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Tehdy teprve nové zvítězí
nad starým ...!
PETR DEN

Lid se musí učit hudbě, chceJi se
stati vládcem a chce-li jim zůstat.
Tak jako se jí učili čínští vysocí císař
ští úřednici, jako se jí učili římští císa
řové, jako se jí učil třeba Bedřich
Veliký... A co říci o české hudbě?
Nebyl takový Smetana jedním z na
šich největších politiků v nejkrásnějším a v nejpřesnějším smyslu tohoto
slova jako budovatel a sjednotitel
české obce a jako legitimovaný mluv
čí celého národa za poslední války?
1.
Pravda je obyčejně nepříjemná. A
mnoho dobrých lidí, kteří by se sty
děli mazat med lži kolem úst minu
lých našich vladařů, se zvláštní a po
divuhodnou nedůsledností se domní
vají, že se obejdete bez mnoha vlast
ností, bez kterých se neobešli Vaši
předchůdci na trůně...
Nelekejte se však svého úkolu a
neztrácejte mysl: velicí vladaří se ne
zrodili vždycky v palácích a v hra
dech pod visutými nebesy, nýbrž oby
čejně v prostém vojenském stanu
aneb v chaloupce. A ruka, která do
bře uměla vládnout pastýřskou holí
nebo pluhem, také dobře vládla že
zlem. Avšak mezí starou obyčejnou
prací a vladařením vždycky něco
bylo, něco co bylo víc než jen touha
po mocí, vůle k vládě, zdatnost a
neohroženost. Vždycky zde bylo ně
co, co dějepisci neumějí dobře za
znamenat, něco nejasného, nedosti
vysvětleného, nezachytitelného. Něco,
co z nedostatku lepšího názvu by se
mohlo nazvat povoláním. Smějte se
mi nebo ne, velící vladaři, věřím, jsou
povoláni! Nejen sněmy a shromáždě
ními lidu, nejen poměry a veřejným
míněním, nýbrž čímsi vyšším a nede
finovatelným ...
A toto povolání nepřicházelo na
vladaře minulých časů v rámusu zu
řícího boje, uprostřed běsnícího o
bezuzdného davu. Spiše se dostavo
valo v tiché osamělosti, v hlubokém
rozjímání a duševní koncentraci, v
snění a na modlitbách, v pustých chrá
mech, na poušti a v klínu božské pří
rody. Tam a nikoliv na ulicích velko
města a v hluku továrních stroju i Vy
byste je měli hledat!

II.
Odeberte se proto i Vy, odění jen
ve své hadry, neviděni a neslyšeni,
do náruče našich luhů a hájů a po
nořeni do svých myšlenek a drceni
velikosti úkolu, který Vás čeká, used
něte s pokorným srdcem a s otevře
nou duší na břehu nějaké vodní hla
diny! A dívejte se, jak se vítr po ní
honí, jak ji nestejnoměrně čechrá a
vlní, jak na ní se sráží a zoufale bo
jují všechny rozvášněné živly nebe a
pekla.
A pak, pak... až se Vám chvíle
bude zdáli příhodná, až uhodí veliká
hodina Vašeho zasáhnutí, pak, pak...
vyberte si jeden z pěli kamenu hlad
kých z potoka a rázně vykonejte svůj
čin, svůj první politický čin: vhoďte
svůj oblázek do středu svářící se
vodní hladiny.
A pak vizte, jak se kolem zmize
lého kaménku utvoří kruh, pravidelný,
jako kružítkem narýsovaný, vznesený
kruh, nejdříve malý a potom větší, jak
se bude šířil dále a dále, jak bude
svým řádem lámat chaotické víření
větrů a vírů, jak se nezastaví před
ničím a před nikým, jak se bude šířit
až tam, kam jej už Vaše oči nedo
hlédnou, lam, kam již žádná Vaše
zkušenost nedosáhne, až někam do
Nekonečna! A přece i tam nepřesta
ne býlí Vaším kruhem a Vaším Činem.

Statisíce novodobých otroků na kolchozních polích

Žně v ČSR: brigádníci zachraňují úrodu
Bývaly doby, letními vůněmi dýchal
kraj, dosýchala sena, obilí zlátío, vl'
podvečer znělo klepání kos — ven-1
kov se chystal na pole, žnout, snopy '!
vázat, svážet a mlálit. A kdo z nás
městských se ve žních nachomýtl, za
žil, co je opravdový pot a dřina, co
vytrvalost v práci do úmoru, v žáru
slunce, bez oddechu, zejména když
počasí hrozilo se zvrtnout.

„Mám rád deň slnkom ozlátený,
keď rozkvitáva ďatelina..."

Ďatelina? Ještě 30 procent jetele
zůstalo nesklizeno, a už jsou tu žně
— halasí komunistický rozhlas. Na
lukách zůstaly neposečeny tisíce hek
tarů sena. Řípa jesle není všude vyjednocena, neřku- li vyplétá. „Boj o
krmívá je příkazem číslo jedna!" Za
se nebude v zimě čím krmit dojnice.
Nedodržují se také obilní osevné
plochy. Loni zmrzlo na polích tisíce

metráků cukrovky. Brambory nedaly
plánovaný hektarový výnos. Krávy
dojí 1800 litrů místo 3000 litrů. Čiyřicet milionů vajec dluží společnosti
zemědělci. Výkup masa je proti plánu
o 20.000 tun nižší. — Takto a podob
ně týden za týdnem hlučí a ječí ko
munistický rozhlas a tisk. Na jaře
velí pečlivě obdělávat půdu, na pod
zim podmítat, v zimě pilně rozepiso
vat plány, šetřit hnojivém, chovat
telata na studeno i na horko, dávat
pozor, aby prasnice nezmetaly... O
tom o všem se píší úvodníky. Propa
gační fanfáry třeskně hlaholí: Brigád
níci, pojďte pomoci jednotit řípu, do-1
vršit senoseč, svážet obilí, sklízet [
brambory, dobývat cukrovku, inu,
konce tomu není. Venkovským i měst
ským lidem drásá nervy tahle propa
ganda po celý rok.
A výsledky?
Uprostřed června otiskly noviny, že

letos se bude sklízet obilí s 2 milionů
280 tisíc hektarů polí, Vezmeš si k
ruce Statistickou Ročenku a počítáš,
oč více letos režim dal naset obilí,
když naříká, že v posledních letech
ho musí ročně dovážet přes půldruhá
milionu tun? Chyba. Zase chyba:
Obilná osevní plocha letos proti před
loňsku zase klesla — nejméně o
75.000 hektarů. Při střední úrodě to
patrně tedy letos bude zase už o
dalších 150.000 tun obilí méně? Proti
předválečné době osevní plocha byla
už loni o 800.000 hektarů nižší. Za to
bylo zalesněno skoro o 400.000 hek
tarů více než před válkou. Přemyslov
ci mýtili lesy. Komunisté zpětně za
lesňují půdu po staletí zemědělsky
kultivovanou. A ještě se při tom ne
ostýchají každého dne opakovat v
rozhlase Í v novinách, že zavádějí
socialistickou velkovýrobu místo ka
pitalistické malovýroby.
M. V.

Příčina katastrofy čs. letadla neobjasněna
Příčina zřícení čs. letadla typu „Ilju
šin 18" dne 28. března t. r. u Gräfenbergu u Norimberka zůstává i na
dále neobjasněna. Ani smíšená ko
mise západoněmeckých, českosloven
ských a sovětských odborníků, která
zasedala po tři dny koncem června
v Norimberku, nenalezla pravý dů
vod katastrofy. Na závěr zasedání
uctila delegace, složená z česko
slovenských a německých zástupců,
památku 52 tragicky zahynulých
obětí položením květin přímo na
místě neštěstí, které ještě dodnes
nese stopy zkázy. — Na obrázku
vedoucí německé delegace Hans Joachim Reiche! a čs. zástupce Stanislav
Krebs (vpravo) při kladení kytic.
(Foto: ad)

Vnitrostranická bitka ve vedení KSČ?

Větší změny ve vládě čs. komunistů
Není žádným tajemstvím, že pravým parlamentem
v dnešním Československu je ústřední výbor komu
nistické strany. A tak vás jistě nepřekvapí, že změny

Právě před rokem — 11. července 1
1960 — byla novou ústavou „zajiště
na" rozsáhlá práva národním výbo
rům v krajích, okresech a místech.
Ústřední výbor KSČ dospěl nyní k
tomu, že národní výbory neuspěly a
že je nutno vytvořit „Komisi pro ří
zení národních výborů", v jejímž čele
bude jeden z náměstků předsedy vlá
dy. (Do uzávěrky k jmenování ještě
nedošlo.)

Navíc by! ještě zřízen „Úřad pro
kontrolu a statistiku", jehož šéfem byl
jmenován Slovák Pavol Majling, do
sud ministr bez resortu a pověřenec
Slovenské národní rady pro pláno
vání. — Tento úřad bude mít i kraj
ské pobočky a tak jen ještě přibude
papírové vojny, kontroly těch starých
kontrolorů — a asi taky těžko uvě
řitelných statistických čísel. —
Dosavadní ministr zemědělství Štrougal — již sedmý od únorového puče
— je nahražen Vratislavem Krutinou,
který dosud dohlížel na zemědělskou
politiku režimu z funkce tajemníka
ÚV KSČ. Byl taky již jednou mini
strem zemědělství a to od podzimu
1955 do jara 1956. — Strougal, který
přišel do vlády z aparátu KSČ v roce
1959, se nyní stává ministrem vnitra.

III.
Tehda vstaňte a rozhlédněte se po
vší své zemi! Po zemi, která Vám
leží u nohou. Rozhlédněte se ne již
bázlivě a pokorně, nýbrž pyšně a
majestátně. Neboť Jste právě byli po
mazáni na krále, byli Jste koruno
váni. Nechť nyní heroldové oznámí
Z vlády odchází ministr vnitřního
tuto novinu všemu lidu! Nechť se roz- obchodu Brabec, který se ve funkci
houpají všecky zvony a trubači ať sotva ohřál. Jeho resort přejímá Jin
(Dokončení na str. 2.)
dřich Uher (dosud ministr potravinář-

ve vládě a vytvoření nových úřadů, jež schválil na
svém zasedání ve dnech 21.—22.6. t. r. — byly Národ
ním shromážděním bez odmluvy přijaty.

ského průmyslu), Uhrovo staré místo । KNV v Brně. V třiapadesátém se stal
převzal Krosnář, dosud ministr státní I náměstskem ministerského předsedy,
| od září 1953 spravoval ministerstvo
kontroly. —
<
I vnitra, které teď musel odevzdat.
Vcelku získáte jen dojem, že stará
parta si rozdělila nové funkce. Je tu ' Říká se, že proto, že byl Novotnému
ovšem jeden případ, který přímo vy příliš populární, ba dokonce do jisté
bízí k úvaze, že jaksi na okraji těch míry oblíbený: připisovaly se mu zá
sluhy za lepší zacházení s vetřenými
to vládních změn, jejichž pozadí tvo
ří vážná krize v zemědělství, v práci „nepřáteli" režimu, za amnestie. Vy
národních výborů a v zásobování — skytly se taky názory, že k jeho pádu
se taky odehrává vnitrostranická bit přispěly neúspěchy československé
špionáže, konkrétně případ západoka. Jde o případ Rudolfa Baráka.
německého poslance Frenzela, jenž
Barák, ještě ne padesátiletý námě byl odhalen (a již odsouzen) jako
stek předsedy vlády a pokvětnový agent čs. komunistického režimu, a
komunista, se dostal do vysoké poli nyní případ „diplomata" Nacvalače
tiky roku 1950, kdy se po pádu brněn ze Spojených národů. — Jak je tomu
ského sekretáře KSČ Slinga „vypra doopravdy, o tom se brzy přesvěd
coval" z předsedy okresního národ číme. —
ního výboru v Blansku na předsedu
Zbývá zmínit se o nových členech
vedení KSČ, kteří byli jmenováni rov
něž na zmíněném zasedání ústředního
výboru strany v červnu. — Novým
TRAGICKÁ SMRT AMERICKÉHO
kandidátem politbyra se stal Bruno
NOVINÁŘE ČS. PŮVODU
Kohler, jeden ze zakladatelů německé
Edward Koterba z Washingtonu, sekce KSČ, o němž se tvrdí, že de
D. C., známý americký novinář české sítky let už je důvěrníkem moskev
ho původu (narodil se z českých ro ského centra komunismu v jeho praž
dičů v Omaze, Neb.), zahynul kon ské odbočce. — Kandidátem polit
cem června 1961 při leteckém neštěstí byra je nyní taky Drahomír Kolder,
na americkém Západě. Koterba na vedoucí tajemník krajského výboru
vštívil před časem Československo. KSČ z Ostravy. Novým tajemníkem
Jeho zajímavé články o ČSR, které ústředního výboru strany se stal Vác
uveřejnily stovky amerických listů, lav Slavík, jenž byl dosud vedoucím
agitace a
propagandy
jsme přinesli ve zhuštěném překladu oddělení
ústředního sekretariátu.
—jo—
v Českém Slově.

SHLEDÁNÍ
S PŘÍTELEM PO
12 LETECH
Jeden ze zážitku, na nějž člověk
bude vzpomínat celý život. K večeru
jdu navštívit poprvé svého přítele,
jehož jsem neviděl více než dvanáct
let. Známe se od let gymnasijních a
myslím, že se nemýlím, říkám-Ji, že
jeho přátelství mi nikdo plně nena
hradil. Psali jsme si do roku 1950; od
té doby jsem slyšel o něm jen ne
přímo. Bydli stále v téže ulici, v tomže domě a v tomže druhém patře jako
roku 1947. Je to zvláštní pocit jit po
dvanácti letech touže ulicí — a mít
při tom pocit, že je to zcela nedávno,
kdy jsem tudy kráčel naposled! Po
dobný pocit jsem měl v roce 1946,
když jsem šel poprvé po válce po
Karlově moste; přízračný dojem, ja
koby člověk kráčel v neskutečném
světě dávno uplynulé minulosti — na
druhé straně táž minulost byla zde,
skutečná, na dosah ruky! Jen pero
Marcela Prousta by dovedlo přesně
popsali jen těžko definovatelný po
cit času ztraceného a znovu naleze
ného. A tak, když jsem zazvonil u
dveří svého přítele, jenž věděl o
mém příchodu, vědomí času jakoby
úplně zmizelo; jako bych šel ho na
vštívit po týdenní, anebo měsíční ne
přítomnosti — radost z očekávané
ho shledání mě naplnila téměř ulič
nickou radostí — a myslím, že jsem
prohodil dokonce nějaký nepodaře
ný vtip jako první slovo. Můj přítel
se změnil málo; jen vlasy jeho vidi
telně prošedivěly — ale jeho nálada
byla zcela odlišná od mé. Díval se
na mne dlouze a vroucně, téměř se
slzami v očích — a jeho první slovo
bylo: „Kdybys, hochu věděl, co jsme
zde zkusili —" Nemínil tím utrpení
fysické nebo hospodářské, mínil tím
utrpení morální — ten ustavičný tlak,
nejistotu, vynucenou přetvářku — to
ustavičné dýchání vzduchu přesyce
ného zápachem lži a hanobeni všeho
toho, čemu on věřil a věří. Čtenář
mi odpustí, že mohu psátí o tom jen
tak povšechně; osobnost a zaměstnání
mého přítele jsou takové, že i malý
specifický detail jeho zážitku by ho
mohl prozradit. Ale podobnou nesnáz
má každý návštěvník Českosloven
ska, jenž se vrací zpět do své vlasti;
konkrétní detaily, jež jsou nejzajimavější a nejcennější, nemůže zmí
nit, mohly by prozradit ty lidi, kteří
mu důvěřovali. Řeknu jen tolik: naše
rozmluva trvala do půlnoci — a ne
mohli jsme se rozloučit — tolik bylo
toho co říci; když potom mě vypro
vázel dolů, aby mi odemkl dveře, na
slouchal velmi pozorně, nečihú-li do
movnice, která je prý nejen zvědavá,
ale též podezíravá, jak se na spo
lehlivou členkyní partaje sluší. Tak
jen na chvíli v důvěrném rodmném
kruhu přítele člověk může zapome
nout, že je v Československé socia
listické republice; stačí jen, abys vy
táhl paty za dveře, na chodbu, abvs
si to znovu uvědomil. Obraz mého
přítele, jak mě vede opatrně tmavým
schodištěm, při světle elektrické sví
tilny (netroufal si otočit vypínačem
z uvedených důvodů), ukazuje ve
zkratce dnešní život v Praze.

Osmý den pobytu v Praze: Dnes mi
můj synovec slíbil zavěsti na moto
cyklu k jinému mému příteli, s nímž
jsem se dohovořil telefonicky včera.
Ale sotva jsme vyjeli praskla pneu
matika; na štěstí byl zde jeho bra
tranec s jiným motocyklem. (Vlast
nictví motocyklu je zřejmě ideálem
každého mladého muže v Českoslo
vensku — asi jako u nás vlastnic
tví auta.) — Když jsme tak hrčeli
pražskými ulicemi, uvědomil jsem si,
že je to má první jízda na motocyklu;
ve srovnání s autem je to přece
jenom vratké vozidlo — tak se to
aspoň zdá. Shledání s mým přítelem
bylo jednou z nejtěžších zkušeností
mého československého pobytu. Vi
dět dospělého člověka na kraji pláče
je vždy deprimující; v tomhle pří
padě to bylo o to horší, že to ne
bylo jen pohnuti ze shledáni, jež
bylo příčinou jeho vlhkých očí. Prá
vě několik dni před tím dostal vý
pověď ze svého bytu, jež byl pro
hlášen za „neúměrný jeho potřebám”.
Je pravda, že děti má již odrostlé, ale
doslova neví, kam umístí svou vel
kou knihovnu; šel se podívat na
nový, jemu přikázaný byt a viděl, že
se mu to tam nevejde. Vypravoval

(Dokončení na str. 2.)
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(Dokončení se sir. 1)
trpce o svých zkušenostech; o nynějších kola
borantech, jež kdysi měli Masaryka plnú ústa;
o předsedkyni místního uličního komitétu, jíž
musel navštívil, když jeden z jeho synu žádal
o přijeli do určité školy a jež mu cynicky
řekla, aby „neměl starosti", že její posudek o
jeho politické spolehlivosti nebude positivní,
atd. I ve způsobu, jakým se se mnou loučil,
jak mě objímal, bylo vidčti tu zvláštní úzkost
celé jeho bytosti; takhle se přátelé mezi sebou
dříve ncloučili — to by se pokládalo za senti
mentální! Opakuji, byl to jeden z nejtěžších
zážitku, a pocit, že jsem bezmocný, abych mu
nějakým účinným způsobem pomohl, to ještě
dělal těžší.
{F. M. Bernard v časopisu
Křesťanské Listy - - Husův Lid)

TEHDY TEPRVE NOVÉ ZVÍTĚZÍ
NAD STARÝM...
(Dokončení se str. 1.)
troubí! Otevřte sudy vína a připravte hody.
Zapalte oslavné ohně a čapky nechť letí do
výše!
Tehdy teprve nové zvítězí nad starým. Král
je mrtev: ať dlouho a slavně kraluje nové
Jeho Veličenstvo! Ať kraluje demokracie, věk
vlády lidu nad lidem, vlády nad sebou, věk
sebeovládání!
(Ze sbírky „Počitadlo", již vydalo na
kladatelství „Universum Press Company" v New Yorku.)

České noviny v Texasu
Americké městečko EL CAMPO leží v již
ním Texasu, nedaleko pobřeží Mexického zá
livu, asi tak 150 kilometrů na jihozápad od
Houstonu. Ale kdybyste je snad chtěli hledat
na mapě, museli byste mít mapu dosti podrob
nou, protože El Campo má jen několik málo
tisíc obyvatel. A to v Texase znamená dvoj
násob málo, poněvadž tam, jak snad víte, je
vůbec všechno větší, než kdekoli jinde ve
světě. Tam je prostě všechno nej- nej- nej-.
Proto je El Campo opravdu pranepatrným
městečkem. Ale myslím, že už je proto také
čas, abych vám vysvětlil, proč vám o tomto
malém městečku na druhém konci světa chci
psát. Tak tedy — v El Campu vycházejí české
noviny — jmenuji se „SVOBODA“ — a ty
právě v uplynulém roce oslavily úclihodné 1
jubileum — pětasedmdesáté výročí založení, j
Diamantové jubileum českých novin v Texasu,
je — uznáte — jistě úctyhodná věc. Mám těch i
SVOBOD několik tady před sebou na stolku, j
Jejich titulky by vám asi připadaly trochu <
divné. Na příklad rubrika: Naši pacienti. Ob
sahuje deset českých jmen, deseti pacientů,
kteří v uplynulém týdnu byli přijati do ne
mocnice v El Campo. Nebo: Páter Zamazal
není více. Frank Olšovský junior z Lolita
zemřel. Pak je tu zase zpráva, že Jerry Shimek
— bydli na silnici číslo 90, mezi Engle a Flatonie, v okrese Fayetle — důtklivě zve kaž
dého krajana, který snad pojede po silnici
číslo 90, aby se u něho nezapomněl stavil!
Jerry Shimek má zvláštní plán — chce vydat
zpěvník českých písniček a ptá se čtenářů, zda
jich má vydat deset tisíc nebo jen pět. Pak
je tu třeba dopis pana Drastaty. Má radost,
že v Texasu vycházejí ještě čtverý české no
viny a ptá se, zda v roce 2000 budou ještě
vycházel alespoň jedny. A redaktorka „Svo
body" paní Hradecká k tomu resignovaně po
znamenává: „Kéž bych se toho nedočkala, kdy
snad všechny zaniknou!"
Tak to jsou ledy noviny zvané SVOBODA,
vycházející v El Campo a z toho, co jsem vám
z nich ocitoval, jste jistě pochopili, že El Cam
po je taková krajanská zapadlá varta. Sem i
jinam do Texasu směřovali od poloviny minu
lého století čeští — přesněji řečeno — mo
ravští přistěhovalci, zde se usadili a postu
pem času vybudovali kvetoucí farmy a kve
toucí obce. Ale pak přišly přistěhovalecké zá
kony, světová válka, vznikla samostatná
Československá republika — a pravidelný pří
liv přistěhovalců ustal. Také El Campo ztra
tilo příliv nové mízy, stalo se krajanskou
výspou. Ale žilo dále a žije dodnes. A jedním
z příznaků jeho života jsou ony noviny, o kte
rých jsem se právě zmínil, „SVOBODA“.

Záznamy
O PERZEKUCI KOMUNISTO ANEB DEJME SI
JEDNU NARKÓZU

Matička rodná stran se dožila čtyřicítky a
to byl pokyn pro všechny pcraschopné maji
tele předválečných legitimací KSČ vzpomínat
(mimo jiné) na staré (zlé) časy první řepubliky.
Vzpomíná tedy i Jiří Tauícr, který básnil
již před válkou, Tauíer-popučový diplomat,
hodnostář (postupně) několika ministerstev
včetně informací, překladatel z ruštiny, atd.
Jeho příslušné výplody otiskuje týdeník „Kul
tura 61" pod názvem „Strana, lidé a poko
lení".
Chci tu zaznament něco z toho, co vyšlo v
pokračování z 25. 5 t. r. —
Tauícr vzpomíná, že (literární kritik-komunista) Bedřich Václavek v časopise „Index" v
říjnu 1932 „upozorňoval na perzekuční taženi
proti socialistickým organizacím v noticce
‘Jde opravdu o demokracii", kterou ukončil
slovy: . .. začínáme vidět, jak se obsah pojmu
demokracie vytrácí, zužuje a zůstává jen for
ma, kterou lze krýt všecko".
Potud citát. Konstatujeme, že „Index" vy-

Zdařilý slet Americké obce Sokolské v Chicagu

Kennedyho pozdrav americkým Sokolům

Číslo 7., červenec 1961

Prof. Dr. Karel Engliš

13. června zemřel ve věku 80 let profesor
dr. Karel Engliš, bývalý ministr financí a po
sléze guvernér Československé národní banky.
V jeho postavě odešel muž vynikajících kvalit,
národohospodářský myslitel a pedagog velké
ho formátu, pevného charakteru, povaha no
blesní, mravní vzor vzácné ryzosti. Svou aka
demickou dráhu zahájil těsně před vypuknu
tím první světové války jako docent národního
hospodářství na vysoké škole technické v Brně.
Když byla v Brně zřízena universita, stal se
jejím profesorem národního hospodářství, ale
brzy nu to, na počátku dvacátých let, se stal
československým ministrem financí. Zasloužil se
v té době — i později, když se stal guverné
rem Národní banky československé — o kon
solidaci československých státních financí, o
reformu daňové soustavy, a o to, že česko
slovenská koruna se stala za Masarykovy re
publiky jednou z nejstálejších měn na světě.
Jako vysokoškolský profesor byl vynikajícím
učitelem a pedagogem. Karlu Énglišovi však
nestačila pouhá akademická dráha. Popularisoval své názory intensivní novinářskou činností.
Od roku 1908 do roku 193S uveřejnil v brněn
ských LIDOVÝCH NOVINÁCH sta článků, v
nichž rozbíral vývoj našeho hospodářství a
zaujímal stanovisko k aktuálním otázkám národohospodáíským, finančním a měnovým.
Jeho veřejnému působení však učinila náI silný konec nacistická okupace. Engliš se od1 mlčel, protože odepřel kolaborovat s nacismem.
' A Engliš m>čel dále i po druhé světové vál1 cee, protože pro jeho názory nebylo publicity
ani v letech polosvobody, mezi květnem 1945
až únorem 1948, tím méně pak po komunistic
Sovětský vládce Nikila Chruščov měl 25. června v Almě Ale projev, v němž prohlásil, kém puči. Přednášel sice zprvu na universitě a
že Sovětský svaz předčí do roku 1970 v průmyslové výrobě Spojené stály a stane se tak byl zvolen jejím rektorem, když se připravovaly
hospodářsky nejsilnější mocností na světě. Při této příležitosti Chruščov doporučil sovětským j oslavy jejího 600. výročí, ale byl po komuniobčanům, aby svůj hlad ukojovali více koňským masem. Proto nepovažoval za vhodné při i slickém puči diktaturou násilně sesazen. V lerovnávat USA jako obvykle ke „staré unavené klisně, která už nemůže závodit" a vymyslel I těch padesátých se sice komunističtí ministři
si nové přirovnání: Spojené stály jsou prý jako vyčerpaný běžec, který se utěšuje svými | několikrát pokusili přimět Engliše, aby se stal
starými výkony... Chruščovovi odpověděl již 28. června na tiskové konferenci ve Washing i jejich finančním poradcem, a slibovali mu na
tonu president John F. Kennedy, který pravil:
I příklad, že bude znovu jmenován rektorem na
»Chruščov přirovnával Spojené státy k vy možností. Jsem přesvědčen, že můžeme udržet ! universitě, ale Engliš věren svému pevnému
čerpanému běžci, který se utěšuje svými něk výrobní rozvoj, podobně jako svou svobodnou ' charakteru odmítl kolaborovat s komunofašisdejšími výkony, a prohlásil, že Sovětský svaz soustavu. Vyzýváme Sovětský svaz, aby se při : mem stejné, jako za války odmítl kolaborovat
předstihne ve výrobě Spojené státy do roku pojil k této soutěži, která je mírová a která ■ s nacismem.
Proto se poslední téměř čtvrtstoletí Englišova
1970. Aniž si přeji vyměňovat s předsedou jedině může vyústit v lepší životní úroveň pro !
Chruščovem řečnické hyperboly, musím říci, že národy obou zemí. Zkrátka, Spojené státy ne , života vyznačovalo tragickým mlčením muže,
mi to připomíná lovce tygrů, který si vyhlédl jsou takovým přestárlým běžcem, a abych který měl zajisté nad jiné co říci zejména k
místo na stanu, kde pověsí tygří kůži, a to použil výroku bývalého presidenta Coolidga: onomu typu hospodářského plánování, jak je
v Československu vytvořili komunisté, k oné in
dávno před tím, než tygra chytil. Tento tygr rádi běháme1.
flační finanční a měnové politice, jaké komu
má však docela jiné úmysly. Premier Chruščov
nisté používali a používají.
praví, že Sovětský svaz je stár jen 44 roky;
Engliš býval už od svých mladých, docenfale jeho země je mnohem starší a je pozoru
Americká občanka odsouzena v „ČSSR"
ských let národohospodářem silně sociologicky
hodnou skutečností, že roku 1913 podle nej
k 10-letému žaláři
orientovaným a od konce dvacátých let, kdy
věrohodnějších výpočtů, jaké je možno z vlád
rychle za sebou uveřejnil řadu spisů zabývají
ních a soukromých zdrojů získat, činila hrubá
Paní Helena Kozeradská z Passaic, N. J., od
národní produkce Ruska 46 procent hrubé ná jela loni začátkem kvělna na krátkou obchod cích se rozdíly mezi kausálním a teleologickým,
rodní produkce Spojených států. A je zajímavé, ní cestu do Československa. Ještě se z ní ne finálním myšlením v národohospodářské teorii,
v roce 1959 Činila 47, procent přesto, že Sovět vrátila a neví se, kdy se tak stane. V Praze ji i cílil potřebu radikálně, od základů a znova
! promýšlet filosofické, psychologické a dějinně
ský svaz zlepšoval materiální úroveň svého totiž zatkla 2. května 1960 policie a v září ji
lidu v oněch letech, činil tak i onen vyčerpaný lam tajně postavili před soud. Soudní tribunál i filosofické pojmy, z nichž zpravidla vyrůstají
běžec — a sovětská produkce na hlavu oby vynesl s vyloučením veřejnosti rozsudek: 10 let ' ideologické představy hospodářsko-teoretické.
Už z okolnosti, že Engliš opřel svůj rozbor
vatele činila roku 1959 pouze 39 procent na vězeni pro domnělou špionáž. Zprávu, že se i
i národohospodářských zákonitostí o studium
šeho produktu. Jestliže si obě země udrží do paní Kozeradská pohřešuje dostalo americké
savadní tempo růstu, tedy o tři a půl procenta ministerstvo zahraničí až v říjnu 1960. Ihned । feleologie, čili, jak by se Česky dalo říci, o po1 znávání cílového zaměření vůle hospodářícího
ve Spojených státech a šest procent v SSSR, podniklo obvyklá šetření u pražských úřadů.
člověka, vyplývá, že EngliŠovo myšlení bylo
sovětská výroba nedosáhne do roku 1970 ani Odpověď přišla teprve 3. února 1961. Ale ani
pravým opakem toporných představ Karla
dvou třetin americké. Naše tempo bude daleko odpověď Prahy nevyjasnila případ paní KozeMarxe o železném ekonomickém determinis
snadnější udržet anebo zvyšovat, než sovět radské. Její syn Michael, žijící v USA, dověděl
mu, podle něhož „výrobní poměry" určují vý
ské, které začíná s nižší číslicí. A i kdyby se nyní o dopisu, který prý matka napsala
voj duchovní, mravní a společenské „nadstav
tempo našeho růstu bylo zvýšeno jen o čtyři předsedovi pražské vlády. Podle tohoto dopisu
by". Vídeňského právního filosofa Kelsena
a půl procenta, jak je v mezích naších mož odmítla paní Kozedaská přítomnost americké*vedla teleologická analysa k představě, že je
nosti, usuzujeme, že Sovětský svaz nepřed- ho zástupce za procesu a doznávala jakousi
stihne Spojené státy ve výrobě ve dvacátém vinu. Nepřekvapuje to. Vždyť komunisté často myslílelno sestrojit tak zvanou „čistou sou
stavu práva, nezávislou na konkrétních histo
století. Toto zvýšené tempo růstu je prvořadým ztýrali své vězně před procesy tak, že sami
rických a sociálních okolnostech. Není vylou
:ílem různých opatření, které jsem předložil a prosili o vysoký trest za vymyšlené zločiny. —
čeno, že národohospodářského myslitele En
které ještě v budoucnosti předložím — daňové Americké velvyslanectví v Praze požádalo nyní
gliše vedl teleologický rozbor k podobnému
úlevy, výchova, rozvoj zdrojů, výzkumy, urba o soudní zápisy a umožnění rozhovoru konsupokusu sestrojit jakousi „čistou", od ideologic
nistika a všecko ostatní. Chruščov zřejmě po lárniho zástupce s paní Kozeradskou. Helena
kých vlivů oproštěnou soustavu národního
hlíží na budoucnost jinak než my, a vyzývá Kozeradská nebyla v Československu poprvé.
hospodářství, v níž rozhoduje hierarcnie
svůj lid, aby více pracoval k uskutečnění oné Prováděla dovozní i vývozní obchody a v ČSR
hospodářských cílů o prostředcích užívaných, k
budoucnosti. I my, ve Spojených státech, mu byla již několikrát. Je českého původu a ame
jejich uskutečňování.
síme těžko pracovat, abychom využili svých rické státní občanství dostala roku 1944.
Nemůže pak být pochybnosti, že tato
hierarchie byla u Engliše za všech okolnosti
humanistická. Neboť podle Engliše vrcholným
cházel, že soudruh Václavek, proiesor-státní
Že si to neumíte představit?
podmětem i předmětem hospodaření je člověk
zaměstnanec, v Brno směl své úvahy psát a
Já taky ne.
a jeho potřeby. Na člověka však marx-lenintisknout.
ská politická ekonomie v praksi nejčastěji za
Vypráví dál Tauier, že tehdy byla rozpuště
Jestli se vám ten předcházející, záznam ne pomíná. Už z tohoto stručného náznaku, v
na (kryplokomunistická) Levá fronta, že on
čem spočíval klíč k Englišovu myšlení, vyplývá
sám měl jako její spolupracovník domovní líbil, lak si prosím dejte jednu „narkózu".
Vy nevíte, co to je? To je, milý čtenáři, odpověď na otázku, proč byl Engliš umlčen i
prohlídku. A píše:
‘Pro Václavka to však melo citelnější ná půllitr osmnáctistupňového černého piva,
nacistickou, i komunistickou diktaturou, které
sledky. Byl přeložen z trestu do Olomouce a „vostrotu", či „frťana". Tak se u nás doma říká obě sice propagačně vystrkují do popředí člo
Nebo si dejie jednoho „cloumáka", neb věka, ale skutečným vrcholným cílem jejich
zastaven mu postup .. .<•• O pár řádku dál čte
me, že s. Václavek však Brno nadále aspoň slušné štamprli rumu.
hospodářské politiky je budování hmotné moci
Je možné napít se i „lavorovice made in
nastavoval, neboť »psal pravidelné literární
Kvapkalo", to jest doma vyrobené lihoviny, na úkor člověka.
přehledy pro brněnský rozhlas«.
Aktivní zasahování do otázek hospodářské
Ještě k Tauírovi: Maje za sebou perzekuci která je ovšem mnohem lacinější, než státem
v podobě domovní prohlídky — píše v Kul dodávané alkoholy. Nebo si objednejte „tau- politiky vedlo Engliše několikráte do prudkých
tuře — »odjel v květnu 1933 (nelegálně, s pa berovku", což je půllitr piva smíchaný se dvě novinářských konfliktů, ba kampaní. Nejznásem „do všech zemí Evropy, kromě SSSR") ma deci vína.
| méjší z nich byl počátkem dvacátých lei jeho
Jsle-li jen na víno, dejte si „laureáta" — to spor s drem Rašínem o deflační měnovou poli
přes Berlin a Hamburk a sovětskou lodí...
je
akorát
lak
čtvrtka.
(Jméno
dostala
po
lau

přes Leningrad do Moskvy na první mezi
tiku, kterou byla nadhodnocována českoslo
reátech státních cen, jež jsou rozdávány podle
národni olympiádu revolučních divadel". —
venská koruna i za cenu nezaměstnanosti, a
nálad nejvyššich soudruhů.)
To byla, dá se říci, iešácká perzekuce!
počátkem třicátých let jeho spor s profesorem
Představte si, že by v Československé so
2c nepijete — a takové míchačky teprve
Josefem Mackem o devalvaci československé
větské republice nějaký autor napsal, že se tu ne?!
koruny, která měla zmírnit nezaměstnanost v
obsah pojmu demokracie vytratil a zůstala jen
Vidíte a doma jsou velmi oblíbeny. Snad je
forma, kterou se kryje všecko! A že by byl to taky tím, že lidé musejí poslouchat všeli čsl. vývozních průmyslech. V obou těchto spopotrestán jen (v horším případě) přeložením jaké řeči (jako například ty, co má laureát । rech byl Engliš důsledným zastáncem měnové
do menšího měsla s právem psát do rozhlasu, státní ceny Tauier) od rána do večera, v prou । stálosti, takže čsl. koruna byla až teprve roku
respektive (v lepším případě) směl „ilegálně" dech to, co vy clete zaznamenáno jen v kapič i 1936 devalvována, a to pouze o 16%, ačkoli
odjet do Ameriky, zúčastnit se Olympiády im
j Spojené stáry, Velká Britanie a skandinávské
perialistických divadel — a zase se vrátit. Ne kách.
Vy lu „narkózu" pak ovšem nepotřebujete. , země devalvovaly už o pét let dříve, a to
boť i soudruh Tauier se ve zdraví vrátil, jak
fousek : o 41 %.
vidno.
Desátý slet Americké obce Sokolské v Chi
cagu ve dnech 23.—25. června 1961 patřil k
nejzdařilejším krajanským podnikům v posled
ním desetiletí ve Spojených státech. Na slet
přijeli cvičenci a hosté autobusy a vlaky z
New Yorku, Clevelandu, Detroitu, Kanady, z
Texasu a z Kalifornie i z ostatních míst. Na
tribunách Mortonova sportovního stadionu v
Chicagu se v hlavní sletový clen sešlo na deset
tisíc diváků a cvičících bylo tolik, že při spo
lečných prostných mužů a žen zakryli cvičící
celou plochu sletiště. Toto mohutné společné
cvičení mužů a žen bylo zakončeno recitací,
obsahující slib: „My, američtí Sokolové, svo
bodní muži a ženy Spojených států americ
kých, slibujeme svou věrnost sokolským ideá
lům a věříme, že Sokolstvo v Československu
bude opět svobodné." Mezi hosty bylo mnoho
význačných osobností amerického veřejného
života a projevy přednesli senátor Roman Hruš
ka z Omahy, dále guvernér státu Illinois Otto
Kerner, který rovněž vyrostl v sokolských tradi
cích své rodiny a vyspěl v chicagské sokolov
ně a senátor Lausche, člen sokolské jednoty v
Clevelandu, který je jugoslávského původu.
Všichni zhodnotili nesmírný význam Americké
ho Sokolstva v boji proti mezinárodnímu ko-

munismu a pro posílení Spojených států. Sletu
došel pozdravný telegram presidenta Kennedyho, který napsal: „Jsem šťasten, že vás mohu
pozdravit při vašem sletu v Chicagu, který po
řádáte na oslavu stého výročí Sokolstva. Váš
slet je obdivuhodným svědectvím o ceně a
hodnotách tělesné výchovy občanů každého
fysického věku. Jsem přesvědčen, že slet vám
bude novým povzbuzením do další práce. S
přáním mnoha zdaru John F. Kennedy." —
Další pozdravný telegram poslal velký přítel
demokratického Československa senátor Paul
Douglas z Chicaga, který napsal: „Váš slet je
podle mého přesvědčení klasickým příkladem
toho, co měl na mysli president Kennedy, když
vyzýval americký národ k úsilí o vyšší tělesnou
a duševní zdatnost, a to zejména mládeže."
Na sokolský slet v Chicagu se kromě krajanů
přišlo podívat mnoho amerických tělocvikářů,
pedagogů a úředníků, pověřených organisovaním tělesné výchovy na amerických školách. Je
třeba zdůraznit, že značný podíl na zdárném
průběhu sletu mělo slovenské Sokolstvo, které
se opět přidružilo k české Americké obci So
kolské a potvrdilo tak bratrství Čechů a Slo
i
váků ve Spojených státech.
'

John F. Kennedy:

„USA nejsou přestárlým běžcem"

Číslo 7., červenec 1961

ČESKU SLOVO

Kritický nedostatek sil v hornictví'

Ostrava úpěnlivě volá SOS
Pod Beskydami — v Lazích, Orlové, Petřvaldě — prestali
zpívat veselé hornické písničky... V ostravsko-karvinském
kamenouhelném revíru uvázli na mělčině. Těžba v posledních
měsících a týdnech vážně poklesla. Nejsou pracovní síly. Proto
v Čechách, na Moravě i pod Tatrami svolávají „pod prapory"
na — Ostravsko, kde je nezbytně zapotřebí desetitisíce zkuše
ných horníků a brigádníků.
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Lidické děti zavlečeny
do SSSR?
V přelíčení proti nacistickému zločinci A. Eich-

mannovi před israelským soudem v Jerusalemě

bylo

čteno

prohlášení

německé

občanky z

Brém, Alissy Freibergové, která žila v době

války u Poznaně.

Poznaň byla přivtělena k

Třetí říši. Freibergová prohlašuje, že viděla tři

Špatné poměry v zdravotnictví
Nedávno dleli v Praze na návštěvě zástupci města Tokia.
Soudruh-primátor Adolf Svoboda jim doporučil, aby sí též pro
hlédli léčebné ústavy a tak se jasně přesvědčili o „vysokém stup
ni komunistického zdravotnictví...". Jak se dalo očekávat, milé
hosty zavedli do Thomajerovy nemocnice v Krči, která není ničím
jiným než pražskou Potěmkinovou vesnicí. O skutečné situaci v čs.
zdravotnictví, jež vykazuje tolik stinných stránek, se však hosté
z Japonska pochopitelně nedověděli!

cet lidických dětí v tamním kláštere, kde byly
Již při první cihle jsou zastarali
Na „Doubravě" jako na „Zárubku"...
ubytovány. Ředitel místní německé školy, kte
Začněme u zedníků... Nemocniční stavby, které se nyní v tzv.
Na Ostravsku již ve druhé pětiletce těžce zápolili s četnými po
rou
děti
navštěvovaly,
Freibergové
prý
potvr

socialistické republice stavějí, se podnikají v neuvěřitelně pomalém
tížemi. S příchodem třetího pětiletého plánu, jenž horníkům uložil
daleko vyšší úkoly, se situace pochopitelně ještě zhoršila. Na př. od dil, že jde o lidické děti. Děti žily v oblasti tempu. Lze proto bez nadsázky říci, že zastarávají již ve chvíli, kdy
se začínají stavět základy, takže již při stavbě se musí provádět různé
začátku t. r. dluží doly v ostravsko-karvinském revíru celkem —
Poznaně, jak tvrdí Freibergová, až do příchodu úpravy, aby pak alespoň částečné vyhovovaly svému účelu. Na pří
300.000 tun uhlí, při čemž je nutno uvážit, že horníci ještě pracovali
kladu ze Slovenska — z Krylíše, lze názorně ukázat, jak vlekle poRudé armády a pak stopa po nich mizí.
mimořádně ve volných sobotách a nedělích!
I kračuje stavba tamní nemocnice, jež měla být
Zoufalé volání po pracovních silách se ozývá
. původně dokončena za dva roky; jak se právě
čím dál tím hlasitěji ze všech dolů v revíru —
dovídáme z věrohodných míst, nemocnice v
z „Doubravy" jako ze „Zárubku", z „Dolu 1.
Krytíši bude odevzdána k používání teprve za
máje" jako z „Hlubiny". Na „1 .máji" již
/ ti najmladší z nás si jisté pamatují, že Stalin býval pánembohem komunistu celého pět let! — Nejinak je tomu i v ostatních mí
pracuje 200 studentů z hornické průmyslovky
světa — a vzpomenou si taky na únor před pěti lety, kdy byl shozen s trůnu bolševické stech na Slovensku jako na př. v Želiezov
a z vysoké školy báňské v Ostravě; musí pro
neomylnosti svým nástupcem Chrušcovem. Dnes je J. V. Stalin vzpomínán v sovětské histo ciach, kde stavba nemocnice bude rovněž do
žít šest týdnů ze svých prázdnin v dole, chtějírii jen jaksi na okraji: Dějiny ovládá mrtvý Lenin a jeho toho času jediný (v SSSR) prorok končena s několikaročnim opožděním.
li pokračovat ve studui ITaké na „Doubravu"
N. S. Chruščov.
bylo odveleno na 300 studentů, kteří — ať
Věrnou ilustrací neutěšených poměrů ve vý
chtějí nebo nechtějí — budou musit o prázdni
Je samozřejmé, že příklad sovětského svazu nesprávné názory, které se projevily v letech stavbě zdravotnických ústavů je úřední zpráva,
1953
—
1954
zejména
ve
vystoupeních
soudruha
nách dobývat uhlí. Ale to je pouze slabá ná vykonává svůj vliv i na satelitní země, no
zveřejněná v Bratislavě, v níž se m. j. praví,
plast. Ostravsko-karvinské doly potřebují de Československou „socialistickou" republiku pře Antonína Zápotockého".
že za první čtvrtletí 1961 se proinvestovalo
setitisíce horníků a pracovníků, nejen několik devším. 1 tady jsme svědky snahy vytvořit pří
20% celoročního rozpočtu, avšak tempo vý
„Dějiny KSČ"
stovek ...
mou linii mezi praotcem čs. bolševiků — za
Ještě jsme tu knížku nedostali, neznáme do stavby se neurychlilo. Na př. jen ve třech kra
něhož je vydáván Klement Gottwald — a podrobna její obsah. Ale z toho, jak ukázky jích na Slovensku již dlouhé měsíce nedočkavě
Moravané a Slováci odmítají
„Jak se jen dostat z této spletilé situace?"'— dnešním jejich vůdcem Antonínem Novotným. z ní „hodnotí" Zápotockého a nejnovější éru čekají na 1.326 nemocničních lůžek.
Továryši sovětští dějepisci (a propagandista), Novotného lze usoudit, že jde o zajímavou
na tohle motto přemýšlejí ve dne v noci na
ústředním ředitelství kamenouhelných dolů v kteří dnes pracují na vytváření kultu Chruščo- úpravu (a opravu) dějin nikoliv jen KSČ, ale
Nedostatek lůžek pro vážné choroby
Ostravě. — Nyní, na prahu léta lze sotva po va, to mají poměrně snadné: O odstranění i státu.
Jedním z palčivých problémů, s nímž se v
Trockého,
Zinověva,
Kameněva
a
ostatních
čítat s tím, že se poměry alespoň trochu zlep
Nikoliv nezajímavou skutečností je už taky Československu potýkají již dlouhá léta, je
ší, neboť horníci odcházejí na dovolenou. A spolutvůrců bolševické revoluce v Rusku se po to, že „Dějiny" zpracoval redakční kolektiv, nedostatečný počet nemocničních lůžek a to
staral
kdysi
velmi
důkladně
Stalin
—
a
co
se
spoléhat se na úspěšný nábor nových pracov
který vedl Paul Reimann. Tento Reimann, nejen v okresních, nýbrž i v krajských a fakult
ních sil — to je víc než riskantní. Jak dokazuji stalo se Stalinem, o tom jsme se již zmínili.
spoluzakladatel německé sekce KSČ ve dva ních nemocnicích.
Naši
komunisté
to
mají
horší.
dosavadní údaje, nadšení pro práci v ostrav
cátých letech, byl v době kolem puče úzkým
Zvlášť křiklavá situace je na odděleních pro
sko-karvinských dolech je jak v Čechách tak
spolupracovníkem Slánského. Tehdy „proslul"
Kult Novotného
na Moravě a i pod Tatrami víc než mizivé.
V „ČSSR" se pracuje plnou parou na vypra tím — jak jsme se poučili z projevů na sjezdu plicně choré, kde nezřídka musí pacienty od
Na příklad z obvodů národních výborů, jež cování svatozáře kolem (momentálního) vůdce spisovatelů v dubnu 1956 — že kromě jiného mítat s tím, že nemají, kde by je uložili.
byly pověřeny získáváním nových pracovníků, strany Novotného. Je to těžká práce. Když se „neomaleně zasahoval do slovenské literatu
Všeobecně lze konstatovat, že převážná část
v Severomoravském a Jihomoravském kraji na jaře 1953 stal vedoucím sekretariátu KSČ, ry", že zakazoval vydání básní Petra Bezruče. lůžek neodpovídá zejména hygienickým a tech
přišlo zatím na Ostravsko jen nepatrné pro znalo ho pouze několik tisícovek funkcionářů
Nedivme se tedy, že mnohé se z dávné i ne nickým požadavkům jak na venkově tak i ve
cento. Odmítavý postoj však vykazují i kraje a to ještě převážně jen z podpisů na oběžní dávné historie ztratí, že staré kulty osobností velkých městech jako na př. v Praze, Plzni,
na Slovensku. Marné jsou výstrahy, nářky a cích. Na podzim to budou čtyři roky, co byl budou nahrazeny kultíky nových. Nejsou to ani Ústí nad Lab., Brně, Ostravě, Bratislavě, Koši
prosby — lidé odmítají jet.
„zvolen" presidentem: Drobný, poněkud při- první a zatím ani poslední předělávky dějin, cích a pod. — K tomu je ještě nutno předeslat,
Jak nutně v ostravsko-karvinském revíru nové hrblý, nemocně vypadající človíček, o němž jichž se komunisté dopouštějí.
—osm že z nedostatku místa jsou dnes pacienti pře
pracovníky potřebují ,je patrno na př. z dolu je známo, že jako řečník bez papíru nedá do
misťováni do náhradních místností, jako na př.
„Doubiava", kde do plánovaného stavu chybí hromady pár souvislých vět. Muž, který ovládá
do býv. skladišť, komor atd., které svou polo
ŠKODOVKY V USA
na 400 horníků; na dole „Zárubek" postrádají umění intrik z pozadí, ale ve styku s veřej
hou a uspořádáním naprosto nevyhovují. Jistě
Na mezinárodní výstavě automobilů v Nev není třeba obšírně vykládat, že takovéto ne
250 horníků a pod.
ností působí vždycky toporně, neupřímně.
Yorku
vystavuje
Československo
svou
Skodov
„Barabové" již prohlédli
radostné prostředí je pro nemocné a zvláště
Jednou je to však vůdce strany, který sou
Na nedávném zasedání krajského výboru středil
<
ve svých rukou všechny nitky aparátu ku. Je to překvapení, neboť od loňské auto pro děti málo povzbudivé, zejména, jde-li o
mobilové
výstavy
zbylo
na
devět
set
neprodej
KSČ v Ostravě, jehož se m.j. účastnil i ministr režimu
,
dlouhodobé léčení.
— a tak se nedá nic dělat. Je tedy
paliv Oldřich Černík, prohlásil tajemník Karel fotografován
।
se všech stran s královskými vý ných automobilů „Skoda", ačkoli jejich cenc
Menil z Ostravy, že „krajský výbor v Ostravě sostmi a exelencemi jiného druhu, s dělníky, byla snížena na pouhých osm set dolarů. Do
Potkani a štěnice v nemocnicích
vidí hlavní príčiny zaostávání těžby uhlí v ne zemědělci a dětičkami, Novináři, řečníci a konce ani žádný obchodník s automobily
Čistota — to je za dnešní situace v nemoc
důsledném plněni stranických a vládních usne vůbec partajníci se naučili citovat všeliké mou dbalý své dobré pověsti, nechtěl Škodovk) nicích téměř neznámý pojem. Nedodržují se
přijmout do prodeje pro jejich jakost ve sroV'
sení a v neplnění příkazů na šachtách ..." — drosti z jeho projevů.
□ ni základní hygienické požadavky. Lze si
Poodhalíme-li však clonu této mlhavé fráze,
Aby však mohl vyrůst do potřebné velikosti, nání s jinými malými a lacinými evropským proto živě představit, v jakém duševním roz
naskytne se nám zajímavý pohled na skuteč musela být narušena — a bude pravděpodob vozy.
položení odcházejí nemocní na léčení...
ný stav věcí a zároveň vysvětlení, proč to v ně postupně ničena — gloriola, jíž byli v minu
V BRIXENU JAKO V NAARDENU
Nepořádek a nečistota jsou domovem nejen
ostravsko-karvinských kopalnách v poslední losti odobení jiní „velikáni" KSČ.
Zavítáte-li při náhodné návštěvě Brixenu do v kuchyních, koupelnách, na toilefách a samo
době vážně skřípá.
domku, v němž kdysi Karel Havlíček-Borovský zřejmě i na pokojích nemocných, nýbrž i na —
„Úchylkář" Zápotocký
Staří havíři-barabové z Lazů a Orlové, z Petř
prožíval svůj tyrolský exil nebo v Naardenu vyšetřovnóch .. .1 Za deštivého počasí zane
Všechno
nasvědčuje
tomu,
že
za
nejnebez

valdu a ze Svinova a ze všech dolů na čer
ke Komenského mausoleu, zjistíte, že v pamět chávají návštěvníci v pokojích a na chodbách
pečnějšího
kultu
Novotného
je
soudruhy
z
ném Ostravsku již prohlédli šalebnou hru režispousty bláta, jež zůstane bez povšimnutí „le
mistů. Přesvědčili se . za „lidově-demokratické" □ gitpropu pokládán prabolševik, „odborář" a ní knize zabředlo i rudé pero. Pero různých žet" i po skončení návštěv až do příštího
komunistických funkcionářů, kteří zájezdu Jo
éry na vlastní oči, že jsou pouhým nástrojem bývalý president Zápotocký.
To nás nemusí moc překvapit. Zápotocký po svobodného světa zneužívají k tomu, že v těch dne... Za takové situace se opravdu nelze
v rukou nesvedomitých stranických a odborář
-’ivit, že se v nemocničních místnostech vysky
ských funkcionářů. — Na oko slibovali „bara- žíval určité popularity již před únorem a do to knihách, věnovaným památce význačných tují štěnice a ostatní drobný hmyz. Tím, že
bům" modré s nebe. Ve skutečnosti však rudí konce i mezi nekomunisty. Jedním z jeho prv mužů naší historie, nejen ostouzejí a urážejí přes noc zůstávají odpadky jídel v otevřených
prospechári lhostejně přihlíželi k množícím se ních činů, když se stal na jaře 1953 presiden čs. demokratický exil, nýbrž navíc se snaží při nádobách a že se odpadky odvážejí až za ně
případům onemocněni silikosou, která je ze tem, bylo, že povolil zemědělcům vystupovat svojit si jak Havlíčka tak Komenského pokn- ■ kolik měsíců — množí se v nemocnicích potka
jména na Ostravsku najnebezpečnejším nepří z kolchozu. Byl také považován za autora venými citáty z jejich děl. — Jsou to přede- ' ni, k jejichž výskytu v neposlední řadě napo
telem horníků; mlčeli, když havíři poukazovali /ladního programu z podzimu 1953, jímž těžký vším sportovci z Prahy, Brna a Bratislavy, kteří I máhá i nedokonalá kanalisace na obvodu ne
na vadné bezpečnostní zařízení a stranili se průmysl přestal býl na krátký čas nejdůležitěj- se za „doprovodu" členů státní bezpečnosti mocnice.
odpovědnosti, když je havíři žádali, aby se ším výrobním odvětvím, začlo se myslet i na propůjčují k této hanebné a nedůstojné úloze.
produkci spotřebního zboží. Došlo pak do Též i zástupci pražských zastupitelských úřadů
bili za jejich práva — za spravedlivé mzdy!
Podivná péče o nemocné...
Hříchy minulosti se nyní mstí — „barabové" konce v poměrně rychlém sledu k několikeré — ať již soudruh-konsul v osobě neexistujícího
Typickým úkazem nezdravých poměrů v čs.
čs. krajana nebo soudruh-šofér za soudruhana černém Ostravsku a Karvinskú se uchýlili mu snížení cen.
Nebylo toho moc, ale lidé, kteří žijí v komu vyslance — čas od času zbaběle smočí své zdravotnictví je též naprostý nezájem o řádné
k tichému odporu. ZameŠkávají směny na bě
žícím pásu; tradiční „modré pondělky" si klid nisty spravovaném státě jsou koneckonců pero v červeném inkoustu a vrhnou po nás — ■ stravování pacientů. Bolestí je víc než dost —
čs. exulantech — jedovatou slinu. — Zozname-; v nemocnicích není všude zajištěno dostatečné
ně prodlužují na „modré týdny" příp. měsíce. vděčni za každou maličkost. —
Letos v květnu byla ve statisícovém nákladu náváme s povděkem a s radostí, že řádění ; kvalitní stravování pro pacienty, kteří nezbyt
Pracují-li, pak bez jakéhokoliv zájmu. Pod
vydána učebnice „Dějin komunistické strany rudých pisálků v Brixenu a v Naardenu rázně ně potřebují dietní jídlo; a jestliže se pak diet
vedení se nedají dvakrát svést!!!
odsuzují i naši italští a holandští přátelé.
-o- ní strava podává, pak lze na první pohled vi
Nové Ostravsko — močály a pohoří odvalů Československa", která mj. „hodnotí někieíé
dět, že jí nebyla věnovaná patřičná péče. A s
„Černé" Ostravsko bylo odjakživa kraj, jenž
jídlem pro ostatní pacienty jak by smet, při
SILNÝ VÝBUCH V OSTRAVSKÉ ELEKTRÁRNĚ
si své přízvisko právem zasluhoval. Po únoru
čemž nelze pomlčet, že jídlo se leckde serví
1948 soudruzi slibovali občanům, že dosavadní,
Kromě toho 24. května krátce po poledni ex ruje studené, vychladlé, mnohdy i bez — pří
O mimořádné situaci na Ostravsku svědčí
začouzené prostředí v městech i na venkově, několik
,
vážných pohrom, které se udály v plodoval v ostravské elektrárně v Křižíkově borů.
naráz změní v kraj květů a zeleně... A za květnu t. r. — Na příklad na dole „1. máj" v ulici hlavní transformátor, při čemž opět vznik
O rozsahu lékařské péče v nemocnicích lze
tím ... Po dvanácti letech je Ostrovsko nejen Karviné bylo lehkomyslným porušováním bez ly značné škody, neboť jak střed města a Pří
„černá", nýbrž novic i špinavá, zohyzděná a pečnostních předpisů několikrát zavaleno ně voz tak i místní továrny a průmyslové závody nejjosněji „hovořit" v číslicích. — Průměrné se
nevlídná krajina. Mračna dusícího kouře a pra kolik důležitých důlních chodeb v porubech. byly okamžitě bez elektrického proudu. Vý musí jeden lékař starat o blaho 25—30 pacien
chu se valí po celém kraji. Kde byly louky a Naposledy — jak se dovídáme z Ostravy — buch byl tak rozsáhlý, že na místo neštěstí mu tů. No sestru, pracující u lůžka, přijde asi pět
pole, vznikly a vznikají nové močály. Voda došlo k závalu 6. května ve 33. sloji, kde hru sili být přivoláni nejen zaměstnanci elektric lůžek. Přihlédneme-li však k osmihodinové
říček na Ostravsku je znečištěna a otrávena. ;bou nedbalostí odborových předáků, kteří hor kých podniků a členové civilní obrany, nýbrž pracovní době a k nepřetržitému provozu, pak
Stromy a květiny odumírají. Do noci hoří dout níky neupozornili na hrozící nebezpečí, bylo i vojáci, hasiči a železničáři. — Teprve za dva na jednotlivou sestru ve službě přijde průměr
nající odvaly. Z kouřících komínů nově zalo ohroženo několik desítek lidských životů. Kvůli dny — 26. května večer — byla dodávka elek né asi dvacet lůžek!
žených továren ,dolů o oceláren dopadají na těmto těžkým závalům musila být těžba na trického proudu opět obnovena. Příčina explcTím si lze částečně vysvětlit, proč se nedo
města a vesnice tuny štiplavého prachu ...
se ,o níž kolují nejrůznější pověsti, zatím ne držují přesné programy, proč se porušuje denní
dole přerušena vždy na několik dní.
O dopravních „vymoženostech" na Ostrav
rád o organisace práce na jednotlivých oddě
Rovněž na dole „Vítězný únor" musila být byla oznámena.
sku lze říci tolik, že stavba tramvajové linky, z téhož důvodu přerušena těžba na tři týdny
leních, proč se sestry plně nevěnují pacientům
Nedostatek
elektrické
energie
pořádně
po

jež měla spojovat Porubu se Zábřehem, Bělským — od 4. až do 25. května. A na „Zárubku" ne
a proč v různých ústavech není v neděli nebo
cítili
i
v
redakci
komunistického
deníku
„Nová
lesem a Kunčicemi a která byla projektovaná těžili 7. „technických důvodů" — 20. května. —
v noci základní lékařská služba. — A jestliže
svoboda".
Ve
zmíněných
dnech
se
vydání
toho

již v r. 1952, se dosud vůbec nezačala pod Je veřejným tajemstvím, že tím vznikly v
je ve státě dovoleno, aby o činnosti lékařů, o
to listu musilo přechodně tisknout v Olomouci správnosti diagnosy, spolurozhodovali nezku
nikat!
ostravsko-karvinském kamenouhelném revíru
Takový je obraz „nové" a rudé Ostravy, nenahraditelné národohospodářské ztráty, je a k nemalé radosti Ostravanů musil být ná šení, naivní funkcionáři strany, pak lze sotva
obraz, představující chmurnou náladu a smu- jichž dosah se dříve nebo později citelně pro klad „Nové svobody", jenž představuje 133.000 očekávat lepší a radostnější výsledky v péči
o nemocné.
(pb)
tek,
(—enk) jeví v ostatních průmyslových sektorech.
výtisků, snížen celkem o 50.000 výtisků ...
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Ze života krajanů
a exulantů

Přehled sportovních aktualit

SPOJENÉ STÁTY, Dr. Petr Zenkl promluvil
Wimbledon bez Jardy Drobného
! letěl Drobný zřejmě už s úmyslem, že se domů
na schůzi Koordinačního výboru všech demo
Když jsem v polovině června prohlížel se I nevrátí. Krátce po té se doslal ve Wimble
kratických spolků v Chicagu o současné mezi znam účastníků letošního neoficiálního teniso donu až do finále, kde však prohrál v pěti
národní situaci. — Československý rozhlas v vého mistrovství světa ve Wimbledonu, mar sadách s Američanem Schroderem. Před od
Chicagu, řízený redaktorem Josefem Faltou vy ně jsem tam hledal jméno jednoho z velikánů chodem do šaten ho potěšila princezna Marga
reta slovy: »Neměl jste štěstí. Doufám, že vy
sílal vzpomínkový projev býv. pluk. gen. štábu poválečných let, jméno československého exu
lanta Jaroslava Drobného. „King Jaro", jak ho hrajete jindyk Po Wimbledonu 1949 absolvo
O. Pejši o popraveném gen. H. Pikovi. — Proí.
val
Jaroslav Drobný ještě mezinárodni turnaj
nazývají na dvorcích ve Wimbledonu, ve
Dr. Munk z Portlandu, Oregon, jehož šede Forest Hills i na všech dalších známejších teni ve švýcarském Gstaadu. Když třetí den bojů
sátých narozenin jsme vzpomínali v minulém sových kurtech svobodného světa, se totiž ve přišel za ním úředník čs. velvyslanectví z Ber
čísle, napsal do universitního časopisu „The -.vých 40 letech rozhodl zakončil svou tak nu a oznámil mu, že se spolu s Černíkem musí
Quest" větší studii o zahraniční politice presi úspěšnou aktivní sportovní dráhu. Poprvé po ihned vrátit domů — na turnaji prý hrají Něm
denta Kennedyho s názvem: „Idealismus ver druhé světové válce neměli tedy návštěvníci ci a Španěle —, požádal Drobný o právo asylu.
Wimbledonský vítěz Schroder obstaral Drobné
sus realismus", v němž dovozuje, že Kennedy ve Wimbledonu možnost obdivovat Drobného
mu pozvání na turnaje do Spojených států. Pii
svým životním názorem šťastně slučuje typický skvělý forehand, bezvadná tvrdá podáni, pro příjezdu do New Yorku byl uvítán davem no
stě brilantní tenis, o kterém se trenér austral
americký idealismus, kořenící v odkazu ame ského daviscupového teamu Hopman vyjádřil vinářů a fotografů, a lidé se předháněli v na
rické revoluce s praktickým realismem, dívají jako o perfektním, technicky vyspělém tenisu. bídkách pomoci, ale ve skutečnosti si musel
cím se na věci, lidi a situace střízlivě, klidně Svými zkušenostmi a radami bude Jarda Jarda pomoci sám. Z USA odcestoval do Au
a uvážlivě. — Dr. Eduard Táborský byl jmeno Drobný v příštích letech obohacovat italské te strálie, z Austrálie do Egypta — kde získal
ván rádným profesorem politických věd na nisty, neboť působí už druhý rok jako coach prostřednictvím sestry krále Faruka egyptské
universitě v Auslínu, Texas. — Alois Kulhánek, squadry azzurry, a jeho nemalou zásluhou vy státní občanství. V této dobé se stal už nej
lepším tenistou Evropy a vyhrál několik předrodák ze Stodů u Plzně byl jmenován docen hrála Itálie i loňské mezipásmové finále Davi- ních světových tunajů, — ve finále Wimble
tem moderních jazyků na Vysoké škole peda sova poháru s teamem USA.
Sportovní kariéra J. Drobného, narozeného donu 1952 však znovu podlehl, tentokráte
gogické ve městě West Chester, Pensylvánie. 12. října 1921, začala vlastně už v červnu Sedgmanovi. Mezitím se seznámil v Bourne— V New Yorku vyšel nový sborník s názvem: 1938! Poprvé v historii turnajů, vyslal totiž čs. mouth s bývalou representantkou Velké Brita
„Perspektivy", jehož redaktorem je dr. Ladislav tenisový svaz svého zástupce na mezinárodní nie Ritou Andersenovou, s kterou se brzy po
Radimský, Prvé číslo sborníku otiskuje verše turnaj pořádaný klubem Rot-Weiss Berlín v té oženil. Jeho manželka Rita ho stále dopro
exilových básníků a několik literárních úvah a Berlíně. Jelikož funkcionáři svazu velmi dobře vázela a dodávala mu naději. V r. 1953 svedl
Drobný spolu s Američanem Budge Pattym ve
článků. — New York Times v nedělní příloze věděli, že na turnaji může některý z mladších
3. kole Wimbledonu tenisový boj, jaký nemá
„Knihy pro mládež" věnovaly celý odstavec talentů nasbírat potřebné zkušenosti, poslali do obdoby v dějinách tohoto neoficiálního světo
Berlina svého nejlepšiho juniora, Jardu Drob
Miroslavu Šaškovi a jeho knize: Toto jest Pa ného. Tehdy 17-letý student karlínské obchod vého šampionátu. V utkání, které trvalo 4,20
říž. — Bývalý ruský legionář a evang. farář ní akademie se tu uvedl skutečně znamenitě, hod. porazil Drobný Američana Pattyho: 8:6,
Jan Jarkovský vydal knihu svých vzpomínek neboť v semifinále porazil Němce Henner Hen- 16:18, 3:6. 8:6 a 12:10, a stal se tak miláčkem
pod názvem: Stalo se v Moskvě. — Bývalý po kela, který krátce předtím zdolal i Gottfrieda anglického obecenstva. Den na to se mu sice
slanec Antonín Bartoš s úspěchem nastudoval von Cramma, a byl ve světovém tenisovém ještě podařilo porazit Australana Hartwiga, ale
se dvěma hudbami a se stovkou herců, zpěvá žebříčku na velmi čestném čtvrtém místě. se silami už nestačil v semifinále, ve kterém
podlehl Dánu Nielsonovi. — V r. 1954 se začal
ků a tanečníků národopisnou hru z moravské Když pak Jarda Drobný o Hodu Božím svato Jarda Drobný vážně připravovat na Wimble
dušním 1938 vyhrál ve finále berlínského tur
ho Slovácka od Jana Honče: „Za starú Břecla
naje nad Rakušanem Redlem v pěti setech, za don, neboť v něm viděl svou poslední mož
vě". Hra byla provedena na jubilejní národo čali o něm psát tenisoví experti jako o nej nost. Byl však pořadateli umístěn až jako 11.,
pisné slavnosti krajanského spolku „Moravan" větší naději evropského tenisu. V době 2. svě což považoval pochopitelně za příkoří, a uva
v New Yorku, který oslavil padesát let svého tové války se Drobný vypracoval mezi elitu žoval o tom, že se turnaje vůbec nezúčastní.
trvání. — Tradiční Československý den v Chi a získal i prvé tituly přeborníka země, — a v Jeho manželka Rita ho však uklidnila a pře
cagu uspořádá Čs. Národní rada Americká v prvních poválečných letech neměl už na domá svědčila, že je jen na něm, aby ukázal jak se
zmýlili. Drobný zvítězil nad Arkistalem, Berneděli 13. srpna 1961. — Dr. Štěpán Benda, cich kurtech vůbec konkurenci. Českosloven
gelinem, Ulrichem, Washerem, Hoadem a Pat
býv. poslanec čs. parlamentu byl pozván na ský daviscupový team jeho zásluhou vyhrál tym, a postoupil opět do finále Wimbledonu.
dvakrát po sobé evropské pásmo, v r. 1947
přednáškové turné po Americe, které zakončí podlehl až v mezipásmovém finále Austrálii Věděl, že jeho soupeř Rosewall se bude snažit
na Stanfordské universitě v Palo Alto v Kali 1:4 a o rok později dokonce už jen těsně 2:3. „lobovat" přes jeho pravé rameno, — údery
fornii, kde se účastní semináře, pořádaného Když však v roce 1949 Drobný s Černíkem se mu však tehdy — v patek 2. července 1954
ústavem pro technologický výzkum vesmíru. prohráli ve třetím kole Davisova poháru s — znamenitě dařily. Když měl dát své posled
Od začátku příštího školního roku bude dr. teamem Francie nešťastně 2:3, byla vina dá ní podání, nevnímal nic jiného než malého
Benda přednášet a vědecky pracovat na vě vána Drobnému. Desetinásobný mistr republi Australana Rosewalla na protější straně kurtu.
deckém ústavu v Hampton, ve státě Virginia. ky o tom později v exilu napsal: »Skoro jsem Sám o lom píše: >Podal jsem s falši, na kterou
— Dr. Rudolf Šturm, profesor moderních jazy se styděl vyjít do pražských ulic, ne-boť tisk nebyl Rosewall připraven a kterou špatné od
na mne útočil, že večer před utkáním s Fran
ků na Skidmorejské koleji Saratoga Springs, couzem Bernardem jsem byl v nočním podni hadl. Touto nejštastnější ranou, jakou jsem
obdržel prázdninové stipendium z Dantofhovy ku. Do té doby jsem byl hrdinou, oporou ná kdy viděl, jsem zvítězil: 13:11, 4:6, 6:2 a 9:7,
nadace, aby mohl studovat současné směry v rodního mužstva a po jediné porážce jsem se a dosáhl jsem touhy mého života. Stál jsem
literatuře československé, sovětské a polské. stal obětním beránkem.« — Na meziánrodní na stupních wimbledonských vítězů! Vše, co
— Dr. F. Meisner, profesor národního hospo mistrovství Francie v Paříži v květnu 1949 od- jsem si kdy přál, se splnilo. Vše, kromě dcedářství na státní koleji v San José, v Kalifor
nií, obdržel prázdninové stipendium od Ferdo
vy nadace na universitě státu Kalifornie v Beikeley, kde bude provádět národohospodářský
Vodorovné: 1. Každý tak nazýva výletné
výzkum. Druhou část léta ztráví dr. Meisner
jako host nadace pro hospodářskou výchovu miesto vo Francúzsku, len Francúzi mu hovoria
v N. Yorku, kde bude studovat hospodářské a inak; 7. turista, letiaci do Izraelu, tam musí
prodejní poměry v hlavní kanceláři jedné z pristáť; 11. ak si v Taliansku, urob to na každé
největších new-yorských prodejních společností. jedlo so syrom; 12. dá sa v nej kúpať v ČSR,
ŠVÝCARSKO. Významné listy jako „Neue Poľsku i Nemecku; 14. čo nezješ, hoď týmto
Zúrcher Zeitung", „Die Tať', „Weltwoche", zvieratám; 16. dávaj jesť; 18. v čase dovolen
„Basler Nachrichfen" a j. uveřejnily po pre ky býva prázdna; 20. v júli už nie je turistic
miéře opery Boh. Martinů „Pecké pašije", jež kou atrakciou Holandska; 21. tesil (sa); 23. má
byla poprvé uvedena při letošních Uměleckých ho každý mladý turista; 24. tráva v presmyčke; 25. úkaz, zámeno; 26. chutná i v lete, hoci
týdnech v Curychu, positivní referáty.
sa ťažko drží; 29. franc. labužník, 31. spolu
VELKÁ BRITANIE. Na vzpomínkovém večeru
hlásky drôteného; 32. keď je zamračené, tak
ve výroční den úmrií Bedřicha Smetany 12.
sa slnko...; 33. turista v Afrike toto meno
května 1961 promluvil v Ústavu Dr. E. Beneše
často počuje; 34. rýchly pohyb; 35. jeho po
v Londýně Dr. Bedřich Bělohlávek na téma:
žívanie by mali fajčiari na dovolenke ob teľovi, čo sa vrátil z prázdninovej cesty; 10.
„Smetana a Švédsko". — Čs. škola v Londýně
medziť; 36. špan. výleiné miesto; 37. štát v návštevníci Ríma poznajú Via Appia skôr
vyučuje pravidelně každou sobotu v Clarevillc
ako...; 13. skratka vyznania; 15. polodraho
Street a každou středu v odbočce ve Wimble USA.
Zvisle: 1. kto cestuje Holandskom, isto ho kam; 17. strašil na zámku; 18. Borisov v
donu. Letos odjede do letního tábora k moři
navštívi; 2. časté slovo Talianov (obr.); 3. vy presmyčke; 19. nadávam (čes.); 22. kamarát
62 čs. školních dítek. — Na Mezinárodním fe
púlil oči na mastný účet; 4. grécke písmeno ka; 27. druhý pád dravého vtáka; 28. než
stivalu hudby v Edinburku v době od 20. srpna
(E - I); 5. pomáha stráviť dovolenku v daždi; nosť; 30. krstné meno slávnej špiónky, zastre
do 8. září 1961 bude též dirigentem Rafael Ku6. lat. predložka; 7. známe špan. mesto s do lenej v Paríži; 32. žiadny; 34. cudzia skratka
belík. — Vilém Tauský dirigoval orchestr BBC
pána.
na Mezinárodním festivalu lehké hudby v Lon brým vínom; 8. franc. člen; 9. prvé slovo pria

Rekreačná krížovka «Českého Slova»

dýně dne 10. června 1961. — Letošního letního
táboru Evropské oblasti Čs. Sokolstva v zahra
ničí se účastní členové TJ Sokol Londýn. —
Londýnská operní scéna Sadler’s Wells uvedla
v této sezóně Janáčkovu Lišku Bystroušku.
Tato Janáčkova předposlední opera je slo
žena na námět Rudolfa Těsnohlídka a její an
glický překlad je skutečně zdařilý. Provedení
mělo úspěch u obecenstva i velmi příznivou
kritiku. — V Londýně zemřel neočekávaně
krajan J. Vohnout.
ZÄP. NEMECKO. Rozhovor s Jar. Drobným,
jenž je nyní trenérem italského Davis-Cupového mužstva a v červnu dlel se svými svěřen
ci v Mnichově, přinesl místní list „Abendzeitung". — Režisér Bohumil Hrdlička bude v pří
ští sezóně působit v opeře města Essenu. —
Janáčkovu rhapsodii pro orchestr „Taras Bulba" v podání České filharmonie za řízení Vác
lava Talicha, vysílal frankfurtský rozhlas. —
„Prodaná nevěsta" zůstává v reperfoiru Ně
mecké opery na Rýně (Dússeldorf — Duisburg)
i v příští sezóně. — Premiéra Smetanovy „Pro
dané nevěsty" v novém nastudování byla 28.
června v Divadle města Bonnu. — Rafael Kubelík řídil koncert kolínského rozhl. orchestru
na počest 4. Mezinár. kongresu pro chrámo
vou hudbu. — Ve sbírce středověkých skulptur,
jež byla do 16. července vystavena v museu
v Cáchách a od 28. července do 3. září bude
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ČESKÉ SLOVO

NA SKLONKU LÉTA...
Byly
poslední srpnové dny, z polí už
bylo téměř všechno svezeno až na nějaký oves,
byl to pěkný rok a úrodný. Dopoledne jsem
se toulal jako obvykle, scházel s tatínkem dolů,
k řece nad jeho tůň, pobyl chvíli u něho,
poodešel, vrátil se. Bylo cosi ve vzduchu, vo
nělo to odumírajícím létem, a to se tolik po
dobá jaru,, blyštělo se to prvními vlákny ba
bího léta a hustými ranními rosami, které le
žely, těžké a stříbřité ve stínu skal až do po
ledne. Cosi dráždivého tkvělo všude, jakási
kořenná vůně, co nedalo člověku pobýt na mí
stě ... Kde a kudy jsem chodil — nevím. Jen
to vím, že jsem se zase zpátky pustil Stříbr
nou strží, ale ne po pěšině, stráni na druhé
straně potoka, kde nebylo cesty a kde jsem
tehdy nemohl nikoho potkat, dral jsem se tam
křovím a přes balvany, lískoví mě šlehalo do
tváře, nic jsem nedbal. A potom, a to bylo
už docela k večeru, jsem se otci znova nad
strži, na tom místě, kde se prý nikdy neudržel
sníh, bylo odtud vidět daleko za průrvu řeky,
instalovaná
socho české
chovský list
produkci ze
frankfurtské
jsme slyšeli
novou.

v Darmstadtě, budí pozornost
Matky boží asi z r. 1520. — Mni
„Súddeutsche Zeitung" přinesl re
šaškovy knihy „Řím". — V relaci
stanice „Slavné hlasy minulosti"
nezapomeuntelnou Emmu Destin

na Krušnou horu a Veliz a všechny ty vrchy,
z řeky rostl už stín a nad lesy dohoříval zá
pad. Seděl jsem tak, až to všechno vybledlo,
ty požáry, až stín přerostl nad řeku a zapla
vil to všechno a na Krušné hoře se zanítila
světla na dolech. A najednou z toho šera vy
pluly Emilčiny oči...
(Ze sbírky fejetonů Bedřicha Svatoše
„Krůpěje zašlého času", již nedávno
vydala Křesťanská akademie v Římě.)
Z LITERÁRNÍ ČINNOSTI V EMIGRACI
Jarmila Dvořáková: „Umělec na úleku".
Uprchlíci ve výtvarném umění s dodatkem Co
má člověk z umění. Vydáno jako čtvrtý svazek
Edice Naše hlasy, 1255 Queen Sf. W„ Toronto,
Ont., Canada. 32 stran, cena jeden dolar, no
obálce použito motivů z kreseb Pabla Picassa
„Matka a dítě" z r. 1951 a „Tvář" z r. 1950.
Studie se zabývá osudem výtvarných umělců
uprchlíků od doby pozdní gotiky po dnešek a
líčí jejich životy na historickém pozadí doby,
nutící je k útěku. Z českých umělců upozorněno
na dav náboženské emigranty Václava Hollara
a Jana Kupeckého.
Dále se studie zabývá útěky v životech slav
ných umělců renesance Leonarda da Vinci a
Michelangela Buonaroti, Francouzů J. L. Davida
a realisty G. Courbeta a konečně celé řady
umělců současné doby.

rušky. A když se naše Helenka v září narodi
la, mé štěstí bylo úplné/'
Sensační výkon čs. sprintera V. Mandlíka
Ve dnech 23.—24. června probíhaly v Praze
na Strahově mezinárodní lehkoatletické závo
dy — tzv. Rosického memoriál —, které při
nesly několik výkonů světové úrovně. Z 500
atletů 17 zemí byli tu nečekané nejúspěšnějši
českoslovenští borci, kteří vytvořili dva nej
lepší světové výkony v letošním roce a řadu
dalších pozoruhodných časů, které znamenaly
nové národní rekordy. Podle mezinárodních
lehkoatletických tabulek je nejcennější výkon
sprintera Viléma Mandlíka, který ve finálo
vém boji zaběhl 100 m v nejlepším letošním
světovém čase za 10,2 vt. a zlepšil tak svůj
vlastní čs. rekord na tuto trať o 0,2 vt. Stejné
jako při svých dřívějších závodech, měl Mandlík i tentokráte pomalejší start než ostatní
sprinteři. Ještě ve 30 metrech byl čtvrtý, ale
ztrátu rychle vyrovnal, takže na 60 m se už
řítilo všech šest závodníků v jedné rovině. V
té chvíli se stalo něco, co nikdo nečekal. Mandlik vyrazil nezadržitelně vpřed, získal náhle
náskok 1—2 m, takže diváci měli dojem, že
se ostatní jeho soupeři úplně zastavili. Své
tempo stále stupňoval a fantastickým finišem
protrhl cílovou pásku v novém čs. rekordu.
Troje stopky změřily čas 10,2 vt., jedny do
konce 10,1 vt. Tento jeho nečekaný výkon je
tím pozoruhodnější, že byl dosažen ještě za
mírného protivětru. Mandlík porazil v tomto
největším závodě své sportovní kariéry druhé
ho čs. sprintera Mikluščáka (10,4 vt.), Amuho
z Nigerie (10,5), Rusa Konovalova, nadějného
čínského sprintera Čchena, a Ejoka z Nigerie.

Trousil porazil znovu Inda Milka Singha
Ve skvělé formě je v letošní sezóně i čs.
čmtkař Trousil, který ve finálovém boji Ro
sického memoriálu v Praze na Strahově po
razil v závodě na 400 m už podruhé čtvrtého
nejlepšího běžce olympijských her, Inda Milka
Singha, když oběma stopli skvělý čas 46,4 vt.
Trousil tak zaběhl nejen nový čs. rekord, ale
i nejlepší letošní čas v Evropě! — Také čs.
lehké atlétky se na těchto závodech vyzname
naly. Oštepárka Dana Zátopková, která chtěla
už po olympijských hrách v Římě zakončit
svou aktivní činnost, vyhrála v Praze svou
speciální disciplinu v nejlepšim letošním svě
tovém výkonu 56,10 m, a při ..rozhazovaní" jí
dokonce oštěp dolétl na značku 57 m. Podle
názoru čs. expertů, může v letošní sezóně ještě
zlepšit svůj vlastní čs. rekord. V dobré formě
je i čs. čtvrlkařka Jiřina Soldátova, která zví
tězila v mezinárodním závodě na 400 m za
56,9 vt., čímž zlepšila dosavadní čs. rekord o
0,3 vt.
ČSR — Argentina v kopané
Přes 50.000 brněnských fotbalových fanoušků
vidělo v pondělí (!) 19. června nejhezčí utkání
letošního roku: ČS R— Argentina, které skon
čilo zaslouženě nerozhodně 3:3 (2:2). Obě muž
stva předvedla všechny prvky moderní kopa
né, s pohotovou střelbou bez přípravy a z kaž
dé posice. U čs. teamu zklamaly zadní řady,
které dopomohly Argentincům k dvěma „laci
ným brankám". Za tohoto stavu byl čs. bran
kář Jindra z Hradce Králové, který poprvé
oblékl representační dres, hodně nervósní a
projevilo se to nepříznivě i na jeho výkonu.
S útočnou řadou může být však trenér R. Vy
tlačil naprosto spokojen, neboť i tentokráte se
ukázala v nejlepším světle. Trenér Argentinců Spinetta byl hrou obou útočných kvintet
nadšen, když prohlásil: /Jsem ještě pohnut.
Obě útočné řady hrály výborně. Měli jsme
lépe organisovanou obranu. Nejlepšími čs.
hráči bylí útočníci: Pospíchal, Kvašúák a Ma
šek!/ — Brněnské střetnutí ČSR — Argentina
bylo teprve třetím vzájemným mezistátním
utkáním representantů obou zemí: v r. 1956 v
Buenos Aires vyhráli domácí 1:0, Čechoslováci
jim však porážku oplatili i s úroky na mi
strovství světa v r. 1958 ve Švédsku, když zví
tězili v Hálsinborgu rozdílem třídy 6:1. Score
je tedy aktivní pro ČSR: 9:5.

i eiegraticky
Čs. basketbalistky dosáhly dalšího pozoru
hodného úspěchu, když v Záhřebe získaly „Po
hár Jugoslávie". Zvítězily postupně nad: Ma
ďarskem 72:34 b., Jugoslávií 54:32 b. a Francií
70:34. — Na mezinárodním tenisovém turnaji
Queens Clubu v Londýně vyhrála čs. dvojice
Javorský-Pužejová-Suková smíšenou čtvřhru
finálovým vítězstvím nud australsko-německým
párem Howe-Budingová 5:7, 6:4 a 7:5. — Ve
Zlíně porazili čs. házenkáři maďarský representační team 20:14, čs. ženy prohrály však v
Olomouci s Maďarkami rozdílem třídy 3:9. —
V 1. utkání mezinárodního fotbalového tur
naje v Montrealu zvítězili fotbalisté čs. mistra
Dukly Praha nad Crvenou zvezdou Bělehrad
4:2. — Na lehkoatletickém meetingu v Táboře
vyhrál čs. representant Jiří Skobla vrh kouli
pěkným výkonem 17,97 m. — Čs. junioři v
rohování vybojovali dvě mezistátní utkání s
Východním Německem: v Gorlitz se rozešli s
Němci za nerozhodného stavu 10:10, v Žitavě
vyhráli odvetu 12:8 b. — Odbijenkáři Dukly
Kolín zvítězili sice v 1. semifinálovém utkání
Poháru evropských mistrů doma nad Rapidem
Bukurešť 3:1, prohráli však odvetu v Bukurešti rovněž 1:3, a horším poměrem míčů byli
vyřazeni ze soutěže. — Na neoficiálním teni
sovém mistrovství světa ve Wimbledonu vy
hrál čs. representant Jiří Javorský v 1. kole
nad holandským daviscupovým hráčem van
Eysdenem 6:2, 11:9 a 6:4, byl však vyřazen
Čilanem Ayalou 5:7, 4:6 a 2:6. — A konečně:
na motocyklových závodech o Velkou cenu
Holandska ve třídě do 350 ccm v Assenu, sc
sice čs. representant F. Šťastný na stroji znač
ky Jawa umístil až třetí za Hockíngem z Rho
desie a Angličanem Mclntyrem, ale zůstává i
po páté jízdě světového šampionátu spolu s
Hockingem v čele celkové klasifikace. KDM
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Čemu se doma smějí
Vypravu/e Pražan cizincovi:
»ToníÄ Zápotocký obílil všechny politické
vtipy — i s téma, co je vypravovali.*

*
»Co dělá Ferenc?^ — »Ale ... sedí! Dostal
10 let.« — »Prosím tě! A za co?« — »Ale za
nic.« — »Za nic? Tak počkej, počkej, to není
možné. Za nic se dává dvanáct!*

*

Kdo vynalezl roentgen? Samozřejmě — Rus.
Jmenoval se Ivan Michal jovič Roentgenovič.
Již roku 1850 psal ženě z Paříže do Petrohradu:
yJen se nemyl, já ti vidím až do žaludku!«

Zprávy z mest a krajů
Praha. Pamětní deska K. V. Raise byla 27.
května odhalena na základní devítileté Škole
ve Slezské ulici v Praze na Vinohradech, kde
spisovatel učil od roku 1891. Autorem desky
je K. Pokorný.
Česká Skalice. Každým rokem ožívá Babič
čino údolí v Ratibořicích na sklonku školního
roku národopisnými slavnostmi Podkrkonoší a
Východočeského kraje. Už před deseti roky
připravila Národní kulturní komise plán na
úpravu údolíčka, které každoročně navštěvuje
desetitisíce návštěvníků. Tak se postupně vrátil
ke své dávné podobě mlýn. Staré bělidlo zno
vu vyniklo zbouráním pozdějších dřevěných
přístavků a rovněž zámek dostal novou omít
ku. Vkusně bylo upraveno okolí, kde stojí ba
bička s dětmi, Sultánem a Tyrlem, vytesaná
Gutfreundem.
Litomyšl. Tradiční festival oper B. Smetany
se koná již letos po dvanácté. Zazní zde „Li
buše", „Prodaná nevěsta" a „Čertová stěna"
ve dnech 7.—9. července 1961 v prostorách
zámku. Provede je brněnská opera.
Olomouc. V rodné obci bratří Křičků v Kel
ci byla odhalena oběma, básníku Petrovi a
skladateli Jaroslavovi na jejich rodném domě
pamětní deska.
Příbram. V letošním roce, kdy vzpomínáme
120. výročí narozenin Mistra Antonína Dvořá
ka ožila obec Vysoká, kde byla statisícovým
nákladem opravena budova zámečku, ve které
je nyní Dvořákovo museum. V blízkosti budovy
je Rusalčino jezírko, kde Antonín Dvořák se
inspiroval k nesmrtelným áriím slavné opery
Rusalky. Jenom za měsíc květen prošlo Dvořá
kovou pracovnou na Vysoké přes tři tisíce ná
vštěvníků.
Plzeň. V Nepomuku oslavili sté výročí na
rození svého rodáka, malíře A. Němejce, au
tora opony plzeňského divadla, lunet a mnoha
význačných děl z Domažlicko a Plzeňska. Ve
řejnosti bylo odevzdáno vlastivědné museum
s Němejcovou pamětní deskou.
Turnov. Na udání provedla komunistická po
licie prohlídku bytu Anny Pořízkové, vdovy po
bývalém obchodníku drahými kameny. Policie
objevila skrýš cenných drahokamů v hodnotě
milion dvě sté tisíc korun. Byl mezi nimi 9 mm
velký český granát, který patří mezi unikáty.
Veškeré drahokamy byly zabaveny a na Po
řízkovou podáno trestní oznámení.
Třebíč. Komunistický soud odsoudil Viléma
Podsedníka staršího na osm roků vězení, Jana
Hlaváče na šest roků, Josefa Fúhrbacha na
deset měsíců a další čtyři osoby od tří — osmi
měsíců, jelikož prý nahromadili v tajných
úkrytech kůže, svrchové i spodkové v hodnotě
přes půl druhého milionů korun. Veřejné pře
líčení se konalo v místnosti závodního klubu
Západomoravských strojíren a přihlíželo mu po
tři dny stovky občanů.
České Budějovice. Komunistický soud odsou
dil bývalého rolníka Jana Broukala z Klenovic
k osmi letům žaláře a jeho manželku k pěti
letému vězení a zkonfiskoval jim veškerý ma
jetek. Byli obvinněni, že ukrývali zbraně a
sabotovali dodávky zemědělských výrobků.
Příbram. Bývalý statkář B. Prášek z Nechvalovíc byl komunistickým soudem odsouzen k
patnácti měsícům vězení, jelikož prý vyvolával
v obci nepřátelskou náladu vůči režimu, roz
šiřoval „nepravdivé" zprávy a dokonce piý
pobuřoval proti státu. Pří domovní prohlídce,
jak oznámily Zemědělské noviny, byly u Práska
nalezeny letáky shazované před časem z ba
lonů.
Brno. Senátem okresního soudu Brno-město
byli odsouzeni na jeden rok vězení železni
čáři Ludevít Macho a Karel Smaženka. Byli
obviněni, že jako strojvedoucí způsobili loni
20. prosince vykolejení nákladního vlaku ve
stanici Brno-Horní Heršpice. Při nehodě se osm
vagonů převrátilo a některé byly úplně zni
čeny i $ nákladem.
Plzeň. V Řesanicích byíy v pískovně nalezený
slovanské kostní hroby z 11. století. Mezi ná
lezy jsou rovněž střepy, jedna kompletní slo
vanská nádobka a u jedné kostry železná
kovaná věderka.
Hradec Králové. Celkem deset osob, vesměs
vedoucích a zástupců vedoucích masných pro
dejen v Hradci Králové bylo odsouzeno pro
šizení zákazníků k celkovým trestům no 77 lei
vezení. Z nich pak B. Rulf byl odsouzen k od
nětí svobody na 13 let, stejně jako A. Miksa.
F. Kňourek a J. Svatoň na osm let, V. Salavec
a A. Kulhavá na 7 let, atd. Měli pomáhače v
ostatních zaměstnancích zkomunisovaného Mas
ného průmyslu a využívali značného nedostat
ku masa na trhu.

ČESKÉ SLOVO

Strážnice letos již po šestnácté
Když před šestnácti roky byla Strážnice
vyhlédnuta k pořádání každoročních národo
pisných oslav, netěšilo se město velké přízni
komunistických činitelů na moravském Slo
váčku. Ti zorganisovali trucpodnik v Hodo
níně, ale bez úspěchu. Národopisné slav
nosti ve Strážnici komunistickým trucpodnikem neutrpěly a nabývaly každým dalším
rokem více lesku a nádhery, na níž se při
cházeli podívat nejen domácí občané, ale
i četní zahraniční návštěvníci. Letos se tedy
konaly oslavy již po šestnácté a patřily k
nejzdařilejším. Ve dnech 1.—2. července se
do Strážnice sjelo přes sto kolektivů z celé
republiky, v nichž účinkovalo přes 1800 kro
jovaných. Tentokrát soutěžili jednotlivci o
nejlepšího tanečníka a lidového zpěváka a
kapely o nejlepší lidovou muziku. Slavnostem
přihlíželo přes šedesát tisíc návštěvníků ze
zahraničí. Komunistický režim se snaží i této
mohutné a nádherné podívané využít pro
stranické a politické cíle a pokouší se dát
slavnostem ideologický ráz. Kromě toho po
řádá režim na zámku bohaté hostiny pro vý
znamné zahraniční hosty, kterým se chce po
chlubit nikoliv jen nádherou lidových krojů,
tanců a hudby, nýbrž také svou „pohostin

ností", i když třeba rozdává z cizího. Ve
Strážnici dosud nezapomněli na jednu tako
vou hostinu, která nemálo vzrušila pořada
tele slavnosti. Bylo to o slavnostech roku
1957. Také tehdy byli na hostině v zámku
přítomni význační hosté; členové vlády s mi
nistrem Plojharem, členové diplomatického
sboru a ovšem různí ti straničtí a političtí
potentáti z „bratrského Sovětského svazu",
když kolem osmé hodiny večerní najednou
zhasla na zámku — a stejně tak ve větší
části Strážnice — světla. Pořadatelé se po
kusili situaci zachránit tím, že v hostinské
místnosti rozsvítili svíčky, kterých však ne
bylo dost a tak nakonec z hostiny sešlo.
Estébáci měli pak plné ruce práce a poně
vadž nic nevyšetrili, mstili se na těch účast
nicích slavnosti, kteří se dali fotografovat
před americkou nebo anglickou vlajkou,
upevněných na límusínách diplomatů. Estébé
zabavovalo fotografům film a zjišťovalo je
jich osobní údaje. Vůbec se zdá, že mělo
estébé na strážnické slavnosti plné ruce prá
ce, když vlivem chutného vínečka se lidem
rozvazovaly jazýčky. Vždyť ne nadarmo se
říká, že ve víně je pravda!

Zlín. Náměstí Rudé armády bude zohyzdě
no pomníkem Klementa Gottwalda. Bude to
osm metrů vysoká bronzová socha s mramo
rovým podstavcem. Pomník bude zhotoven do
23. listopadu, v den 65. výročí narození Klem.
Gottwalda.
Brno. Královopolské strojírny plánují stavbu
dvaceíiposchoďové provozní budovy. Její stav
ba začne již letos a skončí do konce příštího
roku. Budova bude 70 metrů vysoká a bude
nejvyšší budovou v Brně.
Duchcov, Několik rodin z Duchcova poslalo
Rudéme právu tuio stížnost: »Marně čekáme
na to kdy se budeme mocí konečně nastěhovat
do nových bytů na sídlišti v Duchcově, blok
číslo šest. Stavba byla „dokončena" 25. pro
since minulého roku a předána investorovi.
Nám pak bylo slíbeno, že se budeme moci
nastěhovat, jestliže si byty sami vysušíme.
Všichni jsme tady v bytech po celou zimu to
pili ,ale nebydlíme v nich dosud. Není zaveden
plyn a opravy četných kolaudačních závad po
stupují hlemýždím tempem. Námi vysoušené a
opravené byty opět vlhnou, ve většině míst
nosti se bortí parkety — a my marně čekáme
na slušné bydlení.«
Strážnice. Na místní výstavě lidových hudeb
ních nástrojů bylo m. j. vystaveno několik ne
známých nástrojů, které vyrobil Front. Hlavá
ček z Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Šlo
o jihočeské dudácké housle, dvoustranný hu
dební nástroj t. zv. „trunšajd" a jihočeský cimbálek.

Praha. V roce 1960 uzavřeno v Českosloven
sku přes 106 tisíc sňatků, došlo k více než
15.000 rozvodům, narodilo se téměř 217 tisíc
živých dětí a zemřelo celkem přes 125 tisíc
osob.
Přirozený přírůstek obyvatelstva činil
91.636 lidí — o 6.000 více než v roce 1959.
Sedlčany. Středověký hrad ve Vysokém
Chlumci je vzácnou památkou, ale po mnoho
let byl nepřístupný. Nyní se Památkový úřad
rozhodl hrad opravit a uchránit jej před chá
tráním.
Brno. Bořivoj Sedlák, bývalý motocyklový
závodník, byl odsouzen na čtyři roky vězení,
k propadnutí zařízení dílny a k pokutě 15 tisíc
korun, jelikož prý spekuloval s prodejem mo
torových vozidel. Byl obviněn, že při prodeji
vozidel vyzískal 25 tisíc korun. Sedlákovi byla
též zabavena hotovost 8.000 korun a troje
zlaté hodinky.
Pardubice. V kraji, podobně jako v celé re
publice je kritický nedostatek pracovních sil v
zemědělství. Nedávný průzkum ukázal, že řada
absolventů středních zemědělských škol z let
1957 až 1959 odešla ze zemědělství.
Liberec. V Libereckém museu je výstava prof.
Ludviky Smrčkové, nazvaná Květy a sklo. Je na
ní 150 exponátů, při jejichž tvarování nebo ko
nečné výzdobě, využila taio sklářská výtvar
nice květinových motivů.
Praha. V Československu vzniklo loni 5246
požárů a způsobily škody v hodnotě 113 mi
lionů korun. Zahynulo při nich 102 osob, 840
se zranilo. Za prvních pět měsíců letošního
roku škody způsobené požáry činily přes pade
sát milionů korun a zahynulo při nich 30 osob.
Nejvíce požárů vzniklo loni v zemědělství —
1678 a způsobily škodu v částce 34 milionů
korun. Shořelo 478 stodol a kůlen, 211 stájí a
vepřínů, 157 obytných budov, 413 slohů sena a
slámy, 419 jiných zemědělských objektů, sta
tisíce metrických centů suché píce, slámy, obilí
a j. Uhynulo několik tisíc hospodářských zvířat.
Třeboň. Město projektuje stavbu nové lázeň
ské budovy u rybníku Svět. Stará zařízení už
nestačí využít výhod rašelinných koupelí. Mě
sto připravuje též zlepšení svého osvětlení,
komunikace a regulaci Zlaté stoky.
Jindřichův Hradec. Světoznámé gobelíny vy
cházejí z uměleckých dílen v Jindřichově Hrad
ci. Tak v poslední době se tu tká znovu „Pra
ha, královna měst" podle návrhu akademické
ho malíře Cyrila Boudy a nedávno byl dokon
čen obrovský obraz z uzlíčků, veliký 10 král
15 metrů „Jawa slouží celému světu" podle
návrhu vedoucího dílen Josefa Můllera. Ten
také navrhl další tkanou krásu, gobelín „Stra
konický dudák".
Bratislava. Podle posledního sčítání je na
Slovensku 14.500 jelenů, téměř 29 tisíc srnců,
kolem 4.500 divočáků. V horách Stredosloven
ského kraje je také 120 medvědů, přes 500 muf
lonů, kamzíci a další druhy divoké zvěře.

Litoměřice. V červenci byl v Českém středohoří zahájen výzkum třetihorních nalezišť z
podnětu geologického ústavu a přírodovědecké
fakulty Karlovy university.
Kladno. Nezvykle prudká průtrž mračen, jež
se snesla nad Kladnem 11. června, způsobila
v městě četné škody. Též zápas italského muž
stva AC Udinese s místním klubem o Středo
evropský pohár byl ještě před dokončením
přerušen.
České Budějovice.
Na severovýchodním
okraji města byla zahájena stavba velké slé
várny oceli Škodových závodů v Plzni. Závod
bude jednou z největších sléváren oceli v re
publice; jen samotný provoz slévárny zaujme
větší plochu, než má rozlehlé Žižkovo náměstí
a závod bude rozložen na prostoru 60 hektarů.
Celý komplex závodu se slévárnou, modelár
ňou a mechanickým provozem na opracová
vání odlitků bude dokončen v polovině roku
1965, avšak výroba bude zahájena v říjnu 1964.
Při závodě bude též vybudováno sídliště a
učňovské středisko s internátem.
Žatec. Vlivem nepříznivého počasí a chlad
ných nocí se růst chmele jak na Žatecku tak
i na Podbořansku a Rakovnicku značně zpO'
malil.

Dobře vaří — dobře slouží
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KDO ZEMŘEL: V Brně zemřel ve věku 72 let
prof. František Trávníček, rektor Masarykovy
university a jazykovědec. Byl autorem mluv
nice spisovné češtiny a vydal Slovník jazyka
českého. — V Praze zemřela ve věku 74 let
akad. sochařka Karla Vobišová, která je autor
kou pomníku Elišky Krásnohorské v Praze —
na Karlově náměstí. — V. Boček, člen Měst
ských divadel pražských ve věku 59 let. — Dr.
Václav Navrátil, tajemník Čs. komise pro spolu
práci s UNESCO a překladatel. — J. M. Květ,
hudební spisovatel — František Kolda, spiso
vatel ve věku 85 let. — A. Tvrdý, výtvarný
umělec ve věku 73 let. — Marie Černohorská,
dlouholetá členka cvič, sboru Sokola Praha I.
— Božena Jandová, řed. střední školy v Břev
nově v. v. a býv. předsedkyně Pěveckého sdru
žení pražských učitelek. — JUDr. Josef Balcar,
senátní rada Nejvyššiho správního soudu v. v.
— Anna Podrazskó-Snížková, profesorka z Pra
hy ve věku 79 let. — Inž. Václav Svoboda,
vrch. odb. rada min. dopravy v. v. ve věku 79
let. — F. Skalda, býv. knihovník ÚSP ve věku
71 let. — A. Brodský, pplk. v. v. z Prahy. —
MUDr. Bohuš Dědek, universitní docent. —
Anna Vitoušková, vdova po div. gen. z PrahyŽižkova. — Inž. B. Hlavsa, stavitel z Prahy. —
František Heřman, býv. metér Melantrichu ve
věku 69 let. — Ludmila Štětinová, profesorka
v. v. — K. Šindelář, vrch, účetní řed. v. v. z Pra
hy. — Jeroným Majer, důstojník v. v. — V. Vonáska, úředník Státní banky. — Josef Skalský,
plukovník. — Anna Rynešová, býv. úřed. Čs.
rozhlasu ve věku 64 let. — A. Sůva, úř. Středo
českých dřevařských závodů. — K. Siegl, stavi
tel z Prahy. — Inž. Jaroslav Vychodil, montážní
úř. Škodových závodů v. v. ve věku 74 let. —
JUDr. Dalibor Vyskočil z Prahy-Smíchova. —
Hynek Krupička, prof. z Prahy-Vinohrad. —
Alfréd Stržínek, ved. stát, polesí v. v. — Václav
Hájek z Prahy 7. — Dr. L. Štekl, profesor. —
Phdr. Jaroslav Krčmář, profesor z Prahy. —
Josef Kopal, vrch. kom. banky Slavie v. v. —
Gustav Hruška, býv. stavitel ve věku 70 let. —
Dr. inž. Alois Kroulík, profesor zemědělských
věd. — Josef Eltl, úř. min. financí v. v.
UMĚLKYNĚ NÁS OPUSTILA
Rafael Kubelík osaměl ... Ve vší tichosti byla
28. června 1961 ve svém dlouholetém exilním
domově — v Luzernu ve Švýcarsku — pocho
vaná vynikající česká houslistka — Ludmila
Bertlová-Kubelíková. Zemřela náhle dne 23.
června. — Po smutném únoru v r. 1948 přidala
k své úspěšné umělecké pouti další krásný čin
— za přechodného pobytu v zahraničí hrdě
odmítla, vrátit se do potupené vlasti.
(sch-)

„DNES NEHOLÍME"
:>Klášterský občan Vlásek navštívil místní ho
:>Klášíerský
ho-
i ličskou provozovnu za účelem oholení. Se zlou
se však potázal. Oholen nebyl. Pracovnice
provozovny mu své počínání zdůvodnila víc
než resolutně.
rezolutně. Na provozovně mají jen jednu
břitvu a tu si musí šetřit na „zaholování" ob
čanů, kteří se dají ostříhat. Ostatní břitvy jsou
soukromým majetkem jednoho z holičů. Jeli
kož je tento soudruh nyní nemocen, břitvy si
odnesl domů a tak je „nahrán" nejen komu
nální podnik města Klášferec nad Ohří, ale i
všichni občané, jež se chtějí nechat oholit.«
(„Průboj", Ústí nad Labem)
„NEUVĚŘITELNÉ, ALE PRAVDIVÉ"
'•Na Dole Antonín Zápotocký v Orlové se
dějí divné věci. Svazáci bourají zeď nově po
stavené strojové haly. Veliká, téměř třímetrová
díra se šklebí do tváře hezkému jarnímu dni,
náhodní chodci se zastavují a kroutí nechá
pavě hlavou. „Jako v Kocourkově..." Ozývá
se oněkud z klubka černých zaprášených tváří
posměváček. Z díry vykukuje kompresor a za
ním se dostává na denní světlo i celá jeřá
bová dráha. Skutečně, jako v Kocourkově —
ale s tím rozdílem, že se to stalo v době roz
voje techniky a atomového věku. Zedníci zdili
sice rovněž atomovým tempem — ale pohřbili
v prostoru mezi zdí staré a nové strojovny
ony dvě „maličké mašinky".^
(Mladá fronta)

CO S KOUPELNOU BEZ VANY?
Přetiskujeme dopis čtenáře Zemědělských
novin Františka Kutila z Rakúvky na okrese
Prostějov. »V souvislosti s bytovou kulturou
Často se mluví o nutnosti zřizování koupelen
na venkově. Plně s tím souhlasíme. Jako země
dělec z vlastní zkušenosti vím, jak by taková
koupelna každé venkovské domácnosti pro
spěla. Je málo povolání, kde je jí tak silně
zapotřebí jako právě u zemědělců. Bohužel má
to v současné době háček. Kde sehnat pro
koupelnu vanu. Já sám totiž už dlouho usiluji
o koupelnu, bo mám už dokonce vše hotovo,
až právě na tu nešťastnou vanu. Sháněl jsem
ji kde se dalo, zatím však stále marně. Vany
nejsou. Vždyť, jsou-li vany tak potřebné a hle
dané, proč se jich nevyrábí víc. Proč nejsou
v obchodech?-.<
(„Zemědělské noviny")

OFRAVY OBLEKŮ rychle a levně, provádí, jakož
i nové obleky šije
JAROSLAV STROUHAL, krejčí,
Můnchen 8, Milchstrasse 12
*
FILATELISTA v západním Německu hledá zá
jemce mezi filatelisty ve všech zemích,
kteří by si s ním vyměňovali známky
EURÓPA a NATO. Pište na adresu České
ho Slova pod značkou „Nezištně".

KDO NEMILUJE SVÉHO, NEMILUJE I CIZÍHO,

České Slovo

KDO NECTI SVOU NÁRODNOST, NECTÍ J JINOU

Božena Němcová

ŠPILBERSKÉ KOBKY

«ARIADNE»
Opera Bohuslava Martinů

Silvio Pellico
Italský karbonář a spisovatel Silvio Pellico
(1789—1854) je jedním z mužů, kteří vytvořili
duchovní předpoklady k sjednocení Itálie, je
hož sté výročí si právě připomínáme. — V r.
1820 byl nařčen rakouskými úřady z vlastenec
ké činnosti, zatčen a posléze uvězněn v po
věstných olověných kobkách v Benátkách. Pel
lico byl r. 1822 odsouzen k trestu smrti, který
mu byl změněn v mnohaletý žalář. Trest si od
pykával v Brně na Spilberku odkud byl r. 1830
po omilostnění propuštěn. — Pellico popsal
své zážitky v knize „Mé žaláře". Tyto vzpo
mínky — jak později uznaně ocenil jeho stou
penec a vrstevník Cesare Balbo — uškodily
Rakousku víc než leckterá prohraná bitva. Při
nášíme ukázku z vydání, jež nedávno vyšlo v
berlínském nakladatelství Safari.
Příštího dne — 22. února 1822 — v deset
hodin přišel dozorce a odved! mě do sálu
soudní komise. Tam seděli — president, vy
šetřující soudce a dva přísedící. Pozvedli, se,
když jsem vstoupil. President mně s účastí
sděloval, že rozsudek právě došel a že je
strašný; císař ho však prý už zmírnil. Vyšetřu
jící soudce mně rozsudek přečetl: „K trestu
smrti..." — Polom citoval císařský výnos s
tím. že trest byl změněn v patnáct let těžkého
žaláře v pevnosti na Špilberku. — Odpověděl
jsem: „Staň se vůle Páně."
uoptneK — zeieza na nonou ...
Na místo určení jsem se dostal 10. dubna..
Brno, sídlo guvernéra pro Moravu a Slezsko
leží v údolí a má jistý nádech bohatství. Kdys
tam kvetly četné továrny na sukno, kteří
později zašly; obyvatelstva je tam na třice
tisíc. — Nedaleko hradeb, směrem k západu
se zvedá pahorek s nevlídnými skalami Spil
berku, kdysi hrad moravských pánů, a dne:
nejstrašnějši vězení rakouského mocnářství
Je tu uvězněno na tři sta mužů, většinou lu
pičů a vrahů, odsouzených zčásti k těžkému c
dílem k nejtěžšímu žaláři. Při těžkém žalář
musí vězeň pracovat, nosí na nohou řetězy
spí na holých prknech a dostává nejubožejš
jídla. Nejtěžší žalář přináší ještě hroznějš
pouta s železným prstencem kolem boků a ře
tězem, přikovaným ke zdi, takže vězeň sotve
může obejít laťkovou konstrukci, sloužící zc
postel. Jídlo je stejné — chléb a voda... My
političtí, jsme byli odsouzeni k těžkému žaláři
Za pět dní jsem dostal vězeňský „munduť
— dlouhé kalhoty z hrubého sukna, pravě
nohavice byla šedé a levá hnědé barvy, stejní
zbarvenou vestu a sako, na němž byly barv}
v obráceném pořadí. Punčochy byly z hrubí
vlny, košile z pichlavé látky plné ostin, vprav
dě rubáš kajícníka. Šněrovaci boty byly z ne
barvené kůže a čepice byla bílá. Tuto „uni
formu" doplňovala železa na nohou, vlastně
řetěz od nohy k noze, jehož články byly sný
továny na kovadlině. Kovář, který' to prováděl
řekl ve víře, že neumím německy, k jednomr
ze strážců: „Tak nemocnému člověku mohli
tuto ,legraci" odpustit; za dva měsíce si prc
něho beztoho přijde anděl smrti a vysvobod.
ho ..." — „Kéž by tomu tak bylo", řekl jserr
mu a poklepal jsem mu na rameno...
Přísní censoři ve Vídni
Přinesli mi papír a pero, abych mohl napsa.
rodičům. Protože se toto povoleni udělovali
jenom umírajícím, aby mohli svým rodinárr
sdělit poslední „sbohem", obával jsem se, že
můj dopis — bude-li znít jinak — nebude do
ručen. Proto jsem pouze s největší něžnost
poprosil své rodiče a sourozence, aby se smí
řili s mým osudem jak jsem se s ním smíři.
já... Jak jsem se dověděl později — kdyi
jsem po letech opět spatřil otcovský dům —
byl tento dopis, jediný, jejž jsem za svéhc
žalářováni mohl poslat, skutečně odeslán. Jc
jsem nikdy poštu z domova nedostal, nebol
dopisy byly vždy ve Vídni zabaveny. — Ne
sčetněkrát jsme prosili o milost, abychom do
stali ke studiu papír a pero a abychom si zc
své peníze mohli koupit knihy. Nikdy jsme
však nebyli vyslyšeni. Posléze nám guvernéi
dovolil číst knihy, které jsme si přinesli s se
bou. Také stravu nám zlepšili, ale jen na
krátko.
Znali jsme knihy téměř nazpaměť, lak časte
jsme je četli; přesto však byly pro nás při
jemným občerstvením. Mohli jsme alespoř
srovnávat, soudit... Dobu oběda, vycházek c
celé večery jsme věnovali rozmluvám. — Nc
začátku r. 1824 se vrchní dozorce, jenž mě,
kancelář na konci naši chodby, přestěhova,
a z místností byly zřízeny další kobky. Vyrozuměli jsme, že přijdou z Itálie noví politič
tí vězni ...

Ale trpět je mnohem, mnohem těžší
A skutečně — zakrátko přišli muži, odsou
zení v třetím politickém procesu, vesměs moj
přátelé a známí. Ach, jak jsem trpěl, kdy.
jsem se dověděl jejich změna. Kdybych je bý
val mohl osvobodit nebo jim ulehčil tím, ž<
by můj žalář byl změněn na nej těžší, Bůh ví
že bych to pro ně byl rád podstoupil. Ne
říkám, že bych za ně byl položil život; ach, cc
to znamená, za někoho položit život; trpěl jt
mnohem, mnohem těžší...!
Stupňující se tvrdost žalářování utvářela ná:
život čím dál tím jednotvárněji. Léta 1824..
1825... 1826 a 1827 — jak uplynula? Vzal,
nám knihy. Kobky se pro nás staly skuteč
nými hroby, v nichž nám však nebyl dopřár
klid hřbitova. Každý měsíc přišel brněnský
policejní ředitel, provázený poručíkem a hlíd
kou a provedli důkladnou prohlídku. Oplnč
nás vysvlékli a prohlédli každý steh našich

„šatů"; domnívali se, že by tam mohl být
ukryt nějaký důležitý papír. Rozpárali dokon
ce i naše slamníky. Tato zlobná, neočekávaná
a do nekonečna se protahující vizitace na mne
lak silně zapůsobila, že jsem vždycky dostal
horečku.

Po deseti létech — milost...
Bylo 1. srpna 1830... Deset let jsem byl
zbaven svobody, osm a půl roku jsem už byl
ve špilberských kobkách... Byla neděle. Šli
jsme na dvůr jako obvykle. A zase jsme uvi
děli za hradbou dole ležící údolí a hřbitov,
kde nyní leželo několik mých přátel... Po
mši jsme se vrátili do svých kobek. Pak nám
přinesli oběd; sotva jsme se chopili dřevěných
lžic, vstoupil dozorce. „Je mně líto, že vás
musím rušit při jídle", řekl, „laskavě však
pojďte se mnou. Je tu pan policejní ředitel."
A protože policejní ředitel zpravidla přicházel,
aby byl přítomen prohlídkám, následovali jsme
dozorce ve velmi špatné náladě.
V pokojí „pro návštěvy" už čekal policejní
ředitel a vrchní dozorce. Oba se uklonili zdvo
řileji než obvykle. Ředitel uchopil listinu a
úsečnými slovy — asi se obával, že by nám
rozvláčným přednesem připravil příliš velké
překvapení — pravil: „Pánové ... mám potě
šení... oznámit vám... že Jeho "Veličenstvo
císař... opět udělil milost..." — Mysleli
jsme, že jde o jakési zmírnění trestu, na pří
klad že budeme osvobozeni od práce, nebo že
dostaneme nějakou knihu nebo že nám budou
dával méně odporná jídla. — „Rozumíte?",
optal se nás. — „Ne, pane řediteli. Buďte tak
laskav a řekněte nám, o jakou milost jde..."
— „Vy dva a ještě třeli muž, kterého budete
moci zakrátko obejmout, jste svobodni..."
Všecko bylo tak povzbudivé
Vlastně jsme měli po tomto oznámení nad
šeně jásat. Naše myšlenky se však ubíraly k
příbuzným, od nichž jsme po tolik let neměli
zprávy. Uvědomovali jsme si, že je už třeba
nezastihneme naživu. To nás rozlítostnilo na
tolik, že jsme se nedovedli radovat.
Po západu slunce přišel ředitel znovu. Kaž
dému z nás přehodili vojenský kabátec a na
sadili čepici a tak jsme sestupovali, bez řetě
zů, jen v trestaneckých šatech, se Špilberku.
Dovedli nás do městského policejního vězení.
Měsíc nádherně svítil. Ulice, domy a lidé,
které jsme potkávali, všecko se mně zdálo tak
povzbudivé a zvláštní po tolika letech, v nichž :
jsem podobné divadlo nikdy nespatřil!
|

Přinášíme záběr ze zdařilého provedeni oper
Bohuslava Martinů „Ariadně", která je v sou
časné době na programu městského divadla 1
hornickém Gelsenkirchcnu v Poruří. — „Ariad
ne" je t. č. zároveň v repertoiru zemského di
vadla v Linci.
(Foto: sbg

„DĚTSKÝ KOČÁREK"
O špatné jakosti dětských kočárků svědč
dopis maminky Marešové z Plzně: »V lední
loňského roku pro dcerku koupili šedý silónov
kočárek za 580 korun. Od té doby nevyšli zstarostí. Za 14 dní začal rezivět, všechno ma
zání olejem bylo bezvýsledné. Nezbylo ne
jej rozebrat a dát pochromovat. Protože vša!
pochromování blatníku stojí Kčs 4.22 a nov
jen o dvě koruny víc, koupili nové. Dalel«
horší však bylo koupit pera — taková věc s«
po Plzni prostě nesežene. Tak nešťastná ma
minka neví, co s kočárkem. Uvažujeme, zda b1;
jej neměla odevzdat do šrotu.
(„Pravda", Plzeň

Několik vzpomínek na Václava Talicha
Nedávno jsem se dlouho díval na starou
kresbu Hugo Bottingera, tuším z roku 1928,
nazvanou „Pohoda české hudby". Usmívají se
na ní tři pánové v mužném věku, sedící za sto
lem při víně — dva Jihočeši, Vítězslav Novák
a Josef Suk, kteří nás již opustili před lety a
kroměřížský rodák, štíhlý — Václav Talich ...
Nebylo náhodou, že je malíř zastihl pospolu.
Z kresby lze vskutku vycítit vzájemnou úctu, již
si tehdejší představitelé českého hudebního
světa navzájem projevovali. Byl to především
nedávno zesnulý Václav Talich, jenž byl směro
datným interpretem nejen Josefa Suka, nýbrž
i Vítězslava Nováka. První uvedl Sukovu velko
lepou skladbu „Zrání" (1918), z níž vyznívá
konec první světové války a v r. 1934 další,
pětidílnou symfonii se sborem — „Epilog".
&
Umělecká pouť V.Talicha se začíná od chvíle,
kdy opustil Ševčíkovu školu na pražské konser-

LONDÝN V KRESBĚ ČS. EXULANTA

Takhle zachytil čs. exulant Miroslav Šašek
vstupní bránu ve Whi lehali, směřující na náměsli, kde se pořádají slavnostní vojenské
přehlídky gardistického jízdního pluku, jenž
je zároveň osobním útvarem královny. — Křes,
bu jsme převzali ze Šaškovy knihy „Londýn",
jež vyšla nad Temží (u Allena), v New Yorku
(Macmillan), v Mnichově (Kindler), dále v Pa
říži, Římě a ve Skandinávii — vždy s přísluš
ným textem v jazyku těchto zemí.

vatoři, jež dala české hudbě další skvělé diri
genty — Pavla Dědečka a Front. Stupku. Nej
dříve působil v Lipsku (Max Reger a Arthur
Nikisch), později v Miláně a v Berlíně (hous
lista ve filharmonickom orchestru). Pak se
rozejel do Ruska — v Oděsse byl koncertním
mistrem v tamní opeře (1905) a v Tiflisu vy
učoval na konservatoři. Pak účinkoval v Lubla
ni a v Plzni. To byla důkladná průprava k vyš
ším metám, jichž se dožil krátce po zřízení čs.
státu.
V r. 1919 se Václav Talich ujímá vedení České
filharmonie ípo Lad. Čelanském). Jeho vynika
jící kvality dirigentské a organisační, jeho hou
ževnatá a neúnavná práce záhy udělaly z to
hoto sboru vynikající těleso, jež se proslavilo
nejen ve vlasti, nýbrž i v zahraničí. Jen letmo
připomínáme zájezdy České filharmonie do
Itálie, Jugoslávie, Budapešti a Vídně, kde čs.
hudebníci sklízeli pod taktovkou V. Talicha
nadšené ovace.
*
Když se Talich vrátil ze Švédská — působil
dva roky ve Stockholmu — bylo naráz patrno,
že se vyrovnal s nedostatky, projevujícími se
v nadměrné zvukové síle a v prudkém rytmu.
Jeho široké, měkké linie rukou a vypočítané
gesto — to byl výsledek techniky a virtuosity,
jíž dosáhl ve světovém prostředí. Právem byl
považován za našeho nejlepšího koncertního
dirigenta, v jehož repertoáru byl Smetana a
Dvořák, Novák a Suk, Janáček, Fibich a
Foerster a z „mladších" Boh. Martinů a A. Hóba
a v početném měřítku i představitelé cizí tvor
by (Vivaldi atd.).
Po smrti Ot. Ostrčila (1935) převzal Talich
ještě další významnou funkci — správu opery
pražského Národního divadla. Téměř po 25
letech — krátce před dovršením svých „šede
sátin" — odevzdal řízení Českého filharmonie
do rukou osvědčeného Rafaela Kubelíka, jenž
je nyní s námi v exilu.
*
V podvečer svého plodného a nadmíru
úspěšného života (po 1945) dožil se Václav
Talich — jenž byl neúprosný v uměleckých po
žadavcích, avšak dětsky milý a něžný ve styku
s přáteli — tvrdého zklamání. Byl to smutně
proslulý ministr a zároveň vřelý obdivovatel B.
Smetany — Zdeněk Nejedlý — jenž po návratu
z Moskvy zapověděl Talichovi jakoukoliv ve
řejnou činnost. Teprve po letech se „pánové",
rozhodující o osudech české kultury, umou
dřili. A v bezostyšném cynismu zašli dokonce
tak daleko, že v květnu 1958 oficiálně oslavo
vali jeho 75. narozeniny... Ale Talich již žil

Slovíčko nejmenších
Dnešní Slovíčko věnujeme dospělejší mládeži,
těm chlapcům a děvčatům co se zajímají o
československou historii. V červencovém kalen
dáři jsou tato důležitá data, která byste měli
znát;
2. července roku 1917 slavně zvítězila česko
slovenská brigáda u Zborová.
4. července je svátek svátého Prokopa, opata
sázavského kláštera. Svatý Prokop patří
mezi patrony české země. Sázavský klášter
byl proslulý slovanskými bohoslužbami.
4. červenec je Den americké nezávislosti. Roku
1776 byla ve Filadelfii kongresem vyhlášená
nezávislost třinácti států, které tvořily brit
skou kolonii. To byl vznik severoamerické
Unie.
5. července byl svátek Cyrila a Metoděje na
paměť jejich příchodu na Moravu.
6. července 1415 byl v Kostnici na Bodamském
jezeře upálen Mistr Jan Hus. Šestý červenec
byl za První republiky prohlášen za památ
kový den — byl to státní svátek.
26. čer/ence na svátek svaté Anny roku 1914
začala První světová válka, Rakousko-Uhersko vyhlásilo mobilisaci.
28. července 1914 vypovědělo Rakousko válku
Srbsku.
29. července 1856 zemřel český novinář Karel
Havlíček Borovský.
29. července 1918 bylo schváleno nejstarší česko
slovenské vyznamenání „Za svobodu" ozdodené Žižkovým portrétem.
30. červenec 1414 počátky válečného hnutí hu
sitského.
CO ZNAMENÁ SLOVO LEGIE?
Legio byl název vojenského pluku staro
věkých Římanů. Souvisí s latinským slovem lego
— což namená sbírati nebo vybírati. Legie byl
sbor nebo výbor mužů povinných vojenskou
službou. Kázni i systematickému výcviku svých
legii děkovali Římané za všechny své úspěchy
v bojích a tím i za svůj politický rozmach. Dovedli-Ii z nepatrných počátků a z jediného
města ovládnout nejen celou Itálii, ale veške
rou západní Evropu až k přirozeným hranicím
Rýna a Dunaje, celou severní Afriku a přední
Asii je to peřdevším zásluhou legií.
Římské legie mohou být právem nazvány
předbojovníky antické římské kultury. Zanesly
klasickou osvětu hluboko do barbarských zemí.
V míru pracovaly určité oddíly legií na stavbě
obecně užitečných budov a komunikačních pro
středků. Jsou to především známé silnice, které
v základních rysech jsou ještě dodnes tepnami
Evropy. Od skotských hor na severu až na
okraj Sahary na jihu, od pobřeží Atlantického
oceánu na západě až k arabské poušti na vý
chodě všude je mnoho starořímských památek,
které tam zanechaly římské legie. Jsou to tros
ky chrámů, divadel, tunelů, mostů, přístavů i
vodovodů.
Evropě.
*
Legionáři roznášeli antickou kulturu po celé
Mladí přátelé, vy, kteří žijete ve Francií, v
Itálii nebo v Anglii zajímejte se o starořímské
památky, vyhledejte je, najdete jich dost v ze
mích, kde teď žijete.
NAŠE LEGIE
Naše legie byly vojenské jednotky dobro
volníků, které se utvořily za První světové
války za hranicemi naší vlasti v Rusku, ve
Francii, v Itálii a v Srbsku. Legionáři bojovali
po boku Dohodových vojsk, aby nám vybojo
vali svobodu a samostatný československý
stát.
Co napsal první president T. G. Masaryk o
legiích? „Do První světové války jsme byli
vtaženi proti své vůli. Pokládali jsme válku
vyvolanou Habsburky a Hohenzollerny za zlo
činnou a proto jsme se postavili na stranu těch,
kteří ji potírali. Dohoda potírala násilí zbraně
mi, museli jsme i my mít zbraně. Tak vznikly
naše legie. Naše legie neměly militaristické
úmysly nebo choutky, šly do boje z přesvěd
čení, z povinnosti národní obrany z touhy po
osvobození vlastní země i jiných utlačovaných
národů. Naše legie byly nutný. Nestačilo se
dovolávat našeho práva jen slovy, bylo třeba
činů. Bylo nutné dokázat světu, že si svou svo
bodu ceníme nad vlastní životy.
Duch našich legií záležel v našem mravním
přesvědčení a v odhodlání k nejtěžším obě
tem. Konali jsme všichni jen svou povinnost
a nikdo z nás nemyslel na odměnu."

v ústraní ve svém klidném berounském domo
vě, kde 16. března t. r. — po dlouholeté cho
robě — zemře).
Tož — za jeho nevšední dary, za nesčetné
večery hřejivých i tklivých tónů české hudby
alespoň několik slov a vzpomínek, když už
nám není dopřáno, abychom položili na jeho
čerstvý hrob bohaté květy chrysanthém ...
Jakub HORAL (Stockholm)

ČESKÉ SLOVO, noviny československého exilu,
vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Řídí re
dakční kruh. Vydává a za redakci odpovídá
J. Parma. Redakce a administrace: České Slovo,
Můnchen 27, Postfach 91. Tiskem: Buchdruckerei
Dr. Peter Belej, Múnchen 13, Schleissheimer
Strasse 71.

