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KONEC NOVOSTALINSKÉ
POHODY
Dvacátýdruhý sjezd Komunistické
strany Sovětského svazu nebyl ani
stereotypním divadlem ani demon
straci monolitické jednoty sovětského
bloku v předvečer generálního útoku,
jak mnozí lidé na Západě očekávali.
Přinesl několik překvapení. Namísto
svornosti a ukázněnosti odhalil vážné
trhliny. Ukázal také, že líberalisační
kurs není ani zdaleka mrtev. Je zřej
mé, že nejvysší vedení světového ko
munismu pokládá oblevu — nebo ale
spoň koketování s oblevou — za vý
nosnou alternativu. V Sovětském sva
zu -— a možná i v jiných komunistic
kých zemích — existují tedy vlivné a
dostatečně početné složky jak ve
straně tak v obyvatelstvu, o jejichž
přízeň se vyplatí ucházet a které
rády slyší všechno, co souvisí s tak
zvanou destalinisací.
Musíme ponechat stranou celý kom
plex mezinárodních otázek, které se
tak znovu dostaly do popředí, hlavně
vziahy mezi oběma komunistickými
velmocemi, Sovětským svazem a Čí
nou. Velmi blízká budoucnost ukáže,
zda albánsko-sovětský rozkol byl se
strany Kremlu míněn jako varování,
nebo dokonce jako rukavice hozená
čínským komunistům — a pokud tak
míněn byl, zda bude Peking v dané
situaci považovat za žádoucí, varo
váním se řídit, nebo rukavici zved
nout.
Do neostalinské pohody, které se v
posledních letech a měsících těšili
českoslovenští komunisté, padly ovšem
události v Moskvě jako časovaná
bomba. Postavení pražského režimu
možno v určitém směru právem srov
nat s postavením Albánie před ko
nečnou roztržkou se Sovětským sva
zem. V Praze, stejně jako v Tiraně,
sledovali od počátku Chruščovovy
desialinisační experimenty s krajní
nedůvěrou. Jako v Tiraně i v Praze
vědí, že totalitní systém je bud’ úplný,
„vodotěsný", nebo prostě není žád
ný. V Albánii i v Československu sa
botovali komunisté soustavně všech
na moskevská doporučení, ať se již
týkala vnitřní destalinisace nebo po
měru k Titově Jugoslávii. A v obou
zemích se režim kojil nadějí, že liberalísační opojení nebude dlouho trvat
a že pak přijde řádná kocovina.
Vývoj událostí na podzim 1956 se
zdál dávat stalinským reálpolitikům
zapravdu. Albánští a českoslovenští
komunisté využili všeobecného přitužení k tomu, aby přivedli policejní
útlak k nové dokonalosti. Můžeme
dokonce říci, že v mnohém ohledu
začal u nás rafinovaný „klasický"
teror teprve až po maďarském ná
rodním povstání, na příklad systema
tická persekuce a ničení existencí
osob pro jejich třídní původ nebo
příbuzenské vztahy. Pokud jde o po
měr k Titově Jugoslávii, byl triumf
stalinských ultras naprostý.
V posledních letech se však mno
žily náznaky, že ono vystřízlivění v
Kremlu, z něhož se přívrženci tuhého
kursu v Praze a v Tiraně tak rado
vali, nebylo trvalé. Začala se ohla
šovat nová vlna destalinisace. A zde
již šly Československo a Albánie růz
nými cestami. Albánští komunisté
usoudili, že vnitřní uvolnění a hlavně
smíření s Jugoslávií je jistou sebe
vraždou, a že proto každá jiná alterativa je lepší. Začali koketovat s Čí
nou a necouvli nakonec ani před ote
vřeným nepřátelstvím Kremlu.
Ne tak v Československu. Pražští
komunisté sdílejí v podstatě všechny
názory Envera Hodži na to, jak je
třeba vést vnitřní a zahraniční poli
tiku v moderním totalitním státě. Co
však Enver Hodža jen cítí a chápe
vrozeným šestým smyslem despotické,
sadistické šelmy, (/soustavnili chladní
počtáři kolem Antonína Novotného
ve vědeckou methodu. K tomu se
druží okolnost, že českoslovenští ko
munisté dobře znají nejen národ, je
muž vládnou, nýbrž i meze svých
možností na mezinárodním polí. Je
štěstím pro Československo, Rusko i
celý svět, že tito mistři totalitního
(Dokončení na str. 2.) ।

POUČENÍ
Z MINULOSTI

Je podzimní odpoledne s jasnou
oblohou, se zbarveným listím a od
razem slunečních paprsků v kalužích,
zbylých. po nočním dešti. V jedné z
těch velkých kaluží se ostře zrcadlí i
vrchol kulaté kamenné věže a obrysy |
obrovské trnové koruny. Stojím za
myšleně s očima upřenýma na vodní I
hladinu a dívám se na odraz ve vodě, i
protože mně chybí odvaha, obrátit se
a podívat se na skutečnost.
Ta kulatá, středověky ponurá a
jakoby nedostavěná věž z šedivých

řekou omletých kamenů, s trnovou
korunou, to je kaple Smrtelné úz
kosti. Stoji na svaté půdě. Tady býval
Appellplatz za dob, kdy nacistický
koncentrační tábor Dachau naháněl
lidem smrtelnou úzkost.

přestávají tyranisovat člověka, drá
těné překážky a hlídací věže nezmi
zely se světa. Kaple Smrtelné úzko
sti se týčí do prázdna, není varová
ním ani výstrahou. A přece její mlu
va je tak jasná!

Tady kolem býval svět hrůzy. Po
druhé světové válce si lidé slavnost
ně slíbili, že budou stavět nemocnice
místo věznic, parky a zahrady místo
koncentračních táborů. Bohužel, zů
stalo při slibech. Totalitní režimy ne

Modleme se za člověka, aby zvítě
zil nad řáděním lidské bestie. Modle
me se za člověka pro smrtelnou úz
kost těch statečných, kteří tady trpěli,
aby se svět stal lepší a mohli v něm
žít lidé v lásce a bratrství.
H. S.

Úvaha nad poloprázdným mausoleem

Kam se Stalinovou obludou na Letné
Československý rozhlas podával dne 30. října 1961
zprávu o průběhu XXII. sjezdu Komunistické strany So
větského svazu a hlásil:
„Sjezd se usnesl uznat za nevhodné, aby v Mauso
leu nadále zůstal sarkofág s rakví J. V. Stalina,

Jedním z oblíbených námětů soudružských myslitelů byly v poslední
době otázky komunistické morálky.
Náboženství prý rozšiřuje nevědecké
bludy, učí pokrytectví; morálka impe
rialistických kapitalistů je zpravidla
morálkou „vlčí". Avšak komunisté, to
jsou lidé ze zlata, jejich myšlenky jak
křišťál, jejich činy lidskost sama...
Lidé to člou, kývají a myslí si svoje.
Znají své papnhajmské z KSČ, jak se
nadouvají, vynášejí nad druhé, jak se
popisují a malují a filmují v rolích
hrdinů, kterými nebyli a nejsou.
V těchto týdnech a v příštích měsí
cích bude našim doma jistým zadosti
učiněním dívat se na partajníky a
partajníčky, jak chodí schlíplí ulicemi,
nevědouce dobře, co činit. —
Poslední lekce z komunistické mo
rálky přeci znáte, ty z moskevského
sjezdu. Byly dvě, tři důležité.
Kreml se rozhodl podmalovat pro
jevy soudružských řečníků výbuchy
těžkých, nebývalých atomických zbra
ní. Celý svět se bouřil, pohoršoval;
ten mimo oponu nahlas v nesčetných
demonstracích i na diplomatické scé
ně, ten za zdí z drátů, betonu, mino
vých polí a strážních věží jen potaj
mu, ale s nemenšími úzkostmi a oba
vami o příští osud lidstva. Zákono
dárci komunistické morálky opovržlivě
hovořili o „hysterii".
Zbláznili se
a nevědí už dobře, co činí?
Druhou lekci udělil Chruščov, když
sestoupil z trůnu pána bolševického
světa a rozdával políčky a plival na
svoje dávné druhy ze stalinského ve
dení komunistické strany Sovětského
svazu. (Případ Albánie nechrne stra
nou.) Měl zrovna on právo házet ka
menem po druhých? Byl Chruščov ne
viňátkem, které nikdy Stalinovi nepodlézalo, které nic nevědělo o tom,
co bylo v Kremlu nařízeno a co se

protože vážné porušování leninského odkazu zneužívání
moci a masové represálie proti Čestným sovětským lidem
a další činy, jichž se dopustil Stalin v období kultu
osobnosti, znemožňují, aby rakev s jeho pozůstatky na
dále zůstala v Mausoleu V. 1. Lenina.“

dálo za jeho zdmi? Starší ročníky
komunistických novin, stačí jít devětdeset let zpátky, nás poučí, že se
jako vejce vejci podobal všem „hříš
níkům protileninské prý linii strany.
Konečně třetím poučením o pravi
dlech komunistické morálky je posled
ní vývoj případu Stalin. Že nenávist
je pevnou součástí bolševického uče
ní, to je už dávno známo; že jde tak
říkajíc až za hrob, že jde i do mau
solea bůžků hnutí — to zatím známo
nebylo. A stalo se. —
Dneska není funkcionářům a funkcionáříčkům KSČ opravdu co závidět.
Až jim teď bude nařízeno chodit na
veřejná shromáždění, na různé sjezdy
přerůzných organizací, do továren,
do ulic, od domu k domu, a vysvět
lovat, zrovna teď, kdy u nás začíná
takzvaný Měsíc československo-sovětského přátelství — proč vybuchují ty
bomby s nesmyslnými náložemi, a jak
to, že spolutvůrci „Velké říjnové re
voluce" jsou vlastním povoláním
spoluvrazi, lumpové nejhrubšího zrna.
Jak mají vyložit, že Stalin, který byl
v době, kdy většina dnešních členů
KSČ vstupovala do strany, absolut
ním pánembohem, jehož kult byl vnu
cován i násilím — že Stalin si dnes
nezaslouží oni posmrtného klidu?
V desítkách měst stojí kamenný ne
bo žulový nebo pískovcový Stalin.
Největší z nich, obrovitý, v Praze.
Divá se zrovna do oken nového
ústředního sekretariátu KSČ. Kam s
ním ?
Kam se Stalinem, kterého se vůd
cové KSČ až dosud nikdy nevzdali
jako vlastního tvůrce komunistické
strany Československa: On dosadil na
konci dvacátých let do čela partaje
Gottwalda a jeho druhy — Dolanského, Kopeckého, Švermu, Slánské
ho, Kohlera, Širokého... A přes tuto

starší generaci skupinu mladších: Vla
dimíra Kouckého, Gustava Bareše,
Vratislava Krutinu, Jiřího Hendrycha...
Většina z nich žije a je nepoškozena
na vedoucích místech, u znamenitých
korejtek. Co s nimi ?
Je tu (v Českém slově) na jiném
místě řečeno (trošku jinými slovy), že
odhadovat vývoj v komunistických
stranách je zatrapeně těžká věc. Ře
čeno méně ohleduplně, v kriminální
cích (a Chruščov tak naposled vůdce
komunistického hnutí plasticky před
stavil) se člověk těžko vyzná. Dnes
stojí jeden druhému „smíru", druhý
den se navzájem „prásknou", udají.
Často přečasto jdou dějiny komunistů
tak, že zloděj křičí, chyťte zloděje.
Když dojde k nejhoršímu, když dojde
k takové krizi, v jaké se dnes nalézá
KSČ, mívají ti doopravdy zodpovědní
v KSČ chuť svalovat vinu především
na nějaké ty menší rybičky v partaj
ním rybníku. Uvidíme...
Leckdy se tady venku (a možná že
i doma) vyskytnou takové, řekli by
chom, poraženecké nálady. Vyskyto
valy se v dobách Hitlerovy největší
slávy, proč by se dnes, kdy je situace
velmi podobná. Zase tu máme diktá
tora, který si (zdánlivě) může všechno
dovolit, kterému skoro všechno projde.
Korea, Vietnam, Kuba, Laos, Berlín,
atomické nálože... Nový kouska svě
ta pán má však (zrovna jako ten
starý diktátor) svoje potíže. A když
je řeší, jde právě tak jako jeho před
chůdci ve starých i novějších dějinách
(doslova) přes mrtvoly.
Lidé — ti opravdoví lidé, nikoliv
„lid" — poslouchají, pokyvují hlava
mi a myslí si svoje. Myslí si svoje o
morálce „vůdců", které si nevybrali,
o jejích cílech a konci, který přijde.

JAN

Rozšířený americký týdeník uveřej
nil počátkem října zajímavou fotogra
fii z podzimu 1939. Je na ní mladý,
23-letý muž a čte londýnský list "Daily
Mirror". Na první straně novin může
te číst dva velké titulky: „Hitler urych
lené posílá milion mužů na Západní
frontu!" — „Český lid revoltuje!" Pod
tuto fotografii napsal redaktor časo
pisu "Time" tato slova: Autor John F.
Kennedy v roce 1939...
V New Yorku totiž vyšlo počátkem
října druhé vydání první knihy nyněj
šího presidenta Spojených států, Johna F. Kennedyho "Why England
slept" — „Proč Anglie spala". Byla
to původně disertační práce studenta
Harvardovy university, který strávil
dobu Mnichova a rok 1939 jako ame
rický reportér v Anglii. Na základě
svých zkušeností napsal pak Kennedy
studii britské politiky, která vedla
roku 1938 k Mnichovu a později k
válce. Studie vyvolala velký zájem a
již na jaře 19-40 byla vydána v New
Yorku jako první kniha budoucího
presidenta Spojených států. John Ken
nedy v ní dokazuje, že demokracie,
postavena tváří v tvář agresivní dik
tatuře, musí se připravovat na válku,
jako by chtěla skutečně bojovat. Autor
to vysvětluje touto analogií: Rohovník se nemůže propracovat do správ
né psychologické a fysické kondice
pro zápas, o kterém vážně pochybu
je, že se uskuteční,..
Autor pak objektivně sleduje chyby
a falešné naděje, kterými se řídila
britská politika v předválečných le
tech. Zatím co se evropské demokra
cie příliš spoléhaly na ženevskou
Společnost národů a nerealisticky
doufaly v úspěch lehdejší Odzbrojo
vací konference, téměř žádnou po
zornost nevěnovaly dlouhodobým cí
lům fašistických a nacistických vlád,
které se ostatně nikdy svými plány
netajily..."
„Demokracie je nejlepší forma vlá
dy"" — píše autor Kennedy — „pro
tože je založena na respektování člo
věka jako rozumné bytosti. S dlouho
dobého hlediska je tedy demokracie
nadřazeným systémem. Avšak s krátko
dobého hlediska má demokracie vel-

ké slabosti. Jakmile demokracie, která
je vybudována hlavně pro mír, sou
těží s vládním systémem, který ne
má zájem o trvalé hodnoty, se sy
stémem, který je vybudován hlavně
pro válku, demokratický systém je v
nevýhodě. A demokracie" — dodává
Kennedy — „si musí uvědomit svou
slabost; musí se naučit dobře střežit
své instituce, jestliže chce dále exi
stovat ..
John Kennedy pak zkoumá příčiny
toho, proč se Velká Britanie nepři
pravila na válku s Hitlerovým Němec
kem, a dochází k závěru, že největší
vinu na tom mají hlavně britští poli
tikové, Baldwin o Chamberlain. Avšak
britská veřejnost sama, připomíná
autor, má také vinu. „Věřím" — píše
dále
„a řekl jsem to již několikrát,
že vůdcové jsou odpovědni jen za
své viny v oboru vládní politiky □
nikdo je nemůže vinit za chyby celé
ho národa ... My, Američané, jsme
v letech 1930 a 1931 obviňovali za
vše, čím naše země tehdy trpěla, od
sucha až po světovou krisi, tehdejšího

Strana 2.
presidenta Herberta Hoovera. Kdybychom byli
pokračovali v tomto sebeklamu, nikdy bychom
se nebyli naučili na základě této zkušenosti ni
čemu. Vyřídili bychom tento problém jako otáz
ku našeho vedeni a neučinili bychom nic v
zájmu toho, aby se tyto věci již neopakova
ly... Demokracie a kapitalismus jsou instituce,
které pracují pro svět míru. Je našim problé
mem najit způsob, jak je bránit před světem
války ..."
Takto formuloval president John Kennedy své
názory na politiku demokratické vlády a demo
kratického státu v soutěži s totalitním režimem
již jako student v roce 1940. Dnes je jeho úko
lem, aby své názory uvedl také v praxi; což
také činí. A není bez zajímavosti, že již v pro
sinci 1959 — tehdy ještě jako senátor — před
vídal nynější vážnou situaci, když pronesl tato
slova:
..Myslím, že musíme prokázat své rozhodnutí
bojovat. Jinak bychom měli v Berlíně velmi
vratkou posici. Kdybychom ve věci Berlína za
ujali totéž stanovisko, jako svého času někteří
Angličané, že totiž Praha nestála v roce 1938
za to, aby pro ni vypukla válka, pak by ob
čané západního Berlína byli pohlceni komuni
stickým blokem ..."
V, N. Duben
(Titulek yCeský lid revoltujex se týká
zpráv, které redakce dostala o protinemeckých
demonstracích v českých zemích z 28. října a
17. listopadu 1939.)

Konec novostalinské pohody
(Dokončení se str. 1.)
řemesla nesedí v Moskvě nýbrž v Praze, kde
nikdy nebudou mít rozhodující vliv na určování
hlavních zásad sovětské politiky. Vedení KSČ si
uvědomuje, že komunistický režim u nás stojí
a padá se sovětskou podporou. Kdyby se
uměli modlil, modlili by se jistě každý den za
to, aby na rozhodujících místech v Kremlu pře
vládly radikální názory, které dnes zastává
rudá Čína. Okolnost, že nepřevládly a že baro
metr ukazuje spíše na opačný vývoj, naplňuje
pražské mocipány hrůzou. Hrůza je o to větší,
že jsou příliš střízliví, než aby neviděli svou
naprostou bezmocnost.
Novostalinská idyla je u konce. Co nejdříve
předloží Chruščov destalinisacní směnku i s
úroky z prodlení také v Praze. Soudruzi od
Prašné brány nemají jiné volby než opakovat
taktiku, která se jim roku 1956 vyplatila, ale
která se nemusí vyplatit dnes: hrát o čas v
naději, že všechno zase pomine, konkrétně, že
padne Chruščov a jeho celá koexistenční poli
tika. Pomyšlení, že bude třeba přece jen po
valit obludnou sochu na Letně a přejmenovat
někdejší Palackého třídu na Vinohradech na
jméno nějakého čtvrtého maršála, je jistě hroz
né, a ještě hroznější jsou konkrétní byť ne tak
viditelné následky nového moskevského kursu.
Chtějí-li však zůstat ne [střízlivějšími komunisty
v celém bloku, za které je považujeme, nemo
hou se ukolébávat v Husích. Ustavení nového
presidia a ústředního sekretariátu rozhodně
neukazuje na západ Chruščovovy hvězdy. Jako
chromý trpaslík, objímající krk slepého obra,
zírá KSČ s vytřeštěnýma očima, kam vede So
větský svaz své satelity. Inteligence a prohna
nost v této situaci nic nezmohou. Seskočit vsak
znamená zlámat vaz.
Z. S.

Trutnov. Oblast Krkonoš byla vyhlášena za
národní park. Byl vypracován návrh na spojeni
Špindlerova mlýna a Pece pod Sněžkou hor
ským tunelem, který by byl 4950 m dlouhý
a vedla jim vozovka 6.5 m široká. Uskutečně
ním tohoto plánu by se cesta mezi těmito nej
většími krkonošskými a rekreačními středisky
zkrátila z dnešních asi 45 km na 11 kilometrů.

Záznamy
O TOM /PROČ NEJSOU I O TOM, KDE
JSOU, ČILI O PŘÍKLADECH PROTISPOLE
ČENSKÉHO JEDNÁNÍ
Říkával už před pučem tehdejší komunistický
propagandista číslo jedna (od nedávna nebož
tík) Václav Kopecký, že Rudé právo, tiskový
orgán KSČ bude jednoho dne něco jako uni
verzitou pro všechny občany republiky. Docela
nedávno jsem zjistil (nahlédnutím do Ľudu z
23.9.), že »ruďas« vychází dnes, po třinácti
letém panství strany v denním nákladu 980.000
výtisků v češtině a slovenčině. V pondělí, kdy
ostatní deníky (až na bratislavskou Pravdu)
nesmějí vycházet, dosahuje nákladu prý kolem
1,3 milionu. (Co čtenáři poslední stránky —
pro ten sport neudělají!)
Čísla jsou to pěkná: Když si však vypočítá
me, že »ruďasa« neodbírají ani všichni regi
strovaní komunisté, kterých je podle úředních
čísel na 1,6 milionu, natož pak všichni dospělí
občané — tak se přesvědčujeme, že Kopecké
mu (jako ostatně komunistům vůbec) to s pro
roctvím znovu nevychází.
Rudé právo univerzitou ještě není a těžko
kdy bude. Zdrojem poučení o životě v česko
slovenské sovětské republice — tím však je.
Tak třeba len článek nadepsaný - Proč nejsou*,
který tam byl otištěn 12. října t. r. Podepsala
jej soudružka J. Smetanová z »SONP« (tj.
Spojených oceláren národní podnik) Kladno.
Posuďte sami:
»Stále se doporučuje, aby naši občané kupo-
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DR. PETR ZENKL VARUJE DELEGÁTY SPOJENÝCH NÁRODŮ:

Sověty připravují likvidaci UNO
VÝZNAMNÝ ČIN ČS. ZAHRANIČNÍ AKCE

New York (jz) — Předseda Výboru Rady
svobodného Československa, Dr. Petr Zenkl,
důrazně varoval delegáty SN před sovětskými
plány na rozbití organisace Spojených národů.
V článku, uveřejněném 29. října t. r. v rozšíře
ném americkém magazínu "This Week", s titu
lem: „Jak komunisté plánují rozbití Spojených
národů", použil dr. Zenkl známé these čs. ko
munistického theoretika Kozáka o úloze parla
mentu v komunistickém převzetí moci na dů
kaz, jak ji Sověty aplikují na oslabení a ko
nečné rozbití Spojených národů.
Časopis uvádí článek tučným textem v tomto
znění: „Delegáti Spojených národů svobodných
zemí pozor! Čtěte tento rozbor plánu sovět
ských příprav. Je vzat přímo z nové komuni
stické příručky o podvratné činnosti. — Každý,
kdo si cení své svobody a chce si ji zachovat,
nechť čte toto exposé známého českého stát
níka Petra Zenkla, býv. náměstka předsedy čs.
vlády, býv. primátora hlavního města Prahy,

předsedy výkonného výboru Rady svobodného
Československa." — V článku je zároveň foto
grafie dr. Zenkla před budovou Spojených ná
rodů. Vydavatelstvo magazínu "This Week"
doručilo každému delegátu valného shromáž
dění Spojených národů kopii překladu Kozá
kovy these a nejméně jeden výtisk svého časo
pisu. Není pochyby, že je to jeden z největších
propagačních úspěchů českoslovesnké zahra
niční akce.
i
Americký magazín "This Week" se rozesílá
i
po celé Americe jako nedělní příloha četných
í
význačných listů, jako na př. "Herald Tribune",
I
"Los Angeles Times" (náklad přes milion
।
výtisků), "Detroit News", "Philadelphia Bulle
j
tin", "Washington Star", "Chicago News",
j
"Miamí Tribune", "Cleveland Plain Dealer",
i
"Pittsburg Press", "Dallas News" a jiných. —
Náklad "This Week" se pohybuje mezi třiceti
a čtyřiceti miliony výtisků.

Zneuctili odkaz 17. listopadu
Čs. komunistická vláda schválila 15. září t. r.
zřízení nové vysoké školy — University 17. listo
padu. Splnila tím poslušně úkoly, jež jí přiká
zala světová komunistická propagační ústřed
na. Vzorem byla nepochybně pověstná tzv. Lumumbova universita přátelství v Moskvě, na
níž nyní, ve druhém roce, studuje na 1.300 za
hraničních studentů. „Universita 17. listopadu"
má sídlo v Praze. Vyučování bylo letos zahá
jeno jen na fakultě jazykové a odborné pří
pravy. Tato fakulta má poskytovat — v ročním
kursu — zahraničním studentům dostatečnou
znalost češtiny nebo slovenštiny, aby mohli po
kračovat ve studiu na jedné z ostatních fakult.
V prvém roce má být rovněž doplněno — budeli to třeba — všeobecné vzdělání posluchačů
v základních odborných předmětech (obzvláště
v matematice, deskriptivě, a pod.). Zbývající
dvě fakulty budou otevřeny počátkem akade
mického roku 1962/63. Jde o fakultu přírodo
vědeckou a technickou, poskytující úplné vy
sokoškolské vzdělání (především ve stavebním
a zemědělském inženýrství), a o fakultu spole
čenských věd, jež se má věnovat hlavně vý
chově a indoktrinaci budoucích učitelů nižších
a středních škol v hospodářsky nevyvinutých
zemích.
Zdá se, že nová universita bude rovněž od
povědna za koordinaci odborné a jazykové
přípravy všech zahraničních studentů, jež se
nyní provádí v několika střediscích v republice.
Dále má pečovat o přípravu čs. odborníků,
kteří jsou vysílání z titulů různých programů
hospodářské a technické pomoci do málo vy
vanutých zemí.
Již řadu let věnuje Československo značné
finanční prostředky a mimořádnou pozornost
školení studentů, učňů a mladých odborníků ze
zemí Asie o Afriky, které nedávno nabyly
samostatnosti. V poslední době k tomu přibyla
Kuba a jiné země jihoamerické. Počet studentů
z nekomunistických zemí, kteří jsou v současné
době v ČSSR, přesahuje pravděpodobně 3.000
(oficiální statistiky udávají počet nižší, avšak
Svobodné slovo 2. března t. r. přiznalo, že v
ČSSR studuje „více než dva tisíce studentů z
Afriky, Asie a Latinské Ameriky"). Podstata to
hoto úsilí spočívá pochopitelně v poznání, že
mladí vzdělanci hrají vedoucí úlohu ve většině
afro-asijských států, zejména v těch, jež ne
dávno získaly samostatnost. Přestože to čs. re
žim popírá v materiálu, určeném pro zahranič

vali hotové oblečení, že je to levnější a že i
náš oděvní průmysl vyrábí všechny druhy i
obleků v nejrůznějších velikostech. Ale jaká
je skutečnost! Zkuste jit koupil plášť nebo šaty
pro velkou a případně silnější ženu. Všude v
obchodech se setkáte s útrpným pohledem pro
davačky, pokrčením ramen a konstatováním:
To ncmámcle
Vyprávěni pokračuje popisem osudu jedné
paní z Kladna, která --si vzala dovolenou« a
jela do Prahy sháněl balonový plášť. Sběhala
celé město, nakonec by byla vzala za vděk
jakýmkoliv pláštěm — ale kde nic, tu nic.
Večer se ^utrmácená a roztrpčená vrátila do
Kladna. Tím se bludiště uzavřelo a hledáme
jen někoho, kdo pomůže najit cestu ven«, skon
čila soudružka Smetanová svůj dopis Rudému
právu, v němž se chtěla zeptat, proč nejsou
pláště a šaly, proč není textil v potřebném
výběru. —
Myslím, že teď už máte zase lepší představu
o tom, jak se' žije našim doma — a konec
konců taky o tom, jak poučné bývá čtení Ru
dého práva.
Ale to ještě není všechno! Mám tady zazna
menáno, kde by byla přítelkyně soudružky
Smetanové z Kladna ten plášť asi dostala. Byla
o tom dobře zásobeném obchodě řeč dokonce
v parlamentě — a tuky v úvodníku Rudého
práva z 29. září l. r.
(Nezlobíc se, že se uchylují do závorky. Na
padlo mi však, že třeba nevíte, co je to > STS -,
strojně traktorová stanice. Tož jedenáct let,
až do loňska to byla místa, v nichž byly sou
středěny všechny zemědělské stroje, které po
třebuje vesnice. Která obec nechtěla poslech
nout, co režim přikázal, ta na tom byla s

ní propagaci, doma se nijak netají tím, že cílem
j tohoto programu je vychovat ze zahraničních
' studentů nadšené propagátory rudého Česko
slovenska, „apoštoly komunismu ve svých zemích", jak na př. napsalo Rudé právo 16. květ
na t. r. Mladí lidé asijských a afrických zemí
jsou ve svém idealismu a nacionálním zápalu
mnohdy značně politicky naivní, a tak se stá
vají obětí komunistické propagandy, jež líčí
stipendia ke studiu v SSSR a v jeho satelitech
jako „nezištnou pomoc socialistických zemí".
Na druhé straně však utrpěl sovětský a
československý program indoktrinace zahranič
ních studentů několik, komunistům jistě velmi
nepříjemných nezdarů, kdy znechucení a zkla
maní studenti se vrátili domů a nikterak se
netajili svými zkušenostmi a míněním o skuteč
ných cílech tohoto „nezištného" programu. U
Sovětů je to především případ čtyř afrických
studentů moskevské university (jeden z nich
stipendista UNESCO), kteří obzvláště kritisovali rasovou diskriminaci, jíž v SSSR zažili. Své
zkušenosti vylíčili v dopise, který zaslali všem
delegátům SN a všem africkým vládám, a kro
mě toho v řadě článků ve světovém tisku. O
soustavné indoktrinaci zahraničních studentů v
ČSSR se počátkem tohoto roku jasně vyjádřili
čtyři brazilští studenti. Jeden z nich byl bývalý
generální sekretář Národního svazu brazilských
studentů, majícího více než 150.000 členů. Vy
léčen úplně ze svých dřívějších prokomunistických sympatií, Renaldo Rodriguez prohlásil:
„Kdysi jsem si myslel, že komunismus by mohl
přinést řešení mnoha problémů, jež trápí mou
vlast. Nyní vím, že by to bylo to nejhorší, co
by mohlo Brazílii potkal. Jsem rozhodnut udě
lat vše, co je v mých silách, abych v tomto po
znání přesvědčil své kolegy a spoluobčany."
Přes tuto nepříznivou publicitu je stále o stu
dium za Železnou oponou zájem. Mladí lidé v
méně vyvinutých zemích nekomunistického svě
ta bohužel neznají pravou podstatu komunismu
a jeho „stipendijního" programu. Řada pozoro
vatelů je naproti tomu přesvědčena, že celý pro
gram působí komunistům více škody než užitku,
zv!óště mezi asijskými a africkými studenty a
intelektuály. Poznávají tak na vlastní kůži sku
tečné plány a cíle komunismu, a mnozí z nich
(tito pozorovatelé tvrdí že většina) ve svém
radikálním nacionalismu jsou spíše odpuzováni
než přitahováni. To je na př. nedávný případ
zetě nynějšího generálního guvernéra Nigerie,

mechanizaci zatraceně špatně ... Loni dostaly
tyto STS, vedené vesměs prověřenými soudru
hy, rozkaz, odprodat část strojů aspoň kolchozúm. Strojně traktorovým stanicím ubylo leh
kých výdělků a tak se eslésáci ohlíželi po no
vých možnostech. V členech KSČ nikdy neuhasla ^iniciatívam, když jde o peníze. A tak
se stalo .. J
Stalo sc, že STS v jihomoravském Znojmě
si zařídila vedlejší jaksi obchod se železem,
že prodávala nejen stroje, ale — jak výše
zmíněný ^ruďas-: prozradil — i dámské prá
dlo, svetry, pláště, silonové punčochy. Utržila
lato strojně traktorová (obchodní) stanice za
šedesátý rok na tři miliony Kčs. Dodávala to
tiž, dověděli jsme se, >promptněu — tedy způ
sobem, který státně spravovaný obchod, napří
klad ten ná Kladně a ty pražské krámy (viz
výše popsaný případ) neznají. —
Usoudili komunisté z pražského parlamentu
a bolševici z Rudého práva, že strojně trak
toroví obchodnici textilem ze Znojma ■ poško
dili zájmy kolektivu a prý nedomysleli plný
dosah takového protispolečenského jednání*.
Tady někde je, milý čtenáři, třeba vysvětlení,
proč se R. pr. nestalo a nikdy nestane pro naše
doma i : univerzitou . — jak bylo prorokováno.
Nedovede vysvětlil, proč traktorové stanice
úspěšně prodávají textil, zatímco obchodním
domům i v Praze tohle zboží chybí. Neumí vy
ložit, jak to že úspěšní zásobitelé zbožím
i.poškozují kolektivu a jednají »protispolečensky < — když ti obchodem, pověření občanský
> kolektiv^ odbývají krčením ramen a průpo
vídkou . To nemáme-:...
To je jen malá věc, ale pro stát komunisty
spravovaný typická. A ono těchto takzvaných
^maličkostí- je ...
fousek
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který byl vyléčen z prokomunistických sympatií
když poznal, že komunisté se neštíti vražd v
přípravě násilného převzetí moci v některých
afrických zemí. Tento mladý muž, Anthony Q.
Okotcha, vylíčil své zkušenosti v sérii článků,
jež byly uveřejněny v předních evropských a
afrických listech, na př. v The Sunday Telegraph (Londýn), Daily Nation (Nairobi) atd.
*
Je typickým komunistickým hulvátstvím (nedá
se to jinak nazvat), že k propagačním a pod
vratným rejdům zneužívají sedmnáctého listo
padu, symbolu odporu československého stu
dentstva proti totalitě. V roce 1941 byl 17. listo
pad prohlášen za Mezinárodní studentský den,
aby „pripomínal nezlomného ducha těch, kdo
položili životy v boji za svobodu, lidskou důstejnost, a právo národa na to, aby si sám
rozhodl, iok chce žít a smýšlet". A neméně symholická jsou slova presidenta F. D. Roosevelta
v poselství k 17. listopadu 1942: „Chladnokrevní utlačovatelé zapomnělí, že ulice Prahy a
síně hrdé university zněly po staletí hlasy mužů,
ochotných raději zemřít než věřit a učit něčemu,
co se nesrovnávalo s jejich svědomím."
jvz

Časované bomby
V uplynulých týdnech hlásily západní pozo
rovací stanice takřka den co den nový nukleár
ní výbuch ze Sovětského svazu. Přes protesty
z celého světa a přes slavnostní apel Spojených
národů korunovaly Sověty svou pokusnou sérii
výbuchem vodíkové superbomby, jejíž ničivý
účinek byl dvacetkrát větší než výbušná síla
všech třaskavých náloží, kterých bylo použito
za druhé světové války, počítajíc v to i obě
americké atomové bomby, svržené na japon
ská města Hirošimu a Nagasaki.
Chruščovova superbomba byla přivedena k
výbuchu v závěrečné fázi 22. sjezdu sovětské
komunistické strany, který probíhal v Kremlu
celou druhou polovinu října. I na něm vybuchlo
několik bomb — sice jen politických, ale co do
účinnosti neméně působivých. Hned na začátku
Chruščov otevřeně napadl albánského komu
nistického předáka Envera Hodžu a obvinil ho,
že ignoruje novou linii mezinárodního komu
nismu a pěstuje nadále tak zvaný kult osob
nosti čili stalinismus. Pravým terčem Chruščovových výpadů byla ovšem Čína, která před
časem získala v albánském režimu sice malé
ho, ale věrného spojence ve svém ideologic
kém sporu s Moskvou. Předseda čínské komu
nistické vlády Ču En Laj se také ihned ozval a
na moskevském sjezdu pokáral Chruščova, že
pere na veřejnosti špinavé prádlo komunistic
kého tábora. Potom položil demonštratívne
věnec ke Stalinovu hrobu v mausoleu na Ru
dém náměstí a v polovině sjezdu z Moskvy od
letěl.
Kdyby byl zůstal do konce, byl by už Stali
novu balsamovanou mrtvolu v mausoleu ne
našel. Sjezd se totiž usnesl, že Stalin není ho
den čestného místa v komunistickém svato
stánku po Leninově boku, a tak bylo někdejší
„slunéčko národů" osm let po smrti převezeno
a pochováno mezi komunistickými světci druhé
garnitury u kremelské zdi. Zároveň Chruščov
ohlásil, že bude v Moskvě postaven pomník
obětem stalinismu.
Mezi oběti stalinismu vlastně patří i všichni
čeští a slovenští exulanti. Těm sice moskevský
pomník věnován nebude, ale vzhledem k tomu,
že nad Prahou stále kraluje letenská socha Sta
lina, který byl právě v Moskvě úředně a defini
tivně puncován na zločince a vraha, může tato
Chruščovova bomba vyvolat pozoruhodnou ře
tězovou reakci.
Když Chruščov informoval účastníky moskev
ského sjezdu o výbuchu vodíkové superbomby,
řekl, že se odborníci trochu přepočítali a že
výbušná síla nálože citelně překročila pláno
vaných 50 megatun standartní třaskaviny TNT.
Z 22. sjezdu sovětských komunistů vyšel sice
Chruščov opět jako držitel všech nejvyšších
funkcí a pán nad osudem domácích stalinislů
Molotova, Kaganoviče, Malenkova a ostatních,
ale kde má záruku, že také nepodcenil sílu
politických bomb, které svrhl s řečnické tribuny
kremelské zasedací síně. Jsou to totiž bomby
časované.
bv

PAŘÍŽSKÉ ZASEDÁNÍ ACENU
Ve dnech 18.—20. října se konalo v Paříži za
sedání Shromáždění ujařmených evropských ná
rodů. Jednáním asi 200 delegátů, zastupujících
exulanty z Albánie, Bulharska, Československa,
Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska a
Rumunska předsedal býv. maďarský min. před
seda dr. Ferenc Nagy. Byla přijata resoluce,
vyzývající západní státy, aby při každém jed
nání se Sověty o Berlíně žádaly uplatnění sebeurčovacího práva pro 100 milionů obyvatel
střední a východní Evropy. Skutečnost, že Kreml
těmto národům sebeurčovací právo upírá, by
měla též přijít na pořad jednání Valného shro
máždění Spojených národů. Nynější předseda
ACEN-u dr. Nagy v průběhu zasedání při
pomněl, že s ohledem na sovětské hrozby Ber
línu, jejichž cílem je rozložit západní spojenec
tví, musí Západ ve vlastním životním zájmu
zmobilisovat všechny složky, kteié by moh'y
potlačit sovětské zotročovaní. Současně se za
sedáním byla v Paříži otevřena výstava o so
větském imperialismu, která různými dokumen«y připomínala důležitost střední a východní
Evropy pro rovnváhu sil mezi Sověty a Zápa
dem.
—bj—
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OSLAVY 28. ŘÍJNA VE SVOBODNÉM SVĚTĚ
PROHLÁŠENÍ RSČ
Rada svobodného Československa vydala k
letošnímu 28. říjnu prohlášení, ve kterém při
pomíná události, které před 43 lety nerozlučně
spojily osud československého lidu s osudem
západní civilisace, demokracie a humanitního
pojímání osobní svobody a důstojnosti člově
ka. Kdyby byl český a slovenský národ dnes
svobodný, zase by se postavil do rad těch,
kteří usilují o mír pro všechny, kdo chtějí svo
bodu a lidská práva pro každého, kdo se slaví
proti válkám a kdo jsou pro skutečné kontro
lované odzbrojení. V prohlášení RSČ se dále
praví.- Všichni, jejichž duše nebyly dosud otrá
veny komunistickou dychtivostí po moci, vznesli
by protest proti komunistické licoměrnosli, kte
rá mluví o lásce k lidstvu a o životě v míru,
ale s vypětím všech sil buduje vražedné zbraně,
jejichž zkouškami chce zastrašit svobodný svět.
Představitelé Moskvy užívají pro klamání lidí
svůdných ujišťování o lásce k lidstvu a k člo
věku, ale nezastavují se ani před nukleárními
pokusy, jejichž radioaktivní odpad ohrožuje
nekonečné řady živých a ještě nenarozených
dnešních i budoucích. Československý lid, jak

DESET LET ČS. NÁRODNÍ RADY ŽEN V EXILl
SE SÍDLEM V CHICAGU
V Chicagu oslavila v říjnu 1961 desáté vý
ročí svého založení Čs. ženská národní radc
v exilu. Krajanský tisk uveřejnil bilanční eláne!’
její předsedkyně, paní Milady Ferjenčíkové
která mimo jiná napsala: Je pravda, že jsoi
spolky mnohem starší, ale Ženská národní radc
v exilu byla založena v době, kdy převážnč
většina členek si budovala teprve existenci c
vžívala se do nového prostředí. Zaslouží :i
aby bylo vzpomenuto, že i v této době, kd)
převládá materialismus nad idealismem, se na.
šla početná skupina žen, které po denní na
máhavé práci, při starostech o vlastní existenc
našly a nacházejí čas i pro práci ve prospěch
celku. Za práci těchto pilných a uvědomělých
Češek i Slovenek mluví číslice: tisíce dolarů
věnovaných za těch deset let na pomoc nemoc
ným uprchlíkům i stovky dolarů, věnované nc
kulturní podniky... Už na uslavující schůz
28. října 1951 bylo rozhodnuto oživit jménc
Československé ženské národní rady, rozprá
šené komunisty a přihlásit se tak veřejně k
dědictví senátorky Plamínkové a doktorky Mi
lady Horákové. Národní rada žen nezameškala
také žádnou příležitost pravdivě informovat své
americké sestry o utrpení československých
žen, žijících pod komunistickým režimem. Proto
Národní rada žen vstoupila do Ústřední fede
race amerických žen, s níž společně porádc
schůze.
ZKUŠENOSTI Z TURNÉ PO JIŽNÍ AMERICE
Tisková kancelář UPI uveřejnila rozmluvu,
kterou redaktoru této americké tiskové kance
láře poskytl pianista Rudolf Firkušný. Firkušný
se nedávno vrátil z delšího turné po státech
Jižní Ameriky a rozhovor se týkal zkušeností
z těchto zemí. Hlavní důraz kladl Firkušný na
to, aby americká hospodářská a technická po
moc pro tyto země byla rozšířena také na
kulturní výměnu, zejména na vývoz dobré hud
by. Podle názoru pianisty Firkušného, všechny
národy jižní Ameriky jsou hudebně vyspělé a
• i'ují hudbu, avšak koncerty amerických hu
debních těles nebo virtuosů jsou pro vysoké
vstupné přístupny pouze zámožným lidem. Je
den z brasilských přátel Firkušného řekl: „Mno
ho amerických umělců k nám nejede, protože
nemůžeme platit vysoké honoráře. A přece by
chom všichni přišli na jejich koncerty s otevře
nými srdci. Americké orchestry jezdí do Evro
py, kde je mnoho dobrých orchestrů domácích.
Proč nejedou raději do zemí, kde dobré orche
stry neexistují?" Firkušný proto navrhuje, aby
americká vláda poslala jako „vyslance dobré
vůle" do jižní Ameriky Clevelandskou filhar
monii, nebo filharmonické orchestry z Chicaga,
případně ze San Francisca. Podle zkušenoslí
Firkušného zaplavili v poslední době jižní Ame
riku Rusové svými hudebníky, kteří se spokojují
s nejnižšřmi honoráři. Po koncertech ovšem
komunisté pořádají propagační přednášky a
zvou do Sovětského svazu. Firkušný však sou
dí, že Rusové kolem sebe nemohou vytvořit
iolik dobré vůle jako umělci američtí, protože
sovětští hudebníci jsou na každém kroku hlí
dání a nesmějí mluvit s lidmi. Proto jsou špat
nými vyslanci. Naproti tomu americký umělec
s volností pohybu může hovořit s každým, ze
jména se studenty a s mladou inteligencí, která
dychtivě touží slyšet rady zkušeného umělce.
Na otázku redaktora UPI, proč od komunistic
kého puče nekoncertoval v Československu,
Firkušný odpověděl podobně, jako před něko
lika roky Rafael Kubelík. Prohlásil: „Zvou mě
každý rok, abych se vrátil, ale rozhodl jsem
se, že tak neučiním. Mnoho mých hudebních
přátel v Československu nesmí jet volně do
světa. Cítím, že tam nemohu jet jen proto, že
mí dávají výhodu vrátit se zpět a jezdit po
světě podle svého přání. Přijet do Českoslo
venska a zase odjet, to by nebylo vůči česko
slovenským umělcům slušné."

víme, očekává, že se svobodný svět přičiní o
to, aby také osvobození Československa bylo
součástí nového uspořádání Evropy a světa, v
němž nebude míru bez svobodného Českoslo
venska.
Předseda Výboru Rady svobodného Česko
slovenska dr. P. Zenkl obdržel od amerického
ministerstva zahraničí prípis, podepsaný R. Tubbym, v němž se mimo jiné praví, že se nic ne
změnilo na cílech americké zahraniční politiky,
to jest rozšířit svobodu, demokracii a lidskou
důstojnost do všech zemí světa, tedy i do zemí
za Železnou oponou. Ministerstvo zahraničí
Spojených států prohlašuje, že letošní oslavy
28. října považuje za přesvědčivý projev touhy
všech Čechů a Slováků po svobodě českoslo
venské vlasti.
Také Čs. Národní rada americká vydala k
28. říjnu provolání, v němž mimo jiné prohla
šuje. „Náš lid v Československu pevně věří, že
američtí krajani na něj nezapomněli." Pro
volání končí slovy: „Nesmíme lid v Českoslo
vensku zklamat!"

OSLAVY 28. ŘÍJNA VE FRANCII
Podobně jako minulá léta, také letos oslavili
naši krajané v Paříži svátek 28. října. Sdružení
Čs. dobrovolníků ve Francii slavnostně roz
vinulo svůj krásný prapor, který nahradí tra
diční prapor čs. dobrovolců, jenž bude uložen
v Pařížském válečném museu. Dobrovolníci 1

první světové války již 27. října položili věnec
u hrobu Neznámého vojína pod Vítězným
obloukem. Předseda Brzičký zažehl plamen u
náhrobku. Této pietni slavnosti se účastnil vo
jenský guvernér města Paříže. Další věnec po
ložilo Sdružení Čs. dobrovolníků u Dvořákovo
pomníku čs. padlým na známém hřbitově Pere
Lachaise a zasadilo palmu u pamětní desky
čs. legií v Palaís Royal. Oslavy svátku vzniku
čs. samostatnosti se ukončily společným shro
mážděním všech čs. spolků v neděli 29. října,
na kterém promluvil býv. velitel francouzské
vojenské mise v Praze gen. Faucher.
OSLAVA 28. ŘÍJNA V NIZOZEMÍ
Komité svobodných Čechoslováků v Nizo
zemí uspořádalo k oslavě národního svátku
krajanskou besídku v sále „Het Leeuwenpoorlje", který darovalo město Amsterdam
uprchlíkům v Nizozemí. — Na oslavě promlu
vil čestný předseda komitétu pan Valk a posla
nec mr. van Lier. Přítomni byli m. j. zástupce
vysokého komisaře SN pro uprchlíky, Jhr. mr.
de Bos-Kemper, zástupce min. soc. péče jakož
i zástupci ostatních emigrantských skupin. —
Byla provedena s velkým úspěchem „Česká
beseda"; pí Dufková zazpívala národní písně.
— Též byly předvedeny diapositivy z Čs. dál
kové školy v Norsku, které se letos poprvé
účastnily i čs. děli z Holandska. Na oslavu
přišlo přes sto krajanů.

Deset let od Slánskiády
Sotva začal v Moskvě v polovině října t.r. sjezd sovětských bolševiků, hned se delegáti
a krátce po nich světová veřejnost od N. S. Chruščovova dověděli, jakéže pikle proti němu
kuli (pradávní) soudruzi, s nimiž převzal Stalinovo dědictví. Některé z nich (např. Malenkova) jsme znali už jako politické vyhnance, jiné — a tu jde především u Vorošilova — jsme
ještě docela nedávno viděli v těsném sousedství žalobníka. —^Komunistická mravouka se
nemění lety a taky ne s vůdci, jak je zřejmé. Vzájemné osočování, čistky a nakonec i po
pravy zůstávají důležitým zákonem ...

Dne 28. listopadu 1951, právě před deseti
lety přinesl ústřední orgán KSČ „Rudé právo"
no první straně malou noticku, ohlašující, že
Rudolf Slánský, dosud náměstek předsedy vlá
dy a člen politického byra strany, byl zproštěn
členství ve vládě, že prý resignoval na man
dát v Národním shromáždění — a že na něho
byla uvalena vyšetřovací vazba. Byl samozřej
mě zbaven i stranických funkcí a z KSČ vy
hozen.
Rudolf Slánský byl členem partaje Takříkajíc
od jejího narození v roce 1921. Na konci dva
cátých let se jako jeden z nejužších spolu
pracovníků Gottwalda, „karlínský kluk", stal
členem nového, „bolševického" vedení KSČ.
Za války, kterou trávil v SSSR, byl mimo jiné
pověrencem strany v ukrajinském partyzánském
štábu, kterému velel — to zní v této souvislosti
poněkud pikantně — N. S. Chruščov. V pětačtyřicátém se stal generálním tajemníkem KSČ
(Gottwald byl předsedou) a není pochyby o
tom, že byl jakýmsi náčelníkem generálního
štábu, který připravoval komunistický puč v
únoru 1948. —
Po puči se československé hospodářství do
stávalo stále rychlejším tempem do vážné kri
ze. Příčin bylo mnoho: Mimo jiné neuvážené a
velmi často i násilné znárodňování, zahájení
kolektivizace zemědělství, nová orientace za
hraničního obchodu na SSSR, v padesátém roce
začátek zbrojení a v souvislosti s tím (a jistě
na přání Moskvy) radikální změna průmyslové
výroby ve prospěch těžkého strojírenství. Dů
sledkem všech těchto opatření, jejichž duchov
ním otcem byla dogmata bolsevismu, byly váž
né zásobovací potíže, byla vzrůstající nespo
kojenost obyvatelstva včetně těch vrstev, které
naletěly na komunistické sliby a nyní se cítily
oklamány.
KSČ potřebovala svalit na někoho vinu. Už
na konci roku 1949 došlo k prvním čistkám,
které postihly i členy strany. Víme dnes z úřed
ních dokumentů, publikovaných v Praze, že sáni
Slánský „hledal čs. Rajka" — podle maďar
ského příkladu jakéhosi univerzálního viníka
za všechny hříchy v péči o poddané a chyby v
hospodářském zmatku. Slánský dal v padesá
tém roce pozatýkať slovenské takzvané bur
žoázne nacionalisty, on dal pokyn k zatčení
některých krajských tajemníků KSČ (např. Šlinga z Brna) a dokonce své kolegyně z ústřed
ního sekretariátu strany Švermové ... Ale to
všechno nestačilo.

SLÁNSKÝ VE VLASTNÍ PASTI
Na konci července 1951 slavil Rudolf Slánský
své padesátiny. Dostal od Gottwalda řád, který
do té doby ještě neexistoval, a celá řada stra
nických prominentů si pospíšila s oslavnými
články a projevy.
Ale už 6. září 1951 je zdánlivě všemocný pán
sekretariátu KSČ odvolán po zasedání ústřed
ního výboru strany z funkce generálního ta
jemníka a vykopnut do pomyslně jen vyšší
funkce náměstka předsedy vlády. Za necelé tři
měsíce, jak jsme si už pověděli, následovalo
jeho zatčení. — Je nesnadě, že o tomto kro
ku se nerozhodovalo jen v Praze, ale přede
vším v Kremlu. „Zrádce", kterého v té době
hledali bolševici ve všech státech, jež ovládali,
byl v ČSR nalezen v osobě Siónského. V listo-

VZPOMÍNKOVÝ VEČER V LONDÝNĚ...
Československá kolonie v Londýně se sešla
k oslavě svátku 28. října na vzpomínkovém ve
čeru v Českém Národním domě, který řídil dr.
Lokay, býv. čs. konsul v Londýně. Dirigent brit
ského rozhlasu Vilém Tauský zahrál na klavír
Fibichovu skladbu: „Nálady, dojmy a vzpo
mínky" a zpěvačka Gita Vybíralová přednesla
několik písní. Slavnostní proslov měl Adolf
Mokrý.
...A V CURYCHU
Curych (kč) — Také příslušníci čs. kolonie
v Curychu uspořádali 28. října t. r. důstojnou
oslavu k 43. výročí založení Československé
republiky. Ve svém středu uvítali dva význam
né hosty — švýcarského řečníka Dr. Jamese
Schwarzenbacha a spisovatele Dr. Jiřího Veltruského z Paříže.
Dr. Schwarzenbach ve svém projevu m. j. pro
hlásil, že síly, které pohltily čs. demokracii,
ohrožují i Švýcarsko a veškerý svobodný zá
padní svět. Přesto si leckde na Západě nejsou
plně vědomi tohoto nebezpečí, jež v podobě
světového komunismu hrozí západní civilisaci.
Stále se ozývají hlasy — zdůraznil Dr. Schwar
zenbach —, které prohlašují, že světový komu
nismus prodělává zásadní změny, jež se na
konec projeví alespoň v mírovém soužití se
Západem, když už nelze hovořit o úzké spolu
práci. Zároveň ukázal na řadě případů, že jde
o pouhý záměr a že se na imperialistických
choutkách a cílech sovětských vládců nic ne
změnilo.
Dalším řečníkem byl Dr. Jiří Veltruský, jenž
m. j. prohlásil, že nynější situace ČSR je přímým
důsledkem sovětské útočné politiky. „Je povin
ností všech Čechů, aby v budoucím svobodném
a demokratickém státě kráčeli ve šlépějích za
kladatele republiky T. G. Masaryka."
Oslava národního svátku byla doplněna hod
notným uměleckým pořadem, o jehož náplň se
postarali členové čs. kolonie.

pádu 1952 byl spolu s řadou podobně asi vy
braných komunistů — velkou roli hrál židov ZDAŘILÉ OSLAVY VE SPOJENÝCH STÁTECH
ský původ — souzen a odsouzen k smrti. Dne
Oslavy svátku 28. října konaly se ve Spoje
3. prosince 1952 byl popraven.
ných státech ve všech městech, kde žijí naši
Byl uznán vinným „z velezrady, vyzvědač- krajané. V největších krajanských střediscích,
ství, sabotáže a vojenské zrady". Tvrdilo se o jako třeba v Chicagu, Clevelandu, New Yorku,
něm, že „nikdy nebyl skutečným komunistou", organisovali oslavy čs. legionáři z prvé svěnaopak, „starým agentem buržoazie a impéria- ij tové války společně s Čs. Národní radou ame
listů" .Prý „kryl činnost zednářských lóží", byl rickou, sokolskými organisacemi a krajanskými
„trockistou" i „titoistou", byl dokonce „zákeř kulturními spolky. Letošním oslavám dodalo ráz
ným zločincem". Dále „sabotoval těžký prů atomové vyděračství Sovětského svazu a váž
mysl, mařil socíalislickou přestavbu vesnice" a ná mezinárodní situace. Oslavy byly letos
dokonce se — jako by to v komunistickém spojeny se vzpomínkou na 120. výročí naroze
státě bylo něco překvapivého — „nezákonně nin Antonína Dvořáka, aspoň potud, že umě
obohatil". —
lecký pořad oslav byl vyplněn skladbami Dvo
V Českém slově jsme už referovali, že ne řákovými. Bylo tomu tak zejména v Cleve
dávno vyšla nejnovější verze dějin komunistické landu, kde by! slavnostním řečníkem gen. v. v.
strany Československa. — Dali jsme si práci a F. Maňák. V Clevelandu pozvala česká roz
prošli na 700 stran této knihy. Jistě vás bude hlasová stanice k přednášce o významu svo
zajímat, že Slánský, na jehož „odhalení" měl bodného Československa pro celý svět býv. po
podle starších pramenů významný podíl dnešní slance L. Rychteru. Na oslavách v Chicagu, kde
první tajemník KSČ a president republiky An ' jsou každoročně oslavy největší, byl hlavním
tonín Novotný — není v této (říká se jí tak) řečníkem prof. F. Schwarzenberg, který rovněž
„učebnici" obžalováván z „trockismu", „titois- promluvil na oslavách v Deiroitu. Na oslavách
mu, „sionismu", služeb pro „imperialisty", ba v new-yorské sokolovně vyhlásil zástupce pri
ani ne ze „zločinecké" činnosti, ale jen a jen mátora Roberta Wagnera den 28. října za Den
ze snahy „uchopit moc ve siraně a státě".
,' Svobodného Československa a přečetl ze své
Můžeme jen dodat, že co se nepovedlo Slán proklamace mimo jiné: „Nabádám všechny ob
skému, podařilo se plně jeho partajnímu od čany, aby se spojili s Čechoslováky v pevné
půrci Novotnému. Ten — zatím — souzen ne- ; nadějí, že se do Československa opět vrátí
byl.
।I svoboda a bude tam zakotvena znovu v pevi ných základech, jimiž jsou spravedlnost, mír
KSC DNES
j a lidská důstojnost a to, jak doufáme, v lepším
Moskevský sjezd bolševiků ukázal, jak jsme
I a šťastnějším světě." Podobně guvernér státu
si již řekli úvodem, že zákon čistek nepřestal
I Maryland vyhlásil 28. říjen za Den Svobodného
mezi komunisty platit. Změnilo se jenom —
i Československa. Pěvecký sbor Antonín Dvořák
aspoň se tok zdá — jeho provádění. A ted
ve Washingtonu připravil zvláštní program k
otázka: Lze očekávat nějaký obdobný proces
oslavě 28. října a vystoupil s ním také v Balti
i v komunistické straně Československa? Kri
more a v Pittsburgu. Další oslavy byly uspo
tika někoho z vedení partaje? Čistky?
řádány v Cedar Rapids, Seaitle, San Francisku,
Zkušenost nás učí, že komunistická Praha má
Miami, Los Angeles a v četných krajanských
do Moskvy*přímý drát. Co Kreml řekne, to se
střediscích v Texasu. V New Yorku vydala Ná
v sekretariátě KSČ (který už není u Prašné
rodní rada žen Svobodného Československa
brány, ale v dřívějším sídle ministerstva dopra
provolání k domovu, podepsané předsedkyní
vy na nábřeží za Františkem) slepě papoušku
B. Papánkovou a jednatelkou L. Dvořáčkovou,
je. Čistky, ty už jsou koneckonců v chodu c
v němž čs. ženy-exulantky ujišťují domov, že
to — podle sovětského vzoru — zatím jen no
ani odloučení v prostoru i v času nikdy ne
nižší, místní a okresní úrovni. Obětí na nejzničí lásku čs. žen v zahraničí k rodné vlasti.
vyšším stupni čs. komunistické hierarchie může
V prohlášení se dále říká: „V našem srdci je
být třeba soudruh Barák, který byl dlouho
hluboce vznesena víra a naděje, že to, co
označován za pravou ruku Novotného, ale od
představuje 28. říjen, stane se zase skutečností
června tohoto roku podezřele rychle klesá na
nám i naším potomkům."
funkce jen více-méně representativní. Už je taky
jen náměstkem předsedy vlády, jako kdysi bý
val Slánský, dávně pravá ruka Gottwalda. A
ŠVÝCARSKO. Dvořákovu symfonii „Z nového
mohli bychom uvést ještě víc možných důvodů světa" vydal v edici gramof. desek curyšský
pro jeho odstranění, důvodů, na něž nás při Classic Plátien Club. — Smetanovu „Prodanou
vádí určitá povědomost o ustanoveních partaj nevěstu" uvádí v podzimní sezóně městské
ního zákona o ostouzení (a vyhazovech) komu vadlo v St. Gallen. — Rud. Firkušný účinkoval
nistů komunisty.
27 .října v Curychu na samostatném koncertu;
Přiznejme si však, že v tvorbě kultu komu na pořadu byl m. j. Smetana a Strawinský. —
ZÁP. NĚMECKO. Prof. Dr. F. Munk přednášel
nistických osobností a ve výrobě renegátů bo1ševismu hrají rolí okolnosti, které jsou nám, ve Stuttgarte na théma: Spojené národy ve
normálním lidem, cizí. Kdyby se byl Stalin svět, politice. — Bouřlivým potleskem byla ve
třeba jinak vyspal, padl by býval Gottwald Flensburgu přijata opera Jar, Weinbergra
a nikoliv Slánský. — Kdo z nás tušil, že Chruš „Švanda dudák". — „Prodaná nevěsta" je na
čov v polovině října napadne Vorošilova, je pořadu v Kasselu, Kielu a v Kolíně n. R. — Ora
muž před par měsíci udělil několik vysokých torium Ant. Dvořáka „Stabat Mater" bylo uve
deno v Heidelbergu. — V Mnichově zemřel ve
vyznamenání.
Kdo tedy může vědět, o jakém vedení KSČ věku 74 let starousedlík a majitel předního
dnes Kreml sní?!
osm krejčovského závodu Adolf Dvořák. —
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJ. STÁTY. Rooseveltova universita v Chi
cagu vzpomněla 120. narozenin A. Dvořáka ve
řejnou přednáškou, ke které pozvala svého prof.
hud. věd K. B. Jiráka, aby přednášel na théma:
Pobyt A. Dvořáka ve Spojených státech. —
Nakladatelství Princetonské university vydalo
knihu dr. Edvarda Táborského: Komunismus v
Československu v letech 1948—1960. — Dr.
Vojtěch Andič, profesor pittsburské university
napsal do časopisu "Journal of Central European Affairs" studii o hospodářské pomoci,
kterou poskytovala Masarykova republika rus
kým a ukrajinským politickým uprchlíkům. Dr.
Andič svůj článek zakončil konstatováním, že
Masarykova republika udělala pro ruské a
ukrajinské uprchlíky a studenty víc, než všechny
evropské státy dohromady. — „Mučednictví
Jana Husa" bude se jmenoval divadelní hra,
kterou podle zprávy New York Times, právě
dokončil dramatik Fred Laurence Guilles s po
užitím historické práce Geyimesovy o životě a
smrti Mistra Jana Husa. — Dr. Ivo Ducháček
byl pozván, oby vedl semináře na universitě
americké armády. Předtím, od 'počátku října
prof. Ducháček přednášel na universitě americ
kého letectva. — Italská akademie věd jmeno
vala svým řádným členem plukovníka Josefa
Trinera z Chicaga, býv. předsedu Čs. Národní
rady Americké a to za zásluhy na poli tělesné
výchovy a za jeho dlouholetou veřejnou čin
nost. Také starosta Čs. Obce Sokolské dr. A.
Hřebík byl zvolen korespondujícím členem Ital
ské Akademie věd s odůvodněním, že si získal
velké zásluhy o rozvoj tělesné výchovy ve
svobodném světě jako starosta Ústředí česko
slovenského Sokolstva v zahraničí. — Brownova universita v Providenci, Rhode Island, zahá
jila kursy nazvané „struktura českého jazyka",
které vede prof. dr. Jindřich Kučera. V Delroitu, Mích., bylo na jedné střední škole zahájeno
pravidelné vyučování českému jazyku. Vyučují
tam prof. Vladimír Bezděk a dr. Jan Sklenář.
— V Pittsburku pořádá výstavu portrétista, čs.
exulant, který vystupuje pod jménem Jan de
Ruth. Je to táž výstava, která měla úspěch v
New Yorku. — Dalšími českými poštmistry,
jmenované do úřadu americkým presidentem
se stali krajan Josef Červenka v Tama a Eleo
nora Solfranková v Lovíllii. Obě tato městečka,
která mají převahu českého obyvatelstva, jsou
ve státě lowa.
KANADA. Na oslavě 28. října v Torontě, kte
rou uspořádaly všechny demokratické spolky
krajanů a exulantů promluvil prof. dr. Hlavatý,
který byl též řečníkem na oslavě, kterou uspo
řádali zaměstnanci Baťových závodů v Trentonu. — Ministr vlády kanadské provincie On
tario poslal týdeníku „Naše Hlasy" v Torontě
dopis, k němuž přiložil výstřižek článku z listu
"World Jewry". Ministr Alla Grossman redakci
Našich Hlasů napsal: „Část článku, nazvaného
»Přáte!é v osudných letech« se zabývá činy
T. G. Masaryka, Jana /Masaryka a Ed. Beneše.
Článek vysvětluje aspoň z části, proč je v srdci
každého jednotlivce židovské víry skryt pocit
vděčnosti a obdivu k československému lidu.
Autorem článku je Alex Aesterman, který po
pisuje své přátelství a osobní styky s Janem
/Masarykem i svou účast na jeho pohřbu v
Praze. — Deníky, vycházející v hlavním městě
Kanady, v Ottawě, věnovaly pozornost demon
straci evropských národnostních skupin proti
sovětským pokusům s atomickými pumami.
Listy zdůrazňují, že demonstraci inspirovala o
vedla odbočka Čs. národního sdružení v Ka
nadě. Přes padesát plně obsazených automo
bilů jezdilo v závěsu kolem budovy sovětského
velvyslanectví, při čemž první vůz vezl obro •
skou karikaturu Chruščovovu a na ostatních
vozech byly standarty s nápisy. Po ukončení
demonstrace odjel průvod automobilů před
československé velvyslanectví, kde personál
rychle stáhl ve všech oknech žaluzie a zhasl
v celé budově světla. — Dr. Vladimír Krajina
byl pozván k přednášce na přírodopisný sjezd
vědců z oblasti Tichého oceánu v Honolulu na
Havajských ostrovech. Dr. Krajina přednášel na
téma: Geografická a klimatická pásma v Brit
ské Columbii. Přednáška měla takový úspěch,
že francouzský botanik z university v Toulouse,
dr. Gaussen pozval dr. Krajinu, aby se stal
jeho spolupracovníkem na geobotanické mapě
světa. Současně byl dr. Krajina vyzván, aby
vypracoval geobotanickou mapu Havajských
ostrovů. Konečně byl dr. Krajina pozván, oh/
přednášel rok na Havajské universitě jako ho
stující profesor. — V Torontě uspořádal sou
bornou výstavu mladý český malíř Viktor Tinkl,
který dokončil výtvarnická studia v Kanadě v
roce 1958. — "Opera Festival Association" (To
ronto) uvedla již po druhé za svého trvání
„Prodanou nevěstu"; v úloze Jeníka: Jan Ru
beš. — Prof. Dr. J. Rudnický, z university
Winnipegu, se účastnil mezinárod. sjezdu lite
ratury v Utrechtu. — A. Cekota se vrátil do
Batawy z cesty v Peru a Mexiku. — Jiř. Rejzková skončila studie a nyní učí v Atikokan. —
Krajan M. Mikulica (Chaniham) se dožil „70".
— Frank Lacka, syn čs. krajanů z Toronta, gra
duoval na místní universitě (architektura) a
nyní podnik! cestu po Evropě. — V Montrealu
zemřel Ondřej Janatka (60). — Masaryk Me
moriál Institute, lne. (Toronto), věnoval ČSPJ vel
Winnipegu české knihy. — J. Petříček byl jme- i
nován prof. na střední škole v North Yorku. '
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ČESKÉ SLOVO

Přehled sportovních aktualit
otterdam nebo Brusel uvidí boj českoslover .
ských a skotských fotbalistu o letenky
na mistrovství světa v Čile
V uplynulých pěti týdnech vstoupila už kvč Jikacní utkání pro fotbalové mistrovství svět i
Čile do závěrečné fáze. Ačkoli na pořad i
ylo celkem 12 kvalifikačních bojů o letenk r
a tento vrcholný svetový podnik, přece je i
ozornosl všech příznivců čs. kopané byl i
přena hlavně k Dublinu a ke Strahovském i
tadionu v Praze, kde se čs. fotbalisté dvakrť t
třetli s representanty Svobodného Irska. Stc ilo, aby jedno z těchto dvou utkání skončil
erozhodnó a čs.’ kopaná by už neměla vůbe •
aději na postup mezi 16 najlepších teamů své *
a. Čechoslováci vědomi si tohoto úkolu, přec ■
edli v obou zápasech moderní kopanou s pc •
otovou střelbou a zvítězili nad Svobodný: i
rskem v Dublinu 3:1 a v odvetě v Praze ďc ■
onco 7:1, a dostihlí tak bodové Skoty. Jelikc
šak podle řádu světového šampionátu noro: ;
oduje při stejném počtu bodu ve skupin lankový poměr — ten by mělo CSR lepší — »
ojde na neutrální půdě v Rotterdamu k ro; ■
odujícímu zápasu mezi fotbalisty Skotska ä
:SR. Skončí-li střetnutí nerozhodně, bude pr; ilouženo dvakrát 15 minul. Nepadne-li ani p 3
20 minutách hry rozhodnutí, postoupili by n
ifstrovství světa čs. fotbalisté, neboť ma
epší orankový poměr z obou vzájemných z«
asů i lepší score ze všedi utkání. — V pr\
ím střetnutí v .-Dalimont Parkům v Dublin
ozhodla 8. října o vítězství čs. fotbalistů na
Svobodným Irskem v poměru 3:1 nevídán
•ojovnost a skvělý výkon zadních řad. Nejlej
ím mužem na hřišti byl levý záložník Mase
ust, který byl hnací silou čs. útočného kvir
eta. — V odvetném zápase 29. října v Praž
a Strahově předvedlo čs. národní mužstvo ei
ibični výkon, a jeho vítězství 7:1 neodpovíd
ešlě zcela velké převaze na hřišti. I když č
eam představoval vyrovnaný celek, nutno s
mínit alespoň o výkonu debutanta Jelínk.
:leiý v roli levého křídelního útočníka prc
házel velmi snadno obrannými radami irskýc
olbalistů. Ve 30. minutě 1. poločasu obešel o
tředu hřiště pét Irčanů, vylákal brankáře
aznamenal třetí úspěch CSR.—Tabulka 8. kví
ifikační skupiny pro mistrovství světa výpad
akto: 1./2. ČSŘ a Skotsko; oba po sesli b;
Iech. Score: CSR 16:5, Skotsko 10:7; 3. Sví
lodné Irsko bez bodu, score 3:17.
Nevalná bilance čs. lehkých atletů
V uplynulých dnech vyvrcholila na antuk;
vých drahách několika evropských stadion
ehkoatletická sezóna, která obohatila světovo
ehkou atletiku o řadu světových, evropský;
. národních rekordů. Vždyť muži zlepšili šes
světových rekordů klasických disciplin (3000 i
ařek., výška, dálka, tyč, disk a oštěp), což s
v poolympijské sezóně ještě nikdy nestah
Stejně jako v předešlých letech, obhájili i lei
iokráto světové prvenství representanti US/
kteří na svém evropském zájezdu zvítězili si
verénně nad družstvy SSSR, Polska, Západníh
Německa a Velké Británie — tedy nad ne
lepšími lehkoatletickými teamy Evropy —,
iosáhlí i dalších pozoruhodných výkonů. Velk
oodíl na desítkách skvělých časů nebo pěkný;
výkonů v technických disciplinách mají vša
evropští lehcí atleti, pro které byla letoší
sezóna jakousi generální zkouškou na evroj
ský šampionát, který bude probíhat v za
oříštiho roku v Bělehradě, V léto ^generálce
leobslali čs. representanti, kteří snad zůsta
celkově i za úrovní v minulém roce. A to u
je co říci, neboť v r. 1960 nezískali na olyn
njských hrách v Římě poprvé v poválečným
elech ani jednu ze tří medajlí. Ale ještě píe
rokem měla čs. lehká atletika vyrovnané dru

ARGENTINA. Na vernisáži v galerii divadla
Opera v Buenos Aires byl na společné výstavě
místních malířů úspěšně zastoupen i krajan Zd.
Chlubný, známý jako De Kolín. — Šachista J.
Pelikán je aktivním členem teamu Argentiny. •—
Čs. Klub v Buenos Aires zvolil na valné hro
madě za předsedu J. Ryšku, místopředs. F. Ku
čeru a jednatelem K .Novotného. — Ed. O.
Mesík byl promován na architekta. — Zemřeli:
Marie Kvašová, 80, v Buenos Aires, jež se za
sloužila o rozvoj čs. kolonie; Jos. Šeliga, 56,
v Temperley, přední pracovník spblku Slavia;
Jindř. Derka, 20, Cyril Chrástek, Paví. Nová, 86.
v Laboulye a Karel Zeman, 71, v Tafi Viejo.
ITÁLIE. Celé číslo časopisu „Studie" (vydává
Křesťanská akademie v Římě), je věnováno vy
soce zajímavé historicko-l inguistické studii
Prof. Dr. E. Waltera, býv. čs. vyslance ve Stock
holmu, jež úspěšně řeší problém jmén vrahů
Sv. Ludmily, Tunaa a Gommon, v našich svátoludmilských legendách. Studie, kterou již v po
změněné formě vydala universita v Upsalie,
vzbudila veliký ohlas ve vědeckém světě. —
Český Betlém, navržený P. Vojtěchem O. S. E.
podle oblíbených lidových motivů M. Alše a vs.
exulanta Miř Šaška, vydala rovněž Křesťanská
akademie.
RAKOUSKO. Mládež sokolské župy ve Vídni I
uspořádala k 28. říjnu vzpomínkový večer s I
kulturním pořadem. — Sokol Vídeň XVI. zahájil'
v opravené tělocvičné pravidelná cvičení. So- j
kol XII. a XV. vyzval starší mládež k nácviku
sletových prostných. — Vídeňské Svobodné listy
zahájily 20. října „sletovou hlídku svob. So
kola". — Jednoty Barák a Máj sehrály hru
G. B. Shawa „Živnost paní Warrenové" za re
žie K. Přibyla a 5. listopadu Goetzovu hru !
„Dum v Montevideu" za režie E. Hladkého. —1
Klub čs. turistů (Vídeň) uspořádal přednášku I
o historii Čs. turistů v Rakousku, již sestavil j

stvo, které dovedlo zvítězit v několika mezistátničil utkáních, a před dvěma roky dokonce
doma i nad teamem Západního Německa. Letoj
však už čs. team prodělával generační probléir
a zvítězil pouze nad slabšíim norskými atleU
118:93 b., prohrál však rozdílem dvou tříd s
Poláky 80:132 b., těsně s Ukrajinou 104:108 b.
s Maďarskem 101,5 b. : 108,5 b., a v poslednírr
střetnutí v Ludwigshafenu se Západním Né
meckem vysoko 90:122 b., což není bilance
nikterak pěkná. Všechna tato střetnutí potvr
díla, že čs. lehká atlelika nemá stálo ještě žád
noho oštépáře, dálkaře, trojskokana dobré ev
ropské úrovně, a kdysi největší síla čs. lehkc
atletiky vytrvalecké tratě na 5.000 m u 10.000 ir
jsou v současné době její největší slabinou
Nad tím by se mél zamyslet nejúspěšnéjší čs
závodník všech dob Emil Zátopek. a miste
propagačního cestování světem se starat c
výchovu mladých čs. vytrvalců, Podíváme-li sí
do tabulek nejlepších letošních světových vý
koňů, zjistíme, že se v nich objevují jméně
Čechoslováků jen poskromnu. Mezi deset nej
lepších na světě se dostal pouze sprinter Vilén
Mandlík, oštepárka Dana Zátopková a diskař
ka Jiřina Němcová, mezi deseti nejlepšími Ev
ropany pak figurují ještě čtvrtkař Trousil, půl
kar Odložil a čs. koulař Jiří Skobla.

svalu, v cílové pásce porazil v čase 3:51,6
min. německého mistra Eyerkaufera i jeho
krajana Lehmana, a dosáhl tak v letošní se
zóně už osmého vítězství. Někteří českosloven
ští novináři mu vytýkají, žc jeho časy nejsou
valné. Ale co to bylo platné, když na příklad
jeho předchůdce Stanislav Jungwirlh zaběhl
časy světové extratřídy, když nebyl schopen
vyhrát jeden z větších mezinárodních závodů.
— V technických disciplinách vyhráli čs. lehcí
atleti v Ludwigshafenu čtyři soutěže: nejhod
notnější je výkon diskaře Zdeňka Němce
(55,12 m), pěkný výkon podal i kladivár Ma
toušek (63,79 m), ve- vrhu koulí zvítězil podle
očekáváni Jiří Skobla (17,68 m) a čest čs. sko
kanů zachránili lyčkařj Tomášek a Brejcha,
kteří výkonem 4,30 m obsadili obě prvá místa.
Slibný začátek hokejové sezóny v ČSR
L’ž první mistrovská utkání nej vyšší čs. ho
kejové soutěže naznačila, že i letos budou o
přebornícký titul bojovat hlavně mužstva RH
Brna, pražské Sparty a Bratislavy. Stálost for
my a velmi dobrou letní přípravu ukázali
zvláště hokejisté pražské Sparty a RH Brna,
kteří vyhráli už na počátku sezóny dva mezi
národní turnaje. Pražané se stali vítězi ."česko
slovenského-' turnaje, když na Štvanici v roz
hodujícím zápase po exhibiční hře porazili so
větského mistr CSKA Moskva 3:2. K oporám
teamu patří stále ještě nestárnoucí Roziňák, z
obránců pak Tikal s Gutem, — Hokejisté čs.
mistra RIT Brna byli nejúspéšnějšim teamem
na turnaji ve Východním Německu, kde po
vítězství nad východoněmeckým přeborníkem
Dynamo Weisswasser 5:3 a Dynamem Berlin
10:3, zvítězili ve finále turnaje nad Dynamem
Moskva 6:3. — V přátelském utkání na domá
cím ledě vyhrálo mužstvo Brna nad sovětským
teamem Novosibirsk 4:0. Bohužel, v 27. minutě
tohoto přátelského střetnuti byl vážně zraněn
nejlepší čs. hokejista Vlastmil Bubník, o němž
čs. novináři píší, že je ve vynikající, ne-li v
životní formě. Spolu pak s Panlůčkem a Dandou je první útok Brna nejlepší řadou v Česko
slovensku vůbec, a -jeho akce přivádí hráče

Pouze pět nových čs. rekordu
Na jednom z posledních lehkoatletických zá
vodů v Plzni, na tzv. Motyčkově memoriálu,
prokázal 31-letý čs. representant Jiří Skobla
svou vrcholnou formu v le-tošni sezóně a hned
druhým pokusem dosáhl 18,39 m, čímž zlepšil
svůj vlastní čs. rekord ve vihu koulí o 20 cm.
Tento jeho výkon by byl ještě před dvěma
roky patřil k nejlepším v Evropě vůbec, ale v
současné době je až na osmém místě evrop
ského žebříčku. Lepších výkonů dosáhli tito
Evropané: Angličan Rowe (19,55 m), Rus Ovsepjan (18,88 m), Ital Meconi (18,82 m), Maďaři
Varju (18,67 m) a Nagy (18,60 m), Polák Sosgornik (18,53 m) a Rus Lipsnis (18,49 m). Přesto
však Skobla udělal od r. 1952, kdy výkonem ;
16,20 m vyrovnal 20 let starý čs. rekord Doudy,
velký pokrok. — Další čs. rekordy, vytvořené
v letošní sezóně: sprinter Mandlík zaběhl 100 m Na 36. Šestičlenní získalo Čs. družstvo Stříbrnou
za 10,2 vt., čtvrtkař J. Trousil 400 m za 46,4 vt.,
vázu
Jareš 400 m překážek za 52,2 vt., a kladivár
Poblíže lázeňského městečka Llandrindod
Matoušek posunul letos hranici čs. rekordu v
hodu kladivem na 64,65 m. Prekážkar Kur- Wells na západě Velké Británie probíhala v
fůrst zaběhl v závěru sezónu 110 m přek. za prvním říjnovém týdnu Sestidenni motocyklová
14,4 vt., čímž vvrovnal čtyři roky starý ná- soutěž, která je v odborných kruzích považo
vána za jakousi olympiádu motocyklistů. V
mrlní reKoru
ml-nrrl Vnenl
cl- Abn
roani
voseisKeno.
1 hlavní soutěži o Mezinárodni trofej (startuji
Debakl v Ludwigshafenu
šestičlenná representační družstva na strojích
Také poslední letošní mezistátní lehkoatle vlastni výroby) byla po pěli dnech bez trest
tické utkání čs. representantů s teamem Zá ných bodů už jen mužstva Západního Německa
padního Německa v porýňském Ludwigshafe a ČSR, a tak se zdálo, že o vítězi rozhodne v
nu ukázalo, že Čechoslováci na evropskou závěrečný den až rychlostní zkouška. Ale už
extratřídu prostě nestačí! K dosavadním slabi do první časové kontroly šesté etapy přijel
nám přistoupilo tentokrát zranění sprintera kapitán čs. teamu Vladimír Šedina na stroji
Mandlíka v běhu na 100 m (na 200 m už ne Jawa 350 ccm s jednominutovým zpožděním,
mohl
startovat!),
a
i
několik
těsných, takže čs. družstvo bylo zatíženo prvním trest
celkem šťastných vítězství Němců, kteří ným bodem. V další části bahnitého terénu se
tak whráli mezistátní střetnutí nad druž pak Šedina zdržel opravou zadřeného klikové
stvem ČSR rozdílem třídy 122:90 b. Skvělou ho mechanismu, závod musel nakonec vzdát, a
podívanou skýtal divákům zvláště překážkový čs. družstvo doslalo tak 100 trestných bodů, a
běh na 3.000 m, ve kterém mel ještě 400 m umístilo se až čtvrté za Západním Německem,
před cílem Němec Mullor 20-metrový náskok Itálií a Rakouskem. — Pěkného úspěchu do
před čs. běžcem Zháňalem. Ale při zaznění sáhlo tu jen čs. družstvo: A. Roučka, Darebný,
gongu, oznamujícího poslední kolo, šel Zháňal Chasák, Miarka, které na strojích značky ČZ
nezadržitelně vpřed, a v cílové rovince fanta 125 ccm a 175 ccm získalo Stříbrnou vázu
stickým zálopkovskýnK trhákem porazil v ; (čtyřčlenná národní družstva mohou startovat
řase 8:58,6 min. Němce MuHera ještě o dobrých : i na strojích cizí výroby), a soutěž klubových
15 metrů. Pěkného úspěchu dosáhl také čs. teamů vyhrála Dukla Praha před ADACem
mílař Tomáš Salinger, který v závodě na J Wůittomberg.
1,500 m stále nechával oba německé běžce před
V. PŠENIČKA f
sebou, a už se zdálo, že je o jeho porážce roz
25. září zemřel v Praze ve věku 55 roků
hodnuto. Salinger však se ukázal opět jako jeden z nojpopulárnéjších vzpěračů Evropy a
velký stratég, a ačkoli běžel s bolestmi ve dlouholetý čs. representant Václav Pšenička.
Jeho jméno je úzce spjato s vývojem tohoto
nejstarší turista krajan Beránek. — H. Leitner. sportu u nás. Už ve svých 14 letech vstoupil
čestný předseda Svazu čs. řemeslníků a ob Pšenička do vzpěračského odboru Bivoje Žiž
kov, a v dresu tohoto klubu dosáhl několika
chodníků ve Vídni, se dožil „70". — Další jubi pozoruhodných
úspěchů. Na olympijských
lanti: J. Pekárek „75", A. Pathová „78", Dr. E. hrách v r. 1932 v Los Angeles a o čtyři roky
Domesová „70", J. Marek „80" a Fr. Pajerovú později v Berlíně získal vždy stříbrnou me„75". __ Anna Motlíková (Vídeň) zemřela vť dajli, na mistrovství světa v r. 1937 byl druhý
a v r. 1935 v Janové se stal mistrem Evropy
věku 70 let.
VELKÁ BRITANIE. Ústav Dr. E. Beneše (Lon v těžké vaze. Pšenička byl také prvním světo
dýn) zahájil podzimní činnost vzpomínkou Dr. vým vzperačem těžké váhy, který překonal v
K. lisického na jeho osobní účast při jednání nlvmní íclróm trnibmi hrmiicí 400 kn.
o mnichovském diktátu a vzpomínkou Dr. J.
TELEGRAFICKY
Stránského na básníka Gelnera. — Ústředí cs. •
19. října bylo tomu 60 roků, kdy byl v Praze,
obce legionářské se sešlo 16. října na členské j v lestauiaci -U zlaté váhy , v ulici Karoliny
schůzi. Jednota v Leamington Spa uspořádala । Světlé, založen Český fotbalový svaz. — Ví
výroční ples, na němž vystoupila pí. Gita Denise- tězem 65. ročníku běžeckého závodu Běchovice
— Praha se stal už po třetí dr. Kantorek z RH
Vybíralová, býv. členka opery ND v Praze. —
Praha v novém traťovém rekordu za 30:46,6
Spoj, londýnské organisace uspořádaly k 28. min. před Hecem z pražské Slavie a píckáŽříjnu vzpomínkový večer s projevy Dr. Lokaye, kářem Zháňalem ze Zlína. — Dalšího pozoru
Ad. Moudrého a Dr. Bělohlávka. — British Le- hodného úspěchu v letošním loce dosáhly čs.
gion, Czechoslovak Branche, oslavila 8. října basketbalistky, které dvakrát porazily team
„25"-leré jubileum. Odbočka byla založena v Francie: ve Le Mans 52:44 b., v Compiegne
r, 1936 za účasti tehdejšího vysl. Jana Masa 63:49 b. — Bez olympijského vítěze B. Němeč
ryka. Slučuje své členy, kteří společně s Angli ka, který má v současné době zastavenou čin
nost, prohrálo čs. rohovnické družstvo ve Víd
čany a Brity bojovali za II. svět, války v britské
ni mezistátní střetnuli s Rakouskem nečekaně
armádě. K 28. říjnu „Britská legie" uspořádala 7:13 b. — Čs. půlkař Jílek vyhrál v Drážďa
veselici pro děti i pro dospělé. Mateřská orga nech tradiční memoriál R. Harbiga, když v
nisace Britské legie, založená v r. 1921, si hlavním závodě na 800 m časem 1:50,3 vt. po
předsevzala starat se o své Členy. V Anglii, razil finského běžce Salonena a Čechoslováka
Walesu a Sev. Irsku je 4961 odboček. O vdovy, Odložila. — Olympijský \ítez Hubešan Bikila
děti, sirotky a matky pečuje ženská sekce, jež Abebe se stal suverénně vítězem košického
má na 3000 odboček. Celkový počet členstva maratónu před dr. Kantorkem a Japoncem
Nakaou. — Mezistátní utkání v zápase Bul
dosahuje milionu. Též ve Skotsku je sesterská harsko — ČSR v Sofii skončilo 4:4 — 72. mezi
organisace. — K 120. výročí narození Ant. Dvo národní dostihový závod Velká pardubická^
řáka byly provedeny četné skladby: Orchestr sleeple-chase se stala kořisti sovětského ryzáBBC provedl v Henry Wood Cello koncerto in ka Grifela v sedle s Avdějevcm. — A koneč
B minor, symfonické variace a scherzo capric- né: fotbalisté čs. přeborníka Dukly Praha zví
cíoso a to pod taktovkou R. Schwarze; na kon tězili v Praze na Strahově v přátelském mezi
certu účinkoval též R. Firkušný. — Philharmonie národním utkáni i bez svých několika nejlep
of London zahrála serenádu pro housle a šich hráčů nad východoněmeckým mistrem
Vorwdils Berlín 4:0. Hosty zachránil ještě od
„Novosvetská" byla předvedena jak v Royal vétši porážky brankář Spickenagel, který zne
Festival Halí tak i na koncertu Royal Philhar škodnil několik vyložených brankových šancí
monie Orchestra.
Pražanů.
K.D.M.

Číslo 10., listopad 1961

Čemu se doma smějí
Novotný přijel na 22. sjezd sovětské komu
nistické strany do Moskvy a vyptával se mezi
moskevskými soudruhy: ^Prosím vás, jak je to?
Je ještě stále ten — kult osobnosti?" Kdosi z
ruských soudruhů mu odpověděl: »Kult ještě
je, a/e. osobnosti nejsou."
V přestávce 22. sjezdu sovětské komunistické
strany se potkají v ochozech kremelského di
vadla Číňan Cu-en-Laj a východoněmecký Ulbricht. Cu-en-Laj si měří přísně Ulbrichta.
>'Soudruhu Ulbrichte, poslechněte, co to slyším?
Vy nám děláte starosti!" — Ulbrichl se dívá
k zemi. Cu-en-Laj k němu mluví dále. »To u
nás v Číně strana i národ jedno jsou. Nanej
výš 2,6 procenta jsou proti nám.« Ulbricht
bleskurychle počítá: >2.6 procenta z 650 milio
nů — to je — rovných 17 milionů!" Pak si
vypne prsa a říká: - Vic protivníků nemám ani
já, soudruhu Cu-en-LajN
F. T.

SDĚLENÍ ADMINISTRACE
Chcete-lí blahopřát vaším známým k váno
cům a Novému roku, můžete tak učinit pro
střednictvím oznámkové služby v prosincovém
vydání Českého Slova. Za poplatek 1—2 do
lary, event. za částku rovnající se této měně,
vám uveřejníme text oznámení, podle vašeho
přání. Text i s příslušným obnosem zašlete ad
ministraci listu do 30. listopadu 1961.

Zprávy z měst a krajů
Klobouky u Brna. Obec Diváky, rodiště čes
kého spisovatele Aloise Mrštíka, který tam
dlouho působil jako učitel a jeho bratru Vilé
movi postaví občané pomník, jehož autorem
bude Vincenc Makovský. Obec Diváky tak uctí
sté výročí narozenin svého velkého rodáka.
Hradec Králové. Historicky cenný klavír, na
němž kdysi za pobytu v Praze hrával skladatel
Franz Liszt, opravili v místním závodě hudeb
ních nástrojů.
Brno. Před 100 lety se konala ustavující
schůze Besedy brněnské. V hospůdce „U dvou
Žánů", mezi Marešovou a Jaselskou ulicí, tehdy
brněnští vlastenci zvolili za svého sbormistře
Pavla Křížkovského.
Praha. Pěvecký spolek Pražský Hlahol, u
jehož kolébky stál Bedřich Smetana, dovršil sto
let svého trvání. Mezi slavnými skladateli, kteří
Hlaholu připsali své skladby patřili dále A.
Dvořák, Fibich, Blodek, Janáček, Čajkovskij
a j. S Hlaholem spolupracoval Mánes, který
vytvořil prapor, M. Aleš a j. K oslavě stého
výročí Hlaholu byla v suterénu Městské lidové
knihovny v Praze uspořádána výstava, která
dokumentuje současně stoletou historii hudeb
ního života v Praze.
Mělník. Kamenný hlavní portál renesančního
zámku je umělecky opravován. Na nádvoří se
renovuje renesanční ostění.
Praha. Světově proslulá památka — pražský
židovský hřbitov — bude rekonstruován. V sou
sední Pinkasově ulici bude zřízeno lapidárium
památníků ze Žižkovského židovského hřbitova.
— Vstupní dveře chrámu sv. Mikuláše, rozstří
lené v revoluci byly konečně opraveny. —
Rovněž byl opraven žižkovský chrám sv. Anny.
Prachatice. Na historickém domě — literátské škole, byly dokončeny obnovací práce
starýých kreseb. Nyní jsou opravovány staro
bylé malby na stěnách podloubí bývalé solnice
na náměstí. Oba historické domy, literátská
škola z roku 1540 i solnice jsou vzácnými hi
storickými památkami.
Praha. Dne 30. října zemřel ve věku 61 let
dirigent opery Národního divadla a hudební
skladatel Zdeněk Folprecht, který vyšel ze skladatelské třídy Josefa Bohuslava Martinů a Ví
tězslava Nováka. Umělec obohatil českou tvor
bu o řadu cenných skladeb, zejména o písně,
inspirované lidovou tvořivostí a suitu lidových
písní a tanců pro sóla, sbor a orchestr.
Praha. Pětiletý ideový plán Národního diva
dla počítá s několika významnými výročími.
V příštím roce vzpomene stého výročí českého
profesionálního divadelnictví, roku 1963 osm
desáté výročí založení Národního divadla a
rok 1964 bude v Národním divadle ve zna
mení výročí geniů české hudby Bedřicha Sme
tany a A. Dvořáka. Dílo obou skladatelů se
stane i základem pro velký zájezd operných
a baletných souborů ND po Evropě, plánova
ných na dobu rozsáhlých adaptací hlavní bu
dovy. Rozsáhlá rekonstrukce budovy ND, která
potrvá 13 měsíců, má vytvořit podmínky pro
nerušený umělecký zážitek.
Brno. Krajsky soud odsoudil Vilhelmínu Do
ležalovou z Vídně k trestu vězení na 17 let a
další osoby k vězením od 3 do 16 let. Podle
komunistického tisku byli odsouzení obviněni
ze špionáže ve prospěch Spojených států.
Kladno. Komunistický soud odsoudil bývalé
rolníky a nyní členy kolchozního družstva v
obci Malé Přítočno, jelikož zavinili krach druž
stva. Spatným hospodařením kolchozní druž
stvo upadlo do dluhů a rozpadlo se. Byli od
souzeni Jaroslav Stádník na 15 let, Karel Ko
sák na 11 let, Miloslav Studnička na 13 let a
Ferdinand Jiránek na osm let vězení. Všem
bylo zabaveno veškeré jmění a vyslovena
ztráta občanských práv. Ještě před pěti roky
bylo družstvo nejlepším na Kladensku a dává
no všem příkladem.

ČESKÉ SLOVO

Elvis Presley v Košicích
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Československo
očima západních novinářů

MARNÉ JSOU ÚTOKY RUDÉHO TISKU, OBVIŇUJÍCÍ MLÁDEŽ, ŽE PODLÉHÁ „JEDU" ZÁPAD
Cizí novináři přicházejí do Československa
NÍHO SVĚTA — MLADÍ POSLOUCHAJÍ AMERICKÝ VYSÍLAČ »RIAS« A NIKOLI BRATISLAV
při různých oficiálních příležitostech jako jsou
SKÝ ROZHLAS
třeba vzorkové veletrhy, hudební slavnosti
měsíců se objeví — a to ještě v mizivém Pražského jara nebo filmový festival pracují
Známý americký jazzový zpěvák Elvis Prespočtu — v prodejnách. Po deskách je pak cích. Stává se také, že komunistické úřady dají
ley v Košicích! V Bratislavě! V Bánské By
pochopitelně neuvěřitelně velká poptávka, povolení jednotlivcům k soukromé cestě po
střici! A v četných dalších městech na Slo
republice. Z těchto hromadných nebo jednot
takže mladí zájemci v Košicích jako v Báň livých zájezdů vznikají reportáže a úvahy,
vensku! S politováním musíme dodat, že
ské Bystrici, v Bratislavě jako v Žilině, leckdy jež se objevuji v západních listech. Přinášíme
nejde o osobní vystoupení tohoto americ
musí čekat i dlouhé hodiny ve frontě. Avšak z nich dnes několik ukázek.
kého zpěváka na Slovensku, nýbrž o jeho
čekají rádi, tuze rádi.
značnou popularitu, jíž se těší v širokých
STRANICKÁ LITERATURA MÍSTO ZELENINY
kruzích slovenské mládeže.
POSLOUCHAJÍ ZAPADNI STANICE
Československo se po třinácti letech komuni
VE FRONTĚ NA GRAMOFONOVÉ DESKY
Když nesjou k disposici gramofonové des stického plánovaného hospodaření ještě nepro
Mladí nn Slovensku — a v Čechách a na
ky, mladí využívají další možnosti — poslou měnilo v slibovaný ráj pracujících, ba naopak,
Moravě jak by smet — obdivují nejen „El
chají západní rozhlasové stanice. A v hudeb ve skutečnosti tam musí dělník pracovat víc a
vise", nýbrž vůbec západní jazzovou hudbu,
ních pořadech těchto stanic nalézají to, co namáhavěji než dříve. Týdenní uveřejňování
která v tzv. socialistickém Československu
jim soudruzi odpírají a zakazují. K nejvíce jmen nejvýkonějších pracovníků na vývěskách v
nemá na růžích ustláno. Ale čím více se na
oblíbeným západním stanicím je nutno jme továrně má přispět k zvýšení pracovní morálky
příslušných komunistických místech snaží po
novat americký vysilač RIAS v Berlíně, dále a výkonu. Jak dalece plní návěstí své poslání,
pularitu jazzu potlačit, tím více jej mladí pro
Vídeň, Mnichov atd.
i nevím, ale jsem přesvědčen, že by zvyšování
pagují. V košických, baňsko-bystrických nebo
Je nasnadě, že v komunistických sekreta ! mezd bylo účelnější; ale o tom se nikde ne
v bratislavských tanečních kavárnách nabí
riátech podnikají všechno možné, aby mládež mluví.
zejí nanejvýše cikánskou musiku. Proto se
získali do svého tábora. S radostí kvitujeme,
mládež uchyluje do soukromí, kde pak za
Dlouhé fronty před potravinářskými obchody
že se jim nedaří po vôli. Bezúčelné a hluché připomínají turistům ze západu válečné obdo
zvuku jazzové hudby z gramofonových desek
zůstávají veškeré útoky rudého tisku, obviňu bí, kdy hospodyně musely stát ve frontě, aby
si nahrazuje taneční zábavu podle svého
jící mládež, že takovýmto způsobem a vý dostaly maso, zeleninu nebo dokonce jen bram
vkusu.
běrem zábavy podléhá „jedu" západního bory. V Československu se nedá hovořit o nou
Leč gramofonové desky se západním jaz
světa. Mladí se nedají odradit. Mladí jsou zi, ale některé spotřebitelské zboží nelze do
zovým repertoárem jsou v dnešním Česko
proti režimu.
slovensku vzácným kořením. Jen za několik
stat volně ke koupi. Proto ty nekonečné fronty.
Vytouženým snem většiny lidí v Českosloven
sku jsou předměty vyššího životního standardu
Praha. Holandská letecká společnost dopra jako auto, elektrická pračka, lednička, vyssaBučovice. Jednou z významných stavitelských
vač nebo třeba jen elektrický holicí přístroj.
památek, které jsou chloubou Moravy je bu- vila zvláštním letadlem z Prahy do Montrealu
To jsou vesměs předměty, které jsou dnes na
velkou
zásilku
pletacích
strojů
na
dámské
čovický renesanční zámek, který je právě reno
západě běžné a nepovažuji se za žádný velký
bezešvé
punčochy,
kterou
objednala
jistá
ka

vován. Zatím je veřejnosti přístupný přízemní
přepych. Výjimku z nedostižitelných předmětů
trakt s nádherným iřířadovým arkádovým ná nadská firma. Vysoká kvalita čs. pletacích
tvoří televisory, které jsou v Československu
dvořím. V 1. patře se připravuje stálá exposice strojů Uniplet, vyráběných Západomoravskými
poměrně levné.
vzniku a vývoje hradů a zámků u nás. Druhé strojírnami v Třebíči je známa ve všech konti
Nadbytek je jen stranické literatury. Téměř
patro bude sloužit jako vlastivědné museum nentech.
Brno. Mezi ulicemi Leninovou, Mezírkou a každý druhý obchod na světoznámém Václav
vyškovského okresu. Bučovický zámek v čistém
renesančním slohu postavil podle návrhu ital Mášovou byla zahájena stavba nového veli ském náměstí je knihkupectví s komunistickou
ského architekta Pietra Ferrabaska stavitel Jan kého hotelu, který bude mít dvanáct poschodí, literaturou. Ve výkladních skříních převládají v
Černohorský z Boskovic v letech 1567—1581. garáže, prádelny a bude se jmenovat Sport. tuto dobu obrazy obou kosmonautů Gagarina
Až do roku 1945 vlastnil zámek Šlechtický rod Stavba hotelu má být dokončena v červenci a Titova. V jejich stínu nezvykle vypadá skrom
ný svazeček s hrdinským názem: „Jak pěstovat
1963.
Lichtensteinů.
Praha. Ve středočeské oblasti, así v 16 mí květiny".
Cheb. Mnoho hliněných nádob a střepů ob
(Ferry Wimnier ve Frankfurter Rundschau)
jevili stavební dělníci ve starém zdivu u Jeh- stech, zkoumají archeologové památky na život
lářského náměstí. Pracovníci musea zjistili, že obyvatel v této oblasti v dávnověku. NejV HOSTINCI V HABRECH
významnějším archeologickým pracovištěm jsou
jde o výbavu domácnosti před pěti sty lety.
Praha ani Brno nejsou typická místa, kde si
Semily. Nový nerost byl objeven v Českém Bylany u Kutné Hory, kde bylo objeveno síd
ráji, známém výskytem různých kamenů a polo liště nejstarších zemědělců v Evropě. Hledání cizinec může udělat představu o životě v dneš
zbytků a stop osídlení z doby vzdálené pět až ním Československu. Rozdíl mezi průměrným
drahokamů. Je to vésignieit zásaditý vanadičnan mědnatobarnatý a'objevil ho mladý mine šest tisíc let pokračuje již rok. Jen o málo hostincem v Praze a venkovskou hospodou
ralog Zdeněk Johan u Lomnice nad Popelkou. mladší jsou památky na osídlení z pozdní doby býval vždycky značný, ale dnes je přímo ohro
Vésignieit byi v Československu objeven po kamenné u Stehelčevsi na Slánsku, na Slánské mující. Obec Habry je na cestě mezi Prahou
hoře ve Slaném, v Makotřasech u Kladna a a Brnem. Není velká, ale je vyznačená na sil
prvé.
sídliště obyvatel s kulturou izv. zvoncových po niční mapě, která se prodává po celé Evropě.
Šumperk. Severovýchodně od Vrbna pod Pra
hárů, objevené u obce Kozly nedaleko Nera- Může se stál, že tam zastaví francouzský auto
dědem byl nalezen hraniční kámen z tufitu,
tovic. Velmi cenné jsou také výsledky výzkumů mobilista nebo Angličan nebo kterýkoliv ná
který nese letopočet 1616. Kámen je zdoben
v Makotřasech, kde byly objeveny první do vštěvník ze západu, který projíždí trať Praha—
málo zřetelným reliefem. Podle zjištění odbor
klady o kovolitectví v Čechách z doby asi 2000 Brno. My jsme tam zastavili a šli poobědvat do
níků pochází z náležíště Vrazové u Bruntálu
let před Kr. Hrazeny u Sedlčan, Kouřim, Ko- hostince u silnice. Byla to zanedbaná obytná
a je dokladem toho, že se v těchto místech
zárovice na Příbramsku, Lužná a Lubná na Ra budova s jedinou hostinskou místnosti. Nálevna
tufit těžil už v 17. století jako dekorační a sta
kovnicku, Odřepy na Nymbursku a Hradištko mohla být kdysi přívětivá, ted působila dojmem
vební kámen.
u Štěchovic jsou další místa, kde došlo letos k resígnace a marnosti. Jedna ze tří lamp byla
Luhačovice. Státní lázně, proslulé zejména archeologickým výzkumům.
rozbitá. Zcela jistě se to nestalo v den, kdy
léčbou onemocnění horních a dolních cest dý
jsme tam přišli, ale nikdo se nestaral o ná
chacích, zavádějí nepřetržitý celoroční provoz.
KDO ZEMŘEL: Gracían Černušák, 78, hudeb hradu. Snad ani nebyla tak snadná, jak bychom
K dosavadním ústavům s celoročním provozem ní pracovník a autor Čs. hudebního slovníku. —
přibyla letos II. Dětská léčebna dr. J. Sekaniny Josefina Kaunicová, z jejíhož podnětu byly za se domnívali. Tri ze sedmi stolů pokrývaly
a v blízké budoucnosti se počítá i s ústavy loženy Kaunícovy studentské koleje v Brně. — barevné ubrusy a na nich stály vázičky s kvě
tinami, zbývající čtyři stolní desky byly sice
Dagmar, Taťána a Vltava.
F. Matoušek, 60, akadem. malíř z Prahy. — V čisté, ale už dávno Vysloužilé. Patrně ani ony
Hradec Králové. V Plotišti nad Lab. bylo při Křížanech pod Ještědem zemřela akad. malíř
nemohly odejít na zasloužený odpočinek, pro
vykopávkách odkryto sídliště z mladší doby ka Lucie Klímová, 77, zakládající členka Pěvec
tože neměly za sebe náhradníky nebo nebylo
kamenné — ze třetího tisíciletí před Kr. Při kého sdružení Pražských učitelek. — F. Tichý,
na né peněz. Nad vchodem do místnosti viselo
sondách byly objeveny části půdorysu chat, 67, ilustrátor, malíř a grafik. — L. Dvořák, he
domácí požehnání. „Dej Bůh štěstí!" Zůstalo to
stavebních jam a množství bohatě zdobené rec a režisér. — Jan Černovický, děkan a farář
jen přáním. Lidé ani prostředí nemohli nikoho
tzv. vypíchané keramiky. V těsném sousedství ve Vysoké. — MUDr. Josef Franták, odb. dět
přesvědčit o tom, že jsou šťastni.
sídliště je zároveň pohřebiště z mladší doby ský lékař a primář. — Ing. Jindřich Burian —
Před hospodou jaksi bezradně a bezúčelně
římské, ze třetího až čtvrtého století po Kr. Ing. K. Vlček, min. rada v. v. v Praze-Smíchově.
Také tu byly nalezeny zbytky popelnic, kostí — Pat. Lad. Vašura, člen Rádu křížovníků s trčela stará benzinová pumpa. Na návsi stejně
a j.
červenou hvězdou. — Arch. Jaroslav Líbánský, bezúčelně stál opuštěný dřevěný kiosk. Se stře
Dobšiná. Dobšinská ledová jeskyně, která 62. — Václav Brabec, býv. rest. „U Pinkasů". chy jednoho stavení padala lepenka, ale zas
to nevypadalo, že by se byla uvolnila krátce
patří mezi přírodní klenoty naší země, byla — Karel Kutlvašr, 66. — V Brně zemřel prof.
před naším příchodem. V jednom velkém vý
letos navštívena rekordním počtem turistů. dr. F. Stiebitz. — V Praze zemřel Adolf Šajba,
Shlédlo ji letos skoro 120 tisíc návštěvníků, z býv. kadeřník. — Milada Nováková, rozená kladním okně se povalovaly dva svazečky řed
toho bylo skoro 12 tisíc cizinců. Aby se chránila Morávková, 70, pošt, kontrolórka v. v. — Dr. kviček. Další výkladní skříň právě upravovali.
její ledová výzdoba, byla v tomto roce otevře Adolf Votava, vl. rada v. v. — Olga Hájková, Mladá žena tam vykládala malé dětské šateč
ky. Ve třetím výkladě hlásaly konservy z Bul
oz. škvorova, 72. — F. Vomočil, důchodce. —
na pouze pět měsíců.
harska a z Číny činnost zahraničního obchodu,
ale výkladní skříni nepřidaly na lesku, vypa
dala uboze a nuzně.
Pěkně upravené květinové záhony a truhlíky
s květinami před okny jednotlivých stavení vy
váděly cizince z omylu, že celkový ponurý
vzhled vesnice zavinují nedbalí občané. Také
děti byly čistě a spořádaně oblečený, ale do
bře oblečené dospělé jsme neviděli. Na ven
kově nejsou nebo jich je jen velmi malé pro
cento.
Náhoda? Sotva. Ani vesnice mezi Prahou a
Plzní, kterými jsme projížděli, nevypadaly jinak,
šťastné, usmívající se venkovany jsme viděli
jen na obrázcích v komunistických propagač
ních brožurách.
(Hans-Dieter Schulz v Deutsche Zcilung)
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Slovíčko nejmenších

hle by se vám nemuselo vyplatit a pane, ne
obtěžujte dráhu, národní státní podnik."
„Já vám na váš národní podnik kašlu!", křičí
Váša, tupec. „Já vám, ksindle, rozmlátím pali
(Jeroným Rafael Kubelík)
ce", vede si Váša dál, mává pěstmi a koulí
očima. Dočista se nemůže ovládnout. Výpravčí,
panáček, jen tak poskakuje pozpátku, aby ne
Na úspěšné cestě v exilu je umělecký
byl Vášovi na blízku. Říká: „Vemte si, pane,
Mnichov další zastávkou... Rafael Kubelík
autobus. Vlak dohoníte. Zastaví v další štaci
převzal 1. listopadu L r. místo šéfdirigenta
a budou mít zdržení. I pěšky jste tam za chvíli.
bavorského rozhlasu. A již za tří týdny se
Je tam zrovna slavnost, určitě se tam vlak
poprvé ve své nové funkci představí nároč
pozdrží."
nému mnichovskému publiku na koncertě,
Váša si zase uvědomuje, že má ve vagoně
na němž současně vystoupí další čs. exulant
kabát, dívá se brutálně na výpravčího a na
— pianista Rudolf FirkuŠný, jenž je právě
člověka s rozlitým lepidlem a jde. Zase podle
na zájezdu v Evropě.
kolejí, pořád podle trati. A opět přidává do
kroku a zase peláší, aby přišel do další sta
nice včas. „Nelze čekat na autobus", mumlá si
V sezóně 1961/62 bude Kubelík řídit devět z
pro sebe, člověk malicherný. „Nelze se spolé dvanácti veřejných koncertů bavorského roz
hat."
hlasu. Na poradu je m. j. Beelhovenova „De
*
vátá", Verdiho „Requime", dále Barták a v ne
poslední řadě Haydn, jehož „Londýnskou sym
Už je pěkné nedělní odpoledne a lidé, ve
fonii" Kubelík uvedl za neutuchajícího potlesku
svátečním, se trousí po pěšinkách k městečku, již za své poslední návštěvy v Mnichově na
právě kam spěchá Váša. Dívají se na něho, ne
jaře t. r. chápavě, jak klusá, ve vesle a potrhaných kal
V příštím roce (20. únor — 11. březen) pod
hotách. Myslí si ti lidé právem, že je blázen,
že je člověk potrhlý. A Váša kluše a kleje, lidí nikne se „svým" tělesem rozsáhlé koncertní
tourné, jež ho zavede do četných evropských
si nevšímá ...
měst — do Basileje a Curychu, do Bernu a
Konečně je u prvních domků, jde si po trati Ženevy, do Paříže, dále do Brusselu, Antverp
dál a přichází do nádraží. A ejhle, co to? Všu a Amsterdamu. Na zpáteční cestě se ještě za
de kolem plno lidí, sotva může místy projít. staví v Poruří — v Essenu a ve Wuppertalu a
Vidí vzadu svůj vláček a nějaké jiné tváře a nakonec v Hannoveru. — Ve druhé polovině
tribunu a děvčátka v krojích, girlandy a pra
pory.
„Pusťte mne", říká Váša, uřícen. — Lidé mu
stojí v cestě. — „Pusťte mne, mám tam někde
kabát." — Lidé se po něm ohlížejí vyjeveně.
„Psst!", říkají a stoupají na špičky, aby viděli
dopředu. — A Váša se neohlíží, nevidí, jen se
tlačí mezi davem.
Někdo ho chřapl za rukáv u košile. „Zbláz
nil jste se, občané?", ptá se a Váša vidí člo
věka s jakousi páskou na rukávě. „Co je vám,
osobo, do mně?" křičí Váša a jímá ho zase
vztek. Lidé kolem se dívají, všelijak reagují,
pochechtávají se. Váša odstrkuje člověka s
páskou a tlačí se dál, stojí před tribunou. Ně
jací lidé se tam tváří slavnostně, sedí v unifor
mách a někdo řeční. — Váša, ignorant, toť se
ví že neslyší, nehledí. Jen na pár metrů dál se
dívá; ve vagoně na bramborách musí ležel,
k sakru, kabát s fajfkou a tabákem... Tak
myslí Váša.

Dirigent - Exulant

CHUDÁK
VÁŠA...
Stala se před časem u nás na Hradecku věc,
kterou lze ze stanoviska veřejného těžko po
chopit. Subjektem rozruchu, ostudy a policej
ního zákroku byl Váša Kutík, domkář.
Přišel jednoho dne za Kutíkem obvodní
funkcionář. Povídá: „Měl bys, soudruhu, taky
splnit svou povinnost. Je čas, abys šel na bri
gádu a následoval ostatní nadšence práce!"
Nu, pravda, vyslechl Váša upozornění a něco
si zamumlal. Měl, s prominutím, takovou mumlavou povahu.
A funkcionář mluví dál: „A když už půjdeš,
tak bys moh’ jít v neděli ráno nakládat na
nádraží brambory. Brigáda naloží za dopo
ledne dva vagony dobrovolně."
Váša, omezenec, neříká na to nic. Jen čapku
si postrkuje do čela, tváří se hloupě.
Funkcionář pokračuje: „Můžeš začít rovnou
vodvážet ze svýho pole a nakládat. Tak budeš
mít dodávku vodbytou a brigádu taky. Zkrátka
vše při jednom."
— Nu, pravda; Váša, jak řečeno, člověk
omezený, neuvědomělý, nebyl nadšen. Neznal,
aby se tak řeklo, pojem třídního uvědomění a
jen tvrdá skutečnost, že proti takovým věcem
si nelze zahrávat, že lidový zákon přísně a
spravedlivě trestá škůdce a nepospolitníky, jej
donutila ...

*

Sel a svezl si s pole pár for na nádraží a
nakládá ... Slunce svítí jako posedlé a Váša,
duše neuvědomělá, kouká, aby byl doma k
obědu. Nakládá a potí se a kleje, hříšno se
na něho podívat. Kabát si sundává, odkládá
do vagonu a hází brambory dovnitř dál, a
myslí si zajisté zakázané věci.
Potom, rázem dvanácté, si jde domů. A asi
tak na půl cestě, hrome! Kabát zůstal ve va
goně. A v kabátě fajfka a tabák a — port
monka.
— To, ovšem přiznejme, je mrzuté. Kleje Váša
jako das, peláší zpátky. Za nádražím, celý
udýchaný, vidí: Vlak právě zahýbá ze stanič
ky a s vlakem ujíždí kabát...
Váša, jako všichni neuvědomělci svého dru
hu, nadává nepřístojně. Na funkcionáře, dráhu
a na poměry vůbec. Kleje jako pohan a utíká
za vlakem. A vlak, jak by ne, si jede a nehledí,
že veze Vášův kabát, fajfku a peněženku.
Váša tedy kluše a chce zastihnout vlak v příští
stanici. „Jistě budou přidávat vozy", myslí si.
„Jistě se vlak zdrží."
Příšií stanice, ovšem, je trochu vzdálena. A
Váša běží, nadbíhá si polmi. Zářijové slunce
praží a pálí jako vzteklé, Váša toho má dost.
Ale kabái s fajfkou nelze jen tak nechat jet.
Konečně Váša dobíhá do slonice a z dálky
křičí a mává. Řve, že mu vezou kabát, že tam
má tabák. „Počkejte, dáblovél", ale mašinka
v předu už zase začíná bafat. Vzadu nějaký
člověk na vagonech ještě něco kutí, lepí ně
jaký papír. — „Mám tam, k sakru, mám tam
kabát, počkejte chvíli", křičí Váša dál a do
bíhá stanici...
*

Výpravčí stojí venku a dívá se nechápavě na
Vášu. Potom se dívá na hodinky, dlouze se
dívá na hodinky, kroutí hlavou a dává zname
ní. Vlak se zas rozjíždí a Váša nemůže po
padnout dech. Pot se z něho leje, nohy se mu
chvějí. Dívá se nepěkně na výpravčího: „Dyť
jsem vám říkal, abyste počkal!" — a není mu
valně. „Říkal jsem vám, k sakru, že lam mám
kabát!", huláká teď Váša nevychovaně a mává
rukama.
Mísí se do toho člověk, který před tím lepil
plakátek na vagon. „Ty kuš", nakazuje Vášovi.
„Není čas zdržovat se kvůli nějakýmu tvýmu
kabátu. Jsou důležitější věci než tvůj kabát."

Váša, pravda, je Člověk omezený a s lidmi
nedovede promluvit, neumí jednat společensky.
Ale tohle, zdá se, jej dožralo: „Co ty kuš", po
vídá tomu člověku. „Co iy kuš!" a než se ten
člověk podíval, byl na zemi. Div se nepřerazil
o kolejku. Váša si povoluje pásek, odechuje
a třese se. Nedrží se, zkrátka, v míře. A vý
pravčí, panáček, je vyděšen a říká Vášovi
zdvořile pane. „Pane, tohle nesmíte, pane, to

Vtom se ho chopily silné ruce a Váša vidí
kolem sebe zase ty ďábly s páskami a ti ho
kroutí a spílají mu. A Váša kope a hází sebou
a slyší jen tak trochu slova řečníka. Musel len
řečník zvýšit hlas. Mluví: „O velkorysosti a po
chopení bratrského spojence pro potřeby na
šeho pracujícího lidu svědčí tenlo dar. Tyto
vagony přivezly víc než jenom zásilku bram
bor...", vyzdvihuje příkladně řečník, ukazuje
na vedlejší kolej...
Řeč však byla přerušena, když pozornost se
zase upoutala na Vášu. Jako kdyby do něho
vjel čert s podpáleným chvostem, iak Váša
vyvádí. Kouše, kope, plivá kolem sebe, nejsou
s to ho udržet. „Vy parasiti, já vám dám va
gony, já vám dám velkorysý pochopení", řve.
Pěna se mu dělá v obličeji, barvy s ním hrají
ferbla.
„Nějaký blázen", říkají někteří lidé a pozo
rují se zájmem situaci. — „Kdepak", říkají
jiní, méně uvědomělí občané. „To je nějakej
poctivej člověk. Nemůže se na tohle koukat."
A páni na tribuně kroutí hlavami a poukazují,
že jde o organisovanou provokaci. „Je to
agent-provokalér, pracuje pro imperialistické
mocnosti", usuzují a dívají se kolem, po mi
lici.
Nu, zakročila milice, aby obnovila klid. Pře
mohli Vášu, odvádějí ho. A on, ignorant, si
huláká při tom dál, pořád nějaké řeči nesou
vislé vede, řve jako tur. „Dyk sem ty brambory
sám nakládal", ječí, jako když ho na nože
berou. „Dýk sou z mýho pole a mám tam ka
bát. Mám tam fajfku!" — Tak nesmyslně řádí
Váša. Je ho slyšet ještě chvíli, když už s ním
milice zašla.
*
Bylo, pochopitelně, po slavnosti. Hosté na
tribuně, ovšem, se dívají kysele. Nelze se pro
sím divit. Váša se zachoval trapně. Někteří
páni v uniformách jsou nevrlí, shánějí se po
šoférech. A lidé, blázní, se nechali vytrhnout
takovým omezencem z poslouchání. Mají, aby
se iak řeklo, po náladě; klábosí v hloučcích,
odcházejí. Marně se stará milice o pořádek.
I děvčátka v krojích odešla jako zmoklá kuřát
ka — když bylo po parádě. A lo všechno kvůli
věci, již ze stanoviska veřejného nelze dobře
pochopit. Ví se jen, že rozruch způsobil Váša
Kutík, omezenec a člověk neuvědomělý, za
ostalý ...

V prosté rodině jistého legionáře na Mělnicku očekávali vzácného hosta — presidenta Masa
ryka. Návštěvě předcházely horečné přípravy a v rodině z toho jíž několik týdnů ani po
řádně nespali. — Několik hodin před příjezdem hlavy státu s úlekem zjistili, že v domě nejsou
kleštičky na cukr. Jeden ze synů proto rychle zajel do Mělníka a obstaral je. Sotva se vrátil
a položil kleštičky na stůl, vstoupil TGM. — Když se pak na stole objevila vonná káva,
přítomní hosté a hostitelé napjatě čekali, co se bude dít. K velkému překvapení, jež se po
sléze projevilo bouřlivým smíchem a veselím, pan president sáhnul do cukřenky, odsunul kle
štičky a „vylovil" dva kousky cukru — rukou ...

Dnešní Slovíčko je pro ty nejmladší čtenáře.
Poradíme vám, jak je máte číst.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Hádanky. Co je to? Kdo je to?
1. Všechno vidí, jenom sebe ne.
(íčO)
2. Valí se s vrcholu hory, a nepoláme se.
(adoV)
3. Chodí každý den ven, a přece je stále
doma.
(ďžýmelH)
4. Kdo mě má v kapse, nemá v ní nic. (aríD)
5. Maličký pevný domeček skrývá v sobě stro
meček.
(akceP)
6. Co je lépe viděti v noci než ve dne? (nehO)
7. Díra vedle díry, a přece to drží pevně.
(zěteŘ)
8. Co se nemůže při vaření osolit?
(ecjeV)
9. Nic to není a přece to vidíme.
(nítS)
10. Máš-li mě, zaháníš mě, nemáš-li mě, sháníš
se po mně.
(dalH)

i

března pak zavítá do Vídně, 19. května do
Řezná a v červnu znovu do Vídně, kde bude
účinkovat na „Uměleckých týdnech".

Dnes jako včera respektují ve světě tradici
české hudební školy, z níž vyšli mnozí umělci
světového formátu. Na čelném místě je nespor
ně Rafael Kubelík — dirigent, pianista a skla
datel. Když absolvoval pražskou konservatoř
u prof. Dědečka, byl na prahu své tvůrčí dráhy
dirigentem České filharmonie (1936—39) a poté
šéfem opery brněnského Národního divadla
(1939—41). R. 1942 převzal po Talichoví umě
lecké vedení České filharmonie, kde pobyl do
roku 1948.
Po únoru 1948 — kdy rázně odmítl šířit slávu
české hudby jménem rudé Prahy — byl záhy
v mezinárodním hudebním světě na Západě
jedním z uznávaných dirigentů — v Miláně
jako v Solnohradě, v Londýně jako v Edinburghu. — Poté dirigoval ve Spojených státech
symfonický orchestr, s nímž uspořádal koncerty
jak na americkém kontinentě tak v jižní Ame
rice a v Austrálii. Na to odešel do Londýna
(1955), kde působil v čele orchestru Royal
Opera House Covent Garden. V tomto boha
tém výčtu nelze zapomenout na četná vystou
pení s vídeňskými filharmoniky, s nimiž Kubelík
nejen podnikl různé zájezdy, nýbrž i nahrál
četné desky jako na př. Smetanovu „Mou
vlast" (jde o znamenitou interpretaci celého
cyklu), dále Brahmsovu symfonii č. 2 D-dur o
jiné. Též členové amsterdamského Concerlgebouw Orchester příležitostně účinkovali pod
taktovkou českého exulanta.
*

Když čteš potichu...
Když čteš potichu pro sebe, postupuj takto:
Přečti si potichu, jen očima, celý článek!
Vypiš si do poznámek neznámá slova!
Čti článek znovu po odstavcích a napiš si
stručně smysl každého odstavce. Těmto bo
dům se říká osnova článku.
Vypravuj podle osnovy celý článek vlastní
mi slovy!
Přečti si znova, co se ti v článku nejvíce
líbilo!
Zeptej se rodičů na všechna slova, která jsi
nerozuměl.

Hanuš Sedláček:
JAK Sl DĚTI VYMÝŠLELY HÁDANKY
Dlouhé podzimní večery připoutaly děti k
domovu. Seděly kolem stolu a hledaly různé
zábavy. Někdy dělaly stínové obrázky, jindy
čily z knihy pohádek nebo si zazpívaly.
Jednou večer otevřela Jiřina školní učebnici
a čtla:
„Znám veselé zvířátko. Má rezavou srst,
ohon dlouhý, huňatý. Žije v lese a skáče se
stromu na strom. Olupuje oříšky a vybírá ze
šišek semena."
Malý Jeník poslouchal článeček a marně se
snažil uhodnout, které zvířátko by to bylo. Až
mu Jiřina napověděla: „Veve—"
„Veverka!" vykřikl Jeník.
„A vidíš, tohle jsou dobré hádanky! Můžeme
si je sami vymýšlet", navrhoval Karlík, který už
chodil do čtvrté třídy. A tak si dávali hádanky.
Nejprve Jiřina:
„Máme milé zvířátko. Je chlupaté a strakaté.
Líhá rádo na pohovce. Přede, přede, nic neupřede. Rádo šavlí sekne —"
„To je kočka!" smál se Karlík a dával há
danku sám:
„Mé zvířátko žije v lese. Má dvě nohy, hníz
dečko a v tom hnízdečku vajíčko. Nosí černý
kabátek ve všední den i ve svátek."
„Kos, kos!" volala Jiřina a dala zase hádan
ku: „Je maličké zvířátko, lítá jako ptáčátko.
Když tě ústy políbí, tobě se to nelíbí!"
„To je — to je —"
„Nevím co", smáli se Jeníkovi ostatní.
„Komár je to!" řekla Jiřina.
Potom skládaly děti nové hádanky a bavily
se celý večer až byl čas, aby šly spát.
O BÍLÉ PANÍ
O Bílé paní — Perchtě z Rožmberka bylo
mnoho pověstí, že se zjevuje na rožmberských
hradech a zámcích před radostnými i zlými
událostmi, které měly pofkati rožmberský rod.
Přečtěte si jednu z těch pověstí.
Do kuchyně na krumlovském hradě pánů z
Rožmberka vrazil psovod. Měl oči vytřeštěné
strachem. Zabouchl za sebou dveře. „Já — já
ji viděl!" vykoktal zděšeně a schoval se za
skříň.
„Koho jsi viděl?" vyzvídal kuchtík.
„Bí— Bílou pani!" drkotal zuby psovod.
Kuchtíkovi klesly ruce a upustil leknutím mě
děnou pánev, kterou právě čistil. Za chvíli se
šeptem zeptal: „A kdes ji viděl?"
„Na chodbě, šla pomalu ke kapli a měla
černé rukavice. Proto jsem se tak polekal."
„Že měla černé rukavice?" ulekl se kuchtík.
„To je smutné. Ubohý pán! Teď už je všechna
pomoc marná! Ani ten učený s brýlemi, které
ho poslali pánovi až z Prahy, mu nepomůže,
musí umřít. Bílá paní to předpověděla."
Za několik dní se sjí :děli Dáni zblízka i zdálí,
aby doprovodili rožmberského pána na po
slední cestě. Také poddaní plakali, protože pán
byl rozumný a štědrý.
Psovodovo vidění se neutajilo a lid si vy
právěl, jak se na Krumlovském zámku objevila
paní Perchta v černých rukavicích. Jen když
oznamovala radostné události, oblékala ruka
vice bílé.
*

Když se nedávno jeden z novinářů otázal
Rafaela Kubelíka, zda vlastní umělecké před
stavy lze přibližně uskutečnit s americkým,
francouzským či německým orchestrem, odpo
věděl: „Ano, různými prostředky. Dirigent se
nikdy nesmí snížit na úroveň diktátora, nýbrž
musí být rádcem a přítelem orchestru. Je tře
ba, aby se více méně považoval za člena ro
diny. A je-li někde hostem, musí se v nové
rodině přizpůsobit..."
A ještě další, neméně charakteristický a jistě
vzácný rys je nutno zdůraznit — syn nezapo
Pověsti a staré zkazky z dávných dob jsou
menutelného Jana Kubelíka zůstal po všech
bouřlivých ovacích, které zažil za své dosa národním bohatstvím každého národa.
Ještě bychom vám rádi vysvětlili to podivné
vadní činnosti, skromným umělcem.
slovo psovod.
„Český" Mnichov upřímně blahopřeje.
Psovod byl za starých časů mladší člověk,
(—enk) který měl na starosti lovecké psy a cvičil je.

