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Vláda profesorů

Boj o naši svobodu nutno rozšířit na všechny národy světa

V. PALUSKA

Po údobí osmi let přišel do Bílého
domu ve Washingtonu nový muž. S
ním přišli, do hlavních úřadoven ne
dalekých budov amerických minister
stev další noví muži. Moci ve Spoje
ných státech se ujala nová vláda.
Načla se čistá stránka dějin. Jak
všichni vímo, nejde o pouhé střídání
ani o pouhou výměnu generační. Je
to hlavně a především změna programatická, radikálně změněný po
stoj k problémům, které arci jsou
staré, známé, věčno stejně bolestně
a naléhavé.
Není to po prvé, co jsme v exilu
prožili takovou změnu v Bílém domě.
S každou z nich jsme spojovali mno
ho nadějí, od každé si slibovali, če
ho si exulant žádá nejvíc, svobodu
pro svou vlast a možnost vrátit se
domů. Když před osmi lety nastupo
val na presidentský stolec Spojených
států Dv/ight D. Eisenhower, stalo se
tak po kampani, v níž hrála úlohu
i otázka „liberation", problém osvo
bození ujařmených evropských náro
dů. Nelze přesně odhadnout, jak
důležitým prvkem byla pro Eisenhowerovo vítězství. Víme však, že zí
skala Eisenhowerovi značnou popu
laritu u všech exulantů — z nichž
tehdy ještě mnozí byli v táborech v
Německu — a nebyl-li Eisenhov/er
kandidátem všech Američanů, roz
hodně byl kandidátem všech uprchlí
ků. Z této politiky nezůstalo nic než
jen ta kampaň. Sovětský soupeř se
ukázal mnohem tvrdší, než Eisenho
wer počítal a v roce 1956, za Ma
ďarsko, i vysloveně krutý. Zatím co
představitelé Ameriky hovořili silný
mi proiesiy, sovětšií predstavi'ielé ho
vořili děly a tanky.

Tohle však není míněno jako vý
čitka. Nepochybovali jsme nikdy ani
na okamžik o dobré vůli všech Ame
ričanů a mezi těmi, kdo především
si přáli svobodnou střední Evropu
bez sovětské nadvlády, jistě byl také
Eisenhower. Úkol se prostě ukázal
větší než síly, které pro něj praco
valy. Ukázal se i značně složitější.
Nelze uvažovat jen o návratu svo
body do střední Evropy bez ostat
ních souvislostí. Vzájemná závislost
jednoho problému na druhém je v
dnešním světě spjata v tak spletité
přadeno, že zbývá jen málo problé
mů, které se dají řešit samy o sobě,
aniž třeba brát ohled ještě na mno
ho záležitostí jiných. Proto útok pro
ti sovětům na jejich koloniální impé
rium od Prahy přes Varšavu, Budapešt, Sofii až po Bukurešt je třeba
založit mnohem šíř a hlouběji než
jen frontou proti těmto hlavním měs
tům.

Nová americká vláda Johna Kennedyho — pokud se dá soudit z pro
hlášení, jež učinili její členové o příš
tím postupu a programu a v nichž se
dotýkali střední Evropy spiš jen
jako zásadního problému cti a svě
domí lidstva než jako aktuální poli
tické záležitosti, zralé k řešení —
tuto souvislost si plně uvědomuje.
Chce podle toho i postupovat. Členy
této vlády jsou lidé, kteří věkem,
povoláním a politickou zkušeností
jsou skoro opačným pólem Eisenhowerovy vlády, která odešla. To jim
umožňuje vidět úkoly jinýma očima
a s nového zorného úhlu. Protože
to většinou nejsou lidé z tak zvané
ho „praktického života", bude jim
možná něco chybět na administrativ
ní hbitosti a obratnosti. Jsou to ves
měs intelektuálové, namnoze univer
sitní profesoři. O to víc by jim mělo
být přidáno na širokém politickém
rozhledu, na bohatosti myšlenek, na
původnosti postupu za určitými cíly.
Doufejme, že je mezi těmito cíly ta
ké problém střední Evropy. Doufej
me, že Kennedyho „vláda profe
sorů" bude mít též pochopení pro
stát, jemuž se v oněch krásných do
bách před třiceti lety ve světě říkalo
„republika profesorů", demokratické
Československo.
1

O kolonialismu starém a novém
V politice je třeba opakovat ně
které pravdy znovu a znovu, aby se
ze slov staly tělem, aby z myšlení
přešly do politické praxe. Nutno lak
činit tím spíše, že rozsévači lží vědí,
že i lež přejde do politické praxe,
opakuje-li se dosti často. Pravda
bohužel nedovede měnit svět tak, jak
by mělo, skrývá-li se pod pokličkou.
Zvednout takovou pokličku, pustit
pravdu ven, dát jí slova, aby mohla
mluvit a přesvědčovat, to by mělo |
být příkazem všem lidem dobré vůle.
Od konce druhé světové války pro
zíravější duchové věděli, že přichá
zející léta uvidí rozpad starého ko
lonialismu, řízeného ze západní Ev
ropy, a hrozili se kolonialismu nové
ho, jímž Moskva začala spoutávat j
četné národy. Tito lidé od počátku
rozpoznali, že při kolonialismu novém
jde o zjev v podstatě stejný se sta
rým a známým kolonialismem minu
lým, a že jde současně o něco ješié
mnohem horšího. Ano, znaky sovět
ského kolonialismu jsou totožné se
znaky kolonialismu starého: jde o
stejné hospodářské vykořisťování, o
stejné ovládání zemí prostřednictvím
quíslíngovských napomahačů a o stej

né odpírání základních lidských práv. I
Jde však současně ještě o něco hor- '
šíhot v případě sovětského kolonia- ।
lismu jde většinou o nadvládu méně
kulturních nad kulturnějšími, hospo
dářsky zaostalejších nad pokročilejší
mi a dokonce o otroctví nad těmi,
kteří dosud byli svobodni. Ač toto
všecko od počátku sovětských výbojů
uvnitř i vně hranic Sovětského svazu
bylo mnohým pozorovatelům světověho dění známo, přece bohužel trva
lo až přílíš dlouhou dobu, než toto
poznání přešlo z přítmí na světlo, než
se stalo, abych tak řekl, faktem denní
mezinárodní politiky.
Čtrnáctého prosince 1960 Valné
shromáždění Spojených národů, zasedající v Novém Yorku, přijalo osmdesólidevífi hlasy proti žádnému resoluci, žádající co nejrychlejší skon
čení kolonialismu. Jednání — a bylo
dlouhé — o tuto resoluci a její text
sám je příkladem onoho kolísání mezí
pravdou a lží, o kterém jsme výše
mluvili a ukazuje, že žijeme na roz
hraní doby, kdy ještě celá pravda o
sovětském kolonialismu nepřišla ze
Imy na světlo, kdy však nicméně už
není možno mluvit o kolonialismu sta

rém, aniž se mluvilo také o novém.
I když text protikoloniální resoluce
národům za železnou oponou přímo
nevyhovuje, i když v něm nejsou tyto
národy bohužel přímo jmenovány,
přece celá tendence o nezadatelném
právu — všech národů na samostat
nost mluví i pro ně. Přece debata,
která odhlasování resoluce předchá
zela, jim přinesla zadostučinění: že
pravda o sovětském kolonialismu je
na postupu a že sovětské krokodýlí
slzy, prolévané nad ubohými podro
benými národy v Africe a v Asii, byly
demaskovaný. Možno bez přehánění
říci, že sovětské výpady proti západ
ním mocnostem se staly bumerangem,
který těžce zasáhl i sovětskou kolo
niální říši.

Celá debata a celý průběh tohoto
jednání o protikoloniální resoluci přá
tele pravdy a přátele Střední Evropy
však poučil o něčem dalším. Že bitva
proti novému kolonialismu je sice v
proudu, že však není dosud vyhrána.
Že je nutno o pravdu bojovat dále.
Že fakta, jak je na příklad přinesla
(Dokončení na str. 3.)

Budou rozšířeny «demokratické základny čs. soudnictví»

KSČ reformuje soudnictví
Ve dnech 7.—8.12.1960 zasedal ústřední výbor stra
ny a m. j. schválil „usnesení k dalšímu upevňování so
cialistické zákonnosti a zlidovění soudnictví". V dobách
od puče v únoru 1948 se stalo pravidlem, že rozhodnutí
Usnesení ÚV KSČ sestává ze čty
řech částí. První je jakýmsi ideologic
kým zdůvodněním plánovaných změn.
„Jde o dovršení socialistické revoluce
ve vědomí lidí, o další proniknuti
socialistických zásad do myšlení, čin

tohoto orgánu KSČ se dříve nebo později stávají zá
konem — můžeme tedy očekávat reformu dosud plat
ných právních řádů. „Usnesení" naznačuje, kde dojde
ku změnám a k jakým asi.

nosti a života společnosti i každého
jednotlivce", praví se v textu, který
tu citujeme z Rudého práva ze 13.12.
m. r.
„Upevňování socialistického uvědo
mení je nerozlučně spojeno s bojem

Na snímku je nemocniční loď „Hope" (Naděje), která je první z plánované
americké „Bílé Holily". Tyto nemocniční lodi — podobně jako Hope —
vybavené lékaři a celou nemocnicí, budou jezdil zejména do méně vyvinu
tých oblastí světa nejen aby léčily nemocné, ale i školily tamní lékařské
pracovníky. Je zajímavé, že na lodí Hope jsou členy posádky dva bývali
členové čs. Národního shromážděni, Franta Klátil a Mirko Sedlák — jako
rádní námořníci.

proti buržoasním přežitkům", říká se
dále. A tedy je „takové pokusy nut
no odhalovat a zneškodňovat. Proto
budeme dále upevňovat státní orgá
ny povolané chránit náš stát a naše
společenské zřízení". A to tím, že se
bude prohlubovat „socialistický cha
rakter" práva.
Dovídáme se, že bude vypracován
„zákoník práce"; že „čs. občanský zá
koník vydaný v roce 1950 je již znač
ně zastaralý a musí být nahrazen no
vým zákonem"; že „je třeba změnit
i občanský soudní řád". — „Zdoko
naleny" budou i trestní zákon a trest
ní řád, předpovídá usnesení ve své
druhé části.
„Místní lidové soudy"
Třetí kapitola je nejobsáhlejší. Tvr
dí se v ní úvodem, že prý dojde k
„rozšíření demokratických základů
československého soudnictví". Podsta
tu této „demokralisace" tvoří jednak
skutečnost, že všichni soudci budou
napříště „lidovými" soudci, a za dru
hé — o to zejména — zřízení tzv.
místních lidových soudů.
„Místní lidové soudy budou zřizo
vány postupně v závodech a místech
městského charakteru s počtem aspoň
3.000 obyvatel. Nebudou zřizovány v
armádě a bezpečností a zatím též nc
na vesnicích a JZD", praví se v
usnesení ÚV KSČ. — Členové místních
lidových soudů budou voleni „na
shromáždění pracujících" (v továr
nách) resp. „na shromáždění občanů".
Jejich tříčlenné sbory budou projed
návat a rozhodovat — a to zásadně
veřejně! — „některé případy poru
šování právních předpisů, které jsou
pro společnost méné nebezpečné o
projevují se zejména v závažném po
rušování pravidel socialistického sou
žití". — Tato nová instituce „místních
lidových soudů" vychází ze zkušeno
stí, které režim získal z praxe (nikdy
neuzákoněných)
tzv.
soudružských
soudů, o nichž jsme naše čtenáře už
informovali. —

(Dokončení na str. 3.)
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Několik námětů
k přemýšlení
DR. MIROSLAV RASÍN

Končíme Iřináclý rok našeho exilu
a odboje proti komunistickému a so
větskému režimu v Československu.
Třináct let v živolě lidí je dlouhá
doba; v životě dospělého muže či
ženy při nejmenším průměrně téměř
třetina jejich tvořivého života.
Uvědomme si, že mnozí exulanti vy
rostlí z krátkých kalhotek a sukének,
jiní se z jinochů stali muži, mladí
mužové uzráli, mladé ženy porodily
nové generace, ze zralých mužů se
stávají starci a mnozí a mnohé se se
životem vůbec rozžehnali. — Vím, že
mne málokdo pochválí za tuto úvodní
připomínku, neboť nikomu není pří
jemné zrcadlo Času a Smrti. Nic
méně, jediná neúplatná spravedlnost
na světě je CAS, který nám všem
měří stejně: všichni jsme každým
rokem o jeden rok starší.
*
I když se komunistům u nás nepo
dařilo převést celý národ do jedno
ho ovčince, ba naopak, i když v tom
to svém úsilí zřejmě — a pro něj
tragicky — ztroskotali, přece jen i
tam po třináct let plynul čas stejné
rychle a stejně pomalu jako nám
venku a vykonal i tam svoje dílo.
I tam ti přeživší dospělí demokraté
se změnili ve starce, dětí v tvořivou
a zvědavou mládež, mládež v rodiče.
Jinými slovy, máme doma stejně
jako v exilu nové generace na po
stupu. A nové generace znamenají
nové myšlení. Snad to zní paradoxně,
ale je tomu tak: Toto nové my
šlení je tím novější a od myšle
ní
předchozích
generací
odlišnější, čím více ti noví a
přicházející lidé doma jsou odříznutí
od světa, jako je náš domov, a od
domova, jako je náš exil.
*
Za třináct let se domov, zdá se
mi, dokonale odklonil od politických
síran minulosti a tím i cd politických
osobností minulosti: nejsou mu rea
lilou dneška a nejsou mu naději
zítřka. Domov žízní a lapá po reali
tách západní kultury, civilizace a
ideologie, nikoli po programech ana
chronických československých poli
tických stran. — Za třináct let se
československý exil sžil právě s tě
mi prvky, po nichž žízní domov: bý
valý školák v krátkých kalhotkách
mysli po západnicku a žije západním
způsobem života, zralý muž si na
vlastních zkušenostech vyzkoušel, po
tvrdil q vybral základní zása
dy Západu a touží do svobodné
vlasti přinést ovoce své zkušenosti
a aplikaci řečených zásad. — Neko
munistický a hlavně mladý domov
si hledá nove cesty. 1 exil je musí
hledat a musí je nalezl!
Řekl-li jsem shora, že se komuni
stům nepodařilo zahnat celý národ
do jednoho ovčince, opakuji to v
poučce: národ se nedá změnit
shora. — Tato poučka však platí
i v exilu: ani venku se nedá
národ v é s l shora.

♦
Je mou dávnou thesí, že komuni
stické režimy dneška spočívají na
půdě, která, i když ne snad prudce
a bouřlivě, přece stále a vytrvale
kvaši. 1 když ne z jiných důvodů fa
je jich mnoho!), tedy z těch přič:n,
které uved! Džilas ve své Nové Tří
dě. Domyšleny, mohou být shrnuty
asi takto: přeměna komunistického
hospodářství prmilivního na kom
plexní hospodářství průmyslové se
všemi potížemi distribuce, stále větší
závislostí na technologii a tím na
stále tlustší vrstvě technické a řiditelské inteligence, vyvolává přiroze
ný tlak požadavků na Novou Třídu,
t. j. na Komunistickou stranu a to ve
směru přestavby společen
ské stavby a pře o r g a n i z a ce
režimu. (Celé hospodářské zpoždě
ní Československa za uplynulých tři
náct let v porovnáni se Západem,
jest přičíst! jeho nesvobodě, poně
vadž nesmělo řečenému kvasu povo
lili, dokud se imperativně neprojevil
v SSSR a u jiných satelitu. To je také
jednou z příčin, proč právě Česko
slovensko bylo nuceno a hnáno do
mnohem servilnější poslušnosti než
druzi a proč právě Československo
musilo vynikati přesmutnou podprůměrnosti svých — byť i komunistic
kých — vůdců a politiků.) Tato
(Dokončeni na str. 2.)
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společenská přestavba 'vyúsťuje v nový střed
ní stav, č v huržoasii, chcete li. Mílovými
kroky vyrůstá komunistická burxoasic v Jugo
slávii. U nás je dávno — nikdo to však ne
přizná.
*
Naproti tomu však, pokud jde o „vývoz re
voluce" do zemi na této straně železné opony,
zůstává při staré zásadě, ze první podmínkou
je vyhlazeni buržoase, aby tři komunisté z
každého tisíce obyvatel mohli zavést komuni
stický rád v zemi.
Čím vice pokračuje technický pokrok v SSSR
a v satel.lech, tím větší je tlak Sovětů a Činy
na polovyvinutě země (kde se spolu srážejí
ruští a čínští komunisté nejen ideologicky,
nýbrž mocensky jako dvě koloniální velmoci
přilomnosti!). Polovyvinulost jako pojem není
jen hospodářská, jak sc často myslívá, ale je
hlavně v sociální skladbě: postrádá totiž sil
ného středního stavu. Hospodářskou moc mají
mocné průmysly, volební sílu pak proletariát
venkovský i průmyslový. —■ Do mezery mezi
nimi nasazuji dnes páku komunisté.
. Jestliže dříve se mohlo míli za to, že připravovatcli revoluce bývalí dělníci (a komu
nistické místní strany), pak už tomu dnes tak
není. Připravovateli revoluci komunistických
ve světě jsou všude mladé elementy intelek
tuálů a studentů, ponejvíce rekrutované mezi
frustrovanými individuy, poněvadž každé fru
strované individuum je potenciálně útočné
Tato kohorta t. zv. inteligence je jen infiltro
vána cílevědomými, Moskvou a Pekingem ško
lenými komunistickými agitátory, kteří, vět
šinou přes československá vyslanectví dostá
vají materiál a pokyny. (Volně vzato ze serie
článků Glycona de Paiva, „Realidade BrašileiraT v Concio da Manha, Rio de Janeiro.)
Kuba je typickým příkladem takové impor•
tované revoluce.
Venezuelské nepokoje, Guatemalský pokus
o převrat, pravděpodobně i současně proběh
nuvší pokus v Nicaraguai, argentinské pero-•
nisticko-komunislické pokusy o povstání za:
očividné účasti Caslrovců, jsou potvrzením to
ho jak se dnes revoluce vyváží a že citovaný
Glycon de. Paiva má plnou pravdu.
To už dávno není „Náš prapor nade trůny.
vlaje", to je spíše: „Červivé jablko dříve zra/e."
*
Při politickém oceňováni situace si obvykle;
libuji v paradoxech, někdy lak silných, že z:
nich vycházejí až zdánlivá absurda. Jako jin
dy, i dnes se táži: která situace, který cil,
která snaha komunismu je dosti absurdní, do
sti paradoxní, aby nebyla možná? — Po mém
soudu je Západ v deíensivě právě proto, po
něvadž nemá dosti fantasie, aby si uvědomil,■
že komunismus roste absurdními paradoxy.
Západ však jej posuzuje příliš logicky, prag
maticky, metodicky.
,
Porovnúvám-li stálý a nezadržitelný vzrůst
nové společenské třídy, t. j. středního stavu v’
SSSR a v satelitech s marxistickým anachronismem ničeni středního stavu v nově revolucionovaných zemích, pak docházím k závěru,
který intuitivně a sarkasticky opakuje jednaI
zena v exilu už po léta:
„My, Čechoslováci, Poláci a ostatní porobe
ní, včetně Rusů, budeme ještě Jižní Ameriku
a Afriku osvobozovat od komunistických reži
mů."
Není to tak docela směšná ironie, vzpomeneme li maďarské revoluce, která málem osvobod la nás a Poláky od komunismu, zásluhou
své střední třídy a mládeže. — Podivné. Věru
podivné: mládež je nadějí komunistických re
vclucionářů v nekomunistickom světě. A mlá
dež je naději protirevolucionářů všude v ko
munistickém světě.
Maďarská revoluce se svou statečnou střed
ní třídou se zadusila v krvi. Nikdo nepomohl.
„Logicky" myslící Západ věřil svým lidem v
Psychological Wariare, že za železnou oponou
střední stav je vyřízen. Revoluce byla ode
psána ještě dříve než začala. Revolucionáři
byli prohlášeni léta před ní za neexistující. A
pak že se na Západě nedějí absurda. — Je

BESEDA

Čeští krejčí
JOSEPH WECHSBERG
Češti krejčí jsou nadčasový, místně neome
zený pojem pro kvalitu, podobně jako maďar
ští cikánští primáši, italští tenori, francouzští
kuchaři nebo švýcarští hodináři. Člověk je
najde vždycky a všude, právě tak jako vídeň*
ský valčík nebo skotskou whisky. S valčíkem
a s whisky mají ještě jednu věc společnou:
jsou často napodobováni, ale nikdy to neníj
ono — jasný důkaz jejich kvalit. Není lomut
ještě tak dávno, kdy musila baletka mít ruská;
jméno, aby v nesnášenlivém světě baletu udě
lala kariéru. Nikdo přece nechce vidět, jak
primabalerína Pepička Pupikáčková tanči „umh
rojící labuť', jmenuje-li se však Táňa Slovansknja, budou o ní lidé říkat, že je báječná, ii
když se spíše podobá živoucí kachně.

Sedí se skříženýma nohama na stole...
: v v v ‘ til jih. 1/
u 11 vi n
v j v 1111, ni v , y u y p j i
jal z ryzí louhy po úspěchu české jméno, ale ji
jich několik, kteří nepocházejí z Cech. Vídeň
ské telefonní seznamy zaznamenávají pot '
heslem „Pánská krejčovství" pány Bousu, Dvo
raka, Hurbana, Jiřince, Kapounka, Kohouta
Kopríwu, Kotyzu, Masarika, Melichárka, Sprtki
a mnoho jiných, které bychom asi našli i i
chicážském, newyorském, buenosairesském i
marseilleském telefonním seznamu.
Českého krejčího rozeznáš lehce od krejčířu
anglického, italského a čínského, kteří jsoi
rovněž slavní. Už jeho hlas má v sobě cos
domácky demokratického. Pracuje nejraději \
prostředí, připomínajícím středověk, a používt !
rád mdlých žárovek, jež připomínají Edisono ’
tm nuhorln Coskú kmiří nasadí nikdv na no I
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ovšem jeden rozdíl: Západ svými absurdy ne
roste a nemohutni jako bolševici — on jimi
prohrává.
*
Až bude ten střední stav u komunistů mo
hutněl, až bude menši rozdíl mezi naším a
jugoslávským komunistou než mezi naším a
čínským — pak bude mnoho těch, kteří doma
i v exilu budou žádostiví obnovení sloganu,
který nás stál svobodu: „Býlí mostem mezi
Východem a Západem." Budou žádostiví vrhnouti sc střemhlav do národního komunismu,
Titoismu, Castrismu a pod. — Chce li Bůh ko
ho potrestal zničením, raní jej slepotou.
Není a nesmí být úkolem žádného proti
komunistického exilu hledal kompromisy s ko
munismem a koexistenci s nim. Naopak, naším
úkolem je přemlouval každého, s nímž je do
přáno ve světě mluvili, aby byl vůči komunis
mu ve všech formách nesmiřitelný, protože vý
voj společenské skladby komunismu pracuje
v SSSR a v satelitech zákonitě proti dnešním
režimům a jejich pánům. — Na spěch nesmí
míti Západ, poněvadž je konsolidován finanč
ně, hospodářsky, politicky, společensky. —
Na spěch musí milí komunismus, poněvadž je
v permanentním kvasu.
*
Věda, že útok Činy a Sovětů je veden na

země polovyvinulé nebo zaostalé, na př. na
celou Latinskou Ameriku, mám nakonec jednu
malou otázku:

Nový výbor Ústředí
Čs. Sokolstva v zahraničí

STAN MIKITA

Proč se veškeré protikomunistické informa
ce, propaganda atd., vycházející z exilových
středisk, vydává jen v angličtině (jako popel
ka se občas objevuje i franština), tedy v ja
zyku právě těch států, na něž podvratný útok
komunismu téměř není veden — jakožto t. č.
beznadějný? V jazyce španělském a portugal
ském, kterýmižto řečmi v části světa vesměs
komunismem smrtelně ohrožené mluví více
než čtvrt miliardy lidí — se soustavně nedělá
nic. A přece, čim vice národů podlehne komu
nismu, tím vzdálenější je den našeho osvobo
zení.

★
Prosím členáic, aby těchto pár odstavců po
važoval za pouhé náměty k přemýšleni —
hlavně těm mladým v exilu a snad i těm
doma, doslanouli se k těmto řádkům. — Je
třeba přemýšlet — proto nerad servíruji po
učky v konservě nebo nahrané na magnetic
kém pásu. To je pro ty nesvobodné.
Mnoho štěstí v příštím roce: bude více než
zajímavý a přinese mnoho nového: ze Západu
i z Východu!

Koncem roku 1960 byly provedeny volby no
vého vedení Ústředí Cs. Sokolstva v zahraničí.
které dnes sdružuje ve dvou župách a třech
okrscích celkem 24 jednot.

Nové vedení Ústředí Čs. Sokolstva v zahraničí na příští dva roky tvoří tito bratři a sestry:
Starosta Dr. Antonín Hřebík, Berwyn, III., USA ;
místostarostové Dr. Juraj Slavik, Washington,
D. C, USA., a Ing. Bedřich Faha, Montreal,
Quebec, Canada; jednatelka a zapisovatelku
Jarmila Uhlířová, New York, N. Y., USA.; ná
čelník Oto Karásek, dcero, lit, USA.; náčel
nice Marie Provazníkové, Schenectady, N. Y.,
USA.; vzdělavatel Jaroslav Kolář, Vídeň, Rakousko.
Členové předsednictva: Jose Benko, Villa Domínico, Buenos Aires, Argentina; František Fiedler, Paříž, Francie; Jozef Horvath, Paterson,
N. J., USA.; František Jonáš, New York, N. Y.,
USA.; Vladislav Slavik, Astória N.Y., USA.;
Vojtěch Vávra, Sydney, Nový Jižní Wales,
Mezi Ružomberokem a Liptovským Miku
Austrálie; Jan Waldauf, Islington, Ontario,
Canada; František Weirauch, Vídeň, Rakousko. lášem leží malá liptovská obec Sokolče. Tam
zkoušel na zmrzlém Váhu hokejové nadání
Členové výboru: Marie Fechtnerová, Vídeň, malý chlapec jménem Stanislav Guoth.
To
Rakousko; Dr. Karel Jeřábek, Toronto, Ontario, bylo králce po druhé světové válce. Dnes je
tento
chlapec
21-letým
profesionálním
hoke

Canada; Jan Krepela, Sydney, Nový Jižní
Wales, Austrálie; Dr. Miroslav Lokay, Londýn, jistou, který hraje v klubu Chicago „Black
Anglie; Ludvík Musil, Vídeň, Rakousko; Ing. Hawks" v ameucko-kanaďské lize. Pod jmé
nem Stan Mikita patří mezi nejlepší hokejisty
Jan Předcechtěl, Vídeň, Rakousko; František
tělo ligy a lim mezi nej lepší hokejisty na
Smutný, Paříž, Francie.
světě vůbec. Roku 1948 přijnli do Sokolče pří
buzní
jeho rod'ču, Mikiové ze St. Calherines,
První schůze tohoto nového výboru bude v
Oni., kteří mladého Stanislava adoptovali a
sobotu 11. února 1961 v New Yorku. Bude jed
vzali si sebou do Nového svála. V Kanadě za
nal hlavně o Jubilejním sletu Čs. Sokolstva v čal Stan hrát hokej v lize mládeže a v sezóně
zahraničí v červenci 1962 ve Vídni.
1957158 byl vyhlášen za nejlepšiho juniora.
Roku 1958 podepsal smlouvu s klubem „Black
Hawks" (Černi jestřábí • -- jméno starého in
diánského kmene) Chicago. Od lé doby patři
OPOŽDĚNÉ ČESKÉ SLOVO
jako číslo „21" k najlepším hráčům klubu, za
Z příčin, které jsou všední, ale nicméně se který hraje téměř ve všech ligových zápasech
vyskytují — pro nemoc, nutnější zaneprázd středního útočníka. V lélě 1960 Stan Mikita
nění a j. — jsme se dvakrát opozdili s vy navštívil své příbuzné na Slovensku a nedávno
dáním Českého Slova. Věříme, že so to stalo v rozhovoru s novináři prohlásil, že na svou
jen výjimečně a že od příštího čísla budeme rodnou zem nikdy nezapomene.
opět s Českým Slovem hotovi přesně a zavčas
Za „Black Hawks" Chicago hraje ještě jiný
tak, jako jsme byli po celých šest let předtím. ! Kanaďan slovenského původu, Elmer Vaška,
Prosíme čtenáře o omluvu.
REDAKCE i který se narodil v Kanadě v roce 1935.
vn

hodině židli, nýbrž se skříženýma nohama na
střihačském stole. Hovoří se zákazníkem a při
tom horečně píchá jehlou nahoru a dolů. Snad
mluví mnoha jazyky, ve skutečnosti však je
to jeden a týž dialekt, který zvou ve Vídni
„bémáčkováním" — přátelská, tvrdá lingua
franca s mnoha otevřenými te\ nadměrně zdů
razňující souhlásky. Italští tenoři se snaží souhlásky polknout; čeští krejčí ignorují melo
dické souhlásky.
Svislá ramena změní v luxusní karoserii
Český krejčí miluje dvojí zápor českého jazyka a to vede k nedorozumění. Můj starý
přítel Franta, kterého po trpkém mládí na jedné škole v Linci, někdejším vzdělávacím ústa
vě A. Hitlera, zavál osud do mého moravského
rodiště, dříve než příliš předčasné došel klidu
oklikou přes Prahu, Kubu a Kanadu na jednom
z newyorských hřbitovů,byl často po zkoušce
u krejčího Sehnala zmaten. Franta dialekticky
na Sehnala nedorosll. — „Co asi ten Sehnal
chce?', ptával se mne. „Povídá: ,Neudělám
žádný dvojitý límec, mám setva látku na
jednoduchý, kromě toho chcete veslu, to pak
nemám každopádně žádnou látku ..
Byla-li však Sehnalova řeč mnohdy nejasná,
nebylo sporu o jeho umění udělat z dvakrát
obráceného oděvu nový, který by se dal zno
vu nosil, nebo proměnil ošoupaný dvouřadový
oblek v „skoro nový' jednoradový. Žádný ari
stokrat ze SaviHe Row (ulice nejlepších lon
dýnských krejčí, pozn. red.) by to nebyl do
kázal, italský krejčí by zazpíval árii z Rigoletta a zákazníka vyhodil, a pokud jde o čín
ské krejčovské kouzelníky v Hongkongu, kteří
zhotoví oblek ve čtyřiadvaceti hodinách, ti
pracuji s novým, lehkým materiálem, protože
to jde rychleji než takové namahavé „obracení".
Když člověk trochu hledá, najde českého

krejčího všude. V každém vězí kus sochaře,
jenž pozoruje zákazníka jako neopracovaný
kámen. Český krejčí žije z truchlivé anatomie
člověka. Je umělcem, jenž promění neduživý,
lidský podvozek se svislými rameny v luxusní
karoserii.
I filmové hvězdy z Hollywoodu...
Nejlepší na novém obleku od dobrého české
ho krejčího je. že nevypadá jako nový. Čerst
vý zástřih vlasů a nový oblek nesmějí být nánápadné.
Zákazníky mého známého hollywoodského
krejčího, Čecha, byly diskrétní filmové hvěz
dy, které mu tajně přinášely své obleky, šité
na míru, k přepracování. Z opatrnosti zapar
kovaly své báječné „cadillacy" o dvě ulice
dále, aby nepřišly do lidských „hub", že to
s nimi jde s kopce. Někdy mě vzal mistr do
vedlejší místnosti a ukazoval mi obleky, které
tam visely; byly na nich firemní štítky lon
dýnských dvorních dodavatelů a velkých new
yorských a italských nóbl-krejčích.
Všechny skončily na střihačském stole ma
lého českého krejčího, jenž byl — jak většina
jeho kolegů — filosoficky založen. „Voní ke
mně přidou všechny, dřív nebo pozdějc", říká. |
val. Tenhle výrok vyčetl v Pamětech slavnéi;
majitelky pochybného nočního lokálu, která ve‘
dvacátých letech vybudovala exklusivní pod■
nik v New Yorku a filiálky v Kalifornii a nai
Floridě. K ní přišli také všichni...
I
Ve světě uznávaní — doma ...
I
Češti krejčí ve své domovině už skoro ne |
existují. Tam ztratilo řemeslo zlaté dno od t • I
doby, co režim hází řemeslníkům klacky pot ř’
nohv. Krejčí jsou posíláni do oceláren a zbro
jurských továren. Možná, že režimu není po
chuti, že se vždycky mluvilo o českých krej
čich a o českých muzikantech. Čeští krejčí maj l

Dr. Josef Vaněk
Československá věc a československý poli
tický exil utrpěly těžkou ztrátu: ze Ženevy,
ex/lového sídla dr. Josefa Vaňka, došla zprá
va, že tento uvědomělý vlastenec a ušlechtilý
člověk, který byl poslední dobou upoután na
lůžko, zemřel.
Dr. Josef Vaněk studoval po skončení středo
školských studií v Kutné Hoře na pražské tech
nice a po válce studoval v Paříží na vysoké
škole obchodní a práva na universitě pařížské.
R. 1923 sc stal doktorem politických a hospoľ'áŕských věd.
Zprvu byl sekretářem pro mezinárodní otázkya později generálním sekretářem Konfedera
ce československých zaměstnavatelských organisací a zároveň sekretářem pro mezinárodní
otázky při presidiu Ústředního svazu čsl. prů
myslníků. Od r. 1926 byl také generálním se
kretářem Československé skupiny Mezinárodní
obchodní komory v Paříži. Tyto funkce ho uve
dly na mezinárodní fórum, na němž se zname
nitě osvědčil a svými krásnými vlastnostmi si
získal velkou úctu g uznání i mnoho přátel.
Byl členem výkonného výboru Mezinárodní organísace zaměstnavatelů (Brusel/, Rady Mezi
národní obchodní komory v Paříži a náhrad
ním členem Správního výboru /Mezinárodní
organisace práce v Žcnevě.
V letech politického napětí před druhou svě
tovou válkou byl vládou jmenován místopřed
sedou Hospodářského ústředí, jež bylo pově
řeno organisací hospodářské pomoci Jugoslá
vii a Rumunsku, a v kritickém období 1938 až
1939 byl správcem věrné ruky v organisací
Hospodářského transferu, který organisoval
finanční pomocné transakce osobám, ohrože
ným Hitlerem a opouštějícím Československo.
Komunisté zbavili dr. J. Vaňka významných
funkcí a jejich teroru unikl jen odchodem do
exilu. Do r. 1953 vykonával v Paříži funkci pověřence Mezinárodní organisace zaměstnava
telů, jejímž stálým zástupcem u organisace
Spojených národů a u Mezinárodního úřadu
práce a jiných mezinárodních organisací byl až
do své smrti.
V československém exilu se dr. J. Vaněk
ihned zapojil do práce pro československou
věc a svou pomoc a podporu neodepřel nikde,
kdekoli se k tomu naskytla příležitost. Byl pilným
členem Rady svobodného Československa, kte
rou zastupoval při četných příležitostech na
mezinárodním poli, a byl stálým pověřencem
RSČ pro Švýcary. Také Shromáždění evropských
porobených národů ho jmenovalo svým povcřencem pro otázky Mezinárodního úřadu
práce a u Nejvyššiho komisaře pro otázky exi
lové, v nichž vykonal velmi platné služby.
Přes třicet let byl dr. J. Vaněk aktivně zapoien do vývoje hospodářského mezinárodního
života na významných místech a měl jedineč
nou příležitost zblízka sledovat mezinárodni
vývoj hospodářský i politický. Za svého půso
bení na mezinárodním fóru si získal mnoho
přátel a všeobecnou vážnost i uznání. Při veškeré své činnosti sí vedl jako uvědomělý vla
stenec československý a svému národu a jeho
prospěchu sloužil věrně a vzorně. Nikde ne
chyběl, kdekoli mohl přiložili ruku k úsilí o
obnovu československé svobody a demokracie,
jimž byl oddán celou duší. Národ v něm ztratil
věrného syna, českoslovenští exulanti poctivé
ho pracovníka a jeho přátelé nezapomenutel
ného druha. Všichni čs. exulanti jistě cítí
upřímnou účast s pozůstalou vzornou manžel
kou a óstafními členy rodiny zesnulého.
PETR ZENKL

týž osud jako prý čínské národní jídlo ChopSuey, jež je známé všude, jen ne v Číně.
Češti krejčí, kteří odešli do exilu, snášejí
svůj osud důstojně. Nijak se neasimiluj!. Jazy
kově mají velký vliv na celé sousedství, které
už lehce při hovoru zpívá a není schopno vy
slovit ,U' nebo
Také se tvrdošíjně zdrá
hají propadnout modernímu nemravu, záleže
jícím v tom, že si řemeslník zákazníka nevší
má, a neslibuji lehkomyslně. Dodržuji termíny
zkoušek a zhotoví obleky včas i kdyby musili
celou noc pracovat přes čas. Po předcích zdě
dili pih, energii a zručnost prstů, kterými se
od dob svátého Václava vyznačoval čilý nárůdek na březích Vltavy a Moravy, Být krej
čím bylo tam věcí cti. Můj oblíbený český
krejčí ve Vídni, mistr štíhlé linie a úzkých
klop. Vojtěch Šilhavý (háček nad S se jako
mnoho jiných věcí ztratil na cestě z Plzně do
Vidně), byl jeden ze šesti synů ctihodného
rolníka s ambicemi. Čtyři z nich se stali krej
čovskými mistry. Syn Šilhavého je také krej
čím a jeho syn (osmnáct měsíců) se jím, dou
fejme, stane také. Bílá rasa je v nebezpečí, ale
čeští krejčí nevymřou.
...ale kámen je pravý
V šírém světě jsou snad jeden, dva češti
krejčí, kteří se emancipovali. Dali si název
English Taylor, mají vlastni erb, elegantní
způsoby, požaduji skandální ceny, inserují ve
vznešených časopisech, mají prodejní organisace a kladou svým zaměstnancům na srdce,
aby bylí vždycky dobře oblečeni. — Praví
čeští krejčí nebyli nikdy dobře oblečeni —
přesně podle hesla „Všechno pro zákazníka.
n:c pro mě"; čím lip kdo pracoval, tím ošumě
lejí vypadal. Vnější rámec českého krejčího
ie nemoderní, podobně jako je tomu a starého
briliantového prstenu, ale kámen je — pravý!
(Z němčiny přeložil a upravil R Ježek)
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Boj o naši svobodu nutno rozšířit na všechny národy

Kulturní výměna v praksi

O kolonialismu starém a novém

(Dokončeni se str. 1.)
Americká a sovětská vláda podepsaly před ; nadšené uspokojení nad tím, že mají Sucha ve
časem dohodu o kulturní a vědecké výměně. i svém kroužku, poněvadž jeho názory, i když výborná brožura Shromáždění evropských po
Na základě tohoto ujednání se rozvinuly dosti s nimi nesouhlasí, je nutí k hlubšímu pře robených národů, nutno objasňovat stále šir
šímu okruhu lidí. Že je nutno dát co největší
čilé styky, které pokračuji i v této době poli mýšlení.
Dionýz Such se vrátí koncem školního roku odezvu známému listu několika studentů v
tického napětí. Sovětští umělci, taneční a pě
vecké sbory hostovaly v Americe a Newyor do Varšavy. Jeho komunistické přesvědčení zů Moskvě ze dne 21. září 1960, kteří jako zá
ská filharmonie na příklad hrála v hlavních stane patrně neotřeseno, ale stejné tak je ne- stupci Správního výboru afrických studentů
sovětských městech. Delegace zemědělských ■ představitelné, že by mohl docela zapomenout varovali soukmenovce před novým kolonialis
odbojníku si vyměnily návštěvy a sovětští věd ; na svoje studijní zkušenosti na denverské uni mem, jehož stín' ohrožuje i Afriku. Že je nutno
ci přednášeli a přednášejí na amerických uni versitě. Tato zajímavá zkušenost byla umož mezi zástupce nových afrických samostatných
versitách, stejně jako američtí studenti a učen něna dvěma okolnostmi: denverská universita národů ve Spojených národech jít, s nimi opět
dalo Suchovi značně vysoké stipendium a pol a opět mluvil, přesvědčovat a varovat je, aby
ci působí na sovětských universitách.
Nechceme se při této příležitosti zabývat ská vláda mu dala povolení k odjezdu do nebyly vydány na pospas komunistické propa
Dr. J. Korbel (Hlas Ameriky)
gandě. Krátce, lidé odpovědní za svobodnou
politickým významem této kulturní výměny. Ameriky.
Chceme však poukázal na to, že sovětská
vláda zakázala, jak sc zdá, satelitním vládám,
co si sama osobuje jako výsadu, poněvadž
neexistuje žádná skutečná kulturní výměna
VLADIMÍR VANÉK
mezi ujařmenými národy a Amerikou. Jediný
stát, který dovoluje kulturní výměnu, je Polsko.
Budování leží v lidské přirozenosti. Každý z puká dokonce i u žurnalistů, kteří sem houfně
A o tom bychom vám chtěli dnes něco pově
nás měl nebo má touhu si něco vystavět. Malý jezdí, píší a fotografují. „Un paradiso terredět, jak to vidíme na malé, ale významné zku domeček, chatku ... někde v zeleni u vody. A strc..." říkají o tomto městě pod piniemi a
šeností amc-<:cké university v Denveru, v Co když je nad tím ještě starý hrad nebo zříceni tak ho také označil pan starosta, když zde
loradu.
na, pak je naše štěstí výsostné dovršeno.
Krátce po historických událostech v Polsku,
Jeli jsme podle vody středomořské po tos
na podzim 195ó, navštívil ředitel Fordovy na
kánském pobřeží, tou teplou balsamovou ze
dace Shepperd Stone několik polských univer
lení až k Elbě a hledali jsme takový nerušený
sit a nabídl polským studentům stipendia na
ideální koutek, kde by se dala vybudovat malá
amerických universitách. Jak nám později vy
chatka pro naší rodinku.
pravoval, polští studenti jej přivítali s nadše
Ted’ tam slojí celé město ...
ním a polská vláda povolila značnému počtu
To je tak. U Castiglione delia Pescaia, na
odjezd ke studiu v Americe. S. Stone odjel pak
proti Elbě, jsme se nadchli — žena, dcera i já
do Prahy a požádal rektora Karlovy univer
— těmi dosud ničím neporušenými posvátnými
sity, zda by se mohl sejít s několika českými
háji pinií, na břehu moře — kde kdysi staří
studenty. Nejdříve byl odmítnut, ale druhého
Etruskové slavili své • pestré slavnosti. Slaný
dne mu bylo oznámeno, že schůzka se studen
vzduch moře se zde snoubí s piniovým balsaty byla zařízena. Stone vyprávěl o této zku
mem, nad tím vším se týčí vysoké tajemné hory
šenosti toto: „Za přítomnosti zástupce mini
a na kraji slojí rybářská vesnička se staro
sterstva školství a několika universitních před
bylým hradem. Tedy vše stoprocentní! S tímto
stavitelů vpochodovalo do místnosti jedenáct
naším nadšením jsme se neprozřetelně podělili
studentů. Řekl jsem jim nejprve o možnostech
s našimi švédskými přáteli a ti se tak velebně
srudii v Americe a pak jsem se jich zeptal,
nakazili naším nadšením, že hned přijeli. Kou
zda mají nějaké otázky. Neozval se ani jediný
pili jsme a najmuli tereny a jejich známá ce
r.las. Když jsem se jich ptal, kdo z nich by
Vyslanec Vladimír Vaněk ukazuje švédské
stovní organisace RESO se sociálním zabarve
chtěl studovat v Americe, nezvedla se ani
ním se dala do práce — sehnaly sc peníze no mu králi lázeňské město Riva del Sole, které
ruko. Tato trapná demonstrace zotročení české
vybudoval pro Švédy v Castiglione na toskán
a — teď tam stojí místo naši malé chaty celé
ském pobřeží.
vědy a české universitní mládeže byla nepří
lázeňské město.
jemná dokonce i zástupcům komunistické vlá
Na prostorném náměstí uprostřed pinety vítal švédského krále. Král se dlouho usmíval,
dy. Po chvilce mlčení vyzval zástupce minisierstojí hlavní budovy s restauracemi, bary, ob díval se kolem a doznával: „Opravdu ráj po
stva školství studenty, aby se neostýchali pro
chody, bankou a sály pro kongresy a slav zemský ..." A nejen na pohled, jak říká naše
jevit svá přání. Nakonec se ozval jeden jediný
nosti. Za ním k moři stojí hotel se sto pokoji hymna — ale zejména pro toho, kdo si zde
hlas,- jeden student projevil přání studovat v
a celou další pinetou se táhnou rodinné vilky., může pobýt a usínat pod piniemi za houslové
Americe, ale prohlásil, že nejdříve by chtěl
úplně zařízené, které se najímají rodinám na ho šumění cikád — plavat •— i v únoru — v
studovat v Moskvě." Potud vypravování Shep14 dní nebo měsíc. Švédské, norské, dánské, tom blahodárném moři a vdechovat při tom
perda Stonea.
finské, švýcarské, rakouské a anglické organi balsám pinií a rozmarýnu.
To polští student? se vyjádřili jinak a dnes
sace toho druhu jako švédská Reso — si zde
Nad celým naším terénem trůní vysoký ko
mají příležitost studovat na svobodných uni
zajistily vilky pro své členy na dlouhou řadu pec, na kterém děláme cestičky mezi cypřiši a
versitách ve svobodném světě.
let. Co je volné, se pronajímá komukoliv.
v jeho útrobách chci ještě vydlabat do skály
Jednoho takového polského studenta máme
A poněvadž Švédi, když něco dělají, dělají etruský vinný sklep... Pak už bude vše lak
na denverské universitě. Jmenuje se Dionýz
Such. Such je absolventem diplomatické aka to důkladně — je zde vše, co soběstačné mě vrcholné — při sklenici červeného toskánského
sto potřebuje: vlastní vodovod, kanalisace, am- u kulatých kamenných stolků pod starými oli
demie ve Varšavě, byl a zůstává úředníkem
polského zahraničního ministerstva, a vše na bulatorium, termocentrála, prádelna (která vami — že toto údolíčko se stane opravdu
svědčuje tomu, že je to zarytý komunista. Na pere pro všechny hotely v okolí), květinářská údolím zapomnění. A to si tak mnohý jistě
zahrada (která nám dala letos již 20.000 kara přeje najít v tomto našem nynějším slzavém
denverské universitě studuje mezinárodní poli
tiku. Má samozřejmě přístup k jakémukoli vě fiátu), olivový háj se starými košatými oliva údolí.
mi, který dává tisíc litrů oleje, pomerančový
To moje měsio se jmenuje „Riva del Sole" —
deckému materiálu, k novinám z celého světa,
tedy i k tisku komunistickému, a je ve stálém háj a vinice (zasadil jsem lam dokonce i ry to jest Slunný břeh, jméno našla moje dcera
styku s americkými a s cizími studenty. Such bíz zde neznámý) — a vkusně upravené kou Míra za jednoho slunného odpoledne — o
které odpoledne není zde slunné? A tak, jak
je pokročilý nebo, jak se o Americe říká, gra paliště, mizící v rozmarýnu na dunách ...
Může tu bydlet najednou tisíc osob — a také přejedete italské hraníce, zeptejte se jen, kde
duovaný student a jako takový studuje v ma
lém kroužku 14 studentů, mezi nimiž je kromě tu již minulý rok bydlely. Naše prvotní nadše je Slunný břeh — Riva del Sole, každý vám to
Američanů jeden Francouz, jeden Japonec a ní žije dál — v těch tisících, které zde nachá řekne. Stali jsme se součástkou italského vě
zejí ráj pro své nervy a zdraví, to nadšení pro domí!
jeden Filipínec.
V semináři, který řídím, studenti neposlou
chají přednášky, ale studují nezávisle jednot
livé problémy. Seminář se zabývá srovnávací
zahraniční politikou velmocí. Každý student si
trestní rád správní (čísla 86 až 89 Sbírky zá
(Dokončení se str. 1.)
vybral podle svého svobodného rozhodnutí
Čtvrtá část usnesení (které rozpracováno v konů z roku 1950). O čtvrt roku později (25.10.
jednu vědeckou otázku, kterou pak rozvedl
před celým seminářem a všichni ostatní stu podrobnosti bude během několika měsíců uzá 1950) odhlasovalo Národní shromáždění plat
denti měli za povinnost připravit se k rozpra koněno Národním shromáděním) hovoří o zří nost nového občanského zákoníku (č. 141/50
zení funkcí tzv. společenského obhájce resp. Sb.) a občanského soudního řádu (č. 142 Sb.k
vě přečtením několika knih.
„Nové zákony jsou třídní", psali tehdy ko
Náš polský student, Dionýz Such, přednášel společenského žalobce. Budou navrhováni od
mentátoři, v tomto případě Vojmír Šimonek v
borovou
organizací
nebo
organizaci
mládeže
na thema: „Americká a britská politika v
ze závodu, v němž obžalovaný pracuje; je-li Lidových novinách z 13.7.1950. „Každým svým
otázce polských hranic, a polské vlády v době
odstavcem, řádkem, každou písmenou straní
jaltské konference." Francouzský student pro postižený Členem kolchozu (JZD), bude obháj
pracujícím v období zostřeného boje se zbytky
mluvil o sovětské politice ke stejným otázkám. ce (resp. žalobce) navrhovat JZD. Tento spolu
kapitalismu v naší zemi." — Nový ministr
Oba měli k disposici americké, britské, sovět pracovník soudu pak „tlumočí při soudním
spravedlnosti Štefan Rais mluvil k poslancům
ské a polské prameny, ale jak už tomu bývá projednávání trestních věcí názor kolektivu".
o „mohutných pilířích socialistického práva",
ve věcech politické vědy, každý z nich dospěl Bud' zásobí žalobu dalšími argumenty a stane
které „mají a budou sloužit generální linii bu
k zcela jiným názorům a závěrům. Such hájil se „společenským žalobcem", anebo mu „ko
dování socialismu". (Lidové noviny 26.10.
s rozhodností sovětskou politiku a kritisoval lektiv" dodá materiál, aby mohl obžalovaného
1950.)
amrické a britské stanovisko; francouzský stu nějak hájit.
Opravdu sloužily: Nikdy v novodobých dě
Tolik o hlavních zásadách rozhodnutí KSČ o
dent byl na opačném pólu. Po přednáškách
jinách našich zemí se tolik nepopravovalo a
následovala debata, která trvala dlouho po reformě soudnictví.
nezavíralo pro politické přesvědčení jako
tom, kdy se seminář měl formálně skončit. Such
Trochu historie
tehdy kolem padesátých let, kdy taky vznikly
byl zřejmé ve své kůži. Potemisoval a ne
Návrhem „zdokonalit" trestní kodexy a změ první koncentráky československé (rozuměj
ustoupil. Nikdo se nedověděl a nedoví, co se
nit či nově vypracovat občanský zákoník i ob komunistické) výroby.
dělo a děje v jeho duši, ale to hlavní spočívá
čanský soudní řád přistupuje režim v „ČSSR"
Nejednalo se ovšem o nějaké příliš mohutné
v tom, že Such, kovaný komunista, požívá na
k revizi zákonů a nařízení, které jsou (vezme- sloupy; za pár let se opotřebovaly, dnes už
svobodné universitě úplné svobody studovat a
me-li v úvahu doplňky a změny) v průměru je třeba nových, jinak stavěných.
hledat pravdu, jestliže ji skutečně hledat chce.
sotva pět let staré. „Právo" se v komunistic
Američtí studenti ke mně přicházejí a vyslovují
Cíle nových opatření
kém svělě (zřejmě-) rychle přežívá ...
Iniciátorem první reformy zákoníků byl Ale
Jestliže zákoníky z roku 1950 sahaly na svo
Praha. V Národním museu byla otevřena vý xej Čepička neblahé paměti, v době mezi bodu a až po krku „třídních nepřátel", refor
stava o významu a činnosti českého vědce a únorem 1948 a Březnem 1950 ministr spravedl ma navržená ústředním výborem KSČ loni v
jednoho ze zakladatelů Národního musea, nosti. Prvního září v osmačtyřicátém roce vy prosinci jde dál. Citované usnesení mluví o
Kašpara Šternberka. — V Národní galerii je od hlásil tzv. právnickou dvouletku. Juristi ve služ „všestranném rozvoji nových, socialistických
14. ledna výstava ilustrací Karla Svolinského. bách aparátu strany se opravdu tužili. Už vztahů mezi lidmi a nového, socialistického vě
Od května do července budou mít Pražané 12.7.1950 dostal parlament k schválení (a sa domí". Přepsáno znamená to, že mají být zni
možnost obdivovat se rakouskému umění 20. mozřejmě schválil) celou sérii zákonů: trestní čeny staré vztahy mezi lidmi. Jde o přátelství,
zákon, trestní řád, trestní zákon správní a kamarádství, jde např. i o solidaritu mezi dělstoletí.

Budování města

KSČ reformuje soudnictví

politiku národů Střední Evropy, musí se vyma
nit ze starého myšlení, podle kterého o Světě
rozhodovala jen západní Evropa s Anglií a
Francií v čele. Jinými slovy-, je nutno rozšířit
boj o naši svobodu na národy celého světa.
Neboť poučila-li nás o něčem dlouhá debata
o protikolonialismu, poučila nás o tom, že
naše země, trpící novým sovětským kolonialis
mem, neleží jen mezi Ruskem a Německem,
nýbrž mezi zeměmi celého světa. Masarykovo
slovo, podle kterého musíme z české otázky
učinit otázku světovou, nebylo nikdy ještě tak
aktuální jako dnes.
Jsem si plně vědom, že politická práce u
těchto národů nebude snadná. Bude třeba ne
smírně mnoho trpělivosti. Bude třeba si uvě
domit, že vůdci nových afrických a asijských
národů jsou ještě plni starého kolonialismu, od
něhož mnozí zakusili často i osobní příkoří.
Stále je v nich, a asi ještě dlouho bude, pod
vědomý strach před něčím, co již minulo. Ne
chovali jsme se stejně i my, když jsme po ce
lou dobu prvé republiky měli strach z Habs
burků, ač patřili nenávratné minulosti? Ne
bude naší úlohou, abychom nové národy pře
svědčovali, aby nebojovaly s větrnými mlýny
starých křivd a přezíraly novou hrozbu komu
nistického kolonialismu, který se na ně řítí?
Nebyla by naše bitva již z polovice vyhrána,
kdybychom je dovedli přesvědčit o to, že ani
jejich nově dosažená svoboda není nadobro a
natrvalo vyhrána, budou-li ve středu Evropy
žít či spíše živořit národy, které upadly zpět
tam, odkud se Afrika zvedla?
Politická práce, o které mluvím, není docela
beznadějná, jak by se zdálo skeptikům, kteří
by si přáli, aby se v Asii a Africe raději všecko
vrátilo do starých kolejí. Dosavadní výsledky
současného Valného shromáždění nemluví do
cela proti národům nově z Afriky přišlým. Na
příklad při důležitém hlasování o odložení de
baty o připuštění komunistické Číny do Spoje
ných národů, většina nových afrických národů
se zdržela hlasování, a nepřipojila se k přáte
lům čínských komunistů, jak mnozí škarohlídové
předpokládali a prorokovali. I z jiných hlaso
vání bylo patrno, že nové státy chtějí zůstat
neutrální, čímž připravily větší zklamání Sovět
skému svazu než Západu.
Ovšem je tragickým a řekl bych až nesluš
ným paradoxem světových dějin tohoto našeho
století, že svoboda přichází k novým národům
v době, kdy ji staré a vysoce kulturní národy
ztratily. A že k novým přichází dříve než k
starým. I když tohoto faktu litujeme, přece se
musíme radovat ze svobody každé. Ano,
africkou svobodu čeká mnohé nebezpečí. Avšak
jeden z velikých afrických vůdců řekl, že mají
raději svobodu v nebezpečí než porobu v
klidu. Myslím, že je to slovo mužné. A že je
to slovo nakažlivé. Čím více bude na světě
svobody, tím více bude volat k svědomí světa
nesvoboda nejméně omluvitelná. Čím rozsáhlej
ší budou na světové mapě svobodná území,
tím hnusněji bude působit ostrov poroby ve
střední a východní Evropě. Přijde doba, kdy
reuřralismus nových afrických států začne být
činitelem pokroku: bude to tehdy, až nové
asijské a africké státy,v čele s důležitou Indií,
se zbaví své psychologické přítěže minulosti
a začnou se konečně dívat dopředu.
V nové americké vládě, která nastoupí dne
20. ledna, je naštěstí na rozhodujících místech
několik lidí, jimž myšlenky vyslovené v před
chozích větách, nejsou docela cizí. Ledacos z
nich je v různých formulacích uvedeno i v
předvolebních řečech nového presidenta Spoj
ných států, jak jsou uvedeny v jeho knize, na
zvané „Strategie míru". I v této knize se uka
zuje snaha, aby pravdy, pravdy nově formulo
vané, se staly živou části praktické politiky.
Teprve nový rok přinese odpověď, zda se t>’ X
stane. Prorokovat je těžké a nevděčné. Do
mnívám se však, že bez přílišného optimismu
‘ze tvrdit, že nový rok přinese s koncem kolo
nialismu starého i vážné otřesení kolonialismu
nového. Bez takové naděje bylo by nutn ■> si
zoufat: neboť třetí světová válka by pak byla
za rohem. Trvá skutečnost, kterou jsme konsta
tovali no tomto místě před šesti měsíci, že Zá
pad nemá vůči sovětskému imperialismu a ko
lonialismu vděčnější a spravedlivější pole k
útoku nad porobení národů za železnou opo
nou.
Petr Zenkl

niky. Studium komunistických pramenů nás po
učuje, že tyto vztahy patří ke zpátečnictví, že
solidarita pracujících je věcí „falešnou" — nejsou-li řízeny a usměrňovány komunistickou
stranou. —
Připravovaný „zákoník práce" a právě tak
instituce „místních lidových soudů" jsou zamí
řeny zatím především na dělníky, na občany
z měst. Tady bude napříště Václav soudcem
spolvdělníka Františka a kamarád Josef bude
asistovat jako „společenský žalobce"; tady se
začne s uskutečňováním „socialistické" morál
ky v soudnictví.
Vesnice není zatím považována za zralou
pro tuto „reformu". Strana tu ještě nemá do
statečný vliv, aparát režimu se teprve pokouší
o plnou kontrolu jejího života.
osm
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Záznamy Přehled
O KOUZLECH KOLEM LATERNY MAGIKY
A T,S.,C1 SCHODECH SLAVOJE BLECHY
Clcnáři zpráv o Světové výstave v Bruselu
(v roce 1958) si jisté vzpomenou na „Laternu
magiku ', která byla takříkajíc šlágrem česko
slovenského pavilonu. Návštěvnici se shodo
vali s oficiálni kritikou z celého kulturního
světa, že toto umělecké pásmo, v němž byly
šťastně skloubeny prvky divadelní s filmovými
a s hudbou a obohaceny vtipnými nápady i
zábavnými trik}’ — že patřilo k nejlepším co
bylo no výstavě k vidění. A to je co říci.
Slyšeli jsme, že již v Bruselu doslal soubor
„Kouzelné svítilny“ pozvání do desítek zemí.
Vyprávěl pražský rozhlas (10. 10. 1958), že Al
fred Radok, autor a režisér pásma „se stal
jednou z nejvyhledávanějšich osobností Bruse
lu; jeho myšlenka Laterny magiky je uznává
na jako významné novum“.
Radok byl v květnu 1959 vyznamenán „Stát
ní cenou Klementa Gottwalda“, jeho Laterna
magika byla instalována v Praze, soubor roz
šířen,- začal se připravovat program na zájez
dy, atakdále — prostě obrovský úspěch na
všech stranách. Ale ...
Ale celá věc má samozřejmě háček (nebo
i dva): V Praze je dnes veřejným tajemstvím,
že soudruhům komunistům se na Laterně ma
gice libí především to, že se zalíbila, že je
z ni možno udělal působivý nástroj propagan
dy. Už dnes se ví, že existuje „domácí“ pro
gram Laterny magiky, že jiný je program „so
větský“ a že se kouzli navíc zvláštní porad
pro západní země. A ještě o něčem se mluví:
Uměleckým vedoucím a dramaturgem souboru
byl jmenován dr. Zdeněk Mahler, dlouholetý
vedoucí vzdělávacího odboru čs. rozhlasu. Za
kladatel a tvůrce Laterny magiky Alfred Ra
dok byl z Národního divadla přeložen do
Městských divadel pražských. Týdeník „Kul
tura“ napsal 10. listopadu m.r„ že je mu dána
možnost spolupracovat na domácím programu
Laterny. První zájezd do ciziny (do SSSR), kte
rý začal loni 5. prosince, vede už soudruh
Mahler. —
Kdo je to Radok, kdo Mahler?
(Neznám osobně ani jednoho ani druhého,
ale starší záznamy nám pomohou udělal si
obrázek.)
Radok začal po válce velmi úspěšně jako
filmový režisér. Pak byl ale — v roce 1952 —
„přes nesporný talent oddálen od režijní prá
ce“. Tak to napsal v Literárních novinách z
31. 1.1953 soudruh Jiří Síla, jeden z diktátůrků
papučového čs. jilmu. Dodal, že se lak stalo
proto, že Radokova práce potvrdila jeho sklo
ny k „formalismu'' a „kosmopolitismu“. — V
době tzv. láni (to je po smrti Stalinově a ještě
předtím, než se Chruščov usadil pevně v
sedle) se Radok směl vrátit do Národního di
vadla a v roce 1957 byl zase nazýván „jedním
z nej talentovanějších našich režisérů“ (viz
Rudé právo z 14. 3.1957). Tehdy byl například
jeho film „Dědeček automobil“ vyznamenán
na mezinárodním filmovém festivalu v San
Sebastianu. O jeho úspěších v Bruselu jsme již
mluvili.
Na rozdíl od Radoka, který je minulostí i
dilern „iormalistou“ a „kosmopolítou“ — je
Zdeněk Mahler typickým „socialistickým rea
listou“; tímto terminem je za oponou opisová
na poplatnost umění (a kulturní práce vůbec)
myšlenkám a cílům režimu.
„Jak se KSČ dostala do čela národa“ se
jmenovalo „dílo“, které vzniklo za spolupráce
Mahlera a bylo vysíláno Prahou dne 5.2.1953.
Přesně o Iři měsíce později jsme slyšeli Mahlerův program o Karlu Marxovi — a tak to šlo
dál až například k nekritickému chvalozpěvu
na Rudou armádu, vysílanému 9.5. 1957. Ukáz
ky snad stačí. —
Soudruh Mahler, řekli jsme si, býval šéfem
vzdělávacího odboru pražského rozhlasu. A teď
má zřejmě za úkol vykouzlil z Laterny magiky
další oddělení agitpropu komunistické strany.
*
Dovolte mi přeskočit od Mahlera k Slavoji
Blcchovi. Není to daleko, oba jsou dnes ze
stejné branže — od „socialistických realistů“
v divadle. —
V polovině října m. r. se v Bratislavě konal
tzv. Festival současného českého a slovenské
ho dramatu, v jehož rámci byla divadelním
umělcům předvedena řada her. V „diskusi“ o
nich naznačovali pak odpovědní tlumočníci
komunistického programu v kultuře co je do
bré, co špatné.
Za „pozoruhodnou prvotinu“ byl označen
kus zmíněného už Slavoje Blechy, nazvaný
„Tisíc schodů“.
Proč se soudruhům líbil?
To prozradili těmito slovy: „Tušíme zrod
hrdiny naší doby, na kterého v tvorbě našich
dramatiků stále čekáme.“
Kdo je hrdinou hry?
„Svářeč-komunista Houša.“
Místo děje a zápletka?
„Strojírenský podnik. Boj o nové výrobní
metody.“
Myslíte si, milý čtenáři, že ta hra je oprav
du „pozoruhodná“? Že se bude líbit i normál
nímu návštěvníkovi divadla?
Představte si obyčejného dělníka u nás —
„obyčejného“, nikoliv „hrdinu“-kcmiinistu. —
U vchodu do fabriky ho vitá tabule s obrázky
těch, kdo toho nejvíc nepracují, a pranýř s
těmi, kteří jsou s úkoly pozadu. V první pře
stávce, při svačině musí chtě-nechtě poslouchat
politickou přednášku o přednostech režimu, o
nutností víc a lip pracovat. Po směně si totéž
může přečíst v novinách, stejnou věc slyší
taky z rozhlasu. Nu nedá mu to, večer se
oblékne do svátečního a jde s manželkou do
divadla. A zrovna na těch „Tisíc schodů“. A
teď se má bavit koukáním na dílnu ve fabrice,
zase obdivovat komunistu a opět myslet na
„boj o nové výrobní metody“...
Podobné hry byly už v Československu na-

slovo
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sportovních aktualit v Československu

Když sc 11. června minulého roku dověděli
přední evropští fotbaloví odborníci, že titul
mistra ČSR v kopané putuje po prvé v historii
na český šenkov, do Hradce Králové, netajili
' sc názorem, že Hradečtí budou v soutěži Poj hóru evropských mistrů bez jakékoli šance na
úspěch, neboť prý jim pro tak těžkou soutěž
chybí mezinárodní zkušenosti. Na počátku podzimní sezóny přišli sice do Hradce Králové
dvě posily z Pardubic: Zikán a Šonka, ale při
tak zvané sázkové aféře byla naopak dvěma
nejlepším hráčům: Kvačkovi a Krejčímu, zasta
vena činnost, takže před vstupem do PEM bylo
mužstvo Hradce v situaci ne zrovna záviděníhodné. Nálada hradeckých fanoušků však
značně stoupla, když první soupeř, rumunský
mistr CCA Bukurcšíý zápasy vzdal, a tak team
Hradce Králové postoupil přímo mezi 16 nejlepších. 1 tu stála štěstěna na straně česko
slovenského přeborníka, neboť mu předsed
nictvo evropského fotbalového svazu vyloso
valo za druhého soupeře poměrně slabší team,
vítěze řecké ligy Panathcnaikos Atény. Jak
jsme už informovali minule, nedovedlo však
mužstvo Hradce Králové v prvním zápase s
řeckými fotbalisty na domácí půdě náležitě
využít velké převahy, a muselo se spokojit jen
s najtesnejším výsledkem 1:0 (Šonkovou bran
kou v 89. minutě zápasu!), který nedával mno

ho nadějí na postup. Proto s tím větším zájmem
se očekávalo, jak hradečtí fotbalisté obstojí v
odvetném zápase 7. prosince v Aténách před
vyprodaným stadionem Panathcnaikos. Hra
decká jedenáctka podala v cizím prostředí da
leko lepší výkon než doma, a dovedla se
rozejít s řeckým mistrem Panathenaikos Atény
za bezbrankového stavu, a tak postoupila jako
první československý team v šestileté historii
PEM do čtvrtfinále. Východočeští fotbalisté po
tvrdili i v Aténách, že umí v cizině zahrát (z
12 letošních zápasů prohráli nouze dva!). V
pivním poiočasu měli dokonce velkou převahu,
předváděli líbivou kombinační hru, a nastrelili
tři tyče. Po změně stran si domácí mužstvo
uvědomilo své postavení v soutěži, a vsadilo
vše na útok. Hradečtí se stáhli do obrany,
útek držel míč, aby odlehčil zadním řadám, a
tak se probojovali mezi osm nejlepších klubo
'
vých celků Evropy. Ve čtvrtfinále Poháru ev
ropských mistrů je však čeká přemožitel ma
1
dridského Reálu, mužstvo FC Barcelony, který
'
je v letošním ročníku velkým favoritem, a tak
jon skutečný zázrak může zachránit Hradec
|
Králové od porážky. Zvláště na domácí půdě
budou španělští fotbalisté s bývalým čs. inter ■
nacionálem Laco Kubalou, maďarskými exu
lanty Kocsiscm (nejlepší střelec mistrovství
světa 1954) a Cziborem velkými favority.

Nejlepší čs. sportovci olympijského roku 1960
(podle ankety 25 čs. sportovních redakcí)

1. Eva Bosákova — na 17. olympijských hrách
v Římě získala zlatou medajli za vítězství
ve cvičení na kladině, a byla i členkou čs.
družstva žen, které obsadilo v gymnastic
kém osmiboji velmi čestné druhé místo za
SSSR.
j

6. Ladislav Bezák — na 1. oficiálním mistrov
ství světa v letecké akrobacii, které probíhalo na bratislavském letišti ve Vajnorech, získal světový primát.

NOVA REORGANISACE
1. ČS. HOKEJOVÉ LIGY
Po zkušenostech čs. hokejového národního
mužstva na poolympijském zájezdě v kolébce
ledního hokeje, v Kanadě, rozhodla tzv.
Ústřední sekce čs. hokeje o nové struktuře do
mácích soutěžích.- po prvé v bohaté historii
(CÓního hokeje u nás začala letošní sezóna
1960/61 Čtyřkolovým systémem. Stejně však
jako předešlá léta hraje v nejvyšší soutěži 12
mužstev, která absolvují dvoukolová utkání kaž
dý s každým. Podle umístění v tabulce po 22.
kole budou družstva rozdělena do dvou sku
pin po šesti teamech. Prvních šest mužstev
bude bojovat o titul mistra republiky, teamy,
které se umístily na 7.—12. místě, budou hrát
o další pořadí. Někteří přední čs. hokejisté
tulo novou reorganisaci kritisují, neboť „hrát
každou středu a neděli znamená hodně cesto
vat, vést cikánský život a pospíchat s vyléčením zranění". Vedoucím činovnikům Ústřední
sekce ledního hokeje se také vytýká, že při
této reorganisaci, která měla být dělána podle
kanadského vzoru, zapomněli na to, že amafarské ligy v Kanadě mají pět až šest klubu.
Zůstává tedy otázkou, zdali tento nový systém
zůstane i v příští sezóně. — V Československu
— i v jiných evropských zemích — došlo v
letošní sezóně k několika změnám v pravidlech
hry, které mají přiblížit evropská pravidla
amatérským pravidlům kanadského hokeje. Po
dle těchto nových pravidel končí například i v
Evropě menši trest hráče (2 minuty) v oka
mžiku, kdy oslabené mužstvo dostane branku,
rohy kluzišť byly více zaobleny (aby se vy
loučily zbytečné potyčky hráčů) a byly schvá
leny i větší tresty pro hráče, kteří se vzájemně
napadnou.

7. Zdeněk Kaplan — Božena Rejzlová — na
5. světovém šampionátu v parašutismu ne
O VÍTĚZI 1. ČS. HOKEJOVÉ LIGY
daleko Sofie získali tři tituly mistrů svěla.
2. Václav Kozák — dr. Pavel Schmidt — na
SE ROZHODNE MEZI RH BRNEM
Kaplan zvítězil v soutěži jednotlivců před
Albánském jezeře u Castel Gandolfo zví- '
A BRATISLAVOU
parašutisty USA a SSSR; Rejzlová vyhrála
těžili nad sovětskými veslaři (olympijskými t
Dosavadní
průběh
první čs. hokejové ligy
soutěž
žen,
a
byla
i
členkou
tříčlenného
vítězi z Melbourne) Derkutov-Tjukalov ne- j
teamu, který získal světové prvenství v naznačil, že se o letošním přeborníku rozhod
jen v první rozjíždce, ale ještě přesvědčí-.
ne už jen mezi dvěma teamy: Slovanem Brati
soutěži družstev.
věji ve finálové jízdě, a získali tak zlaíóu
slavou a obhájcem soutěže, hokejisty RH Brna.
olympijskou medajli vc dvojskifu.
3. Bohumil Kubát — nejuspěsnější čs. zápas
Ještě v loňské sezóně neměli brněnští hráči v
ník. na olympiádě v Římě, který v těžké
?. Bokumii Němeček — byl nejúspěšnějším ;
nejvyšší soutěži konkurenci, neboť jejich tech
váze remizoval jak s olympijským vítězem
olympijským rohovníkem v lehkém welteru, 1
nika a taktika dominovala nad bojvoností a
Rusem
Bogclanovem
tak
i
s
exmístrem
světa
když ve finále porazil černého boxeia :
tvrdostí soupeřů. RH Brno bylo nejvyrovnaněj
Nemcom
Dictrichcm.
Jelikož
však
byl
o
půl
Quarteye z Ghany přesvědčivě na body.
ším mužstvem a vyhrálo ligu rozdílem 7 bodů
kilogramu těžší než Dietrich, dostal „pou
4. Káro! Dívín — málem připravil favorisovapřec! Bratislavou. Bratislavské mužstvo je však
ze" bronzovou medajli.
ného amerického krasobruslaře David Jen- .
letos ve skvělé formě, a bude tentokráte RH
9.
čs.
represemační
družľŕ.
?
v
odbíjené
—
na
kinso o zlatou medajli; Divín vyhrál ve
Drnu do posledního kola vážným soupeřem.
mistrovství svěla v Rio de Janeiro po sérii AAá skvělého brankáře Dzuiillu (chytal už také
Squaw Valley naprosto suverénně povinné j
devíti
vítězných
zápasů
prohrálo
pouze
s
figury, a snad jen jeho ne docela vyléčené
za represeniační team ČSR proti Švédsku), v
diužsfvem SSSR, a obsadilo v těžké mezi útoku pak vyniká první formace: Starší, Gozianění bylo příčinou toho, že nezajel tak.
národní konkurenci druhé místo na světě. lonka, Černický, a i nestárnoucí Gusta Bubník
dobrou volnou jízdu jako na mistrovství .
republiky, a musel se spokojil „jen" se siří- • ID. V. Schroif — bratisl. fotbal, brankář, patřil je stálo velkou posilou bratislavského teamu.
brnou medajli.
v letošním roce k velkým posilám nejen své
Tabulka 1. čs. hokejové ligy po 19. kolech
ho klubu Slovana Bratislava, ale vyznamenal
5. Dana Záíopková — na olympiádě v Římě ]
(3.1.1961)
se i v mezistátních zápasech s Francií (ČSR
musela zachraňovat dobrou pověst čs. leh-1
ké atletiky posledních let; hodila diskem |
vyhrálo 2:0) a s Holandskem (ČSR zvítězilo
bodů
score
4:0).
53,78 m a získala tak stříbrnou medalji.
;
1. Slovan Bratislava
29
102:44
2. RH Brno
29
102:55
3. Sparta Praha
22
91:64
Předplatné na „České Slovo" pro rok 1961 :
4. Pardubice
21
68:57
5. Kladno
20
83:73
Ve Spojených státech lodní poštou dva a BrasiLe: Joseí Jisa, c/o Duromet, Taubate
c. p. 222
půl dolaru, letecky čtyři a půl dolaru, v
6. Plzeň
18
78:65
Austrálii a na Novém Zélandě lodní poštou | Holandsko: Dr. Karel Remeš, v. Kretschmar
7. Č. Budějovice (nováček)
18
63:76
jednu australskou libru, letecky tři austr.
v. Veenlaan 92, Hilversum
3. Litvínov
18
68:87
libry, v Brasílii lodní poštou 250 cruz., le Itálie: Vladimír Vaněk, Roma, Parco Pertecky 500 cruz., v ostatních jihoamerických
poli 4
9. Jihlava
17
63:82
republikách částka v hodnotě brasilské mě Kanada: Ota Hora, 2459 Clover Avenue,
10. Chomutov
16
70:84
ny, případně pět US-dolarů pro leteckou
Ottawa 1, Ont.
11. Sparta Brno
14
54:68
zásilku, v Kanadě lodní poštou dva dolary, Maroko: Mme Eliane Lnkáč, 2 bis rue de
letecky čtyři dolary, ve Velké Britanii a
Picardle, Casablanca
12. Zhn (nováček)
6
41:118
Irsku 15 sh., ve Francii a v Maroku 985 Mexico: Dr. Václav Láska, Campos EHseos
íírs., v Belgii a v Lucembursku 100 bírs., v
306, Mexico 5, D. F.
VE ZKRATCE
Holandsku 7 hfL, ve Švýcarsku 9 sfrs., v Norsko: Josef Andrie, Mariin BorrebekkensČeskoslovenské
družstvo házené o sedmi
Norsku 15 nkr., ve Švédsku 10 škr., v Itálii
veí 30 30, Aarvoll-Oslo
hráčích vyhrálo ve Varšavě první kvalifikační
1 200 lir, v Rakousku 45 Sch., ve Španělsku Rakousko: Jan Terber, Wien XVI, Helbllng100 ptas., v Portugalsku 60 Esc., v Západním
zápas pro světový šampionát v Západním Ně
gasse 1—3
Německu 7,50 DM. Ve všech ostatních zc- Velká Br tanie: Dr. Rudolf Václavík, Clapmecku nad representanty Polska 24:12, a je
mích částku, rovnající se dvěma US-dolaham Common, Crescent Grove 29, London,
tak na nejlepší cestě se kvalifikovat mezi 16
rům a na letecké zásilky příplatek dvou
S. W. 4
nejlepších teamů světa. — Na zpáteční cestě
dolarů pro Aírlku a země Blízkého východu Spojené státy■ František Ambrož, P. O. Box
z Atén zvítězil čs. fotbalový přeborník Hradec
a příplatek tří dolarů pro ostatní oblasti.
313, New York 21, N. Y.
Králové v Bologni nad předním italským tea
Jednotlivé výtisky: v USA 25 centů, v Au
mem PC Bologna těsně, ale naprosto zaslou
strálii 3 sh., v Rakousku 4 Sch. a v Západ POZOR! Prosíme vážené čtenáře, ab> ze
jména v zemích, které v tomto seznamu ne
ženě 3:2. — Na mistrovství světa v krasobrusním Německu 70 píenikú.
uvádíme, platili předplatné šekem prostřed
loní a laná na ledě, které bude uspořádáno
Adresy našich zástupců:
nictvím banky.
ve dnech 22.—26. února 1961 na Zimním sta
Předplatné přijímají naši zástupci v jed
Argentina: Vladimír Suchan, Conde 1995,
dionu v Praze, se očekává rekordní počet 120
notlivých zemích, kterým oznamujte změnu
Buenos Aires, Argentina
borců, ;eprcseniantů 20 zemí všech pěti konti
Austrálie: Fr. Nový, 43 Esplanáde, Adelaide, adres, anebo administrace Českého Slova,
nentu. — Velký zájem je také o světový šam
MCnchen 27. Postíacb 91, Germany.
Semaphore, S. A.
pionát v ledním hokeji (počátkem března v
lausanne a v Ženevé), na který se přihlásilo
už 20 represenlačních mužstev. — V Košicích
psány a samozřejmě se i hrály. To bylo na — v Praze, ji vídeňská opera (1892/93) otevřela zvítězili čs. representanti v judo v mezistátním
začátku padesátých let, za Stalina, za Gott I bránu do svěla. A pak již Kecal s Krušinou střetnutí nad Maďary 12:10. — Nejlepšími te
walda. Když byl v šestapadesátém na jaře po ! a Vaškem pozdravovali nadšené obecenstvo v nisty ČSR byli i v r. 1960: Jiří Javorský a Věra
volen trošku ventil, slyšeli jsme od spisová ; královské opeře ve Stockholmu jako v Bru- Pužejová, — V l.kole Poháru evropských mi
telů i od diváků, že lakové věci byly k ne I selu, v Bělehradě jako v Budapešti, v Amsler- strů v košíkové zvítězila Spaita Praha v Am
! dámu jako v Kodani... — V současné dobo
dívání, k neposloucháni.
sterodamu nad místním; „Wolves" 57:52 bo
Ale to už je dávno, ten krátký čas pravdy । je Smetanova komická opera na programu němilovnosti a pokusů dělat opravdové umění. | kolika předních světových scén — na přiklad dům. — Mistrem republiky v rohování družstev
Šroub je zase utažen a nad kulturou vládnou : v Basileji, Berlíně a v Hamburku. K novo se stal nováček nejvyšší soutěže: Jiskra Prostě
— jako za Stalina o za Slánského — soudruzi roční premiéře v Hamburku sluší připomenout, jov. — A konečně čs. gymnasté a gymnastky
Hendrych a Bareš a Spilzer a Reiman a Stolí že již v lednu 1894 Hamburčané poprvé obdi zvítězili v mezistátním utkání v Praze nad Raa jak se všichni jmenují. A těm se Blecha s vovali „Prodanou“. V úloze Mařenky tehdy kouskem: muži 280,50:274 b., ženy 187,20:178,10
„Tisíci schody“ náramně hodí. (2c to jsou pro vystoupila oblíbená Berla Foerslrová-Lautero- bodům. Českoslovenští representanti zvítězili
kumšt schody dolů, to j i m nevadí.)
fousek vá, choť vzácného umělce J. B. Foerstra, jež s převahou na všech nářadích. Pouze v utkání
byla stálým členem hamburského divadla a v
mužů se podařilo rakouskému přeborníku
PROČ BYCHOM SE NETEŠILI... Radostná úloze Kecala další Cech — Vilém Heš. — Ne Konigovi obsadit první místo ve cvičení na
je pouť „Prodané nevěsty“. Radostná od divilo, dávno slavila „Prodaná nevěsta“ krásný
K. Drážďanský, Mnichov
úspěch ve Vídni.
(sch-) hrazdě.
kdy po matné premiéře — téměř před sto lety

Číslo 1„ leden 1961

Čemu se doma smějí
To se prý stalo v materské zemi komunis
mu, v Sovětském svazu. —
Partajní agitátor Ivan Ivanovic Blbin se vy
dal na pout po kolchozoch jednoho sibiřského
kraje. Nijak se nebál zvědavých otázek — měl
přece v kapse příručku pro agitpropčíky, kde
všechny ty „jeho" referáty byly vlastně už
napsány, pěkně s argumenty, citáty a čísly.
Přijde do vesnice Vykukovno a přednáší:
„Báryšně i továryši! Za sedům let to tu nepo
znáte. Vsjo budět!"
(Aby se poučil, nakukuje do příručky:) „Sto
miliónů 323 tisíc a 129 tun oceli vyrobíme!
Sto miliónů nula 33 tisíc 329 bytů postavíme
za těch sedům let, a co víc, továryši a báryšni,
milión 785 tisíc letadel postavíme...)
(Jak tak čte z příručky, vidi najednou tučně
vytištěnou radu: „Uváděj soudruhu agitátore
čísla do souvislosti s konkrétními poměry!")
Zamyslil se soudruh Blbin, jak by tu věc
s letadly doprovodil „konkrétním" příkladem.
Tu mu blesklo hlavou:
„Milión 785 tisíc letadel postavíme, továryši!
Každej z vás tady ve Vykukovnu bude mít
pěknej avion!"
„hle, továryš agitátor, na co nám avionů,
nám tady Sibiř jakům?!" ozval se hlas z audi
tória.
„Na co vám letadel?" zamyslil se Iván Iva
novic Blbin. „Ty durak továryš! Na coti avio
nů! Sedíš večerom u báryšni a báryšňa si stě
žuje, že- papuče nejsou. A zrovna v tý drvili
slyšíš v rádiu, že v Kijevě staroslavném jsou
papuče ve všech obchodech. Sedneš na avion,
letíš do Kijeva staroslavného, báryšně papuče
přivezeš! Vidíš, na to slavná naše sovětská
vláda myslela, když aviony nařizuje stavěl!"

Hradec Králové. Plánuje se stavba nového
divadla. Do soutěže na jeho návrh se přihlá
silo na 60 architektů, kteří mají kromě budovy
vyřešit i její okolí. Kdy ovšem bude se stavbou
započato, je zatím otázka.
Hlinsko. Býv. ředitel místní obecné □ měšťan
ské školy, Josef Pilař, se dožil v lednu t. r. s!o
roků.
Přelouč. Město osloví v letošním roce 700.
výročí svého založení. Přelouč je jedním z nejstarších měst ve východních Čechách.

Zastavení na Mělníce
Tam kde se v srdci úrodné nížiny setká-1
vají Labe s Vltavou stával původně hrad
Pšov. Snaíkem LiumiCy z rodu Pšovanu s
knížetem Bořivojem přešel do rukou zem
ských knížat a býval dokonce občasným sí
dlem českých panovníků. V roce 1274 se Měl
ník síal královským věnným městem. —
Jsou města, která vznikala jako hradiště
proti nájezdům nepřátel, jako hradco, u
nichž v minulosti přečasto „lítaly kule prud
ce". A jsou jiná, která vyrostla na dávných
obchodních cestách. Mělník nemá ani ob
chodní, ani válečnou minulost. Ne snad, že
by MeJničane bylí nostateční, to nikoliv..
Vzpomeňme si na husitské doby, anebo, z '
éry už poválečné, na jejich souboje se sou
druhem Bedřichem Šťasiným, který si chtěl
hrá? na místního diktátora.

Ale bohatýrslví, ne, to opravdu není
nač myslíme při zastavení na Mělníce:
díme už zdálky vinorodý vrch a snažíme
spočítat staletí, kterými prošel, obrostlý

to,
Ví- ,
se
ré

Roztoky. V Roztokách a na Podmoráni v
okrese Praha-západ byla odkryla bohatá síd
liště z mladší doby kamenné, z období před
5000 lety.
Vlašim. Z Benešova se do Vlašimí přestěho
vala o letošních prázdninách průmyslová škola
stavební.
Litoměřice. V místnostech někdejšího bytu
Karla Hynka Máchy na Vikárce, byl 17. listo
padu otevřen Máchův památník, který soustře
ďuje dokumenty o tvárnosti města v domě
umělcova pobytu v Litoměřicích, z jeho života
a díla.
Praha. Osmačtyřicet pražských hotelů, dva j
Bechyně. Ľo roku 1965 má být v zámku
ubytovací hostince, zotavovna a dva nové tá Bechyni v jižních Čechách vybudováno mezi
bory s devíti noclehárnami — mají dohromady národní středisko vědeckých pracovníků.
5860 lůžek. Na Prahu to je trochu málo. —
Rtyně v Podkrkonoší. U uhelného dolu „TmaVedoucí urologického oddělení nemocnice na vák" je velký pracovní tábor, ve kterém bylo
Bulovce Dr. J. Braun byl odsouzen na šest a před květnovou amnestií 450 vězňů. V polo
půl roku vězení, jelikož prý přijímal od pa vině roku 1960 tam bylo přemístěno 100 věz
cientů peníze.
ňů z tábora v Libkcvicích.
Praha. Ve Svazu čs. výtvarníků má dojít k
Bratislava. Počátkem letošního roku se za
počne se stavbou planetária nad hradem. Po velké čistce. Komunisté vedení Svazu vytýkají,
blíž se počítá i s výstavbou nové bratislavské že se mu nepodařilo prosadit směrnice, dané
loňským sjezdem i. zv. „socialistické kultury".
hvězdárny.
Bratislava. Ředitel
učňovského
střediska
Olomouc. Provádí se oprava radniční lo
džie, která byla vystavěna v italském slohu v „Průmstav" v Bratislavě Antonín Usačev s ob
libou používá politických frází při výchově mlá
"16. století. Současně se opravuje gotický arkýř
deže. Jeho oblíbeným rčením je: Děkujte stra
olomoucké radnice.
ně, že vám dává možnost státi se kvalifikova
Česká Lípa. Docházejí stížnosti z celého nými zedníky! Nebo, jak soudruhu odůvodníš
okresu, že je do obchodů dodáván nepoživa a odpovíš svou nedbalost před svědomím so
telný chléb, který je cítit stuchlinou.
cialistického člověka.
Kolín. V Kolíně VI — Šiíťarské predmestí byl
Znojmo. Pod městem je hustá síť podzemních
učiněn pravěký nález zlomků keramiky a sklepů a chodeb, jejichž délka se odhaduje na
kostí, který pochází z 8. století před Kristem.
několik kilometrů. Ve středověku sloužily při
Třinec. Mezi Třincem a novým sídlištěm hut obléhání k zásobování vodou.
níků Lyžbicemi se dokončuje stavba nemoc
Praha. Ve vysokoškolských kolejích v Prazenice.
Pcdolí neteče již dva roky voda. Stěžuje si na
Plzeň. „Škodovka" vyexpedovala 19. lislo- to 1500 studentů, z nichž téměř tři sta je z 24
padu poslední z osmdesáti trolejbusů do So zahraničních zemí.
větského svazu. — Při krajském vlastivědném
Mariánské Lázně. V kláštere Teplá se opra
museu bude otevřeno museum dělnického hnu vují vzácné barokové varhany.
tí. — V pivovaru Gambrinus byl zahájen zku
Bratislava. V těchto dnech bylo v Bratislavě
šební provoz s novým stáčecím zařízením, jež otevřeno farmaceutické muzeum. Jsou v něm
naplní za hodinu 14.000 půllitrových lahví.
shromážděny zajímavé exponáty, které doku
Ervěnice. Protože pod povrchem Ervěnic jsou mentují tradici čs. lékařství.
četné zásoby uhlí, bylo rozhodnuto, že se obec
Handlová. Koncem prosince min. roku násled
v nejbl-žší době zlikviduje. Na 3.500 obyvatel kem silných a trvalých dešťů sesuly se na okraji
se tím musilo přestěhovat do blízkého Mostu, města Handlová na Slovensku ve velké míře
Jirkova a Chomutova. Svého času byla zrušena jílovité horniny, při čemž vznikly vážné škody
další obec Mostecka, Souš, na jejímž katastru na obytných budovách a na četných veřejných
byly rovněž uhelné zásoby.
zařízeních. AAnozí obyvatelé jsou bez přístřeší.
Bratislava. Jen v listopadu min. roku přišlo
Objem pohybujících se hornin se odhaduje na
při dopravních nehodách na Slovensku o život 20 mil. ni3. Zatím není známo, kolik občanů
38 lidí; zraněno bylo 275 občanů. Nadměrné
Handlové bylo při sesuvu zemin zraněno.
používání alkoholických nápojů a neúměrná
Cheb. V celém Podkrušnohorí — od Chebu
rychlost jsou hlavní příčiny nehod.
Třebíč. Staré hodiny na městské věži, jež přes Chomutov—/vlost až po Duchcov — jo
místní občany přes 300 roků upozorňovaly na zvláště v letních měsících citelný nedostatek
přesný čas, dosloužily. Nyní je nahradí elek pitné vody. Na Ohři, nedaleko Chebu, se proto
plánuje stavba vodní nádrže, s jejímž usku
trické hodiny.
tečněním se však počítá až za pět let.
Brno. Sportovci Jihomoravského kraje musili
Vamperk. V místě byl zřízen nový poboční
z nařízení úřadů odpracovat při zemědělských
pracích v létě a na podzim min. roku přes podnik strakonické zbrojovky, jenž bude vy
rábět vclořetězy.
520.000 t. zv. brigádnických hodin.
Adamov. K 600. výročí místních železáren
bude uspořádána výstava obrazů a kreseb
akad. malíře Malečka, jenž je adamovským
rodákem.
Lázně Piešťany. Správa kdysi světoznámých
lázní si velmi naříká na slabou návštěvu za
hraničních hostů. Proto nyní přikročila k inserci
v četných rakouských listech, v níž láká k léčbě
v Piešťanech.
Vsetín. Právě byla dokončena stavba prů
myslové Školy strojní a energetické.
Chomutov. Roku 1960 bylo na Chomutovsku
51 požárů, které způsobily škodu za jeden a
půl milionů Kčs. V jednom případě shořelo 50
vagonů slámy.
Vlašim. Bývalý statkář Josef Kabát byl od
souzen na pět let vězení, jelikož prý pobíral
neoprávněně invalidní důchod. Přitížilo mu, že
?e před svědky vyjádřil; Až to praskne, budu
nit ještě lepší statek a dělat na něm budou
komunisti!
339 EAST 75ih STREET
Úcií nad Labern. V Severočeském kraji je v
odborových organisacích no 500 funkcionářů
lěmecké národnosti.

Zprávy z měst a krajů
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ČESKÉ SLOVO

vou, schraňuje slunce do předobrého mo
ku...
První mělnickou viníci prý založila jíž sv.
Ludmila; kronikář tvrdí, že v roce 874. Za pa
nování Lucemburků (poučuje nás historie),
nebylo prý u nás stráni, které by nebyly zú
žily na vinici, nebylo skoro měst, jež by ne
byly obklopeny věncem viničných hor. Ka
rel IV. přivezl na Mělník burgundské modré
z Francie a porýnský tramín z Německa. A
zaiímco jinde v Čechách koře révy ve sta
letích uvadly, „mělničina" překonala čas i
nečas. Až na tu ncjposlednější dobu, kdy o
„viničném hospodářství státního statku Měl
ník" není slyšet právě to nejlepší. —
Rozlučme se pro dnešek s věnným městem
Mělníkem: s Pražskou bránou, s radnicí a
chrámem sv. Petra a Pavla (které tu stojí už
přes pěl staletí), se zámkem, s pohledem k
souioku Vltavy a Labe a dál přes hořínský
háj: Na lepši časy!
P. $. pro Mělničany: Bedřich Šťastný loni v
prosinci zemřel.
Vofous

KDO ZEMŘEL: Ve věku 78 let zemřel v Praze
28.11. geolog Viktor Dvorský. — Bývalý polít,
vězeň ze Sfraubingu, Frant. Bílek, zemřel v
Praze 26.11. — V Motole pohřben 1.12. Vác
lav Beránek. — Josef Tříska, ředitel škol v. v.
pohřben v Praze 2.12. — Ve Strašnicích po
chována 3,12. Irma Janiczková, roz. Valentová.
— 2.12. zpopelněna Anna Hejná, vrch. řev. v. v.
z Dejvic. — V Praze zemřela 29.11. Františka
Zpěvákova. — Na Vinohradech pohřben 30.11.
Petr Didolič. — 6.12. zesnula v Praze Františka
Žákova, roz. Svobodová. — Jiří Kozlovský,
akad. malíř a grafik pohřben ve Strašnicích
6.12. — Vedoucí odboru hl. města Prahy inž.
Gustav Novák, zemřel 4.12. — V den svých
80. narozenin zemřel v Praze inž. Karel Vlk,
přednosta staveb, odboru v ČKD. — V Motole
pohrbena 8.12, Františka Petschová, roz. Vondrová. — 3.12. zemřel v Praze Gustav Zava
dil. — Na Olšanech pohřbena 8.12. Anna Síbová. — Anna Dvořáčková, pohřbeno ve Straš
nicích 8.12. — Ve věku 73 let zemřel v Praze
5.12. Josef Hladík. — V Pardubicích pochován
12.12. Metoděj Jirásek, řed. v. v. z Náchoda.
— Václav Vítek, bank, řed, v. v., zemřel v Pra
ze 6.12. — Bývalý zasloužilý funkcionář Čs.
strany lidové Vladimír Červenka, zemřel v Na
pajedlech ve veku 79 let. — JUDr. Rudolf Křtil,
min. rada v. v, byl pochován 14.12. ve Střešovicích. — Dne 11.12, zemřela v Praze El. Škvanová, roz. Pocheová. — Ve věku 87 let zemřel
v Praze Julius Semotán, ředitel škol v. v. — Ve
Strašnicích pochován 16.12. Bohumil Bělík.
V Praze zemřel 18.12. Antonín Pěnkava, úřed
ník v. v. — Ve věku 73 let zemřel v Praze 19.
12. Zdeněk Buršík, pluk. v. v. — Antonín Vlček,
min. rada v. v. byl pochován v Praze 22.12. —
Herec a ředitel divadla Julius Lébl zemřel v
Praze 22.12. ve věku 63 let. —- Josef Rýdl z
Prahy 7, zpopelněn 20.12. — Inž. arch. Josef
Hofmann zemřel v Libni ve věku 86 let.
— V Praze zemřela 24.12. Anna Orlová, roz.
Hustolesová. — 30.12. pohřben v Praze univ.
prof. dr. Bohuslav Horák, ve věku 80 let. —
Herec nár. divadla v Praze František Kreuz□ann zemřel v Praze 28.12. ve věku 65 let —
PhDr. Vítězslav Štěpánek, pochován na Vino
hradech 29.12. — Docentka dermatologie Kar
lovy univ. MUDr. Vlasta Říhová, zemřela v
Praze 27.12. — Ve věku 73 let zemřel 23.12.
v Českém Brodě knihkupec Božetěch Miškovský. — Inž. dr. Josef Zelený zemřel v Praze
27.12. — Ve Strašnicích pochován 31.12
MUDr. Jan Pixa. — Ve věku 82 lei zemřel v
Praze 27.12. Bohumil Kralochvíl, úředník v. v.
— Antonie Eismanová zemřela v Praze 31.12.
— 8. ledna zemřel v Praze nejstarší český
spisovatel František Kloc ve věku 96 let.

Užho.od. Na Podkarpatské Rusi, v předhoří
a v nížinách Kaipat, rozkvetlo ve druhé polo
vině prosince m:n. roku ovocné stromoví jako
na příklad třešně a na četných místech se objc/íly fialky. Také lesní plodiny se již hlásí k
životu. Už od října je v údolí Karpat skutečné
druhé jaro. Naposledy bylo v těchto chladných
končinách v tuto dobu teplé počasí před šede
sáti léty. Jak prozrazují odborníci, jde prý o
zásah vysoké sluneční aktivity, při níž byly na
slunci zaznamenány silné magnetické bouře.
Košice. Výstavba obytných budov pokračuje
hlemýždím tempem, na což poukazují nespoko
jení občané, kteří již léta čekají na vhodné
ubytování. Na př. v uplynulém roce mělo být
dokončeno 400 bytů, z nichž však nebyl ode
vzdán k obývání ani jediný. — Nejinak je tomu
i v Humenném.
Pelhřimov. Na vrcholu Javořice byl zřízen
nový televisní vysilač, jenž má zlepšit chabý
příjem v okresech Jihlava, Jindřichův Hradec a
Pelhřimov.
Havlíčkův Brod. Za dva a půl roku byla ko
nečně dohotovena stavba místní přádelny.
Hradec Králové. Nedostatek pitné vody, jenž
trápí Hradečany již několik roků, má být od
straněn stavbou nové úpravny vody, jež byla
nyní v hrubé stavbě dokončena. První pitná
'•oda z nové úpravny poteče však teprve kon
cem 1962.
Náchod. Na místní bavlnářský podnik „Tep
na" se množí stížností s Hni, že produkují zboží
velmi Špatné jakosti.
Třeší. V místě připravují otevření nové lout
kové scény. Divadlo bude mít 80 velkých loutek
a scénu, vytvořenou akad. malířem Radivem.
Hradce Králové. Občané si stěžují na vážné
nedostatky t. zv. panelových obytných staveb.
V Ičchío domech na př. neexistuje osvětlení se
stropu, nýbrž lam budou jen u země zásuvky
ve zdi, do nichž se zapojí šňůra stojací, sioíní
nebo nástěnné lampy. Občanům tak nezbývá
nic jiného než aby se do své smrti smířili s
tím, že každý večer budou musit sedět v jed
nom koutě pokoje pod lampou.
Odieva. V osiravsko-karvinském kamenouheíném revíru mají řadu vážných problémů,
s nimiž si nevědí rady. Nejvíce si naříkají na
nedostatek kvalifikovaných a stálých horníků.
Mimo to sí horníci stěžují, že se jim nedostává
potřebného nářadí, především vrtacích kladiv.
Mor. Budějovice. Místní závod, jenž byl do
posud součástí Slováckých strojíren, byl v no
vém roce začleněn do Královopolských strojí
ren. Moravskobudějovický závod bude nyní
vyrábět stroje a zařízení pro chemický průmysl.
Jednou větou: V Topolčanoch se t. č. staví
pivovar. — Ve Staclicích u Ústí n. Lab. zřídili
sloučili pět kolchozů v jediný celek a nazvali
ho „Přemysl Oráč"... — V Žatci se opravuje
městské divadlo. — Jirkov. V historickém Čer
veném Hrádku bylo zřízeno středisko pražské
' ysoké školy pro chemickou technologii. — V
Alšově jihočeské galerii na Hluboké připravují
výstavu holandských mistrů 16. stol. —

Soudruh-spisovařel se zlobí...
* Pražský „spisovatel" Bohuslav Březovský,
jenž si své novinářské ostruhy vysloužil v po
válečném „Národním Osvobozeni" za šéfredaktorování neméně bezpáteřního spisovatele Kar
la Nového, se v listě „Kultura 1960" z 22. pro
since vážně rozzlobil. Rozzlobil se na slušné
občany zato, že holdují vánoční tradici jako
by ani rudého režimu nebylo... Napsal: „Ne
mám rád vánoce. Nemohu se zbavit dojmu, že
v nás ve vztahu k těm svátkům ještě přežívá
tradice jedné velké Huse, pověry a mythu, a
že ačkoliv žijeme už dávno v jiném světě (!),
ještě jsme je nepřekonali a co horšího — že
je pěstujeme někdy nevědomky dále v hlavách
svých děti. Stále ty naše Štědré večery mají
sentimentální podtext, ještě jsme se slále ne
dovedli zbavit zcela toho církevního pokry
tectví, ještě jsou pořád pro nás dny pokory,
ačkoliv nemáme vůbec důvod být pokorní,
ještě jsou to svátky očišťování svědomí, ač
koliv nemáme před kým svědomí očišťovat..."
— Tolik soudruh Březovský. K jeho „ilustraci"
je snad ještě třeba dodat, že je autorem romá
nu „Železný strop', jenž zachycuje historii ná
silného a podlého komunistického únorového
puče z r. 1948.
(—enk)
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Slovíčko nejmenších

Tentokrót jsme připravili Slovíčko pro dospě
ná. Leží tu přeražené pochodně, několik klo lejší mládež. Vybrali jsme články z čítanky pro
bouků, roztržená vlajka, několik hromádek Čiví tou třídu středních škol. Pročtěte si je po.
zorné a zapamatujte si obsah.
domovní vrata, kdosi ho strčí dovnitř. Dveře šatů nc, to jsou lidé! Jeden z nich se chcc
zvednout,
padá
zpět.
Ministr
běží
k
zraněné

O ČESKÝCH DŘEVENÝCH STAVBÁCH
zapadají.
V chodbě byla úplná tma. Vzduch byl těžk) mu, sklání se nad ním. Je to student, téměř
Alois Jirásek
ještě
chlapec.
Má
stisknuté
rty,
ncvzdychá.
Je

a vlhký jako ve sklepě. Páchlo tam zelím
Za starodávna se u nás skoro všechno budoho
velké
oči
se
ptají
naléhavě
a
plné
hrůzy.
uzeným a mokrými plínkami. Tady bydlel
, válo ze dřeva i hrady a kostely. Jakého rázu
chudáci. Slyšel potlačované oddychování, kdo Ministr poklekne, opatrně mladíkovi hladí če ty stavby byly, nelze dnes říci, protože se nám
lo,
hledá
ránu.
Rozhlíží
sc,
kdo
by
mu
pomohl.
nic nezachovalo ani na obrázcích. Nejstarši
si liše sténal. Běsnění pouličního boje sen
doléhalo jako vzdálený příboj. A jím proni Tam vzadu, v pootevřených vratech domu, obraz českého středověkého města je v bibli
stojí
několik
postav.
„Hej
...
vy
tam
...
!"
zvané Velislavove z konce 13. století.
kaly ostré hvizdy a kvílení policejních sirén
volá. Vělu však ani nedokončí. Jakmile ti tam
Cim více se zdokonalovalo válečnictví, tím
Skřípající brzda přetrhla jeho vzpomínky. Vysoký ženský hlas prosil úpěnlivě o vodu poznají, že volá je, ustoupí do tmy, vrata se více ubývalo dřevěných staveb. Hrady a tvrze
Auto zastavilo s tak náhlým smykem, že mi Na schodech vzplálo světlo. Rozeznal obrys) zvolna zavírají.
se stavěly z kamene. Také dřevěné kostely zanistr skoro spadl se sedadla. „Co je?" ptal se několika lidí, natlačených dohromady jakc
To není projev nepřátelství, nejsou proti nikuly, jak se Siřilo v Cechách umění kame
rozhněvaně a vyhlížel kupředu. „Ulice je horda bázlivých zvířat. Jejich stíny tančily \ ministrovi, velice si ho váží, hra však skonči nické a stavitelské. Dřevěné kostely se však
uzavřená!" řekl šofér. „Tady nemůžeme dál." groteskních pokřiveninách po stěnách. Muž la. Vrata, která se před ním zavřela, připomí přece ješlě stavěly v 15. až 17. století a do
Chystal se vůz obrátit. „Počkejte!" pravil mi ský hlas spílal: „Psi! Psi! Psi!" Vždycky jer nala neosobní a neúprosný pád opony. Mi našich dob se zachovaly tři takové vzácné pa
mátky v severovýchodních Cechách. Jsou to
nistr a vystoupil. Byli na velké obchodní třídě io jedno slovo.
Světlo zhaslo. Pod ochranou tmy se šepcJ nistr se chopí chlapcovy ruky a nechá ji skles dřevěný kostelík v Kočí u Chrudimě, ve Slave středu města, která o několik set kroků
nout. Mrtev. Za sebou uslyší slova svého šo , vově u Nového Města nad Metují a v Liberku
dál ústila do hlavního náměstí. Ulici ovládaly zase vzmáhal. Naplňoval celé schodiště. Ted féra: „Tady už nikdo nepomůže." V dálce)
I u Rychnova nad Kněžnou. Čelnější jsou zvoto
byly
mladé
hlasy
studentů,
kteří
sem
utekl
davy lidí. Skoro ve všech obchodech byly
ještě padají vystřely. Blíží se zvonění záchran-j| nice, které stávaly u kostelů, byly zděné s
před
policií
a
nyní
se
vzrušeně
radili,
co
maj
spuštěné rolety, tramvaje nejezdily a jen
né stanice. Ministr se zvedl, jako ztracený se j velikým bedněním z prken, nad kterým se pne
několik koňských potahů a nákladních aut udělat. „Půjdu", řeklo děvče. „Kam?" ptal se rozhlíží kolem, po délce ulice, jeho zrak běží vysoká, špičatá šindelová střecha.
jiný
hlas.
„Raději
ješlě
počkáme!"
rachotilo mimo, ale strážníci je vraceli. Chod
V městech bývaly domy patrové, byly buď
Ministr se sebe setřásl omámení a kapesní vzhůru po domech, jakoby odněkud očekával celé ze dřeva, ale častěji býval přizemek zdě
ci směli procházet, šlapali kalnou sněhovou
pomoc. Ale žádná vrata, žádné okno se ne
kem
si
utřel
vlhké
čelo.
Rozhořčení
mu
svírá
ný a patro dřevěné. Ozdobná lomenice s ple
břečkou se sklopenými hlavami, aniž se dívali
!o hrud. „Zatraceně, nemůže nikdo udělal otvírají. „Domů, pane ministře?" ptá se šofér. chovou nebo dřevěnou makovickou na temeni
kolem.
/Ministr se opanuje. „Ne" řekne ostře .„K před bývala v takových domech výmluvným svě
světlo!"
Jeho
hlas
zněl
chraptivě
a
cize.
Še

Pod pouliční lampou stál muž. Byl dobře
sedovi vlády!"
dectvím řemeslné dovednosti našich předků.
oblečen, lepší člověk. Jeho podivné chování pot okamžitě ustal. Nikdo se ani nepohnul.
ministra zaujalo. Když se blížil, viděl, že ten Ucítil nedůvěru, která ho jako zeď obklopo
Alois Jirásek, spisovatel a profesor dějepisu
muž plakal. V ruce měl noviny, ale nečetl, vala se všech stran. Myslel, že se udusí. V
na střední škole, napsal celou řadu vynikají
ani si neutíral slzy, které kanuly po jeho hořejším poschodí křičel kojenec. Kdesi štěká:
cích historických románů a povídek. Svými spisy
pes.
plných tvářích k pěstěnému vousu.
PAVEL JAVOR
vychovával náš národ lásce k vlasti a k její
Mám Jim snad říci, kdo jsem? Váhal. Ne
To je odpověď na komunistický puč, myslel
minulosti.
Na holém stromě pták, slyš, zpívá —
si ministr, když od plačícího muže pohlédl na znělo by to divadelně, kdyby najednou zvolal
Zapamatujte si jména některých jeho romá
A noty jeho zpěvu bere vánice.
lidi, pospíchající kolem. Nikdo nezatíná pěsli, do tmy své jméno? „Tady mluví..." nebo
nů: F. LVěk. Mezi proudy. Bratrstvo. PsohlavPod ním jdou lidé, kteří nevěří.
„Spoluobčané
—
"
a
co
by
jim
vlastně
mohl
nikdo nesvírá zuby, každý udělá svou práci
ci. Skaláci. Skály. Husitský král. Temno. Alois
(Ty podle řeči, ptáka po peří —)
a jde domů. Jejich shrbený postoj vyjadřuje říci? „Nebojte se. Budu vás chránit. Můžete
Jirásek byl v pravém slova smyslu učitelem
A jejich slova bere vánice —
mi
důvěřovat.
Nedovolávali
jste
se
mě
ještě
víc než všechny manifesty: únava a tupá renároda. Lid ho velmi miloval a jeho spisy se
Taková zima a takový mrak,
před
chvílí?"
Ano,
ale
pak
padlo
několik
vý

signace. Nikdo se nestará o druhého. Tu a
četly po celé republice. Když roku 1930 zemřel,
že tomu srdce ani nevěří,
střelů,
a
každý
myslí
pouze
na
io,
jak
by
za

tam někdo pláče. Slzy, to je všecko, na co
I připravil mu národ přímo královský pohřeb.
(když zrazeno už bylo tolikrát!)
chránil vlastní kůži. Ministr věděl, že byl ne
se lidé ještě zmohou.
Byl převezen z Prahy do Hronova, kde se na
že brzo uzří květy na keři —
spravedlivý. Uvědomění jeho vlastní bezmoci
Blížil se k drátěné překážce, která uzaví
rodil.
Je vánice — o jaru zpívá pták.
zesílilo jeho trpkost. Zlostně zapálil sirku a
rala příjezd k hlavnímu náměstí. Za ní stála
Jak je to krásné, vy nevěřící,
ve slabém světle hledal závoru vrat. Poote
ZE STAROČESKÉHO KATECHISMU
policejní auta. Nad tím vlála rudá vlajka se
snít o jaru a ve vichřici!
vřel škvíru. „Zůstaňte uvnitř!" Před vraty slál
DOBRÉHO CHOVÁNÍ
srpem a kladivem. Právě se chtěl optat stráž
strážník a uzavíral východ. „Pusťte mě! Okam
(Ze sbírky „Kouř z Ithaky", již vydalo
(Jak si naši předkové přáli, aby se chovala
níka, proč je příjezd uzavřen, když za sebou
žitě!" Ministr se zajíkal zlosií. „Budu... žá yorské nakladatelství Universum Press Cc. Vý
mládež.)
uslyšel — ještě daleko, ale přece docela zře
dám vás..." Nutil se ke klidnému a uvážené bor 7. autorovy poesie.)
Zikmund W i n t e r
telně — kroky pochodující skupiny. Dunění
mu jednání. „Doveďte mě ke svému velíleli!
narůstalo. Teď bylo slyšet také zpěv: piseň
i Roku 1528 vyšel v Plzni rádce „O řádném
Jsem ..." Podsaditý muž v kořene bundě a v
mluvení a mlčení". Stál tři aroše. to bvlo hodsvobody. V mžiku se podoba ulice změnila.
čepici, příslušník komunistických dělnických mi
ně peněz. Mládeži se radilo, aby nikdy nemlu
Ti, kteří až dosud měli moc naspěch, zůstali
lic, s revolverem v ruce, odsunul strážníka
vila, když není tázána, zvláště nemoudré j^
stát, proud chodců se zahradil, lidí stále při
stranou: „Co je?" rozkřikl se na ministra.
SPOJENÉ STÁTY. Býv. náměstek ministra po plést se do řečí dospělých. Také se nedoporu
bývalo, vycházeli z domů, drali se do jízdní
„Jsem..." Kužel světla silné baterky zasáhl zemní armády v Eisenhcwei evě kabinetu Jan čuje, aby mladý člověk mluvil ve hněvu, ne
dráhy a vzrušené se dívali do dálky ulice.
ministra do středu obličeje a oslepil ho. „Vim, Slezák, původem ze Starej Turej, byl povýšen vážil slova a nepromyšleně fikal věcí, kterých
Sbíhali se sem strážníci, kteří se zvláštní'
později bude litoval. Je-li mladý člověk po
kdo jste", řek! muž se suchou nevraživostí.
na brigádního generála v zál. — Býv. profesor bouřen, doporučuje se mu, aby položil ruku
obezřetností skrývali svou nervozitu, vybízeli l
„Nemáte
právo
—
poroučím
vám
...
!"
Karlovy university a nyní profesor v Blooming- před ústa a počkal, až se uklidní. Také se má
lidi, aby se rozešli, a aby svým rozkazům do-1
„Tady nemáte co poroučet. Své rozkazy fonu ve státě Indiána dr. Václav Hlavatý ode mladý člověk vystřihat křiku, aby jeho řeč ne
dali důraz, začali na liknavé dorážet pažba-:
mi. Až dosud pokorný dav se dostal do varu.' dostávám od ministra vnitra. Můžete jít. Uvol jel na půlroční přednáškovou cesiu kolem svě byla zpupná a nepoburovala. Křikem se nic
Protesty, kletby a nadávky pršely na stráž- j nil ministrovi východ, zatímco si s kuželem ta. — 8. ledna přezval svou funkci první český nespraví a člověk jen sám sobě ublíži v očích
světla baterky pohrával v chodbě a na scho guvernér státu Illinois Otto Kerner. — Profesor druhých.
niky.
Jiná taková knížka je věnována slušnému
dišti. „Aha, tady máme ještě celou kopu těch politických věd na městské universitě v New
Aby se vyhnul mačkanici, ministr se vrátil
vandráků", řekl s jizlivým uspokojením, když Yorku dr. Ivo Ducháček byl jmenován pro rok chováni u stolu. Je v ni celá řada rad, mezi
ke svému autu, jehož dveře mu šofér držel
jiným se zvláště kárá hltounství, polykáni ve
uviděl studenty. „Všichni ven!" Lidé v chodbě 1961 úřadujícím děkanem fakulty politických
pootevřené. V tomto okamžiku zahnul průvod
velkých soustech, nestřídmé pití a srkání i
se dali do pohybu. Mládež se rozprchla a věd. — Profesor katolické university Notre
demonstrantů z jedné z vedlejších ulic na
mlaskání při stole. Je vidět, že naši předkové
běžela po schodech nahoru. Muž v kožené Dáme dr. Mikuláš Lobkowicz vydal v Západ
hlavní třídu. Ministr se postavil na zadní ná
dobrře znali, co se sluší a co se nesluší a ved
bundě pokynul strážníkovi, který stá! vedle ním Německu Sborník pramenů k soudobé so
razník vozu, aby lépe viděl, a přes hlavy da
něho. Ten se vrátil na ulici a zapískal proni větské filosofii. — Česká literární společnost li podle toho své děli.
vu se díval na pochodující. Byli to mladí
kavý policejní signál. Ještě čtyři, pět strážníků při universitě v Austinu v Texasu vydá další
Spisovatel Zikmund Winter se narodil roku
chlapci a děvčata; zavěšení, v osmi až dese sběhlo a hrnuli se po schodech za studen knihu prof. dr. Edvarda Míčka „Tolstoj jako
1846 v Praze, kde působil jako profesor na
sítistupech, zabírali celou šířku jízdní dráhy.
ty. Kdosi se zřítil s bolestným výkřikem. Ku umělec a humanista". — V Clevelandu zemřel akademickém gymnasiu. Kromě četných histo
Včele s vlajkou republiky pochodoval student
žele z baterek bláznivě tančily po schodišti.
ve věku 83 let zasloužilý krajanský pracovník rických povídek napsal důležitá dějepisná díla.
v sokolském kroji. Lidé na chodníku stáli jako
Ministr, který stále ještě stál u vrat, se ob Antonín Mareš. — Profesor mezinárodních Nejznámější jeho prací je Mistr Kampanus.
zeď. Nedůvěřivé podivení se zračilo v jejich
rátil k vedoucímu. „Tí lidé se nedopustili ni vztahů na universitě v Chicagu dr. Jiří Liška
Wínter zemřel před první světovou válkou
tvářích. Když čelo průvodu došlo k ministro
čeho trestného." Odpověd muže přehlušil ra byl jmenován členem washingtonského stře roku 1912. Byl hodně čten, ale té popularity
vu vozu, několik demonstrantů ho poznalo.
chot nákladního auta, které zastavilo se skří diska pro studium americké zahraniční politi jako Alois Jirásek se nedočkal.
Jeho jméno, jehož se chopili také ostatní,
pajícími brzdami. Bylo plné zatčených. Stálí ky. — Dr. Antonín Kalina byl jmenován ředi
plápolalo nyní jako vlajka před pochodujícími.
namačkáni pod plachtou, chlapci a děvčata. telem výzkumného vědeckého ústavu ve Wa„Pryč s předsedou vlády!" — „Ať žije presi
Mnozí měli potrhané šaty, někteří se zdáli být shingtonu. — Společnost Charlotfy Masarykové
dent!" — „Ať žije demokratická republika!"
zraněni. A teď byli vyhnáni také studenti po v New Yorku uspořádala 8. ledna tradiční hu
V posledních dnech viděl ministr mnoho ; chytaní v domě a rýpanci pažeb byli naloženi dební odpoledne, jimž byly oficiálně zaháje
AMERIKA ODMÍTÁ PROTESTNÍ
komunistických parád: Civilisté vypadali vždyc-। do auta. Když kráčeli kolem ministra, snažili ny oslavy 120. výročí narození Antonína Dvo
NOTU KOMUNISTŮ
ky jako přestrojení vojáci; pochodovali jako se jít vzpřímeně a neohroženě. Jejich úmyslně řáka. — Český národohospodář dr. Jan Michal,
Spojené státy odmítly jako neoprávněné a
roboti, volali a zpívali na rozkaz. Tohle bylo lhostejný postoj měl v sobě cosi patetického. který píed časem vydal ve Standfordské uni
neopodstatněné obvinění, že vydání americké
něco jiného. Bylo to mládí a vzdor. Nadšení
Ministr se už dále neovládal, chytil muže v versitě v Kalifornii knihu „Ústřední plánování v známky na počest prvního presidenta česko
studentů přeskočilo na diváky. Proráželi řady, kožené bundě za rukáv a třásl jím: „Pusťte Československu", přednáší nyní národní hospo
slovenské republiky Tomáše Garrígua Masa
tísnili se k ministrovu autu, volali jeho jméno. ty mladé lidi! Na mou odpovědnost!" Muž se dářství na Caldwellské kolejí ve státě Idaho.
ryka je vměšováním do vnitřních věcí Česko
Neočekávaná pocta působila jako omamující sebe setřásl ministrovu ruku. „Odpovědnost — Český exulant Antonín Šuster byl již po
slovenska. Toto odmítavé stanovisko bylo vy
nápoj. Nadšení davu mu hnalo krev k srdci. nesu já" řekl krátce. Slál s rozkročenýma no třetí zvolen starostou největší sokolské jednoty
sloveno v notě, která byla 13. prosince ode
Naplňovala ho nová jistota: Ne, ještě nebylo hama. Jeho lstivé oči se nebezpečně leskly. v USA „Tyrš" v Clevelandu. — Redaktor časo
vzdána československému velvyslanectví ame
nic ztraceno. Rozpřáhnul ruce, jakoby chtěl „Udržení klidu a pořádku nespadá pod váš pisu „Slovenský Sokol" Karol Bednár byl zvorickým zahraničním ministerstvem a jež byla
každého jednotlivce přitisknout na svá prsa, resort, pane ministře." Potom se prudce ob Miloslava Hodži ve státě New Jersey. — Prof.
14. prosince uveřejněna. Byla to odpověď na
mával, zpíval s nimi.
rátil a dal znamení řidiči nákladního aula. len starostou slovenské sokolské župy Michala notu, kterou v listopadu odevzdalo česko
A tu zazněly výstřely. Přišly tak neočeká „Kupředu! Jed‘!" Auio s rachotem odjíždělo. Josef Čada byl zvolen předsedou Ústředí slovenské velvyslanectví americkému zahranič
vaně, že se mu v první chvíli zdálo, že někdo
Také strážníci se měli k odchodu. Ještě jed českých katolíků v Chicagu. — Dr. Allen Hynek nímu ministerstvu. Americká nota prohlašuje:
vystřelil ohňostroj. Potom obrátil hlavu vpra nou se jim ministr postavil clo česly. --Jste asi byl jmenován ředitelem astronomické fakulty Fakt, že československé úřady překrucují poctu
vo a viděl řadu strážníků, střílejících za drá hrozně pyšní na své vítězství? Blahopřeji vám. na Northwestern University v Evansionu. — Dr. velkému humanistovi a vynikajícímu vlastenci
těnou překážkou. Z řady vyjíždělo obrněné Zachránili jste vládu před školáky. Ternu se Josef Pluhař z Chicaga byl vyznamenán ko- a vyhlašují ji za nikoli přátelský čin vůči
auto. Okamžitě byla ulice vřícím kotlem. Lidé říká hrdinství!" V obličeji muže s koženou mandérským křížem francouzského řádu Meriié Československu, je nepochopitelný. — Známka
se obraceli, chtěli utíkat, byli povaleni. Zou bundou se zračilo ohromení. Jeho povýšený National Francois. — Pracovní skupina Spo na počest T. G. Masaryka byla vydána ve Spo
falé výkřiky o pomoc, vřískání žen, potyčka posměšek se ztratil. Už v sobě neměl nic lečnosti -pro vědy a umění ve Washingtonu jených
státech
loni
v
březnu
v sérii
— obrněný vůz se zvolna blíží.
kaprálského. Stojí tady jako hlupák. Nezmůže sbírá dokumenty a svědectví o čs. domácím známek „bojovníků za svobodu". Českosloven
Chce křičet, ale jeho hlas nepronikne hu se ani na slovo. A když se konečně vzpama odboji za II. světové války.
ská nota prohlašovala tuto poctu, vzdanou
kotem. Seskočí s auta, vrhá se doprostřed toval, ministr již prošel kruhem policistů a
NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA. Rozhla Masarykovi, za politiku dvoji tváře a oznamo
davu a probojovává si, bez ohledu na štulce rychle se vzdaloval. Několik strážníků nemoh sová stanice v Kolíně nad Rýnem uvedla o vá- vala, že dopisy z Ameriky s touto známkou
a kopance, cestu k jednomu strážníkovi. Lapá lo potlačit smích, tak směšná byla bezbranná nocích „III. Schubertovu", kterou dirigoval Ra nebudou doručovány. Americké ministerstvo
po dechu: „Ne...! Nestřílet!" Ten muž ho | zuřivost muže v kožené bundě. „Dostaneme fael Kubelík. — Anna Vaňková vystoupila v zahraničí ve své odpovědi zdůraznilo, že se
pozná, a spustí karabinu, napolo vzdorovitě,: ho. Taky on už nebude dlouho ministrovat! pořadu západoněmecké televise „Vánoční pí známkou uctívá vynikající československý vla
napolo ze strachu. Tu však je už ministr ' Však ho chytíme" zašeptal. A teď se už nikdo seň v próze". — Mladý čs. exulant Štěpán Za stenec, jehož památky bylo vzpomínáno tím,
uchopen jiným davem, který ho strhává s se- ; nesmál.
vřel uspořádal ve Stuttgarte úspěšnou výstavu že jedna z vedoucích universit, a to v Brně,
bou, ztrácí rovnováhu, nohy pod ním klesají,
Jako slepý klopýtá ministr ulicí. Srdce mu svých obrazů. — Hamburské nakladatelství Ro- nesla až do nedávné doby jeho jméno. Tato
strašná tíha mu dopadá na prsa, zbavuje ho divoce tluče, musí se zastavit, aby nabral de wohít vydalo Haškovy „Osudy dobrého vojá universita byla nyní pojmenována po Janu
dechu — tlak povoluje — tu jsou otevřená chu. Teprve teď se rozhlédne. Ulice je prázd- ka Švejka" s ilustracemi Josefa Lady.
Evangelistu Půrkyňovi.
Přinášíme ukázku z románu novináře a
spisovatele Lea Laniy ,,Zahraniční mi
nistr’ (Kindlcr, Mnichov 1960, 352 str.,
cclopl. 16,80 DM), v němž autor umělecky
ztvárnil poslední dny a hodiny Jana Masaryka.
Neběží o román reportážní, a
proto v něm autor změnil jména osob a
nedržel se v podrobnostech historických
skutečnosti. Atmosféru doby všaA vystihl
přesně a znamenitě. (Přeložil J. D. -Copyright by Kindler Veríag Munchen.)
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JAK JE TO KRÁSNÉ

Ze života krajanů a exulantů

Ještě Masarykovy známky

