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Setkání ve Vídni
JAROSLAV V. ZICH

Když si americký president Kenne
dy a sovětský ministerský předseda
Chruščov podali ruce na schodech
amerického velvyslanectví ve Vídni,
bylo v tom stisku hodně symboliky.
Tito dva mužové, z docela rozdílných
podmínek, representující dvě gene
race, dva proti sobě stojící systémy,
drží ve svých dlaních budoucnost ce
lého světa. Stisknutím knoflíku mohou
uvrhnout svět do atomické války a
nepředstavitelné destrukce.
Sektám' Chruščova a Kennedyho je
ilustrací nejen současné rovnováhy sil,
v níž tradiční velmoci — Velká Brita
nie a Francie — hrají podřadnou roli,
nýbrž též vývoje, který vrhl do ne
návratné minulosti reality a prostřed
ky mezinárodních vztahů, jež byly
tradiční po desetiletí. Řešení, jež se
před několika léty zdála jednoduchá,
jsou dnes nemožná bez konfliktu.
Spojené státy ztratily monopol atomických zbraní a Sovětský svaz, o
němž jsme si myslili, že je techno
logicky o desetiletí pozadu, má
prvenství v dobývání vesmíru. Komu
nismus, který se před minulou světo
vou válkou omezoval v podstatě na
Sovětský svaz, dnes ovládá jednu
čtvrtinu světa, obývanou jednou tře
tinou lidstva.
Válka, jež v konečné fázi byla pro
středkem k rozhodnutí jinak neurovnafelných sporů mezí mocnostmi, je
dnes nemožná, poněvadž by zname
nala téměř úplný zánik lidstva. Kon
venční zbraně byly nahrazeny atomickými, prostředky to tak hrozné ni
čivosti, že v budoucí válce by nebylo
vítězů — ale pravděpodobně ani po
ražených. Nebude nikoho, kromě
snad těch několika milionů Číňanů, na i
jejichž přežití Mao zakládá svou teo
rii o nutnosti zničení kapitalistického :
světa za každou cenu.
Obé strany jsou si vědomy, že žád
ná nemá převahu, jež by ji uchránila
před represáliemi nepředstavitelné
zkázonosnosti. Jsou zajedno v tom,
jak to řekl president Kennedy, že „je
nutno se vyhnout válečnému konflik
tu — je-li to vůbec možné — poně
vadž ten by nevyřešil žádný spor, ne
potvrdil pravost žádné doktríny; je
proto třeba se postarat o to, aby
naše protichůdné zájmy se nedostaly
do tak přímého konfliktu, že by válka
byla nezbytným následkem."
Pod zorným úhlem těchto skuteč
ností se konala vídeňská schůzka.
Obě strany neměly žádných ilusí o
možnosti dohody. Šlo o osobní kon
takt, o vzájemné poznání. Nebyla to
schůzka, jež měla urovnat diference,
bylo to setkání představitelů dvou
světů proti sobě stojících, kteří chtěli
odhadnout sílu a odhodlání protivní ka. To byl hlavní cíl vídeňského set
kání — a zdá se také jeho jediný
výsledek. Vždyť sám picsident Ken
nedy prohlásil, že hlavním přínosem
vídeňských porad je zmenšení nebez
pečí konfliktu chybnou kalkulací na
obou stranách.
Pokud je možno soudit z informací,
jež jsou o schůzkách k disposici, je
zřejmé, že Chruščov a Kennedy našli
pramálo místa k dohodě či obou
stranně přijatelnému kompromisu. Ne
jen, že názory na řešení aktuálních
světových problémů — Berlín, sjedno
cení Německa, kontrola alomických
zbraní a odzbrojení, reorganisace
OSN, Laos — jsou naprosto odlišné,
ale jak president Kennedy prohlásil,
neexistuje ani společný jazyk. Pojmy
svoboda,
demokracie,
nezávislost,
nevměšování se do vnitřních věcí, ty
znamenají pro Američany docela ně
co jiného než pro Sověty.
I když vývoj posledních dnů se zdá
naznačovat, že setkání nebude mít
okamžitých konkrétních výsledků —
naznačuje to vývoj v Laosu, kde obě
strany přijaly princip příměří a neutralisace — je pravděpodobné, že
Vídeň je počátkem dalších přímých
jednání mezi Bílým Domem a Krem
lem. Obě strany potřebují období
Částečného zmírnění mezinárodního

(Dokončení na str. 2.)

Aféra čs. komunistů ve Spojených národech
Československo má od poloviny
června novou aféru ve Spojených ná .
rodech v New Yorku. Týká se komu |
nistického diplomata Miroslava Nac- ;
valače, rady čs. misse u Spojených ;
národů, kterého americké úřady ob i
vinily z vyzvědačství a_ požádaly, I
aby opustil území Spojených států. |
Podle oznámení amerických úřadů se ‘
Nacvalač snažil získat tajné infor
1
mace o Spojených státech od americ
kého občana, jehož snoubenka žije
v Československu. Nacvalač na Ame
ričanovi vydíral a hrozil mu, že čs.
úřady nepustí jeho snoubenku do
Ameriky, jestliže mu přestane posky
tovat žádané informace. Američan po

nějakou dobu Nacvalačovi informace
podával, ale dohodl se napřed o
nich s americkou tajnou službou.
Když byla Nacvalačovi jeho činnost
předestřena, slíbil, že opustí „co nejdříve" Spojené státy. Termín „co nejdříve" obvykle znamená do 48 hodin. Po tomto slibu však Nacvalač
couvl a čs. misse u Spojených národů začala posílat protestní noty jed
nak americkým úřadům, jednak se
kretariátu Spojených národů, které
žádala o ochranu. Zároveň při tom
ovšem poukázala na nejnovější ko
munistické argumenty, že by Spojené
národy měly přeložit sídlo z New

Yorku jinam, kde by se východním
„diplomatům" dostalo lepší ochrany.
Čs. misse v notě Spojeným národům
oznámila, že obvinění amerických
úřadů odmítá a odmítá též žádost,
aby Nacvalač opustil Spojené státy.
Domáhala se, aby sekretariát Spoje
ných národů „podnikl potřebnou
intervenci u Spojených států". Gene
rální tajemník Spojených národů
Hammorskjold, kterého jinak komu
nistické stály neuznávají, oznámil, že
případ Miroslava Nacvalače sám vy
šetří. V době kdy se České Slovo za
číná tisknout, není další vývoj tohoto
případu znám.

V ČSR fronty na maso, máslo a mléko

těžkého průmyslu způsobuje zásobovací nesnáze
Rozvoj
výrobku. Letos na |are se opakoval
tařka pravidelný zjev ve zkclektivisovaných kravínech; následkem nedo
statku krmiv hladověl dobytek. Ze
jména na východním Slovensku došlo
k značným ztrátám. Situace ve vý
kupu mléka jo velmi neradostná,
přesto, že je zelená píce. Tak třeba
v Severomoi avském kraji do poloviny ;
dubna nebyly dodány čtyři miliony
litrů mléka. Z okresů jenom Vsetín
splnil, ostatní zůstaly pod plánem.
Místek na příklad o 15 procení a
Nový Jíčín dokonce o 19 procení. Ale
ani na ostatních okresech není situa
ce ve výkupu mléka růžová. Obyva
telstvo měst i venkovských obcí stojí
od časných ranních hodin ve fron
tách před mlékárnami. Fronty na ma
so jsou nepřetržité a trvají již od
vánoc. Nejcilelnější nedostatek masa
byl v době velikonoc. V dopisu do
zahraničí napsala jedna z Pardubic:
„Zůstaly jsme od soboty bez masa
na svátky. Na celém okrese nebylo
maso a ženy, které stály hodiny ve
frontě dostávaly pro celou rodinu j
jen 15—20 dkg." Fronty na maso, mlé-;
Vázne zásobování obyvatelstva
ko a máslo byly v Československu í
V zemědělství se velmi nepříznivě
ještě v červnu.
projevují následky násilné kolektiviNedostatek textilního zboží
sace. Ačkoliv podle úředních komu
'
i ostatních věcí
nistických hlášení stoupla zemědělská
Závady jsou nejen v nedostatečném I
výroba proti předloňsku o sedm pro
cent, není dost masa, ani mléčných zásobování obyvatelstva poiravinami. I

Koncem května vydala Státní plá
novací komise v Praze zprávu o plně
ní plánu za první měsíce třetí pěti
letky. Zpráva poplašila vedoucí čini
tele čs. komunistického režimu a za
bývala se jí i vláda, neboť první mě
síce třetí pětiletky neskončily pro re
žim právě nejlíp. Koncem dubna
letošního reku bylo vyrobeno o 13
tisíc tun železa míň, než určil plán.
Do výrobního plánu chybělo dále 36
tisíc lun oceli a 18 tisíc tun válcova
ného materiálu. Následkem toho prý
nevyřízené zakázky dosáhly už 31.
března 1961 sto tisíc tun. Také těžba
černého, zejména koksovalelného uhl:
nesplnila plán. Rovněž těžké strojí
renství a všeobecné strojírenství a
chemie neplní plán, jakže vývoz
vázne a provádění investičních prací
doma, v ČSR, rovněž pokulhává za
plánem. A potravinářský průmysl?
Neplní rovněž plán, prý k vůli nedo
statkům v plnění výkupu zeměděl
ských výrobků, neboť nemá z čeho
vyrábět, protože loňská zemědělská
výroba byla malá.

jako je maso, máslo, mléko, chléb,
ovoce a zelenina, ale i zásobování
věcmi denní potřeby vázne. Přede
vším není dost oděvů všeho druhu,
velký je nedostatek dětské konfekce,
povlaků, nejsou některé druhy ba
vlněných tkanin, pleteného prádla a
obuvi. Na Strakonicku nelze nikde
koupit dětské punčochové kalhoty,
pracovní košile, manšestrové zboží a
je kritická nouze o další běžné druhy
textilních výrobků. Podobné stížnosti
dostává čs. komunistický tisk z ostat
ních krajů, takže nedostatek textil
ního zboží je celostátního rázu. Kro
mě toho nejsou v československých
obchodech k dostání výrobky, kterc
jinak Československo v obrovském
množství exportuje do ciziny, jako
jízdní kolo, šicí stroje, ledničky a do
konce není dost televisorů. Naděje
na odstranění všech těchto nedostat
ků v zásobování nejsou valné, neboř
vše nasvědčuje tomu, že komunistická
diktatura v Československu má větší
zájem na těžkém průmyslu, než na
spotřebním. Na přání Sovětů stup
ňuje výrobní cíle těžkého průmyslu
jako jsou uhelné doly, hutě, energe
tika, těžké strojírenství, chemie — a
to za cenu, že i nadále bude muset
čs. občan stát ve frontě na maso a
ostatní důležité potraviny.
—ar.

Československý vzor k uchvácení moci ve státě

Z komunistických dokumentů o únoru 1948
Příklad Československa
o komunistické taktice
My i oni, demokraté i komunisté
shodně označují události v únoru 1948
za puč. Už 13 let se KSČ sekundová
na soudí uhy z celého sovětského blo
ku, snaží přesvědčit svět, že její tvr
zení, že šlo o puč „reakcionářů", je
to jedině pravdivé. Velmi jí záleží na
tom, aby se jí věřilo.
Komunističtí propagandisté nebýva
jí však jen vytrvalí v opakování toho,
co si usmyslili; čas od času na ně
přicházívá chuť pyšnit se úspěchy a tu
pak se stává, že (jak se říká) .ukápnou božskou. Jindy je důvodem jejich
otevřenosti, ba upřímnosti, náhlá
změna „generální linie" jejich „rodné"
strany, Fnie, klerá dnes platí a zítra
třeba už je zase odvolána — ale ta
trocha času stačí prozradit kousky
pravdy.
Naši komunisté nejsou výjimkou a
proto jsme byli s to tlumočit našim
čtenářům už z řady dokumentů, vy
daných KSČ — z článku a studií o
lidových milicích, o zneužití parla
mentu, o ilegální práci komunistických
kolaborantů v sociální demokracii a
pod. — které ukazují prstem na Ko
munistickou stranu Československa
jako na organizátora únorového
puče.
I
Dnes si připomeneme ještě jeden
takový dokument, poslední, který j
máme zatím k disposici a jenž má i

rovněž vztah k přípravě převratu v
ČSR. Je to článek Jana Kozáka, uči
tele na tzv. Vysoké škole stranické,
který byl pod názvem „K objasnění
postupu ÚV KSČ v boji za získání vět
šiny národa v období před únorem
1948" otištěn v březnu 1958 v č. 2
..Příspěvků k dějinám KSČ".
KSČ organizuje rozvědky
V únoru 1956 zasedal v Moskvě
XX. sjezd sovětských komunistů, na
němž — jak si jistě vzpomenete —
Chruščšov těžce sepsul Stalina a me
tody jeho vlády. Ledacos se pak na
čas změnilo, samozřejmě i v Česko
slovensku, jehož komunističtí vůdcové
nikdy nepřestali otvírat deštník, když
u Kremlu zaprší...
Píše Jan Kozák: „Když XX. sjezd
svou kritikou kultu osobnosti, zdůraz
něním leninské zásady kolektivního
vedení a rozhodující úlohy lidových
mas v dějinách otevřel i historikům
cestu k nápravě různých nedostatků,
omylů a chyb, bylo jasné, že i pro
zpracování historie strany z období
let 1945—1948 musí historici prověřit
své práce, dosavadní poznatky kon
frontovat s výsledky skutečného vě
deckého bádání a soustavně je do
plňovat."

KSČ, že jen oni všechno vymysleli a
dirigovali — a smělo se myslet na
„skutečné vědecké bádaní".
Kozák ve svém článku přiznává, že
„řada materiálů" z let 1945—48 „zů
stávala dlouho širšímu okruhu vědec
kých pracovníků nepřístupná", napří
klad doklady ze zasedání ústředního
výboru KSČ ze září 1946 a z roku
1947. Samostatnou součástí těchto do
kladů — o nichž se dodnes neví,
byly-li skutečně dány k dispozici šir
šímu okruhu například historiků —
jsou takzvané „Zprávy z organizací",
na jejichž podkladě byly prý připra
vovány zásadní referáty pro jednot
livá zasedání ústředního stranického
orgánu. O těchto „Zprávách" se nyní
dovídáme některé podrobnosti. —

Oč tu jde?
V polovině roku 1946 začal ústřední
výbor Komunistické strany rozesílat
asi na 500 adres (členům ÚV, poslan
cům, vedoucím funkcionářům v krajích
a okresech a dalším spolehlivým sou
druhům) dopisy, v nichž žádal o vy
líčení poměrů v okolí adresátů, o po
pis ohlasu na politiku KSČ, o odpo
vědi na specifikované otázky, o in
formace všeobecně. V průběhu roku
1947, píše Kozák, „byla již tato praxe
plně rozvinuta ... okruh informátorů
Řečeno jazykem srozumitelnějším, byl postupně rozšiřován... na neju nás se mělo přestat s tvrzeními, že zkušenější kádry strany".
všechnu chytrost a moudrost snědli
(Dokončení na str. 2.)
jen Gottwald a soudruzi z politbyra

SVĚT BEZ ILUSE
Vídeňské rozhovory presidenta Kennedyho s premierem Chruščovem na
začátku června byly užitečné potud,
že si západní a východní svět mohl
ústy svých nejvyšších představitelů
přesně zjistit, jaké stanovisko má
druhá strana a kde je mez její
ústupnosti či neústupnosti. President
Kennedy teď ví, že Chruščov nejdéle
koncem roku něco podnikne v Ber
lině, kterým už tak dlouho vyhrožuje,
a Chruščov ví, že až něco podnikne
v Berlíně, západní spojenci nebudou
nečinně přihlížet, ale sáhnou k ně
jaké protiakci. Kennedy také ví, že
sovětská vláda bude razit novou
formuli pro všechna mezinárodní jed
nání a všechny mezinárodní instituce.
Touto formulí je zásada, že — podle
sovětského požadavku — jak ve
Spojených národech, tak všude jinde
by v budoucnu měl být v čele repre
sentant západu, representant východu
a jako třetí také representant neu
trálních států. V hantýrce mezinárod
ních komentátorů se už začalo říkat
této formaci tří „ruská trojka". Jenže
Chruščov ví — a ostatně to i Kennedymu na plná ústa řekl, že na neu
trály není spolehnutí, že se neví, jak
by v závěrečném kole hlasovali o
protože by neutrální představitel
mohl hlasovat se západem a proti
Moskvě, pojišťuje se Chruščov proti
této nepříjemné možnosti ještě tím,
že si vyhrazuje právo veta. V přípa
dě, že by dva členové ruské trojky
hlasovali proti třetímu — sovětskému
— zástupci, uplatnil by kremelský re
presentant právo veta, čímž by sice
ukončil hlasování, ale neudělal konec
problému.

Sovětský požadavek, zcela nepři
jatelný pro západní svět, má svou
velmi poučnou stránku. Sověty by jej
chtěly prosadit při dvou dnes nej
choulostivějších mezinárodních zále
žitostech, jimiž jsou jednak porady
o zákazu pokusů s nukleárními zbra
němi, jednak při rozhovorech o vše
obecném odzbrojení. V obou těchto
případech je užší nebo širší dohoda
možná, ovšem za předpokladu, že
dozírající orgány budou míti velmi
široké právo kontroly. Sbor kontro
lorů bude v Moskvě a právě tak
jiný sbor bude ve Washingtonu.
Jestliže ten či onen sbor kontrolorů
dostane pokyn, že se na Sibiři nebo
v kalifornské poušti provádějí ato
mové pokusy, vydají se členové sbo
ru na místo a zkontrolují, zda pověsti
odpovídají pravdě či nikoli a nařídí
potom další opatření. Takto v hru
bých rysech si přeedstavuje kontrolu
západní svět. Sovětský názor je zcela
jiný. V případě, že moskevský sbor
kontrolorů dostane zprávu o tajných
pokusech na Sibiři, nevydá se nikdo
nikam, nýbrž sešla by se porada jed
noho západního, jednoho východní
ho a jednoho neutrálního zástupce a
radila by se, co učinit. Zástupci zá
padu a neutrálů by se patrně do
hodli, že se pojede na Sibiř. V tako
vém případě by použil sovětský zá
stupce práva veta, cestu znemožnil a
vyšetřování ukončil. Takto si kontrolu
představují sověty.
Je očividné, že za těchto okolností
nikdy k dohodě o zákazu nukleár
ních pokusů nedojde a taky porady
o všeobecném odzbrojení, i když bu
dou zahájeny, jsou vlastně mrtvě
narozeným děckem. Proč se vůbec
budou konat? Aby se ukázalo světu
a zejména neutrálním státům, které
v současné době získávají větší a
větší význam jako porota mezi zápa
dem a východem, kdo nese odpověd
nost za ztroskotání porad, kdo nese
odpovědnost za to, že se bude dále
vydávat více peněz na zbrojení a tu
díž méně peněz na zahraniční po
moc, zejména hospodářsky méné vy
vinutým národům, které ovšem v té
to pomoc správně vidí jediné výcho
disko, jak se rychle vyšvihnout hospo
dářsky i politicky do rodiny moder
ních států.

(Dokončení na str. 2.)
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Svět bez iluse
(Dokončení se str. 1.)
Chruščov ovšem ví, že jeho postup patrno
neutrály nepřesvědčí o správnosti moskevské
ho stanoviska. Jestliže je přes to zastává, musí
pro to mít vážné důvody. Není nesnadné je
vycítit. Skutečnost je protě ta, že také v ko
munistické říši není všechno v pořádku a že i
když opomineme velmi závažný rozpor mezi
rudou Čínou a Sovětským svazem, je stále
ještě mnoho problémů jak v Sovětském svazu,
tak v satelitních státech, o nichž je lépe udržo
vat západní svět v nevědomosti. To je důvod,
proč Chruščov nemůže potřebovat ve svém
impériu žádné kontroly, ať už by dozírali na
atomový výzkum nebo na odzbrojení. Železná
opono má nadále zůstat neproniknutelnou
železnou oponou a kontrolovat se nebude. Stu
dená válka proto nadále trvá, ba podle všech
známek se spíš zesílí a podle důrazu, jaký
Chruščov nasadí v případě Berlína, snad do
konce i velmi ostře. Po té stránce přinesly roz
hovory Chruščov — Kennedy ve Vídni jasno:
žádná strana si už nedělá iluse, že je před
námi růžová budoucnost a popěvky o koexi
stenci, okrašlované tolika vidinami, se smršťují
na realistické vědomí, že ted půjde o holou
existenci.

Prof. Dr. F. Munk „60"
František Munk, profesor politických věd na
Rced College ve městě Portlandu, ve státě
Oregon, se dne 26. května t.r. dožil šedesátky.
Byl již v Československu publicisticky činný
před druhou světovou válkou, psal odborné,
národohospodářské články v Lidových novi
i
nách a v Přítomnosti. V té době byl generáltím tajemníkem Pražských vzorkových vele :
trhů. Ještě před válkou odjel se svou choti, .
známou sociální pracovnici do Spojených států,
kde studoval na universitách. Trvale se usadil
v Portlandu, kde je již řadu let profesorem a ।
kde vystoupil na veřejnost, když založil „Spo
lečnost pro zahraniční politiku'',, která si vzala
za úkol informovat a poučovat americkou ।
veřejnost o problémech mezinárodní politiky.
Roku 1955 založil dr. Munk ve spolupráci s
jinými předními americkými osobnostmi organisaci „Great Decisions", jejímž posláním je
seznamovat intelektuální kruhy s principy
americké zahraniční politiky. Koncem roku
1955 dostalo toto hnutí vedené prof. dr. Man
kem na konferenci ve Washingtonu od Johna
Forstera Dullese t. zv. „National Community
Award", který' dává Foreign Policy Association. Cena byla udělena s konstatováním, že
organiisace, které náš jubilant stál v čele,
dosáhla nejvyšších pokroků v oboru výchovy
v mezinárodních otázkách. Prof. dr. Munk v
posledních dvou letech působil v kulturním od
dělení rozhlasové stanice „Svobodná Evropa"
v Mnichově a nyní se znovu vrátil na své
působiště na Reed College v Portlandu. Je na
dále aktivně činný, především v televisních a
rozhlasových pořadech, nejčastěji na stanicích
ve státech Oregon, Washington a Kalifornie.
Do dalších let přejeme jubilantovi hodně zdrá
vi a mnoho dalších úspěchů v jeho záslužné
činnosti.

(Dokončení se str. 1.)
napětí. Chruščov aby zjednal pořádek v země
dělské produkci a některých jiných hospodář
ských odvětvích, aby mohl zvýšil produkci
spotřebních statků a tak alespoň částečně
uspokojil obyvatelstvo, domáhající se zvýšení
životní míry. Příliš často se na svých cestách
po SSSR setkává s otázkou, na co je třeba do
bývat vesmíru, a zda by nebylo lépe věnovat
více pozornosti investičních statků a výrob*
kvalitního šatstva a obuvi. Na druhé straně
pak Amerika potřebuje čas, aby dohonila So
věty v některých úsecích zbrojení, obzvláště
pak v interkontinontálních střelách. Kennedy
zdědil řadu obtížných vnitřních i mezinárod
ních problémů, pro jejichž řešení potřebuje čas.
Je si též vědom toho, že je třeba hledat nové
formy jak čelit komunistickým metodám infil
trace a subverse, jimiž se jim podařilo do
sáhnout pozoruhodných úspěchů v řadě asij
ských zemí.
Zdá se, že Vídeň přesvědčila Kennedyho v
tom, že Sověty rozumí jen fakteké síle, a jen
tu jsou ochotny brát v úvahu při mezinárod
ních jednáních. Posílení posice Ameriky a jejích
spojenců je nezbytné, mají-li Sověty být po
hnuty k ústupkům. Ve zprávě o konferenci, již
president podával americkému lidu televisí a
rozhlasem, a v pozdějším (8. června) projevu
k vedoucím redaktorům hlavních amerických
listů, Kennedy zdůraznil, že není vyhlídky na
rychlé řešení. Ameriku, jako hlavního ochránce
věci svobody, očekává v této generaci mnoho
tvrdé práce bez naděje na okamžitý úspěch,
„Naše pochopení skutečné podstaty a celosvětového měřítka tohoto zápasu", prohlásil
Kennedy, „musí nás vést k realisaci skuteč
nosti, že tento boj bude trvat dlouhou dobu."
Poukázal na to, že Chruščov se netajil svým
přesvědčením, že čas hraje do rukou komunis
mu a že rozhodující bude vývoj situace v ne
vyvinutých zemích, kde komunistické revoluce
a Kremlem podporované „národně osvobozo
vací války" eventuálně rozhodnou o světovém

O PŘEMÝŠLENÍ NAD UŠLECHTILÝM
KAMENEM A O NÁBYTKU TUZEMSKÉM
A EXPORTNÍM
Ostravský komunistický deník (jiný tu ostat
ně nesmí vycházel) Nová svoboda otiskl 8.
dubna t. r. článek nadepsaný „V ušlechtilém
kameni pracujeme". Podtitulek: „Odpověď ute
čenci Michlovi do Švédská."
Stalo se toto: Pan Michl, bývalý správce ne
bo majitel (neznám p. Michla a z článku sou
druha „ink" není docela jasné, co přesně byl)
kamenického závodu v Mikulovicich na Ostrav
sku utekl v osmačytřicátém na Západ a dnes
pracuje, zřejmě ve svém oboru, ve Švédsku. —
Do zásilky švédské žuly,, adresované do Mikulovíc, přibalil asi někdy začátkem tohoto roku
tento vzkaz: „Co děláte, votroci? Michl."
Vzkaz byl nalezen zřejmě nějakým přehor
livým soudruhem a doslal se dokonce až na
redakční stul Nové svobody v Ostravě, až k
peru továryše „ink". A ten se rozepsal o „ka
meni revoluce", co je teď v Mikulovicich prý
zpracováván (ta žula ze Švédska k němu pa
tři?), o tom, že „i ty nejfajnovější kusy" se tu
dělají — a jak se lidi tuží a dokonce nad plán
pracují. Končí to povídáni na adresu p. Michla:
„Aspoň máte o čem přemýšlet.."
Dodávám: Článek se soudruhům tak líbil, že
byl dokonce zařazen — až po týdnech ovšem,
až 21. května t.r. — do pořadů čs. rozhlasu. —
Mně se ten příběh po pravdě řečeno taky
zamlouval: Poskytuje znamenitou příležitost
zmínit se o práci těch, kdo těží náš domácí
„ušlechtilý" resp. „revoluční kámen".
Chtěl bych se zeptat, jestli se zaměstnanci
kamenolomu na Zbraslavi už dočkali nové jí
delny, umývárny a kanalizace, která jim byla
slíbena právě před třemi lety?
Chtěl bych se zeptat zaměstnanců lomu v
Mi lově na Blovicku, zda mechanizace práce je
stále ještě „ve hvězdách" — jako byla ještě
před dvěma roky. (Zakročil snad Gagárin?)
Kameníci v Mrákotině u Telče si před dvěma

vítězství komunismu. „Já však věřím", prohlásil
president Kennedy, „že čas ukáže chybnost té
to komunistické teorie; ideje svobody, nezávis
losti a práva na sebeurčení národů — nikoliv
komunismus — jsou budoucností lidstva, jež
prokáže, že svobodný člověk má vůli, odhod
lání a potenciální schopnosti, jež ho povedou
k vítězství v boji za svobodu".
Shrneme-li výsledky vídeňského setkání Ken
nedyho a Chruščova, a porad amerického pre
sidenta s francouzským presidentem de Gaullem a britským ministerským předsedou Mocmillanem, je nepochybné, že tato exkurse do
osobní diplomacie má nesporně kladné výsled
ky. Kennedy ukázal svou odhodlanost a ne
kompromisní postoj v hájení věci svobody a
zájmů nejen Ameriky, ale i jejich spojenců. A
zdá se, že Chruščov si odnesl dojem, že má
co jednat se státníkem, který usiluje o zacho
vání míru, který však je rozhodnut bránit svo
bodu i za cenu ztracení míru.
Setkání bude mít jistě i podstatný vliv na
americkou zahraniční politiku. Kennedy se
utvrdil v přesvědčení, že boj s komunismem je
dlouhodobý, vyžadující mnoho obětí od svo
bodného světa a hlavně Ameriky; že bude
sice veden prostředky ne zcela mírovými,
avšak takovými, aby nedošlo k otevřenému
válečnému střetnutí; že hlavní fáze tohoto
boje se bude odehrávat v nově nezávislých
zemích v méně hospodářsky a politicky vy
vinutých částech světa, kde Spojené státy a
hospodářsky silní spojenci (hlavně Kanada,
Velká Britanie, Německo, Francie] musí zinten
sivnit svou pomoc; a konečné, že i když si
tento zápas vyžádá značných obětí a času,
bude konečné rozhodnut ve prospěch svobody
a demokracie.
To je výsledek vídeňského setkání, počátku
nové fáze mezinárodních styků, jež však budou
jen pokračováním a zintensivněním boje svo
bodného světa proti komunistickému útlaku a
expansi.
Jaroslav V. Zich

(Dokončení se str. 1.)
Pan učitel z partajní univerzity vykládá, ze tu
šlo o „konkrétní shrnutí zkušeností a inicia
tivy stranických organizací a členů", o „naslou
chání (jejich) názorům a zkušenostem", o spolu
práci vedení strany s členstvem — o jistý druh
styku s „masami".
S klidným svědomím můžeme tuto akci KSČ
nazvat organizováním rozvédek. A zdá se nám
být zajímavé, že je začla vytvářet krátce po
volbách 26. května 1946. Komunisté vyšli z
voleb jako nejsilnější strana, ale je hodně
pravděpodobné, že jim porážka na Slovensku
(kde dostali sotva třetinu hlasů) spletla roz
počet; že se jim nelíbilo ani oněch 38% hlasů
v celostátním průměru: čekali víc.
Rozhodli se proto vytvořit si síť informátorů
a používat je, abychom tak řekli k boji za
frontou Národní fronty, již si jako zvláštní or
gán vymysleli, která se jim však přestala líbit,
když nefungovala přesně podle jejich gusta.

Komunisté využívají kulturní výměny ke špionáži

Výbor Rady Svobodného Československa na
svém zasedání ve dnech 20.—21. května 1961
v New Yorku zaujal stanovisko k jednotlivým
mezinárodním problémům. Zabýval se výsledky
t. zv, kulturních výměn mezi svobodným svě
tem a zeměmi sovětského bloku a konstatoval,
že tyto výměny jsou příliš jednosmerné a je
jich používáno komunisty k politické propagaci
ve svobodném světě, aniž se dosáhlo uspoko
jivé reciprocity. Obzvláště v oboru cestovního
ruchu je výměna omezena stále jen na ojedi
nělé oficiální komunistické delegace, na ná
vštěvy odborníku, jejichž úkolem je použít
návštěv ke kopírování — ba v častých přípa
dech jde přímo o hospodářskou a vědeckou
špionáž. Při tom prostým občanům zůstává
otevřena jen jediná cesta na Západ — přes
Plzeň. Občané si právem naříkají, že oprava ostnaté překážky. Rada Svobodného Česko
□ čištění šatů trvá přes tři neděle. Stížnosti se slovenska tlumočila příslušným činitelům své
též množí no správkárny obuvi, kde se musí stanovisko ke kulturní výměně a zkušenostem
také několik týdnů čekat.
získaných v případě Československa a hodlá

Záznamy

Z komunistických doku
mentů o únoru 1948

Setkání ve Vídni

lety stěžovali (redakci tehdejšího krajského
orgánu KSČ „Jiskra"), že přesto, že plní plán,
nedostali tolik vysavačů prachu, kolik jich po
třebovali; že musí dále jíst v jídelně, která je
„naprosto nehygienická". Změnilo se něco?
„V severoslovenských kameňolomoch a štrko
pieskoch v Kráľovanoch je to so starostlivosťou
o tudi stále horši", přiznala bratislavská Prav
da dne 25,. 7. 1960. „Prešli roky" od doby, co
tu byly pro dělníky sprchy, aby se mohli umýt,
co fungoval elektrický boiler, co bylo dost
pitné vody. — Došlo k nápravě?
Četl jsem v Jihočeské pravdě (vydávané v
Budějovicích) dne 2. března t. r., že největší ne
dostatky v bezpečnosti a ochraně práce jsou
právě v kamenolomech. Chybí sociální zaříze
ní, dělá se jen málo proti prašnosti...
Mohlo by takových zpráv být víc, ale to
snad není třeba. Pan Michl měl, zdá se mi,
hodně pravdy, když se našich kameníků ptal,
co děláte, v o t r o c i. Víc pravdy, než soudruh
„ink" z ostravské Nové svobody, který básnil
(na kvadrát) o „ušlechtilém kameni, na němž
se pracuje".
Za jakých podmínek pracuje! Dávají oprav
du námět k přemýšlení — ale pro soudruhy z
diktatury prý proletariátu!
Dospěl jsem k závěru, že názory na náby
tek, vyráběný podle návrhů a v tempu, jež
jsou předepsány plánem soudruhů z KSČ, se
od sebe značně liší. Velmi záleží na tom, zda
zákazník je z tuzemska nebo ze zahraničí. —
Posuďte sami.
Praví zpráva,, otištěná v budějovické Jiho
české pravdě dne 8. února 1961: „Nábytkové
soupravy z Leden ic putují do Itálie a Sovět
ského svazu. Do Maďarska a Adenu se expor
tovali ložnice. Ani na jednu nepřišla reklama
ce..." Ledeničtí budou prý vyvážet i do An
glie, Rakouska, do Německa, ba i na Česko
slovensko se má dostat.
Hlásil pražský rozhlas 22. května odpoledne:
„Před chvílí skončila v Moskvě na čs. velvy
slanectví tisková konference o naší výstavě
nábytku, která potrvá do 18. června. Ředitel
soudruh Mareš řekl, že čs. výroba nábytku jen
za minulý rok představuje plně naložený ná
kladní vlak s 8.000 vagony. Největší část ex-

tak učinit opět na podzim tohoto roku, jakmile
bude možno zhodnotit poznatky z prázdninové
cestovní sezóny. Dále se Rada Svobodného
Československa zabývala otázkou Tuzexu a
nátlaku, který je vykonáván zástupci Tuzexu
na některé krajanské firmy. Své stanovisko a
příslušné návrhy předloží RSČ kompetentním
úřadům. V činnosti publikační připravuje vydá
vání anglického zpravodaje, jímž by byli za
hraniční političtí a veřejní představitelé infor
mováni o programu a stanovisku Rady, a o je
jím hodnocení vývoje v Československu. Kromě
toho má výbor v úmyslu, pokud’ mu to finanč
ní prostředky dovolí, vydávat zprávy pro in
formování čs. veřejnosti v zahraničí, jež by vy
vracely nehoráznou komunistickou propagandu
mezi krajany. RSČ doporučuje, aby naše kra
janská veřejnost podporovala ušlechtilé snahy
krajanské kulturní instituce — Matice Vyššího
Vzdělání.

portu je určena do SSSR, kde se těší velikému
zájmu a oblibě. Lidé mu často dávají přednost
před finským, který je znám po celé Evropě."
Finský nábytek je sice znám v Evropě, ale
nikoliv (opravuji soudruha Mareše) v Česko
slovensku. Tam je normálním lidem (kromě
„nové třídy, ovšem) znám jen nábytek domácí
výroby. Jak se zdá, jenom přebraný zbyteček
z oněch 8.000 vagonů.
Dno 23. února t.r. Jihočeská pravda (ta, co
chválila nábytek z Loděnic) přinesla dopis p.
Berana ze Sedla: Dva mladí lidé si koupili lož
nici domácí výroby (z Bučovic) a dopadlo to
nakonec tak, že si museli postel „doslova podezdit cihlami", aby se jim nepropadla.
Citujeme Dikobraz ze 27. dubna, v němž
Antonín Jiráček liči (pomyslnou sice, avšak o
řadu stížnosti došlých do redakce se opírající)
„e.xpozici 1961" — výstavu nábytku tuzem
ského trhu:
„Zde vidíte skřínku M-303, která vás pře
svědčí o tom, ,že nejen nohy, nýbrž i sklopné
dveře lze skřížit. (Vyrobil Tatra nábytek v
Provenci.) Pojmenování pohovka vzniklo od
toho, že konstruktéři dali svým hlavám pohov,
což se odráží na zcela nevyhovujícím materiá
lu. U čalouněné židle a křesla si laskavě po
držte kapesník u nosu, neboť pěnová guma
páchne. (Vyrobil závod Interiér v Praze.) Ne
ráčte prosím ještě odkládat kapesníky, neboť
u skříně U 215 z UP závodů v Rousínově to
zavání nedodělávkami... Skříň VP 215/1 se ।
račte prohlédnout jednak vstoje, jednak noha ;
ma vzhůru, neboť vrchní dýha na dveřích je
obrácená." A dlouze ještě dál a podobně, až
po závěrečné zjištění: „I když je nábytek ne
dostatkové zboží, nemusí mít přece nedostat
ky. To rozhodně ne!"
Potud soudruh Jiráček. —
Dovolte mi položit tyto otázky:
Proč je v ČSSR (Čs. sovětské socialistické
republice) nábytek „nedostatkovým zbožím",
když se ho vyrábí tolik tisíc vagonů ročně?
Protože se ho tolik vyváží?
Spokojuje se zahraniční zákazník se vším, co
dostane? 1 například se skřínkou M-303, skří
němi U 215, U 215/1? (Asi nikoliv.)
Dává se snad tuzemskému trhu přednost jen
— špatným zbožím? (Asi ano.)
fousek

Politika „stavění hráze"
Koncem roku 1946 dostává totiž ústřední výbor KSČ například tyto zprávy |v závorce jsou
mísra, z nichž citovaná hlášeni došla): „Pomě
ry uvnitř Národní fronty jsou na Prachaticku
naprosto neuspořádané, a to proto, že ostatní
partneři jsou vždy v protikomunistickém bloku.
(Prachatice.) Skoro se nedá mluvit o Národní
Frontě, spíše o dvou blocích: KSČ a antiKSČ.
(Ústí nad Orlicí.) Jak na okresním národním
výboru, tak i v jednotlivých místech dochází k
seskupení 3 stran proti KSČ. (Kamenice nad Li
pou, Louny, Brno Zábřeh.) Všechny tři politické
strany utvořily blok proti naší straně. (Pří
bram.)" A podobně.
Vypráví soudruh Kozák dále ve svém článku:
„V jednotlivých místech sílila tendence vytvořit
blok druhých stran proti KSČ ... Úsilí o vytvo
ření protikomunistického bloku sil dovedli ko
munisté v řadě míst úspěšně rozbíjet tím, že
„stavěli hráz" mezi prosté členy druhých stran
a jejich vedení..."

Kdo prožil v Československu leta 1945—1948
ten dobře ví, proč se vytvářel „protikomunistic
ký blok": Obrazně řečeno, májové růžky sou
druhů z roku 1945 narůstaly do čertovských
rohů; všude, na každém kroku bylo cítit jejich
zpupnost, jejich diktátorské choutky, které na
prosto neodpovídaly tomu, že 62% voličů (z
května 1946) jim hlasováním pro nekomunistic
ké strany odepřelo důvěru. Tato většina do
spělých občanů republiky se docela legální a
demokratickou cestou sdružovala, bránila se,
sjednocovala v odporu proti metodám KSČ. —
První reakce komunistů byla ta, již dobře
vykresluje citovaný Kozákův článek: Rozhodli
se k opatrnějšímu postupu,, rozhodli se „nepoplašit nutné spojence, získávat je praktickou
politikou a ne vytyčováním konečných- hesel
politické linie strany..." — Tou „praktickou"
politikou bylo například ujišťování živnostníků
a drobných výrobců, že komunisté nemyslí na
jejich zničení, naopak, chtějí je podporovat. A
hlavně vesnice nesměla být „poplašena": proto
komunisté věrolomně tvrdili, že nepomýšlejí na
tvoření kolchozů. Ostatně, pro každého byl po
ruce hezký slib.
Ve stínu léto pokrytecké politiky balamucení
občanů přikročili čs. komunisté pod záminkou
,'boje proti agentům" k přímým akcím proti
politickým partnerům. Za všechny připomeňme'
jako ukázku události na Slovensku na podzim
1947, kdy se zmocnili pozic, kleré naprosto
neodpovídaly jejich podílu na důvěře sloven
ských voličů. Pomohlo jim ministerstvo vnitra,
řízené komunistou Noskem, a organizované
„demonstrace" slovenských „odborářů", koman
dovaných komunistou Zupkou.
Práce rozvědek KSČ je zdokonalena. Ústřed
ní výbor strany dostává před svým zasedáním
na konci listopadu 1947 zprávy, které již (cituieme Kozáka) „vyjmenovávají funkcionáře jed
notlivých stran, kteří spolupracují s komunisty".
(Zasedání pak dalo pokyn k vyvolání puče.)
Dnes je již známo, že spolupráce vtyček v
jiných stranách byla kupována slibem lichoti
vých funkcí a výnosných úřadů — ale taky na
příklad vydíráním. Oba způsoby jsou konec
konců hodné bolševických metod a nemusí tedy
překvapit, že patřily k taktice, již KSČ reago
vala na výsledky výzkumu veřejného (a partaj
ního) mínění, o němž jsme se s pomocí sou
druha Jana Kozáka tak dobře poučili.
Nebylo by správné myslet si, že bolševici
různých zemí různých světadílů neznají československý příklad. Naopak: Velmi mnohým z
nich — zejména komunistickým stranám v „ka
pitalistických" zemích — byl taktický postup
KSČ v leiech před únorem 1948 doporučen jako
vzor. Odchod z domova nás nezbavil povin
nosti upozorňovat na toto nebezpečí. —osm—

KRONIKA
NA BRNĚNSKÉ UNIVERSITĚ byl nedávno na
lezen neznámý manuskript Mistra Jana Husi s
nápisem „elemento laiinae et boimicae linquae . Fragment obsahuje osm listů.
(řl)
SMETANOVA „PRODANÁ NEVĚSTA" je v
současné době v reportoiru vídenské státní
opery.
(kš)
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RUŠENÍ ZAHRANIČNÍHO ROZHLASU
bude to období státní návštěvy sovětského
ministerského předsedy Chruščova ve Spoje
ných státech v září roku 1959. Vodítkem nám
při tom bude ruské vysílání Hlasu Ameriky.
Toto vysílání bylo ode dne Chruščovova pří
jezdu do Spojených států a potom téměř po
nistického rušení rozhlasů nevedlo k ničemu.
celých osm měsíců rušeno poměrně velmi má
Sovětský režim a později i vasalské režimy,
lo. Ve skutečnosti, některé dny rušení kleslo
tuto a všechny pozdější podobně výzvy a žá
pod jedno procento celkového vysílacího času
dosti Spojených národů prostě ignorovaly.
těchto relací. A nikdy procento rušení nepře
Cílem sovětského rušení, jak se zdá, je ze
kročilo 42 procent celkového času. Za této si
jména zabránit lomu, aby občané mohli slyšel
tuace se začaly ozývat hlasy, že snad sovět
názor na jakýkoli důležitý problém, k němuž
ská vláda opustila z valné míry svou dosa
sovětský režim zaujal opačné stanovisko. So
vadní politiku rušení zahraničního rozhlasu.
větská úřední místa obvykle ospravedlňují ru
Potom však přišla náhlá změna. Časově tato
šení tvrzením, že rozhlas svobodného světa a
změna souvisela s incidentem amerického le
zejména americké vysílání určené pro Sovět
tadla U 2, a s nezdarem pařížské konference
ský svaz je v podstatě vměšováním do vnitř
no nejvyšší úrovni. Tak na příklad loni 10.
ních záležitostí země. Američané nepovažují
května 63 procenta projevu amerického mini
Tento argument za přesvědčivý již proto, že
stra zahraničí Hertera o incidentu letadla U2
Sověty samy mají rozsáhlý mezinárodní roz
byla Sověty rušena. 17. května 1960, když
hlasový program.
Chruščov uspořádal v Paříži svou pověstnou
Ovšem dlužno dodat, že se rušeni často ne
tiskovou konferenci, referát o ní byl v ruském
vyplácí, protože postihuje i samotného pacha
vysílání Hlasu Ameriky rušen již z 81 procení.
tele. To ostatně již přiznali sami vysocí čini
V dalších dnech, kdy následovaly obšírné zprá
telé sovětského ministerstva spojů. Rozsáhlé
vy o vývoji situace na pařížských poradách a
sovětské rušení totiž často ruší i vlastní sovět
obšírné citáty z projevů presidentů Eisenhoweskou domácí krátkovlnnou rozhlasovou službu
ra a De Gaulla a ministerského předsedy Maca dokonce i radiospoje, určené k přenosu tele
millina, sovětské rušení Hlasu Ameriky jíž
grafních a telefonních depeší a hovorů. Sovět
stouplo přes devadesát procent. 26. května
ské rušení má také nepříznivý vliv na domácí
1960, kdy president Eisenhower podal v roz
i zahraniční rozhlas jiných zemí, zejména těch
hlasovém projevu k národu zprávu o událo
zemi, jejichž vlnové ddélky sousedí s vlnovými
stech v Paříži, sovětský režim vyvinul vrcholné
svazky, rušenými Sověty.
úsilí, aby zabránil svým poddaným vyslechnout
Kromě toho ,další nestálý úkaz, zvaný „har
odlišný pohled a zhodnocení zmíněných udá
lostí. Přes přímou výzvu americké vlády, aby
Kreml poskytl příležitost ruskému lidu vyslech
nout piesidenta Eisenhov/era, sovětské rušící
stanice nasadily totální rušení jeho projevu.
Na začátku čer/na 1960, když Washington
Do zahraničí přišla zpráva, že čs. komunisté má tvořit osobní kampaň proti vedoucím před vydal prohlášení o odzbrojení — prohlášení,
by chtěli zmařit JUBILEJNÍ SLET OS. SOKOL stavitelům svobodného čs. Sokolstva v zahra která opětně odporovala sovětskému stano
STVA V ZAHRANIČÍ, který se bude konal vc ničí, zvláště proti bývalému starostovi Česko visku v této věci — sovětské rušení Hlasu Ame
dnech 6. až 8. července 1962 ve Vídni nu slovensko Obce Sokolské bratru Dr. Antonínu riky se pohybovalo mezi 85 procenty až 90
oslavu 100-letého trvání Sokolstva a jehož se Hřebíkoví a proti bývalé náčelnici ČOS sestře procenty celkové vysílací doby. Následující
zúčastní sokolští bratři a sestry a přátelé so Marii Provazníkové. Třeli část tohoto plánu čs. dva až tři týdny — v době, kdy došlo k dal
komunistů, která má být uskutečněna teprve šímu výkladu amerického stanoviska v otázce
kolské myšlenky téměř ze všech dílů světci.
Čs. komunisté se zřejmě obávají, že tento lěsně přec! konáním Jubilejního sokolského odzbrojení, a kdy se Washington též vyslovil
Jubilejní slet svobodného čs. Sokolstva, kona sleiu ve Vídni, má býl pokus u rakouské vlády k zrušení občanských a lidských práv na Kubě,
ný v bezprostřední blízkosti hranic Českoslo a u příslušných úřadů o zákaz tohoto sletu — americké vysílání bylo rušeno průměrně z
venska, připomene národu doma slavné dny s poukazem na neutralitu Rakouska. Čs. komu osmdesáti procent. V červenci 1960 rušení zů
všesokolských sletů — a tím i radostná a spo nisté se ovšem nenadáli., že zpráva o jejích stalo na stejné úrovni. Odpověď amerického
kojené dny života ve svobodné Masarykově a plánu na zmaření Jubilejního sokolského sletu zástupce ve Spojených národech, velvyslance
ve Vídni se tak rychle dostane do svobodného Lodge, na sovětské obvinění v případě s leta
Benešové republice.
dlem RB47 byla Moskvou totálně rušena.
Vypracovali plán, podle něhož by chtěli ko světa. Svým plánem dosáhli pouze jediného,
Pokud jde o vysílání Hlasu Ameriky v ostat
nání Jubilejního sokolského sletu ve Vídni že totiž všichni Sokolové ve svobodném světě
zmařit. Plán je rozdělen na tri etapy. Prvou je učiní vše, co bude v jejích silách, aby Jubilejní ních jazycích, sovětské rušení zřejmě postupuje
pokus o rozleplávání sokolských jednot ve sokolský slet ve Vídni v roce 1962 vyzněl ne na podkladě výběrové metody. Každý jednot
svobodném světě, zvlášť ve Vídni, na což byly jen v důstojné oslavy 100-letého trvání Sokol livý program se' odposlouchává, a jakmile se
čs. komunistickým režimem uvolněny značné stva, ale i v mohutnou manifestaci všeho svo začne zabývat něčím, co úřední místa pova
žují — z komunistického hlediska — za citlivou
finanční prostředky. Druhou část jejich plánu bodného Sokolstva ve svobodném světě!
nebo spornou věc, zmíněný program začne
být rušen. V některých případech se však
stává, že rušení spustí bez jakýchkoli logic; kých důvodů.
Zajímavý historický nález na Moravě
Postup tohoto rušení, jak se zdá, je přibližně
asi tento: Ústřední censor odposlouchává vyj sílání relace a dává příkaz k zahájení rušení.
! Rušení zahájí jedna rušící stanice, která- slouží
Ve Starém Městě na Moravě bylo — jak | i národ v radě národů Europejských zmizeli, ostatním jako vodítko, k němuž se potom po
oznámil zahraniční tisk — nedávno odkrylo I hrdé hrady a města, chrámové pobořeni, kněží stupně připojí ostatní rušiče v celém Sovět
opevněné sídliště, jež se ztotožňuje s býv. I povražděni, lid rozplašen, ticho děsné panuje ském svazu.
hlavním městem říše Velkomoravské. V sídlišti nade všeobecnou pustotou — a nikdo neumí
Nakonec ještě několik slov o tom, zda může
byly nalezeny kamenné základy recko-katol. povědíti, kdy a kterak vvšecko ta hrůza zběhla
posluchač zahraničních rozhlasů za železnou
kostela, jejichž formy církev dosud užívá. Nej se ... Jméno Moravské skrze více než celé sto
a bambusovou oponou učinit něco proti rušení
větším překvapením však prý bylo, když pod letí z historie naprosto zmizí. Země siala se i
‘ svého poslechu. Existují určité metody, kterými
oltářem byl objeven uzavřený kamenný hrob, kořistí Maďarskou."
j si může posluchač zlepšit poslech a zmírnit
Z toho, jak bylo zničeno Staré Město (Vele
v němž byla kostra velikého muže, jenž měl
rušení. Programy Hlasu Ameriky, Svobodné
kratší pravou nohu a zmrzačenou ruku. Bada hrad) lze usuzovat, že hrob sv. Metoděje byl
Evropy a jiných stanic jsou vysílány současně
tel má ve zprávě zato, že jde bezpochybně o ve Starém Měsiě na Velehradě. Je ovšem otáz
na několika různých vlnách, takže prvním kro
hrob slovanského apoštola Metoděje,
kou, zda je totožný s hrobem, jenž byl ne
kem bude najít méně rušenou vlnu. Jedna z
dávno odkryt. — Přesnější vysvětlení by mohl
Zjišťoval jsem, co o tom napsal Palacký. Dru
těchto vln obvykle není nikdy rušena. Kromě
podat známý český archeolog Jar. Bóhni, jenž
hým pramenem mi byly Butlerovy „Životopisy
toho pravděpodobnost lepšího poslechu je vět
při svých nedávných „60"-narozeninách m. j.
ší na vyšších frekvencích čili na kratších vlnách.
svátých" z r. 1956. Oba prameny shodně uvá
připomněl, že „dvě třetiny ze svého života vě
Jsou-li rozhlasové relace, přenášené na střed
dějí, že snahy tehdejšího cařihradského císaře
noval výzkumům" a dodal: „Našemu lidu je ních a dlouhých vlnách, též rušeny, potom po
Michala III. a patriarchy Photia o pokřtění bal
nejbližší slovanské období nejstarších dějin, v
sluchač má další možnost: vyzkoušet nejvýhodkánských Slovanů a o pokřtění národů v jižní
jehož výzkumu jsme dospěli k výsledkům, jež ■ nější umístění přijímače v bytě nebo dokonce
části Ruska od Krymu až po Dněpr a Volgu
pronikly do vědomí široké veřejnosti. Tím ze : i v jedné místnosti. Účelem iohofo pokusného
sídlících byly úspěšné a že se o to nemálo za
jména myslím výzkumy, jež takřka rázem a
přemisťování je najít nejlepší polohu pro při
sloužili bratři Konstantin (pozdější Cyril) a Me
nově osvítily velkomoravské období. Sem patří jímač, aby jeho anténa — zejména má-!i při
toděj, synové soluňského patricia Lva.
především — moravské objevy ve Starém Mě jímač vnitřní ferritovou anténu, vestavěnou
V r. 860 požádal moravský kníže Rostislav v stě, v Mikulčicích a na Pohanskú u Břeclavě...
přímo do skřínky — byla v nulovém bodu proti
Cařihradě, aby mu císař poslal misionáře, kteří Naše výzkumy v poslední době korigovaly ne
směru přicházejícího rušícího signálu. Pokud
by mluvili jazykem domácího obyvatelstva. Cí jen Velkomoravskou říši, nýbrž i starší slovan
jde o vnější antény, pomůže částečně přemístě
sař s patriarchou doporučili oby bratry Cyrila ské období. Ukazuje se totiž, že už v nejstar- ní jejího směru, anebo ještě lépe, výměna
a Metoděje, kteří v r. 863 se značným počtem ším slovanském období od konce V. do po vnější aniény za vnitřní, tak zvanou rámovou
pomocníků přišli na Moravu. (Palacký.)
čátku Vlil. stol, dochovala se v hlavních odvět
anténu, která se velmi dobře osvědčuje při
O smrii. Metoděje Palacký tvrdí, že zemřel vích práce takové úrovně, že přímo vyvrací odlaďovaní rušivých signálů. V tom směru je
theorie o závislosti Slovanů na příchodu Avarů ovšem nutno experimentovat. Proti rušení po
6. dubna 885 a byl pochován v chrámu Panny
do nitra Evropy ..— Bohm, jak patrno, jen zemní vlnou se osvědčuje i odstínění přijímače.
Marie na Velehradě. Kdežto Butler je mnohem
napovídá. Přesto však objevy ve Starém Městě .To ovšem nemůže provádět laik, ale někdo,
úplnější a poznamenává, že sv. Metoděj zemřel
považuje za nejdůležitější.
kdo má v těchto věcech určitou zkušenost.
již 6. dubna — 884 a že byl pochován ve Sta
Za nynější protináboženské situace v Česko Velmi mnoho ovšem záleží na místních pod
rém Městě na Velehradě se všemi odznaky
slovensku
lze
sotva
očekávat,
že
podá
kon

mínkách a na kvalitě přijímače.
své apoštolské hodnosti; dále říká, že církevní
obřady byly vykonány slovansky, řecký a la krétní svědectví o nalezeném hrobu a jeho po
Rušení zahraničních rozhlasů je pro Moskvu
zůstatcích.
Než
zajímavý
historický
objev
ve
tinsky a „obyvatelstvo, přinášející obětní svíce,
i pro Peking ovšem velmi nákladnou záležiStarém
Městě
na
Moravě
lze
těžko
zatajit.
Propřicházelo ve velikém množství..
šení zahraničních rozhlasů zhruba hodnotu 75
káže-li se, že jde skutečně o hrob a pozůstat
O údobí po Svatoplukové smi li (v r. 8911 ky sv. Metoděje, nabízejí se další otázky — tostí. Odhaduje se, že Sovětský svaz stojí ruPalacký uvádí: „I r. 906 ještě Maďarové od kdy a s kterými církevními okázalostmi byly milionů dolarů ročně. Vasalské komunistické
I Moravanův poraženi byli. Od té doby ale pozůstatky uloženy? A budou zpřístupněny i siáty vydávají ročně na své rušení zahranič
। všecky další o Moravě zprávy najednou pře zahraničním návštěvníkům ze západního světa? ních rozhlasů částku v hodnotě 27 milionů do
larů c> Peking dalších 10 milionů dolarů. To je
stávají, čirá trna zaslírá zemi nešťastnou; a
H. A.
Dr. Rudolf Václavík (Londýn) celkem 111 milionů dolarů ročné!
jakmile opět zraku se objevuje, tu již kníže

Celú sovětské impérium svádí boj na vlnách, kléru ze /úpadu přinášejí do porobených
zemí a oblasti Sovětského svazu svobodné informace o událostech a názorech svobodné
ho světa na to, co se děje v politice, umění, hospodářství. Rozhlasová činnost všech stanic,
zaměřených k informaci obyvatelstva za Železnou oponou, je rušena neobyčejně složitým
a drahým procesem, o kterém přinášíme informace v následujícím článku.
V principu se užívá dvou druhů rušení roz .
hlasu. Především tak zvaného pozemního čili
místního rušení, které je nejúčinnější. Tenio
druh rušení se nazývá pozemní proto, že jeho
signál — jeho vlna — sleduje přesné profil
terénu. Přesto, že se takto zprvu dosahuje
velmi silného signálu, jeho síla velmi rychle
klesá, takže signál je schopný rušit jenom v
okruhu několika mála kilometrů od svého
zdroje. Rušiče tohoto typu se proto nejvíce
používá v oblcsti velkoměst za Železnou opo
nou, anebo na jejich prvém obvodu. Hnízda
těchto rušičů s pozemní vlnou jsou soustředěno
v Moskvě a v jiných sovětských velkoměstech.
V Praze je jeden takový pozemní rušič přímo
na Petříně. Avšak mimo akční dosah takových
rušičů, jejich vliv je nepatrný. Tato skutečnost
tudíž vysvětluje, proč v některých oblastech
Prahy, Brna, Bratislavy je poslech zahraničního
rozhlasu prostě nemožný, kdežto v jiných
částech nebo čtvrtích těchto měst je rušení
podstatně menší nebo vůbec žádné.
Existuje však ještě druhý typ rušiče, jehož
se používá k tak zvanému dálkovému rušení.
Tento typ užívá tak zvané prostorové vlny,
jež zasahuje na dlouhé vzdálenosti. Cílem
prostorového rušiče je zasáhnout oblasti celé
jedné země a dokonce i částečně území mimo
ni. Ve srovnání s pozemním rušičem, účinnost
prostorového rušiče je mnohem menší. Prosto
rová vlna podléhá totiž nepředvídatelným a
prakticky nezabranitelným změnám a jiným
jevům, jimiž se vyznačuje šíření elektromagne
tických vln, jako je tak zvaný únik a podobně.
Ačkoli nikdo neruší mezinárodní krátkovlnné
vysílání z komunistických zemí, komunisté za
to intensivně ruší mezinárodní rozhlas jiných
zemí. Podle odhadů komunisté používají k
tomuto účelu s:ť přibližně dvou tisíc pozem
ních i prostorových rušičů, kterými ruší mezi
národní vysílání Hlasu Ameriky, Svobodné
Evropy, Britské rozhlasové společnosti, Kana
dy, Vatikánu a jiných svobodných vysílání.
Myšlenka rušit rozhlasová vysílání nepřišla
od komunistů. Začalo se jí používat za špa
nělské občanské války jeho součásti psycho
logické války nervů. A ovšem za druhé svě
tové války byli io nacisté, fašisté a Japonci,
kteří intensivně rušili spojenecké rozhlasová
vysílání. Sovětská vláda začala rušit ruské vy
sílání Hlasu Ameriky v roce 1948, a později
rušení rozšířila i na ostatní cizojazyčná vy
sílání Hlasu Ameriky a ostatních svobodných
rozhlasů. Také její vasalské režimy zahájily
postupně rušení svobodného vysílání. Přes pro
testy Spojených států a jiných zemí proti to
muto rušení, předložené Mezinárodní tele
komunikační unii a organisaci Spojených ná
rodů, komunistické rušení nepřestalo a na
opak se ještě více zvýšilo a rozšířilo.
Komunisté ovšem také intensivně experimen
tují, aby své rušení svobodného rozhlasu uči
nili ještě účinnějším a výkonnějším. Známe ně
kolik druhů pazvuku, s nimiž Rusové experi
mentovali. Odborníci jim dali přiléhavé názvy,
které vystihují jejich povahu. Tak jeden se na
zývá „Cirkulárka", protože připomíná zvuk
cirkulórní pily. Další se jmenuje „Racek", pro
tože zase připomíná volání tohoto mořského
a říčního ptáka. Třetí pazvuk, vycházející zc
sovětských rušičů, dostal název „Chrochot",
ježto výrazně tlumočí ráz tohoto zvuku. Po
slednímu druhu rušení odborníci dali název
„Bílý pazvuk".
Bílý pazvuk, hluk připomínající zvuk poruch
způsobených vybíjením statické elektřiny v
ovzduší, se nyní považuje za nejúčinnější
Ruší totiž a působí nepříznivé na každý zvu
kový kmitočet — od nejhlubšího až po nejvyšší tón. Sovětské rušiče používají nyní právě
tohoto druhu rušení. Poněkud odlišnější pa
zvuky vysílají rušíce v Československu, ve Vý
chodním Německu a v komunistické Číně.
Nyní právem můžete položit otázku, jak jc
tedy možno rozlišit mezi „Bílým pazvukem" c
normálními atmosférickými poruchami způso
benými statickou elektřinou? Především př
umělém rušením se opakuje v tomto mecha
nicky vyrobeném hluku určitý rytmus, určit)
puls. Za druhé, každý rušič se vždy hlásí urči
tým kodovým poznávacím číslem. Komunisti
uplatňují toio kodové poznávací číslován
svých rušičů zřejmě z kontrolních důvodů. Tc
ovšem dovoluje odposlouchávací službě svo
bodného světa nejen tyto rušiče zaregistrovat
ale také prostřednictvím radiolokátorů najít
přesnou jejich zeměpisnou polohu.
Sovětská vláda již nejméně deset let pro
vokaiivně ignoruje žádosti organisace Spoje
ných národů, aby zastavila své rušení mezi
národních rozhlasu. Již před desíti lety valní
shromáždění Spojených národů schválilo reso
luci, vyzývající všechny členy, aby přestali
rušit mezinárodní rozhlas, protože je to přím<
porušování všeobecně uznávaných zásad svo
body informací. Valné shromáždění schválili
tehdy příslušný resoluční návrh 45 hlasy pro*
pouhým pěti hlasům komunistických delegac
Přesto však toto jednomyslné odsouzení komu

monické opakování", přenáší rušení v určitých
kmitočtových intervalech po celém vlnovém
spektru. Jinými slovy, původce rušení není
schopen své rušení přesněji kontrolovat a
usměrňovat podle svého přání.
Sovětská síť rušících stanic nefunguje jenom
pro území Sovětského svazu, ale doplňuje i
sítě místních rušičů ve vasalských zemích. K
tomuto účelu použvíají Sověty rušičů s prostor
nými vlnami. Tento systém platí pro ony vasaly, kteří nemají vlastních rušičů. Tak na pří
klad Polsko neruší žádné mezinárodní rozhla
sy, ale za to Sověty ruší svými prostorovými
vlnami vysílání v polštině z pohraničních
oblastí.
Avšak, jak jsme již uvedli, umělé rušení ni
kdy nemůže být stoprocentně účinné no celé
rozloze jednoho státu. Na radiový poslech,
má totiž vliv příliš mnoho rozličných faktorů
— atmosférické podmínky, terén, čas a roční
období, počet rozhlasových stanic vysílajících
současně jeden program a podobně. Tak na
přiklad, československé vysílání Hlasu Ameriky
si může posluchač v ČSSR naladit až na šest
nácti různých délkách vln, z nichž mnohé mají
energii silnější než je energie vln rušičů.
Jaká však je intensita rušení? Celkově mů
žeme říci, že se mění, podle všech známek na
rozkaz úředních míst. Někdy je rušeno víc re
lací, jindy zase méně. Snad nejlépe můžeme
demonstrovat proměnlivost, anebo náladovost
či vrtochy sovětského rušení mezinárodního
rozhlasu tím, že si podrobněji rozebereme
jedno specifické období. V tomto případě

Čs. komunisté by chtěli zmařit slet ve Vídni

Byl objeven hrob sv. Metoděje?

Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Nově zvolený výbor Rady
Svobodného Československa zvolil na ustavu
jící schůzi ve dnech 20.—21. května v Novém
Yorku předsedou výboru dr. Petra Zenkla,
místopředsedkyní Annu Joskovou-Ursínyovou,
referentem pro otázky mezinárodndí dr. Jána
Papánka, finančním referentem dr. Matěje
Josku a Jaroslava V. Zicha referentem pro
otázky vnitro-politické. Výbor schválil zprávu
svého předsedy o činnosti Shromáždění poro
bených národů (ACEN). Očekává se, že také
letos vyhlásí president Spojených států „Týden
porobených národů", čímž americká vláda o
sněmovna opětovně budou dokumentovat soli
daritu amerického lidu s národy trpícími pod
komunistickou diktaturou. Zástupcem RSČ ve
stálém výboru ACENu byl znovu potvrzen dr.
P. Zenkl a jeho zástupcem dr. Papánek. — Dr.
P. Zenkl napsal do „Saturday Evening Post"
článek o Valentinu Zorinovi a jeho úloze, kte
rou hrál Zorin pír porobení Československa a
upozornil, aby se Američané nedali zmást Zorinovými řečmi ve Spojených národech, kde
Zorin vystupuje jako ochránce Kuby a Konga.
— Prof. dr. Miloš Šebor, člen Amerického plá
novacího ústavu, se účastní porad jihovýchodní
skupiny plánovací služby, jichž předmětem je
výstavba státu Tennessee, legislativní úprava
plánování, a příprava celostátní konference v
záři t. r. Dr. Šebor je profesorem fysického
zeměpisu na státní polytechnice v Cookeville
a členem státní akademie ve třídě geologicko’
geografické. Začátkem t. r. přinesla katolická
revue „Tennessee Register" řadu článků dr. Šebora o poměru mezi státem a církví v zemích
Železné opony, v nichž pozornost čtenářů
upoutala zvláště reportáž o arcibiskupov;
Msgre Dr. Josefu Beranovi. — V N. Yorku se
ustavil přípravný výbor Svazu národní revo
luce, který má být přímým pokračovatelem
Svezu národní revoluce, jak byl založen v Pra
ze po druhé světové válce demokratickými
složkami odbojového, protinacistického hnulí,
ale po komunistickém puči v únoru 1948 byl
komunisty zpronevěřen a posléze rozpuštěn. —
Bývalý plukovník gener. štábu Oskar Pejša pro
mluvil na večeru Československé Obce legio
nářské v exilu, odbočka Chicago, na němž se
sešli legionáři z první světové války s dobrovalníky se druhé světové války, zástupci So
kola, Svozu Čs. důstojníků v exilu, Spolku býv.
členů Stráže bezpečnosti, zástupci Čs. Národní
rady Americké a řada polských přátel, pracují
cích v Chicagu s čs. organisacemi pro čs.-pclskou vzájemnost. Další projev na tomto večeru
měl předseda legionářů dr. Leopold Rozbořil.
— V New Yorku byl uspořádán tradiční Česko
slovenský den, jehož výtěžek byl určen ve
prospěch české a slovenské doplňovací školy.
— Dr. Roman Jakobson, někdejší profesor Ma
sarykovy university a nyní vedoucí lingvista na
Harvardské universitě byl jmenován čestným
doktorem university v Chicagu. — Josef Stelibský, žijící v Hollywoodu, zkomponoval na an
glická slova, jak jsme již referovali, píseň, na
zvanou „Požehnání svobody". Kromě toho
zkomponoval Stelibský další americkou píseň
na vlastenecký text a to pod názvem: „Ame
riko, probuď se!". Tuto píseň věnoval Stelibský
presidentu Kennedymu.
KANADA. Předseda Ústředí Čs. Národního
sdružení v Kanadě dr. S. Ředina s generálním
tajemníkem Jiřím Cornem vydali provolání ke
krajanům, v němž zdůraznili, že hlavní povin
ností Čs. Národního Sdružení je udržet a roz
víjet národní a kulturní tradice mezi krajany.
Národ ve vlasti žije v kulturní a politické ne
svobodě a proto musíme být jeho tlumočníky
před svobodným světem. — Ústřední výbor Čs.
Národního sdružení určil 300 dolarů na stipen
dium pro studenta slavistiky na některé z ka
nadských universit. Odbočka Čs. Národního
sdružení v Ottawě věnovalo sto dolarů dítěti
padlému kubánskému bojovníku za svobodu. —
Mirko Janeček byl jmenován členem výboru
pro plánování sociálních služeb v oblasti To
ronta. — Antonín Daičar, krajanský pracovník
z Baíawy připravuje památník čs. Kanady, kte
rý má obsahovat historii krajanského života. —
Magazín „TIME" ve svém kanadském vydání
uveřejnil zprávu o Arnoldu Wallerovi, který je
jedním ze tří zakladatelů a vedoucích operní
Školy v Torontě a basistu Janu Rubešovi. -The Financial Post uveřejnil pochvalné články
o podnicích Tomáše Bati a Ing. K. Velana z
Montrealu. — Odbočka Čs. Národního sdru
žení v Ottawě uspořádala přednášku Dr. Bogdana Zoborského, profesora ottawské univer
sity o poznatcích z arabských zemí. — Roku
1960 se přistěhovalo do Kanady 133 Čechů a
Slováků, z těch se 70 usadilo v provincii On
tario. V prvním čtvrtletí letošního roku se při
stěhovalo do Kanady třicet osob československéko původu, z toho šest osob přijeho přímo
z Československo, když je komunistické úřady
propustily. Loni přijelo přímo z ČSR 55 osob.
ZÁP. NEMECKO. List „Deutsche Zeitung" (Ko
lín n. R.) se v obšírné studii zabýval komuni
stickým dokumentem J. Kozáka o uchvácení
moci v ČSR 11945—48); dokument vyšel, před
několika týdny v překladu v Londýně s úvodem
Lorda Morrisona (Labour Party), jenž na pří
kladu ČSR upozorňuje na zneužívání parlamen
tu komunisty. — O vzniku prvních čs. známek
(pošta čs. armády sibiřské) na Rusi z let 1918
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Přehled sportovních aktualit
Nečekaně vysoké vítězství čs. fotbalistů
nad Skotskem
Když se několik hodin před začátkem kvali
fikačního utkáni pro mistrovství světa ČSR —
Skotsko dověděli skotští fotbalisté o potížích
čs. trénera R. Vytlačila se sestavou (kapitán
Novák, útočník VI. Bubník a několik dalších
zraněno), netajili se nikterak názorem, že prá
vě oni odejdou z bratislavského trávníku na
Tehelném poli jako vítězové. Jejich přílišné
sebevědomí však nemělo dlouhého trvání, ne
bol „oslabené čs. mužstvo'' se nezaleklo je
jich iiské visilky (zvítězili v kvalifikaci pro
mistrovství světa nad Svobodným Irskem 4:1
a 3:0) a zdrcujícím nástupem rozhodlo o svém
vítězství. Vždyť už po několika brankových
příležitostech v prvních minutách zápasu po
dařilo se pravému kíidelnímu útočníku Pospíchalovi z Ostravy vsítil v 8. minutě první
branku, ku které o šest minul později připojil
Kvasná k z pražsko Sparty druhý gól. Teprve
tehdy si Skoti uvědomili vážné nebezpečí, ale
lo už bylo pozdě, neboť čs. team předváděl
exhibiční hru, jakou 55.000 Bratislavanů ještě
snad nikdy nevidělo. A když pak po 90 minu
tách hry odcházeli hosté do šaten s výsledkem
0:4, shodlo se většina odborníků v názoiu, že
byli nakonec ještě slušně obslouženi! Čs. útoč
níci měli v závěru utkáni velkou smůlu ve
střelbě (dvě břevna), jinak bratislavské střet
nuti mohlo být plnou rehabilitaci za porážku
z 8. prosince 1937, kdy ČSR v čele s Pláničkou
Drohrálo v Glasgově mezistátní utkání se
Skotskem 0:5. — V utkáni se Skotskem před
vedlo 14. května v Bratislavě čs. representační
mužstvo jeden ze svých vůbec nejlepších vý
konů. Skvěle zahrála zvláště záloha: Pluskal
(Dukla Praha), Popluhar (Slovan Bratislava) a
Masopust (Dukla Praha), která v době zoufa
lého náporu Skotů ve 2. poločasu za stavu
0:3 jim pokazila sebelepší akci, a naopak do
vedla přejit do rychlého protiútoku. Dobře se
ovše-m uvedlo i útočné kvinteto, v němž vy
nikal pravý křídelni útočník Pospíchal a centerforward Kadraba z Kladna. Stejně jako vět
šina kvalifikačních střetnutí pro světový šam
pionát v Čile, byl i bratislavský zápas ČSR-—
Skotsko hran velmi ostře, zvláště ze strany
skotského teamu. Ve 36. minutě l. poločasu
vyloučil velmi dobrý rakouský rozhodci Sleiner pro vzájemné napadení skotského zálož
níka Creranda a levou spojku čs. teamu Kvašňáka, který až do té chvíle patřil k největším .
oporám čs. mužstva. O vítězi 8. kvalifikační í
skupiny padne rozhodnutí 26. září v Glasgové i|
mezi ČSR a Skotskem. Zahrají-li čs. fotbalisté ji
v takové formě jako v Bratislavě, nejsou ani
tu bez naděje na úspěch. Ovšem skotským
fotbalistům půjde v odvetě o jízdenky do Čile,
a proto Čechoslovákům nic nevěnují. A lak
toto střetnutí slibuje skutečně pěknou podí
vanou!

šlím ročníku soutěže, mezi nimi i obhájce mi
strovského titulu Hradec Králové, pražská
Spartu i další přední teamy. Výjimku tvořila
i tenlokióte jen obě bratislavská mužstva:
Slovan Bratislava a RH Bratislava, a zvláště
pak team pražské Dukly, který se stal po
dvouleté přestávce opět přeborníkem republi
ky. Vojenské mužstvo Dukly Praha vyhrálo
1. čs. ligu naprosto zasloužené, neboť nebylo
na domácí půdě v Praze na Julisce vůbec po
taženo, a získalo i nejvíce: bodli na hřištích
soupeřů. Jeho hra měla svůj vysoký slanduit, vytvářený především skvělými výkony
zadních" řad. Do velmi dobré formy se dostala
represonlační záložní dvojice: Pluskal — Ma
sopust, která byla vlastně pateří mužstva. Pra
vý záložník Pluskal hrál více obránce než zá
ložníka, naopak však Masopust na levé straně
zálohy neúnavné útočil a střílel i branky. V
útoku hrál centeríorxvdrd Borovička stažené
ho útočníka, takže se dá hovořit o ,,brazilském
svtému 4—2—4" pražské Dukly. Hru mužstva
oživili i mladí útočnici Kučera s Jelínkem,
kteří byli střelecky na výši a přičinili se o
velký přiděl branek Trnavě (prohrála v Praze
s Duklou rekordním brankovým poměrem
1:10). Trenčínu (podlehl 2:8), Slovanu Brati
slavě (prohrál s Duklou 0:4), i dalším čs. tea
mům. Trenér čs. mistra Jaroslav Vojvoda (bý
valý hráč AC Sparty) může být s výkonem
svých svěřenců naprosto spokojen, neboť kro
mě taktiky i techniky, důsledné obrany i útoč
ného pojetí hry, je velkým přínosem pro čs.
kopanou velmi dobra hra křidelnich útočníků
Dukly: Jelínka a Brumovského. Podle názoru
expertů, může pražská Dukla hrál tentokráte
lepší úlohu v Poháru evropských mistrů než
dosud všechna čs. mužstva. — Oba bratislav
ské teamy: RH Bratislava i Slovan Bratislava,
měla velmi slabý start a rozehrála se až te
prve před závorem podzimní části soutěže.
Ovšem ani jeden z nich nestačil na výkony
Dukly Praha, a tak jejich postaveni v tabulce
je naprosto spravodlivé. — Jelikož na počátku
právě skončené sezóny byla 2. čs. fotbalová
liga rozdelená do tří skupin, sestupují z nejvyšší čs. soutěže tentokráte poprvé vůbec tri
mužstva. J-ou to: Slávia Praha, Trenčín a RH
Brno. Do 1. fotbalové ligy naopak se dostali
vítězové 2. ligy: vitéz české skupiny Plzeň,
vítěz moravské skupiny Královo Pole, a nej
lepší mužstvo slovenské druhé ligy Žilina,
klcrá se lak po dvouleté přestávce vrací znovu
do slátní Ihjv

I

stávce přece jen ještě vybojovala znovu pij.
slušcnslví v státní lize. To se pochopitelné ne
líbilo re-žimnim přisluhovačúm z řad tzv.
Ústřední sekce kopané, kteří se všemožně
snažili se s touto „záležitostí" náležitě vypo
řádat. Po deseti letech velkého úsilí se jim to
konečně podařilo: pražská Slavie sestupuje po
druhé za své více než 60-leté existence- do 2.
ligy. Pro velkou část fotbalových fanoušků v
ČSR bude tedy tato sezóna patřit k najsmut
nejším kapitolám čs. kopané. „Korunní princ
Středoevropského poháru" a vítěz této trofeje
z roku 1938 — Slavie — vybojoval řadu zápa
su snad na hříštích všech populárnějších evropských teamů, a nutno poznamenat, že vždy
dobru representoval čs. kopanou. Vždyť tech
nika a fotbalový vtip červeno-bilých okouzlily
příznivce tohoto sportu v zahraničí, a v cele
Evropě snad není návštěvníka fotbalových zá
pasů, pro kterého by jména hráčů Slávie: Pláničky, Sobotky, Kopeckého, Puče, Junka, Bicana a dalších, nebyla pojmem. Pan Načeradcc z Poláčkových „Mužů v oífside" by dnes
řekl: „Pane Habasko, Slávie, to bylo mužstvo.
Já pamatuju její zápasy ve Středoevropském
poháru, zvláště to střetnutí s Ambrosianou.
Bylo to jedc-riáctýho července roku 1938, kdy
Slavie nastoupila v Praze- proti věhlasnýma
klubu ilaiské Ambrosiany, která tehdy patřila
k předním svélovejm teamům. A hned vám
taky řeknu sestavu: Bokšay — Černý, Daučík
— Průcha, Nožíř, Kopecký — Horák, Šimůnek,
Bradáč, Bican a Vytlačil- To bylo mužstvo!
Hoši moje zlatý vyhráli 9:0. Čtyři góly dal
tenkrát Bican. Měl jste vidět jeho dvě branky
ze sóla. Ten běh! A ty nádherný voleje! Oči
byste nestačil vykuřovat! Sak tuky ty centry
Horákovy. Panečku, to bylo přihrání. Když
dostal tak zpracované; míč Bican na nohu, tak
bylo neštěstí hotový. Žádnoj brankař na světě
nemoh tu šalu držet, ani tehdy v Praze golman Ambrosiany Peruchelti, a devětkrát se
musel ohlížet za sebe ve svý svatyni. Chápete
ledy, pane Habasko, že nemůžu bejt jinej, než
jakc-j sem. Ve slávistický vire jsem se narodil,
v lý taky zemřu ..A kolik statisíců, ba
možno fíci milionů, takových Načeradců žije
v našich národech. Kolik jich v patek 9. června
ve Vršovicích při utkáni Slávie s Talianom
Prešov, — kdy se červenobílí rozloučí s 1. li
gou —- vzpomínalo na ty slavné doby letenských „leadrů", zvláště sestupující Slávie. Na
ty její skvělé výsledky ve Středoevropském
poháru: s Ambtosianou 9:0, s turínskym Juvenlusem 4:0, s Bc-ogradskim SK, s Ferencvarosem, s Ujpeští, — a na další úspěchy „se
šívaných". Režimistům se tedy podařilo do
stal Slavii — 12-násobného mistra ligy — tam,
kam chtěli! Ale vzpomínku na její slavnou
éru. která je spojena se slavnou dobou čs.
konané, z myslí fanoušků neodstraní, a lásku
k tomuto klubu vyrvat nemohou. Pražská Slá
vie zůstane navždy jejich fotbalovým idolem,
ai už buue hrát v kterékoli z nižších tříd. S
tím musí dnešní vládci v ČSR počítat!

Fotbalisté Slavie Praha sestupují do 2. ligy
Když králce p" úno ovém puči přejmeno
vali komuniké AC Sp.ulu na Spartak Praha
Sokolovo a Slúvii Pr :hc na Dynamo Praha,
mysleli si, že tímto Tctcm popularita obou
klubů z doby tzv. binžoasní republiky klesne. I
Jelikož však HváŠlévníci lolbalových zápasů
nevzali Ivlo novosti režimu na vědomí, snažili
Dukla Praha mistrem republiky v kopané
se .'šemožne A'.smv't
‘ nových talen
V neděli 11. června skončil v CSR jubilejní, tov unýcii hráčů do Ivihlo k uku. Tak se stalo, <
už 35. ločnik nejvyšši fotbalové soutěže, který ž< už v r. 1951 • íii rok.’/ po ánoiovém puči
byl dramatický až do posledních střetnutí. -- nemela piažská Sláva ''o-derečný počet
Konečnó tabulka 1. čs. fotbalové ligy 1960/61
Vždyť ještě několik týdnů před závěrem ne schopných 1 o t b a I: - l.u, ó musM sestoupit do
1. Dukla Praha
39 bodů score 66:2,3
mela většina mužstev zajištěnou účast v pří- nižší třídy, odkud si však po jednoroční pře2. RH Bratislava
32
43:29
3. Slovan Bratislava
29
45:29
-1. Ostrava
29
50:46
a voněl, a teď leží na zemi... Nikdy už neJAN VRBA:
29
44:43
/ozkvelé. — A lo proto, že se maličko za 5. Spaita Praha
28
40:37
myslil a v zamyšleni zapomenul na zimu. Pří 6. Prešov
7. Bohomians
27
,
38:38
roda je velmi neúprosná. Každé — sebe ne 8. Hradec Králové
25
32:35
Přišel znenadání zcela neočekáván — tak, patrnější opomenuti přísně trestá. J břízu po 9. Kladno
25
-12:47
že se chtělo zamnouti oči a vymnoul jej z trestala — zatím jenom strachem. Bříza je 10. Trnava
25
44:50
nich. Přišel dokonce nevítán, neboť s nim panenka choulostivá a sníh si s ní často divně 11. Mília
24
37:57
zahraje. Viděl jsem už mnohé, které byly celé 12. Bino
nikdo nepočítal —
20
37:45
pokřivené a vypadaly jako nahrbené stařeny, 13. Trenčín
Takový nevčasný sníh —
18
36:56
Ale nejen lidé, sama příroda jím byla pře tak těžce jim sníh na hlavy sedal.
14. Slavie Praha
14
30:49
Tato, před kterou stojím je ještě velmi mla
kvapena. Na stromech bylo plno listí, které
ještě nezezlátlo... Na mnoha zimních jablo dá a nezkušená bříza. Dvacet let jí může být
Pražské basketbalistky
ních dokonce visela jablka — Tož ven l Rych a kdo bv ii zazlíval ješitnost. Pěkně zezlátla
va finále Poháru evropských mistryň
le ven! Snad nebude míti tento sníh dlouhého do podzimní nálady. Lístky má jako dukáty z
Po nedávných přesvědčivých vítězstvích čs.
trvání — a Bůh sám ví, jaké podivné obrazy ryzího zlata. Nechtěla tak záhy šperky odložit
it-prcsontanlck nad předními teamy Evropy,
a teď to přišlo.
venku vytvořil.
Sníh! Sníh! Včera večer začalo chumelit a družstvy SSSR a Maďarska, dosáhla čs. žen'
Na střechách duchny — po okrajích jako
třásně dokonce i střechýle. Komín sedí nu sníh padal do rána. A bříza se kloní k zemi šká košíková dalšího pozoruhodného úspěchu!
domu a kouří. Komíny jsou na střechách celý uvadlá a zaskočená. To všecko proto, že za Přebornice ČSR, hráčky Slovana Orbis Praha,
rok, ale upoutají pozornost jenom v zimě. Dí včas nevzpomněla zimy, že uvízla v slavnost po tě-né porážce v Plovdivu s bulhaiským mu
stiovským teamem Akademis Sofia 66.72 b.,
váte se na ně jaksi srdečněji, neboť ve vás ním vzrušeni.
zvítězily v odvetě nad tímto soupeřem po oxvyvolají příjemný dojem tepla.
hibičnim výkonu 63:52 b., a kvalifikovaly se
Teď jdu domů a myslím na Prahu.
Za městem jsem přestal přemýšlet o komí
Posedla mě taková bázeň, které se ne — a do závěrečných zápasů Poháiu evropských mi
nech a sledoval jsem vážnější myšlenky. Pří
stryň. Jejich finálovým soupeřem bude sovět
čina toho byla zcela prostá: starý akát byl nemohu zbavit. A jak lak jdu a dívám se po ský mistr TTT Riga, který je téměř totožný se
rozčisnut ve dví. Polovina jeho mohutné ko střechách, zdá se mí, že i ty komíny jsou le • ovětským representačním teamem, a velkým
runy se válela uprostřed vozové cesty a druhá tos nějak smutné. Kouří jen tak tenoučce a favoritem soutěže. I když v tomto závcioúmm
trčela uboze k nebi. Na těle stromu svítila bázlivě jakoby se bály — Snad i jim ten sníh utkáni nemají és. ženy velkou naději na
dlouhá tržná rána nažloutlého dřeva... měl přišel nevčas a zkazil radost ze zimy.
Nevím! Nemám čas myslit na komíny... ; úspěch, přece jen nutno ocenit, že se dostaly
ještě listí, když na něj padl sníh — a neunesl
j mezi dvě nejlepší družstva Evropy, což už je
tíhy. Byl to krásný akát, který tu rostl ně Myslím na Prahu!
(Z knihy „V přírodě') I jistě velkým úspěchem, ktei ý znovu potvrdil
kolik desítek let, který tu každého léta kvetl
i vzestupnou formu čs. ženského basketbalu v

První sníh

až 1920 s ilustrací motivu „Legendární pancé
řový vlak Orlík", referoval časopis „Gong". —
Kantátu Leoše Janáčka, „Amarus" úspěšně
provedl v novém zpracování a za řízení Ra
faela Kubelíka rozhlas, orchestr v Kolíně n. R.
— Boh. Martinů „Pět skladeb pro klavírní trio"
uvedou v brzké době v hornickém Gelsenkir-1
chenu v Porurí. — Stanice Baden-Baden vysíla
la v přednesu Rud. Firkušného díla Rob. Schumanna. — Komorní orchestr amsterdamské
konservatoře předvedl v Mnichově díla Ant.
Dvořáka. — V uprchlickém táboře v Norimberku-Zirndorfu bude v dohledné době zřízen
nový kostel. — Reprodukci ze Šaškovy knihy
„Řím" uveřejnil hamburský deník „Die Welt".
— Dílo čs. exulanta V, Nelhýbla nedávno
úspěšně přednesl významný čembalista prof.:
Goebel na koncertu v Dússeldorfu. —
|
MONACO. Při Šesti koncertech ve dvořané
residence (22. červenec až 9. sípěn) budou účin-|
kovat dirigenti světové třídy jako Louis Frémaux, Paul Klecki atd. Též Rafael Kubelík byl j
pozván.

RAKOUSKO. Rafael Kubelík byl pověřen ří
zením jednoho z koncertů vídeňské filharmonie
v nadcházející sezóně. — „Prodaná nevěsta"
a opera Boh. Martinů „Ariadně" jsou v sou
časné době na pořadu zemského divadla v
Linci. — Známý čs. režisér-exulant Frant. Čáp
připravuje nový film podle románu rakouského
spisovatele J. Řotha „Rcdetzkymarsch", v němž
se zračí zánik monarchie. — „Z mrtvého do
mu", operu Leoše Janáčka, vysílala 5. června
vídeňská televise. — V relaci „Významné or
chestry" jsme slyšeli v podání clevelandského
tělesa „Osm slovanských tanců" Ant. Dvořáka.
ITÁLIE. Symfonický koncert za řízeni Rafae
la Kubelíka přinesla 8. června t. r. stanice Na
tional.
ZÁP. NEMECKO. Fibichův „Poem" a Dvořá
kovu „Slovanskou fantasii pro violu a orchestr"
byly na programu mnichovského rozhlasu. —
„České lidové písně" a Sukovo „Klavírní trio
c-moll, op. 2" vysílal Rias-Berlín. — V relaci
„Mistři ve hře na klavír" přednesl Rud. Firkušný ve stutlgartském rozhlase „Tři sonáty"
(Šcarlalti).

Sportovní mosaika
Ús dvojice- Javor ;ký-Pužejov á obsadila na
mezinárodním tenisovém mistrovství Francie v
Paříži velmi čestné druhé místo ve smíšené,
čtvřhře, když prohrála až ve ímalc s americkoaustralským párem Hardová Laver 0:6, 6:2 a
3:6. — Vítězem tradičních, už 48. primátor
ských osmi veslic v Praze na Vltavě se stalo
družstvo Slavoje Vyšehrad, které zvítězilo su
verénně pře-d veslaři Slovana Břeclav. — Po
hár evropských mistrů v kopané získalo neče
kaně mužstvo Benfíky Lisabon finálovým ví
tězstvím. nad FC Barcelonou 3:2. — 26-lvlý
čs. lehký atlet Josef Trousil vyhrál v Londýně
závod na 440 y v čase 47,6 vt., když porazil
předního světového čtvrtkaře Inda Milkhou
Singha. Trousil je tak po Jungwirlhovi druhým
čs. atletem, kterému se podařilo zvítězit nu
tzv. mezinárodních Britských hrách na Whitc
City v Londýně. — A konečně: čs. zápasník
Jiří Švec získal na místiovslvi světa v zápase
řecko-Hmském v Yokohamě bronzovou medajli, když obsadil v bantamové váze- tři-ti místo
za Rusem Karawajem a Rumunem Ceineou.
RDM

CESKE slovo

Číslo 6., červen 1961

Čemu se doma smějí
Když v Maďarsku zkolcktivisovali 95 pro
cent zemědělsko, půdy, odejel Jánoš Kadar
spěšně do Varšavy a tam ve znamení tradič
ního polsko-maďarského přátelství úpěnlivě
prosil Gomulku: „Milý Vladislave! AI tě ani
nenapadne kolektivisoval zemědělství! Jak by
chom se my Maďaři pak dostali k polským lni- |
sám!"

Vrátil se čs. instruktur ze SUenleyville v
Kongu a vyprávěl doma v kruhu známých:
„Tak jsem vyučoval skupinu černochu, jak
obsluhovat granátomet. Nejdříve jsem jim sa
mozřejmě musel vysvětlit, že je to socialistic
ký granátomet. Už to dalo lusku. Ale pak, ta
hlavní fuška teprve přišla, když jsem je učil
střílet. Nu ale, po několika měsících se to pod
dalo. Černoši mohli vytáhnout do terénu. Jen
že, co se jim nestalo. Postaví si granátomet
na kraji džungle a začnou střílet do první ves
nice. Co čert nechce, strefí se však do jediné
zděné budovy, která je ve vesnici, do misio
nářské školy. Ihned se celí rozčileni vrátili
do Slenleyville a hledali mě. Představte si,
chtěli mě lynčoval. Měl jsem však štěstí. Ležel
jsem zrovna s horečkou v polní nemocnici."
Povzdechl si k tomu jeden z posluchačů: „Jo,
jo, ty prokleté kolonialistické metody belgic
kých imperialistů!"

Zprávy z měst a krajů
SMUTNĚ VÝROČÍ...
Exulanti z Podbeskydí si jistě pamatují na
znělku ostravského radia. Třicet roků je denně
pozdravovala s motivem ze staré lažské písně
„Už ty pilky dořezaly", v němž se zračil život
permoníků, kteří kladívky dobývají nerostné
bohatství. V květnu l. r. se ostravská stanice
ohlásila novou znělkou — se „socialistickým"
motivem — „Já jsem horník, kdo je víc..." —
Takhle rudí Ostravané uctili „osvobozeni" své
ho města vojsky maršála Malinovského. Leč
ani slovo nepadlo o tom, jak nehorázně a ne
urvale „osvoboditelé" z asijských stepí zneuctívali čest našich žen a děvčat!
(enk)

Rožňava. V rodné obci zakladatele slavistiky
Pavla Josefa Šafaříka v Kobedárově byl k
stému výročí jeho úmrtí otevřen pamětní dům,
v němž jsou umístěny exponáty zobrazující
jeho studentská léta, básnickou činnost a jsou
tam i jeho historické práce, národopisná a ja
zyková díla. Významné místo zaujímají doku
menty z revolučního roku 1848 ze slovanského
sjezdu v Praze, kde Šafařík vyzýval slovanské
národy do boje za jejich národní práva.
Tábor. Místní činitelé se chystají vybudovat
museum husitského revolučního hnutí. Budou v
něm soustředěny všechny památky na slavnou
husitskou historii a stane se tak školou pro
všechny návštěvníky města. Pracovníci musea
se budou zabývat rozsáhlým archeologickým
průzkumem na území bývalého táborského
hradiště, dále v Tříběnicích a v Sezimově Ústí.
Opcva. Na paměť pobytu Ludvíka van Beet
hovena v Hradci u Opavy bude od letošního
roku pořádán každoročně Slezským kulturním
střediskem na zámku v Hradci cyklus koncertů
s názvem Beethovenův Hradec.
Nový Jičín. V městských sadech byla slav
nostně odhalena Smetanova busta. V rámci
oslavy se konaly pěvecké slavnosti, na kterých
vystoupilo 350 účinkujících.
Beroun. V sobotu 27. května 1961 byly ote
vřeny nově upravené sály hradu Karlštejna.
Žaiec. V roce 1960 bylo v Československu
sklizeno 146.000 centů chmele. L toho bylo vy
vezeno do ciziny 81.000 centů.
Náchod. V Lázních Bělovsí bude vybudován
nový moderní závod na stáčení minerálky Ida.
Širší geologický průzkum ukázal, že vydatnost
minerálního pramene vody Ida zaručuje její vy
užívání po staletí. Stavba tohoto největšího zá
vodu v republice přispěje i k rozšíření Lázní
Běloves, kde se léčí především choroby nervů
a průdušek.
Semily. Na podzim minulého roku se obje
vilo na náměstí a v hlavních ulicích moderní
zářivkové osvětlení. Občané se z toho však tě
šili jenom krátce. Jedno světlo za druhým vy
povídá poslušnost a zdá se, že některé těleso
svítí jen na „heslo". Stejnou vlastnost mají i
světelné rozcestníky na křižovatkách.
Hradec Králové. V komunistickém týdeníku
„Pochodeň" si stěžoval Václav Cejnar z Běleče
nad Orlicí, že již delší čas marně shání v pro
dejnách v Hradci Králové a po celém okrese
baterie do kapesních svítilen, avšak vždy je
odkázán na pozdější dobu, protože „právě"
nejsou. Ve stížnosti dále napsal: „Svítíme pe
trolejkou a večer, když se vracím ze schůzí,
nemohu si posvítit ani na cestu. Stejné je to
se žhavícími články do bateriových přijímačů."
Chomutov. V Tušimicích byla zahájena vý
stavba nové elektrárny. Její komín bude svou
výškou 198 metrů — nejvyšší v Evropě.
Ostrava. V prvním čvilletí letošního roku do
šlo na silnicích Severomoravského kraje k 889
dopravním nehodám. Při nehodách přišlo o ži
vot 35 lidí, 183 osoby utrpěly těžká a 264 lehká
zranění. — Ostravská rozhlasová stanice má
od 30. dubna novou znělku. Je jí hudební
motiv z nápěvu Rudolfa Kubína se slovy „Já
jsem horník a kdo je víc?". — Stavba přeložky
železniční tratě Havířov—Český Těšín bude do
končena do 31. prosince 1962. Nová trať má
urychlit dopravu rud ze SSSR a Slovenska do
Vítkovických železáren.

Komárno včera a dnes
V miestach, kde vteká Váh do Dunaja, leží
na ľavom brehu juhoslovenské mesto Ko
márno. Od nepamäti bolo hospodárskym
strediskom na tepne, spojujúcej strednú Eu
rópu s morom. Je to mesto strednej veľ
kosti, ktoré má dnes 25.631 obyvateľov. Za
čias Rimanov stál na ľavom brehu Dunaja,
medzi Komárnom a lžou opevnený tábor
Celemantia. Jeho zbytky sa zachovali do
dnes. Starú minulosť mesta propomína aj
mohutné Werckom nazvané a pod zemou
postavené vojenské opevnenie. Stredoveké
jadro mesta je vzácnou historickou pamiat
kou. Príroda v Komárne a v okolí nešetrila
svojimi darmi. Pri vtoku Váhu do Dunaja je
jedna z najkrásnejších riečnych pieskových
pláží, vyhľadávaná obyvateľstvom, ktorého
väčšina je maďarskej národností.
Nové lodenice sú najväčšie v strednej Eu
rópe a dávajú mestu ráz priemyslový. Na
brehu Dunaja vyrástli nové obrovské haly, v
ktorých sú zhotovované veľké nákladné a
osobné lode.
Koncom roku 1955 dali do prevádzky nový
most cez Váh a v a’ecembri 1955 železničný
most cez Dunaj. V novoínštalovanom Po
dunajskom múzeu sú umiestené nálezy zo
staršej minulosti.
Komárno bolo smutne preslávené tým, že
v ňom boli umiestnené osobitné pracovné
jednotky seminaristov a kňazov, povolaných
do vojenskej služby. Príslušníci týchto jedno-

Kladno. Velké Kladno má dnes přes 54.000
obyvatel. V roce 1960 bylo uzavřeno 523 sňat
ků a míst. nár. výbor projevuje uspokojení nad
tím, že jen šest procent novomanželů vyhledalo
po občanském sňatku ještě kostel.
Kladno. Jiřina Štěpničková, známá filmová a
divadelní herečka, v roce 1960 propuštěná z
vězení, je členkou divadla na Kladně.
Benešov u Prahy. Okresní hygienik zjistil v
restauracích na okrese, že jsou stoly bez ubru
sů, příbory se podávají nezabalené a stoly jsou
často polité a špinavé.
Michalovce. Bohatá ložiska soli byla obje
vena na katastru obce Zbudza, okres Micha
lovce na východním Slovensku.
Bílovec. Málo chleba a ještě špatného je v
Bílovci a Fulneku. Na novojičínsku není zase
jiné pečivo než vodové rohlíky.
Kiášferec nad Ohří. V místní holičské pro
vozovně odmítli hosla oholit s tím, že mají
jen jednu břitvu a tu si musí šetřit na holení
občanů, kteří se dají ostříhat.
Tachov. Šest set let stará tvrz v Nahém
Újezdci na Tachovsku se upravuje na kulturní
dům.
Štetí nad Labem. V Severočeských papírnách
ve Šfětí zjistila kontrola turecké hospodářství.
Vyplácely se Černé mzdy, rozkrádal se mate
riál, který nebyl vůbec veden v evidenci.
Benešov nad Ploučnící. Po šestileté rekon
strukci byl otevřen zámek, vybudovaný v letech
1538—1572. V zámku je umístěna sbírka čín
ského umění.
Kladno. Ve spojených ocelárnách na Kladné
bylo za brezen vyrobeno za sedm milionů Kčs
zmetků.

Třinec. II. ocelárna v Třinci se zavázala vy
robit v prvním čtvrtletí 1961 tisíc iun oceli nad
plán na počest 40. výročí komunistické strany.
Závazek nejenže nebyl splněn, ale vzniklo do
konce velké manko.
Brno. Na Leninově ulici byla zahájena stav
ba druhého velkého hotelu, který bude mít
dvanáct poschodí s 340 lůžky. V přízemí bude
40 garáží, dále restaurace se samoobsluhou,
později i zahradní restaurace. Část hotelové
střechy bude upravena na přistávací plochu
pro helikoptéry. Hotel má být postaven za dva
roky.
Doksy. Ve městé se staví nová škola a kino
a projektuje stavba nové plovárny na jezeře.
Loni byl ve městě postaven nový moderní
hotel.

Dobře vaří

tiek museli ťažko pracovať v prístave pri
nakladaní lodí, na cestách a železnici.

| KDO ZEMŘEL: V Praze ve věku 75 let Adolf
! Veselý, spisovatel, žurnalista a básnik. — An! tónin Janda, profesor hudby a varhaník u sv.
Víla ve věku 70 let. — Inž. Jan Janský, min.
rada ministerstva zemědělství v. v. — Gustav
Ctibor, řed. býv. banky Slavie. — Ant. Jiruško,
vrch. insp. ČSD v. v. — Václav Pokorný, pluk,
v. v. — Rudolf Schonbach. — Josef Šlauf z
Prahy 1. — Na Mělníku zemřel ve věku 79 let
František Hromádka. — V Táboře zemřel Ota
kar Kabelka, vrch, úředník býv. Živnobanky. —
V Dolních Mokropsích zemřel ve věku 70 let
rolník Josef Pošmourný.

Prudký rast mesta a obyvateľov sa pre
javil v mnohých nedostatkoch. V apríli 1957
bola usporiadaná verejná anketa na námet
— čo sa v Komárne ľúbi a neľúbi. Došli
celé stohy sťažností na zaprášené a špinavé
cesty, na nesprávny postup pri prideľovaní
bytov, na nedostatok ovocia, na spustošený
park, zanedbanosť starého námestia „Rozá
lie", ktoré zohyžd'ujú komediantské vozy a
JOSEF ŠEVČÍK ZEMŘEL
na uliciach vyvesované prádlo. V meste je
V Chicagu zemřel po dlouhé a těžké nemoci
nedostatok remeselníckych prevádzkárni a
verejných služieb komunálov, ktoré nadto ve věku 55 let Josef Ševčík, bývalý poslanec
československého parlamentu. Pocházel ze sta
ešte nevyhovujú.
rého selského rodu z Myslívá na Klatovsku a
A ta sa až v roku 1957 započalo s pravi již od mládí se účastnil veřejného života. Byl
delným čistením ulíc, kropením a odvozom činný v zemědělském družstevnictví a politicky
smetí, ktoré sa predtým nahromadilo pred v republikánském dorostu. Po roce 1945 vstou
domami. Konečne bola v roku 1958 zavede pil do čs. strany národně-socialistické, aby
nú aj kanalizácia. Ešte dnes si obyvateľstvo mohl veřejně vystupovat a intensivně pracovat
sťažuje na preplnené autobusy a na to, že proti komunistickému nebezpečí na vesnici. Při
z nového sídliska je ďaleko do kina. Veľkou květnových volbách roku 1946 byl Josef Ševčík
vymoženosťou je otvorenie kaderníckeho sa zvolen poslancem v plzeňské župě a od té
lónu na námestí 1. mája. V Komárne je veľ doby se aktivně zapojil do zákonodárné prá
ký pravoslávny kostol — ktorého brána sa ce. Josef Ševčík vynikal pracovitostí, energií
neotvára, keďže niet cirkvi ani veriacich. Ko a iniciativou. V paměti je jeho úporný boj v
stol opatruje kostolník, jediný pravoslávny pražském ústředí zemědělských družstev „Koo
obyvateľ mesta, ktorý len pre nahodilých perativy", které se zmocnili komunisté a který
návštevníkov otvára kostol, z ktorého sa společně s jinými vyhrál. V důsledku této protikedysi ozývali mohutné a dôstojné chóry cir komunislické činnosti se poslanec Ševčík ne
kevných obradov.
těšil u komunistů oblibě a po komunistickém
puči v únoru 1948 tušil, že bude vystaven
pomstě a pronásledování. Rozhodl se proto k
útěku z. vlasti a vést v exilu další zápas. Nej
Prahe. Rudé právo přineslo soudničku pod dříve žil v Paříži a později v Západním Ně
titulkem: „Muž všeho schopný — a ti druzí?" v mecku, než se jeho rodině podařilo přijít za
níž oznamuje, že byl odsouzen Jan Ondruš na ním. S rodinou odejel do Spojených států, kde
osm let pro různé podvody. Jan Ondruš se v se usadil nejdříve v New Yorku a posléze v
roce 1955 vrátil na amnestii ze Západního Ně Chicagu. V exilu se velmi platně účastnil v
mecka do ČSR. Po návratu se vydával za inže Radě Svobodného Československa a v četných
nýra a odborníka pro sítotisk a po dobu pěti exilových a krajanských korporacích. Česko
lei vodil za nos čs. odborníky tím, že „kon slovenský exil utrpěl jeho úmrtím velkou ztrá
struoval" sítotiskařské stroje „světové technic tu. Všichni, kteří poslance Josefa Ševčíka osob
ké úrovně", z nichž však žádný nefungoval.
ně znali, zachovaií ieho oamátku trvale v úctě.
Senohraby. V Senohrabech je domov pro pře
„OHEŇ NA ZEMI" a „NA PŘEDĚLU VĚKŮ"
stárlé kněze,, v němž je umístěno 36 význač jsou sbírky rozhlasových projevů vysílaných
ných církevních hodnostářů.
do vlasti, jejichž autorem je sociální pracov
PicjIkí. V roce 1958 bylo v Československu ník a duchovní rádce českých a slovenských
uzavřeno 99.937 manželství a bylo povoleno uprchlíků Přemysl Pitter. Prvou knížku vydala
„Sklizeň svobodné tvorby" (cena 1.50 $), dru
15.870 jozvodů. O rok později bylo uzavřeno hou „Kruh přátel duchovni obrody" (cena
102.804 manželství a rozvodů byle 15.631. 1.75 X). Jsou to průbojné úvahy, založené na
Oproti předcházejícímu roku oylo uzavřeno víc textech z Kralické bible, jimiž autor řeší nej
manželství a míň bylo rozvodů. Podle úředních závažnější problémy osobní, národní i mezi
statistik byla nevěia příčinou rozvodů roku národní. Obě knížky vřele doporučujeme. Ob
1957 ve 4137 případech vinou mužů a ve 4370 jednávky vyřizuje Přemysl Pitter, Nůrnbergpřípadou z viny žen. V roce 1958 je tento po Síid, Triererstr. 126.
díl ještě versí o 461 případů v nepiospěch žen.
PODIVUHODNÉ „RYCHLOČISTÍRNY" V ČSR
»Cistírny navštěvuji poskrovnu. Ale když je
Boskovice. V Boskovicích na Moravě budou
vyráběny šicí stroje pro všechny země sovět to už nevyhnutelné, tak se tam přece jenom
podívám. Napřed jdu do rychločislírny. Nej
ského bloku.
dříve mne uzemní tabulka: Za balonové pláště
Cheb. V obci Luby na Chebsku je velký zá se neručí, za knoflíčky se neručí, za spony' atd.
vod na výrobu houslí firmy Kremeňa. V po To nic. Přicházím za radou, paní vzhlédne a
slední době závod vyexpedoval několik tisíc praví: „Balonové pláště nepřijímáme. Na kaž
dý den máme naplánováno pět balonových
houslí do Spojených států. Z nár. podniku Amati plášfů a to je již vyčerpáno. Měla jste přijít
v Kraslicích bylo vyexpedováno několik set tak v prosinci, dnes každý to chce na rýchlo.
nových modelů saxofonů značky „Klasik" do Juk mohu jít s pláštěm v prosinci, když v ka
Anglie, Dánska a Austrálie.
bátě mám teplou vložku, a chodím v něm ce
lou zimu. Jdu tedy do normální čistírny. Ne
Hrádek nad Nisou. V pohicničním úseku ob vkročím ani dovnitř a už vidím na dveřích:
vodu Hrádek nad Nisou jsou nově budovány nepřijímají, k čištění se oděvy přijímají od
drátěné překážky a minová pole.
8—12 a od 15—18 a v sobolu vůbec ne, atd.
Hradec Králové. Krajské oblastní divadlo Mám vztek a odcházím domů a přemýšlím, že
plást vyperu v pračce. Tyhle starosti však
bylo přejmenováno na Divadlo Vítězného nejsou jen s čištěním, jsou tady také opravy
února.
punčoch a obuvi a s nimi je to podobné.
Vlašim. Podle letošního sčítání lidu má město Myslím, že by se to mělo nějak napravit,
6868 obyvatel. V městě je 914 rodinných dom vždyf se to týká věcí denní potřeby, bez kte
rých bychom se neobešli. Dokud se to však
ků a 105 činžovních.
nevyřeší, prosím o radu: Mám chodit v roz
Litoměřice. Při zemědělské technické Škole trhaných punčochách, nebo mám na opravu
bude oblastní zemědělská stanice. Čs. akade čekat měsíc i déle? Mám chodit ve špinavém
balonovém plášti, nebo čekat na vyčištění de
mie věd. Jejím úkolem je řešit výrobní problé set týdnů s obavou, jestli ho dostanu v pů
my repařské oblosti Polabí s Poohří a otázku vodní barvě nebo různě barevný? Mám chodit
závlah a zúrodňovaní půdy.
v ošlapaných podpatcích, nebo čekat na opravu
přes měsíc? Přece když opotřebují věc, lak si
Příbram. V Hájích je budována jáma Jáchy nemohu koupit novou.«
movských dolů, která se jmenuje Šestnáctka.
(VLASTA c. 22, 31. května 1961)
Bude hluboká 1127 metrů. —- Do nového síd
liště Příbram-Březové Hory se nastěhovalo
TO BYLO PŘEKVAPENÍ...
14.000 obyvatel.
Hroší kůže naskočila všem „povolaným"
soudruhům, když zvěděli výsledek ankety, již
nedávno uspořádal pražský časopis „Zlatý
: máj", v níž byli význační představitelé kulI turniho života — herci, spisovatelé a vědci —
: dotázáni, „kterou knihu by si přáli, kdyby jim
! bylo osm roků ..." — Ani jediný se nezmínil
j o překladech ze sovětské literatury (celkem
i šedesát knih bylo přeloženo za uplynulý rok).
■ Zato Daniel Defoe („Robinson Crusoe") a Jules
Verne („Tajemný ostrov") obdrželi v anketě
nejvíce hlasů!
(vč)

dobře slouží
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CHUDÁCI KOMINÍCI...
Červený kohout způsobil v celé republice
jen za první čtvrtletí t.r. škody,, jež přesahuji
•17 milionů Kčs! Loni — v témže údobí — byla
škoda „menši" — pouze 35 milionů Kčs ... —
Na úředních čs. místech svádějí vinu na vadné
komíny. Není divu — kominíků je dnes v ru
dém Československu tolik, že by se dali na
prstech spočítat. Vymřeli a vymírají jako
ostatní řemeslnici...
(och)
FILATELISTA v západním Německu hledá zázájemce mezi filatelisty ve všech zemích,
kteří by si s ním vyměňovali známky
EURÓPA a NATO. Pište na adresu České
ho Slova pod značkou „Nezištně".

Stranil t>.

ČESKÍ SLOVO

SAFARI V ROVNÍKOVÉ AFRICE

Číslo 6,, červen 1961

Slovíčko nejmenších
RŮŽOVÝ PALOUČEK

Alois Jirásek
KRISTIÁN KÁNSKÝ
Cs. exulant-lékař, Kristián Kánský, žijící
Kuli pyramid a býka vyvrchovily ve stár'
v Evropě, je t.č. na dovolené v rovníkové
| egyptské říši — v letech 3000 až 2000 př. Ki
V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž se
Africe. Z prvního úseku své cesty — z Ká
j Nejznámější pyramidy jsou v Gizeh u Káhir) černají borové lesíky, je skryta nevelká lučino.
přátelští k Evropanům, zjistí-li, že nejde o Fran
hiry — nám poslal pestrou re portáž o
Na jejích pokrajích bují nízké keříky červených
couze. Naproti tomu Arabové v Egyptě jsoi
svých zážitcích v zemi faraónů:
'
Největší stavba v dějinách lidstva
nevraživí ke všem Evropanům.
plných růží. Jsou to zvláštní růže. Jinde, daleko
Cheopsova pyramida je největší stavbou v široko v okolí nerostou. V jiné půdě se nedaří.
První zastávkou bylo největší město Afriky —
j ;
Sakkara — město mrtvých ...
dějinách lidstva. Podnikl jsem v těchto dnech Přesadili je, neujaly se. Pak je chtěli vyplenit,
Káhira. Domy v této dvoumilionové metropoli
V Sakkaře jsem samozřejmé nevynechá namáhavou cestu vnitřkem této pyramidy. vykopali je a do roka se zase zazelenaly. Bují
jsou žlutavé jako písek pouště. Mají ploché
střechy, a proto kupole mešit a jejich štíhlé I „Serapeu" — katakomby s četnými sarkofágy Chodby jsou tak nízké, že se návštěvník musí dál a rozrůstají se do středu lučiny. Po nich
minarety se nad nimi velebně vznášejí jako balsamovaných posvátných Apis-býků. Sakkarr téměř plazit po břiše. Připadal jsem si ztracen má to osamělé místo, posvěcené žalem zbož
je město mrtvých, které kolem r. 2800 př. Kr uvnitř těchto mohutných kvádrů. Jak průvodce ných předků, své jméno. Je to růžový palou
nebe nad zemí...
líčil, pyramidy nebyly budovány prací otroků, ček opodál vesnice Morašíc, dobrou hodinu
Nejdříve jsem navštívil mešitu s nejvyšším založil Imhotep — vynálezce stavitelskéhc
jak se dříve soudilo, nýbrž jsou dílem svobod cesty od Litomyšle na západ. Před čtyřmi sty
minaretem v zemi — mešitu sultána Hassana; umění z kamene. V městě je mnoho „mastab"
ných rolníků, kteří v měsících, kdy nebylo pol
má tři minarety, z nichž jeden se prý 33 dní jsou to hrobky aristokracie ze staré egyptsk< ních prací, dobrovolně pracovali z nadšení pro léty sídlili v Litomyšli páni Kostkové z Postupic, věrní ochráncové Českých Bratří. Také v
před smrtí tohoto sultána zřítil a usmrtil 300। říše. Pro svého krále — Djosera — postaví svého panovníka, považovaného za boha.
městě byla většina obyvatelstva samý bratr.
dětí. Sultán Hassan byl současníkem našeho tam Imhotep šest „mastab" ve slupňovité po
Když jsem jel odtud do oasy Faijum, viděl
Když císař Ferdinand I. přemohl odpor stavů,
Karla IV. a jeho mešita se považuje za nejvý loze. Tak vznikla první pyramida na světě.
jsem poprvé — Falu Morganu ... Mimoděk vzal panu Kostkovi z Postupíc zboží Litomyšlznačnější výtvor arabského stavitelského umění
Imhotep byl vezírem na dvoře faraónově
jsem se otázal: nebyla i tato „dobrovolnost", ské i hrad, a bratří z města i z okolí museli
v Egyptě.
Mel tedy tutéž funkci, již prý asi o tisíc le
s níž se stavěly pyramidy, podobnou Fatou do vyhnanství — do exilu.
později zastával biblický Josef. O obou s;
Morganou ... ?
V mešitě Mohammeda Aliho ...
Po letech za Maximiliono krále, syna Ferdi
vypravuje, jak znamenitou radou posloužil
Nejrozsáhlejší modlitebnou v Káhiře je me faraónovi, když přišlo „sedm hubených let".. |
Bohaté dojmy $i odvážím z Egypta. Nyní na- nandova, ,nastaly volnější časy. Bratří se vrá
šita Mohammeda Aliho, jejíž zdi a sloupy jsou Kolem r. 1000 př. Kr. byl Imhotep povýšen nc ; sedám do letadla a zamířím jižním směrem k tili z vyhnanství a usazovali se zase v Lito
myšli a v okolí. Volnosti však dlouho neužili.
z bělostného alabastru. Vévodí citadele Káhiry boha lékařství. Za Ptolemajovců byl ztotožněr i rovníku ...
jako svatovítský chrám Hradčanům. Mešitu dal s řeckým bohem Aesculapem.
;
(Pokračování v příštím čísle) Nová bouře se rozvířila roku 1618. Veliké hoře
padlo na českou zemi za náboženských bojů
vybudovat Mohammed Ali, zakladatel posled
a nejvíce po Bělohorské bitvě. Kdo nebyl ka
ní královské dynastie Egypta, k níž patřil i
tolík, musil ze země. A tak také Bratří z Lito
Faruk. Mohammed Ali se narodil téhož roku
myšle a z okolí. Nežli však odešli, smluvili se,
jako Napoleon, a jeho životní kariéra byla
že se všichni ještě jednou sejdou, společnou
stejně závratná jako kariéra velkého KorsičaNa začátku to byla skvělá myšlenka. Later český, anglický a francouzský přízvuk. Diváci pobožnost vykonají, neboť veřejně a volně jí.
na. Mešita se stylově podobá chrámu Boží
na magica — kombinace obrazu, filmu, po ji však rádi poslouchají. V jejím hlase je jisté nesměli již konat. No iu schůzi si vyhlédli pa
Moudrosti, neboť stavitelem byl jistý Rek z
hybu, slova a hudby na plátně i na jevišti. kouzlo. A už od začátku nějak podlehnete
Carihradu. Není nezajímavé, že stavitelem me (Jeden z jejich autorů žije nyní v exilu v New kouzlu celé její osobnosti. Exulant je v po louk za Morašicemi mezi lesy. Pro jistotu se
šity sultána Hassana byl též cizinec, Syřan — Yorku.) Režim k ní byl zpočátku velmi ne kušeni říci: tak přece jen všechna hezká česká sešli v noci, aby tu naposled na vlastenecké
pravděpodobně rovněž křesťan. Cizincům byla důvěřivý. Jako je nedůvěřivý ke každé děvčata nevyhynula! — Ale sprcha přišla hned půdě pod obojí přijímali, aby se tu naposled
— jak patrno — poskytnuta možnost, aby myšlence, která čpí novotou, průbojností a v druhé polovině programu, po přestávce. Na k Bohu pomodlili a zbožně si zazpívali. A pak
uplatnili své hřivny. Zdá se mi, že to bylo mládím. Diktatura nikdy předem neví, co se plátně v pozadí se objevil ciferník. Tikající se loučili s domovem. Nejeden si vyhrabal na
hlavním tajemstvím rozkvětu arabské kultury, z kloudné myšlenky provalí. Pak přišel nena hodiny. Vteřínová ručička krouží kruh času. památku hrsť hlíny, nejeden políbil zemi, kte
jakož i jiných kultur. AAohamedánský svět byl dálý úspěch na světové výstavě v Bruselu. Re A na jevišti říká slečna Staňková nevinně a rou skropili slzami. A z těch slzí pak vypučely
žim vytušil, že í z této myšlenky se dá mnoho sešpu/enými ústy: :-Co myslíte, že byste chtěli ty růže, aby vydaly svědectví o věrnosti a
k representantům křesťanské kultury tolerantní
vytěžil. Na začátku — dobrý nápad. A nyní - — vidět, kdybyste měli ještě minutu k životu? Já
proto, že v křesťanství spatřoval vývojový slu- co se z něho stalo.
vím. mnozí z vás by asi chtěli viděl Brigitte lásce k vire a k vlasti.
V té noci, když byla pobožnost ukončena,
peň k poznání pravdy. Mohamedáni přijali Je
Byl jsem se na Laternu magicu podívat ve BardoL Ale přesto jsem přesvědčena, že většina
žíše jako někoho, kdo překonal smrt kříže a vídenské Stadthalle. Hostovala ve Vídni v z vás by chtěla viděl — spartakiádu. Tři vte zakopali zlatý kalich, z něhož přijímali, a ka
podle nich se vrátí na svět, aby přemohl Anti dubnu a na začátku května. Ohlašovaly ji řiny, dvě, jedna! Spartakiáda!-' A na pozadí se lich ten podnes leží hluboko v zemi na palouč
velké plakáty: ^Středoevropská premiéra! Po rozhrne širokúhlé plátno: vidíte masovvý ná ku. Lid po čase na nej zapomněl, ale místo, kde
krista a zvěstoval světu — islam ...
velkém úspěchu v Londýne!" Už to byla lež. stup cvičenca na Strahove a slyšíte masové ;
Domnívám se, že mohamedáni berou boží Komunističtí reklamní agenti čile přetrumfnou, výkřiky — vše pcdN sovětského vzoru. Tropa- ; se loučili, uchoval v úctě. Palouček býval dříve
slova — doslova. Nikde v mešitách — ať to kde je toho zapotřebí, triky t.zv. kapitalistické gandu jako bláto a tendence jako poleno. Kla větší a lesy kolem něho hlubší a tmavší. Teď
z hvozdu jsou jen lesíky a pole. Také z pa
bylo v tisícileté Ibn Tulun nebo v šest set lei reklamy, pro kterou jinak ‘komunistický tisk divo propagandy však do diváka buši dále. To I
spartakiáde přijde bclct na jevišti, k němuž I loučku zbyla jen malá lučina. I tu chtěli zorali
staré Hassanově či v poměrně nové — ala nemá slova dobrého.
a proměnit v pole, ale Prozřetelnost sama o
bastrové— jsem neviděl obrazu či soch Moham
Můj základní dojem z vídeňského předsta hudba hraje Dvořákův Slovanský lanec. Na i
místo pečovala. Orali palouček, ale pluh se
meda. Arabské umění se zde vyžívá v orna vení: Laterna magica ilustruje, co dělá z vy plátně v pozadí běží m’rn na thema: Těžký pru- ■
mysl v socialismu.
repieHává bušil. . zkazil nebo kuň padl. Konečně zaseli na pa
mentu, jehož bohatosti jsem se obdivoval na nalézavosti a dovednosti našich uměleckých Slečnu Staňková vás zve na jarní návštěvu do :
loučku len. Vyrostl, rozkvetl, vyti halí ho, umostěnách, portálech, minaretech, kobercích a na pracovníků komunistický režim. Laterna ma Prahy. Praha z vrtulníku. Vidíte, jak po molo- I
čili, usušili ho a již jej třeli a tu se vzňal
gica
dnes
jen
honí
vodu
na
mlýn
rudé
propa

studních pro kultická umývání.
gandy. Dobrá, po mnoha stránkách je zajíma Stránských střechách pinie slin helikoptéry. Scé- 1 len plamenem. Od toho chytla pazderna i vše
vým experimentem. Divák je jí chvílemi nad na trochu okoukaná :: FclUniho filmu La dolce ! chen rozsáhlý statek hospodáře, který ošil pa
U pokladu nejpopulárnějšího z faraónů
šen, ale chvílemi v něm nadšeni klesá jako vila. 7. opravdové a historické Prahy mnoho .
Zavítal jsem též do „Egyptského musea" v rtuť v teploměru až na bod mrazu. Tleskal neuvidíte. Kamera se nemazli s historickými | louček lnem.
Od těch dob se nikdo nedovážil růžový pa
Káhiře, jehož nejcennější sbírkou je poklad jsem, když se rozsvěcovala a zářila vtipem. památkami. Da'ekc více času promarní nad 1
nejpopulárnějsího z faraónů —* Tut-anch- Jako na př. při úvodní scéně, při které se obe řadou novostaveb. Jano hv ve ^větě nevědéií, ’ louček zorat. Růže na něm kvetou a obilí se
jal: sc staví činžáky. Pii t^m jsou ty pražské vlní kolem. Ticho je tu, a milo, a člověk zde
Amona; představuje posmrtnou masku, tři censtvu představovala roztomilá konferencier
činžáky příšerné nevkusom a jednotvárností.
vklíněné sarkofágy, sochy krále a další pokla ka slečna Staňková. Nebo při dvojité filmové Chce so mi iicl: Vid'i i sen: králíkárny pro s úctou vzpomíná předků, jaký žal svíral tady
scéně, když na jednom plátně běžel němý film
Jejich srdce, když nastala hořká chvíle loučení,
dy — téměř všechno ze zlata ...
o nevěrné manželce a na druhém plátně operní lidi. Ano, Praha v Laterně magice jako by ne když slzami skápěli rodnu půdu. A před zra
Zlato je s astrologického hlediska kovem Othelo. Opravdový vtip poskytuje jen malé byla ani stověžatá. Vyšehrad, Týn, svatovítský
kem se mihne sbor ubohých vystěhovalců, jak
slunce, jehož kult tehdy v druhém tisíciletí před koncese propagandě. Ale pak přijdou stíny a chrám se v ni skoio ztratily. Snad je to ale
tím, že náboženství patří v komunismu mezi se na cestě do ciziny zastavují, jak slzavým
Kristem spěl k vrcholu. Je to též kov, nepod poloslíny.
okem hledí zpět, na požehnaný kraj, kde byly
Nejprve — poloslíny! Tak na př. balet na je haraburdí minulosti. Takže inscenátori musí
léhající rezu. Proto symbolisoval nesmrtelnost,
ukazoval Prahu dneška, Prahu komunismu. jejich domovy, kde byla jejich vlast.
višti
a
film
o
českém
skle
na
plátně
v
pozadí
jež měla být zajištěna tomuto křehkému jino
Smutná Praha!
(Ze starých pověstí českých)
chu; tuberkulosa však ukončila jeho pozemskou byla celkem dokonalá komposice. Bohužel,
Ale přesto mela Laterna magica u vídeňské,
film o českém skle nebyl nic nového. Byl už
pouť drvíe, než se dožil dvaceti let...
tolikrát prodán do ciziny, že ho snad zná ho obecenstva poměrný úspěch. O bouřích po
ZEMŘEL SPISOVATEL JAN VRBA
Pouliční arabští prodavači a malí kluci, ža každý pravidelný návštěvník biografů. Nebo tlesku se ovšem nedá ani mluvit. Zažil jsem
Zemřel spisovatel Jan Vrba. Bylo mu dva
donící o peníze, jsou víc než dotěrní. Jeden z scéna s klavíristou Šlitrem. Byla dobrá, ale ve stejném sále koncert americké jazzové zpě
prodavačů mi strkal do ruky alba a kožené byla by ještě působivější, kdyby v ní vystupo vačky Fily Fitzgcraldové. takže vím, co jsou asedmdesát let a kdyby sám si měl o sobě
věci, jiný mi nabízel „staroegytské vykopáv val opravdový hudební clown. Pak se mi zdá to ovace vídeňských diváků. Po takových ova napsat nekrolog, vyjádřil by se jistě stručně
lo, že inscenátorům scházel smysl pro propor cích nebylo při Laterně magice ovšem ani a v duchu své přírodní filosofie: „Došel mi
ky". .. Nejvíce žebrajících dětí jsem však za
ce. Scéna — na plátně běží film o masovém stopy.
věk." Bekl by to s onou vyrovnaností s jakou
žil v srdci staré Káhiry u lbů Tulunoy mešity. tanci. Na jevišti hopskaji tři tanečnice v ná
komentoval odchod živé bytosti nebo zánik
Ale
—
abychom
si
rozuměli.
Nápad
chválím.
Sotva se objevily v mé blízkosti, nedaleko sto rodních krojích. A to před sálem pro 2.000 di
rostlin ve svých spisech.
Jeho
provedeni
—
ne.
Skoda.
Takhle
to
však
jící strážník přiběhl a začal je bít holí — hlava váků.
Vrba měl jedinečně vyvinutý smysl pro povždycky dopadá, když komunisté dostanou do
zoráváni přírody. Srůstal s ni od svého dětství
nehlava... „Režim tvrdé ruky", řekl jsem si,
A teď — stíny: Konferencierka slečna Staň rukou nějakou kloudnou myšlenku.
na
Šumavě a zůstala mu dobrým průvodcem i
jenž vládne v dnešním Egyptě a vládl mu bez ková je mladá rozkošná dáma. Hovoří docela
František Tomáš měřítkem po celý život. Chápáni přírody, —
roztomilou němčinou, i když se jí do ní plele
přestávky po mnoho tisíciletí...
ne romantické nebo sentimentální její opěvo
vání, vtisklo pečeť celé jeho tvorbě. Většinu
Rozdílný názor Arabů na — Nassera ...
svých obrázků z přírody uveřejňoval Jan Vrba
Tunis i Egypt jsou republiky, obývané Araby,
cové kvartetto a orchestr*, bylo uvedeno v Cu- nejprve v časopisech a novinách: v „Cestě"
KRONIKA
ale tunisští Arabové, — jak jsem zjistil za loň
nebo
jako podčárníky v „Lidových novinách"
rychu při koncertu společnosti Tonhalle. (vd)
a tak se stalo, že v jeho sbírkách najde čtenář
ské návštěvy — jsou většími demokraty. Mají
PETR DEN je autorem sedmi essejí o poli
mnoho ieuilletonislického, ale tam, kde se jeho
„svého" Bourghuibu rádi a jsou dokonce při tických situacích, jež s titulem „Počitadlo" vy
V ÚDOLÍ OTAVY...
vidoucí duše ocitala v zajetí velkolepých pří
praveni vyslechnout o něm i negativní kritiku. dalo new-vorské nakladatelství UniversumPod lučinou teče náš potok. Polní pěšina se I rodních zjevů, stával se básníkem, jakých má
O Nasseroví jsem z úst íunisských Arabů slyšel, Press Co. Kniha byla poctěna cenou Křesťan kroutí i touhle lučinou a pospíchá k potoku. mo málo.
ské akademie a kulturní rady.
(rp) Sedm velikých plochých kamenů docela dobře ;
že je to „diktátor, jenž by měl rád všechny
Výsluní Vrbový tvorby je v dvacátých le
LlSKA BYSTROUSKA, opera Leoše Janáčka, nahrazuje lávku. Znamená to, že devět kroků tech našeho století, kdy překvapuje a okouz
Araby pod svou botou..." —
byla v dubnu t.r. poprvé uvedena v londýn stačí na náš potok. Pěšina pokračuje i na dru luje čtenáře stále novými postřehy z přírod
Zato s egyptskými Araby — jak jsem se nyní
ském divadle Sadlers Wells-Oper.
(tš) hé straně přes dráhu a mimo bažantnici a ního dění a prostými slovy láká člověka, který
přesvědčil — se nedalo o Nasserovi vůbec
KRŮPĚJE ČASU, sbírka povídek čs. exulanta skrývá se v hustém, smrkovém mlázi. A někde se začíná opájet technikou a odvracet od pří
mluvit. Nasser je — stručně řečeno — v Egyptě Bedřicha Svatoše, vyšla v Křesťanské akademii uprostřed se vlévá jako stružka vody do cesty,
rody k věčným zdrojům života. Po několika
„tabu". Když jsem chtěl v těchto dnech foto v Římě.
(pb) hluboké a rozježděné. Vypadá spíš jako hlinitá sbírkách ranné lyriky jako „Radostné zaslíbe
strž,
do
které
s
obou
stran
čouhají
obnažené
grafovat jeho obraz, jejž lze velmi nápadně o
JANÁČKOVA
Jíše na glagolský textu kořeny borovic. Spousta kapradí, té podivné a ní", „Jitřní lov" nebo „Getsemanská zahrada"
často vidět na různých místech Káhiry, hned
byla nedávno provedena v Belgii při koncer tajuplné rostliny, se tam uchytila. Týdny ko opouští vázanou řeč a píše své básně v prose.
Je to „Les", „Kniha z přírody", „Bažantnice" přiskočili dva Arabové a zakryli jej rukama ... tech brussetské Société Bhilharmonique.
(gh) lem svátého Jana tam večer sviti tisíce svato
a „Dražinovská hora". Málokterý spisovatel
Jak jsem mohl dále srovnávat, v Tunisu si
RAFAEL KUBELÍK bude dirigovat orchestr janských mušek studeným a neméně tajemným, se u nás dočkal, aby jeho kniha byla za ne
mnohé ženy ještě zakrývají obličej. V Egyptě kolínského rozhlasu při letošním ^Holandském zeleným, fosforovým světlem. Dobrou půlhodi celých třináct let devětkrát vydaná, jako tomu
jsem nyní neviděl ani jedinou arabskou ženu festivalu* v Amsterdamu, den Haagu a v nu klesá tahle milá cesta do údolí Otavy. bylo u Vrbová „Lesa".
se zahalenou tváří. Ještě zo Paruka (do 1952) Scheveningen (15. červen až 15. červenec), (ut) Mlázi se už dávno změnilo ve vysoký borový
Keni úkolem této vzpomínky' hodnotit spiso
a smrkový les. Otava je nejkrásnějši řeka na
bylo v nočních klubech Káhiry možno spatřit
HOLLYWOODSKÉ kvarteto nahrálo jednu z světě. Kroutí se jako had, je hned měkká a vatelské dílo Jana Vrby. Chceme jen čtená
obnažené tanečnice. Dnes je to zakázané, prý nejcennějších desek z repertoiru komorní hud hned zase hrozí Černými tůněmi, její voda bez řům oznámit, že zemřel svérázný spisovatel
by: »Smyčcové kvartetto F Dur, op. 96* (Ant. ustání se pění, jak naráží na obrovité balvany „Chodských rebelií", selské trilogie „Boží mlý
z příkazu gen. Nassera ...
ny" a „Jana Martina Bandy".
V Káhiře vedle reklamy na „Coca-Colu" vi Dvořák) a „Smyčcové kvartetto E-molla (B. ve svém neklidném řečišti. Kosila zlato i per
(kz) ly. Dávno však už přišla na to, že ji není
díte i reklamu, jež zve na „Lipský veletrh", jiné Smetana).
KRÚPÉJE ČASU, sbírka povídek čs. exulanta třeba těchto marnivých příkras. Až se jednou
pak doporučují — sovětské výrobky... I z
vrátím, budu se ji těšit, pokud to sluníčko do ČESKÉ SLOVO, noviny československého exilu,
toho lze usoudit, že v Káhiře dnes politicky Bedřicha Svatoše, vyšla v Křesťanské akademii
(bm) volí. Taková léta jsme se neviděli. Cvrčkové vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Řídí re
koketují jak se Západem tak s Východem. — v Rimě.
budou k tomu zpíval svou dávnou píseň a kře dakční kruh. Vydává a za redakci odpovídá
V Tunisu mají ulice dvojjazyčné nápisy, psané
LISKÁ BYSTROUŠKA, opera Leoše Janáčka, pelka se ozve se vzdálených poli voláním dnů J. Parma. Redakce a administrace: České Slovo,
v arabštině a latinkou. V Káhiře jsou názvy byla v dubnu poprvé uvevena v londýnském mé mladosti...
Můnchen 27, Postfach 91. Tiskem: Buchdruckerei
(eš)
ulic jen v arabštině, přestože je město za divadle Sadlers Wells.
(Ze sbírky Vojtěcha Voj i re „Srdcem doma“, Dr. Peter Belej, Munchen 13, Schleissheimer
jež nedávno vyšla v pozůstalosti v Ciceroj Strasse 71.
DÍLO BOH. MARTINU, ^Symfonie pro smyčplněno Evropany. Arabové v Tunisu jsou velmi

Laterna magika ve Vídni

