodníky. A tváří
v tvář ku smutnému stavu světa i ná
roda mnozí, nezatížení starobylými
legendami, zase začnou hledat nápra
vu věcí a východisko z těžké krize
doby v opatřeních povrchních: jedni,
docela primitivní a ladění jen do
politiky, opět budou vidět všelék v
odstranění soukromého vlastnictví ne
bo naopak ve svobodných volbách;
druzí — a patří k ním mnozí mladí,
znechucení odkazem starších generací
— opět zavrhnou veškeré ideologie,
dobré i špatné, včetně všeho teore
tického myšlení filozofického, zapo
mínajíce, že do prázdnoty nedostat
ku uceleného světového názoru musí
hned vniknout pseudofilozofie typů
demagogických; konečně třetí zase
budou vidět jedinou možnost nápra
vy v práci kulturní a v literatuře a
budou jim odporná i všecka slova,
napovídající poplatnost soudobé kul
tury, kterou většina chápe jen zkuše
nostně, myšlenkám hlubších ponorů.
A přece ne jenom už zemřelí tvůr
ci evropské i naší národní kultury
smýšleli jinak. Jinak smýšlejí i nejmodernější žijící myslitelé, jakmile
vystoupí nad lešení dnešních technic
kých a sociologických nauk. Názory,
žádající vánoční znovuzrození v du
chu a v pravdě, naštěstí již nebytují
jen v kostelích a na universitách,
nýbrž začínají pronikat i do života,
dokonce i do života politického. Na
příklad krátce před volbami ve Spo
jených státech Walter Lippman na
psal v The New York Herold Tribune,
že sice oba kandidáti na presidentský úřad uznávají tytéž národní zájmy
a záruky, že však Nixon se spoléhá
na svou zkušenost a na zkušenost
Cabota Lodge, kdežto Kennedy volá
po národním obrození, po obrození
duše a mravů každého Američana,
bez něhož ani ta nejlepší politika
nic nedosáhne. Nemělo by Kennedyho těsné vítězství dát látku k pře
mýšlení i příslušníkům národů men
ších a navenek méně mocných?

Vánoce jsou od pradávna svátky
narození nové naděje. Naděje v no
vého a lepšího člověka, který by ne
měl zmizet s vyprcháním pomíjivých
citů a vánoční nálady. Vždyť to, co
Vánoce oslavují, není jen legenda.
Vždyť oslavují historickou skutečnost.
Ve vánoční noci se přece narodilo
Slovo, které Goethe přeložil slovem
„Čin", slovem „Skutek", který je ko
řenem slova „skutečnost". A tato
Skutečnost změnila dějiny již jednou
— za časů Tiberia a Nerona — a,
kdo je křesťanem, věří, že je může
změnit v dnešní době nových Tiberiů
a Neronů podruhé a znovu.
(Dokončení na str. 2.)

RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

preje všem odběratelům a spolupracovníkům

Krcsba M SASEK

redakce

Těžké strojírenství a chemický průmysl mají přednost

Od 1. ledna do třetí pětiletky
K novotám poválečné ČSR patří celostátní hospodářské
plány, které u nás po sovětském vzoru prosadili komu
nisté. Prvním takovým plánem byla „dvouletím“ let
1947—1948, pak následoval pětiletý plán (1949—1953), při-

Projedncivání návrhu zákona o třetí
pětiletce — zákona, jenž je ve státé
režírovaném komunisty ještě důleži
tější než ústava — bylo na pořadu
zasedání Národního shromáždění ve
dnech 16. a 17. listopadu 1960. Jako
zpravodaj fungoval poslanec Ján
Mockovciak, nejdůležitějšim řečníkem
byl však člen politbyra KSČ, náměstek
předsedy vlády a ministr-předseda
Státní plánovací komise Otakar Šimůnek. Devět účastníků „dikuse" jen
prihrávalo jejich vývodům. Nemáme
v úmyslu unavovat vás čísly a pro
centy, jimiž se v parlamentě jen po
hazovalo. — Čísla prvního pětiletého
plánu byla několikrát změněna a to
velmi důkladně; v roce 1950, napří
klad, ve prospěch zbrojního průmyslu.
Na druhou polovinu druhé pětiletky
by! slíben (ministerským předsedou
Širokým v červnu 1956) sedmihodinový
pracovní den. Tato pětiletka právě
končí a teprve se uvažuje o zavedení
-40- resp. 42-hodinového pracovního
týdne. Sliby byly tedy zase jednou
chyby. A řada plánovaných čísel taky

pisovaný Gottwaldovi. V letech 1954 a 1955 se improvisovalo — bylo to po smrti Stalina (a Gottwalda) a ne
vědělo se dobře co a jak bude. Polom přišla druhá pěti
letka (1956—1960) a 1. ledna 1961 začíná třetí...

už nemusí zítra souhlasit. Několik
všeobecných poznámek (v nichž po
užíváme citátů z Rudého práva ze
17. resp. 18. a 19.11.1960) vás však
může zajímat.

TŘETÍ PĚTILETKA
Základem návrhu o „třetím pěti
letém plánu rozvoje národního hos
podářství" je usnesení celostátní kon
ference KSČ, konané ve dnech 5. až
7. července t. r. Toto shromáždění prý
„vyjádřilo odhodlání všeho pracují
cího lidu Československa vykročil
směle pod vedením strany... k shromážďování sil pro přechod ke komu
nismu".
(Víme dobře, že pověření mluvit
za čs. občany si komunistická strana
přisvojila za okolností, které i ten
nejvzdálenější pozorovatel považoval
při nejmenším za podezřelé. Mandát,
který si při každé možné příležitosti
přisuzují její představitelé, je samo
zřejmě velmi pochybný. Zvlášť když
se mluví o „přechodu ke komunis
mu".)
Hlavní úkoly třetí pětiletky, doví-

dáme se, byly však projednány již na
XI. sjezdu KSČ v červnu 1958. „Cha
rakteristickým rysem plánu" je to, že
„by! vypracován v soustavné koordi
naci se Sovětským svazem a ostatní
mi zeměmi lidové demokracie". Byl
sestaven „s určitým výhledem až do
roku 1975" a na zaKladě dohody
mezi zeměmi komunistického bloku
je prý nyní „tato perspektiva prodlu
žována až do roku 1980". (Nemyslí
si soudruzi někde na kraji svých plá
nů, že tento rok bude již oním, který
nám Orwell popsal v knize „1984"?)
Úkoly třetí pětiletky — čteme v ofi
ciální zprávě — „jsou mnohem ná
ročnější a napjatější než úkoly, které
jsme řešili doposud". Jde prý o „vel
ké, ale zcela reálné perspektivy".
PLÁNOVANÉ CÍLE
Třetí pětiletka dává opět ve všen
přednost těžkému strojírenství; che
mický průmysl se má stát druhým nej
významnějším sektorem národního
hospodářství, do něhož prý bude \

(Dokončení na str. 3.)

Tragedie u Stéblové na trati Hradec Králové — Pardubice

Nebezpečná jízda na čs. železnicích
V listopadovém čísle jsme již citovali z úřední zprávy, vydané v Praze v úterý 15. listopadu t. r., o železničním neštěstí u Stéblové na trati Hradec Králové—Pardubice:
nn__ i.
______ _UJÍ
DaJIa

Nehodovost na železnici je již
dlouho i pro režim „znepokojivou
skutečností", přiznalo Rudé právo
21.6. 1. r. — Na „více než 17 mil.
Kčs" byla odhadnuta výše škod, způ
sobených železničními nehodami je
nom v roce 1959 — ale nepadla při
tom zmínka o počtu lidských obětí a
neznáme iaky ztráty z předcházejí
cích let. Víme jen — z partajního
časopisu Život strany č. 1/1960 —, že
„dosavadní vysoká nehodovost na
železnici oslabuje bezpečnost dopra
vy, ovlivňuje kvalitu práce, způsobuje
nedozírné škody nejen ekonomické,
ale také na zdraví a životech lidí..."
Vzpomínáme na srážku vlaků u
šakvic na trati Brno — Břeclav na
Štědrý den roku 1953, která si vyžá
dala 103 mrtvých a 83 raněných. Letos
byly hlášeny jen vykolejení rychlíku
do Liberce u Měšic u Prahy dne 13.
ledna (údajně byly zraněny jen dvé
osoby), dále srážka nákladních vlaků
mezi stanicemi Choceň—Zámrsk dne
15.1. (opět prý jen dva zranění) a pak
začátkem září srážka u Mělníka, je
jichž osm „vinníků" bylo dne 27. října

neoficiálních hlášení překročil už počet obětí číslo 130
řada železničářů byla prý pro údajnou spoluvinu n<
katastrofě zatčena...

j odsouzeno v Nymburce k „trestům
■nápravného opatření". Dne 12.8. t. r
se srazily dva vlaky před stanicí Varín; dva cestující byli usmrceni, li
osob zraněno. A pak ovšem Stéblová
Sedmnáct milionů korun za rok
není „nedozírnou" ekonomickou ško
dou. Úřední zpráva za rok 1959 je
asi velmi nepřesná. Neúplná jsou <
největší pravděpodobností i oficiálni
hlášení o železničních nehodách v le
tech předcházejících Í letos. O obětech
na životech se zřejmě hovoří jer
tehdy, když se mluvit musí, když je
nelze utajit.

ŠPATNÁ SITUACE
V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ
Doprava se stejné jako všechna od
větví průmyslové výroby a stavebnic
tví musela za komunistů podřídit „po
krokovým" způsobům práce. Tím po
krokem je např. vytápění lokomotiv
uhlím špatné kvality; pokrokem je ।
taky tzv. těžkotonážní hnutí, to je j
překračování maximálního zatíženi j
vlaku s pokusem dodržet přitom pře I
depsanou jízdní dobu. A podobně.

Výsledkem těchto více-méně dobro
družných pracovních metod je skuteč
nost, že za posledních 15 let se pro
duktivita práce na železnici zvýšila o
207%, že za šest měsíců roku 1960
byl plán přepravy překročen o jeden
milion tun ...
Výsledkem je ovšem i skutečnost,
že 100 km z Benešova do Rakovníka
jede vlak někdy i 12 hodin, že hlu
boce klesla úroveň kultury cestování,
tj. vybavení vlaků, jejich vytápění, či
stota a pod V bratislavské Směně na
psal 5.11. t. r. jakýsi Vladimír Ferko:
„V štatistickej ročenke budeme na rok
čítať, že železnice přepravila v roku
1960 o toľko a toľko percent ľudí
viac ako v roku predchádzajúcom.
Hádam je už načase spýtať sa, aj
ako!"
Ano. Plán je plněn, ale jak, za ja
kou cenu! Nemluvíme do větru, když
tvrdíme, že výsledkem „pokrokových"
pracovních metod na železnici jsou
i Sakvice a Steblová a většina velkých i menších nehod na čs. drahách.
(Dokončení na str. 2.)
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Nebezpečná jízda
na čs. železnicích
(Dokončení se str. 1.)
Režim zařídil, že se teď každou třetí neděli
v srpnu slaví v Československu tzv. Den želez
ničářů. To je ovšem tak jediný den, kdy je
příslušníkům té bývalé „modré armády" věno
váno trochu pozornosti. Během roku je to hor
ší. Neslouží-li tak dobře, jak by chtěli, selže-li
kdo z nich, potom je nutno měřit jejich vinu
velmi opatrně. Máme k použiti sdostatek ofi-

KDO JE VINEN?
Ústřední výbor KSČ, jak víte, rozhoduje prak
ticky o veškerém děni v republice. Koncem
roku 1957 se situace v práci železnic stala kri
tickou, „vážné nedostatky způsobily, že želez
niční doprava doslova zabrzdila a zpomalo
vala rozvoj průmyslové a zemědělské výroby".
A tak se v lednu 1958 sešel ústřední výbor
KSČ, nařídil vládě vyměnit ministra dopravy
(za Antonína Pospíšila z Plojharovy lidové
strany přišel komunista František Vlasák) a vy
dal „usnesení k železniční dopravě", jež je od
té doby víc než zákonem. Situace se prý potom
zlepšila, ale od září 1959 se znovu vyskytovaly
„vážné těžkosti". Nejdůležitějšími z nich byly
(a jsou) „nedostatečný technický stav lokomo
tiv a vozů" a prý i slabá kvalita opravárenské
práce.
Citovali jsme z článku tajemníka ÚV KSČ
Bruno Kohlera v Životě strany č. 1/1960, jenž
se tehdy opomenul zmínit o řadě dalších váž
ných nedostatků, které se veřejnost dovídala už
postupně během následujících měsíců.
Tak jsme se např. v Jihočeské pravdě dne
18. 8. dočetli, že „na železnici se o bezpečnost
práce málo pečuje... Jinak by nemohlo dojít
k tomu, že z několika desítek úrazů v lokomotivních depech nebyl důkladně projednán
ani jeden. A funkcionáři odborových organi
zací se velmi podivují", končí tato nikoliv oje
dinělá kritika pracovních podmínek železničá
řů, „jakto, že měsíc od měsíce narůstá pro
cento úrazovosti, že jsou lidé nespokojeni..."
Na 12. září 1960 byía svolána schůze funk
cionářů KSČ v dopravě. V časopise Doprava
č .10/1960 a v úvodníku Rudého práva z 16.9.
i.r. zjistíte, o čem se jednalo, co bylo přizná
no: Např. „přetěžování zaměstnanců, zejména
lokomoiivních a vlakových čet"; dále „nedo
statek strojních a vlakových čet, posunovačů
a vyhýbkářů". Zaměstnanci železnic si nemohou
řádné „vybírat dovolenou a (jsou) vyčerpáni".
Konstatujeme, že tu byly výjimečně podle
pravdy popsány podmínky, za nichž dnes pra
cují čs. železničáři. Nemyslete si však, že se
soudruzi polepšili a myslí na nápravu. Už za
čátkem října (dne 4.10.) se v ústředním orgánu
partaje objevila ostrá kritika „takové praxe,
která leckde vystrkuje růžky": jednalo se o
praxi svolávání porad zaměstnanců stanice
jejich přednostou (dnes „náčelníkem"). Takové
„úzce odborné porady" prý strana „nesmí při
pustit". O zlepšení dopravy se mají starat or
ganizace KSČ na stanici dráhy, v depech. —
To bylo v říjnu tohoto roku ...
Chtěli jsme, abyste si sami udělali úsudek o
možných příčinách železniční katastrofy u Sté
blové a proto jsme tolikrát citovali z úředních
informací. Ty jsou (podle našeho názoru) nej
lepším dokladem toho, že režim je s to jít za
pracovními „úspěchy", za zvýšením pracovního

Záznamy
O OBCHODĚ S „BRATRSKÝM" SOVĚTSKÝM
SVAZEM, O RUBLU A POVÉSTECH

Jak inné jistě každý potvrdí, nepatří tady
na Západě údaje o mezistátních obchodech k
nějakým zvlášť pečlivě střeženým tajemstvím.
Každý občan (módi zájem) se může zeptat, jak
se hospodaří s penězi poplatníků — dostane
odpověď. Nehledě k tomu, že nejenom odbor
né, ale i denní listy se starají, aby byl in
formován: Za tolik a tolik je prodávána naše
poctivá práce, tolik a tolik stojí kvalitní dílo,
které kupujeme. Nač tajnosti!?
Poněkud jinak to vypadá v tom světě za
Aši, v tzv. socialistickém táboře. Čísel je tu
sice toho času i o zahraničním obchodě publi
kováno poměrně hodně, ale ty nejdůležitější
údaje chybí: Ceny, za něž se kupuje a pro
dává patři k státním tajemstvím. Zvlášť úz
kostlivě jsou zamlčovány podrobnosti o ob
chodě s „bratrským" SSSR, který se na celko
vém objemu čs. zahraničního obchodu podílí
víc než jednou třetinou. Devět let to například
trvalo, než se soudruzi v Praze vůbec při
znali, že moskevský Velký Bral dostává náš
uran. Za kolik? Prý za „výhodné ceny"...
Čas od času se však přece dostane nějaká
ta drobnost na světlo boží a i to málo pak
stačí,' aby se „bratrská" láska mezi soudruhy
dostala do pravého světla. —
Dobře informovaný italský list „24 Oře"
(vycházející v Miláně a zabývající se hospo
dářstvím) uveřejnil nedávno tyto údaje: V
roce 1959 prodal SSSR na západ celkem 6,67
mih tun surové nafty, tunu za 12.25 US dolaru;
v témže roce vyvezl do satelitních států 5,73 :
mil. tun nafty, v tomto případě však chtěl za |
tunu 23.50 dolarů! Komentátor dodal, že Sovět '
ský svaz si dumping může dovolit zřejmě pro- I

CESKE slovo

SPORNÁ KNIHA O RUSKU A O SOVĚTECH

Bez Západu se Východ rovná nule?

POZNÁMKA REDAKCE
Těsné před uzávěrkou listu jsme z pražského
rozhlasu ve středu 30. listopadu slyšeli „Zprávu
vládl/' komise k železničnímu neštěstí u Sté
blové". Tvrdí se v ní, že „srážku zavinila stroj
ní a vlaková četa osobního vlaku č. 608. Ten
to vlak... přijíždějící od Hradce Králové...
měl ve stanici Stéblová vyčkat na pravidelné
křižování s osobním motorovým vlakem od
Pardubic". Na trati byla silná mlha. Strojvedou
cí a vlakvedoucí vlaku č. 608 prý „porušili hru
bě základní pravidla železniční dopravy...
neoprávněně uvedli vlak do pohybu ..." Čle
nové posádky vlaku byli údajně odpočatí, do
práce nastoupili po 20-hodinovém volnu. Bu
dou postaveni před soud.
Při srážce přišlo o život 100 lidí, dalších sedm
zemřelo v nemocnici; 110 osob bylo zraněno.
Tuto úřední zprávu prodáváme jak jsme ku
pili — s výhradami.

delní, filmová atd. Puškín, Čajkovskij, Turgeněv, Stanislavskij a Pudovkin jsou na př. uvá
děni, aby oslabili Kellerovy poukazy na hube
nost ruských přínosů v oblasti přírodních věd,
matematiky, technologie, vynálezech! a t. p.
Marná a zbytečná to obrana. Tito tvůrčí ge
niové neutvářeli nynější sílu Sovětů. O ni pak
jde především. A překvapuje, jak málo se i
recense, i kritiky dotýkají ioheto jádra věci,
ba jak soustavně právě o něm mlčí.
Neboť Kelíerova kniha je ve své druhé části
nanejvýše napínavou, ba vzrušující četbou i
pro čtenáře, který třebas i po desetiletí sou
stavně sledoval dosavadní literaturu o hospo
dářském a technickém růstu Sovětů a který se
snažil vštěpovat si do paměti fakt za faktem,
jež tvořily jeho mezníky. Kelier se záslužnou
hutností vyloupl plastický obraz západní po
moci Sovětům za hladové katastrofy 1921, roli
zahraničních provozních koncesí v budování
nových průmyslových odvětví, průmyslovou a
zbrojní spolupráci Německa se Sověty po uza
vření rapallské smlouvy, intensitu britských,
amerických a německých dodávek strojů a ce
lých továren za prvních pětiletek, obrovitost
západní pomoci za druhé světové války, charakterisoval konkrétními údaji velký rozsah
průmyslové Špionáže sovětské v západních p;ů.myslových zemích (zejména v USA, v Němec
ku atd.) a její význam pro vybudování atomo
vého badání, balistických střel atd., atd.
Neméně záslužné pair je, že Kelicrovou
knihou jo nemeckému čionáří poprvé osvětlena
velkorysá finanční pomoc, kterou poskytoval
vojenský generální Šláb Viléma 11. za první
světové války Leninovi. Eduard Bernstein sice
odhalil již 14. ledna 1921 v berlínském Vorwarts-u, že „Lenin a jeho soudruzi dostávali
od císařského generálního štábu peníze, a to
neuvěřitelně vysoké částky, které s jistotou pře
sahovaly 50 milionů marek ve zlatě". Lenin to
však popřel, prohlásil, že je to výmysl bělogvardějců, a nereagoval na Bernsteinovu vý
zvu, aby ho žaloval, že to před soudem pro
káže.
Teprve po 2. svět, válce Angličané ukořistili
v Berlíně Část archivu vilémovského minister
stva zahraničí a v něm raporty barona von
Kůhlmanna císaři Vilému II., z nichž bylo zřejmo, žc něm. gen. štiáb dal Leninovi jen do
konce r. 1917 k disposici nejméně 22 mil. marek
ve zlaté. Lenin z těchto peněz, jak reportoval
Vilémovi II. baron Kuhlmann, proměnil Pravdu
v deník s 300.000 exemplářů nákladu a finan
coval z nich i svůj ozbrojený převrat z října
1917. Ještě v červnu 1918 pak dostal něm. vy
slanec v Moskvě, hrabě Mirbach, na další pod
poru bolševiků 3 miliony matek a zároveň mu
byl povolen další disposiční fond 40 milionů
ma rek.
Keller cituje tyto údaje úředních německých
pramenů, jak byly vydány historikem Z. A. 3.
Zemanem v knize „Germany and the Revolution in Russia 1915—1918", London, 1958. (Ze
man, žák oxfordského historika George Kaf
kova, je českého původu.) Jak vidíme, dočka
lo se Bernsleinovo odhalení z r. 1921 teprve
po 37 letech svého potvrzení uveřejněním zmí
něné publikace v Londýně, a o dva roky
později, právě Kellerovou knihou, je nyní po
prvé předkládáno německé veřejnosti.
Tato a lakovalo fakta, uvědomíme-li si, jak

to, že ztrátové ceny v obchodě se Západem mu
hradí satelitní země. —
Jistě vás bude zajímal, že z oněch 5,73 mil.
lun surové nafty, vyvezených v roce 1959 So
větským svazem do „lidových demokracií",
celkem 4,76 mil. tun (loto číslo je z režimního
tisku!) odebralo Československo. O kolik mi
lionů dolarů bylo sovělčíky ošizeno jen v tom
to jednom druhu zboží a jen v jediném roce,
to si lze snadno vypočítal.
Okrádají-H se soudruzi mezi sebou — pan
Chruščov z Kremlu osobně pana Novotného
z pražského hradu — nemáme námitek. Ale
lady jsou okrádáni všichni občané!
Příští měsíc začíná v „ČSSR" třeli pětiletka.
Obrovské úkoly uložené výrobě mají být po
dle její směrnic dosaženy z 97 procent zvý
šením produktivity práce. Co je lo „zvýšení
produktivity" v československé praxi, to
víme: Větší honička, víc dřiny za stejné nebo
dokonce za míň peněz.
Proč se šetři na lidech? Jak nás poučuje pří
pad s naftou taky proto, aby se sanovaly „výletv" sovětského obchodu na západní trh!
*
České slovo již informovalo o tom, že doma
je už řadu týdnů v oběhu pověsí, že se „něco
chystá" s korunou. Rokli jsme také, že sou
druzi z aparátu režimu chtějí namluvit, že
iniciátorem této „šuškandy" jsou „nepřátelé ze
Západu". Což je ovšem lež.
Naší doma, jak se fiká, nejsou včerejší. Již
před několika měsíci slyšeli úřední zprávu o
tom, že k 1. 1. 1961 bude v SSSR provedena
měnová reforma, že ceny a platy budou upra
veny v poměru jedna k dcsíti;že z výdělku
1.000 rublů bude storublový příjem, co stálo
10 rublů, že přišlé bude za rubl, atd.
Závislost čs. hospodářství na sovětském není
nijak zastírána. Občané uvažovali docela lo
gicky, Když si řekli, že se „něco" stane taky
s korunou. Do jaké míry počítali správně, to
se již brzy ukáže. —
Zatím byly v polovině listopadu ohlášeny
další podrobnosti o novém rublu. Mění se jeho
poměr k US dolaru. Dosud se jeden rubl rovnal

čtyřem dolarům (v turistickém kursu deseti
dolarům), napříště bude za dolar jen 90 kope
jek. V důsledku chystané reformy v SSSR měla
by však i zde platit relace 1:10 — tedy 40 ko
pejek za dolar . . .
Odborníci hovoří o odhodnoccní rublu —
a čs. občané čují nějakou čertovinu. Jejich
zkušenosti s režimem jsou rozhodně spíše hor
ši než dobré, nelze se jim tedy divit. Ve vy
hlídkách na špatné je neutvrzují „nepřátelé",
ale skutečnosti. A dokonce i oficiální komen
táře.
Tak například ekonomický expert Miroslav
Tuček, který hovořil v pražském rozhlase dne
16. listopadu, „uklidňoval" posluchače takto:
Reforma rublu „nemůže ovlivnit peněžní oběh
uvnitř socialistických zemi.. . poněvadž za
korunu vždy koupíme jenom tolik, kolik u
nás v Československu vyrobíme. Nikdo nám
nic nedá, ani nevezme ..."
(Otázka posluchače i naše: Opravdu? A ni
kdo, ani „bratrský" SSSR nic nevezme?)
Pan Tuček o minutu později: „Změna kursu
rublu se samozřejmě promítne do hospodář
ských vztahů socialistických zemí... protože
vytváří předpoklady pro aktivnější využívání
rublu jako mezinárodní měny."
Otázky občana a naše: Rubl ledy hospodář
ství „socialistických" zemí „neovlivni", ale
„promítne" se do jejich vztahů; jak tomu
máme rozumět? Dosud se 1 rubl rovnal Kčs
1.80, jaký bude příští kurs? Bude tu užit po
měr 1:10 jako uvnitř SSSR, nebo aplikován
poměr k dolaru? Bude „ČSSR" platit dodávky
ze zemi Velkého Brata „mezinárodním" nebo
„domácím" rublem? A bude se vyvážel za
„aktivnější" rubl, čí za ten odhodnoeený? Ko
lik například bude stát čs. občana jedna tuna
sovětské nafty; až dosud (jak víme) platil
skoro dvakrát vic než západní zákazník. A
napříště?...
Tyto otázky koluji, představitelé režimu o
nich vědí, ale ještě je nemohou nebo nesmějí
zodpovědět. Což ovšem posiluje nedůvěru ob
čanů v každé jejich slovo, v jejich činy a
plány a sliby.
fousek
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„Bez Západu se Východ rovná nule" — pod
tímto patrně úmyslně přehánějícím názvem vy
dal nedávno německý, ve Švýcarsku žijící spi
sovatel W. Keller objemnou knihu o Rusku a
o Sovětech, která se stala předmětem tak živé
diskuse a kritiky v tisku i na přednáškách, že
její vydání se proměnilo lakřka v sensační udá
lost. Proč?
Keller v ní pomocí obšírného aparátu literár
ních pramenů ukazuje, že i carská Rus, i Sovět
ský svaz vděčí za svůj technický vzestup i za
s\ou hospodářskou moc jen a jen cizí, hlavně
západní pomoci, a to dobrovolné i nedobro
volné, získané špionáží a lupem. Vlastní ruský
a sovětský tvůrčí přínos k lomu, co bylo na
Západě — otevřeně i potají — odkoukáno, po
važuje Keller za malý, ba nepatrný. Sověty
jsou podle něho, jako za cara, stále ještě
obrem na hliněných nohách. Ale Západ by měl
být ve svých hospodářských stycích s nimi
zdrženlivější, aby si sám nekopal hrob.
Kritikové Kellerově knize vytýkají, že pod
ceňuje i Rusy, i Sověty a že pomáhá vytvářet
riskantní iluse namísto střízlivého pohledu na
fakta. Jeden z kritiků míní, že bylo sice zá
služné vytýčit problém sovětské síly onou rov
nicí, jež je vyjádřena názvem knihy, ale že je
nesprávné rozřešení této rovnice, jak je po
dává obsah knihy. Jiný z kritiků noapak míní,
že název knihy je sice nesprávný, ale za to je
jojí obsah záslužný. 1 ři, i oni kritikové však
z vlastního obsahu knihy citují jen málo a vy
rovnávají se namnoze jen s věcmi podružnými.
První část knihy líčí, jak se Rusko stalo po
mocí Západu jednou z velmocí — Grossmacht.
Druhá část líčí, jak se Sověty staly pomocí Zá
padu světovou mocí — Weltmacht.
Pokud jde o první část, kritikové se soustře
dili na obranu tvůrčích přínosů ruských pouka
zy na geniální díla básnická, hudební, diva

tempa bez ohledu na lidi, ba doslova pres
mrtvoly.
Nikoliv poprvé.
—osm—

Číslo II., prosinec 1960
osudový mají dodnes význam, tvoří dřeň Kel
lerovy vzrušující knihy, která zaslouží, aby
byla čtena co nejhodněji .Podle našeho názo
ru není nebezpečí, že by snad ukolébávala zá
padní čtenáře do sobělibého uspokojení, po
kud jde o hospodářskou převahu Západu nad
Východem. Aby setrval v realistickém střehu,
o to se už vydatně stará sovětská propaganda
přeháněním významu svých průmyslových pří
růstků.
M. V.

Belgické Kongo
očima českého cestovatele
Arne Novák jednou napsal: nCestopis je je
den z ncjlěžšich literárních útvarů, protože
musí slučoval inteligenci, vtip, kulturu slova,
politický rozhled a především dramatičnos(.«
Knihy ďr. Ladislava J. Broma tylo požadavky
splňují. Dr. J. L. Brom je bezesporu náš nejpřekládanější autor žijící v exilu. Jeho knihy
vycházejí v statisícovém nákladu např. i v
japonštině. Doma jsme znali dr. Broma (Ko
řínka) spíše jako úspěšného filmového režiséra
a scenáristu (nejúspěšnější jeho film byl Tulák
Macoun s Korbelářem a Natašou Gollovou) v
zahraničí natočil dr. Brom — dnes jako naturalisovaný Francouz — tři kulturní filmy z
Airiky a ze svých sedmi expedicí po Africe
vytěžil řadu knih — jedna z nejúspěšnějších
vyšla v minulých měsících v Německu a jme
nuje se stojně jako poslední Bromův film
„Afrika ohne Gnadc" (její původní francouz
ský tdul „Sur les Traces de Stanley").
Podle francouzského titulu vidíme, že si dr.
Brom vzal za úkol rekonstrukci cesty, kterou
provedl jeden z nejvýznamnějšich afrických
badatelů a cestovatelů Stanley v letech 1871
až 1878. Brom si při této expedici, kterou
provedl sám v malém DKWKombi, položil
otázku: Jak se Afrika změnila ode dnů prvních
velkých pionýrů, jak pokročila civiUsace a
kolík zůstalo z původního kouzla divočiny.
Dr. Brom zachycuje změny sociální, kulturní,
a politické struktury života domorodců v Afri
ce a poukazuje na osvětový význam misionář
ských staníc. V jednom z rozhovorů zdůraznil
mi dr. Brom moment, který byl dosud při stu
diu černého kontinentu téměř zcela opomíjen
— je to psychologie primitivů, kterou chce dr.
Brom zpracovat v obsáhlém vědeckém díle —
živé a dramatické materiály nachází čtenář
právě v této knize.
O knihách dr. Ladislava Broma o Africe by
se dalo napsál velmi mnoho, mohl bych cito
val kladná uznání E. Hcrningxvaye o výsled
cích Bromových cest atd. — domnívám se však,
že pro nás nejzajimavějši je skutečnost, že
dr. Brom se chystá do češtiny přebásnil zpěvy
a poesii svnú a dcer černé Áírikv.
Dr.A.K.

Pomník TGM v San Francisku
V San Francisku byl odhalen pomník Tomáši
Garrigueu Masarykovi. Je to bronzová busta,
dílo Josefa Mařatky, které bylo na výstavě
ve Spojených státech roku 1939 a které tehdy
američtí Češi a Slováci odmítli vydat velvy
slanci nacistického Německa, když si na ně
činil nárok. Nyní byla tato Masarykova busta
umístěna v nádherném Golden Gate Parku
města San Franciska. Slavnosti odhalení se
účastnili zástupci města Son Francisco a členové
amerického Kongresu zastupující obvod města.
President Eisenhower, vicepresident Nixon, mi
nistr zahraničních věcí Herter a guvernér státu
Kalifornie Edmund Brown zaslali pořadatelům
slavnosti pozdravná poselství. Místopředsed
kyně Československé národní rady Americké
Vlasta Vrázová byla hlavní řečnící a ve svém
projevu podtrhla skutečnost, že Američané
staví pomníky Tomáši Masarykovi v době, kdy
v jeho rodné zemi se jeho pomníky odstraňují
a kdy se tam ani nedoručují dopisy s Masary
kovou známkou. Odhalením tohoto pomníku
vyvrcholily oslavy Masarykova roku ve Spoje
ných státech, které začaly sedmého března, v
den stodesátých narozenin Tomáše Garriguea
Masaryka, vydáním jeho zvláštní známky.

Vánoce citů a vánoce ducha
(Dokončení se str. 1.)
Co je vlastně příčinou stálých porážek onoho
světa, který si říká svobodný? Nic jiného než
ztráta víry v duchovní hodnoty, z nichž se zro
dil, a rostoucí odlupovaní vnějšího života od
duchovních pramenu, bez kterých vnější život
beznadějně stárne. Civilizace může být tvůrčí
— tvůrčí jinak než jen hospodářsky a techno
logicky — pouze v poměru, v jakém proniká
spirituálně nad denní životní praksi v hmotařském a kráikodcchém slova smyslu. Bez duchavesíí, která se Evropě a našemu národu vfélířa
do betlémského Dítěte, každý růst politické i
technologické moci člověka povede přímočaře
k růstu moci zla a k sebevraždě lidstva.
Ano, Vánoce stromečků, sentimentálních
vzpomínek, Vánoce srdcí, otevírajících se k
přátelskému gestu, Vánoce citů jsou dobré.
Vánoce ducha by mohly být lepší .Mohla by se
i pro nás a pro naše drahé doma v nich zrodit
Naděje, která slova mění v činy.
U vánočního stromku bude každý z nás exu
lantů na chvilku básníkem a bude přemýšlet,
jak své sentimentalitě a svým citům dát zvuk
a formu. Snad bychom každý podle svého o
svým vlastním způsobem mohli užit slov, který
mi nositel nedávné Nobelovy ceny a člověk,
který po celý život byl politikem nejprakticteiŠím, Saint-John Perse, skončil svou báseň
Exil:
c-est I heure, ó Poete, de décliner
ion nom, ta naissance, et ta race...*
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Rozpory mezi sovětskými slovy a skutky

Nové cesty amerického Sokolsiva

Kdo získá odzbrojením?
Zdá se mné, že vše, co se píše o odzbrojení,
komentáre k názorům a návrhům Západu nebo
SSSR — že to vše tak nějak utíká do nesrozu
mitelného přítmí vojensko a vědecko technické
hantýrky. — Myslím, že první věc, kterou by
každý žurnalista měl svému čtenáři předložit k
přemýšlení, jest otázka: „Cui prodest", čili:
Kdo na tom co získá?.
Za světového paladina odzbrojení se vydává
Chruščov a Sověty vůbec. Proč chce obzbrojení právě on, který chce dobyti moci nad ce
lým světem? Říká, že k tomu dojde mírově,
koexistencí atd., atd. Dokonce se o tyto mož
nosti zdánlivě hádá s Číňany. — Při „míru
milovném" dobývání Jižní Ameriky, vyzbrojuje
po zuby Caslrovy revolucionáře. — V míru
milovné koexistencí dodává zbraně lidožrou
tům v Kongu a jinde. — Je ještě v živé paměti
obrovská válečná kořist Israele na sinajské
poušti, pozůstávající vesměs z komunistických
zbraní a munice. — Československými zbraně
mi se zřejmě „odzbrojuje" kde která oblast na
světě, vyhlídnutá pro mírumilovnou „koexistenční" revoluci na všech kontinentech.
My antikomunisté se nad těmito rozpory
mezi slovy a skutky nepozastavíme. Je však na
světě zdrcující většina lidí, která upřímnosti
Sovětů v otázce odzbrojení ještě věří a je
ochotna nám rozhořčeně dokazovali, že „až
bude svět obecně a úplně odzbrojen (neboť
Chruščov přece chce naprosté zrušení všech
armád, všech zbraní, všech štábů, loďstva, le
tectva — chce prostě škrtem pera proměnit
celý svět v jedinou bukolickou scenerii s hou
pajícími se Fragonardovýmí a Boucherovými
pastýřkami nad milujícími pohledy líbezných
pastýřů, poskakujících kolem v rytmu podpatku
střevíce, kterým pan Chruščov mlátí do pultu)
— tedy: až bude svět zplna odzbrojen, nebude
přece oni třeba ani možno, aby Škodovka vy
zbrojovala černé, žluté, rudé a bílé světoobčany. — Dokud svět podle touhy pana
Chruščova odzbrojen není, je vyzbrojovaní svě
ta komunistickým arsenálem zaviněno těmi,
kteří Chruščovovi vyhověli nechtějí — tedy
vinu má Západ!
Místo plochého, planého a neplodného pře
mýšlení, jak by se měly smluvit a provádět
účinné kontroly odzbrojení, je lépe si uvědo
mit, co je asi no pozadí Chruščovova myšlení:
1. Komunistické straně ruské není tak docela
volno vedle silné, mocné a těžce vyzbrojené
sovětské armády. Bez odzbrojení ostatních
velmocí ji strana musí snášet jako nezbytné
politické risiko vnitřní!
2. Miliony sovětských vojáků chybí ve výrob
ním procesu, jsou hospodářskou zátěží na ce
stě SSSR za dosažením produkce Spojených
států v r. 1970. Vedle risika vnitropolitického
jsou tedy sovětští vojáci i handicapem hospo
dářským.
3. Zbrojení a stále nové typy zbraní závisí
stále více a více na vědě, čilí na tenké vrstvě
inteligence, od níž, následkem toho, režim
stále víc a více závisí. Ba co více: zbrojení
závisí i na stálé výměně vědeckých objevů,
čili na intelektech západních. Sověty se cítí
ohroženy obávaným kosmopolitismem!
4. Podle názoru sovětských národohospodá
řů je stálý a rychlý vzrůst výrobnosti ve Spo
jených státech působen zbrojením. Čili: od
zbrojení vyvolá krisi ve Státech.
5. Nejvážnějšími a vskutku jedině dobře or
ganizovanými odpůrci komunismu ve světě (a
hlavně v Jižní Americe) jsou vojáci, i když
armády nejsou početné. Proto je třeba zrušit
všechny armády, praví Chruščov. (Taktika na
Kubě: revoluce se nedělala jako komunistická
právě proto, že by se nebylo docílilo rozště
pení armády na část vládní a na část prorevoluční!) Právě Latinská Amerika je nejmarkaninějším příkladem světa polocivílizovaného,
který vq chvíli obecného zrušení armád by byl
přes noc v rukou komunistických, žádného ná
silí se nebojících a nešidících hrdlořezů podle
vzoru kubánských revolučních profesionálů i
chátry!
6. Byl-li by svět odzbrojen jak navrhuje
Chruščov, pak by se projev jeho nespokoje
nosti neomezil jen na bušení do stolu a na
zouvání bot, nýbrž by se prostě davy Východní
Evropy (a snad i Číny) daly na pochod a za
stavily by se až na Cana.l la Manche, v Calabrií, u úžiny Gibraltarské a u pobřeží Aiktického moře. Beze zbraní, jen s klacky a kame
ním, nebo také jen s čepicemi. Povodeň lid
ských mas, novodobé stěhování národů.
Píši absurdnosti, není-Hž pravda? Vím to a
píši je úmyslně, abych ukázal, jak nepřemýšlivé, nezodpovědné je světové veřejné mínění,
že vůbec připustí, aby takové nehoráznosti
Chruščovovy celý západní tisk neodbyl posmě
chem a indignací. A západní vlády? Kdy už
se nalezne zodpovědný státník, který s celou
vahou své osobnosti a své země odmítne po
nižování, ležící v tom, že se od něj vůbec oče
kává vážná diskuse o zřejmých nesmyslech.
Chruščov ví, že jeho návrh totálního odzbro
jení je nesmysl a ani si ho sám nepřeje. Proč?
Poněvadž, jakmile by on a Evropa odzbi ojili,
byly by to Číňané, kteří by všechno nazítří
utloukli čepicemi. — Ze by si to pan Chruščov
neuvědomoval? Sotva. Myslíte, že si takto
Chruščov představuje budoucnost komunistické-
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ho světa? Jako nový vpád Hunů? Nové taženi
Atiilovo? Nový Džingis chán, nový Tamerlán
— konec Ruska?
Chiuščov ví, že navrhuje nesmysl. Má tedy
zase zbraň v rukou, jak rozbít kteroukoli kon
ferenci proto, že se jeho návrh neprijme.
Nemusíme se ledy báli: nebude odzbrojení
podle pana Chruščova. — Dojde-li však k od
zbrojení částečnému, komu prospěje? Podle
hořejších bodů 1.—5. jedině Sovětům tím, že se
Komunistická strana upevní politicky doma a
že se odpůrci komunistů mocensky oslabí jak
doma tak mezinárodně.
Zajímalo by mne vědět, co by se asi stalo,
kdyby Západ docela chladně světu ohlásil, že i
na odzbrojení zájmu nemá, odzbrojil nehodlá I
a vyložil by světu, že tak činí proto, poněvadž 1
chce dělali realistickou politiku. Myslím, že by :
se nestalo zhola nic — mimo velkého křiku z ‘
Moskvy. A sověty by pokračovaly dále ve zbro :
j
jení a ve vyhrožování válkou. Jen by v mezi
I
národní politice ubylo jedno jablko věčného
sváru. — Nebyla by to tedy jedna z cest k :
zmenšení mezinárodního napětí? —
j
Nepřemýšlející lidstvo podlehlo mylné před '
stavě, že zbrojení vede k válce. — Nikoli: i
!
vůle k válce nebo strach z války vedou ke !
zbrojení. Válka a hromadné vraždění vypukají
i
z příčin mimo arsenály ležících, na příklad z '
barbarství, panovačnosti, fanatismu nebo pro I
stě jen z nezodpovědnosti.— Nebyl by už čas, '
aby se začalo o odzbrojení nejen mluvit a í
psát po vzoru papoušků a věčně stejných gra I
mofonových desk a začalo se o odzbrojení
vážně přemýšlet nikolik jako o léku proti vál !
ce, nýbrž jako o nejjistější cestě k válce v
tomto převráceném světě, kde chodí vrazi mezi ;
námi ?
;
DR. MIROSLAV RAŠÍN

vo februári tohto roku dovršilo americké
Sokolstvo 95 rokov svojho jestvovania. Za len
čas poslaviii štyri sokolské generácie monu
mentálne dielo v rámci americkej telovýchovy
u výchovy mravne, duševne a telesne zdat
ného amerického občana, ktoré stoji na Tyrsom vybudovaných základoch. Dnes stojí ame
rické Sokolstvo pred rozhodnutím, čo ďalej a
za akých podmienok, ako upevnil a rozšíril
svoje pozície v 180 miliónovom národe, ktorý
pod vplyvom technologickej revolúcie pre
konáva vnútorne ďalekosiahle zmeny v obla
sti politickej, hospodárskej a sociálnej. Aby si
svoje pozície udržalo, americké Sokolstvo sa
bude musel rýchle prispôsobil, inak bude od
sunuté na vedľajšiu koľaj a jeho existencia
bude ohrozená.
Do akej miery a s akým úspechom sa nám
podarí tento problém zvládnul, všetko dnes
závisí na sokolských príslušníkoch a ich vedúcich činovníkoch z druhej a tretej sokolskej
generácie — prvá vymrela a štvrtá práve nastupaje. To znamená, že problém budú riešil
rodení a školení Američani, ktorí i tak sa už
dlhší čas domáhajú rozhodujúceho slova. Týmto sokolským Američanom ide o to, aby sokolské úsilie bolo bezpodmienečne zamerané na
americký národ a jeho potreby. Iným slovom,
to čo Sokolstvo znamenalo, konalo a tvorilo
v mravných a praktických hodnotách pre český
a slovenský národ v kolíske svojho zrodenia,
prenesene bude americkým Sokolstvom na národ americký, pričom sa zbaví prežitých tradicií a etnických záväzkov a stane sa rovnocennou složkou veľkej americkej národnej spoločnosti. Hoci pomery vyzývajú k bezodkladnemu riešeniu, predsa to s tým prispôsobo
vaním nepôjde tak rýchle kupředu. A to preto
lebo americké Sokolstvo nie je jednolitým
celkom, ale je rozdelené na viaceré samo
správne organizácie a to: Americká Obec Sokolská (zal. 1865) so sídlom v Chicagu, štát
Illinois, Slovenská Telocvičná Jednota Sokol
(zal. 1865) so sídlom v Perih Amboy, štát New
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Jerscy, Delnicko-Americký Sokol (zal. 1890) so
sídlom v New Yorku, Slovenský Katolicky
Sokol (zal. 1905) so sídlom v Passaic, štát New
Jcrsey, český Sokol-Orol so sídlom v Chicagu.
Tým, že Sokol v Československu bol zne
možnený komunistickou diktaturou, americké
Sokolstvo stratilo jednak morálnu oporu, jed
nak i styk s národom, z ktorého prišli pred
kovia veľkej väčšiny amerických sokolských
príslušníkov. Prelo členstvo z tretej a štvrtej
generácie dáva svojím sokolským organizáciám
charakter čisto americký. Je už veľmi málo
sokolských jednot, kde by sa na schôdzach
jednalo výlučne česky alebo slovensky. V so
kolských časopisoch začína prevládal anglič
tina, čo je samozrejmé a sokolská telocvičná
a ideová literatúra je vydávaná výlučne v an
gličtine — lebo z mladého členstva nik ne
ovláda reč svojich pradedov.
V roku 1956 vydala Slovenská Telocvičná
Jednota Sokol v Amerike knihu „Sokol Gymnastic Manual", anglický ekvivalent Tyršovcj
sokolskej telocvičnej sústavy, od autora, br.
Karola Bednára. Avšak jeho anglické telo
cvičné názvoslovie bolo užívané v cvlčiteľských školách STJS už v roku 1949 a v roku
1950 vydala Slovenská Telocvičná Jednota So
kol v objemnej knihe všetky technické pokyny
k svojmu XI. sletu v New Yorku v angličtine
spolu i so skladbami proslných pre žiactvo,
dorast a členstvo a závodné cviky na náradí.
Od toho času táto organizácia vydáva všetku
telocvičnú literatúru anglicky.

Táto rcorientácia pokračuje už i v Americ
kej Obci Sokolskej, kde už tiež začali s an
glickým názvoslovím, hoci už dávno pred tým
vydala AOS niekoľko ideových prác anglicky.
Telocvičná príloha v jej úradnom časopise
„Sokol Americký", ktorú rediguje náčelnička
AOS, sestra Milada Prchalová, je už čisto an
glická. Sestra Prchalová nedávno upravila an
glicky ekvivalent „Moravskej Besedy", ktorý
výjde v celkovej úprave v anglickom časopise
pre sokolských telocvikárov „The Sokol Instructor".

V marci tohlo roku začal vydával býv. ná
dnes uvědomují jeden velmi důležitý nedosta čelník slovenského Sokola a redaktor „Sloven
tek, „nedostatek umění řídit", jenž prý je — ského Sokola" úradného časopisu STJS, an
podle Rudého práva z 19.11. t. r. — „zřejmý glický ilustrovaný časopis ,,The Sokol Instractor", „Sokolský cvičiteľ", ktorý vychádza raz
přes důmyslnou soustavu neobyčejně účinných za tri mesiace a počítá sa s tým, že v roku
nástrojů řízení", vytvořenou v posledních le 1961 bude vychádzal každé dva mesiace.
tech. (Jde zřejmě o reorganizaci průmyslu a
V redakčnom krúžku tohto časopisu je i býv.
stavebnictví provedenou v osmapadesátém
náčelnička Československej Obce Sokolskej,
roce, a územní přestavbu, uskutečněnou letos, sestra Marie Provazníkova a býv. náčelník
O obou akcích jsou naši čtenáři informováni.) Pařížského Sokola, br. Ota Karásek. Časopis
„Již za několik týdnů začneme plnit úkoly vedľa technických informácií venuje časí svojtřetí pětiletky", napsalo Rudé právo z 23. lišto j ho obsahu í článkom ideovým, zrejme s úmypádu. „Vyžadujeme, aby všechny podniky o | slom priblížil sokolskú myšlienku mladšej
instituce vstupovaly do pětiletky s čistým sto I cvičileľskej generácii.
lem a náležitě připraveny... Důkladně musí
Tým, že sokolská telocvičná sústava bola
být připraveny i všechny stranické organisace. upravená do angličtiny, bola vybudovaná zá
Na tom, jak budou stát všemu dění a budo kladňa pre anglickú sokolská telocvičnú lite
vatelskému úsilí našeho lidu v čele, jak budou ratúru. Tým zároveň boly vytvorené ďaleko
stranickým způsobem řídit činnost a vývoj siahle možností pre amerických sokolských
spisovateľov v oboru telovýchovy. Lebo do
věcí v obvodech své působnosti — na tom zá toho času nebol ov Amerike jednotného názvoleží úspěch díla."
’ slovi v telovýchove. V amerických telocvič
„Čistý stůl" má — a „náležitě připraveno" ných spolkov, ktoré sú orientované na nemec
je jen málo podniků, ba i stranické organisace ké, švajčiarske a švédske melhody, užívajú
nejsou v pořádku. Nedostatek „umění řídit", stále takzvaného názvoslovia — obrazné rčestát v čele, byl již připomenut a pramalé nad nie — a prelo anglická telocvičná literatúra,
šení občanů pro „budovatelské úsilí" je taky ktorá vychádza z týchto kruhov, je technicky
nesrozumitelná. Tým, že sokolský telocvik sa
známo.
dostáva do anglickej literatúry, sláva sa prí
Vypadá-li špatně příprava „díla", jaké bu stupným i americkým telocvikárom mimo So
dou jeho konce?
JO kola a začína budil pozornosl i v školských
kruhoch. Sokolskí telocvikári by radi dohnali
stratený čas — preto „The Sokol Instructor"
Zábřeh. Podle návrhu akademického sochaře má pionierske poslanie a určite sa mu dostane
Ant. Berky byl v Zábřehu postaven hrdinům postupne viac a viac príležitostí k rozvinutiu
I svojho poslania i na odborné kruhy nesokolSovětské armády a partyzánům památník.
ské. Keď to sa podarí, potom sokolský telo
Košice. Na Tyršově nábřeží se staví nový
cvik v Amerike bude mal otvorené dvere do
výškový hoiel s kapacitou 400 lůžek. Do konce prostredia, do ktorého, samozrejme, česká a
roku má být hotel pod střechou.
slovenská sokolská literatura pťeniknúl ne
JAK VYPADÁ PŘÍPRAVA
Český Krumlov. Na Vyhlídce je rozestavěno mohla a následok toho bol, že sokolská vec
Třetí pětiletka se ledy stala zákonem; zá
konem, který má být důsledně plněn. Tu je osm domů s 202 byty. Sídliště má být dokon bola Američanom cudzou a tým neprijateľnou.
třeba připomenout, že sami komunisté si již čeno v druhé polovině příštího roku.

(Dokončení se str. 1.)
příštích pěti letech invesíováno celkem 322 mi
liard korun.
Zemědělství jo opatrně volenými slovy ozna
čeno za nejslabší bod piánu. Je konstatována
stagnace a dokonce i pokles některých odvětví
zemědělské výroby. — Plánováno je zmenšení
počtu stálých pracovníků v polnohospodářslví,
snížení nákladů na produkci o 11% — ale na
druhé straně radikální zvýšení celkové výroby.
— Pochybnosti o splnění úkolů jsou už dneska
na místě.
Plán hovoří o vzestupu národního důchodu v
příštích pěti letech o 42 procent. V ročním prů
měru je to něco přes osm procent. A zrovna
v těchto dnech jsme slyšeli, že Jugoslávie, bo
hatstvím ne právě obdařená, zvyšuje národní
důchod ročně o 12%. — Nepřicházejí tu čs.
občané poněkud zprátka? Neujídá někdo z
krajíce víc než je slušné?
Skromní v plánu růstu národního důchodu,
ale velmi naléhaví v požadavcích, když jde o
zvyšování produktivity práce — to jsou komu
nisté! Zákon o třetím pětiletém plánu počítá
v tomto směru „s tak náročným úkolem, který
jsme si dosud nekladli". Ve všech odvětvích vý
roby se má pracovní výkon zvýšit zhruba o
polovinu. Je to prý „objektivní nutnost". Říká
Rudé právo doslova: „Nám prošlé jiná cesia
nezbývá." —
Dne 17. listopadu byl návrh zákona o třetí
pětiletce v Národním shromáždění — jak se
čekalo — „jednomyslně a manifestačné schvá'cn dlouhotrvajícím potleskem".

Předplatné na „České Slovo" prorok 1961:
Ve Spojených státech lodní poštou dva a
půl dolaru, letecky čtyři a půl dolaru, v
" Austrálii a na Novém Zélandě lodní poštou
i) jednu australskou libru, letecky tří austr.
L libry, v Brasilii lodní poštou 250 cruz., leJ tečky 500 cruz., v ostatních jihoamerických
j) republikách Částka v hodnotě brasilské měÍny, případně pět US-dolarů pro leteckou
zásilku, v Kanadě lodní poštou dva dolary,
letecky čtyři dolary, ve Velké Britanii a
Irsku 15 sh., ve Francii a v Maroku 985
ffrs., v Belgii a v Lucembursku 100 bfis., v
Holandsku 7 híl., ve Švýcarsku 9 sírs., v
'
Norsku 15 nkr„ ve Švédsku 10 škr., v Itálii
1.200 Ur, v Rakousku 45 Sch., ve Španělsku
i 100 ptas., v Portugalsku 60 Esc., v Západním
Německu 7,50 DM. Ve všech ostatních ze।
mích částku, rovnající se dvěma US-doIarům a na letecké zásilky příplatek dvou
dolarů pro Afriku a země Blízkého východu
a příplatek tří dolarů pro ostatní oblasti,
i Jednotlivé výtisky: v USA 25 centů, v Au
strálii 3 sh., v Rakousku 4 Sch. a v Západ
ním Německu 70 pfeniků.
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Brasil e: Joseí Jíša, c/o Duromet, Taubaté
c. p. 222
Holandsko: Dr. Karel Remeš, v. Kretschmar
v. Veenlaan 92, Hilversum
Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Perpoli 4
Kanada: Ota Hora, 2459 Clover Avenue,
Ottawa 1, Ont.
Maroko: Mme Eliane Lukáč, 2 bls nie de
Picardle, Casablanca
Mexico: Dr. Václav Láska, Campos Eliseos
306, Mexico 5, D. F.
Norsko: Josef Andrle, Martin Borrebekkensveí 30 30, Aarvoll-Oslo
Rakousko: Jan Terber, Wten XVI, Helbllnggasse 1—3
Velká Br.tanie: Dr. Rudolf Václavík, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
S. W. 4
Spojené státy: František Ambrož, P. O. Box
318, New York 21, N. Y.

POZOR! Prosíme vážené čtenáře, aby ze
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
uvádíme, platili předplatné šekem prostřed
Adresy našich zástupců:
nictvím banky.
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
Argentina: Vladimír Suchan, Conde 1995,
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
Buenos Aires, Argentina
Austrálie: Fr. Nový, 43 Esplanáde, Adelaide, adres, anebo administrace Českého Slova,
Semaphore, S. A.
MUnchen 27, Postíach 91, Germany.

Muž a jeho pes
Rozšírený americký mesačník "Reacíer's Dígest" priniesol v jednom zo svojich nedávnych
čísiel ukážky z pripravovanej knihy "One Man
and His Dog", čiže „Muž a jeho pes". Autorom
knihy je Anfhony Richardson. Na knižný tíh
bude daná začiatkom budúceho roku. Ústred
nou postavou knihy sú vlčiak Antis a jeho pán,
český letec, príslušník československej armády
vo Veľkej Británii za druhej svetovej vojny,
Jan Bozděcn. Je to románové, veľmi živé a
napínavé spracovanie skutočného príbehu mu
ža a psa uprostred dramatických udalostí d-uhej svetovej vojny, návratu do oslobodenej
vlasti, úteku pred komunistickým nebezpečen
stvom po februárových udalosliach 1948, a za
čiatok nového života v slobodnom svete. Richardsonovo líčenie osudov letca Bozďecha a
jeho psa Antisa je založené na troch knihách,
ktoré Eozdech uverejnil v Československu po
roku 1945, a v ktorých vylíči! svoje vojnové
zážitky. Pripojené sú v tomto novom zpraco
vaní aj udalosti okolo febiuárového puču, úrek
do slobodného sveta a život vo Veľkej Bri
tánii. Verné púta medzi rnužom a psom končia
smrťou Antisa, psa, ktorý dosial za mnohé
skutky hrdinstva vo vojne a pri zachraňovaní
ľudských životov pri náletoch na Londýn naj
vyššie biitské vyznamenanie určené pre zvierafá, tak zvanú „Dickinovu medajlu".
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Křížovka “Českého Slova»

Všem přátelům hojnost zdraví, dobré po
hody a nezlomnou víru v náš svobodný zítřek
přeji
A. L. a Rozina NCHASILOVI,
Chicago, lil., USA.

Franta JONÁŠ přeje všem svým přátelům
šťastné vánoce a Nový rok.
Veselé vánoce a šťastný Nový rok přeje
Dr. Josef HAŠEK s rodinou.

Pokojné vánoce a šťastný Nový rok 1961
přejí
Petr a Pavla ZENKLOV1

SOKOLSKÁ ŽUPA VÍDENSKÁ.
Drachcngasse 3, a veškeré Jednoty.

Vídeň

L,

Ola a Uduna HOROVI, v Ottawě, přejí všem
SVAZ CS. ŘEMESLNÍKŮ, Vídeň
Drachenpřátelům radostné vánoce a mnoho štěstí v
gusse 3.
Novém roce.
Jo-.el DANEK s chotí, Ústřední předseda Cs.
Cs. Jednota ,.BARÁK", Ústředí ve Vídni XV,
Jednoty „Barák“ ve Vídni lil., Paulusgasse 14.
Turnergasse 9a, veškeré okresní odbory.

František NOVÝ s rodinou,
Karel HANSMANN, ústřední tajemník Čs.
jednoty ,,Barák“ a tajemník Menšinové rady 43 Esplanáde, AdelaRle, Semaphore, S. Austrália
české a slovenské větve v Rakousku s chotí.
Ján VIOLA s choti, člen Zastupitelstva RSC,
Jan TERBER, pokladník Cs. Jednoty „Barák“ 8 Cascade Street, Rast Kew, Melbourne.
ve Vídni s chotí.
A. ANDRYS1K s rodinou, 576 Burwood Rd.,
Hawlhorn, Melbourne.
Sestry, bratři, přátelé!
Přeji Váni spokojené vánoce a do nového
J. KOPECKÝ s chotí, PRAGA Continental
roku pevné zdraví, osobních úspěchů a síly do
dalších bojů proti komunismu, za konečné ví Butchers, KEW Continental Butchers, 326 High
Street, KEW, Melbourne.
tězství a osvobozeni naší vlasti!
Každý z nás si připomeňme: Nezklameme!
W. A. GROSSMAN .s rodinou, accounta.nl
Vytrváme! Zvítězíme! Všechny Vás zdraví
Liba Drobil ková Dvořáčková and reg. inc. tax agent, 36 Woodwdle Avenue,
Glenhuníly, Melbourne.
s manželem

František AMBROŽ, P. O. Box 318, New York
Ústředí čs. demokratických organisací v Au
21, N. Y.
strálii a na Novém Zealandě.

Karel PHcka — František Volí
.STARÝ ČESKÝ KALENDÁŘ250 stran, coloplátěná vazba. DM 30.40. —
Celostránkové barevné obrázky, četné Llu
■strace v textu, písné s nápěvy atd.

Tuto a mnohé další
KNIHY Z ČESKOSLOVENSKA
najdete v našem novém kn hkupectvt.
Vyřídíme rádi písemné objednávky — po
kud možno pište německy nebo anglicky
VÝVOZ A DOVOZ KNIH

KUBON & SAGNER
Majitel Otto Sagner
MOndien 34 — P. O. Box 68 — tel.: 59 13 29
Hesstr. 39 — elektrická drába č 7. 17. 3?

VODOROVNÉ: 1. Čtvrtá část tajenky (posel
ství Vánoc), 14. čínské muž. jméno, 15. angl.
muž. jméno, 16. episoda, 17. potřeba malíře,
20. stát USA, 22. ploŠ. míar, 23, argon a jod,
24. osob, zájmeno, 25. střed slova „nepreiútar,
26. je časté v Jíž. Americe, 27. zpátky (iec.),
29. předložka, 30. jméno amer. družice, 33.
zkratka Spojeného království, 34. volali tak
Carusa, 35. třetí část tajenky, 39, argon a
zlato, 41. břemena (lat.), 42. popletl fm-n),
43. roční doba, 45. dvě padesátky v Římě, 46.
hezký pohled, 48. Íráne, královský rod, 49. ir.
člen, 50. hlas, 51. nečistota, 52. druhá část
tajenky, 54. soutěž, kopané, 56. sestra mate
matiky, 57. první část tajenky.

KOLMO: 1. město v ČSR, 2. spojka, 3. sta
hoval bolu, 4. slov, jenom, 5. předložka, 6.
hudeb, nástroj, 7. umyl vodou (slov.), 8. slo
vensky „ulehává“, 9. jod, vodik, kyslík, ÍO.
stavby, 11. lid. muž. jméno, 12. vlastní, 13.
poslední část tajenky, 17. pořádá se v Benát
kách, 18. muž. jméno, 19. slovo podmínky,
21, slaví okázale Vánoce, 22. zn. aluminia,
23. nejvyšší soud stár. Řecka, 25. dávali do
pořádku, 26. rus. řeka, 28. ital. město. 28a.
tr. smích (e~o), 31. část vozu, 32. angl. hlu
boký, 36. samohlásky ryby, 37. zvířecí ústa,
38. plánovala, 40. Bůh moslimů, 42. překaz
(slov.), 44. kyslík, titan, bor, 47. spis, 53.
slaruřímský peníz, 55. angl. jíl.

Čisto 11., prosinec 1960
Nedovedu to už dnes zpaměti přesněji ča
sově určit, ale bylo to za oněch šťastnějších
dob, kdy na pražském Hradě ještě sídlil president-filosof. Přiblížily se vánoce a byla zase
obvyklá anketa v Lidových Novinách o nejzajímavější knize roku. A když se zeptali pre
sidenta Tomáše Masaryka, odpověděl, že ho
nejvíc zaujala kniha „My Antonia0 od ame
rické spisovatelky Willy Catherové. V Česko
slovensku nebylo tehdy mnoho lidí, kteří ji
znali. Vyšla, myslím, až později pod názvem
„Naše Tonička" a musím se přiznat, že se mně
ten název příliš nezamlouvá, protože stírá
úplně onen romantický nádech, který Willa
Cafherová vložila do svého anglického titulu.
Ta čárka nad „A" se totiž v angličtině vyjímá
naprosto exoticky.
Willa Catherové je taková, řekl bych, ame
rická Božena Němcová, která prosté české
Toničce postavila nesmrtelný pomník. Už tomu
bude brzy osmdesát let, co v daleké Nebrasce
osud zkřížil životni cesty těchto dvou docela
rozdílných, ale neobyčejných žen — slavné
americké spisovatelky a prosté, ale statečné
české emigrantky, jejíž nadlidský zápas s di
vokou americkou přírodou, v němž časlo kle
sali nejotužilejší chlapci, nadchl spisovatelku
tak, že o Toničce-Antonií napsala román. Vyšel
v roce 1918 a byla to věc nemalá, uvážíme-li,
že na příklad Sinclair Lewis nebo J. B. Pristley
považují Willu Cotherovou za největší americ
kou spisovatelku vůbec.
Osud ji přivedl do Nebrasky jako malou
holčičku a tom poznala rodinu českého vystěhovalce Sadílka. Ve svém románu ho na
zývá Šimerdou a hned v úvodní kapitole po
pisuje, jak se s nimi setkala už ve vlaku a

jak stáli na nádraží, ubozí a ztracení, třesoucí
se chladem za hromadou svých ranců a pytlů.
Willa se seznámila s Toničkou, kterou sí překrtila na Antonii nejen proto, aby její jméno
mohla snadněji vyslovovat, ale také proto
patrně, aby tím dlouhým „A" vyjadrila patřič
ně tajemný nádech, kterým toto divně mluvící
děvče, které přišlo do Nebrasky z daleké a
ještě divnější země, bylo obetkáno.
Willa Catherové sledovala s úžasem její
další životní dráhu, její přímo nelidský boj o
záchranu rodiny,, ba o zachování holého živo
ta. Ale nakonec byla také svědkem jejího vel
kého vítězství — viděla Antonii-matku, která
si podmanila divokou, vražednou prérii a za
ložila mohutný zdravý rod nových obyvatelů
nového amerického státu.
„Byla to jedna z nejopravdovějších umělkyň,
které jsem kdy poznala — napsala později o
ní — pokud šlo o dychtivost a citlivost, jakou
projevovala při svých zábavách, při své lásce
k lidem a v tom, jak uměla snášet bolest a
utrpění."
Letos o vánocích tomu již bude osm let, co
jsem se s Antonií setkal ve vesničce Bladen
v Nebrasce, kde žila u své dcery, paní Boydové. Bylo to, věřte mi, vzrušující setkání. Nej
prve bylo třeba uletět asi dva tisíce kilometrů
z New Yorku do Omahy a pak se ještě dal
ších dvé nebo tři sta kilometrů prodírat do
slova závějemi, ve vlaku i v autu, neboť Nebrasku právě tehdy zkrušil divoký blizzard.
V Lincolnu jsem musel dva dny čekat, než pro
razili hlavní trať. A zatím co se náš stříbrný
chicagský rychlík zvolna šinul na západ zmrz
lou nebraskou rovinou, vytáhl jsem ze své ak
tovky knihu o Antonii. Na titulním listě je
motto z Vergila: „Optima dies... prima fugit.
— Nejhezčí den... první prchne." Teskný
povzdech autorky, jejíž život nebyl zdaleka
jen samý jas, vzpomínka na bezstarostné dny
šťastného mládí. V aktovce byl také výtisk
LIFU, který věnoval Antonii celou sérii pře
krásných fotografií a z jehož jedné stránky se
na mne usmívala ona sama — milá šedivá
česká babička.
„Příští stanice Hastings, sir!" hlásil průvodčí
s baňatou čepicí a za dveřmi našeho vagonu
měl už připravený můj kufřík i magnetofon.
Když vlak zastavil, spustil schůdky vagonu, pod
nohy mi ještě mrštně přistrčil malou stoličku
a kufřík a magnetofon položil na zrmzlý sníh.
Pak zasalutoval, široce se usmál a vlak se
zase tiše rozejel a zmizel okamžitě v oblacích
páry.
Kolem mne byla jen zasněžená rovina, po
které ostrý severák, vanoucí od kanadských
hranic, honil rozevláté ptochetky sypkého sně
hu. A nad tím vším ohromná báň modrého
nebe s oslňujícím kotoučem slunce, které po
kraji sypalo miliardy jiskřivých bnlanfů. Zbý
valo ještě asi třicet kilometrů z Hastingsu do
Bladen a přednosta stanice mi ochotně sehnal
taxík. Ten se vsak se mnou vydal do bílé

ČESKÉ SLOVO

SETKÁNÍ S ÁNTONIÍ
Napsal a kreslil JAROSLAV DRÁBEK
pouště teprve tehdy, když se mu doslalo slav
nostního ujištění, že nám na pul cesty přijede
naproti bladenský pan poštmistr se svou Fordkou. Vyrazili jsme tedy do bílého nekonečna
a moje myšlenky se zase vrátil k Antonií.
Vlastně jsem na ni nepřestal myslet od chvíle,
kdy jsem opustil New York, ani tehdy, když
se naše letadlo ošklivě houpalo v mracích a
dešti někde nací Michiganským jezerem.
My Antonia! Bylo jí tehdy už osmdesát šest
let. Její přítelkyně Willa Calherová odpočívala
již pět let na malém hřbitůvku v daleké Nové
Anglii. Kolem silnice, kterou jsme jeli, se sbí
haly klikaté svahy úžlabin, kleté v měkké půdě
vyryly přívaly. V takové nějaké úžlabině bylo
asi ono město stopních psu, které Willa s An
tonií tak rády plašily. Viděl jsem je v duchu
obě — jak slézají strmé svahy a jak spolu sko
tačí. Tady někde se taky asi setkaly s oním
obrovským chřestýšem, kterého Willa v posled
ní chvíli zabila. Jinak by patrně svět dnes nic
nevěděl ani o slavné spisovatelce, ani o její
přítelkyni Árionii.
V záhybu cesty se objevilo několik domků s
čerstvě prohozenými závějemi u vchodů. Upro
střed silnice stála Fordka. Pan poštmistr držel
tedy slovo. Vyběhl také ihned z jednoho dom
ku a jednopalcovou rukavicí si třel nos i tváře.
Na uších měl neobyčejně velká chráníika. Byl
to řečný pan poštmistr, jak se na poštmistra
sluší a soiva jsme vyjeli, spustil hned o tom,
jak mají teď u nich v Bladenu na pilno, co
tam jezdí za paní Pavelkovou tolik novinářů
a fotografů, a že se bude zakládat museum
Willi Catherové. Držel volant jednou rukou a
druhou živě gestikuloval; byl zřejmě na svou
Antonii pyšný přes to, že mu důkladně přidělá
vala práce.
„A vy jste taky z Čech jako paní Pavelková,
že ano? Češi, ti umí pracovat jako my Něm
ci — můj tatínek totiž přišel z Drážďan. Tady
v Nebrasce my Němci i Češi spolu dobře vy
cházíme ... i za války... víte, když tam —
mávl rukou na znamení, že to bylo někde da
leko — byl ten Hitler." A tamhle už je Sladěn!
Annie má dnes návštěvu. Syna Leona. Už na
vás čekají wilh your Czech kolache!"
Zahnul na postranní cestu a zastavil u úprav
ného dřevěného domku pod korunami starých
stromů. Paní Boydová se svým manželem nás
přišli přivítal až ven a pak jsme vešli z ve
randy přímo do obývacího pokoje. Poznal jsem
Antonii okamžitě. Seděla u stolu uprostřed
svých dětí a jejich manželů a manželek, uprosiřed svých vnuků a vnuček jako vojevůdce
mezi svými vojáky. Bělovlasá, svěží, žívá a
siále usměvavá. Léta ji neschýlila, jen sluch jí
už trochu nesloužil.
Její čeština promíšená
scimcjřcjmě anglickými výrazy, byla stále ješió
překvapivě dobrá. Přišlo bohaté pohoštění,
•šišly ty slavné české koláče, o kterých mluvil
už pan poštmistr a které Willa Calherová tolik
milovala. A pak jsem Antonii poprosil, aby
vypravovala. AAůj magnetofon byl připraven.
Zase se usmála, pohladila si žilnatýma rukama
svůj pestrou sukni.
„A co vlastně chcete abych vám vypravo
vala ?"
„Vypravujte, jak jste přišla do Ameriky, [uk
tehdy vypadala Nebraska, jak jste třeba slavili
první vánoce, o tatínkovi, o Wille Cathero
vé... jak jste jí říkala?"
„Willie!"
„Tak ledy, jak sem za vámi jezdívala na
svém koníku, jak jste spolu dováděly, všechno,
jak sama chcete!"
Rozhlédla se po nás všech, její pohled se
zastavil u vnuků, skotačících na koberci, a pak
začala. A co vypravovala a co jsem zazname
nal na zvukovou pásku, to byla sága o prvních
pionýrech v Nebrasce, o jejich zápasech a
umírání, svědectví jednoho z posledních pří
mých svědků, kteří všechny tyto neuvěřitelné
věci přežili, aby na konec mohli sklízet bohaté
plody jako svou odměnu na doby utrpení a
strádání.
„Bylo tomu teď prvního listopadu dvaasedm
desát let, co jsem přijela do Ameriky. Z Čech
rovnou do Nebrasky. V Nebrasce tehdy ještě
nebyly žádné pořádné domky. Bydleli jsme v
příbytku, vykopaném jen tak v zemí, víte, ve
svahu. Nebylo je ani vidět, teprve když se
přišlo k nim, tak jste viděl komín, jak kouká
ze země. Taky tu nebyly vůbec žádné cesty.
\ byla hrozná zima. Hrozná! To napadlo tolik
sněhu, že nebylo možné ani vyjít ven. Kdy
bychom nebyli měli s sebou naše peřiny z
Čech, tak bychom byli určitě zmrzli. Naše první
”cčeře — to byla jen kukuřičná kaše. (Paní
Pavelková ovšem říkala „korná", což je běžný
výraz pro kukuřici, kterého užívají Češi a Slo
váci na americkém středozápadě. Z anglic
kého "corn".) Brzy přišly první vánoce, ale my
jsme vlastně vůbec žádné vánoce neměli. Ma
minka nám jen četla z knihy modliteb. A pak
s tatínkem dohromady zpívali. K jídlu jsme
měli zase jenom kornu, kaši a chleba. Lidé tu
žili tehdy ještě tak roztroušeni, že k nám iehdy
a vánoce nepřišel vůbec nikdo. Lidi tu taky
bylí všichni tehdy chudí a všichni měli vánoce
chudé jako my. Já se vůbec nepamatuju na
.'č' nó vánoce, až když mně bylo nějakých
patnáct let.

Můj tatínek, fen byl moc zklamaný. Myslel
si, že tu bude ráj, jak mu to všichni sliboval'
a teď viděl, jaké to skutečně je. A tak si to
bral moc k srdci. On byl muzikant, hrával tam
v Čechách na housle s kamarády a myslel, -e
to lady bude laky tak. Vzal si ty housle sebou.
Maminka ho těšila — říkala, že to bude lepší,
až bude jaro, ale on si nedul říci, nemluvil
a byl smutný. Kromě těch houslí si taky sebou
z Evropy přivez starou pušku. Jednou takhle
po vánocích — bylo zrovna hrozné počasí a
spousta snehu! — povídá: Maminko, já si jdu
střelit nějakého zajíce! Maminka nechtěla, mela
strach, aby se mu nic nestalo, byla tako á
hrozná zima, ale on si nedal říci. Odešel a iž
se nevrátil. Když nešel večer dlouho domů, lak
jsme ho šli hledat. Našli jsme ho v taliovém
malém domku z drnů — mrtvého. Zavolali
šerifa a ten řekl, že se tatínek sám zastřelil.
Ale tehdy bylo tolik sněhu, že jsme ho vůbec
nemohli pochovat. Tak jsme jeho tělo museli
nechat jen tak zrmzlé v bedně a teprve v
.dubnu, když bylo lepší počasí, tak jsme ho
pochovali.
Ta první léta, když jsme sem přišli, tak !u
byli ještě Indiáni. Ale ti, co byli tady u nás, b
nebyli zlí ani divocí. Přijeli na voze a pak se
děli pořád a byli zabaleni v pokrývkách. Při*q!í sem k nám asi dvě zimy, ale pak se 'ž
nevrátili. Ty první doby ty byly moc zlé. V
létě tu byla spousia chřestýšů. Lezli nám my
šíma dírama až do domu. To nebylo jako
dnes. Taky tu byly ještě divoké kočky ..
Hodiny vypravovala Antonia, proste a bez
•/zrušení a my, kde jsme jí naslouchali, jsme
měli pocit, že je před námi promítán film ze
života prvních amerických pionýrů. Situace Sadílkových po té, co se tatínek ze zoufalství
a stesku zastřelil, byla přímo beznadějná. By’i
dokonale opuštěni a ztraceni. Nikdo z nich
neuměl slovo anglicky a na konec se ukázalo,
že i muž, který jim prodal pozemky, je oškli
vě podvedl. Antonia pomáhala mamince za
chránit rodinu. Dřela do úpadu na polích,
orala, svážela, starala se o dobytek, když .e
trochu zmohli.
Ale přišla pověstná sucha a byli znovu ca
dně. Annie šla tedy do blízkého města Rod
Cloud sloužit. Ve volných chvílích chodila ma
mince domů pomáhat. A při tom všem našla
ještě i čas k tomu, aby si šla zatancovat. V ié
době již její přítelkyně Willie začala chápat,
že v Antonii dříme přímo neuvěřitelná život
nost a síla, že to je žena docela mimořádná.
„... Dovedla celý den pracovat a pak proíancovcda celou noc", napsala o ní později.

Ale pak na Antonii přišly ještě těžší doby. O
těch tehdy při mé návštěvě v Bladen nemlu
vila, o tom všem jsem se dověděl ze záznamu
Willi Catherové, která ony zlé doby s Antonii
ve svém románě živě prožívá. Muž, za které
ho se Antonia provdala, ji opustil a zmizel
někde na americkém Západě. Antonie přestala
být veselá, přestala chodit tančit. Krásné zdra
vé děvče, za kterým se mladí muži otáčeli,
odešlo natrvalo ke své matce na venkov.
Willa Calherová o tom píše toto:
„Když jsem naposledy viděla Antonii, byla
na poli a orala. Po celé jaro a léto tehdy pra
covala na farmě jako nějaký mužský. Jakoby
se to rozumělo samou sebou. Nikdy jsme ne
videli její pěkné šaty, nikdy už je nebrala z
kufru. Byla však klidná a pevná. Lidé měli úctu
před její píli a znažili se s ní jednat, jakoby se
bylo nic nestalo." Antonia čekala totiž dítě. A
jeho narozeni zaznamenala Willa Calherová
takto:
„A tu noc se to sialo. Přihnala dobytek do
mů, dala jej do ohrady, pak šla sama domů,
do své komůrky za kuchyní, a zavřela dveře.
A tam, aniž by někoho zavolala, aniž by zanaříkala, lehla si do postele a porodila dítě."
Pak zemřela matka a Antonia se znovu pro
vdala. Děti přicházely jedno za druhým, ale
zato bída z domu neodcházela. Anionia do
vedla vést celou farmu a postarat se i o děti.
Děti ovšem stonaly — záškrt, spála, „horká
nemoc", ale na doktora nebylo pomýšlení. Ne
bylo peněz, ale také byl příliš daleko, než
aby mohl přijít včas. Annie léčila iedy děli
sama a vyléčila je. Devěl dčií vychovala, čtyři
zemřely. Jeden z jejích synů ji kdysi později
znamenitě charakterisoval: Je báječná — řekl.
Je šťastnější s kůrkou chleba a s novým děťát
kem, než by byl někdo jiný třeba s milionem
dolarů. Nikdy jsem ji neviděl zkloslou."
Bělovlasá stařenka Antonia vzpomínala pak
na svou znamenitou vzácnou přítelkyni: „Jed-
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nou k nám přijel povoz. Vystoupila z něho
nějaká paní. Byla to moje přítelkyně Willie —
Willa Cafherová. Přijela se na mě podívat.
Mojí synové ji potkali již na silnici a teď jí
pomáhali z vozu. Přišla za mnou do kuchyně.
Divila se, že už mám tolik dětí. Podala jsem
jí naše české koláče, ty měla Willie moc ráda.
Vypravovala jsem jí, jak nám sousedi radili,
abychom prodávali smetanu, abychom měli víc
peněz. Já jim řekla, že růže na tváři mých
dětí jsou dôležitejší než třeba nějaký pozemek
nebo peníze v bance. A Willie se tomu smála.
Měla mé děti vůbec ráda, zejména tedy toho
— Antonie ukázala na svého nejslaršího syna
Leona, který ji právě dnes přijel navštívit i se
svou rodinou. — Ten se jí nejvíc líbil, protože
byl najodvážnejší." Antonia se při těchto slo
vech odmlčela a zadívala se na fotografii
Willi Catherové, klcrá stála před ní na stole
a kterou čas od času brala do ruky.
„...To bylo znamenité děvče, Willie; byla
víc na koni než na zemi. Litovala, že není
chlapcem a vždycky toužila po tom, aby byla
lékařem." Paní Pavelková vstala a přinesla
nám ukázat něžný italský porcelánový Ser
vice, který jí Willie dala kdysi darem. „..Byla
ke mně vždycky moc hodná. Když mné umřel
muž, tak mné poslala nejednou peníze, abych
mohlo zaplatit své dluhy. Ale poslyšte, obráiila se najednou ke mně, nenudí vás to už?"
Nevím, zdali mné paní Pavelková věřila,
když jsem ji ujišťoval, jak jsem nejlépe uměl,
žc setkání s Antonií je pio mne jeden z nejzajímavějších zážitků z celé Ameriky, „...no
tak dobré, tak si vezměte ještě trochu kávy a
nějaký fen koláč a teď mně vy zase řekněte
něco o Československo!" To byla ovšem histo
rie jiná, smutnější, a Antonia jí naslouchala
pozorně.
. Víte, já se už na Čechy skoro nepamaiuju. No nedivte se, vždyť jsem byla docela
malé de-vče „když jsme odjížděli. Ale neza
pomněla jsem! Každý rok lady na zahrádce
mám ještě český jetel. Ten červený! Za celý
svůj život jsem z Nebrasky nebyla ani na krok.
-Je Pánubohu děkuji, že jsme tady v Americe.
Nebraska to je už můj skutečný domov. Dva
asedmdesát let už tu nepřetržitě žiji. Tady
jsem vychovala všechny své děti. A zaplať Pán
bůh všem se jim taky vede dobře. A děti se
o mně starají a často ke mně jezdí. Jsou ke
mně hodní." Vzala svého syna za ruku.
„Opravdu, já nevím, co bych si ještě vůbec
mohla na tomhle světě prát. Jsem tady šťastná.
Bože, tak šťastná! Věřte mi — já bych nedala
Nebrasku za žádný jiný stát na svěiě! Vemie
si ješiě trochu kávy! A koláč!"
Díval jsem se s úctou a obdivem na tuto
šťastnou ženu uprostřed dělí a vnuku, které si
doslova vybojovala a napadlo mně, že na
svčié přece jen vládne jakýsi pevný řád, který
nakonec odměňuje lidskou vytrvalost a do
brotu.
íŘMalý clovertonský hřbitov byste sotva našli
i kdybych vám řekl, že leží kousek od Bladen.
Je tak ztopen ve vysoké tiávě a v nekonečné
rovině Nebrasky, že jej vlastně nevidíte, až
když stojíte přímo před nízkou brankou. Ně
kolik zakrsalých cedrů tu těžce zápasí s divo
kými vichřicemi. Tady odpcčícá dnes Antonia.
Už šeslý rok. Odešla tak jako byla živa. Jed
noho dno prostě prohlásila dceři, že už vy
konala vše a že patrně brzy zemře. Navštívila
hřbitov v Red Cloud, kde jsou dnes společně
pohřbeni její rodiče a za dva dny na to
umřela. Tiše a klidně. Pochovali ji do společ
ného hrobu s jejím manželem. Žádný vyvýšený
hrob, jen kamenná deska v zemi.
Jen o několik týdnů později stanu! u jejího
hrabu Otakar Odložilík. Nebyl tak slastný
jako já, nezastihl už Antonii na živu, přišel
pozdě. Ale za to napsal o Wille C^lherové
tklivou knížku „Obrázky z dvou světu", kterou
nemůže přečíst bez pohnutí nikdo, kde se na
radí! na druhé straně oceánu a kdo se při tom
naučil mít lád Ameriku. A zejména kdo si za; litoval Willu Caihercvou. Myslím, že je málo
xch, kdo si ji zamilovali tak jako Odložilík.
Loni na své cestě do Coloiada jsem se za
stavil na cloveitonském hřbitůvku. By! ha-^ý
:einí den a suchá vysoká iiáva monionně surJiia v mírném vánku, který příjemně mírnil žár
srpnového slunce. Široko daleku nebylo člo
věka, jen širé lány zlaté kukuřice. Znamenitá
ch íle k meditaci. A tak jsem se zahleděl na
prostý kámen v zemi a zamyslel jsem se nad
podivuhodnými osudy lidí, kteří tu odpočívají.
"Strange uprcoted people — cizinci, z ko-

rene vytržení" napsala kdesi Willu Catherová
o emigrantech, kteří hledali v Americe nové
domovy. Někteří nošU, někteří ne. Tatínek Sadilek nenašel, ukcrcil raději všechno ranou
z pušky. A aní pak jeho íč'o r.ochíe’a zrmzlá
Nebraska přijmout do svého lůna. Ale jeho
(Dokončení na sir. 6.)
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Ze života krajanů
a exulantů
AUSTRÁLIE. Valný sjezd Ústředí čs. demo
kratických organisací v Austrálii a na Novém
Zélandě konaný ve dnech 12. a 13. listopadu
1960 v Melbourne oslavil desetileté výročí za
ložení vrcholné organisace čs. demokratických
spolků v oblasti jižního Pacifiku. Sjezd zahájil
předseda F. Nový, který uvítal zástupce státních
organisací a vyslovil uspokojení nad početnou
účasti delegátů. Sjezdu předsedal místopřed
seda Ján Viola a jednotliví činovníci podali
zprávy o činnosti, která byla v uplynulém ob
dobí velmi úspěšná. Ústředí je uznáváno jako
jediný mluvčí svobodných a demokratických
Čechů a Slováků v Austrálii a to jak ACENem,
tak Radou Svobodného Československa, jakož
i ostatními emigrantskými organisacemi jiných
národů ze zemi za Železnou oponou. Ústředí
spolupracuje s Good Neighbour Council, který
je složkou Department of Immigralion a které
usiluje o usnadnění údělu přistěhovalců. Tato
spolupráce umožnila Ústředí, že mohlo infor
movat australskou veřejnost o komunistické
diktatuře a teroru v Československu a sezna
movat ji s dějinami, kulturou a životem čs.
lidu. Byly uspořádány přednášky v australských
organisacích, naše krojované skupiny vystou
pily na koncertech i v lelevisi, byli jsme za
stoupeni na výstavách národního umění, účast
nili se sbírek ve prospěch uprchlíků v rámci
Uprchlického roku. Ústředí bylo zastoupeno při
jednáních v Citezenship Convention v Cambeře.
Australská veřejnost byla takto seznámena s
problémy čs. exulantů a získána tak pro náš
zahraniční odboj. Škoda jen, že tato kladná
činnost Ústředí čs. demokratických organisací
v Austrálii a na Novém Zélandě není správně
chápána několika jednotlivci, kteří narušují
československou jednotu a vystupují proti
Ústředí. Sjezd se usnesl, že bude vyvinulo
veškeré úsilí, aby došlo k plnému sjednocení
všech demokratických Čechů a Slováků. Během
dvoudenního jednání byly schváleny všecky
návrhy a odstupujícímu výboru uděleno abso
lutorium. Pro další období byli zvoleni: Před
sedou F. Nový, I. místopředsedou J. Viola,
druhým místopředsedou F. Vozábal, jednatelem
O. Mikulčák, koordinačním jednatelem A. Tráv
níček, pokladníkem A. Švihla, org. referentem
R. Mikša, sociálním referentem Ing. M. Doležal,
tisk, referentem Ing. Z. Grúner, členy předsed
nictva T. Sladký a M. Zachar a členy výboru:
R. Bárta, A. Jonáš, ing. J. Kaňovský, J. Kučík,
S. Lorman, P. Sedláček, E. Svoboda. Členy
smírčího soudu Dr. F. Kronský předsedou a
členy M. Kubešová, Dr. S. Reptis. Revisoři J.
Utékal, Pavlos a Utendorfský. Valný sjezd se
vyznačoval přátelským duchem, které vládlo
mezi delegáty a společným odhodláním jednot
ně pokračovat v činnosti. Sjezd byl zakončen
zapěním státní hymny.

KANADA. Přední kanadské deníky přinesly
obšírné zprávy o projevech dr. Petra Zenkla,
předsedy Výboru RSČ na oslavách 28. října v
Ottawě, Torontě a v Batavč. V Ottawě byl dr.
P. Zenkl přijat starostou Nelmsem a jeho ná
městkem Tardifem, který je zároveň poslancem
za liberální stranu a přítelem demokratických
Čechoslováků. Paul Tardíf provedl dr. P. Zen
kla budovou a zařízením nové ottawské rad
nice a vyměnil si s ním názory na komunální,
zejména na bytové a sociální otázky. Paul
Tardif pověděl dr. P. Zenklovi, že při své ná
vštěvě Prahy v březnu 1959, měl v úmyslu si
prohlédnouti známé Zenklovo dílo Masarykovy
domovy v Krči, avšak bylo mu řečeno, že jsou
to nyní jen administrativní budovy. Na přání
oitawského starosty Nelmsema se podepsal
dr. Zenkl do zlaté knihy města. Dr. Zenkl použil
této příležitosti k tomu, aby představitelům
hlavního kanadského města vylíčil osud ujař
meného československého lidu a požádal je o
všestrannou podporu a pomoc v boji za osvo
bození Československa ze sovětského područí.
V Ottawě měl P. Zenkl několik dalších porad
a schůzí. Tak především schůzku se zástupci
všech jinonárodních skupin. Na schůzce byl
mimo jiné přítomen též pluk. š. Sznuk, velitel
polských leteckých sil ve Velké Britanii v době
války. Mimořádný význam měla tisková kon
ference s kanadskými novináři. Ottawský tisk
a rozhlas zaznamenal přítomnost dr. P. Zenkla
v Kanadě a kromě CBC, který vysílal $ dr.
Zenklem zvláštní rozhovor, nebylo snad jedi
ného kanadského deníku, který by o tiskové
konferenci nereferoval. Tak třeba pro fran
couzský mluvící Kanaďany Le Droit přinesl o
Zenklově projevu na tiskové konferenci obšírný
referát pod nadpisem „Svobodný svět nebojuje
dost proti komunismu". List The Ottawa Citizen
v delším článku pod nadpisem „Pokračujte v
díle, které započal kanadský ministerský před
seda ve Spojených národech" ocenil pochvalu
dr. P. Zenkla na projev kanadského minister
ského předsedy Johna Diefenbackera proti so
větskému kolonialismu. List The Ottawa Journal
zdůraznil, že na tiskové konferencí připomněl
dr. P. Zenkl, že to bylo poprvé ve Spojených
národech, kdy o osudu Sověty porobených ev
ropských národů bylo nepokrytě a statečně
mluveno v přítomnosti komunistických vůdců.
Také kanadský rozhlas seznámil své pos'uchače průběhem tiskové konference s dr. P.
Zenklem a zdůraznil především ty Zenklovy
myšlenky, které vyzývaly k boji proti světové-1
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Přehled sportovních aktualit v Československu
Pozornost příznivců odbíjené na celém svělě
byla v dnech 29. října až 15. listopadu upřena
k hlavnímu městu Brazílie, k Rio de Janeiro,
kde na stadionu Maracana probíhalo volej
balové mistrovství světa mužů i žen, které mělo
velmi dobrou úroveň. Českoslovenští muži, kteří
tu měli obhajovat titul mistrů světa získaný
před čtyřmi roky v Paříži, po sérii devíti vítěz
ných zápasů (s Maďarskem 3:1, s Argentinou
3:0, s Francií 3:0, s USA 3:0, s Polskem 3:1,
s Venezuelou 3:0, s Rumunskem 3:2, s Ja
ponskem 3:0 a s Brazílií rovněž 3:0) prohráli
v rozhodujícím utkání o světové prvenství s
družstvem SSSR nečekaně vysoko 0:3, a ob
sadili tak v celkové klasifikaci 14 států druhé
místo. Podle jihoamerického tisku předvedli
čs. volejbalisté v zápase s SSSR o třídu horší |
výkon než v předešlých utkáních, hráli nervosně, a zaslouženě prohráli. Je zajímavé, že
se českoslovenští sportovci opět letos nemo
hou proti sovětským representantům vůbec
prosadit. Ať už to bylo v únorovém hokejo
vém turnaji ve Squaw Valley, v semifinále
Poháru evropských národů v kopané v Mar
seílles nebo i při jiných sportovních podnicích
světového významu, všude utrpělo čs. druž
stvo porážku, ačkoliv bylo Rusům více než
rovnocenným soupeřem. O československých
odbíjenkářích psaly brazilské časopisy, že jsou
nejlepším mužstvem na světě. Ale stačil slabší
výkon několika členů teamu v utkání s SSSR,
a bylo po nadějích obhájit titul mistra světa.
Ve třetí sadě hráli českoslovenští volejbalisté
v utkání s SSSR dokonce úlohu jen přihlížejí-!
čího, a prohráli tento set vysoko 4:15. Nezbý- :
vá nám než se znovu zeptat, co brání česko
slovenským sportovcům ve vítězství nad sovět
skými družstvy? Jsou to jen slabší výkony ně
kolika jedinců leamu? A zrovna vždy jen v
utkání s SSSR? — Konečné pořadí světového
šampionátu mužů bylo toto: 1. SSSR, 2. ČSR,
3. Rumunsko, 4. Polsko, 5. Brazílie, 6. Maďar
sko, 7. USA, 8. Japonsko, 9. Francie, 10. Ve
nezuela, 11.—14. Uruquay, Paraquay, Argen
tina a Peru. — V soulěži žen obhájily světový
primát v odbíjené representantky SSSR, které
jako jediné neprohrály ani jedno utkání. O
největší překvapení letošního světového šam
pionátu se však postaraly Japonky, které pro
hrály pouze se sovětskými odbíjenkářkami, a ■
dostaly stříbrnou medajli. Po tomto jejich vel- |
kém úspěchu budou jistě pořadatelé příštích i
olympijských her, Japonci, všemožně podporo- i
vat návrh východních států, aby se odbíjená
stala už v r. 1964 v Tokiu olympijským sportem,
a je více než pravděpodobné, že jim bude
vyhověno. — Československé representantky
po porážce od sovětského družstva v kvalifi
kační skupině, podlehly i Japonkám, a odvezly
si domů jen bronzovou medajli. Od posledního

mistrovství světa v r. 1956 v Paříží postoupily
ledy sice ve světové odbíjené o jedno místo
vpřed, ale ani toto třetí míslo na světě neod
povídá všem možnostem, které měly v přípravě
na tento světový šampionát.
Dukla Praha „podzimním" mistrem
čs. fotbalové ligy
V neděli 20. listopadu skončila v ČSR fot
balová sezóna, která byla bohatá na mezi
národní střetnutí. Mladí čs. „olympionici" pro
hráli sice boj o jízdenky na olympijské hry v
Římě s Maďary dvakrát 1: 2, ale dobrou po
věst československé kopané zachránilo representační A mužstvo, které vyhrálo pět ze šesti
mezistátních zápasů a dosáhlo pozoruhodného
brankového poměru 15:3. Čechoslováci zvítě
zili postupně: v Praze s Rakušany 4:0, dvakrát
nad Rumuny: v Bukurešti 2:0, v Bratislavě 3:0,
v Marseílles s Francií 2:0 (utkání o třetí místo
v Poháru evropských národů) a v Praze nad
Holandskem 4;0, prohráli pouze v Marseílles
s SSSR nezaslouženě vysoko 0:3. — Česko
slovenský fotbalový přeborník Hradec Králové
nezasáni do bojů 6. ročníku Poháru evropských
mistrů nikterak šťastně, když porazil na do
mácí půdě vítěze řecké ligy Panathenaikos
Atény jen rm nejtěsnějším poměrem 1 :0, a
propásl tak velkou příležitost několikabrankového náskoku k odvetnému utkání v Aténách. ]
— Ze 14 ligových mužstev 1. čs. fotbalové ligy
dosáhla v podzimní části ročníku 1960/61 dobré
evropské úrovně pouze tři: podzimní misii
Dukla Praha a oba bratislavské teamy: RH o
Slovan Bratislava, která jediná mají aktivní
brankový poměr. Naopak ostatní teamy nejvyšší čs. fotbalové soutěže své příznivce svými
výkony neuspokojily, a žádný z nich nemá
účast v příštím ročníku zajištěnou, neboť mezi
čtvrtou Ostravou a poslední Nitrou je pouze
čtyřbodový rozdíl. Jelikož po reorganisaci druhé
čs. ligy (byla rozdělena do tří skupin: české,
moravské a slovenské) budou už v letošní se
zóně sestupovat z nejvyšši soutěže tři mužstva,
rozpoutá se na jaře ještě velký boj o záchra
nu. Stejně jako předešlá léta jsou i letos v
pásmu ohroženém sestupem oba pražské klu
by. AC Sparta i SK Slávie, a po dlouhých
letech bude bojovat o záchranu i obhájce
mistrovského titulu, Hradec Králové. Pražská
Sparta, kterou trenuje její dlouholetý kapitán
Karel Kolský, měla na počátku sezóny potíže :
se sestavou, neboť dva nejlepši hráči, útočníci ।
Kvašňák a Vojta, byli zraněni v mezistátním l
utkání s SSSR v Marseílles, a lak ztratila cenné :
doby. V posledním zápase podzimní sezóny,
už Kvašňák nastoupil, a „rudí" si přivezli ne-1
čekaně oba body z Nitry, kde zvítězili pře- ;
svědčívě 5:2. Pražská „Slávka" má sice pohro
madě velmi dobrý celek, ale její útočná pětice

a druhou proti J. B. Jonesovi, který je profe
sorem na Municipal College.
ZÁP. NĚMECKO. Smetanova opera „Dalibor"
byla úspěšně uvedena na scéně v Pforzheimu
podle nového zpracování red. Honolky z lidu
„SMtgarter Nachrichten". — Dvořákova sklad
ba „Requiem" byla v listopadu t. r. provedena
Cáchách. — V mnichovském nakladatelství
„Aufstieg" vyšla v němčině „Česká kuchařka",
v níž je na 1.000 výtečných receptů. — Režisér
Lubomír Kaválek dokončil počátkem prosince
v produkci Bonin-Film středomeirážní barevný
hraný film „Čarovný kolotoč". Je to moderní
pohádka, která se odehrává v lyžařském stře
disku Hochsolden v rakouských Alpách. Hlav
ním představitelem je šestiletý školák, který
udivuje svým lyžařským uměním. U kamery byl
Gerd von Bonin, kameraman nejúspěšnějšího
západoněmeckého filmu posledních let „Die
VELKÁ BRITANIE. Na vzpomínkové oslavě Brůcke". V lednu 1961 zahájí Lubomír Kaválek
a sjezdu Čs. Obce Legionářské a přátel vojáků natáčení dalšího barevného širokoúhlého filmu:
z druhého odboje v Leamington Spa. promlu „Jak americké dětí vidí Bavory a Bavoráky".
vil Dr. Lokay. Hudební pořad řídil dirigent BBC
Vilém Tauský a ostatní kulturní části večera
MAJOR WEINER ZEMŘEL
obstarali členové londýnského Sokola a sdru
V londýnském krematoiiu Golders Green
žených organisací. — Ústav dr. E. Beneše v
konal se 8. prosince 1960 pohřeb majora čs.
Londýně uspořádal v podzimním období dvě
legií v Rusku z první světové války, Kamila
přednášky. Dr. R. Václavík přednášel o ob
Weinera, který zemřel ve věku 74 let. Se ze
chodním pronikání čs. komunistů v období let
snulým se rozloučil prof. Jaroslav Stránský,
1948—1959 a v dalším večeru dr. Bedřich Bělo
který zdůraznil zejména činnost majora Wei
hlávek vzpomenul 110. výročí narozenin Zdeň
nera jak v legiích, tak v druhém českosloven
ka Fibicha a stého výročí narozenin J. B. Foer
ském odboji v Londýně. Major Weiner byl bra
stera. Jeden z příštích večeru bude věnován
trem českého básníka a novináře Richarda
přednášce o Rembrandtovi. — The British Film
Weinera a osobním přítelem mnoha čs. spiso
Institute v Londýně uspořádal od 20. října do
vatelů.
13. listopadu čtvrtý londýnský filmový festival,
v němž Československo předvedlo celovečerní
film „Romeo, Julie a tma". V tomto filmu,
SETKÁNÍ S ANTONIÍ
který byl letos vyznamenán cenami na filmo
(Dokončení se str. 5.)
vém festivalu v San Šebestiánu, v Porretta
Terme a v Edinburghu zpracoval režisér Jiří dcera Tonička. Antonia kořeny zapustila a celá
Weiss na námět Jana Otčenáška film, který Amerika stojí před ní v úctě. Dnes už všechno
líčí život v době nacistické okupace, tak zv. prebolelo, všechno zaválo čas i sníh, který rok
Protektorátu a Heydríchiády. — Čs. exulant co rok srovnává clovertonský hřbitov s širou
šachový velmistr dr. čeněk Kottnauer dosáhl v rovinou Nebrasky. Jen ta suchá iráva tiše Šumí
anglickém mezinárodním šachovém turnaji v jako housle neznámého šumare Sadílka z
Hastingsu mimořádný úspěch. Dr. Kottnauer Českomoravské vysočiny, který podlehl stepi a
sehrál simultánní Šachovou soutěž proti 24 ša stesku. Odcházeje z opuštěného hřbitova, ptal
chistům, v jejichž řadách hrál anglický šachový jsem se sám sebe: Která z těch dvou žen —
mistr Roland Payne a C. Snell. Dr. Kottnauer tak rozdílných a tak mimořádných — vyhrála [
vyhrál po tři a půl hodině 22 partií a prohrál vlastně život? Willa Catherová anebo její An
1
pouze dvě a to jednu proti Rolandu Paynemu tonia?

mu komunistickému nebezpečí. Velmi srdečné
ho a vskutku nadšeného přijetí se dostalo dr.
Zenklovi od naších krajanů a exulantů na slav
nostní večeři. Předseda odbočky Českosloven
ského národního sdružení v Ottawě Ing. dr.
Bouček nazval Zenklovu řeč státnickým proje
vem, jehož obsah by si měl každý vštípit do
trvalé paměti. Bouřlivě byl aklamován výrok
býv. poslance O. Hory, který prohlásil: Dr.
Petr Zenkl symbolisuje neohroženého bojov
níka proti nacismu, fašismu a komunismu.
Máme v Zenklovi muže odvážného, nekom
promisního a nezištného, člověka, který celým
svým srdcem v dobách dobrých i zlých oddaně
sloužil národu a drobnému lidu, z něhož, jako
jeden z deseti dětí, také vzešel. Dr. P. Zenkl
svým zájezdem do Ottawy, jakož i Toronta a
Batavy nesmírně prospěl věci našeho boje proti
komunismu.

není střelecky na výši. — Už od prvního kola
letošního ročníku bylo jasné, že o prvenství v
čs. lize budou bojovat RH Bratislava a Dukla
Praha. Teprve však v posledním kole padlo
rozhodnutí. Zatímco RH Bratislava hrála v
Hradci Králové s mistrem ligy 0:0, deklasovalo
mužstvo Dukly Praha na domácí půdě až dosud
čtvrtý team tabulky — Trnavu — rekordním
brankovým poměrem 10.1. Referáty čs. novinóíů o tomto střetnutí vyznívají: „pro výkon
mužstva Dukly Praha je velmi slabý výraz »foibalový koncert-'". Team Dukly Praha má rych
lé, fysicky í technicky dobře vybavené hráče,
praktikující kopanou dlouhých přihrávek do
volných prostorů a s neustálým měněním misi.
Útok Dukly oživil pak v letošní sezóně zlínský
junior Kučera, levá spojka, který vede po
podzimní polovině střeleckou tabulku l.čs. ligy,
když zatížil konto soupeřů 13 brankami.

Tabulka podzimní části 1. čs. fotbalové ligy
1. Dukla Praha
20 bodů score 46:15
2. RH Bratislava
19
26:12
3. Slovan Bratislava
16
26:l2
4. Ostravo
13
23:24
5, Bahemians
13
18:22
6. Trnava
13
23:28
7. Kladno inováček)
13
22:37
8. Sparta Praho
12
24:26
9. Prešov
12
19:23
10. Hradec Králové
12
16:21
11. RH Brno
11
15:20
12. Trenčín (nováček)
10
24:33
13. Slávie Praha
9
15:21
14. Nitra
9
15;?3

ROZSUDKY V TRNAVĚ
Už v zářijovém čísle Č. S. jsme se zmíniii o
tom, že ve vyšetřovací vazbě v Trnavě je pět
činovníků Spartaku Trnava, kteří prý v r. 1958
vytvořili černý fond, z kierého hráči pod růz
nými záminkami dostali 37.000 Kčs a více než
iOO.OOO korun použili někteří funkcionáři k
soukromým zábavám, výletům atd. Nyní vynesl
Lidový soud v Trnavě po čtyřdenním přelíčení
nad těmito provinilci nepodmínečné tresty.
Předseda jednoty Št. Porubský byl odsouzen
na 3 roky žaláře, pokladník R. Irecký na pět
let, hospodář a účetní, trenér A. Malatinský na
2 a půl roku, vedoucí ligového teamu V. Valontovič rovněž na 2 a půl roku, a předseda
fotbalového odboru Fr. Novotný k jednomu a
půl roku těžkého žaláře.

J. FANTA A JANDA „OČKO" f
V noci z 19. na 20. října zemřel v pražské
nemocnici „Na Františku" ve věku 71 let jeden
z předních fotbalových funkcionářů a mecenáš
pražských klubů, Josef Fanta. Jeho jméno je
úzce spjato s kopanou letenských mužstev v
době první republiky, Středoevropského pohá
ru a dalších významných podniků. J. Fanta byl
dlouhá léta místopředsedou a později í před
sedou Středočeské fotbalové župy a asociač
ním kapitánem. Jako jediný z čs. rozhodčích
„pískal" střetnutí olympijského turnaje v r. 1920
v Antverpách, kde se čs. mužstvo dostalo s
Belgií do finále, ale po dvou neregulérních
brankách Belgičanů a vyloučení Steínera z Vik
torie Žižkov, opustilo ve 36. minutě 1. polo
času hřiště, a bylo tak diskvalifikováno. —
26. listopadu zemřel v Praze po delší nemoci
ve věku 68 let Antonín Janda, kierý v období
po první světové válce patril k nejlepším čs.
fotbalistům, a svou bojovností a střeleckým
uměním byl znám v celé Evropě. V 16 mezi
státních zápasech vsítil 18 branek.
VE ZKRATCE
Českoslovenští hokejisté zahájili letošní mezi
národní sezónu dvěma mezistátními zápasy se
Švédy, s kterými v nekompletní sestavo pro
hráli na pražském Zimním stadionu 1:3 a 1:2,
— Dvojnásobný evropský mistr v krasobruslení
a držitel stříbrné medajle ze Squaw Valley,
Čechoslovák Karol Divín z Bratislavy, se při
svém rekreačním sportu ledním hokeji zranil
(natržení šlachy na noze) a je tak na několik
týdnů vyřazen z tréninku. — V mezistátním
utkání ve stolním tenisu zvítězilo v Norrkoppingu Československo nad Švédském 5:4, když
v rozhodujícím zápase porazil čs. mistr Miko
po exhibičním výkonu Švédo Borga 21:14,
19:21 a 21:15. — Československý exulant Jarda
Drobný, který je v současné době s italským
daviscupovým teamem v Austrálii, byl britský
mi odborníky zařazen na třetí místo nejlepších
tenistů Velké Británie v r. 1960, hned za Billy
Knighta a Bobby Wilsona. — Na 14. ša
chové olympiádě v Lipsku, které se zúčastnili
representanti 40 států, obsadili Čechoslováci
páté místo za SSSR, USA, Jugoslávie a Maďar
ska, když porazili šachisty USA i Maďarska
2,5 b. :1,5 b., ztratili však zbytečně body s
Argentinou a Rumunskem. — V přípravě na
kvalifikační utkání pro mistrovství světa s Pol
skem, porazili čs. házenkáři o sedmi hráčích
v Bratislavě team Rumunska přesvědčivé 21:12.
— Čs. representant dr. Pavel Kantorek obsadil
na 14. ročníku mezinárodního maratónského
běhu v japonském Fukuoka velmi čestné třetí
místo. — A konečně čs. házenkářky zvítězily
v mezistátním utkání v Praze nad Polkami 6:3.
K. Drážďanský, Mnichov
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Čemu se doma směji Náchod — perla severovýchodních Čech
Jak naši čtenáři vědí, rozhodla se letos vše
mocná kcmunistická strana v Československu
„posílit" vesnici a poslala tam proto tisíce
svých funkcionářů. Samozřejmě jen do vedou
cích funkcí .. .
Povídá novopečený předseda kolchozu čer
stvě zaměstnanému vedoucímu živočišné vý
roby:
„Tak nám, soudruhu, zase chcíplo dvacet
podsvinčat! Člověče čím to múze beji, dyk
byli krmený přesně podle předpisů Rudýho
práva ..."
„No já si myslím soudruhu předsedo, no já
myslím ..přemýšlí novopečená posila ves
nice.
„No co si myslíš, soudruhu?"
„Víš soudruhu předsedo, voni ty prasata
taky mohli spáchat sebevraždu .. "

Soudruh Eman Prkno začal uvažoval o tom,
jak si ulehčit živobytí a přišel tedy na nápad
vstoupit do KSC. Vyplnil přihlášku a byl před
volán na sekretariát, kde ho soudruh tajem
ník začal zkoušet ze znalostí komunismu.
„Znáš, Emane Prkno, Marxe?"
„Neznám ", povídá dotazovaný.
„Znáš Engelse?"
„Neznám!"
„Znáš ty vůbec Lenina, znáš Novotnýho?"
„Né, ty neznám", trošku už rozhořčeně od
povídá Eman.
„S takovejma neznalostma ty chceš do par
taje?!' 'zlobí se tajemník.
„Jo moment můj drahej! Znáš ty Vencu Šílenýho?"
„Ne, toho neznám", tajemník nato.
„Znáš ty Lojzu Nimru? Pepíka Bulíčka? Nebo
Frantu Sišu?"
„Ty vopravdu neznám", celý zkoprnělý od
povídá tajemník partaje.
„No lak vidíš! Ty neznáš moje známý, já
neznám tvoje kamarády — a takový věcí ty
pleteš do partaje!"

Zprávy

z

měsí a krajů

O SILVESTRA MUSILA BÝT ČOČKA...
Staří krajané, žijící již léta ve Spojených
státech a i naši exulanti, roztroušeni ve všech
světadílech, si' jistě při novoročním přípitku
vzpomenou na svůj rodný kraj a na pověry,
jež se kdysi ti nás ve vlasti zachovávaly. K
této tradici bezesporu patřila i — čočka. Mu
sila být na silvestrovském stole, neboť — jak
praví pověra — „kde v tento večer čočku
pozři, peníze v domácnosti v nastávajícím roce
chybět nebudou .. " — Bejvávalo — není. Ani
zvyku, ani čočky! Lidé doma si můžou nohy
ubehal — v Praze jako v Brně, v Košicích jako
pod Tatrami; nelze ji objevit ani v nejzapadlejších horských dědinách. Není k dostání,
protože — jak musili na úředních místech chtě
nechtě přiznat — se neurodila! A neurodila
se proto, že se prý nepěstuje, neboť není u
rolníků v oblibě... — Ale i kdyby čočka v
t. zv. „Československé socialistické republice"
přece jen byla — za nynějších poměrů více
peněz do domácnosti nepřiláká. O lom nás již
několik měsíců smutné přesvědčuji nápadně
štíhlé výplatní sáčky poctivých a slušných
lidí.
(sch—)
Praha. V katedrále sv. Víta se opravuje
hrobka českých králů. Renovuje se zdivo, upra
vuje vstup, schody a byla zasazena mříž ko
vaná v dílnách Uměleckých řemesel. — V bu
dově pražské konservatoře byla 7. listopadu
odhalena pamětní deska obětem fašismu z řad
profesorů školy, umučených nacisty.
Česká Lípa. Ve dnech 8. a 9. září se konaly
v České Lípě Arbesovy oslavy. Na budově bý
valého krajského soudu byla odhalena pamět
ní deska tomuto slavnému spisovateli a publi
cistovi. Arbes byl v České Lípě vězněn v lé
tech 1873—1874.
Benešov. Historický zámek Konopiště má být
upraven na hotel.
Praha. Slavnostním představením Tylova
„Strakonického dudáka" uctilo Národní divadlo
sté výročí narozenin jedné z největších českých
hereček, Hany Kvapilové. Za téměř dvaceti
letého působení v Národním divadle vytvořila
umělkyně 226 jevištních poslav.
Dačice. Při třídění dvaceti tisíc svazků roz
sáhlé staré knihovny dačického zámku objevili
odborníci 36 svazků velké francouzské DuderoD'Alambertovy encyklopedie o níž se předpo
kládalo, že na světě existuje pouze ve dvou
celistvých exemplářích. Tuto první evropskou
encyklopedii dal Ludvík XVI. zničit, protože mu
jeho rádci prozradili, že je atheistická. V kni
hovně dačického zámku byly objeveny i další
vzácné staré knihy, kleré po roztřídění budou
zpřístupněny vědeckým pracovníkům a vysoko
školákům.
Litoměřice. U příležitosti 150. výročí narozeni
K. H. Máchy byl v Litoměřicích 17. listopadu
otevřen Máchův památník. — V prostoru obcí
Brozany a Brňany byla zahájena výstavba zavlažovacího systému, který zúrodní 960Jiektarů
půdy. — Za první pololetí 1960 vzniklo na
Litomeřicku A6 požárů, které způsobily škodu
v částce 380.367 Kčs.
Praha. Americký velvyslanec v Českosloven
sku navštívil 25. listopadu 1960 pražskou rad
nici. Doprovázeli ho členové velvyslanectví. Po
přijetí komunistickým primátorem A. Svobodou,
odjel americký velvyslanec se svým doprovo
dem k hrobu neznámého bojovníka na vrchu
Vítkově, kde položil věnec.

Polohu sedm set let starého města Náchoda
ovládá renesanční zámek. Z jeho pavlánu
se otvírá pohled do uliček a ulic města, na
jeho náměstí se starobylým děkanským chrá
mem sv. Vavřince. Na severní straně náměstí
další památky pradávné historie Náchoda:
pranýř ze 16. století, stará soudní budova,
budova děkanství, kde žil Josef Regner-Havlovický, známý všem čtenářům Jiráskovy
kroniky „U nás". Za hlavní branou památku
po Švédech, táhlé valy. Čtyřřadá alej lip
vede k vojenskému hřbitovu z roku 1866. Ó
Náchod se často bojovalo...
Vedla tudy kdysi kupecká stezka kladskopolská a cesty tohoto druhu mívaly (jak by
chom dnes řekli) strategický význam. — Dře
věnou tvrz náchodského pomezního újezdu
v úžlabí mezi Krkonošemi a Orlickými hora
mi dostal v polovině 13. století rytíř Hron,
syn Pakoslavův z kmene Charvátů, od krále
Václava I. Jméno vsi Náchod, která byla
rozložena původně na místech dnešního
Starého Města nad Metují pod památnou
Brankou, dostal roku 1270 nový kamenný

Hradisko nad Cidlinou. S opožděním se do
vídáme, že v září 1960 zemřel ve věku 74 let
Karel Horký, vynikající český novinář a pubiicista. Spisovatel Karel Horký působil za prvé
světové války ve Spojených státech, v Chicagu
a vydával časopis Poděbradka a radu publi
kací. Po válce se vrátil do vlasti, kde pracoval
v žurnalistické a veřejné činnosti a roku 1931
byl zvolen do parlamentu na kandidátce t. zv.
Ligy proti vázaným kandidátkám. Literární a
žurnalistické dílo Karla Horkého zůstane trvale
zachováno celému národu.
Bechyně. Zámek Bechyně byl odevzdán Čs.
akademii věd, která tu zřídí mezinárodní stře
disko vědeckých pracovníků.
Příbram. Při bourání příbramské rychty byl
nad strženým stropem nalezen obraz z 18. sto
letí v pozlaceném rámu. Představuje muže v
rytířském šatě na mořském břehu.
Liberec. Do roku 1963 má být v Liberci vy
budován jeden z největších závodů na výrobu
plastických hmot. Jeho hala bude mít plochu
25 tisíc čtverečných metrů.
Sázava. V zámku bude otevřeno sklářské
museum, které bude současně vzorkovnou
podniku Technické sklo.
Terutnov. Dne 6. listopadu byl ve městě od
halen památník sovětské armádě.
Louny. Obyvatelstvo města si stěžuje, že se
autobusové nádraží buduje v sousedství velké
odchovny prasat.
Košice. Teprve nyní se dovídáme, že na bý
valé Štefánikové ulici, která byla přejmenová
na na Leninovou byla roku 1950 odstraněna
socha s bustou M. R. Štefánika. — Na vrchu
Bankové u Košic byly odkryty značné zásoby
magnesitu.
Cheb. Koncem listopadu byla dokončena ob
nova prvých dvou domů známého seskupení
Špalíček. Opravy zbývajících devíti domů bu
dou uskutečněny v prvé polovině příštího roku.
Bude tam museum, restaurace, prodejny a
byty.
Hradec Králové. Na Slezském předměstí
bude vybudováno do roku 1965 nové sídliště
pro 4370 obyvatel.
Bardejov. V partyzánské obci Kríže byl o.
listopadu 1960 odhalen památník padlým čs.
a sovětským partyzánům.
Rakovník. Při zakládání chmelnice v Mutějovicích bylo objeveno pravěké sídliště, které
nyní zkoumají archeologové.
Znojmo. Na Znojemsku a v jihomoravském
pohraničí se značně rozšiřilo pití alkoholu. To
přimělo zdravotní úřady, že otevřely výstavu
nazvanou „Alkohol a zdraví". Na několika pa
nelech výstava ukazuje, jaký neblahý vliv má
alkohol na lidský organismus a jak časio je
příčinou dopravních nehod i rodinných tragedií.1
Přerov. V Masném podniku se v poslední
době provalilo rozkrádačská aféra. Bylo zatče
no několik zaměstnanců, kteří jsou obviněni,
že zašantročili přes třicet vepřů.

hrad na skále nad širokým údolím Metuje a
město, které s ním tvořilo jeden cetek.
V drženi strážního města Náchoda se. vy
střídala řada pánů. Po Hronovicích byl krát
kou dobu jeho majitelem i Jan Lucembur
ský, po něm Hynek z Dubě, Smiřičtí a jako j
poslední český rod Trčkové z Lípy. V po-1
bělohorské době se Náchod stal majektem >
polního maršálka Piccolominiho. V roce 1792
koupil náchodské panství Petr, vévoda Kuronský a Zaháňský. „Paní kněžna", známá
všem čtenářům „Babičky" Boženy Němcové, ‘
byla z tohoto rodu. — Dnešní páni Náchoda |
se prý nejvíce podobají zbrojnošům loupeži-1
vého rytíře Koldovi ze Žampachu, který'
ovládal Náchod v letech 1437—1456
1
Vyjděte na vrch Dobrošov a rozhlédněte.
se půvabným náchodským krajem. Začtěte se
do Jiráska a poučíte se o vlastnostech a:
myšlení lidí od náchodské zemské brány. I
Zjistíte, že se s pány louocživých choutek,
těžko snášel.
■
To platí i pro dnešek.

Bratislava. 28. listopadu byl zahájen soudní
monstreproces proti 109 osobám, ponejvíce šo
férům a závozníkům čs. Automobilové dopra
vy, obžalovaným, že různými manipulacemi
zcizovaly mléčné výrobky a poškodily komu
nistické hospodářství o dva miliony korun. Mezi
obžalovanými jsou též vedoucí mlékáren. Hlav
ním obžalovaným je F. Kollár, expedient brati
slavského závodu Západoslovenské mlékárny,
kterého žaloba viní, že v průběhu několika
roků se svými druhy zcizil 823 tisíc litrů mléka,
21.070 litrů smetany, 3400 kg másla, 530 kg
tvarohu, atd. Proces potrvá několik týdnů.
Praha. Už roku 1952 psaly pražské noviny,
že v Praze bude postavena podzemní a nad
zemní dráha, která měla mít tři tratě. Se stav
bou mělo být započato na jaře 1953, avšak
nedošlo k ní. Myšlenka stavby metra znovu
ožila v září 1958. Avšak Technické noviny z
16. listopadu 1960 oznámily, že ke stavbě
pražského metra nedojde. Problém dopravy v
Praze má být vyřešen novou úpravou komu
nikací, především pak rozšířením trolejbusové
a autobusové sítě.
Kolín. Sklizeň cukrovky se letos mimořádně
opozdila a jesle v prvých prosincových dnech
zůstalo tisíce vagonů nesvezených. V okresech
Kolín, Benešov a Kladno zbývalo svézt na tři
tisíce vagonů. První mrazíky však cukrovku po
škodily.
Ostrava. Absence v osiravsko-karvínském
uhelném revíru stoupá. Letos zameškali hor
níci 300 tisíc pracovních směn, čímž bylo vy
těženo nejméně o půl milionu tun uhlí méně.
— V září bylo započato se stavbou nové vod
ní přehrady na řece Morávce u Slavíče. Nová
•‘řehrada bude vodou zásobovat Havířov, Tři
nec a Český Těšín.
Olomouc. V těchto dnech bylo započato se
stavbou nového sídliště, v němž bude 1570 by
tů, tři mateřské školy, jesle o zdravotní stře
disko.
Most. V úterý 1. listopadu po osmé hodině
ranní došlo v Mostě na křižovatce u školy k
vážné havarii vozu elektrické dráhy číslo tři.
Vůz trati se převrhl a pohřbil pod sebou pět
cestujících a dalších 23 osob bylo zraněno. S
okamžitou platností byl provoz elektrické drá
hy číslo tři zastaven a zavedena náhradní
autobusová doprava.
Úsií nad Labem. Zemědělci v Severočeském
kraje, dnes v kolchozních družstvech, jsou
předmětem výtek komunistického tisku a roz
hlasu za to, že neplní dodávky mléka. Pražský
rozhlas prozradil, že zemědělci nedodali šest
milionů litrů mléka, jak určoval plán výkupu.
Karlovy Vary. V Nové Roli se staví největší
porcclánka v ČSR. Do provozu má být dána
roku 1963 a její kapacita bude čtyři tisíce tun
porcelánu ročně.
Orlová. V Orlové-Lázích byla vybudována
nová osmiletá střední Škola s polským vy
učovacím jazykem.

Všem lidem dobré vůle doma i v exik
radostné a klidné vánoce

a do

Nového Roku
vše nejlepší přeje
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s rodinou
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Ostrava. V ostravské oblasti není dostatek
elektrického proudu. V komunistických novinách
se množí stížnosti na potíže, které takto vzni
kají. List Nová svoboda uveřejnil stížnost ínž.
O. Wzientka z Nového Bohumína, Čáslavská
540: „Máme již delší dobu televisor, ale bohu
žel, využíváme ho v naší domácnosti jenom
jako doplněk k obývacímu zařízení. Zmíněný
lelevisor totiž od pondělí do sobody do 21 ho
diny vinou Energetických rozvodných závodů
vůbec nefunguje, neboť obrazovka vlivem tak
značného poklesu napětí se vůbec nerozsvítí.
Za 120 voltů poklesne napětí až na 75 voltů.
Nesčíslněkráfe jsme tuto závadu urgovali."
Ža'ec. V neděli 4. září se konala v Žatci
„Slavnost chmele".
Bratislava. V místnostech bývalé kavárny Reduia na Dunajském nábřeží byla 1. října ote
vřena representační kancelář Československých
aerolinií. V nové kanceláři je i pošta a bufet.
— Ve středu města byl slavnostně otevřen Dům
novinářů.
R/mařov. Provádí se generální oprava hotelu
Mír, který bude mít po opravě o 70 lůžek víc.
KDO ZEMŘEL: V Praze ve věku 75 let zemře!
profesor řeckého a římského starožitnictví A.
Salač. — Malíř Podřípska Antonín Kalous, po
chován v Praze 15.11. — Alois Pekárek, za
kladatel práv, nakladatelství a knihkupec po
hřben v Molole 14.11. — Na Vinohradech po
hřbena Františka Schulzová, vdova po vrch,
soud, radovi. — 9.11. zemřel MUDr. František
Klučina, odborný lékař na Smíchově. — PhDr.
Karel Svoboda, prof. Karlovy university a vy
nikající klasický filolog, zemřel v Praze. —
JUDr. František Smrčka, advokát v Č. Budějo
vicích, zemřel 4.11. — Ve věku 81 let zemřel
v Brně František Halas starší, otec básníka
Halase. — V Klatovech zemřel 1.11. Klement
Kerssenbrock, kapitán v. v. — MUDr. František
Suchý byl pohřben ve strašnickém krematoriu
5.11. — V Holoubkově u Rokycan zemřela ve
věku 91 let operní pěvkyně Anna VeverkováKettnerová, bývalá Carusova partnerka. —
/ArPh. Vladimír Kalfus, lékárník v Volyni,
zemřel 31. října. — Akademický malíř Joža
Koudelka zemřel ve věku Ô3 let v Praze. —
František Klapuch, býv. mistr krejčovský, zemře!
v Praze. — Ve Strašnicích Růžena Pokorná,
úřednice v. v. — Ve věku 83 let zemřela v Pra
ze paní Marie Hermannová.
PERSEKUCE V ČSR POKRAČUJE
Komunistický soud odsoudil do žaláře několik
členů Malostránského Sokola za to, že udržo
vali Sokol v illegalifě. Mezi odsouzenými je
plukovník Pícka a Oldřich Malý. — Pro čin
nost proti komunistickému režimu bylo odsou
zeno k vysokým trestům dvacet pět příslušníků
náboženské společnosti „Lazariánů". Josef Po
pelka, kostelník od sv. Josefa na náměstí Re
publiky v Praze byl odsouzen na pět let vě
zení, jelikož prý z pokladničky pod sochou sv.
Tadeáše vybíral peníze. — Pod záminkou, že
se dopustili valutových trestních činů byli v
Praze odsouzeni k trestům od pěti do dvou let
a ke ztrátě majetku dcera bývalého ministra
financí Marie Bočková, ředitel Lucernafilmu
Eduard Bureš, dcera známého pražského zlat
níka Ritra, bývalá majitelka podniku Jitka Jí
rová a další. — V Brně byli odsouzeni Pavel
Trnka z Ostravy na dvanáct let, Ínž. Otakar
Špaček z Ostravy na tři roky a Ladislav Kunát
z Brna na osm let. Byli obviněni, že v Národní
galerii v Kroměříži odcizili vzácný obraz od
.Albrechta Durera, který chtěli prodat v zahra
ničí. — Pavel Petroch, zootechnik kolchozního
družstva v DHeňovo na Slovensku byl odsou
zen na sedmnáct let do vězení, jelikož prý za
ložil požáry usedlostí několika funkcionářů
družstva, kteří mu překáželi v uplatňování
schopnosti. — Komunistický soud v Trnavě od
soudil předsedu sportovního klubu Spartak
Trnava Štefana Porubského na tři roky, po
kladníka Rudolfa Ireckého na dva a půl loku,
Antonína Malatínského, bývalého internacio
nála na dva a půl roku a předsedu footbalového odboru F. Novotného na jeden a půl
roku, jelikož prý špatně hospodařili s klubov
ním majetkem. — Bruno Burghard z Prostějova
byl odsouzen na dvacet měsíců vězení, jelikož
zval do bytu své známé k poslechu „divokého
džezu" ze západních rozhlasových stanic. —
Kolchozník Josef Kyjas z Mořic byl odsouzen
na dvacet šest měsíců a jeho manželka Anežka
na 12 měsíců, jelikož prý poškozovali hospo
dářství kolchozního družstva.

VODA JE VELKÝM PROBLÉMEM PRAHY
„Každoročně, zvláště před vánocemi, byla
tak velká spotřeba vody, že kapacita nestačila.
Marně jsme otvírali kohoutky, voda netekla.
Bude stejná situace i letos? V dubnu byla dána
do provozu část rozšířené vodárny v Podolí.
Kapacita výroby vody je zatím v podstatě do
stačující. Nebude-li se příliš plýtvat vodou (nebude-li se například vyměňovat kaprům ve
vaně voda několikrát denné), pak budeme v
Praze poprvé po dlouhých letech v předvánoč
ním odbobí bez poruch."
(Lidová demokracie, 19.11.1960)

PRODÁM KNIHOVNU, 60 českých antikvarnich
knih, z toho 50 dětských (Kája Marik, Floček, Pohádky Bož. Němcové atd.j. Do ad
ministrace tohoto listu.
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CASANOVA V ČECHÁCH

Z nových knih

Slovíčko nejmenších

Zmařený únos čs. exulanta

Trik pražské STB
se nezdařil

měti" vydány. Jde vpravdě o výjimečný zjev v
dějinách literatury. Teprve 160 roků po auto
rově smrti vydalo západoněmecké nakladatel
ství Brockhaus — jež 1821 odkoupilo manu
skript za směšný obnos 200 tolarů {rukopis dc
Jednoho dne na sklonku roku 1959 zastavil
té doby vlastnil synovec Carlo Angiolini) — v před strojnickou průmyslovou školu v Praze
letošním roce původní francouzský text „Pa v Resslově ulici elegantně oblečený muž, vy
mětí"!
cházejícího studenta. Ukázal mu legitimaci
ministerstva vnitra a představil se jako Ladi
Odpočívá u — „Svaté Barbory"...
slav Čepelák. Oba nasedli do čekajícího šedé
Casanova zemřel 4. června 1798 ve věku 73 ho osobního vozu „Škoda-Sedan" s civilním
roků v Duchcově a byl pochován na tamním číslem. Po kratší cestě ulicemi Prahy vůz za
hřbitově „Svaté Barbory". Protože již za ně stavil před malou kavárnou. Několik minut
kolik málo roků nikdo nevěděl, na kterém poté je viděl číšník sedět u stolu v koutu míst
místě odpočívají jeho pozůstatky, byla na za nosti pohřížené do vážného rozhovoru. Mladší
čátku 19. století na zdi hřbitovní kaple od z obou osamělých hostí byl velmi sklíčen.
halena pamětní deska s nápisem: „Jakob Ca
&
sanova / Venedig 1725 / Dux 1798". — V roce
To je začátek neobvyklého příběhu, který
1922 byl na duchcovském hřbitově nalezen
náhrobní kámen se slovy: „Casanova — měl vyvrcholit za jistých okolností únosem
MDCCLXXXXIX"; šlo pravděpodobně o náhro Československého exulanta, žijícího v západ
bek, zřízený v r. 1799, tedy krátce po jeho ním Německu. Přímým pomocníkem v této akci
smrti.
(sch—) měl být jeho vlastní syn-student, bezohledně
zneužitý špionážním oddělením komunistické
bezpečnosti.
Shodou
příznivých
okolností
skončil pečlivě připravovaný plán pro agenta
Čepeláka a jeho pomocníky nepříjemným fias
kem. Neklidná půda východního Berlína, která
Ta první je sice vlastně stará přesně 310 let, měla být místem plánovaného únosu otce, se
a
přece
je
to
nová
publikace.
Jmenuje
se
stala místem útěku svědomím
mučeného
Knihovníkem za tisíc guldenu
Topohraphia Bohemiae, Moravie et Silesiae syna ...
Casanova se nakonec smířil s tím, že své po
(Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel, 192 str.
slední dny prožije v Duchcově. Nejprve odjel
*
textu, 38 map a plánů, DM 37,—) a je faximido Karlových Var, kde navštívil hraběnku Lubolovým vydáním druhého dílu Topografie od
Vraťme se k rozhovoru ve staropražské
mírskou a odtud pak do Teplic, kde zastihl
Matyáše Meriana. Ze starého vydání byly po kavárně Čepelák tehdy obvinil dnes již šťast
hraběte Valdštejna. Zřejmě hovořili o staré
řízeny štočky v původní velikosti a tak zna ného uprchlíka, žijícího u svého otce, že udržuje
nabídce, o níž se hrabě zmínil před rokem ve
menité kvality, že tato publikace je přesnou tajnou korespondenci se západním Německem.
Vídni na „dineru", neboť Casanova následoval
a nádherně vypravenou reprodukcí originálu. Vytýkal mu, proč tento písemný styk s otcem,
Valdštejna do Duchcova, kde přijal místo kni
Pro nás je zajímavá nejen tím, že je na svou který byl veden skutečně z bezpečnostních dů
hovníka hraběte s ročním platem ve výši tisíce
dobu nejlepším místopisem našich historických vodů pod krycí adresou, nehlásil u příslušných
guldenů. — V dalších třinácti letech se Casa
zemí a popisem více než dvou set měst, ale úřadů a rozhorleně prohlásil, že režim nemůže
nova ve svém novém působišti nesnesitelně
i tím, že na ní spolupracovali Václav Hollar a potřebovat lidi, kteří udržují tajné styky s ne
nudil. Přitom si trpce uvědomoval, že stárne ...
J. A. Komenský. Matěj Merian starší se narodil přátelským zahraničí, a nemůže je také ne
Z věčné mrzutosti a nevrlosti procitl jen tehdy,
koncem 16. století v Bazileji a byl nakladate chávat na studiích." Pak své vyhrůžky zmírnil:
když ho navštívil některý ze starých přátel
lem a rytcem ve Frankfurtě nad Mohanem. „Ovšem v případě práce pro republiku se dá
nebo když se vydal na kratší cesty. Tak v
Jeho Topografie tehdejšího Německa střední ledacos odpustit!"
1787 byl v Praze, 1788 v Lipsku a v Drážďa
Evropy zahrnovala 30 svazků a pracovalo na
nech, 1791 znova v Praze — při korunovaci
ní mnoho rytců. Roku 1627 se k Merianovi do
Josefa II. — Aby si v Duchcově ukrátil dlouhou
stal také Hollar, který u něho pracoval dva
Jak lato „práce pro republiku" vyhlíží, ob
chvíli, začal psát... Casanova dal některé
roky a zdokonalil se tam v řemesle. Později, jasnil Čepelák při další schůzce v kavárně
manuskripty vytisknout v Praze, ale většina z
když už pracoval jako samostatný výtvarník, „Slavic" na Národní třídě. Přednesl podrobný
nich, zaměstnávající se úžasným počtem themu prodal svou rytinu s panoramatem Prahy, plán, jak vylákat otce své oběti do východního
mat — nebyla zveřejněna.
která je v této knize obsažena. Rámec listu Berlína. „V korespondenci budete pokračovat"
tvoří široce založené, romantické popředí s — řekl tehdy. — „Naznačíte otci, že byste se
Předvídal vznik televise
dekorací zříceniny a efektní, souměrně styliso- s ním rád po deseti letech odloučení setkal
Za svého pobytu v hornickém Duchcově na sovanou kartuší s erby a ozdobně česky, latin
ve východním Berlíně, kde se zúčastníte spor
příklad napsal 1788 pělisvazkový román „Ico- sky a německy psanými vysvětlivkami. Vidíme
tovního utkání. O osiainí se již postaráme
saméron" ,v němž se zračí mimořádné silná na něm Hradčany, Smíchov, Vltavu s Karlovým
sami." Šlo pochopitelně o fingovanou spor
představivost, tušící nejen vznik auta, telegrafů moslem, Staré a Nové město s čelnými věžemi,
tovní událost. Příslušný odstavec s výzvou ke
a televise, nýbrž i letadla. — Casanova byl zatím co Vyšehrad je zakryt Hladovou zdí.
schůzce pak v prvním dopise pilný agent sám
hluboce rozčarován, když zjistil, že k odběru Autorem mapy Moravy je v Merianově Topo
diktoval. „Byl jsem z toho hrozně nešťastný" —
350 tištěných exemplářů se přihlásilo pouze grafii Čech, Moravy a Slezska J. A. Komenský.
vzpomíná mladý uprchlík, zřejmě nerad, na ne
156 subskribentů. — Jeho neklidný duch se Kniha je zajímavým a technicky znamenitě vy
příjemné chvíle. „Co jsem však měl dělat? V
mimoto zaměstnával problémem „odporové praveným dokumentem k našim starším ději
dalším dopise jsem se pokusil otce varovat.
ho zákona", na němž pracoval od r. 1760. nám. — Dr. Mikuláš Lobkowícz, profesor na
Čepelák však k mé hrůze přinesl za pár dnů
Casanova uveřejnil 1790 tři pamflety na toto universitě Notre Dáme ve Spojených státech,
dopis zpět. Byl rozloben. Řekl mi, jestliže pro
tnema, kieré zaujalo již nemálo učenců od vydal sborník pramenů k soudobé sovětské
vedu ještě jednou podobnou hloupost, že na
starověku až po Newtona. Ačkoliv se s tímto filosofii
(Dos Widerspruchsprinzip in der mně čeká výchovný ústav."
problémem úplně nevypořádal, dosáhl při svém neueren sowjetischen Philosophie, D. Reidel
vytrvalém studiu více než kdokoliv před tím, j Publishing Co, Dordrecht, Holandsko, str. 90,
jak dokazuje skvělý francouzský mathemalik Hfl 14,35). Autor chce zeznámit západní filo
O dva měsíce později přišel den akce „vý
Charles Henry. Kromě této intensivní činností sofické pracovníky s autentickými texty so
chodní Berlín". Čepelák poslal do západního
musil vyřizovat rozsáhlou osobní koresponden větských filosofů a vybírá pět statí, z nichž pro
Německa telegram s datem fingovaného spor
ci. Na stránkách dopisů, jež psal osiřelé dceři nás je nejzajímavějsí článek Arnošta Kolmana.
tovního utkání a s místem schůzky ve východosvého bývalého přítele — Cecilii z Roggen- Kolman se narodil r. 1892 v Praze, ale od
berlínském hotelu „Johannishof". Písemné po
dorfu — vane morální čistota a vzácný duch, první až do konce druhé světové války žil
volání na předvojenské cvičení sloužilo jako
což ostře kontrastuje s oním cynismem, který v Sovětském svazu, kde se stal jedním z nejomluvenka pro školu nešťastného studenta,
čiší z jeho „Pamětí".
známějších rusky píšících filosofů. Po druhé který byl dopraven osobním vozem do vý
světové válce působil nějaký čas v Praze, po chodního Berlína. Tam se tříčlenná společnost
Duchcov — kolébka pověstných „Pamětí
komunistickém puči byl však stalinisty odsunut — v Děčíně přistoupil do vozu ještě další člen
Nejméně od 1780 se Casanova připravoval zpět do Moskvy. Lobkowiczova kniha je vý bezpečnosti — ubytovala ve vládním hotelu
že sepíše historii svého bohatého a výstředníhc borným příspěvkem čs. exulanta k poznání so na Thálmannově náměstí. V hotelu s přepy
života. Neúnavně přeprocovóval svůj manu větské filosofie na západě. Autor připravuje v chově zařízenými pokoji, s tlustými koberci,
skript a ještě krátce před smrtí horečně praco témže nakladatelství knihu „Marxismus-Leninis- stylovým nábytkem, telefonem a televisními
val na svém díle. Přitom se neustále rozhodo mus in der ČSR".
aparáty. Do půlnoci se čekalo na zprávu z
val, zda má rukopisy spálit nebo zda je mc
hotelu „Johannishof", kde hlídal agent vý
zanechat budoucím na důkaz své — skoro ne
chodoněmecké tajné služby. Návštěvník ze
Redakci došlo
uvěřitelné — pozemské pouti. Takhle přemítá
„západu" ke zklamání československých ko
o účelu a zdaru své práce muž, jenž byl zc
Isaac Deutscher, Der grosse Wettkampf. legů se však do té doby neobjevil...
svého života nejen alchymistou, diplomatem Russland und der Westen. D. Reidel, Dordrecht,
filosofem, hudebníkem a vědcem, nýbrž
Holandsko, sir. 98, DM 8,80.
dobrodruhem, intrikánem a záletníkem. Po
„S přibývajícími hodinami rostla nervosita
M. Bochenski, Die dogmatischen Grundlagen
vzbuzen míněním svých přátel, jakož i vlastnín
mých hlídačů", vyprávěl mladý uprchlík o po
názorem, rozhodl se pro druhou možnost. \ der sowjetischen Philosophie, týž nakladatel,
sledních okamžicích před svým útěkem. „O
dopisu z 8. dubna 1791, adresovaném příteli sír. 96, Hfl. 12,50.
půlnoci oba odešli do vedlejšího pokoje. V
Casanova důvěrně přiznává: „Věřím, že »Pa
Das Geheimnis um die Ursachen des zweiten jednu hodinu Čepelák kontroloval, zda spím.
měfi« budou přeloženy do všech světových ja
Předstíral jsem hluboký spánek. Ve tři hodiny
zyků ..." Později, v červenci 1792, však v jinén Weltkrieges. Eine Sammlung von Studien. K. H.
jsem sešel na vrátnici. V pokoji číslo 6, který
listě předpovídá, že „Paměti" budou jistě za Priester, Wiesbaden, DM 11,20, str. 216.
patřil mým hlídačům, se ozývaly ještě hlasy.
kázány všude tam, kde se dbá na slušné mra
Na otázku vrátného, ze kterého pokoje jsem,
vy... — Jak se ukázalo, Casanova se ve svén
odpověděl jsem bezmyšlenkovitě: »Sechs.tf To
proroctví nemýlil — jeho „Paměti" byly sku
MELODIE STARÉ PRAHY
mi asi pomohlo na svobodu. Vrátný, jistě
tečně přeloženy do více než dvaceti jazyků
V předcházejícím čísle jsme technickým ne zvyklý na podobné »úřední« návštěvy z ČSR,
m. j. do arabštiny, bengálštiny a japonštiny
dopatřením opominuli v článku „Melodie staré mě bez podezření pustil z hotelu. Přál mně
zato v Portugalsku a ve Spanělích jsou na in
Prahy" uvést jméno autora a název naklada ještě dobrou zábavu. U Brandenburské brány
dexu.
telství. šlo o záběr z nového románu Joh. Urzi- mně nikdo nezastavil, ačkoliv zde hlídkovali
dila „Pražský tríypiychom", jenž právě vyšel nějací vojáci. Prvním člověkem, se kterým jsem
£a směsný obnos zuu tolaru
v mnichovském nakladatelství Langen-Můller. hovořil, byl občan západního Berlína, kterého
Když 1797 vyšlo jeho poslední dílo "A Leonard Snetlage", sbírka lexikografických pozná- Kromě toho vyšel v témže „domě" další Urzí- jsem se tázal na nejbližší policejní stanici."
Zbývá ještě dodat, že otec studenta sice v
mech a osobních vzpomínek, Casanova těžce dilův román „Ztracená milenka", v němž se
onemocněl. Svému přiženěnému synovci pak autor rovněž zabývá pražskými a českými mo západním Berlíně byl, ale vlastními cestami se
odkázal čtyři ze svých manuskriptů: pověstné tivy a román „Das grosse Halleluja", v němž přesvědčil, že za pozváním do hotelu „Jo
„Paměti", studii o gregoriánském kalendáři a se zrcadlí život malé obce v severoamerickém hannishof" se skrývá léčka. Na východoberlínskou půdu tedy nešel. Vyhnul se cestě, která
dvě esseje o mravech, vědě a umění. — Není státe Vermonf z třicátých let našeho století.
(red—) by byla pro něho cestou bez návratu ...
bez zajímavosti, za jakých okolností byly „Pa

„Giacomo Casanova de Sfeingalt" — takhle
se jmenuje monografie, již právě vydalo ham
burské nakladatelství Rowohlt a jež se m. j. za
bývá i pobytem tohoto benátského dobrodruha
v Čechách a zejména v hornickém Duchcově. ■—
Někdy v únoru 1784 — jak líčí autor J. Řine
Childs — Casanova navštívil „diner", jejž ve
Vídni uspořádal benátský vyslanec Foscarini.
Mezi hosty byl též hrabě Josef Karel z Valdštejna, potomek slavného Valdštejna. Sotva
třicetiletý, pán na duchcovském zámku s kni
hovnou o 40.000 svazcích, oddán hrám a koň
ským dostihům, byl Valdštejn jako Casanova
svobodným zednářem a vyznavačem okultis
mu. To je sbližovalo. Když Valdštejn přiznal,
že věří na magii a když se rozhovořil o Agrippovi, zvolal Casanova; „Komu to vypravujete?
— Ol che bella cosa, cospetta! — Tohle všech
no velmi dobře znám ..." — „Tak pojďte se
mnou do Čech. Já zítra odjíždím", zval ho
Valdštejn. Ale Casanova se zdráhal, neboť ne
chtěl opustit jednu ze svých nesčetných lásek,
s niž se důvěrně stýkal... Po smrti svého pána,
23. dubna 1785, Casanova opět propadl nála
dám osudu. A protože jeden z jeho mnoha
starých přátel, Comte Fabris, ho nechtěl při
jmout za sekretáře, uvažoval, že by bylo nej
lepší, kdyby vstoupil do kláštera ...

Číslo 11., prosinec iggg

slovo

KOLEDY
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z rúže kvítek vykvet nám, radujme se;
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
*

Veselé vánoční hody. Zpívejte všichni koledy
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo
Děťátko.
OnC je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem,
Syn Boži a .Syn člověka, Otec budoucího věka:
Děťátko.

Jehcž Panenka počala, v zimě v chlévě porodila,
položila do jesliček, obvinula do plenčiček
Děťátko.
Vůl a oslíček tu stáli a na Pána jsou dýchali,
zahřívali nemluvňátko, roztomilé pacholátko.
Děťátko.
Potmě ležíš, nemáš svíčky, na nebi sviti hvěz
dičky;
ty, jenž všechněm oděv dáváš, sám jsi nahýba
nic nemáš,
Děťátko.

Chudí duchem pastouškové, vydali se v chvály
nové:
„Vítej nám andělský Králi, tebe jsme zdávna
žádali,
Děťátko.
*

Dej Búh štěstí tomu domu,
my zpíváme pánu Bohu:
malému děťátku,
Kristu Jezulátku
dnes v Belieme narozenému.

ŘÍKADLA
Kterak dne přibývá:

Na
Na
Na
Na

boží narozeni — o bleší převalení.
Nový rok — o slepičí krok.
Tři krále — o tři kroky dále.
hromnice — o hodinu více.

BETLEM
Na skříni betlem z papíru:
beránci v jednom hloučku,
pastýři se psem Oříškem
je pasou na paloučku.
Uprostřed jesle chudičké,
v nich Jczulátko leží
a ze všech domků betlémských
sem kdekdo běží.
Nesou mu slípky, beránky,
i hrušek trochu v klínu
a tamhle stará babička
poslední pelušinu.
Pod skříní dětí družina
se diví téhle kráse —
a Jezulátko z jesliček
tak pěkně usmívá se.
Karel Václav Rais
POLNOČNÍ ZVONY
Tichou nocí hvězdy plály,
před chatou tři chodci stáli.
V tvrdá vrata těžkou rukou
chodci dva v té noci tlukou:
„Vstaň, pantáto, otevř vrata,
ať se vzbudí celá chasa!
Probuď chasu, hospodáři,
celé nebe v jedné záři!
Nad horami hvězda hoří,
jedna zlatá v světel moři.
Novina k nám doletěla,
zachvěla se země celá,
a když k východu jsme spěli,
slavnou zvěsť jsme uslyšeli:
že se láska narodila,
že se země probudila,
že už není bídy, zrady,
že se štěstí směje všady,
že už není nenávisti,
že jsou lidé srdcem čisti,
srdcem čisti, duchem mladí,
budou se mít věčně rádi..
Vojta Beneš
HÁDANKY

Jelen more přeskočí, ani nohy nesmočí?
(Měsíc a noc)

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr?
(Sníh)
Co roste kořenem vzhůru?
(Rampouch na střeše)
|nebo horní zuby)

Nejsem zvíře, ale kopyta mám. Co je to?
(Švec)
Nemá rukou ani nohou, ale na tyč si vyleze?
(Chmel)
Černý do koupele a červený z koupele?

(Rak)
Jen jedna řada zubů a přece tůze kousá?
(Pila)

Co na střeše neshnije?

Kolik je na stromě listů?

(Díra)
(Tolik kolik stopek)

