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České slovo

Československý státní rozpočet na rok 1961
Obávame se, že občan českoslo
venský si asi málo vybere z těch jen
několika číslic, které mu ministr finan
cí Ďuriš v Rudém právu prozradí o
tom, jak vypadá státní rozpočet na
běžný rok. Ta čísla totiž klamou tě
lem. Předstírají sociálnost tam, kde
jsou vyložené protisociální. Předstírají
národohospodářské a spotřebitelské
zájmy tam, kde jsou inspirována jen
a jen snahou o akumulaci kapitálu.
A hlavně: snaží se zakrývat, místo
aby odhalovala sociálně hospodář
skou podstatu skutečnosti. Při tom
pak je „zákon" o státním rozpočtu
pro ministra financí, podobně jako
„zákon" o hospodářském plánu pro
šéfa plánovacího úřadu, jen jakousi
povšechnou a přibližnou směrnicí,
kterou muže a nemusí dodržovat po
dle toho, jak se během roku usnese
politbyro partaje. Důkazy? Je jich
řada. Tak na příklad státní účetní zá
věrky, z nichž má být vidět, jak bě
hem toho či onoho roku ministr fi
nancí dodržoval či nedodržoval pří
slušný zákon o státním rozpočtu „ne
obsahují žádných údajů o tom, kolik
ministr financí vybral na př. na dani
z obratu, při nákupech živobytí. Za
předcházejících pět let kromě toho
Ďuriš pravidelně oznamoval, že roz
počet skončí přebytkem ve výši 195
až 417 milionů korun, ale když se rok
s rokem sešel, vykázal pak ve sku
tečnosti přebytky ve výši 1713 až 3006
milionů korun. Nikdy však o tyto le
tošní daňové nadvýběrky nesnížil
daně na příští rok, nýbrž používal
jich k úhradě plánovaných i nepláno
vaných ztrát. A žádný poslanec se
nesmě! .ani zeptat, kolik ty ztráty
vlastně dělaly.
tak četba číslic státního rozpočtu
je v pravém slova smyslu detektivní
četbou. Už první úhrnná čísla obsa
hují nepravdu. Říkají, že příjmy r. 1961
dosáhnou 112,5 miliard a výdaje 111,9
miliard, lakže rozpočet skončí pře
bytkem ve výši 0,6 miliard Kčs.
Příjmy zajisté budou zase o mnoho
vyšší, jako za předcházejících 12 let,
a přebytek také zase bude mnohem
vyšší.
Ale odkud hodlá Ďuriš vybrat 112,5

plných 80 a půl procenta, takže už
nám chybí pouze 6%. Ministr Duříš
ještě nikdy neprozradil, kdo platí těch
zbývajících 6% čili letos 6 a třičtvrtě
miliardy Kčs. My však to víme: Zase
spotřebitel. Neboť jsou to cla, při
rážená k cenám dováženého spotřeb
ního zboží, aby nebylo lacinější než
zboží doma vyrobené a zdražené pro
spotřebitele daní z obratu. 1 shledali
jsme, že celá ta obrovitá kapitola

„příjmů ze socialistického sektoru" je
takto označena úmyslně nesprávně,
čili podvodně. Ve skutečnosti jsou to
všecko jen a jen příjmy „od obyva
telstva".
Jděme dále k přímým daním, které
režim sice označuje správně jako
daně placené obyvatelstvem, ale po
čínal by si ještě správněji, kdyby rov
nou řekl, že je to převážně daň ze
mzdy, která tvoří více než 9 desetin

této položky. Neboť výnos zbývají
cích přímých daní, to jest daně živno
stenské a zemědělské, následkem
likvidace řemeslníků a soukromě
hospodařících zemědělců tak poklesl,
že už hraje jen nepatrnou úlohu.
Čili: Shledali jsme, že pracující a
spotřebitelé ze svých pracovních dů
chodů sami zaplatí celých těch 112,5
miliard Kčs celkových státních příjmů.
(Dokončení na str. 2.)

President Kennedy a porobené národy
^Nechceme opět svádět lid polský
a maďarský tvrzením, že Spojené
státy jsou připraveny je osvobodit...
Naším úkolem je povzbuzovat a sle
dovat politiku trpělivého povzbuzo
vání svobody a opatrného tlaku na
tyranii, politiku, která hledí k evo
luci a nikoli k bezprostřední revoluci.
... Chci, aby Afrika byla svobodná,
chci, aby Východní Evropa byla svo
bodná. «

VRATISLAV BUSEK

koloniální moc uvnitř hranic Svazu
Sovětských Socialistických republik
země, které až do konce L světové
války měly dlouhou tradici svobody
a nezávislosti... Uvnitř hranic So
větského svazu stejně jako ve Vý
chodní Evropě Sovětský svaz drží pod
svou vládou větší počet národů než
kterákoli koloniální moc měla po
I
Těmito slovy senátor John F. Ken- mnoho staletí — a drží je s malou
nedy vyjádřil za volební kampaně nadějí na svobodu."

váděl myšlenku, kterou J. F. Kennedy
pronesl v červnu 1958 v senátu, kdy
řekl: „Osobně věřím, že to, co se prá
vě stalo v Polsku v těchto měsících
(t. j.'v roce 1956 v době polské vzpou
ry proti sovětské porobě a vvkořistováni) bylo zklamáním (t. j. proto, že
nepřineslo Polsku plnou svobodu),
avšak nejsem ochoten prohlásit, že v
najbližších pěti nebo deseti letech ne
uvidíme dramatické změny v poměru
satelitních států a Sovětského svazu.«
To, co řekl senátor J. F. Kennedy v

roce 1958 a 1960 stručně opakoval
dne 1. října 1960 v Chicagu svou bu
»Tak dlouho dokud duch (svobody)
doucí politiku vůči porobeným náro trvá, ať už je to ve Východní Evropě 30. ledna 1961 v poselství o stavu
dům, mluvě na veřejném shromáždě nebo kdekoli jinde na zeměkouli, so Unie jako president Spojených států:
ní americko-polského kongresu.
»Nesmime nikdy zapomenout na
větská říše je na konec odsouzena ke

»Otázka je«, řekl J.F.Kennedy v
Chicagu, »jak opravdu můžeme nyní
přispěl (k osvobození těchto národů),
vzhledem ke stavu věcí ve světě,
vzhledem k neústupnosti Sovětského
svazu ...?«

zkáze...«

své naděje na konečnou svobodu a
blaho Východoevropských národů."

:>Nesmime nikdy — na konferenci
V dopisu W. B. Murphymu, předse
na vrcholu, v žádné smlouvě, ve
svých slovech nebo i jen ve své mysli dovi ředitelského sboru Fondu Roz
—• uznat sovětské panství ve Vý hlasu Svobodná Evropa president J.
F. Kennedy napsal: »...Víra porobe
chodní Evropě jako trvalé."
ných národů ve Východní Evropě v
»Zádně z těch. slov, kterých jsem budoucí možnou svobodu a jejich
užil, nemá snad bezprostřední moc vůle odporovat neustávající (komu
slova „osvobození", avšak naší sna nistické) indoktrinaci, závisí na je
hou je pomáhat lidu a nesvádět ho ... jich trvalém přístupu k nezkrouceným
Považují za svou povinnost v nastá zprávám a informacím.
vající funkci udržovat ducha (svobo
Těchto několik výňatků z projevů
dy) v této zemi (Polsku) a dát mu
vědět, že se stále staráme, že stále senátora a presidenta John F. Kennese s ním ztotožňujeme, že věříme, že dyho, nesených charakteristickým pro
budou svobodní a že věnujeme svou něj duchem střízlivého realismu, jasně
ukazuje nepřetržitý směr Kennedyho
energii této věci..

»Fakt je", rek] tehdy J. F. Kennedy,
»že největší otrokúi a koloniální moc
dnešního světa je Sovětský svaz a
tak bychom se na něj měli dívat...
Domnívám se, že jsme ve velmi do
bré situaci tak dlouho, pokud tvrdí
me, že jsme pro svobodu všude, kde
může existovat. Myslímt že jsme ve
velmi dobré posici abychom žádali
od Sovětského svazu vyúčtování, po
něvadž jako velká koloniální moc
drží nejenom Baltické republiky a
politiky vůči porobeným národům.
Polsko a Československo a Maďarsko
Projev senátora J. F. Kcnnedyho v
(Dokončení na str. 2.)
a Bulharsko a Rumunsko — drží jako Chicagu roku 1960 opakoval a roz-

miliard příjmu?
Říká, že lví jejich podíl, 97,2 miliard,
čili 86,4% všech příjmů, prý zaplatí
„socialistický sektor hospodářství", to
jest státní podniky a organisace a že
jen 11,8 miliard čili 10,5% zaplatí
občané na přímých daních, na daních
„od obyvatelstva". I podívejme se,
kdo vlastně platí ty „příjmy ze socia
listického sektoru hospodářství"?
Největší část z nich připadá na daň
z obratu, která má letos vynést 47,7
miliard Kčs čili 42% celkových příjmů.
Platí tuto obrovskou částku státní
podniky? Kde by ji vzaly? Státní
podniky ji přece v plném rozsahu
přesouvají na spotřebitele. Jsou tedy
pouhým výběrčím a nikoli plátcem
této daně. Plátcem této daně je však
spotřebitel.
Další velikou položkou „příjmů ze
socialistického sektoru" je povinný
odvod zisků do státní pokladny. Má
letos dělat 24,6 miliard, čili dalších
22% celkových státních příjmů. Sami
komunističtí ekonomisté přiznávají, že
mezi daní z obratu a touto daní ze
zisků není národohospodářsky vzato
žádný rozdíl: i tyto zisky pocházejí
totiž zase jen a jen z kapes spotřebi
telů.

Třetí velkou položku příjmů ze soc.
sektoru tvoří pak zaměstnavatelské a
zaměstnanecké příspěvky na sociální
pojištění, které činí dohromady 2 pro
centa ze mzdového fondu. Budou letos
dělat přes 16 miliard Kčs čili dalších
16,5% celkových státních příjmů. Polo
vinu této částky sráží podniky svým
zaměstnancům ze mzdy a odvádějí ji
do státní pokladny, jako by to byla
přímá daň placená zaměstnanci. Dru
hou polovinu pak státní podniky zase
přesouvají do cen svých výrobků, jako
by to byla opět jakási nepřímá daň
placená spotřebiteli. Tím však už
máme pohromadě z těch 86,4% příjmů

Svědectví nového uprchlíka z Prahy

Praha, výkladní skříň komunismu
Studená válka, kterou vede praž
ský režim na zahraniční i domácí
frontě, pokračuje. V zahraniční poli
tice v Praze vždycky žádali pravý
opak toho, co sami činili. Doma mlu
ví Novotný a spol. stále o tom, čemu
sami nevěří. Nespokojenost občanů
se komunisté snaží tlumit propagací
strachu. Nestačí již strach ze všemoc
ného zaměstnavatele — státu — a z
jeho pohunků. Jako dříve matky strašívaly děti čertem a peklem, straší
dnes režim pomocí všech dosažitel
ných propagačních prostředků hroz
bou války, kterou prý připravují „zá
padní imperialisté v čele s Německou
spolkovou republikou a revanšistickými živly"". Podle našich zpráv však
této uměle vyvolávané psychose pro
padá jen malá část obyvatelstva, a
to starší generace, která již prožila
dvě světové války. Součástí této
kampaně bylo školení všech občanů
v civilní protiletecké obraně. Každý
účastník obdržel legitimaci, do které
mu komunisté zaznamenali návštěvu
jednotlivých přednášek. Vodní baseny
na náměstích a v parcích našich měst,
vybudované za války, se nyní reno
vují. Ale hlavní atrakcí Novotného
operetní společnosti s r. o. zůstávají
„j á s a č k y", jak říkají naši doma
různým manifestacím, na nichž se
hromadně odsuzuje každá akce „im
perialistů", kteří prý brání SSSR „bo
jovat za mír". Není tedy divu, že
lidé — unavení těmito manifestacemi
a klábosením funkcionářů — hledají
různé výmluvy, aby se takových shro
máždění nemuseli zúčastňovat. Ty

opravdové jásačky však můžete za
žít v Praze každou sobotu. Z bránického nádraží odjíždějí zástupy roz
jásaných trampů a „cowbojů" na Sá
zavu a na „Snake River", takto řečeno
říčku Kocábu, která se vlévá u Stěchovického mostu do Vltavy. Mládež,
hlavně z dělnických rodin, chce útě
kem do extrému vyvážit otrávené
ovzduší v továrnách a v kancelářích
a zřejmě ukázat, že se Moskva a ko
munismus zdaleka nestaly jejím ideá
lem. Podobným znakem je nechuť učit
se ruštině. Ústavy moderních řečí sice
jsou přeplněny, ale nejvíce jsou ob
sazeny kursy angličtiny a němčiny.
Němčina je totiž nyní běžná v kores
pondenčním styku s východoevropský
mi státy, s výjimkou SSSR. — Lidé
skutečně jásají, když se v některém
kině objeví západní film. Kino pak
bývá mnohdy na. 10 dní vyprodáno.
Ostatní filmové představení zejí vět
šinou prázdnotou, o sovětské filmy
nikdo nejeví zájem. Vstupenky na zá
padní film prý však bývají často před
mětem spekulace na černém trhu.

PRAHA „VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ"
KOMUNISMU?
Komunisté již z Prahy a z Česko
slovenska výkladní skříň udělali. Vy
stavují v ní tajné i uniformované po
licisty místo reklamních figur, zbraně
a ne pluhy, drátěné překážky a kulo
metné věže a ne sítka nebo nábytek.
Víc už dobré jméno Československa
pošpinit nemohou. Mnohdy nás utě
šuje, že ta nová zkratka ČSSR je tak
podobná SSSR. Ale i za komunistické

éry se věci mění a hlavně plány. Ten
dřívější plán měl zřejmě ponechat
zkáze veškeré pamětihodnosti, ale v
poslední „dvouletce" změnila na pří
klad Praha svou tvář a podivuhodně
se zvedla. Dříve pro Pražany nezná
mý pojem — noční osvětlení — je
zase skutkem. Objevily se pestré
neonové reklamy, vkusně upravené
výkladní skříně, osvětlené dlouho do
noci. Na mnoha místech zmizely po
nuré, oprýskané a opadávající fasá
dy. Šeď života z komunistického sy
stému chtějí Novotný a jeho poma
hači mírnit barvitějšími fasádami a
příjemnějším osvětlením. Nedělají to
ovšem s ohledem na obyvatelstvo,
ale spíše mají na mysli zahraniční
turisty a placené delegáty z Afriky a
Asie. V Praze potřebují devisy, čtyř
denní zájezd s plným zaopatřením
stojí nyní z Německé spolkové repu
bliky 96,— marek (a to byly ještě na
prospektu ty podhodnocené marky).
Ale vraťme se k líčení nového vzhle
du Prahy. Staré Město bylo renovo
váno, paláce opraveny, totéž platí o
chrámu sv. Mikuláše, který nechali
komunisté dlouho na pospas živlům.
Zrušené obchody živnostníků, jejichž
stažené, zrezavělé rolety žalovaly do
ulic zmizely a na jejich místa nastou
pily buďto různé „jizby" kulturních a
politických organisací, nebo byty.
Podstatně se změnil vzhled restaurací
a jídelen (zkratka RaJ), které dlouho
žádným rájem pro hosty nebyly. Ko
munisté v nich provedli, a to nejen
ve vnitřní Praze, rozsáhlé adaptace
(Dokončení na str. 2.)
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Jací jsme

Ideální exulant
LADISLAV RADIMSKV
Kdo z nás se nepokládá za dobrého
vlastence a za bojovníka za svobodu
svého národa? V měsíci březnu, v
měsíci Masarykově, by však nevadi
lo, kdybychom se na sebe kriticky
podívali do zrcadla, abychom viděli,
jak vypadá podobizna ideálního exu
lanta.
Ideální exulant nechce být třtinou
větrem se klátící a proto se právem
snaží co nejrychleji zapustit kořeny
ve své nové vlasti. Ví, že pro ni pra
cuje nejlépe, když se sám rychle do
pracuje blahobytu, aby byl váženým
členem společnosti. Často si změní
své jméno, aby se jeho nadřízeným
a zákazníkům dobře vyslovovalo, a
aby nebyl nápadný svému okolí. Své
děti nezatěžuje učením nepraktické
mateřské řeči, aby je uchránil od ne
bezpečí rozdělené osobnosti a zocelil
jejich charakter. Rozhodně se vystříhá
na své děti mluvit se svým špatným
přízvukem před jejich spolužáky, aby
je nezahanboval v očích jejich okolí
a nepěstoval v nich pocit méněcennosti.
Ideální exulant dále nezapomněl na
heslo „Věrni zůstaneme", a proto
stále zůstává věren své straně, k níž
příslušel doma, a pokládá všecky ne
straníky za lumpy. Ve smyslu a v
duchu citovaného hesla, jde jednou
za rok — není-H dost hezky, aby jel
na výlet — na oslavu 28. října nebo
na oslavu Masarykových narozenin.
Nezapomíná také na svou starou vlast
a na své přátele doma: nemůže-li
všem koupil prostřednictvím pohodl
ného Tuzexu, zastupovaného těmi nej
vlastenečtějšími firmami, automobil,
posílá jim aspoň co může, aby si svůj
těžký úděl doma mohli osladit kanad
skou whiskey. Poněvadž se mu jako
exulantovi stýská po milované staré
vlasti, slibuje si, že brzo navštíví
Československo, aby se tam svým
známým pochlubil svým všemocným
cizím pasem, který mu umožňuje jez
dit sem i tam. Poněvadž platí rčení
„Co Cech, to Sokoli", neopomene na
vštívit slavnou národní Spartakiádu,
už proto, že bývají slevy na dráhách.
Ideální exulant není žádné politické
dítě a proto ví, že v cizině a z ciziny
svou starou vlast neosvobodí. Proto
realisticky tvrdí, že „něco dělal" mo
hou jen lidé doma: tento jeho poli
tický realismus — a Masaryk byl
přece také realista — ho chrání, aby
neudělal něco špatného, takže může
s dobrým svědomím hubovat na hrst
ku těch, kteří se ještě o něco pokou
šejí. Jako dobrý občan svobodného
Západu odsuzuje podvratnou komuni
stickou propagandu, která v poslední
době například zneužila zavraždění
Lumumby k svým účelům, a zcela
logicky přenechá všecko vzpomínání
na naše zavražděné, například na Mi
ladu Horákovou, sentimentálním Idea
listům.
Ideální exulant, pokud je intelek
tuál — a je jich málo, kteří Jimi ne
jsou —, stojí v čele této blahodárné
exulantské činnosti. Samozřejmě ne
čte české knihy, protože knihy, které
jsou vydány ve staré vlasti, jsou ko
munistické, a spisovatelé a básníci
exiloví jsou podle doslechu špatní,
takže je číst je ztráta času, který jsou
peníze. Opravdový exulantský inte
lektuál se také nesníží, aby někdy
něco napsal do exulantských nebo
krajanských plátků, protože jejich
úroveň je hluboko pod jeho důsto
jenstvím. Kdybychom ovšem měli v
exilu aspoň takový Kritický mě
síčník, kdyby exulantskou revue
redigoval aspoň takový F. X. Salda,
nu dobrá, pak by se snad — možná
— dalo o jeho příspěvku, za který
nic nedostane, mluvit.
Toto je podobizna nás, nás 'ideál
ních exulantů. Ideálních — řekněme
si jako v závorce — samozřejmě jen
ve smyslu komunistických přání. Jsme
takoví, jakými si komunisté přejí,
abychom byli.
V březnu, v měsíci Masarykově,
budeme se zas ptát, co by Masaryk
dělal, kdyby žil v naší době a kdyby
byl na našem místě. Neškodilo by,
kdybychom byli skromnější: přestaň,
me hubovat na zrcadlo, které nám
ukazuje naši křivou tvář, a v den
jeho narozenin si aspoň připomeňme,
co by na našem místě nedělal a
jakým by nebyl.
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(Dokončení se str. 1.)
Přejděme k státním výdajům. Největší jejich
část, přes 51% čili 57,2 miliard Kčs, tvoří vý
daje „na národní hospodářství". Lví podíl z
nich připadá no investice, na generální opravy
budov a strojů a na subvence k úhradě plá
novaných ztrát, takže tato položka by se
vhodněji měla jmenovat kapitálové trans
akce byrovlády.
Další výdajová položka, nazvaná výdaje na
kulturní, sociální a zdravotní opatření, tvoří
letos 42,4 miliardy čili 37,9% úhrnných státních
výdajů, ačkoli roku 1959 tvořila více, plných
40%. Je od roku 1958 uměle vzduta o výdaje
na stavbu bytů, které by vlastné patřily .do
investičního rozpočtu. Letos klesá o zmíněná
více než 2% proto, že režim začíná přesouvat
slibovanou velkorysou výstavbu bytů se státu
na podniky a na bytová družstva.
O položce no obranu a bezpečnost, čili o
vojenských výdajích se Ďuriš zmínil jen stručně
řka, že letos zabírají stejný podíl jako loni.
Není to pravda.
Neboť letos proti loňsku
stoupají o 730 milionů korun. Chápeme, proč
se Duriš o tomto vzestupu vymlčel. Tvoří totiž
výjimku mezi všemi Sověty ovládanými země
mi, zřejmě způsobenou tím, že režim zvyšuje
výrobu zbraní, aby jich mohl více vyvážet vše
lijakým revolučním neposedům, na které So
věty prstem ukáží.
Vida. Málo číslic Ďuriš prozradil, ale přece
i z nich se dá leccos postřehnout.
Největším břemenem letos zřejmě budou in
vestice, o kterých zpráva ze schůze vlády už
před týdny prozradila, že mají dělat 54 mi
liard Kčs. Připočteme-li k tomu další investice
na bytovou výstavbu a subvence na úhradu
plánovaných ztrát, vyplácené průmyslovým
podnikům vyrábějícím investiční statky, může
me odhadnout, že letos budou dohromady
dělat 33 až 35 procent společenského produk
tu, čili téměř dvojnásobek toho, co investují
svobodné země. Že za tak drastické akumu
lace kapitálu se letos plánům na zvýšení spo
třeby sotva bude dařit, leží na snadě.
MILOŠ VANĚK
PRAHA, VÝKLADNÍ SKŘÍŇ KOMUNISMU?
(Dokončení se sir. 1.)
místností, dovezli nový nábytek, výzdobu a na
stolech — slyšte — se dokonce objevily čisté
ubrusy a květiny. Ale jiné „výhody", které ko
munisti zavedli po únorovém puči pomalu mizí,
nebo již zmizely. Rekreace ve zolavovnách
ROH byla omezena tak, že je dnes již jen vý
sadou úderníků a zlepšovatelů. Většinu chat a
hotelů nyní spravuje státní podnik RaJ, který
účtuje normální ceny s patřičnou horskou nebo
lázeňskou přirážkou. Kdo na 1o nemá peníze,
tomu nezbude než trávit dovolenou v Praze a
navštěvovat
„Oddecháč Juldy Fuldy"
lépe řečeno Stromovku. Postavili tam zbývající
pavilony, které byly součástí čs. exposice na
světové výstavě v Bruselu. Vedle budovy Praž
ských vzorkových veletrhů, kde jsou nyní sídla
různých výsadních společností, v prostoru, kde
dříve vystavovaly firmy vyrábějící radia, je
plánován mezinárodní hotel, s jehož stavbou
se má započít letos. Jiná „památka"" z Bru
selu, restaurační pavilon „Praha" byl znovu po
staven na Letné proti Státnímu úřadu plánova
címu. Kdo z vás navštívil světovou výstavu v
Bruselu a též zmíněnou restauraci, jistě ještě
dnes s hrůzou vzpomíná na ceny, které vrchní
v „Praze" účtovali. Byla to snad tehdy součást
boje proti „kapitalismu"? Komunisté pořád
proti někomu a proti všem bojují, bojují za
mír atd., ale hlavní boj vedou proti lidu, který
ovládají.

Záznamy
O ZAJMU KOMUNISTO O EXIL NAJME PAK
O JEHO ŠPINĚNÍ A (POKUD MOŽNO) PÁD,
1 O KROKODÝLÍCH SLZÁCH
Pokud jde o exil a exulanty, nemají komu
nisté v Praze resp. v Bratislavě jasnou linii;
snad bych mel říci, že ani co se nás týče —
oni i v jiných věcech jasno nemají.
Byla a jsou údobí, kdy prostě nejsme. To
ten príslušný boss z ústředního sekretariátu
KSČ nařídí novinářům, aby se o exilu mlčelo.
Cílem je jeho umlčení — cílem, který je ne
dosažitelný. Častější jsou proto případy, že
jsou o nás dovoleny zmínky jako o „hrstce
dobrodruhů", o „bandě zrádců" a podobně ne
sympatických „elementech". A teď tak zrovna
před šesti lety jsme se dokonce my exulanti
(aniž jsme o to stáli) doslali do popředí zájmu
v oné neslavné (pro režim) „akci návrat".
Tehdy jsme byli skoro vesměs „lidé svedení",
kteří „neuváženě" opustili ráj, spravovaný
soudruhy...
Toho času žijeme v době, kdy asi neexistují
žádné přesné směrnice jak o nás psát. A tak
se plácá páté přes deváté.
*
Zaznamenal jsem si například, že v tisko
vém orgánu tzv. slovenského ústředního vý
boru Čs. svazu mládeže, v deníku „Směna" ze
16. února t. r., byla otištěna odpověď redakce
čtenářce „J. C", prý dvacetileté učitelce z Bra
tislavy. Chtěla vědět „niečo o predstaviteľoch
našich emigrantov", neboť „občas sa o nich '
píše v tlači... No ja si neviem vôbec pred
staviť, čo sú to za ľudia a prečo vlastne ušli". .
Redaktorům Smený je sice jen málo přes 1

CESKE SLOVO

President Kennedy a porobené národy
(Dokončení se str. 1.)

Amerika nebyla připravena prosadit svou ;
osvobozovací politiku, kterou vyhlásila v roce |
1952. Nepouštějme s mysli tento stěžejní argu j
ment Kennedyho. Tato nepřipravenost je dnes
ještě brzdou pro celou zahraniční politiku ame i
rickou, netoliko ve věci osvobození porobe '
ných národů, které zůstává nadějí americké
vlády a amerického lidu. Lid porobených ná
rodů nesmí být v této věci sváděn a klamán.
Základem jeho nadějí musí být víra v evoluci
a nikoli v revoluci. Základem jeho nadějí musí
být odolnost vůči trvalé komunistické indoktri
naci, která by mu ráda namluvila, že se Spo
jené státy smířily s jeho porobou a stavem
věcí, jaký je.
Kennedy věří, že během pěti nebo deseti let
mohou nastat dramatické změny v poměru |
satelitních zemi a Sovětského svazu.
Mnoho lidí se jisté ptá, co nového tedy J. F.
Kennedy slibuje porobeným národům? Nesli
I
buje něco, na co není toho času Amerika při
í
pravena. Hledá pružnější nástroje americké za
;
hraniční politiky, než byly americké vládě dány
až dosud.
Už jako senátor se snažil a nyní jako presi
dent se dále snaží, aby byl změněn platný
americký zákon Baitle act, který bránil ame
rické vládě poskytovat jakoukoli pomoc jaké
koli zemi pod sovětskou vládou. J. F. Kennedy
usiluje o změnu tohoto zákona, který házel
všechny porobené země do jednoho pytle. J. F.
Kennedy je přesvědčen, že je možné a nutné,
aby Amerika, utvářela svůj postoj k jednotli
vým satelitním zemím různě, podle dané situa
ce, v pevné víře, že sovětská říše není neotře
sitelný monolit a že v ní bude možno najít
trhliny kdy, za vhodné pomoci americké
myšlenka svobody může pronikat. J. F. Kenne
dy se touto myšlenkou netají, protože sovět
ský ullačovatel dobře ví, že jeho říše má tyto
Th liny.
Mnoho lidí se jisté ptá, proč J. F. Kennedy
tolik vyzdvihl ve svém projevu v Chicagu své
sympatie k národu polskému a maďarskému a
jen ve všeobecnosti se zmínil o ostatních po
robených národech. Je jasné, že J. F. Kennedy,
který má staré vztahy k Polsku a jehož švagr
je princ Stanislav Radziwill, mluvil na kongresu
americko-polském především k Polákům —
avšak, byla to aplikace všeobecných zásad,
které J. F. Kennedy chce uplatňovat na všechny
porobené národy střední a východní Evropy

i na neruské národy porobené dnes uvnitř Sovčiského svazu. Slovem, zásadou J. F. Kennedýho je heslo: svoboda pro všechny.
Mnoho lidí se jistě ptá, zda snad přece jen
není a nebude v poměru Ameriky k porobeným národům nějaká diskriminace mezi náro
dy, které se o svou svobodu berou důrazněji,
jako byli Poláci a Maďaři a mezi národy, které
se o ni toho času okázale nehlásí.
Nic by však nebylo cizejší mysli Kennedyho,
který v chicagské řečí jasně řekl, že „polská
vláda je satelit, avšak Poláci že nejsou sate
litní národ" a to platí zásadné o porobených
národech a satelitních vládách všech.
Touha národů po svobodě se projevuje a
uplatňuje v různé situaci různě. Ve sbírce zná- ■
mek Champion of Liberty, které Amerika vy
dává, jsou zařazeni mezi bojovníky za svo
bodu stejně bojovníci se zbraní v ruce, jako
Garibaldi, bojovníci za svobodu osobně neválčící, jako Ignác Paderewski a T.G. Masaryk
i osvoboditelé popírající užití zbraní, jako Ma- ’
halma Gandhi.
Svoboda se dobývá všemi zbraněmi, fysický
mi i ducha. A o to dnes běží, aby v porobených
národech nevyhynul duch svobody, udržující
naději svobody pro chvíli vhodnou, kdy přá
telé, kteří nezapomínají na jejich osud, budou
připraveni jim pomoci. Do té doby v trpělivé
a pružné evoluci hodlá vláda J. F. Kennedyho
činit vše, čím může ulehčit osud porobeného
lidu, nezaměňujíc lid s jejich vládami.
PRESIDENT KENNEDY
VYZVAL K PODPOŘE SVOBODNÉ EVROPY
Dne 8. března 1961 zahájil president Kenne
dy v Bílém domě projevem o rozhlasové sta
nici Svobodná Evropa, která pořádá ve Spoje
ných státech svou výroční sbírku. Kennedy zdů
raznil, že tato rozhlasová stanice přináší
národům za Železnou oponou poselství pravdy
a lásky ke svobodě. Americký president pak
řekl doslova: „Dokud působí tato stanice, která
má miliony posluchačů, je udržována ve vý
chodní Evropě soutěž myšlenek. Američané,
kteří přispívají na rozhlas Svobodné Evropy, si
mohou být jisti, že přinášejí paprsek světla do
zemí, s nimiž jsou miliony Američanů spjaty
příbuzenskými vztahy a jejichž naději na svo
bodu musíme všichni sdílet. Rozhlasová stanice
Svobodná Evropa potřebuje a zasluhuje naši
štědrou pomoc."

Ve dnech 7.—9. července 1962 ve Vídni

Čs. Sokolstvo v zahraničí se připravuje na slet
Na schůzi výboru Ústředí Čs. Sokolstva v za
hraničí v New Yorku dne 11. února 1961 bylo
hlavním bodem jednání o Jubilejním sletu čs.
sokolstva v zahraničí, který se bude konat ve
dnech 7. až 9. července 1962 ve Vídni — na
oslavu stého trvání Sokolstva. Dr. A. Hřebík
oznámil, že vídeňské úřady jíž povolily pořá
dání tohoto sletu a přislíbily veškerou podporu
při jeho organisaci. Pořad sletových dnů byl
určen takto: V sobotu 7. července 1962 budou
se konat po celý den sletové závody na ná
řadí, v lehké atletice a ve hrách. V sobotu ve
čer bude uspořádán slavnostní sletový koncert,
který přislíbil dirigovat Rafael Kubelík. V ne
dělí 8. července 1962 dopoledne budou zkouš
ky a odpoledne sletové cvičení. Prostná mužů
budou sestávat z úryvků z prostných jednot-

livých všesokolských sletů v Praze, které budou
spojeny stručnými básnickými projevy o vý
znamu doby, ve které se ten který slet konal.
V neděli večer budou se konat schůzky přátel
a rodáků, kteří se ve Vídni sjedou z různých
končin svobodného světa. V pondělí 9. čer
vence 1962 dopoledne bude se konat schůze
výboru Ústředí Čs. Sokolstva v zahraničí a od
poledne bude sjezd všech jednot Ústředí za
hraničního Sokolstva. Večer se bude konat ve
Slovanské Besedě ve Vídni přátelská veselice
na rozloučenou. Na slet i sjezd budou pozvány
všechny sokolské organisace ve svobodném svě»tě. Ze Spojených států a z Kanady budou
organisovány čtyři letecké zájezdy z New
Yorku, Chicaga a Montrealu. Po ukončení sletu
ve Vídni část účastníků odjede do tábora Ev-

dvacet (přes věk pí. učitelky), vědí však zřej
mě o pramenech „správných" informací. A na
psali tedy:
»Najskôr ti, milá, čitateľka, zodpovieme na
otázku, prečo emigranti z našej vlasti ušli.
Ľahká odpoveď, keď si ju spojíme s otázkou:
Kto utieká z pokrokového Štátu, zo štátu, v
ktorom si ľud buduje šťastný zajtrajšok? Kto
iný, ako reakcionári, kapitalisti, prisluhovači
reakcie a imperializmu!"
Vedeli jste to? A vite, že „v emigrácii štve
proti ČSSR 28 sväzov, 147 organizácií a 76
časopisov..
Z představitelů exilu je Papánek „lepši zlo
dej ako diplomat". Peroutka už od roku 1933
vychvalovatel „hillerizmu" a Zenkl prý „pri
pravoval cestu hitlerovskému vpádu do repu
bliky".
Že se lže o „pokroku", „šťastných zítřcích" a
o lidech, to nelze připsal jen mladické neroz
vážnosti novinářských dorostenců ze sloven
ské Směny. Lhát a špinit, to je prostě jedna
cesta, kterou se jde proti exilu. Proč? Protože
komunisté se domnívají, že .tímhle způsobem
z nás všech nadělají v myslích občanů „bandu
zrádců", hodnou nejvýše opovržení.
*
Na tuhle (zrádcovskou) strunu zahrál rovněž
soudruh Ervín Solan a to v „Československém
světě", týdeníku pro krajany v zahraničí; ná
hodou laky 16. února l.r.
Úvodem pochválil p. Berlu Ženatého, že
„vmetl pravdu do tváře" našemu Českému
slovu v „populárním listu amerických krajanů
Hospodáři". — Psali jsme o výplodu p. Žena
tého v Českém slově z října 1960 v článku
„Literát na scestí", jistě sj vzpomenete. Pan
Ženatý, „vlastník ostrého a útočného pera"
(podle s. Soluna) prozradil, že je mu na zvra
cení, když dostává tiskopisy a noviny z /Mni
chova, města, jehož jméno mu zní „stejně pro-

livně jako Terezín, Dachau, Auschwitz..."
Dovolili jsme si autora, „poctivého Čecha a
člověka milujícího svou vlast" (říká Solan v
Čs. světě a my nemáme důvodu k nesouhlasu),
dovolili jsme sj upozornit, že i na čs. půdě
vznikly bohužel koncentráky — a lo po onom
únoru 1948, který má pro naši historii asi tak
stejný význam jako Mnichov podzimu 1938...
Solan v Čs. světě č. 7/1961 tvrdí, že jsme se
„rozčilili" resp. „rozhořčili" a přechází k tomu,
že z exulantů dělá kupu „politikářů", jež prv
krajané poznali „v jejich nesčetných podlo
stech, podvodech, korytářství a prospěchářslví".
lnu, musí si vysloužit svůj chleba. A tedy
lhát.
Píše pak soudruh Solan, že zanikl časopis
Tribuna a z australského Hlasu domova č.23!
1960 cituje něco jako nekrolog nad tímto časo
pisem: „Exil jako celek už prakticky přestal
existoval...”
Nevím, proč se pláče nad Tribunou, protože
— pokud je mí známo — vychází dále, jen v
pozměněné formě. Hlas domova (Melbourne)
sa asi přeslechl, soudruhu Solanovi se lo za
líbilo: Zaslech trávu růst a navíc ještě začal
hledat hnidy.
Kdo v Československé sovětské republice
hledá „pravdu" vyzbrojen pouze blikavou lu
cernou propagandy, ten je na tom ovšem zle
Hle jak musí psát: „Zrádcové vlastního národa
jsou mrtvi vždy ihned v okamžiku, kdy se po
staví proti vlastnímu lidu, kdy jsou tímto
lidem vyobcováni. A to bylo již před třinácti
lety — 25. února 1948."
Naši čtenáři a všichni soudní lidé v té svo
bodné části světa vědí (dnes už i z komuni
stických dokumentů), že československý lid
neměl s pučem v únoru 1948 nic společného.
Zůstali jsme a zůstáváme části domova, toho
lepšího domova, kterého se komunisté zmocnil
nemohou, protože žije dál jen v srdcích našich
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ropské oblasti Čs. zahraničního Sokolstva, kte
rý bude v Rakousku a část výpravy podnikne
cestu do ostatních sokolských jednot v zahra
ničí. Účastníci zájezdu Čs. Sokolstva v zahra
ničí odletí ze Spojených států a z Kanady vc
čtvrtek 5. července 1962 a vrátí se zpět v ne
děli 29. července 1962. Před tím, ve dnech 19.
až 21. května 1961 se bude konat v Torontu
slet Kanadského Sokolstva. Všechno Sokolstvo
ve Spojených státech a v Kanadě se zúčastní
letošního sletu Svazu Amerického Sokolstva,
který se bude konat pod záštitou Americké
Obce Sokolské ve dnech 23.—25. června 1961
v Chicagu — jako pozdrav k blížícímu se ju
bileu stoletého trvání Sokolstva.

Pětašedesátiny A. L. Nehasila
Přední exilový pracovník bratr Antonín Ne
hasil, který žije se svou chotí v Chicagu, se
dne 13. března 1961 dožil šedesáti pěti let.
Byl již doma ve vlasti delší čas aktivně činný
ve veřejném a politickém životě, a bylo to
především sokolství, které v něm ukovalo obě
tavého a nadšeného vlastence a obhájce de
mokratických zásad. Vyšel z prostých poměrů,
avšak svou houževnatou prací dosáhl význač
ných postavení. Působil na Slovensku, Podkar
patské Rusi a později v Praze, kde se stal
ředitelem tiskárny, v níž se tiskla Tribuna. Na
počátku nacistické okupace roku 1939 se br.
A. Nehasil zapojil do odboje, účastnil se vy
dávání vlasteneckého, protinacistického časo
pisu „V boj" a pomáhal rodinám zatčených.
Zakrátko však byl gestapem zatčen a celou
válku pak strávil v nacistických věznicích. Ob
divuhodně snášel tvrdosti výslechu a ačkoli
byl značně tělesně vyčerpán dlouholetým trýz
něním v žalářích, dal se ihned k disposici boju
jícím americkým jednotkám, jímž prokázal ne
docenitelné služby. Dostalo se mu od americké
armády nejvyššího vyznamenání, medajle svo
body. V dekretu o udělení tohoto vyzname
nání se praví, že A. L. Nehasil, bez ohledu na
svou bezpečnost projevil neobyčejnou stateč
nost tváří v tvář nepříteli. Jeho oběti v mnoha
případech pomohly zachovat životy amerických
vojáků. Později pracoval neúnavně na ucho
vání dobrých vztahů a ducha pravého přátel
ství mezi americkým a československým náro
dem. A. L. Nehasil byl rovněž vyznamenán čs.
válečným křížem a medajlí za statečnost a zá
sluhy. Po válce působil v K. Varech, ale jen
krátký čas, neboť již roku 1948 musel se za
chraňovat před komunistickou persekucí útě
kem do exilu. Po kratším pobytu v Paříži vyemigroval do Spojených států a usadil se v
Chicagu, kde se záhy aktivně zapojil do exilo
vého a krajanského života. Byl po několik let
předsedou Sdružení demokratických Čechoslo
váků „Věrni zůstaneme" a účastnil se spolkové
činnosti v ostatních spolcích. Dal podnět k za
ložení Koordinačního výboru čs. demokratic
kých organisací v Chicagu a obzvláště se za
sloužil o spolupráci s demokratickými polskými
exulanty, již usiloval o československo-polské
sblížení.

Nelze také zapomenout na Nehasilovu lásku
k českým knihám. Jím založený „Kruh přátel
české knihy" v Chicagu vydal několik svazků
velmi hodnotných literárních děl. Pětašedesátka
zastihuje br. A. Nehasila stále dosud čilého,
nadšeného a odhodlaného vytrvat v práci pro
vítězství ideálů demokracie o svobody v jeho
rodné vlasti. Naše redakce se připojuje k řadě
těch gratulantů, kteří vyslovují přání, aby se
br. A. L. Nehasil ve zdraví dočkal splnění všech
svých tužeb a úspěchů i v dalších letech.

příbuzných, přátel a kamarádů. Tam se nená
visti vůči nám nedaří.
„Skupinka ošumělých lidí se vyjímala trochu
nevhodně v chromové naparáděnosti švéd
ského obchodního domu. Bylo jich šest: muž,
žena a čtyři děti; nejslaršimu mohlo být asi
tak dvanáct Jet..
Tak začínal příběh, který přinesla pražská
Práce 27.8. 1960. A pokračováni? Ti ošumělci
jsou uprchlíci z Československa. Natrefila je
„starší pani", Češka, provdaná za Švéda, která
prý každý rok jezdi do ČSR: „Kdybyste věděli,
jak je u nás doma krásně. Já bych se hned
vrátila..Muž-uprchlik prý klopí oči, stě
žuje si na „nejhorší práci", kterou dostává, a
matka uprchlice pláče: „Vrátím se, sama s dět
mi se vrátím, raději bez muže, než bez do
mova."
Tento příběh, nadepsaný v Práci loni v srp
nu „Setkáni v Stromstaďu" se (komunistům)
zřejmě tak líbil, že byl otištěn v trochu jen
pozměněném vydání i v týdeníku „Vlasta" dne
11. ledna t.r. a to jako „dopis čtenářky Anny
B. ze Švédská". Při setkání a po krátkém
česky vedeném rozhovoru „žena plakala na
hlas.muž potichu, děti hleděly vyjeveně...
Řekla jsem jim", píše paní Anna, „aby pře
mýšleli již kvůli dětem o návratu do vlasti...
Doufám, že uposlechnou mé rady a vrátí se
domů."
Redakce odborářského deníku Práce a tý
deník pro ženy Vlasta už mají krokodýli slzy,
ze „selhání v Stromstadu" za sebou. Kdo asi
z komunistických novinářů je teďka na řadě,
aby ponalreli ošuntělé exulanty, politoval je
a vyzval, k návratu? Soudruh Solan z Česko
slovenského světa? Nebo redaktůrci z brati
slavské (nové) Směny?
Těm posledním bych to přál — aby se
trošku podívali do světa a po světě.
fousek
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ČESKÉ SLOVO

Zapomenuté jubileum a bilance nikoli aktivní
Na chlapském přiznání vlastních slabin se
nikdy neprodělá. Zvláště ne, je-li přiznání spo
jeno s pohledem nazpět v den jubilea, jehož
důležitost lze stěží vyjádřit slovy. V den výročí,
které se neoslavuje, avšak které je možno letos
připomenout, ano, již po patnácté.
Den 4. března 1946 věru stojí za to, aby byl
přijat do historie. Váže se k němu pravý po
čátek poválečné éry, která vytvořila naší for
mu života a náš způsob myšlení, dobu Studené
války.
Není to datum jen symbolické. Sir Winston
Churchill, znepokojen tehdejšími událostmi v
kavkazském prostoru a na Blízkém východě, užil
po prvé slov „Železná opona", a po něm Ro
bert Rossow, konsul Spojených států v Tabrizu,
přímý pozorovatel, označil napjatou situaci za
„Studenou válku" a určil její začátek v datu
4. března 1946.
Vývoj nejdříve ukazoval ne na válku stude
nou, ale na velmi žhavou, když v noci z 3. na
4. března pancéřové oddíly sovětské armády
obsadily část severního Iránu s provincií Azerbejdžan, a to bez předchozí diplomatické akce.
Azerbejdžan je křižovatka kultur, obchod
ních cest a politických zájmů, podobně jako ev
ropský Balkán. A hlavně křižovatka velmocen
ských intrik, jež tu po staletí využívaly energie
místního obyvatelstva či spíše jeho oblastního
patriotismu, sevřeného v horských údolích jako
pára pod vysokým tlakem. Azerbejdžanská
část Kavkazu je politicky rozdělena mezi So
větský svaz a Irán. Kaspická část, sovětská, s
hlavním městem Baku má statut t. řeč. auto
nomní republiky, jejíž osou je údolí řeky Kury;
dále od řeky však kraj trpí nedostatkem vláhy,
ale je bohatý na naftu. Střediskem iránské části
je třistatisícový Tabriz, sevřený velehorami so
pečného původu, strmých srázů, pastvin a le
dovců. Údolí jsou však produktivní obilím,
bavlnou, ovocem, a jižní svahy vinnou révou.
Hospodářsky tedy jižní Azerbejdžan předčí
valnou část Iránu. Mluví se tu tatarsky, persky,
Za druhé světové války byl severní Irán pod
sovětskou okupací, avšak Rusko se zavázalo,
že svrchovanost Iránu nebude porušena. Přesto
tu po válce komunisté podnítili povstání, při
čemž sovětský generální konsul v Tabrizu,
Krasnik, byl v zimě 1945/46 pověřen kontrolní
funkcí podobnou úloze, kterou o dvě léta po
zději splnil za únorového puče v Českosloven
sku ministr Zorín. Místo dodávek obilí Sovětský
svaz začal s dodávkami zbraní azerbajdžan
ským komunistům, kteří vyhlásili autonomní
vládu, odmítnuvše poslušnost šachoví. Cílem
bylo připojení severozápadního Iránu k sovět
ské republice Azerbajdžanské. Komunisté v Ta
brizu a v jeho okolí byli jen zlomkem obyva
telstva, ale několik týdnů jejich vlády se za
psalo krvavě do dějin země. Vedení odboje
bylo v rukou čističe stok, jakéhosi Mohameda
Berie, který se prohlásil ministrem práce, vý
chovy a propagandy, a ve dnech prvního tero
ru bylo za osobního vedení Berie povražděno
několik tisíc stoupenců pro-iránského směru.
Přes protesty z Teheránu a přes ujišťování
Moskvy, že Sovětský svaz je vzdálen jakékoli
účasti na událostech, sovětská armáda pod ve
lením generála Ivana Bagramiana obsadila ne
jen azerbajdžanskou část Iránu, ale postoupila
dále na jih, směrem na Teherán. Bagramian
umístil svůj hlavní stan v Tabrizu a vše na
svědčovalo iomu, že kraj bude v krátké cestě
připojen k Sovětskému svazu. V téže době so
větské oddíly rozvinuly akci v jižním Bulhar
sku, podél tureckých hranic a současně také
začala podvratná činnost komunistů v Řecku.
Směřovalo to vše k starému ruskému cíli, k
ovládnutí úžin a ve spojení s akcí v Iránu k
ovládnutí celého Blízkého východu. Na pro
testy Západu odpovídal Sovětský svaz ústy sa
mého Stalina vytáčkami a krčením ramen. Vel
vyslanec Gromyko sehrál v bezpečnostní radě
Spojených národů scénu, když se odvoloval na
„čestné stalinské slovo", že od 2. března 1946
nevkročil ani jediný sovětský voják do Iránu.
Sovětský velkolepý plán tenkrát skončil fias
kem, díky rychlé protiakci turecké a iránské,
jakož i rozhodnému postoji demokratických
členů Spojených národů. Iránská armáda vzala
útokem posice azerbejdžanských povstalců v
jejich klíčových postaveních, přičemž se sovět
ské oddíly vyhnuly srážkám. V krátké době
Rudá armáda evakuovala celý prostor severo
západního Iránu. Dokud iránské úřady opět
nezajistily pořádek a bezpečnost, došlo v Ta
brizu k protikomunistickému výbuchu. Moha
med Beria, muž s titulem trojnásobného mini
stra a čističe stok, zpozdiv se na útěku, splatil
svůj účet vlastním životem, j
Není cílem tohoto článku pokoušet se o poli
tický rozbor situace a o pohled do budoucna.
Nedejme se však mýlit sebe střízlivěji znějí
cím optimismem: iniciativa ve světové studené
válce byla a je v komunistických rukách. Řetěz
událostí je svědectvím. Pád demokratické
monarchie v Rumunsku, únorový puč u nás,
Korea, střídavé zesilování tlaku na Berlín,
úsměvy v Rakousku a podpis na neutralitní
smlouvě, zároveň však zostření poměrů v sou
sedním Maďarsku; pletichy v Japonsku, Indii a
Indonésii; přímé vojenské akce v bývalé Indočíně, a na neposledním místě kulturně-hospodářské námluvy v mladé Africe. Zhodnocení
toho všeho si vyžádá velmi, velmi dlouhého

odstupu a těžko lze říci, zda se historik vůbec
kdy dostane k pramenům osvětlujícím podstatu
dnešního dění.
Dvě věci nemohou ujít pozorovateli již nyní.
Je to nejen politicko-ideologická povaha celé
ho napjelí, to jest, komunistické úsilí o vše
stranný export jejich politických a sociálních
forem. Je tu i druhý prvek, starý ruský impe
rialismus, oživený za druhé světové války, a
ve své podstatě neměnný po staletí. Je to starý
plán směřující k ovládnutí otevřených přístavů
a námořních základen, ať v západní Evropě či
v středomořských úžinách, na Středním a na
Dálném východě. Území Ruska přes dlouho
letou expansi je stále uzavřenou pevností, pev
ninovou masou. Pravým kolbištěm je půlkru
hové pásmo zahrnující severozápadní a jižní
Evropu, Blízký a Střední východ, Indočínu, Indo
nésii, Filipíny, pobřežní pásmo kontinentální
Číny, jakož i Dálný východ. Jde tu o střetnutí
námořního a kontinentálního světa, přičemž
svět námořní, vedený Spojenými státy, nepo
strádá výhod kontinentality,- na druhé straně
svět kontinentální, jehož evropsko-asijská pře
vaha je vedena Sovětským svazem, je na štěstí
dosud v isolovaném postavení vůči světovým
mořím. Zeměpisná hloubka americké pevniny a
skutečnost, že kontinentální Afrika je stále
ještě bližší Západu než Sovětskému svazu, jsou
nepochybně na prospěch demokratickému světu.
Ale to vše jsou spíše náměty k přemýšlení,
opakované v seminářích geopolitiky. Užití ato
mové energie v příští válce je ovšem s to pře
vrátit veškeré these na ruby a postavit geo
grafa, zbude-li tu nějaký, před nové a netuše
né hádanky. Bez optimismu nezapomínejme
však na jedno: první světová válka skončila
plynovými zbraněmi a jen proto se plynové
nebezpečí v pohledu do budoucna v létech
1919—1938 slučovalo s představou druhé svě
tové války. A přece se poslední světový zápas
ve svém celku nevedl plynem. Atomové sta
dium bylo jen závěrečnou kapitolou. Je proto
třeba bez ukvapení činit závěry o nutnosti ato-

mového boje v budoucnu.
Pasivní bilance uplynulých patnácti let svě
tové studené války je však jinde. Skutečností
je, že komunistický svět získal převahu v pro
středcích, v technice a v methodách boje, zatím
co svobodný svět — mluvíme stále o válce
studené — používá zbraní vyrobených včera.
Zdá se, že technika studené války se opírá
o tři hlavní zbraně. Je to propagace, vnitřní
bezpečnost, a všestranný zájem o protivníka.
Převaha všech diktatur v propagaci je obec
ně známa. Profesor Haushofer, zakladatel mni
chovského ústavu pro geopolitiku, vědecký
propagátor německého tlaku na východ a
spolupráce s Japonskem, se o úspěchy naci
stické expanse zasloužil při nejmenším tolik, co
generálové von Seekt a von Blomberg jako reorganizátoři říšské obrany. „Teufelspropagandist" Goebbels se přičinil o to, že se Německo
vnitřně neshroutilo, mnohem účinněji než mi
nistr hospodářství Schacht.
Rozdíl je však ten: nacism a fašismus měly
úspěchy pouze ve vnitřní propagandě, v ze
silování vlastních řad; komunismus je však stej
ně aktivní a iniciativní i v propagaci vnější.
Postrádal-li Hitler a Mussolini mezinárodní
fórum po odchodu ze Svazu národů, jsou Spo
jené národy naopak vhodnou půdou pro komu
nistickou agitaci. I při prostém porovnání pou
hých skutečností se každému musí jevit proti
klad mezi velkou maďarskou revolucí, na Zá
padě takřka zapomenutou, na jedné straně, a
jednotlivými episodami na straně druhé, ať to
jsou pohraniční příhody, ojedinělé přelety přes
cizí území, anebo curricula jednotlivců. Ne
radostný konec komunisty v Kongu, využit so
větskou propagandou, je s fo zastínit přírodní
kataslrofy, dopravní tragedie, stávková hnutí,
srážky na Středním východě a teror v Tibetu.
Nechybí než aby Karlova universita byla pře
jmenována na Vysoké učení Patricie Hemeryho
Lumumby.
Druhá věc, vnitřní bezpečnost, je neméně zá
važná. Jde o konflikt dvou organisačních thesí:
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buď ponechat několik bezpečnostních složek,
navzájem více či méně samostatných, vyvažují
cích jedna druhou, anebo svěřit vnitřní bezpeč
nost silné jediné složce. Příkladem mnohotvár
né vnitřní bezpečnosti bylo nejen staré Ra
kousko s četnictvem, policií a jinými službami,
ale i poválečné nástupnické státy, s Českoslo
venskem. Za prvé republiky jsme mnoho obě
tovali na své bezpečnosti, ať v Sudetech čí na
Slovensku tříštěním svých služeb v obavě, aby
jednotný bezpečnostní sbor nepřerostl demo
kratické soustavě pres hlavu.
Policejní armáda pod jednotným vedením je
podstatnou známkou každé diktatury, ať zpra
va či zleva. Podarí-li se však jednou uvést ve
skutečný život zásadu nedělitelné bezpečnosti
vnitřní a vnější jako najúčinnejší zbraň proti
všem útokům na státní integritu, a to za sou
časného zajištění občanských svobod v demo
kratickém světě, zejména docílí-li se kdy
opravdové synchronisace celého systému, bude
lze mluvit o nové základně přítomné studené
války.
Bod třetí je bolest stará a známá. Je to ne
tečnost na Západě a nedostatek zájmu o pro
tivníka. Návštěvníci Železné opony s.e shodují
v tom, že nejhorlivějšími čtenáři jsou mladí
komunisté; co víc, jejich zájem o vše, co se
vztahuje k Západu, lze těžko popsat. Znalost
cizích jazyků, zejména angličtiny, je tam na
postupu, a kultura, přírodní poměry a historie
západních států patří k předmětům obecného
zájmu, i když vysvětlení lze hledat v přiroze
ném přání seznámit se se vším, co bylo po
léta nepřístupné. Oč bychom byli dále, kdyby
v demokratickém světě se věnovalo více pozor
nosti druhé straně Železné opony a kdybychom
nepovažovali všechny své svobody za zajiště
né pro všechny budoucí věky.
Podání pasivní bilance není projevem ani
zklamání ani zatrpklosti. Kritickému pozorova
teli situace by se však přesto mohla vnucovat
historická podobnost mezi dnešní situací a ne
ukončenou bitvou u Sadové v roce šestašedesátém, kdy na jedné straně stáli naši polní
myslivci s předovkami; proti nim nepřítel, Prů
sak s jehlovkou.
MILOŠ ŠEBOR

Dr. Hugh Seton-Watson odpovídá na otázku:

Proč ČSR nenásledovalo příkladu Maďarska?
Známé americké nakladatelství Praeger v
New Yorku vydalo pozoruhodnou knihu poli
tické a historické analysy uplynulých 15 let
"Neifher war nor peace: The strugle for power
in postwar worid" (Ani válka ani mír: Boj o
moc v poválečném světě), kterou napsal dr.
Hugh Seton-Watson. Pro nás je kniha význam
ná tím, že rozebírá historický význam plzeň
ského povstání z 1. června 1953 a že nepřímo
odpovídá také na otázku, která je na Západě
stále ještě předmětem diskusí o rozdílu mezi
Maďary, Poláky a Čechoslováky.
Dr. Hugh Seton-Watson je profesorem ruské
historie na Londýnské universitě. Podobně jako
jeho otec, profesor historie Londýnské univer
sity Robert William Seton-Watson, proslulý
britský spolupracovník T.G. Masaryka za první
světové války, je i Hugh Seton-Watson uzná
vaným znalcem střední a východní Evropy.
Svědčí o tom řada knih, které až dosud na
psal: „Východní Evropa mezi dvěma válkami",
„Výchoroevropská revoluce", „Úpadek carské
ho Ruska" a nejnovější „Od Lenina k Chruščovovi: Historie světového komunismu". Jeho
další historická studie „Ani válka ani mír" jas
ně analysuje problémy, které rozdělují Západ
a Východ a které jsou příčinou toho, že dnes
nežijeme ani ve světě války ani ve světě míru.
Je to historie mezinárodních vztahů, jak se
vyvíjely po skončení druhé světové války, a
zároveň hluboká analysa hlavních příčin stu
dené války.
Ve světové politice od roku 1945 vidí dr.
Seton-Watson dvě hlavní tendence: Za prvé
je to expanse totalitních myšlenkových proudů
a za druhé růst proti-evropského nacionalismu.
A právě jako účel své studie autor si stanovil
snahu zkoumat do hloubky tylo příčiny kon
fliktu a zároveň vysvětlit komplex politických
a sociálních sil, které dnes hýbou světem.
Jaké místo zaujímá v této studii historie
uplynulých 15 let Československá republika?
První kapitola, věnována Československu, je v
sedmém dílu knihy, ve kterém autor zkoumá
různé revoluční methody, jejichž cílem a vý
sledkem byl státní převrat.
Ve dvacátém století došlo k úspěšnému, pří
mému, frontálnímu revolučnímu útoku na státní
moc jen v sociálně o hospodářsky zaostalých
státech: V Rusku, Jugoslávii, Číně a v Turecku
(Kemal Atatúrk). K prevratu a k revoluci, které
provedly revoluční síly zevnitř, došlo však jak
v moderních, tak zaostalých státech. Jako tři
nejdůležitější případy uvádí dr. Seton-Watson
Mussoliniho nástup moci v Itálii, Hitlerův pře
vrat v Německu a komunistický puč v Česko
slovensku v roce 1948.
Dr. Seton-Watson porovnává methody, kte
rých nacisté použili při svém nástupu k moci
v Německu v roce 1933 a které pomohly ko
munistům k ovládnutí Československa v roce
1948. Tyto methody jsou si zajímavým způso
bem podobné. V obou případech byl v čele

státní moci nemocný president, který měl oba
vy z jedné věci: V Hindenburgově případě to
byl komunistický strašák, který hitlerovci pilně
zveličovali, v druhém případě to byly obavy
dr. Beneše z německého a fašistického nebez
pečí, které zase komunisté pilně podporovali.
V obou případech státní moc oslabovaly souputnické politické skupiny, které vedli ambiciosní, intrikující politikové. Podobně jako Hit
lerovi pomáhal von Papen, tak Gottwald mohl
počítat se Zdeňkem Fierlingrem a s přímou i
nepřímou pomocí Hugenbergů typu Neumanů,
Šlechtu, Plojharů a jiných. Dr. Seton-Watson
pak podrobně popisuje historické události od
osvobození Československa v roce 1945 až po
Gottwaldovo vítězství, které bylo korunováno
nastolením totalitního režimu přesně podle
moskevských předpisů. Obrat ve vnitropolitic
kém vývoji v Československu za vlády skuteč
né Národní fronty nastal podle autorových
slov v létě 1947, kdy československá vláda
byla donucena Moskvou odvolat svou přihláš
ku k Marshallovu plánu a kdy po založení
Kominformy
Moskva
zahájila
otevřeně
studenou válku. Českoslovenští komunisté pře
stali vystupovat jako konštituční demokraté a
zahájili plánovitou přípravu svého nástupu k
moci.
V dalším se autor snaží vysvětlit svému čte
náři mytický strach z Němců, který podle jeho
názoru byl — podobně jako strach z bolševiků
v roce 1932 v Německu — jedním z hlavních
faktorů, jež ulehčily Gottwaldovým komuni
stům nástup k moci. Dr. Seton-Watson při
znává, že jak dr. Beneš tak čs. lid měli opráv
něné historické a jiné důvody k těmto obavám.
Dodává však jako odpovědný historik, že po
dobně jako v německém případě v roce 1933
prakticky neexistovala pro bolševiky žádná
možnost zmocnit se vlády v Německu, tak také
v roce 1948 ani v nejbližší budoucnosti Česko
slovensku žádné německé nebezpečí nehrozilo.
Zajímavá je také kapitola knihy, ve které dr.
Seton-Watson líčí historii světa po Stalinově
smrti. Na rozdíl od jiných historiků dr. SetonWatson nezapomíná na to, že Nový kurs v sa
telitních státech za železnou oponou začal,
když nové kolektivní vedení v Moskvě domysli
lo důsledky plzeňského dělnického povstání z
1. června 1953 po měnové reformě v Česko
slovensku, za kterým v zápětí následovaly
dělnické bouře ve východním Německu z 17.
června 1953. „Události v Plzní a východním
Berlině", píše autor, „si vyžadovaly nejen po
tlačení nespokojených, ale i positivní politiky".
V létě 1953 byla zahájena ve všech satelitních
státech s výjimkou Bulharska a Albánie řada
reforem, všeobecně známých pod názvem „no
vý kurs"...
Nejdalekosáhlejší reformy byly provedeny v
Maďarsku. V Československu, připomíná dr.
Seton-Watson, kde rudý teror nebyl tak krutý
jako v Rákosiho Maďarsku, nedošlo k význam-:

ným liberalisačním změnám, zato hospodářské
zrněny byly podstatné. V dalším autor uvádí,
že se stalinské živly za železnou oponou stále
pokoušely o likvidaci nového kursu; došlo
však k novému politickému kvasu, když Chruščov na XX. sjezdu sovětské komunistické strany
v únoru 1956 v Moskvě v tajném projevu od
halil Stalinovy zločiny. „V létě 1956 bylo po
zornému pozorovateli jasno", píše dr. SetonWatson, „že ve východní a střední Evropě se
šíří nespokojenost. Rolníci se všude stavěli na
odpor proti kolekiivisaci a různým opatřením,
které měly za účel je vykořisťovat v zájmu
režimu. Všude dělníci měli nepřátelskou náladu
a pro komunistické režimy byli tím nebezpeč
nější, protože jsou soustředěni ve velkých mě
stech a protože základem komunistické ideo
logie je dogma, že dělníci jsou hlavní oporou
komunismu. Avšak nejnebezpečnější byla ne
spokojenost inteligence, zejména mladé. To
bylo nejzřemější nejen v Polsku a Maďarsku,
ale i v Československu, kde pražští a brati
slavští studenti předložili v květnu 1956 sérii
požadavků včetně politické svobody.
„Podmínky pro neklid byly společné pro ce
lou oblast" — vysvětluje dále dr. Seton-Watson — „avšak dvě zvláštní podmínky pro vý
buch existovaly pouze v Polsku a Maďarsku."
Zato však vedoucí oponenti nebo potenciální
oponenti ve vedení komunistické strany v
Československu, Bulharsku, Rumunsku a jinde
byli již za Stalina popraveni.
Druhou zvláštní pomínkou pro výbuch byla
skutečnost, že jak v Polsku, lak v Maďarsku
tvořili starší generaci intelektuálů do velké
míry marxisté, kteří postupem času ztratili veš
keré iluse o straně. V Polsku to byli zvláště
národohospodáři a v Maďarsku šlo zase o spi
sovatele. A právě tito zklamaní marxističtí in
telektuálové, většinou členové strany, byli dost
zkušení a schopní, aby se mohli postavit v čelo
nespokojených vrstev, zejména mládeže, která
neměla sice ani zkušeností ani schopností, zato
však chuť a odvahu k vedení zápasu. V ostat
ních satelitních státech, zejména v ČSR, Dul
harsku a Rumunsku, starší generace intelek
tuálů z velké většiny nebyla marxistická. Mimo
to byla buď zcela likvidována nebo se roz
hodla sloužit servilně straně, což ji v očích
mládeže zbavilo veškeré morální autority ...
A v tomto duchu pokračuje autor v sledováni
historie za železnou oponou. Popisuje podrob
ně události v Polsku a potlačení povstání za
svobodu v Maďarsku. Svou kapitolu končí vy
líčením nejnovějších změn v Kremlu a dodává:
„Po odstranění maršála Žukovo, které nevyvo
lalo žádný neklid, stal se sovětským ministrem
obrany méně významný maršál Malinovský.
Nyní bylo už jasné, že Chruščov se zařídil v
Kremlu jako Stalinův nástupce, ačkoliv ještě
nevyžadoval, aby se mu pochlebovalo jako
Stalinovi v době - kultu osobnosti-."

V. N. Duben, Washington, D. C.
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ČSR MISTREM EVROPY V LEDNÍM HOKEJI
KANADA MISTREM SVĚTA JEN LEPŠÍM BRANKOVÝM ROZDÍLEM PŘED ČSR
V překrásné ženevské kryté hale a na ote- i
vřeném stadionu Montchoisi v Lausanne pro ;
bíhalo ve dnech 1.—12. března 27. mistrovství ;
světa v ledním hokeji, které bude navždy pa
třil k nejdramatičtějším světovým šampionátům
vůbec. Vždyť ještě v závěrečný den soutěže
byli na titul mistra světa tři kandidáti (Kanada,
SSSR a ČSR), a o světovém prvenství v ledním
hokeji rozhodl nakonec jen brankový rozdíl
mezi Kanadou (plus 12) a Československem
(plus devět). Ačkoli snad pořadí světového
mistrovství odpovídá skutečné síle mužstev (1.
Kanada, 2. ČSR, 3. SSSR), přece jen nutno
poznamenat, že čs. národní mužstvo nebude
mít možná dlouhá léta tak blízko k titulu
mistra světa jako tentokráte ve Švýcarsku, ne
boť mu stačilo v předposlední den střelit vý
chodoněmeckým hokejistům o tři branky více,
což jistě nebylo nic nemožného. Po definitiv
ním rozhodnutí Mezinárodní hokejové ligy, že
v případě stejného počtu bodů dvou nebo i
více mužstev rozhodne o pořadí brankový roz
díl ze zápasů s prvními pěty teamy tabulky,
nastupovali Čechoslováci proti teamu Východ
ního Německa v domnění, že na páté místo se
dostane bud Finsko nebo západoněmečií ho
kejisté (s kterými už ČSR předtím hrálo) a že
tedy není třeba plýtvat silami před posledním
střetnutím se Švédy. Čs. mužstvo hrálo tedy v
procházkovém tempu, zvítězilo jen 5:1, a to
nakonec rozhodlo o světovém primátu Kana
ďanů, neboť v závěrečný den Finové prohráli
nečekaně s USA 2:5, a západoněmecký team
nenastoupil proti východoněmeckým represen
tantům, kteří tak získali cenné dva body a
skončili na pátém místě soutěže. Jelikož pak
Kanada porazila mužstvo SSSR 5:1, stala se
mistrem světa, a čs. team se musel spokojit
jen $ titulem mistra Evropy. — Československé
mužstvo hrálo na světovém mistrovství ve Švý
carsku inteligentní hokej, jaký — podle názoru
expertů — byl vůbec v posledních letech na
mezinárodním fóru předveden. Vždyť čs. ná
rodní mužstvo nebylo na turnaji vůbec poraže
no a na jeho dramatický vítězný boj s SSSR
6:4 a i remisu s Kanadou 1:1 nikdo z diváků
nezapomene. Kdyby chtěl režisér, aby hra
měla vzrušující a napínavý průběh, nemohl by
ji lépe připravit, než jsme toho byli svědky v
těchto dvou zápasech. Prvé vítězství čs. hoke
jistů nad SSSR na světových šampionátech
vůbec je vítězství inteligence a taktiky nad
šablonou. Už zahajovací třetina ukázala, že se
nedá tentokráte mluvit o tradičním ruském
komplexu čs. hokejislů, ale naopak, že sovět
ští hráči mají jakýsi československý komplex.
Čs. mužstvo hrálo výborně takticky a dokázalo
soupeři vnutit svou hru. Všichni hráči dokonale

Ze života krajanů a exulantů’
SPOJENĚ STÁTY. Většina oslav 111. výročí
narozenin presidenta T. G. Masaryka konala se
ve Spojených státech 5. března. Na oslavě v
N. Yorku, jejímiž pořadateli byli čs. legionáři
a Oblastní výbor Čs. Národní rady Americké
vystoupil zástupce new-yorského primátora
Wagnera Mr. Robert Lov/, který oznámil, že
president Kennedy přikázal americkému vel
vyslanci v Praze, aby 7. března položil v Lá
nech na hrob presidenta Masaryka věnec
jménem amerického lidu a především jménem
amerického lidu čs. původu. — Na oslavě na
rozenin T. G. M. v Pittsburghu promluvila Marie
Provazníkové. — Na přátelském večeru v re
stauraci Stará Praha v Chicagu uspořádaném
Čs. Národní radou Americkou a Společností
pro vědy a umění vzpomněl výročí narozenin
presidenta Osvoboditele dr. František Schwarzenbeig. — Na Masarykově oslavě v N. Yorku
předvedl šedesátičlenný Pěvecký sbor pod tak
tovkou hudebního skladatele V. Nelhybla vý
ňatky z Dvořákovy Stabat Mater. Václav Nelhybl bude v Evropě dirigovat několik rozhlaso
vých orchestrů, s nimiž bude nahrávat na gra
mofonové desky některé ze svých skladeb. —
V odbočce Čs. Národní rody Americké Mistr
Jan Hus v Chicagu přednášela Jarmila Žáčko
va o lom, jak se komunisté v Československu
od návratu exilní vlády přes Košice zmocňo
vali vlády v zemi. — Pracovní skupina Společ
nosti pro vědy a umění ve Washingtone při
pravuje přednášku gener. letectva Schejbala o
výkonech čs. letců za druhé světové války v
Anglii. Na duben je plánovaná přednáška vel
vyslance Arnošta Heidricha na théma: Zahraničné-politické příčiny naší národní tragedie v
únoru 1948. — Národní rada žen Svobodného
Československa v N. Yorku uspořádala před
nášku dr. Karla Steinbacha: Karel Čapek a
jeho doba. — Pěvecký sbor „Dvořák" ve Wa
shingtone byl pozván našimi krajany ke kon
certu v Trentonu. Pěvecký sbor připravuje k
oslavě 120. výročí narozenin A. Dvořáka kon
cert, který se má uskutečnit v říjnu. Koncert se
bude opakovat 28. října v Baltimore. — Umě
lecká skupina sokolské Jednoty ve Washing
tonu uvedla 11. března 1961 Dvořákovu operu
Šelma sedlák a připravuje dramatisaci Babičky
B. Němcové, kterou sehraje k oslavě 28. října.
— Na koncertu k oslavě sedmdesátých naro
zenin prof. K. B. Jiráka v Chicagu, který diri

—

ŽENEVA VIDĚLA TRIUMFÁLNÍ

VÍTĚZSTVÍ

ČS. TEAMU

NAD SSSR 6:4 — KANADA —ČSR 1:1

Pozoruhodné vítězství Čs. rohovníků
Předsednictvo Mezinárodní hokejové ligy
bránili, dravě útočili a s úspěchem stříleli, a
výsledkem bylo jejich velké vítězství! Od tohoudělilo tyto ceny
K nejáspěšnějšim čs. sportovcům uplynulých
to utkání se čs. hokejisté stali miláčky švýcar
Pohár nejlepšího brankáře dostal Kanaďan čtyř týdnů patří bezpochyby rohovnící, kteří
ských diváků, kteří je dovedli mohutné pod Martin (?!), trofej nejlepšího obránce Rus Tre- první únorovou neděli porazili ve vyprodaném
porovat i v nejtěžším zápase turnaje, v ulkání gubov, cenu nejlepšího útočníka Čechoslovák sále pražské Lucerny representanty Skotska ne
s Kanadou. Po zkušenostech z přátelského zá Vlastimil Bubník a cenu nejslušnějšího mužstva čekaně vysoko 16:4 b. Celková úroveň střet
pasu s Trati Smoke Eaters v Praze, čs. hráči team Východního Německa.
nutí, — které bylo pro oba teamy přípravou
velmi dobře věděli, že na fysicky i technicky
na evropský šampionát v Bělehradě, — byla
Konečná tabulka mistrovství světa
zdatné mužstvo Kanady platí zpomalování hry
velmi dobrá! Čechoslováci neměli valný start,
v ledním hokeji pro rok 1961
ve střední části kluziště a důsledná obrana ve
neboť Molnár prohrál v muší váze se Skotem
1.
Kanada
13
bodů
score
45:11
vlastní třetině, což otupilo ostří nejnebezpeč
McGovanem r. s. c. (referee stopped contest —
2.
ČSR
13
33:9
nějších zbraní Kanady, totiž rychlou kombinaci,
10
51:20 rozhodčí zastavil boj pro absolutní převahu
bezprostřední střelbu a rychlé úniky. Možno 3. SSSR
4. Švédsko
8
21:33 skotského boxera) a Skot McKoy zvítězil v
dokonce říci, že v závěru střetnutí s Kanadou
5. Východní Německo
4
21 :33 bantamové váze nad Menyhárem na body.
chyběl čs. hokejistům jen krůček k vítězství,
6.
USA
3
24.43 Teprve za stavu 0:4 čs. rohovníci svým klidem,
neboť nastrelili jednu tyčku a dvakrát minul
7. Finsko
3
19:43 přehledem a technickou vyspělostí dosáhli ví
kotouč jen o vlásek branku mistrů světa. Nej
8.
Západní
Německo
2
10:50 tězství, když byli úspěšnější ve všech osmi zbý
lepším mužem čs. teamu byl ve všech zápasech
vajících vahách. Technicky nejvyspělejší box
brankář Mikoláš, který má hlavní podíl na
Tabulka skupiny B
předvedli oba čs. rohovníci: olympijský vítěz
tomto velkém úspěchu čs. národního mužstva.
9. Norsko, 10. Velká Británie, 11. Švýcarsko, B. Němeček a držitel bronzové medajle J. Ně
Ovšem, i všichni ostatní hráči podali velmi do 12. Itálie, 13. Polsko, 14. Rakousko.
mec, kteří porazili své soupeře vysoko na
brý výkon, který nikdo nečekal. Vždyť obranné
body. Němeček v lehkém welteru zvítězil nad
Tabulka skupiny C
i útočné formace byly před odjezdem do Švý
24-letým Skotem Gilfeatherem (za své sportov
15. Rumunsko (dosáhlo v pěti zápasech plný ní kariéry má už 362 vítězných zápasů) a J.
carska narychlo sestavené, a hralý spolu po
prvé až v mistrovském utkání v Lausanne proti počet 10 bodů a rekordního brankového po Němec v těžké váze vybodoval Skota MenFinsku. — Po vítězství Čechoslováků nad SSSR měru 69:51), 16. Francie, 17. Jugoslávie, 18. ziese. V čs. družstvu se velmi dobře uvedli i
(7. března) dostali vedoucí čs. výpravy blaho Holandsko, 19. Jižní Afrika, 20. Belgie.
někteří nováčkové, zvláště Matula v pérové
přejný telegram od bývalého čs. trenéra M.
a Patočka v polotěžké váze. — Pražské utkání
Bukny, který žije nyní v kanadském Trailu, —
bylo odvetou za střetnutí v roce 1950 v EdinS
výjimkou
utkání
Bratislavy
s
Kladnem,
ve
o stovky telegramů, ve kterých odesilatele ze
burgu, které skončilo nerozhodně 10:10.
kterém
půjde
slovenským
hokejistům
o
druhé
všech krajů republiky přáli hráčům mnoho dal
místo
v
tabulce,
skončila
v
úterý
14.
února
v
ších úspěchů, — a není bez zajímavosti, že si
Čs. boxeři B. Němeček a J. Němec
dokonce někteří anonymové ze Slovenska od- ČSR nejvyšší hokejová soutěž sezóny 1960/61,
nejlepŠími Evropany
která
byla
skutečným
maratónem!
Vždyť
po

lehčovaly slovy, která nejsou pro SSSR a režim
Západoněmecký odborný rohovnický časopis
prvé
v
52-leté
historii
ledního
hokeje
u
nás
v ČSR nikterak příjemná. V Praze, v Bratislavě
se hrála 1. liga čtyřkolovým systémem, takže .Box-Sport", který vychází v Kolíně nad Rýnem,
i dalších čs. městech, čekaly tisícové zástupy
přinesl ve svém čísle z 13. února zajímavé ♦ci
do dvou až tří hodin v noci na první vydání každé mužstvo sehrálo 32 zápasů, což je v
bulky nejlepších evropských amatérských boxe
novin, a se standartami „Porazili jsme je" období čtyř měsíců slušný výkon. Stejně však
jako předešlá léta, měla nejvyšší soutěž 12 tea rů, které sestavili přední evropští experti na
oslavovali vítězství čs. hokejistů nad SSSR. —
mů, které absolvovaly nejdříve dvoukolová základě výkonů v posledních 12 měsících. V
Čs. mužstvo hrálo na mistrovství světa v této
ulkání každý s každým. Podle umístění v ta těchto tabulkách mají velmi pěkné umístění i
sestavě: Mikoláš (Vítkovice) — Potsch (RH i
bulce po 22. kole byla mužstva rozdělena do Těkteří čs. representanti. Olympijský vítěz v
Brno), Kasper (Vítkovice), Sventek íPlzeň), Grc- '
dvou skupin po šesti teamech. Prvních šest lehkém welteru B. Němeček je v čele své kate
cor (Bratislava) — Bubník, Pantůček (RH Brno), í
bojovalo o titul mistra republiky, teamy, které gorie naprosto suverénně před Polákem KasVlach (Vítkovice), — Starší (Bratislava), Vaněk, 1
se umístily na 7.—12. místě, hrály o další po przykem a Italem Brandím, — nejlepším ev
Černý (RH Brno), — Dolana (Pardubice), Cuřadí. Průběh 1. ligy jasně ukázal, že na tak ropským boxerem těžké váhy je podle názoru
kač (Sparta Praha) a Prosek (Kladno). — Tre
náročnou soutěž ještě většina mužstev nestačí, odborníků Čechoslovák J. Němec. Umístění dal
nérem čs. teamu byl dr. Andršt, jeho pomocní
čehož dokladem jsou i velké výkyvy ve výkon ších 2 čs. rohovníků v žebříčku nejlepších Evro
kem prof. Kostka.
nosti.— Nejvyrovnanějším celkem bylo i tento panů je toto: Tore ve váze pérové devátý a
kráte mužstvo RH Brna, ktere získalo titul Beleš v lehké střední osmý. Ve zbývajících osmi
Čs. hokejové národní mužstvo sehrálo
mistra ČSR už po šesté, když dosáhlo 45 bodů vahách vedou tabulky nejlepších boxerů: ve
postupně tato utkání
a poměrné dobrého brankového poměru váze muší /vladař Torok, v bantamové Rus
Zvítězilo nad Finskem 6:0, s USA 4:1, se Zá
• Grigorjev, v pérové Polák Adamski, v lehké
padním Německem 6:0, s SSSR 6:4, s Kanadou 158:94. Brněnští hokejisté nezvítězili letos tak
suverénně jako v minulém toče, hlcvrž však Polák Pazdzior, ve welteru Ital Benvenuti, v
remisovalo I :1, porazilo Východní Německo
proto, že jen v málo zápasech nastoupili v lehké střední Rus Lagutin, ve střední Polák
5:1 a Švédy 5:2. — Mistři světa Kanaďané po
Walasek, a v polotěžké Polák Pietrzykowski.
razili: SSSR 5:1, švédsko 6:1, Východní Němec kompletním složení. Na začátku sezóny odešel
z Brna do Vítkovic obránce Kasper, pak po
ko 5:2, Západní Německo 9:1, Finsko 12:1, USA
Házenkářky pražské Slavie ve finále
stupně byli zraněni: Vaněk, Černý, Vlastimil
7:4, a s ČSR hráli nerozhodně 1:1.
Poháru evropských mistryň
Bubník, Potsch, Danda i jiní, takže trenér VI.
Bouzek měl stále potíže se sestavou. Když
V nové založené soutěží Poháru evropských
goval Rudolf Firkušný, byla předvedena jedna ’ však Brněnským v zápasech o něco šlo a měli mistryň v házené o sedmi hráčkách si velmi
z posledních Jirákových skladeb pro klavír. — pohromadě většinu svých hráčů, předvedli vý dobře vede družstvo pražského Dynama (SláSkupina amerických herců vedená čs. režisérem kon hodný jednoho z předních evropských ho \Je), které zvítězilo nad západoněmeckými pře
V. Šimkem připravuje Gogolova „Hráče" an kejových klubových celků. — O druhém muž bornicemi RSV Mulheim v Homburgu 6:3 a v
glicky a jednu z vedoucích rolí bude hrát Jára stvu v tabulce rozhodne ještě odložený zápas: odvetném zápase na domácí půdě 4:2, a po
Kohout. — Spisovatelé v exilu, sdružení v exi Bratislavy s Kladnem, který se bude hrát až stoupilo tak do závěrečného utkání. V praž
lovém Pen-Klubu budou vydávat uměleckou po světovém šampionátu ve Švýcarsku. Zvítězi ském střetnuli hrály čs. representantky od za
revui a to jako dvouměsíčník. Její redakcí by! li Bratislava, skončí druhá, ztratí-li s Kladnem čátku naplno, a jen skvělý výkon brankárky
pověřen básník dr. Ivan Jelínek, který pracuje bod, musí přenechat druhé místo v tabulce Linnenschmidtové zachránil Němky od větší
pražské Spartě. Zatím co bratislavští hokejisté porážky. Finálovým soupeřem pražských háv čs. oddělení britského rozhlasu. — Dr. Eduard
v závěru sezóny zklamali, byla pražská Sparta zenkářek bude rumunské družstvo Stiinta BuTáborský, profesor politických věd na univer
sitě v Austinu, Texas, byl požádán, aby napsal v nejlepší formě, a dovedla doma deklasovat kurešť, které porazilo v semifinále team Žalteam Bratislavy rekordním brankovým pomě qiris Kaunas (SSSR) 12:4 a 8:3.
kapitolu o Československu pro Grolierovu En
rem 17:3, když čtyři góly střelil ve skvěle for
cyklopedii. Kromě toho vydá letos knihu o
mě hrající Roziňák (dlouhá léta byl v jáchy
VE ZKRATCE
Československu. — Sochař F. Jirouch z Cleve
movských uranových dolech!). Ostatní mužstva
landu modeluje sochu T. G. Masaryka, která
Čs. exuloniská dvojice sourozenců Marie u
1. ligové skupiny měla slřídavé výsledky. —
bude postavena v České kulturní zahradě v
V druhé skupině 1. ligy zvítězila Plzeň, která Otto Jelínkových, startující za Kanadu, dosáhla
Clevelandu. — Prof. dr. Josef Rouček, který je
jen o dva body propásla příležitost zasáhnout dalšího pěkného úspěchu, když na krasobrusprofesorem politických věd na universitě v
do závěrečných bojů přeboru republiky. Do lařském mistrovství Severní Ameriky ve Fila
Bridgeportu, Conn., napsal pro Ukrajinský
druhé ligy pak sestupují: nováček Zlín a Sparta delfii vyhrála přesvědčivé soutěž dvojic. Jejich
Čtvrtletník v USA studii o policejním systému
Brno, — na jejich místa se kvalifikovali vítě výkon je tím pozoruhodnější, protože ještě v
ve státech sovětského bloku. — Dr. Radomír
zové druhých lig: Vítkovice a Litoměřice! — předvečei zahájení soutěže měli těžký pád,
Luza byl pozván do Japonska k sérii před
Závažným nedostatkem většiny mužstev 1. čs. Otto byl dokonce v bezvědomí dopraven do
nášek téměř ve všech universitních městech. —
hokejové ligy byla uspěchanost pří hře v po nemocnice, ale druhý den zajeli skvělou jízdu,
Amoricko-československý spolek inženýrů v
četní převaze. Třebaže bylo hodně vyloučení která jim dávala ''elké šance i na světovém
Chicagu zvolil na valné hromadě předsedou
na dvě minuty, branek padlo jen asi 102Ó, což šampionátu v Praze, K mistrovství světa však
spolku ing. Jiřího Dvořáka a místopředsedou
ovšem také svědčí o dobré hře obránců. Kon v dús'edku leteckého neštěstí u Bruselu, při
ing. Ladislava Krnu. — Jára Kohout napsal hu
dičně působila mužstva dobrým dojmem a hod kterém přišlo o život kompletní 17-členné druž
moristický román „švejkův syn", který vychází
ně mistrovských utkání bylo hráno vysokým stvo USA, nedošlo. — Pingpongisté pražské
na pokračování v N. Yorských Listech.
tempem. Čísla o návštěvě mistrovských zápasů Sparty prohráli doma důležité střetnuti s Parřidokazují, že 1. čs. hokejová liga nemá v ama zánem Bělehrad 3:5, a byli tak vyřazeni z
SAN FRANCISKO VZPOMENULO TGM
térském hokeji na světě vůbec konkurenci. další účasti v nově založené soutěži Poháru
Stojedenáctého výročí narozenin presidenta
Vždyť 191
utkání letošní soutěže vidělo evropských mistiů ve stolním tenisu. — Před
Osvoboditele T.G. Masaryka vzpomenuli So
1,275.700 diváků, což je průměr 6.668 na jedno sednictvo sekce ledního hokeje pověřilo funk
kolové a čs. krajané v Sein Francisku důstojnou
cí trenéra čs. representačního mužstva za tra
utkání.
oslavou u busty TGM v Golden Gate Parku
gicky zesnulého E. Fardu předsedu tzv. ústřed
dne 11. března 1961. Busta je umístěna v tichém
Tabulka 1. čs. hokejové ligy
ní trenérské rady Dr. Zdeňka Andršta.
zákoutí zelených keřů a svěže zelený palouček
Basketbalisté pražské Sparty po vítěz
SKUPINA A
zdobí chumáče sedmikrásek. Červené a bílé
ství nad Wolves Amsterodam porazili i finské
bodů
score
karafiáty, věnec z bílých gladiol a červenou
ho přeborníka Torpan Pojat Helsinki: v Helsin
1. RH Brno
45
158:94
stuhou, kterou k bustě položila jménem Sokola
kách 65:56 b. a v Praze 68:47 b., a kvalifiko
2.
Sparta
Praha
41
159:97
krojovaná dívka vytvořily slavnostní ráz osla
vali se do čtvrtfinále Poháru evropských mishů.
3. Bratislava
40
156:107
vě, kterou zahájil starosta T. J. Sokol v San
— Bývalý brankář čs. národního hokejového
4. Jihlava
32
123:124
Francisku A. G. Kohoutek. Po recitaci ses.
mužstva Dr. Jaroslav Řezáč se dožil 6. února
5. Pardubice
31
109:119
Zrzavé promluvil anglicky o T. G. Masarykovi
75 let. — A konečné: fotbalisté RH Bratislavy
6. Kladno
30
140:133
Jaromír Marek. Mezi účastníky oslavy byl Rev.
sehráli na svém zájezdu v severní, střední a
SKUPINA B
Lathrop, bývalý kazatel Unitářského kostela v
jižní Americe 17 zápasů. Ve 12 utkáních zvítě
7. Plzeň
38
144.-117
Brooklynu Heights, ve kterém byla roku 1851
zili, 4X prohráli a jednou hráli nerozhodně,
8, Chomutov
33
131:128
pokřtěna Masarykova choť Charlotta Garique.
a dosáhli pěkného brankového poměru 49:27.
9. Litvínov
30
124:147
Rcverent Lathrop vzpomenul svých známostí s
Nejcennější je jejich vítězství nad čílským ná
10.
České
Budějovice
26
95:136
T. G. Masarykem a na pobyt v Praze. Oblíbe
rodním mužstvem v Santiagu 4:1.
11.
Sparta
Brno
22
95:129
nou Masarykovou písní „Ach synku, synku..."
K. Drážďanský, Mnichov
12.
Zlín
14
78:181
byla důstojná oslava zakončena.
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Čemu se doma smějí
V době sovělsko-čínského ideologického
sporu kolovala po Praze tato hádanka: Víte -co je to oportunismus?— No přece: jíst ruskou
kukuřici čínskými tyčinkami.

*

Sešli se na sjezdu tak zvaných socialistických
kritiků dva kritikové, kteří o sobě věděli, ze
jim komunismus moc nevoní. Oba se na sobe
udiveně podívali a hned na to se mezi nimi
rozpředl rozhovor:
Jak io, že jsi tady?
A ty?
No jo, já k tomu mám tři pádné důvody.
Jaké, prosím tě?
No přece: ženu a dvě děti!

*

Režim hovoří o pozvednuli životní úrovně. To
se zatím projevuje u špičkových funkcionářů.
Proto se doma vypravuje i další vtipná há
danka: Víte, co je to zázrak? — No přece:
když se dva komunističtí spisovatelé sejdou
ve vlaku.

Zprávy z měst a krajů
Praha. V Čs. akademii věd byla ustavena
komise pro výzkum Pražského hradu. Komise
zjistila, že basilika sv. Jiří byla budována jako
pohřebiště panovnického rodu Přemyslovců.
Navrhuje se proto, aby památná stavba byla
upravena na muzeum a pohřebiště národní
dynastie. Ke dvěma zachovalým čelním tumbám, Vratislavově a Boleslavově, se doporu
čuje postavit tumbu třetí a v té uložit naleze
né pozůstatky dalších Přemyslovců, zejména
těch, které nebylo možno přesně identifikovat.
Do všech náhrobků budou uloženy pamětní
listiny se zápisem o průběhu stavebních úprav.
Pohřebiště bude definitivně zakryto konstrukcí
z nosných travers a železobetonových desek,
které poskytnou podklad pro dlažbu. Různé
exponáty získané při výzkumu budou umístěny
v důstojně upraveném jirském areálu mimo
basiliku.
Plzeň. Na počest 85. narozenin hudebního
skladatele Jindřicha Jindřicha byl 21. února
1961 uspořádán koncert z jeho písní. Koncert
se konal za účasti jubilanta.
Brno. Státní divadlo v Brně se rozloučilo se
svou dlouholetou choreografkou Mášou Svejšovou, která na brněnském jevišti působila od
roku 1930. Její jméno je úzce'spjato se slav
ným obdobím brněnského baletu ve třicátých
letech. Při slavnostním rozloučení byla hrána
opereta J. Strausse „Cikánský baron".
Praha. V bývalém klášteře v Emauzích vznik
ne památník divadla hudby s oddělením vzác
ných archivních dokumentů. Projektanti staveb
ních úprav pamatovali i na zasedací síň Čs.
akademie věd a velký koncertní sál. — Staré
Nuselské schody zdobí kaplička. Okr. nár. vý
bor jí označí) za historicky bezcennou a dopo
ručil její zbourání. — Novým dirigentem opory
Národního divadla se stal Albert Rosen, půso
bící dosud v plzeňské opeře.
Velké Meziříčí. Ve městě byl vybudován no
vý kulturní dům. Vznikl rekonstrukcí luterán
ského gymnásia ze XVI. století nákladem více
než tří milionů korun.
Jablonec nad Nisou. Muzeum skla a bižu
terie připravuje výstavu nazvanou „150 let
české módy a 150 let jablonecké bižuterie".
Její autoři seznámí veřejnost s vývojem bižu
terie, jako doplňku měnící se módy.
Ostrave. Množí se stížnosti na špatné záso
bování Ostravska. Nejhůře jsou zásobovány
pohraniční okresy Bruntál a Šumperk. — Vít
kovické železárny vyexpedovaly posledních 25
železničních vagonů, naložených baterií tří
čtyřidílných žíhacích pecí, určených pro Čínu.
— K 1. prosinci 1960 bylo v Severomoravském
kraji celkem 139.130 televizorů. — V r. 1960
uspořádalo Státní divadlo v Ostravě 710 před
stavení, která vidělo 540.000 diváků.
Pardubice. V nejbližších letech má vzniknout
na pravém břehu Labe nové sídliště pro 20.000
obyvatel. Výstavba bude zahájena ještě letos.
Žatec. Dostala se nám do rukou statistika
gynekologického oddělení nemocnice v Žatci.
Podle této statistiky bylo v červnu 1960 po
voleno umělé přerušení těhotenství v 45 pří
padech.
Brno. Divadlo Čs. armády z Prahy uvedlo v
Brně hru „Vzhůru na nebeesa", která nejhrub
ším způsobem sesměšňuje náboženské obřady.
Ústí n. L. Zahájena elektrifikace tratí Ústí nad
Labem—Strekov—Děčín.
České Budějovice. Stálé zemědělské výsta
viště bude zřízeno na třiceti hektarech neplod
né půdy.
Chomutov. V posledním čtvrtletí minulého
roku započato s výstavbou Nechranícké pře
hrady. Má to být největší zemni hráz v ČSR
a bude sloužit k vyrovnávání toku řeky Ohře.
Most. Na Mostecku ustupují další obce těžbě
hnědouhelných dolů. Poslední obyvatelé opou
štějí Dolní Litvínov. Postupně se též ruší obec
Růžodol a severní část Záluží. Občané těchto
obcí dostali nové byty v Mostě a v Meziboří.
Olomouc. Na Palackého universitě v Olo
moucí studují příslušnici 13 zemí. Nejvíce jich
je z východního Německa.
Votice, Podnik Laboratorní potřeby buduje
v budově bývalého ONV ve Voticích podnik
na výrobu speciálních laboratorních zařízení a
přístrojů. Nový závod bude mít 130 zaměst
nanců.
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Most-srdce hnědouhelného revíru
V roce 1958 oslavil Most 700. výročí zalo
ženi. Uhlí se začalo těžit v roce 1613. Město
je sídlem Sdružení hnědouhelných dolů □
koncem roku 1958 čítalo 40.230 obyvatel. Je
to město typicky průmyslové, lidé dýchají
vzduch ostrého pachu, promísený kouřem,
výpary, popelem a prachem z průmyslových
závodů. Po roce 1945 měli komunisté zájem
jen na těžbě uhlí a ve velkém měřítku byly
prováděny pokusné vrty i v samotném středu
města. Při tom bylo zjištěno, že pod samot
ným jádrem města jsou značné zásoby kva
litního uhlí a to pod dvacetipěfi metrovou
vrstvou zeminy. Na hlavním, Masarykově ná
městí (nyní Mírové), stál za první republiky
pomník T. G. Masaryka, který komunisté po
roce 1948 odstranili. Pozoruhodností je Bar
vířská ulice. Je to cikánská čtvrť domů bez
dveří, bez oken a s demolovanými byty. V
roce 1953 byla v Mostě zřízena specielní
škola pro cikánské dětí. Měla za úkol pře
vychovat cikáňata k socialismu. Spatně to
dopadlo. Cikáni vzali jednoho dne Školu
útokem, spálili obrazy komunistických veli
kánů, místnosti demolovali a dětí dovedli
domů. Škola pak byla zrušena. S převýcho
vou mládeže to v Mostě vzali od podlahy.
V roce 1957 byla v Represenfačním dome
zatčena skupina mladých lidí, pro předvádě
ní západních tanců a výstřední oblékání. Byli
odvezeni na pole do Havraně a Hořan a
museli ve svátečním čtrnáct dnů sklízet řepu.
V roce 1956 byla v městě otevřena stálá vý-;
síava dějin hornictví. Z vyložených doku- I
mentu z období roku 1870 až 1920 bylo vi
dět, jak si dělníci vážili investic kapitalistů !

do technického rozvoje dolu, do bezpeč
nostních opatření a co všechno udělali pro I
sociálni zajištění havířů. Doklady v tichosti ■
v roce 1958 z výstavy zmizely. Starý Most |
se stal obětí rabováni přírodního bohatství,;
černého zlata — uhlí. Základem nového
Mostu má být nové sídliště na Podžatecké,
které je již několik let budováno. Dnes tam
bydlí asi 20.000 lidí. Dnes existují vedle sebe
dvě města. Starý a nový Most.
Komunistům to s tím novým Mostem nevy
chází. Dne 18.5.1956 navštívila sídliště sku
pina polských novinářů, kteří se shodli na
tom, že sídliště je neuspořádané, bloky do
mů a domy samotné jsou nevzhledné a stav
by vykazují neuvěřitelné nedostatky. Na
schůzi občanů sídliště 16.3.1960 bylo pouka
zováno na to, že pro 15.000 obyvatel jsou
jen dvě prodejny spotřebním zbožím a žádná
sběrna obuvi. Dva a půl tisíce lidí chodí do
jedné prodejny mléka, v sídlišti není ani
jedna veřejná telefonní hovorna a k tomu
nutno dodat, že ještě v říjnu 1960 nefungo
valo vůbec ústřední topení.
Tajemník komunistické strany Milan Kovář
zjistil následující závady: Neteče vůbec voda
v záchodech, nezvoní zvonky, často neteče
bez předchozího oznámení voda vůbec, do
mnoha bytů prší, na schodištích nefungují
světelné automaty, xylolitové podlahy vyka
zují tak ostré hroty, že hrozi nebezpečí zra
nění. Stěny bytů jsou nerovné, ze sklepů
jsou Čtyřiceti stupňové výjezdy, nefunguje
ústřední topení a nebyly vůbec naplánovány
rolety.
Inu není všechno zlato, co se třpytí...
R

Plzeň. Na trati Plzeň—Babin byla zahájena
stavba sloupů pro eleklrifikaci. — U Nynic na
Plzeňsku bylo odkryto již více než 200 žáro
vých hrobů. Nejstarší z nich jsou z doby 900
let před Kristem.
Jablonec n. Nisou. Jablonecká výstava bižu
terie bude mít letos zvláště rozsáhlé expozice.
Je pořádána ke 150. výročí bižuterního prů
myslu.
Pardubice. Pod zděnou klenbou jednoho ze
sálů pardubického zámku byl odkryt zachova
ný renesanční strop. Na dřevěném stropě o
rozměrech 6X8 metrů se uchovaly také barvy
výzdoby.
Přerov. Bylo započato s výstavbou nového
chemického závodu. Do konce roku 1962 má
být dokončena výrobna kyseliny sírové a
práškovaného a granulovaného superfosfářu.
Zbraslav. Ještě letos má být zahájena stav
ba nového mostu pres Vltavu na Zbraslavi.
Modřany. Závod Chirana vyrábí jako jediný
v ČSR roentgenové lampy pro nejrůznější
účely.
Turnov. U rybníku Žabakor mezi Turnovem
a A/nichovým Hradištěm vytryskl koncem minu
lého roku gejzír, vyrážející až 120 litrů vody
za vteřinu do výše 16 metrů. Voda je teplá
20 stupňů a tryská z hloubky 400 metrů.
Brandýs n. Labem. Brandýské strojírny a slé
várny oslavily 85. výročí založení základního
závodu.
Praha. Pražská obec Malešice změní v krátké
době svůj vzhled. Dojde k asanaci starých
domků a na jejích místě vznikne moderní síd
liště s 30 tisící obyvateli. Střed sídliště vytvoří
náměstí s obchodním centrem, kavárnou, re
staurací a osvětovým střediskem. V místech bý
valého hotelu Miramare se uvažuje o stavbě
nového hotelu.
Cheb. Stavba nového nádraží urychleně po
kračuje. Rovněž dobře pokračuje i výstavba
šestipatrové výškové budovy. Chebské nádraží,
které bude jedním z nejmodernějších v repu
blice, bude zhruba dokončeno clo konce
června. Do provozu bude předáno v příštím
roce.
Dolní Kubín. Dolní Kubín je nejmenším okres
ním městem a k 1.7.1960 čítal 4029 obyvatel.
Kopřivnice. Ve třetí pětiletce bude vyrábět
podnik Tatra nový nákladní automobil „Tatra
138" v několika provedeních. Užitečné zatížení
je 12 lun, provozní rychlost 75 km a také váha
vozidla je nižší.

Terezín. V Terezíně byl uveden do provozu
nový ústav nár. podniku Bioveta, který bude
vyrábět především očkovací látky.
Příbram. Byla zahájena stavba průmyslové
ho vodovodu pro Příbram. Vodovod má být
dán do provozu koncem roku.
Kujná Hora. Nejstarší občankou Kutnohorska
je Antonie Samková z Bludova. Dožila se
2. února 107 lei.
Štětí. Podle dohody Rady vzájemné hospo
dářské pomocí se mají stát Severočeské papír
ny ve Štětí n. Labem v budoucnu závodem, kde
si budou odborníci z komunistických zemí vzá
jemně vyměňovat zkušenosti. V současné době
dlí ve Štětí pét rumunských techniků.
Hradec Králové. Občané v celém kraji si stě
žují na znečištěné ovzduší, které je způsobeno
výpary z továren a elektráren. Také vodní
toky na Hradecku jsou silně znečištěny. Situace
je o to horší, že v městech východních Čech je
velmi málo sadů a lesnatých ploch.
Koiín. Nedostatek náhradních dílů a to ne
jen k traktorům, nýbrž i k některým hospo
dářským strojům, jichž je nezbytně zapotřebí
pro nastávající jarní práce, je zvláště na Ko
línsku velmi citelný.
Vimperk. V šumavských lesích je nebezpečí,
že se kůrovec v letních měsících ještě více roz
šíří. Vlivem vichřice, jež v zimě postihla jižní
Čechy a vlivem těžkého, mokrého sněhu, vznik
ly na Šumavě silné polomy; jde o několik set
tisíc plnometrů povalených stromů. K odklizu
polomu byli povoláni i dělníci ze Slovenska,
kteří si naříkají na nedostatek potahů a trakíorů.
Tršice. Letos je tomu sto let, co byly na
Hané, zejména na Tršicku, založeny první
chmelnice. Nyní je v této oblasti, rozprostíra
jící se v okresech Olomouc a Přerov, 270 ha
chmelnic.
Brno. Na chirurgické klinice lékařské fakulty
u prof. dr. Jana Navrátila v Brně provedli s
úspěchem operaci na srdcí indického studenta
Jagana Fatuje. Indický student z Kalkuřy trpěl
vrozenou srdeční vadou, která spočívala v de
fektu mezisíňové přepážky. Nemohl vykoná
vat žádné zaměstnání, protože mu hrozilo ne
bezpečí, že by vlivem srdeční vady nastaly u
noho těžké plicní změny.
Banská Bystrica. Nová obytná čtvrť bude vy
budována u závodu Smrečina. Letos v ní má
být odevzdáno do užívání 198 bytů a začne se
stavět výškový hotel.
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Olomouc. Největším okresním městem je
Olomouc, která má 77.440 obyvatel. —■ V olo
mouckém Farmokonu se připravuje výroba no
vého léku proti tuberkulóze „D-1 — cykloserinu".
Ostrava. Koncem roku 1960 měla Ostrava
250.000 obyvatel. Předpokládá se, že v r. 1970
tom bude žít na 350.000 lidí. — V ostravském
sídlišti „Stalingrad" dnes žije 15.000 obyvatel.
Do roku 1967 tu má bydlet 36.000 lidí. —
Ostravsko-karvinský revír potřebuje nutné 4000
nových stálých pracovníků, — V dolech revíru
je v provozu 67 uhelných kombajnů, které vy
těží denné 23.000 tun uhlí. — Na dole SucháStonava byl dán do provozu druhý porub.
První porub má kapacitu 720 tun denné. V re
víru bylo ve dvou prosincových týdnech pro
hospodařeno 24 vlaků uhlí. Závaly připravují
hospodářství měsíčně nejméně o 25 vlaků uhlí.
Zjištěna nebývalé vysoká poruchovost mecha
nismů a pokles pracovní kázeň. Na dole
Zápotocký usnula obsluha u přesypu pod rubá
ním čís. 11763, takže se pás zasypal a zastavil.
Mladá Boleslav. V kolchozním družstvu Čs.čínského přátelství ve Vinařících bude zřízeno
první muzeum JZD. Místnosti bude mít v zámku.
Chlumec nad Cidlinou. V železniční stanici v
Chlumci vypukl na nákladním vlaku požár,
který zachvátil vůz lněné koudele. Vznikla
značná věcná škoda.
Vídnava. Městečko oslaví v roce 1962 sedm
set let trváni. Do té doby má být obnoveno
historické jádro města a to nejen jednotlivých
domů, ale i celých ulic.
Most. Při hloubení studny v Korozlukóch
byla nalezena 25 cm vysoká stolička a část
mohutného klu o velikosti téměř jednoho me
tru. Jsou to zbytky dávnověkého mamuta z
doby ledové.
Opava. Na Těšínské ulici se staví největší
masný kombinát v kraji, který má zahájit pro
voz v červenci t. r. — Na Opavsku se sní ročně
1,683.764 kg masa a 1,884.891 kg uzenin. — V
obci Háj u Opavy bude odhalen pomník Vla
dislava Vančury u příležitosti 70. spisovatelo
vých narozenin. Je dílem opavského sochaře A.
Rozehnala.
Valtice. V zámku tohoto jihomoravského mě
stečka má být otevřeno vinařské muzeum.
Ervěnico. Dne 20.12.1960 bylo v Ervěnicích
poslední zasedání míst. nár. výboru. Téhož dne
se z Ervěnic odstěhoval poslední obyvatel. Na
3500 obyvatel z Ervěnic se přestěhovalo do
nových sídlišť v Jirkově, Mostě a Chomutove.
*

KDO ZEMŘEL: Anlonín Srba, hudební skla
datel, zemřel v Praze 22.1. ve věku 80 let. —
St. Celler, finanční rada v. v., zemřel v Praze
11.1. — V Praze pochován 30.1. prof. ThDr.
Mons. K. Kadlec, kanovník kol. kapituly u Všech
sv. na Hradě pražském. — Alios Vaněk, arch,
a stav., zemřel v Praze ve věku 80 let. — Prof.
Antonín Srba zemřel v Praze 22.1. — JUDr.
Alois Vacek, úředník ÚNV hl. města Prahy,
30.1. — Gabriela Dominová, vdova po univ.
prof., v Praze 29.1. — Karel Malínský, ředitel
škol v. v. zpopelněn v Praze 2.2. — Ve věku
95 let zemřel v Rakovníce Josef Trejbal. —
Richard Krehan, býv. herec, zemřel v Praze
31.1. — Ve Slaveiíně u Loun, ve věku 84 let,
Hermína Bieblova, matka zesnul, básníka K.
Biebla. — V Újezdě nad Lesy 11.1. Zdeňka
Pilnáčková. — V Praze zemřel ve věku 82 let
Josef Plaček, prof. býv. Nerudovy malostran
ské reálky. — V Mnichovicích 10.1. div. gene
rál v. v. Josef Vifoušek. — V Hr, Králové 28.1.
Josef Trnka, stavitel a arch. — V Praze 8.2.
Jaroslav Doležal, ředitel reál. gymn. v. v. —
5. 2. v Praze JUDr. Jaroslav Špaček, rada v. v.
— Ve věku 76 let Josef Kraus, řed. gymn. v. v.
— V Mukačevě 6.2. MUDr. Jan Mašek, býv.
lékař, ve věku 72 let. — Prokop Maxa, býv.
čs. diplomat, zemřel v Praze ve věku 78 let. —
9.2. v Praze prof. inž. František Kadeřávek vs
věku 76 let. — V Praze 14.2. Josef V/altner,
populární zpěvák z let před první válkou. —
Žofie Čechová, vdova po lékaři, zemřela v
Praze 13.2. — V Praze zemřel 13.2. MUDr. Jan
Tesař. — 7.2. v Praze JUDr. Bohumil Los. —
V Praze ve věku 72 let MUDr. Xaver Hnátek.
— MUDr. Václav Chyba byl pochován v Praze
11.2. — V Třebíči zemřel ve věku 82 let Jakub
Deml, spisovatel. — 4.2. v Bělehradě MUDr.
Václav Jelínek. — V Trhanove 7.2. Jan Růžek,
pres. kr. soudu v. v. — V Praze zemřel 10.2.
Heřman Tausikř — 11.2. v Praze Antonín Ho
lub, býv. obch. rada. — 11.2. v Praze Karel
Sedil, pplk. v. v. — V Jílovém u Prahy 8.2. Ru
dolf Císař, přednosta stanice v. v. — 2.2. Karel
Liška, disponent v. v. — 14.2. v Praze Antonín
Šebek, klenotník. — 22.2. zpopelněn v Praze
Václav Kapsa, ředitel v. v. — Ve věku 95 let
v Praze Marie Richterová, býv. úř. Pens. úst. —
Adolf Obst, řed. v. v., zemřel v Praze ve věku
84 let.
R
KDYBY TO ZAJÍCI VĚDĚLI...
Zdůrazňujeme, že tady opravdu nejde o

mysliveckou „latinu". Hle — čs. myslivci, kteří
již dávno vyměnili typický zelený klobouček
za křiklavě červený — doma je honitba pouze
pro' důkladně prověřené soudruhy — se ne
dávno slavnostně (!) usnesli, že teď budou cho
dit na číhanou lépe „vyzbrojeni" než dosud.
Budou se prý řádně školit podle Marxe a
Len'ma v tzv. „duchu socialistické morálky",
aby lak učinili zadost svému členství v nově
založeném Cs. mysliveckém svazu. Tedy od
zítra: bez Lenina ani ránu ...
f—enk)
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ŽIVOT V MASARYKOVĚ RODINĚ
K HL výročí narození prvního presidenta
ALICE G. MASARYKOVÁ
Československé republiky T. G. Masaryka při
nášíme výňatky z knihy Dr. Alice G. Masary tánské na Hradčanech, kam otce přilákala vel
kove: ^Dětství a mládla (vzpomínky a myšlen mi prostorná terasa, přiléhající k jeho pracov
ky). — Knihu vydal „Masaryk Publications
ně. Odtud byl rozhled na Prahu, zázračnou v
Trust" v Pittsburghu.
No Malé Strane jsme my deti rostly a do
spívaly. Do našeho bytu v TomáŠské ulici, ve
tretím poschodí domu číslo 15, vedly dubové
ploché, pohodlné schody, vždy čisté vydrhnuté ... Z našeho bytu jsme se dívali na Valštýnské náměstí a na palác Albrechta z Valdštýna;
zadními okny jsme videli věž Svatovítské kate
drály, s českým Ivem, na něhož jsme se Často
dívali dalekohledem...
Malostranské domy měly mohutné zdi, takže
okna tvořila vlastně výklenky. V prostředním
výklenku salonu měla matka malou zimní za
hrádku, kterou s láskou opatrovala. Vidím ji,
jak siojí u svých květin a pečlivě omývá jejich
lesklé, svěží listy... Na druhé straně salonu
byla otcova pracovna. Matka pro ni určila vel
ký, světlý pokoj a v řízení domácnosti se uvě
doměle snažila, aby otec byl volný a v práci
nerušen. V jeho pracovně byly kolem dokola
knihy □ pak „holubníky" s desítkami, snad
stovkami přihrádek, do nichž si otec podle
přesně promyšlené soustavy zařazoval své zá
znamy. Každé myšlence věnoval jeden list —
to byla Gebauerova methoda. U okna stál
velký psací stůl a vedle něho stojatý pult —
otec totiž často psal ve stoje. Na příruční kni
hovně psacího stolu byly obrazy myslitelů: John
Stuart Milí a Comte, vedle Comta přátelský
David Hume, pod nimi Descartes, Pascal a vý
razná hlava Kantova. S výše ústřední knihovny
shlíželi Sokrates, Plato a Aristoteles — busty,
které otec ve Vídni výhodně koupil.

DÉTI, POČKAT, AŽ ZDVIHNE HLAVU...
Nejméně jednou do roka se v knihovně ko
nal generální úklid. Každá kniha u otevřeného
okna proklepána a oprášena, poličky a „ho
lubníky" vytřeny. Tento úklid trval dva, tři dny.
Tehdy si otec svou práci bral do jídelny a vy
užil této příležitosti také k pochůzkám po
městě. A tak měl otec světlou, čistou a účel
nou dílnu pro svou práci a úkol. V práci trávíval celé odpoledne, nikým nerušen. Matka
nám přísně nařídila, abychom přes pracovnu
chodili po špičkách, a máme-li pro otce nějaký
vzkaz, nebo chceme-li se ho na něco zeptat,
abychom se tiše postavili u jeho psacího stolku
a čekali, až zdvihne hlavu, podívá se na nás
a tak nás pozve k hovoru. Když jsme se ir.y
děti postavily vedle jeho stolu, mlčky, tak jak
jsme byly naučeny, otec bez chvatu zdvihl hla
vu a s účastí, vážně nás vyslechl. Na rozunin >u
a upřímnou otázku odpověděl; byla-lí zbyteč
ná, neřekl nic. — Otec se dovedl úplně sou
středit na práci a klidně psal, i když mu tříletá
Olinka lezla na židlí. Nedal se vyrušit — po
sadil ji na podlahu a pracoval dál. Nijak mu
nevadilo, když si malá Olinka a Jenda hráli
na podlaze s kuličkami; právě v knihovně byl
vylomen kousek dubové parkety a tato dírka
se jim výborně hodila za terč.
HERBERT A MANŽETY NA PROVÁZKU..'.
Co platilo o prostotě a hodnotě nábytku,
platilo též o našem jídle. Otec měl k požitkář
ství odpor zdravého, střídmého venkovana a
uvědomělého filosofa — nesnášel je v žádné
formě. Jak otec, tak matka kladli vysoký
požadavek na jakost potravin; vše muselo být
čerstvé, dobré a čisté. Rodiče byli vzdáleni
veškerého formalismu, ale vyžadovali slušné
způsoby, vyjadřující vzájemný ohled. My děti
jsme musely zasednout k obědu přesně v půl
jedné a musely jsme být pořádně oblečeny.
Jednou přišel Herbert ke stolu bez límce —
tenkrát se nosily škrobené límce — a bez vá
zanky. Otec se na něho podíval a řekl: „Co
to, Herberte? Jdi a vrať se oblečen —• límec,
manžety!" — Herbert se důstojně vzdálil a za
chvíli se vrátil ještě důstojněji — bez kabá*u,
bez vesty, bez košile. Kolem krku měl škro
bený límec a na zápěstí se mu houpaly man
žety, přivázané na provázku. Usedl ke stolu
a pokračoval v jídle. Otec se na něho vážně
podíval, ale pohled ho do té míry překvapil,
že mu výtka zfrnula na rtech, jež přešly v
úsměv. Výbuch smíchu kolem stolu strhl otce
tak, že si až slzy smíchu musel stírat kape^'íkem. — Herbert však už nikdy nepřišel ke
stolu bez límečku. —

BÍLÉ BUCHTY MU PŘIPOMÍNALY MAMINKU
„Lokty se stolu! Jíst — nehltat! Pořádně roz
krájet!" — pádně a důsledně nás otec napo
mínal. Neměl rád poživačnost, ale svátečnost
měl rád. Bílé buchty, které ve svém dětství
nemívat tak často, mu připomínaly neděli a
jeho maminku. Pamatuji se, jak mísu čerstvých
buchet přisunul s radostí k matce. — Když se
na stole objevila morková kost, otec položil
morek na chléb, pozorně ho rozkrájel a s úča
stí podal každému členu rodiny jeho díl. Po
obědě, když pil svůj šálek kávy, namočil oro
každého kostku cukru a podával nám ji jed
nomu po druhém. To byl malý obřad, který
jsme vždy měli rádi.
Tak — takový byl náš malostranský živ «t,
takové bylo naše prostředí. Nic se nezměn 'o,
ani když jsme přešli z Tomášské ulice do Loře-

modravém světle, rozlehlou a stověžatou, bu
dovanou po tisíciletí opravdu dobrými lidmi.
Proti terase na jaře jakoby mlékem kvetl Petřín
a z jeho houští zazníval hlas kukačky... Ach,
ta zlatá slovanská Praha, s žitným polem v
Seminářské zahradě, přímo na Malé Straně,
se zvláštní, pryskyřičnou vůní kouře vinoucího
se z malostranských komínů!

MILÉ CHVÍLE U ZPÍVAJÍCÍHO SAMOVARU
U nás na Malé Straně se šeřilo. Vždy tichá
Thunovská ulice pod Zámeckými schody ztichla
úplně. Jen sem tam děvče přeběhlo se džbán
kem do hospůdky pro pivo a opožděný cho
dec se vracel domů. Jejich kroky se na kamen
né dlažbě odrážely ozvěnou od domů. Světlo
plynových lamp slabé proráželo tmou. Spu
štěné rolety nedávaly tušit, že v těch kam mných malostranských tvrzích žijí nesčetné rodi
ny klidným, tradičním životem.
Na samém konci strmé ulice stál jednopatro
vý renesanční dům. Náš byt byl na jeho ná
dvoří, které mělo sloupový ochoz. Pokoje tam
byly prostorné, vysoké. V jídelně stál veliký
starý stůl, u okna klavír a na stěně visela
mapa zemí koruny České. Zde po celodenní
práci jsme se scházeli k večeři a trávili spo
lečně milé chvíle kolem zpívajícího samovaru.
Večeřívali jsme v půl osmé. Tolik křehké, do
zlata osmažené cibule na roštenkách — a jindy
zas šťavnatých hub v ohradě rýže s hrachem
— už nebudu nikdy jíst, poněvadž jsem ie
jídala doma a ten domov žije jen ve vzpo
mínce ...
Když Fanuša odnesla se stolu, zůstali jsme
pospolu v jídelně. Večery jsme trávili hovorem,
zpěvem a společenskými hrami. Nepamatuji
se za celá ta léta, že by se kdy hovořilo o —
lidech. Ze Slovenska jsme si přinesli mnoho
písní a často jsme si celý večer zpívali. Otec,
hoši i já jsme čistě intonovali. Skutečný muzi
kant byl jen Jenda. Matka poslouchala ráda;
sama nedovedla zpívat, ač hudbu tak milovala.

Otec poslouchal a přitom se díval na protější
dům, pravou malostranskou barokní tvrz...
Po chvíli se vrátil k psacímu stolu a pracoval
až do oběda. V půl jedné za ním přišla Olga
a svým milým hláskem mu oznámila: „Už |c
na stole! Když nepřijdeš, nebudeš maminčin
hodný chlapeček!" — Otec odložil pero a šel
s ní do jídelny. — Po obědě si otec pravidelně
šel přečíst domácí a zahraniční noviny do ka
várny Unionky na Národní třídě nebo do Ho
landské v Eliščině třídě. Někdy se ke mně
obrátil: „Elis, půjdeš se mnou?" A já jsem
ráda šla. Bud jsem kráčela vedle něho na ná
břeží pod Letnou, po tak zvané „Pacifické
dráze", nebo jsem se pletla za ním, pozorujíc
vlnky Vltavy, křoviny letenské stráně a chod
ce...
Odpoledne se otec jen někdy vracel do své
pracovny. Obyčejně šel do redakce „Času",
kde hovořil s Dr. Herbenem, někdy zašel také
za nakladatelem Laichtrem v záležitosti mě
síčníku „Naše doba"... Z redakce a ze schů
zek se otec vracel domů v podvečer a před
večeří ještě zašel do knihovny, připravil si |
práci na druhý den a někdy věnoval chvilku :
některému z nás. Vidím ho v duchu, jak sedí I
ve svém zeleném křesle, na kolenou má Olínku
a učí ji Husovo vyznání pravdy: „Hledej prav
du, mluv pravdu, miluj pravdu, uč se pravdě a
braň pravdu až do smrti!"
SEL CESTOU, JIŽ DNES HLEDÁ CELY SVÉT
Byl prosinec roku 1914. Poslední zežloutlé,
uschlé listy se třepetaly na holých stromech.
Den byl šedivý a vážný. Vyprovázela jsem
otce a Olinku při jejich odchodu z vlastí do
světa. Šli jsme Kounicovou ulicí, u Bílkovy víly
přešli křižovatku k baště sv. Jiří a zastavili
jsme se před Kramářovou vilou. Políbila jsem
drahého otce. S Olinkou jsme se pevně objaly.
„Je to na dlouho", řekla milá, rozšafná Olga.
Políbily jsme se. Já jsem se obrátila a šla domů
k matce.

Matka se s nimi rozloučila doma, tiše, bez]
slz a téměř beze slov. Věděla, že to musí být, •
že není vyhnuli, že naš otec musí jít za svou I:
povinností. Věřila ve svého muže, věřila v ná
rod, z něhož vyšel. Věřila silnou, uvědomělou
VIDÍM HO V DUCHU, JAK SEDÍ V KRESLE...
vírou. Milion napsal: "They also serve who
Otec několikrát týdně přednášel od jedenác
srand and wait." íTi také slouží, kdož jen stojí
té do dvanácté hodiny na universitě praktickou
a čekají.)
filosofii a sociologii, jindy pracoval ve své pra
covně. Někdy, tak kolem desáté, vstal od své
Byla io dlouhá cesto. Přivedla ho zpět roku
ho stolu, protáhl se, pak si šel chvilku oddech 1918, zase v prosinci. A po ta čtyři osamělá
nout do vedlejšího pokoje. Olinka seděla na léta byl Jan matce ochráncem a radostí. Otec
podlaze poblíž klavíru. Otec ji chvíli pozoro šel cestou, kterou dnes hledá celý svět, tou
val, pohladil její kulatou hlavičku a přikročil cestou, kterou otec stále nově a nově objevo
ke klavíru. Matka cvičila Chopinův „Minutový val a kterou se snažil ukázat svému lidu:
valčík" nebo Beethovenovu „Pathetickou soná cestou sebekázně, lásky k bližnímu i ve vě
tu" a když otec vešel, obrátila se k němu s cech hospodářských a politických. Dlouhá
úsměvem a pokračovala ve hře.
cesia — krásný úkol — vznešený cíl!

Křížovka «Českého Slova»

VODOROVNÉ: L První část tajenky (Masa '
rykův citát o demokracii), 24. cizí předpona ;
pro nový, 25. prodlévám, 26. plos, míra, 27.
lokál, 28. íranc. člen, 29. lid. žen. jméno, 31.
dělá obilí v létě, 33. město v již Prancii, 36.
vaří čaj, 38. shromažďuj, 40. střed Rigy, 42.
spojka, 43. prchá, 44. plyn rad emanace, 46.
rozkaz k tavení, 48. íranc. člen, 49. hrob, 51. byl
jím Masaryk (dvě slova), 54. okružní dráha,
56. lat. umění, 57.Yllerbium a hliník, 58. slovo
fatalistů, 60. důležitý zejména u dámy, 61.
angl. konec, 62. má loterie, 63. nepřichází
vždy po slově, 64. arab, syn, 66. ladit v přesmyčce, 68. potřeba koupelny, 69. ptáci, 70.
předložka, 71. angl. rozkazy, 74. slov, zvrat,
zájmeno, 75. drží kolo na osce, 77. tvar slov,
vnést, 78. Masarykovo životní dílo (dvě slova),
92. znamenitá karta, 93. začátek Edinburgu,
94. slov, práskl, 95. zkratka římských císařů,
96. Evropan, 97. má ostny, 99. lat. a, 100. ne
milosrdná, 102. častá odpověď na proč, 103.
veliký počet, 104. skandinávská let. společnost,
105. slov, chytrák, 107. jídlo, 109. obsahuje
dřevo, 111. nenechává, 113.neloupi, 116. čtvrtá
a posl. Část tajenky.

chovní, 9. něm. básník, který žil v Praze, 10.
urán a arsen, 11. cizí zkratka pána, 12. nota
bene, 13. obec na Moravě, 14. čištěno, 15. těžký
kov, 16. masa lidi, 17. íranc. revolucionář,
18. zájmeno, 19. souhlásky slova „kedysi",
20. rus. peníz, 21. arab, jméno, 22. východ,
vladař, 23. třetí část tajenky, 30. druhá část
tajenky, 32. hory Evropy, 34. angl. zbavit se,
35. býv. indočin. panovník, 37. argon a titan,
39. žen jméno, 41. ruský spisovatel, 43. ame
rická zkratka, 45. Demokratická strana, 47.
opak smutku, 50. tvar slov, vsunout, 52. jako
39 kolmo, 53. ital. Londýn, 54. zkr. ozonu,
55. řec. písmeno, 59. konservoval, 64. jako 27
vodorovně, 65. lázně v Německu, 67. hlas ho
dinek, 68. malá obec, 70. íranc. řeka, 72. dok
tor přírod, věd. 73. ne de iaclo, 76. íranc.
člen, 78. český spisovatel v exilu, 79. téměř
80. má loď (2. p. množ.), 81. jako 15 kolmo,
82. hranica, 83. dělá zednik, 84. bývá blaho
dárný i zhubný, 85. postava řec. mythologie,
86. lat. staří, 87. Kiplingův had, 88. zbytky
výprodeje (obr.), 89. slov, tlačí, 90. jako 26
vodorovně, 91. trop, nemoc (4.p.), 94. potřeba
biliardu, 97. otázka způsobu, 98. žádá v přesm.,
101. losovací termín, 105. půlka Londýna, 106.
KOLMO: 2. íranc. předložka, 3. překážka nestojím, 108. končetina, 110. souhlásky nosu,
řič. toku, 4. český básník, 5. slov, tluče, 6. 112. rum bez samohlásky, 114. špan. člen, 115.
íranc. obilí, 7. střed mašiny, 8. moham. du- město v CSR.
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Slovíčko nejmenších
Sedmého- března 1850 se narodil první presi
dent Republiky československé Tomáš Guarrik Masaryk.
V březnovém Slovíčku si o něm každoročně
vyprávíme. Letos pro nejdospělejší z vás
otiskujeme článek spisovatele Jana Herbena:
„Masarykovo mládi". Je to velmi obsažný člá
nek, psaný nádhernou češtinou, jakou Jan
Herben psával. Ctěte článek pomalu a nejlépe
nahlas nebo s někým z dospělých, abyste mu
dobře rozuměli. Vybrali jsme ho také proto,
abyste poznali krásu a bohatost české řeči.
Článek byl už otištěn v čítance pro zahraniční
krajany, kterou roku 1923 vydalo nakladatel
ství ORBIS za podpory ministerstva školství.
Čítanka „Pozdrav z otčiny" byla učebnici na
zahraničních školách dětí našich krajanů, žijiMASARYKOVO MLÁDÍ
Jan Herbe n
T. G. Masaryk sám jednou vypravoval o svém
životě — o svém mládí — bylo to 7. března
1910 na oslavném večeru ve vinohradském Ná
rodním domě. Přehlížeje svůj život a vzpomí
naje na své mládí, Masaryk vyprávěl: Rostl
jsem mezi chudým lidem a vyrostl jsem v ta
kové tísni, že se rozumělo samo sebou, že
budu takovým otrokem jako byl můj otec a
jiní. Neměl jsem nikdy v dětství plánu, že budu
to a to. Až při jedné zkoušce — bylo to v
Čejkovicích, uznal pan děkan, že ten kluk má
něco v hlavě, aby mě rodiče dali na reálku,
že bych mohl být učitelem. Tedy učitelem! Že
by mě to bylo těšilo, to ne, ale učiteloval jsem
a nešlo to, tak mě dali na řemeslo.
Napřed jsem byl zámečníkem. Matka mě do
vezla do Vídně k pánům, u kterých dříve slou
žila. Jako učedník jsem začal dělat podkovy
na boty. A to mě těšilo ani ne den, ale to šlo
týden za týdnem. Potom se ještě něco stalo,
kluci, co se mnou bylí na jedné světnici mně
vytáhli z kufru knížky. Nejvíce mě mrzelo, že
mi prodali atlas, na kterém jsem velice rád
cestoval — to byla má největší radost. Jak
byly knížky pryč, nemohl jsem se už na nic
koukat, nic mě ve Vídni netěšilo, sebral jsem
se a vrátil jsem se domů.
Masaryk se učí kovářem
Potom jsem se stal kovářem, a kovářství mě
— mohu říci — hodně těšilo, víc než co jsem
doposud dělal. Hned jsem byl při práci s vel
kou chutí a šlo to. Pamatuji se, jak jsem jed
nou zrána nosil vodu od studně do kovárny a
polkám učitele, který mě učil v reálce v Husto
pečí na klavír. Ten se na mě koukl — já jsem
ho dobře poznal a viděl jsem, že ho cosi za
razilo.- začerněný kovářský kluk s putynkami
s vodou. Když jsem v poledne přišel domů k
obědu, uviděl jsem, že se něco stalo. Maminka
mně řekla, že jim profesor Ludvik zle vyčinil,
že mě dali na učení a že se musím stát učite
lem. Moje matka, dej jí Pán Bůh nebe, chtěla
ze mě mít vždycky víc, nežli já sám ze sebe.
A tak jejím přičiněním skončilo mé kovářslví.
Masaryk učitelem
Do učitelského ústavu mě ještě nepřijali, mu
sil jsem čekat a tak jsem vypomáhal v Čejko
vicích, stal jsem se učitelským pomocníkem.
Když jsem chodil na pohřby musil jsem odříká
vat latinské modlitby a častěji se mě stávalo,
že jsem slova špatně vyslovoval. Mrzelo mě,
že nerozumím latinsky a že to packám. Chtěl
jsem se naučit latinsky, abych rozuměl při po
hřbu a v kostele. Bylo to divné učení. Doslal
jsem takový starý slovník ve čtyřech jazycích
jaké mívali v Prešpurku na Slovenksu. Já se
učil slovíčkům, jak to běželo hlava-nehlava,
někdy jsem zašel na faru, kde mně nějaké to
slovíčko vždycky pověděli. O vazbě vět jsem
neměl vůbec ponětí, ale mluvili jsme s páterem
Satorou latinsky a to velmi brzy. Když jsem už
uměl mnoho latinských slovíček, napadlo pa
tera Satoru, že bych mohl udělat zkoušku do
gymnasia. Jel jsem do Strážnice a zkoušku
jsem udělal. Chtěl jsem dopředu, chtěl jsem
pracovat, to vím, ale že bych byl věděl, co
chci být, to ne.
Jakýsi plán začal ve mně krystalisovat teprve
když jsem přišel do Vídně na konec gymnasia.
Chtěl jsem se stát diplomatem. To byl můj
první ideál. Abych byl diplomatem, musel jsem
chodit na orientální akademii. Tam jsme se
učili staré arabštině, vyučoval jí rozený Arab
a arabsky jsme psali brkovým perem. Udělal
jsem i jazykové zkoušky, ale nejmenší naděje,
nebylo, že bych já, chudý hoch dostal nějaké
místo v diplomacii. Na to nebylo tenkrát ani
pomyšlení. Tak bylo po ideálu a musil jsem
pracoval dál.
UPOZORNĚNÍ REDAKCE
V článku „Jak se připravoval puč — Z ko
munistických dokumentů o únoru 1948" v
Českém slově z února 1961 vypadl v polovině
druhého odstavce tento text:
Jak je to dobré, prozrazuje Miroslav Bou
ček ve studii „Vznik a vývoj lidových milicí
v únoru 1948", který otiskly Příspěvky k dě
jinám KSČ č. 8 v srpnu 1959. Citujeme jeho
verzi o situaci v ČSR před pučem
Upozorňujeme na toto nedopatření, které asi
zavinilo, že se mnohý čtenář zamyslil nad ná
silným poněkud přechodem od popisu zneuží
vání parlamentu k lidovým milicím. — Výše
citovaný pramen, studie komunisty Boučka, byl
podkladem druhé části našeho článku.
Redakce

