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SVĚT A MY

Ozvěna moskevského kongresu v komunistických stranách

OTAKAR MACHOTKA

Odstalinštění se stalinisty?

Až do loňského Nového roku zdálo
se většině z nás, že se v nosí exu
lantské situaci celkem nic nemění. Na
jedné straně byla komunistická vláda
doma, která se drží silou zbraní a
podporou Sovětského svazu a Rada
Svobodného Československa venku.
Mezinárodně se po dvanáct let nic
podstatného nezměnilo. Západ sice
zorganizoval svoji obranu a sesílil vo
jensky, ale neprojevoval žádnou ini
ciativu ve prospěch osvobození poro
bených národů ve střední Evropě.
Ovšem byli jsme sí jisti, že jeho sym
patie (a za doby Dullesovy i slova)
jsou s námi, ale to bylo vše. Nestáli
jsme v centru světové pozornosti,
naše otázka stejně jako otázka jiných
porobených národů, nebyla akutním
politickým problémem.
V této situaci se mnoho změnilo.
Komunismus ve světě i u nás prodě
lává politickou křísí, která u nás je
fak křiklavě symbolisována rozhodnu
tím vlády zbourat Stalinův pomník na
Letné. Tento pomník byl jako veliké,
zdaleka viditelné razítko, jímž dějiny
označily Československo jako součást
komunistického bloku. A nyní sám pů
vodce a strážce tohoto razítka, ko
munistická strana, snaží se odstranit
je tak důkladně, aby z něho nebylo
nic vidět. Že to není mnoho? Ba je.
Je to hluboký otřes, z něhož se mož
ná komunistická strana u nás nikdy
plně nevzpamatuje. Zvláště, připočteme-li k tomu vážný rusko-čínský
konflikt, který slibuje být dlouhý a
pravděpodobně horší než je dnes.
Nikdy od doby našeho exilu nebyly
vnitřní poměry v komunistickém blo
ku rak vážné iako isou nvní.
Také na politické scéně ostatního
světa jsou podstatné změny. Věišina
koloniálních národů, jejichž snahy o
osvobozeni naplňovaly politické je
viště nebývalým hřmotem a hlukem,
většinou vyklidily scénu a těch něko
lik málo dosud nesvobodných se chy
stá odejit do kulis co nejdříve. Jeviště
se vyprazdňuje přes umělý pokřik
ChruŠčovův, který ještě metá syntheficky vyrobené blesky proti kolonia
listom. Blesky vsak již nezapalují a
jeviště, na němž jsme stáli kdesi do
cela na straně, se téměř vyprázdnilo.
Tím se nám dostává více místa a po
sunujeme se ke středu scény. Je to
bezděčný □ přirozený proces, jemuž
Chruščov svým protikoloniálním po
křikem pomáhá proti svým vlastním
zájmům. Což Ruská říše nevězní na
sto neruských národů na svém vlast
ním území a nad to ovládá novou
rafinovanou formou kolonialismu řa
du národů ve střední Evropě? Je to
tak trochu jak s tou stomegatonovou
bombou, kterou Chruščov nakonec nevybuchl, aby si, jak sám řekl, neroz
bil vlastní okna. S koloniální otázkou
byl méně opatrný. Jeho vlastní pro
paganda mu pomůže rozbit okna vě
zení, které fak pečlivě dosud hlídal.
Připomeňme si ještě další dobrá
znamení. President Kennedy ve svém
interviewu s Adžubajem znovu při
pomenul požadavek svobodných vo
leb ve střední Evropě a kanadský mi
nisterský předseda Diefenbaker při
pravuje podání Spojeným národům
proti Sovětskému kolonialismu. Západ
ukázal překvapující pevnost v otázce
Berlína a na druhé straně železné
opony Chruščov se po nejvyšším vy
pětí své propagandy a vystupňování
hrozeb zatím nečekaně uklidnil. Si
tuace se změnila a zdá se, že je v
pohybu v neprospěch Sovětů. I málo
zkušení politikové afrických a asijských
národů odolávají ku podivu dobře
tlaku ruského a čínského komunismu.
Ovšem mnoho záleží na západě, na
jeho jednotnosti, pevnosti, prozíravo
sti a odvaze. Zdá se, že až na jed
notnost, projevuje nyní větší míru
těchto vlastností než tomu bylo v mi
nulých létech. Půjde-li do tuhého jistě
i tento nedostatek bude odstraněn.
Záleží také mnoho na našem exilo
vém vedeni. Jeho hlavním úkolem za-

(Dokončení no str. 2.)

Když Chruščov no 22. sjezdu sovět
ské komunistické sírany prozradil, že
Stalin byl ještě mnohem větší zlo
činec, než dosud oficiální linie při
pouštěla, a když sovětští komunisté
zahladili všechny památky po něm tak
důkladně, že překřtili i Stalingrad na
Volgograd, přikročili také komunističtí
pohlaváři v evropských satelitních ze
mích k likvidaci tak zvaného kultu
osobnosti. Výjimkou je ovšem albán
ský předák Hodža, ale ten zato pro
vedl dechruščovisaci, a to tak radi
kálně, že dal dokonce v Tiráně roz
kopat základy paláce, který měl být
darem bratrského Sovětského svazu
a k němuž položil základní kámen
sám Chruščov, a vykopat stromky,

které sovětský vůdce před několika j
lety za své návštěvy vlastnoručně za-«
sadil v tiránských měsiských sadech.
Však také Sověty — a po nich hned
Československo — prakticky přerušily
s Albánii diplomatické styky, což je
vůbec první sankce takového kalibru
v dosavadních dějinách vzájemných
styků komunistických států.
Ostatní satelitní předáci se rozhodli
destalinisovat. Někteří to udělali s
vysloveným gustem, jako Gomulka a
do jisté míry i Kádár, někteří mecha
nicky a bez zvláštního hnutí mysli,
jako Žívkov, a jiní s těžkým srdcem a
jen ze stalinské poslušnosti, jako No
votný, Ulbricht a Gheorghiu-Dej. Tito
tři stalinští potentáti se zřejmě roz-

hodli „odkultovať'jen názvy měst, ulic
a závodů, které byly potřísněny Stalínovým jménem, a očistit veřejná pro
stranství od generalissimových soch.
Není divu — vždyt "všichni tři mají
také na svědomí notnou dávku odpo
vědnosti za stalinské výstřelky. No
votný se sice vymlouval, že za sta
linské éry nebyl ve vedení strany, ale
každý ví, že v době odhalení Stalino
va pomníku v Praze už byl 1. tajem
níkem ÚV KSČ a že byl do ústřed
ního výboru přijat brzy po válce, tak
že musel schvalovat jeho všechna tra
dičně jednomyslná usnesení, která
vedla ke stalinské hrůzovládě.
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STO LET
SOKOLA
Když v červenci roku 1948 o XI.
sletu pochodovali Sokolové podle
slavnostní tribuny s Gottwaldem s
odvrácenými hlavami, šli si vlastné
a! vědomé či nevědomé na vlastním
pohřbu. Po léto demonstraci proti
komunistickému režimu a pro svo
bodné, demokratické Československo
šlápli už komunisté na Sokol bez
ohledné a tak se stalo, že dnes, tři
náct let po to, budeme oslavoval sté
výročí zrodu Sokola po celém světě
jenom ne tam, kde vznikl, doma v
Československu.

Je to smutné, snad až k pláči, ale
tragické to není. Nejen komunisté, i
jim mocnější páni zašlapávali sokol
ské hnutí do prachu a snažili se je
pochovat, a marné byly proti němu
jejich vzteky. Sokol je přežil, znovu
se vzkřísil a jako přežil nepřátele v
(Dokončení na str. 3.)
minulosti, přežije i komunistické ne
přátele v přítomnosti. Proto není sou.
časná kříse důvodem k náladě do
moll, která ostatné sokolské povaze
nikdy neslušela; v dobách útisku do
konce co nejméně. Sokolské písně a
vůbec celé sokolské zaměření je dur,
s tímto nadpisem. Dovolte však připomenout: Bez otaz tvrdé, rázné, nesmlouvavé.
Nikoliv, vážený čtenáři, nestal se omyl, nedostal jste
níků.!
ještě jednou prosincové číslo Českého Slova! Máte
Jako odpověď na útisk Sokol po
To bylo tak . ..
ovšem pravdu v tom. že i ono obsahovalo článek
vstal. Estét Tyrš, obdivovatel antic
kého Pecka, chtěl tělesně svěží, zdra
Pročetli jsme zprávy o zasedání a í odklonu od moskevského centra bol zřejmě že se souhlasem strany, malí vý národ. Pro svou tělocvičnou sou
diktatura.
ze zasedání ústředního výboru KSČ, ševismu.
stavu vzal prvky antické, poučil se
jež se konalo v polovině listopadu
Nyní se zdá, že jediným výsledkem na německých gymnastech, do sokol
KSČ, pravda, nadále pevně sleduje
ského kroje zavedl italskou rebelant
m. r., a konstatovali podle pravdy, že
zahraniční politiku Kremlu v jeho tak destalinizační vlny v Československu
vedoucí čs. komunisté („ne nějak nad zvaně mírových cílech; Praha bezpro bude to, že vedoucí mužové KSČ skou červenou košili Ganbaldiho. De
šeně, s nijakým důrazem") se přece středně po Moskvě přerušila styky s svalí odpovědnost za všechny špat mokrat Fůgner zavedl bratrské tyká
ní, které bylo snad poslední odezvou
jen rozhoupali a slíbili odstranit Sta
albánskými odštěpenci od Chruščovo- nosti a zločiny režimu, který už skoro francouzské revoluce v Cechách. Je
linovy sochy a dokonce přestěhovat
va kurzu a vedení KSČ se rozhodně 14 let dirigují, na tyto malé stalinčíky tedy na zakládací listině Sokolstva
Gottwalda z jeho mausolea. A tak
staví proti nejnovější úchylce tzv. v obcích a závodech. Propagandisté mnoho položek cizích, odjinud ze za
se doslala (poněkud neuváženě) do
polycentrismu, v jehož jménu žádají se do tohoto úkolu už pustili. Jan hraničí vypůjčených, a přec jako ce
titulku věta „bourá se Stalin, stěhuje některé komunistické strany zrušení Stern z pražského rozhlasu nedávno lek vši svou náplní tělocvičnou i du
chovní je Sokolstvo něčím lak ve
Gottwald".
nebo aspoň omezení moskevského obvinil „pana Josefa Nováka" div ne skrze ryze českým, že pro to nemá
kom-.
h Yiar.ovský
komandu. AvŠuk v tuScn» kulu vio :::
obdoby nikae na světě. Sokolové jsou
KSČ otálí s desia.nuzáci
lina, kultu osobnosti vůbec, v ochotě z pražského odbeářského deníku mnohem víc než gymnasté — ale So
Vedení komunistické strany ve sku
povoht např. v otázce svobodnější Práce se pustil do „pana Neomylné kolové jsou taky mnohem víc než
tečnosti s destalinizací ať už vnější
práce zkolektivizované vesnice — v ho" a „pana Nedotknutelného" jako jen vlastenecká společnost. Sokol
(odstranění soch), nebo vnitřní (změ
tom vedení KSČ s Kremlem nedrží do hlavních vínníků toho, že se u nás oboji, tělesnou zdatnost i opravdo
na dosavadních vládních metod) vů
vládlo špatně. — V posledních tý vost vlasteneckého cítěni, mnohokrát
krok.
bec nespěchá. Několik tisíc tun těžká
dnech prosince m. r. jsme slyšeli, že se dokázal skutky. Československé le
Stalinova socha hyzdila ještě na
těm údajným hříšníkům říká „pan X" gie za první světové války nejsou
Vína
Josefa
Nováka
myslitelný bez Sokola. Na výstavbě
konci roku Prahu a jiné Stalinovy
a „pan Y".
první republiky mělo Sokolstvo lvi
V Zemědělských novinách byla dne
sochy a sošky a busty naše města, ba
Jenom ne pravými jmény!
podíl.
A když v této zlaté době So
3. prosince m. r. otištěna reportáž z
dokonce vesnice.
A přitom právě koncem roku byl kolstva leckterým mladším lidem se
V myšlení vedoucích českosloven jednoho zemědělského družstva (kol presidentem Akademie věd a krátce už zdálo, že Sokol zastaral — vyžil
ských komunistů je stalinismus i na chozu) na severní Moravě. „Lidé se nato předsedou Svazu čs.-sovětského se a patří do historie, když se zdálo,
dále nejslavnější érou bolševismu v mnou mluvili skoro šeptem a jen má přátelství zvolen opět Zdeněk Nejed že členství v Sokole znamená jen
ČSR a J. V. Stalin mužem, který je, vali rukou", líčil návštěvu v kolchoze lý, stalinista nejčistšího zrna a jeden soukromé pohodli a žádné risiko, při
jak se říká, „udělal", který jim po reportér. „Před několika lety se tu z nevýznamnějších tvůrců kultu Sta šla nacistická okupace a za pár mě
vyměnil předseda. A ten to vzal do linovy a Gottwaldovy osobnosti u síců odváželi gestapáci sokolské pra
mohl k funkcím a hodnostem. —
ruky. Pořádně ... Vládl a kraloval. nás; ministr, který nerespektoval usne covníky v poutech po slovkách do
Stalo se, že anti-staliniáda, vyhlá
Proti přesvědčování nebyl. Přesvědčo sení (vydané 1953!) vlády, jejímž byl Osvěčimi. Nepřítel lak strašnou lekcí
šená 22. sjezdem sovětských komu
názorného vyučováni ukázal pochy
val — prokurátorem!"
členem, a dovoloval, aby po něm bovačným, jak se Sokol :'vyžikt, jak
nistů v říjnu loňského roku, přivedla
Ano, tak to vypadalo v minulých byly pojmenovávány ulice, musea, už nemá co říci současnosti. Cesta k
KSČ poprvé v její historii od roku
osvobozeni po druhé světové válce je
1929 (kdy vedení strany převzal Sta letech a mnohde ještě vypadá na naší divadla a kdovíco!
vroubena také sokolskými rovy — v
(Dokončení na str. 2.)
linův oblíbenec Gotlwa(d) k určitému vesnici: Vládli a kralují tam, samo
některých jsou borci, kterým osud
dopřál zemřít ve stoje se zbraní v
ruce, v jiných jsou borci, kteří mu
sili zemřít v kleče a beze zbraní.

Bourá se Stalin? Stěhuje Gottwald?

Značné těžkosti s vánočním nákupem

V Československu obava z budoucnosti
Také letos byl v Československu v
předvánočním období nákupní shon
za zbožím, kterého je tam, přesto, že
již to byly 17. vánoce od konce vál
ky, trvalý nedostatek. Noviny sice
ohlašovaly předem, co všecko pro
vánoční stůl připravil komunistický
obchod a zdůraznily ,že bude možno
koupit všeho víc, než o předcházejí
cích vánocích, avšak kromě Prahy a
několika větších průmyslových měst o
oblastí, mělo obyvatelstvo v ostatních
místech značné těžkosti s nákupem,
když si chtělo na příklad koupit po
meranče, banány, fíky anebo jen
jablka. Dokonce i v Praze byly dlou
hé fronty před obchody s ovocem.
Na venkově nebylo k dostání ani
dost čerstvého masa. Komunistický
president Antonín Novotný se záso
bovacích obtíží dotkl v novoročním
projevu, když hovořil o tom, že ne
byly ani prášky do pečiva, písek na
nádobí a že nemohli obyvatelstvo
plně uspokojit ovocem. Rovněž s ná
kupem dárků to neměli snadné. Vý
běr nebyl o mnoho lepší než jiné
roky; ženy si stále stěžují na neele
gantní obuv, na staromódní klobouky
a čepice, které jsou ze spalného ma-

teriálu a nekvalitní. Také se jim ne čs. občané museli smířit s tím, co do
zamlouvají dámské kabelky. Poměrně stali koupit, když nemají jinou mož
uspokojivý byl výběr šperků. Jinak se nost. Mnozí z nich se už dobře na
dobré věci ani nepamatují. Vánoční
svátky měli v Československu pouze
v neděli 24. prosince a na Boží hod
ZÁJEM O STALINOVU SOCHU
vánoční v pondělí 25. prosince. Na
V PRAZE
tyto dny vláda nařídila mobilisaci
Londýnská firma British Monumenfol pracovních sil a uložila zaměstnan
Repaires požádala československý ko cům podniků, závodů a úřadů, aby o
munistický režim o povoleni, aby svátcích vyložili všechny předržené
směla zbourat Stalinovu sochu v Pra železniční vagony. V celé republice
ze. Podle prohlášení vedoucího. před bylo před vánocemi nevyloženo pět
stavitele této firmy se odhaduje, že a půl tisíce vagonů a protože je ne
Stalinova socha váží na 18 tisíc tun. dostatek vagonů, byla tím ohrožena
Firma má v plánu dopravit části přeprava výrobních hmot i vyrobené
pomníku po Vltavě do Hamburku a ho materiálu a tím také plnění výrob
odtud do Velké Británie, kde chce ního plánu. Zasáhly mrazy a tak
materiálu použít pro výrobu pomníků mnoho lidí, kterých se výzva vlády
týkala, rozumně zůstala doma. Va
a krbů.
gony vyložili z větší části „vojenští
dobrovolníci". Jinak ani letos nebyla
NOVÝ UPRCHLÍK —
ČS. OBCHODNÍ ATAŠÉ V RAKOUSKU v Československu pravá silvestrovská
51-letý čs. diplomat Josem Munzar nálada a každého tísnila obava z bu
požádal v Německé spolkové repu doucnosti. Náladu čs. veřejnosti snad
blice o politický asyl. Munzar, který nejlíp charakterisuje silvestrovský vtip
byl obchodním atašé československé pražského rozhlasu: Za dvě hodiny
ho velvyslanectví ve Vídni, přijel před jsme v Moskvě, za dva dny na Měsíci
koncem uplynulého roku vlastním vo a za dva měsíce vám Obuva opraví
boty.
—ar.
zem do spolkové republiky.

Sokolstvo měli komunisté na muš
ce už od oné chvíle za války, kdy se
jim zazdalo, že by se mohli pokusit
o
zkomunisování
Československa.
Nedovolili největší organizaci ve stá
tě, aby se vyvíjela po svém, vybírali
si a prosazovali činovniky, kteří jim
byli po chuti, ale to všechno nezlo
milo sokolskou duši, která zůstala
demokratická — proto protikomuni
stická — a jako první slety jasně ří
kaly Rakousku »jsme proti vám:, tak
doposud poslední slet řekl komuni
stům jsme proti vám-.
Sokol měl vždycky v dobách, kdy
byl národ ujařmen, zastavenu čin
nost. Za první světové války -za Ra
kouska, ve druhé světově válce pod
nacisty, teď i pod komunisty. Ale to
není konec Sokolstva. To je pouze
přezimováni, sbírání sil v podzemí k
novému rozkvětu, k novému roz
machu. Až přijde nové politické jaro,
československé pláně zase rozkvetou
bílými halenami sokolských žen a
červenými košilemi sokolských mužů.
Sokolská polnice, která zněla pove
lem k lak mnohému vítězství v minu
losti, dá k němu signál i v budoucnu.
Až Sokol zavolá, šiky borců nastoupí,
jak jim bude velet povinnost, vštěpo
vaná jim generacemi hnutí, jehož sto
letého požehnaného díla budeme v
roce 1962 vzpomínat
a s láskou i pýchou oslavovat.
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BOURÁ SE STALIN? STĚHUJE GOTTWALD?
(Dokončení se str. 1.)
Novým vicepresidentem Akademie byl — už
po antistalinském sjezdu v Moskvě! — zvolen
Ladislav Stolí, požívající již od osvobození ze
jména mezi kulturními pracovníky pověst bez
ohledného stalince. — A těsně před Vánoci byl
do funkce předsedy Nejvyššího soudu znovuzvolen Josef Urválek, který v době po komu
nistickém puči patřil k nejtvrdším vykonavate
lům bolševického „práva"; poslal na šibenici
Slánského a jeho soudruhy, ale bohužel i dlou
hou řadu nckomunisiů, politických odpůrců re
žimu. —
Taková je tedy „destalinizační" linka vedení
KSČ: Na jedné straně kárat a trestat „Josefa
Nováka" místní, okresní a nejvýš krajské
„soudruhy Neomylné a Nedotknutelné" či ob
čany „X." a „Y.", kteří se údajně (anebo do
opravdy) klaněli sochám a obrazům J. V. Sta
lina a našich stalinistů, — a na druhé straně
držet u moci nebo dokonce povyšovat ty, kdo
kulty pochybných osobností (doslova) stvořili,
kdo občany k sochám a obrazům naháněli;
tento postup je odůvodňován „úctou k autori
tě", což je nové označení (československých a
východoněmeckých komunistů) pro starý „kult
osobnosti".
Domníváme se, že o účinnosti této „politiky"
vedení KSČ, která má tolik (stalinského) másla
na hlavě, lze docela oprávněně pochybovat.
Ono, jak se mezí lidem říká, odsud až potud!
osm
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ČESKÉ SLOVO

Kolektivisace snížila životní úroveň

České Slovo

ÚPADEK VÝROBY POKRAČUJE. ZÁSOBOVÁNÍ MĚST SE ZHORŠUJE.
V šestnáctém mírovém roce stojí českoslovenští občané v městech ve frontách na maso a
na drůbež, na vejce a na odstředěné mléko, na máslo, ovoce a zeleninu. Na venkově se
v prodejnách komunistického obchodu tyto výrobky dokonce ani neprodávají. Nedostatek
nejvýznamnějších potravin je výsledkem nerozumné hospodářské politiky KSČ a kopírování
sovětských vzorů, fušerského plánování zemědělské výroby a rozeštvávání sousedského sou
žití našich vesnic třídním bojem, zotročování rolnického lidu v kolchozních družstvech a od
borné neschopnosti komunistických kádrů, kteří dnes v československém zemědělství rozhodují
a komandují. Situace se rok od roku zhoršuje. Zhoršila se také v roce 1961.

ČESKÉ SLOVO — noviny československého exilu
—■ vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Vy
dává a za redakci odpovídá J. Parma. Redakce
a administrace: České Slovo, Můnchen 27, Postfach 91, Germany. Řídí redakční kruh. Tiskem
Buchdruckerei Dr. Peter Belej, Můnchen 13,
Schleissheimer Str. 71. Podepsané články nemusí
vždy vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých vý
tisků: Německo 85 Pfg„ Rakousko 5 Sch., USA
.$ 0,25. * Předplatné na rok 1962: Austrálie
£ 1/10, Francie 12 NF, Iřalie 1.400 Lir, Kanada
S 2,50, Maroko 13 Dir., Německo 8,50 DM, Nor
sko 15 Kr., Rakousko 55 Sch., Švédsko 11 Kr.,
Švýcarsko 10 sfr., Velká Britanie £ 1, USA
$2,50, ve všech ostatních zemích $2,50, nebo
ekvivalent v iamní měně. Příplatek pro leteckou
zásilku pro Severní Ameriku, Afriku a Blízký
východ US š 2,00, pro ostatní oblasti US $3,00,
nebo ekvivalent v místní měně. * Prosíme Čte
náře, aby poukazovali předplatné zástupcům
listu ve své zemi a jim také sdělovali změny
adres. * Naši zástupci:
AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
Adeíaide, Semaphore, S. A.
KANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gerald Ave.,
Montreal —■ Ville Lasalle, P. Q.
VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÁCLAVÍK, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
S.W. 4.
SPOJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
318, New York 21, N. Y.
Z ostatních zemí oznamujte změny adres a
uhrazujte předplatné přiložením bankovního
šeku, případně bankovek k dopisu přímo ad
ministraci Českého Slova, Můnchen 27, Postfach 91, Germany.

Kolektivisace
Kolekiivisace českslovenského zemědělství je
dnes v podstatě dokončená. Úmysl zkolektisovut
československé zemědělství podle sovětského
vzoru ohlásila KSČ brzy po komunistickém puči
v roce 1948. Venkov se kolektivisaci všemožně;
bránil a rolníci hromadně odmítali do kolchoz- ■
nich družstev (JZD) vstupovat. Jejich odpor lá
mal režim hospodářským a administrativním te
rorem. Téměř z každé vesnice byli někteří rol
níci „na věčné časy" vypovězeni a celé deseti
tisíce jich režim poslal do kriminálů anebo na
nucené práce. I presto trval kolektivisační pro
ces déle než 12 let. Do konce I. pětiletky bylo
zkolektivisováno 42.6% půdy, především větších
a středních rolníků. V druhé pětiletce (1956 až
1960) byly v prvních třech letech kolektivisovány usedlosti střední, kdežto v posledních
dvou letech hlavně hospodářství malorolníků,
kde šlo režimu také o to, aby získal pro kol
chozní družstva co nejvíce pracovních sil. Kon
cem roku 1961 bylo již zkolektivisováno přes
91% orné půdy. Z toho obhospodařují státní
statky asi 20% a kolchozní družstva přes 71 %.

Životní úroveň v JZD
Mzda v JZD je podstatně nižší než mzda ve
všech ostatních oborech. Poslední srovnavatelné
údaje jsou z roku 1959, kdy dělnická měsiční
mzda činila průměrně 1309 Kčs. Průměrná mě
siční mzda pracujících členů JZD činila však v
roce 1959 pouhých 519 Kčs. Mzda družstevníků
se skládá z odměny peněžní a naturální, tj. z
určitého množství obilí, brambor a pod. Při
zahájení kolektivisace, KSČ tvrdila, že v kol
chozních družstvech bude životní úroveň rok
od roku stoupat. Ve skutečnosti soustavně kle
sá. Od roku 1956 do roku 1959 klesla peněžní
odměna o 17% a pokles pokračoval i v letech
1960 a 1961. Hodnota naturální části odměny
klesla od roku 1956 do roku 1959 o celých
45%. Pokles se nezastavil ani roku 1960 a v
roce 1961 byl ze všech let nejprudší. Vydávání
naturálií je režimu solí v očích a nevybíravě
usiluje o jejich úplné zrušení. Chce dosáhnout,
aby i družstevníci dostávali pouze peněžní od
měnu, jako ostatní pracující, ale družstevníci se
tomu zoufale brání. Plným právem, poněvadž
by se tím jejich životní úroveň stala ještě ne
jistější. Peněžní mzda se totiž v JZD nevyplácí
za odpracovanou dobu ani za pracovní výkon,
nýbrž podle dosažených hektarových výnosů a
pod. KSČ tím přenáší podnikatelské risiko za
mizerné výsledky kolchozních družstev na je
jich pracující členy, ačkoliv tito nemají na ho
spodaření pražádný vliv.
V příštím čísle Českého Slova pojednáme o
JAROMÍRA ŽÁČKOVA „60"
úsilí režimu přimět družstevníky k omezení záDne 16. ledna 1962 se v Chicagu dožívá šede
humenkových hospodářství, o útěku mládeže
ze zemědělství a o tom, jak na komunistické sáti let Jaromíra Žáčková, bývalá členka
experimenty se zemědělství doplácí českoslo československého parlamentu a významná žen
ská pracovnice. Narodila se ve Studénce u
venský občan nižší životní úrovní.
Ostravy a jíž od svých dívčích ief se aktivně
zapojila do veřejného politického života, nej
dříve ve hnutí mládeže národně sociální a od
SVĚT A MY
r. 1930 byla zemskou tajemnicí žen čs. sírany ná(Dokončení se str. 1.)
tím bylo udržovat myšlenku svobody živou jak rodně-socialistické na Moravě. Vynikla jako vý
mezi exulanty tak na mezinárodním fóru. Brzy borná řečnice a debaférka, absolvovala mnoho
však může hýří od exilu očekávána aktivnější veřejných projevů, táborů lidu a schůzí a ne
a odpovědnější úloha. Půjde o to vytěžit ze bylo snad jediné obce na Moravě, kde by tuto
všech nedávných a očekávaných změn co nej obětavou národní a ženskou pracovníci ne
více a převzít větší úkoly než dosud bylo znali. Roku 1935 byla zvolena za brněnský vo
možné. I na naší straně bude třeba více jednot lební kraj do poslanecké sněmovny, kde se
nosti, pevnosti a prozíravosti. Také u nás po pilně zúčastnila práce na sociálním zákono
dárství a zásobovacích problémech. Válka však
třebu jednotnosti je zvláště třeba zdůraznit.
Tok událostí, který nazýváme dějinami, jak přerušila její záslužnou práci pro čs. ženy. Ro
mile uplynul, oiáčí se pro nás příznivějším ku 1945 byla zvolena znovu do parlamentu,
směrem. Naším přáním na prahu Nového roku kde patřila ke skupině statečných a odvážných
je, aby tento směr se udržel a aby sesílil. A poslanců, kteří se stavěli na odpor komunistic
pokud je na nás, abychom na vahách dějin ne kým snahám po diktatuře v Československu. Po
komunistickém puči v únoru 1948 se zachránila
byli shledání lehkými.
před zatčením útěkem do exilu. Po krátkém
pobytu v uprchlickém táboře v Solnohradě se
ZDAŘILÝ ÚTĚK PŘES ČS.-BAVORSKÉ HRANICE Jarmile Žáčkové podařilo dostat do Londýna,
Na Boží hod vánoční 25. prosince 1961 se kde žila se svým manželem, než vyemigrovali
podařilo šestičlenné rodině nedaleko Třístolič- do Spojených států. Jubilantka, jakoby ani těch
níku šťastně překročit Čs.-bavorské hranice a šedesát let na sobě neměla, je nadále neúnav
dostat se do Pašova, kde požádala o asyl. ná a horlivě se v Chicagu zapojila do veřejné
Jsou to manželé Rudolf a Aloisie Zedníkovi a práce. Pracuje v krajanských ženských organijejich čtyři děti ve veku od čtyř do dvanácti sacích, jako jsou Dobročinná Dámská společ
let. Uskutečnili svůj útěk přes zasněžené Šu nost, Bohemian Civie Club, Čs. Jednota ame
mavské hory za patnácti stupňového mrazu. rických spolků, a Oblastní výbor Čs. Národ
Manželé prohlásili, že při přípravě na útěk se ní rady Americké. Je také publicisticky činná
spoléhali, že jim pomůže mrazivé počasí a v americkém i krajanském tisku a neopomene
určitá služební ledabylost pohraničních strážců jediné příležitosti k účinnému zásahu ve pro
v době vánočních svátků. Je to po mnoha mě-: spěch československé věci a společného boje
sicích prvý případ, kdy se zdařil útěk na tomto 1 za obnovu svobody a nezávislosti českosloven
úseku čs.-bavorské hranice, která je mimořádně ( ské vlasti. Přejeme jubilantce hodně zdraví a
opevněná a střežená.
| síly do dalších let!

Záznamy

Práca dne 5. února 1961 připustila, že >mnohé
čs. školy začali vyučovanie horko-ľažko v ok
tóbri alebo dokonca až v novembri (místo v
září! pozn. i.), pretože ich naháňali na zemiaky
a cukrovku \
Povězte mně, milý čtenáři, jaký je rozdíl
mezi nezodpovědnými rodiči (z malé slovenské
vísky), kteří více z nevědomosti, víc z. potřeby
vylepšit životní podmínky rodiny nepošlou
synka do školy a zapřáhnou ho do práce —
jaký je rozdíl mezi jimi a režimem, který' vě
domě, s úmyslem oddaluje děti od školy a na
hání na »brigády^?f
Je mezi nimi velký rozdíl: Nebol zatím co
ti z obce X. si dobře neuvědomuji, co činí a
může jim tedy být odpuštěno, komunisté vědí
až příliš dobře, čeho se dopouštějí; jejich cho
vání je (i v tomto případě) neodpustitelné.

ZEMŘELA STATEČNÁ ŽENA
Ve věku 76 let zemřela 27. listopadu minulé
Kolchozní gigantomanie
ho roku paní Helena Čapková-Palivcová, spiso
Původně platila zásada; v každé katastráln
vatelka, sestra bratří Čapků a žena jak nacisty obci jedno JZD. Asi před rokem vydala všah
tak komunisty dlouhá léta žalářovaného bás strana příkaz, aby se 3—4 JZD spojovala \
níka Josefa Palivce. Jméno této ušlechtilé ženy „mamutí družstvo", jak tato sloučená družstve
se i po komunistickém puči objevilo několikrát nazývá Antonín Novotný. Rozkaz je rozkaz c
v novinách. Nikdy však úplně. Když jí režim mamutí duržstva rostla proto jako z vody. Zc
spílal, psalo se o ní jako o Heleně Palivcové několik měsíců se sloučilo přes polovinu JZD
a připomínalo se nejvýš to, že je matkou He Vedly k tomu různé důvody. Předně se režim
leny Koželuhové. Když však nyní zemřela, Li opičil po Sovětech, kde se kolchozy slučoval)
terární noviny a Lidová demokracie o ní psaly také. Dalším důvodem byla smutně proslulá gi
jako o Heleně Čapkové a připomínaly její dva gantomanie stalinistického vedení KSČ a jehc
slavné bratry. Začátkem března 1959 se v Ru bláhový názor, že čím budou kolchozní lány
dém právu objevil nechutný útok, v němž se větší, tím větší budou hektarové výnosy. Strane
tvrdilo, že prý bývalá milionárka Helena Pa- se také domnívala, že v obrovitých družstvech
livcová pobírá neoprávněně důchod 700 korun se jí podaří přimět družstevníky k větší posluš
měsíčně a že by prý bylo třeba se na její pří nosti a zdůrazňovala, že v nich bude přísné
pad důkladně podívat. A už příští měsíc Rudé pracovní disciplina. Zároveň s tvořením „ma
právo triumfovalo, že bývalé milionářce Paliv mutích družstev" došlo ke spojování venkov
cové byl důchod odňat. Je to socialistický hu ských obcí, mluvilo se o bourání chalup a stav
manismus, zbavit 74 letou ženu, jejíž muž byl bě činžovních domů pro družstevníky. Probuze
dosud v žaláři, posledních prostředků? Krátce ní z této gigantomanie nedalo na sebe dlouho
nato byla paní Čapková-Palivcová zatčena a čekat. Komunističtí funkcionáři, kteří hospoda
podrobena několikadennímu výslechu. Literární řili mizerně i v malých JZD, v „mamutích druž
noviny nyní napsaly: „Nemocné srdce paní stvech" si vůbec nevěděli rady. Všechny pro
Heleny Čapkové podlehlo poslednímu úderu blémy byly nepoměrně větší a výroba začala
dlouhé nemoci." A poslednímu úderu režimu, prudce klesat. Vedení KSČ bylo proto nuceno
který se hlásí k socialistickému humanismu. — příkaz o tvoření „mamutích družstev" odvolat
Snad nejhorší urážky se však režim na zemřelé a slučování JZD „dočasně" zakázat.
dopustil tehdy, kdy ji označil za bývalou milio
Samostatní rolníci
nárku. Z prvního manželství měla sice paní
Koncem roku 1961 bylo v soukromém vlast
Čapková-Palivcová značný majetek, ten však
nebyl nikdy cílem a smyslem jejího života. Když nictví už pouze necelých 9% půdy. KSČ se však
jí komunisté sebrali všechno, brala to s lehkým netají pouze úmyslem zmocnit se i těchto po
srdcem u vědomí, že jsou ještě důležitější hod- sledních zbytků soukromé půdy. Dosud se jí to
nepodařilo proto, že tito nejdrobnější držitelé
noly.
Helena Čapková-Palivcová se narodila 28. zemědělské půdy se kolektivisaci nejrozhořče
ledna 1886 v Hronově a dětství prožila se svý něji brání a poněvadž většinou jde o domkáře,
mi bratry. Roku 1920 vydala knihu vzpomínek kteří zároveň pracují v průmyslu, v dopravě
Malé děvče, kterou psala pro své dvě dcery. nebo na stavbách, režim si netroufá proti nim
Také Kolébka, apotheosa mateřství z roku 1922, postupovat tak bezohledně, jako postupoval
má podobné zaměření. Teprve ve své třetí prá proti ostatním rolníkům. Kromě toho jde často
ci, v románě O živé lásce, se autorka pokusila o nevhodně položená políčka, která se k ob
o umělecký výraz. Poté se na desítky le! od dělávání ve velkém nehodí nebo o málo úrod
mlčela a až na konci života dopsala vzpomín nou a namnoze také svahovitou půdu v hor
ských oblastech. Režim úzkostlivě tají, kolik
ky na své bratry.
V druhém manželství žila paní Helena Čap rodin si soukromé vlastnictví půdy dosud uhá
ková s básníkem Josefem Palivcem, který pů jilo. Je jich pravděpodobně stále ještě na
500.000, z nichž naprostá většina má méně než
sobil jako diplomatický úředník v Paříži a u
Společnosti národů a který je vedle několika 2 ha.
vlastních sbírek známý jako vynikající překla
datel moderní francouzské poezie, hlavně Valéryho. Za nacistické okupace byl Josef Palivec právě tak jako jeho švakr Josef Čapek
zatčen a odvlečen do koncentráku. Zemřelá
byla za svého muže a bratra intervenovat až
u Emila Hácny. Ten prý se však dal z bezmoci
a naprostého zoufalství do pláče. Zatím co O POKRYTCÍCH, KTEŘÍ SE VYDÁVAJÍ 2A
Josef Čapek na konci války zemřel, Josef Pa-čest a svédomí naší epochy.
A O -ČISTÉM NEBI KOMUNISMU-;
livec se vrátil do Prahy; ze svobody se však
těšil jen krátce. Po puči byl znovu zatčen a
Bratislavská (komunistická) Pravda otiskla
na základě falešných obvinění odsouzen v taj dne 10. listopadu m. r. list svého dopisovatele
ném procesu k mnohaletému žaláři. Oficiálně z Giraltoviec. Soudruh P. Semačík napsal:
■■'Na výročnej schôdzi komunistickej strany
byl rozsudek oznámen v Rudém právu až roku
1959. Znovu intervenovala paní Palivcová na Slovenska v strednej všeobecno vzdelávacej
Hradě, ale „dělnický president" a „spisovatel" škole v Giraltovciach sa diskusii vela hovorilo
Antonín Zápotocký pomohl stejně málo jako o probléme, ktorý už niekoľko rokov narúša
vyučovanie. Hovorilo sa o žiakoch z obce KalEmil Hácha. Nepomohly ani intervence západ
ništc. Zdá sa by( priam neuveriteľné, že sa
ních spisovatelů a jejich organisací. Režim ne ešte nájdu rodičia, ktorí využívajú svoje deti
ustoupil, dokud žalářovaného básníka a jeho pre prácu na poli a nedovolajú im navštěvovat
ženu nepřivedl na pokraj fyzického zničení. — školu ... Nadzáváme sa, že takéto rodičia veľ
V paní Heleně Čapkové-Palivcové neodešla mi škodia svojim deľom.velká spisovatelka, nýbrž velká a statečná
Jistěže lakoví rodiče těžce ubližuji svým dě
žena ,která v galerii našich velkých postav tem. Piácc dává životu hodně z jeho smyslu,
ale
nikdy ne všechen: škola, učeni, vdělávání
patří vedle popravené Milady Horákové.
J.D. je jeho velmi důležitou součásti.
Myslíme to s občany z Kalnište a obci, kde
se uvažuje o školní docházce podobným způ
Brno. Jihomoravský kraj plánuje výstavbu 11 sobem upřímně. Nikoliv však komunisté. Mů
žeme soudruhům z komunistické strany Slo
nových přehrad a 447 rybníků. Do roku 1980
venska (která je částí KSČ) připomenout hlá
mají být vybudovány také skupinové vodovody šení bratislavského rozhlasu, vysílaná 11. října
v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské 1959, v němž se pravilo, že 'žiaci 6., 7. a 8.
Hradiště, Kroměříž, Zlín a v oblastech Velkého ročníka miestnej školy... boli uvoľnení na
Meziříčí a Valašských Klobouk.
zber zemiakov ■. A bratislavská (odborářská)

Člověk by si myslel, že pokrytectví komu
nistů má své určité meze. Ale ono je, věřte
mi, skoro bezmezné ...
Předcházející záznam je ukázkou, jak se cho
vají v (zdánlivě jen) malých věcech. — V dru
hé polovině října loňského roku přišly na
moskevském sjezdu bolševiků na přetřes věci,
které otřásly celým civilizovaným světem: ty
hrůzné historky o hrůzných činech lidí, kteří
ještě docela nedávno vedli, dirigovali světové
komunistické hnuti. O Stalinovi, Molotovovi,
Vorošilovi... To hýbáni mrtvolami...
Československé noviny přinášely podrobné
zpravodajství. A přesto si úvodní kář Rudého
práva (dne 3. listopadu 1961) troufl tvrdit, ci-

| tuji doslova, že ^komunistická strana... je ctí
i a svědomí naši epochy :.
i
Představte si, co je pak asi ''čest- a co je
asi svědomí-' v myšlení komunistů?
Jakýsi sovětský režisér natočil film, který
má název ^Čisté nebe . Natočil jej někdy na
konci šedesátého, na začátku jednašedesátého
roku. Obsah: Sovětský letec-hrdina, se vrací
z hitlerovského zajeti domů, do SSSR. Ale pro
tože tam vládne Stalin, padá do nemilosti; Sta
linův Sovětský svaz nesnáší zajatce, by( sebehrdinější, podezřívá je. Letec je šikanován,
pronásledován.
.Sráží ho<, napsal Stanislav
Zvoníček v Rudém právu z 5. listopadu m. r.,
■tupý byrokratísmus a funkcionářská zlovůlm.
(Míněna byla bezesporu tupost a zlovůle k o ■
munistických
funkcionářů.)
Nakonec
onen letec dostává zpět všechna vyznamenání
a potřebné legitimace.
Symbolicky je řečeno, že Chruščov dává
všechno do pořádku... Kult vousatých, tvr
dých Stalinů, řečeno stručně, je vystřídán kul
tem holohlavých, odpouštějících Chruščovů.
Citovaný soudruh Zvoníček napsal závěrem
svého posudku: ; Nelze se zdržet hlasováni,
nelze stát stranou, pravdu a nové vztahy na
šeho lidství je třeba dobývat. Žádné ‘staré
trosky nesměji být překážkou. Cesta k čistému
nebi komunismu je otevřena.«
Nehledě k tomu, že "nebe - a "komunismus^
spolu vůbec nejdou dohromady, márne velké
pochybnosti, že vedeni KSČ zajímají věci jako
pravda -, > nové vztahy našeho lidslvi« a pod.
Staré trosky stalinismu jsou mu stále ještě milejší.
fousek
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Novotný, Ulbricht a Gheorghiu-Dej nechtějí vyklidit pole

Komentáře
DESTALIN1SACE. Při likvidaci stalinismu v’
Československu nemají Češi a Slováci zapotře
bí, dovolávat se cizích, falešných proroků lení-|
nismu, jako je Chruřčov. Nám zločiny stalinis
mu a komunismu vůbec nepotřeboval odhalovat
až dvacátý nebo dvacátýdruhý sjezd Sovětské
komunistické strany. Víme o nich už čtyřicet lei
od očitého svědka, který sice tehdy ještě ne
mohl znát termín ,,stalinismus", protože tenkrát
ještě neexistoval, který však věcně analyzoval
počátky Sovětského svazu a geniálně před
vídal, kterým směrem půjde vývoj. Byl to Tomáš
Gorrigue Masaryk. — V článku „O bolsevictví"
napsal Masaryk 1. ledna 1921 v pražském dení
ku „Čas" „Bolševická masa a zejména ti, kdo
se k ní připojují z vypočítavosti, je nevzdělaná;
bolševičtí vůdcové jsou velikou většinou polovzděloní. V bolsevictví není přesné vědy. Jeho
nedostatky a chyby jsou ovocem polovzdělání,
diletantismu, amatérismu a fanatické, slepé víry.
Bolševici jsou lidé jediné knihy, a ti jsou vždy ।
nebezpeční." — V memorandu o americké a .
evropské pomoci Rusku, napsaném v lednu
1922, Masaryk prohlašuje: „Bolševickou metodu
lze charakterisovat jako tak zvanou diktaturu
proletariátu. Je to nesvoboda, pokračování
carismu a jeho absolutismu. Ze starého a osvěd
čeného hesla moderní demokracie «liberté,
égalité, fraternité- bolševici vymítili svobodu
nadobro. Lenin v každé řeči doznává, že bol
ševici chybovali a chybují a že se musí učit
a učí chybami. Avšak chybami se dnes nikdo
nemusí učit abecedě společenského a politic
kého soužití; a ty chyby stály tisíce a tisíce
životů. V bolsevictví se projevily orgie nevzdě
lanosti, násilnictvi a korupce v té míře, že se
ideové a ideální tužby komunistů neuplatnily.
Jestliže Rusové chtějí mít režim komunistický
podle svého způsobu, je to jejich věcí. Ale
absolutismus přímo caristický, nesvoboda a ne
lidské utrácení životů je věcí lidstva a lidskosti.
Proto požadavek svobody. Žádáme-li svobodu
od Rusů, musíme přát svobody také Rusům.
O komunismu není sporu, ale o to, jak se
provádí." — V stati „Sovětské Rusko a my"
napsal //asaryk roku 1920: „K bolševickému
převratu dne 7. listopadu 1917 došlo pomocí
vojska a nikoli revolucí dělnictva ... Tuto stra
nickou diktaturu provedlo tedy vojsko a voj
skem a policií se tato diktatura stále posud
udržuje — nikoli širokými masami dělnickými.
Taková je skutečnost. Bolševici se nanejvýš bu
dou hájit tím, čím se hájil Bonaparte a všichni
uzurpátoři, že se totiž masy s převratem spřáieh. Skutečně také Lenin provádí svou teorii
o avantgardě. Věcně a objektivně souzeno, není
tato teorie nic víc než fíkový list pro nahotu
diktatury diktátorů a bolševického militarismu."
— V článku „O tak zvané diktatuře proletariá
tu" napsal Masaryk roku 1921: „Lenin a bolše
vici se pro svou diktaturu dovolávají Marxe ne
právem, neboť jejich diktatura je politická ve
smyslu starého absolutistického režimu car
ského. Bolševický stát je teroristický. Moskev
ský centrální výkonný výbor, docela jak ten
francouzský král, vládne, panuje, ale nespra
vuje." — Ve stati „Slované po válce" Masaryk
napsal v roce 1922: „Komunismus sovětský je
přísně souzen, nanejvýše státním kapitalismem
a komunismem vlastně negativním, to je spo
lečnou bídou a nouzí."

TROCKÉHO VRAH ZATČEN V PRAZE?
„Vrah mého manžela odjíždí teď do Česko
slovenska — bud aby tam byl vyřízen nebo
aby tam dostal odměnu." Těmito slovy komen
tovala Natalia Trocká v létě 1960 odjezd vra
ha Lva Davídoviče Trockého z Mexika přes
Kubu do Prahy. Vdova po Lvu Trockém žije
stále v oné vile, na pokraji hlavního města
Mexika, kde byl její muž 20. sípna 1940 bru
tálně zavražděn. A dvacet let je maximální
trest, který v Mexiku uvalují na vraha. Nemají
tam trest smrti. Vrah Trockého si tedy až na
několik měsíců odpykal svůj trest v mexickém
žaláři. Mluvíme o vrahu Lva Trockého — a
neřekli jsme stále ještě jeho jméno. Důvod je
prostý: Kolem jeho jména je rouška záhady.
Když byl v roce 1940 zatčen, řekl, že jeho
jméno je Jacques Mornard van der Dreschd.
Později se však zjistilo takřka mimo pochyb
nost, že /Mornard není Belgičan, nýbrž španěl
ský komunista a že jeho pravé jméno je Ramón Mercader. Mercader vstoupil za španěl
ské války do služeb NKVD, později dostal po
kyn zavraždit Trockého, a od vraždy v Mexiku
vede cesta přes mexický žalář k českosloven
skému cestovnímu pasu, k čs. diplomatickému
doprovodu a nakonec k letence do Prahy.
Avšak v Praze se asi právě teď, v době dru
hého stupně destalinisace, píše ještě jedna
kapitola této pochmurné historie. Natalie Troc
ká znovu požádala sovětskou vládu, aby jmé
no jejího zavražděného manžela byla očištěno.
A tak se znovu dostala na veřejnost historie
Trockého vraždy a vraha Mercadera. Podle
nejnovější zprávy Moskva nařídila čs. komuni
stům, aby Mercadera v Praze zatkli a poslali
ho do Sovětského svazu, kde — bude postaven
před soud jako Stalinův kat.

Odstalinštění se stalinisty?
(Dokončení se sir. 1.)
však je, že dovolil polským intelektuálům, aby ly, v nichž se obyvatelstvo nemůže dostatečně
Ulbricht a Gheorghiu-Dej byli ve východním zahájili v tisku — dokonce i v listech komuni podílet na vládě. — časopis italské komunistic
Německu a v Rumunsku u moci hned od samé stické strany — kampaň za větší demokratisaci ké mládeže — NUOVA GENERAZIONE při
ho zrodu tamních komunistických režimů, a tak vědeckého, kulturního i politického života. Mezi rovnal nynější Chruščovův postup k Stalinovým
si museli najít jiné výmluvy. Oba měli stejný prvními, kdo se ozvali, byl bývalý spolupracov praktikám let 1936/37. Tehdy „zápasil Stalin na
nápad □ představili se svým užaslým pod-1 ník Einsteinův, atomový Infeld, který vyzval vrcholu proti tak zvané protistranické skupině,
daným jako odedávní proiistalinisté. Ulbricht | komunistické režimy, aby nesoutěžily se západ ale strana byla ze všeho téměř vyloučena. Netvrdil, že byl zvláště na kordy s Berijou, který ními státy jen ve výrobě oceli a raket ,ale i v budou-li odstraněny četné protiklady Chruščo
prý chtěl vydat východní Německo na pospas míře svobody, kterou poskytují svým občanům. vových prohlášení, pak se sotva kdy podaří po
kapitalistům, a Gheorghiu-Dej si posteskl, že Infeldovi pak začaly hlasitě přizvukovat jiné stavit pevnou hráz proti návratu stalinské éry
prý byl se svým protistalinismem ve vedoucích ' známé osobnosti, mezi nimi i členové komuni chyb a zločinů. Musíme pamatovat na výrok
stranických orgánech vždycky v menšině a ča-! stické strany. A tak čteme v polském tisku Trockého, že likvidace vnitrostranické oposice
sto docela sám, takže se nemohl prosadit. Oba i prakticky den co den tak zanícené ódy na sná vede k degeneraci strany, k teroru a ke kultu
také svalili podobně jako Novotný všechnu' šenlivost a svobodu, jako je třeba článek mla jednotlivce", — čteme dále v článku, který
vinu na stranické předáky, které sami za Sta dého komunistického novináře Beylina v časo končí výzvou ke změně stanov italské komuni
lina a tedy s jeho souhlasem likvidovali: Ul pise Przeglqd kulfuralny, který končí těmito stické sírany, aby byla „zaručena volná vý
bricht na Zaissera, Schirdewana a všechny slovy: „Likvidovat svobodu proto, abychom se měna myšlenek".
ostatní skupiny, které se stavěly proti jeho vyhnuli nesnadnému životu, je podobné, jako
V Bologni řekl nedávno člen předsednictva
despotismu, a Gheorghiu-Dej na Annu Pauke- kdybychom spáchali sebevraždu ze strachu před ÚV strany, Fortunati, že „nemohou existovat
rovou a jiné oběti minulých čistek, mezi kte smrtí. Před takovou alternativou nám zdravý jen strany s výsadou dávat instrukce o strany,
rými bylo ve skutečnosti několik vyslovených rozum káže, abychom zvolili život." Kdy bude které musí jen poslouchat a učit se". V Togliatani istalinistů.
। me něco takového číst v československém iiho straně se stále častěji ozývá volání po
Živkov měl výhodu v tom, že měl po ruce! tisku?
bv „italské cestě k socialismu". Zmínku o ní najde
dosud žijícího, i když chřadnoucího bulharské
te také v politickém prohlášení sekretariátu KS
ho stalinečka Červenkova, po kterém převzal
Itálie z 28. listopadu: „Autonomie národních
za první destalinisačni vlny vedení strany. ČerBuď jak buď, XXII. sjezd KS SSSR vyvolal stran je nezbytností. Nyní by se v mezinárod
venkov tedy mohl posloužit i tentokrát jako zmatek, nejistotu a vnitřní spory ve všech ko ním hnutí nemohla udržet žádná řídící strana
hromosvod a tak byl vyloučen z politbyra pro munistických stranách na Západě. Jejich reakce nebo stát a žádné centralistické vedení".
tože se prý nechtěl polepšit.
na nové prolistalinské výpady brala ohled na
Ostatní dva východoevropští komunističtí vůdce. Bylo tedy přirozené, že se ozvaly hlasy
Revoluce víc než pravda
předáci, Kádár a Gomulka, mají pro éru stalin volající po t. zv. polycentrismu a autonomii jed
Diskuse italských komunistů, která nepostrá
ského teroru skálopevné alibi. Oba byli totiž — notlivých stran. Západoevropští komunisté jsou dala dramatických momentů, vyvrcholila začát
v oné době vězněni jako úchýlkáři. Kádár si závislí na Moskvě právě tak jako jejich sou kem prosince tiskovou konferencí v římskám
ovšem notně pošramotil reputaci, když roku druzi na východě, jenže žijí v demokratických paláci strany. Člen Togliatriho direktoria Gian1956 zradil maďarskou národní revoluci a státech a proto si dovolili volněji rozlišovat
carlo Pajetta odpovídal na otázky 200 domá
přijal vedeni kontrarevolučního loutkového mezi uznáváním Chruščovových zásad a uzná cích i zahraničních novinářů. Dotazy jednoho z
režimu. Ze strachu, aby ho nové odstalin- váním jeho metod. Jako roku 1956 (po XX. sjez nich a Pajettovy odpovědi řeknou víc, než dlou
štění nesmetlo, postupuje tedy velmi obe du) byla diskuse zvláště živá a zajímavá
hý komentář.
zřetně a stále zakřikuje tak zvané revisionisty,
Otázka „A to jste vy, komunisté, opravdu
kterých je mezi maďarskými komunisty stále
v Itálii, kde je největší a nejkapitalističtejší
věřili, že Trocký a jeho přívrženci byli fašistic
dost, aby si příliš netroufali. Celkem ochotně
komunistická strana na Západě
kými špiony a placenými německými agenty?
však přijal definitivní odsouzení stalinského (má roční příjem přes 20 milionů dolarů). Její : Když ne, proč jste to již dávno neřeklí?" —
teroru a neváhal na příklad konstatovat, že vůdce Paímíro Togliatti má na hlavě hodně Pajetta odpověděl: „Byli komunisté, kteří za
všechny komunistciké strany si nyní jsou rovny. stalinského másla. Poslanec Giorgio Amendola stávali odpovědná místa v KSI a v Internacio
V Polsku zmizely všechny vnější známky Sta začal vystupovat jako předák skupiny, žáda nále a kteří sensačním způsobem zcela otevře
linova kultu už za revolučního října roku 1956. jící otevřenou rozpravu, mimo jiné také o or- ně pranýřovali jisté věci. Myslím třeba na EuVůdce polských komunistů Gomulka se tedy ganisační reformě strany, která by směřovala genai Reále a Silone. Jsem rád, že jsem nestá1
mohl ihned — as čistým svědomím — pustit k „demokratickému centralismu". Tajemník ko na jejich straně, protože nakonec se dostal
do destalinisace opravdové. Udělal lo s velmi munistické federace mládeže, Rino Serri, podal mezi reakci." — Otázka: „Uznáváš, že pravde
slibným elánem. Především veřejně připomněl, 5. prosince 1961 ústřednímu výboru federace musí mít vždy přednost před revolucí?" — Pa
že Stalinův kult nespadl s nebe, nýbrž že vznikl zprávu, v níž prohlásil „Nestačí jen říci, že jetta: „Jsem přesvědčen, že se revoluce dc
ze stinných stránek sovětského systému. Přitom různé komunistické strany nejsou závislé na značné míry kryje s pravdou." — Otázka
se dokonce otřel o násilnou kolektivisaci sovět Moskvě. Nezískáme skutečnou nezávislost ani „Vždyť jsi řekl, že se může mlčet — v zajni
ského zemědělství zřejmě proto, aby obhájil když zavrhneme myšlenku vedoucí úlohy sovět revoluce." — Pajetta (rozhořčeně): „Mezi obě
existenci soukromých rolnických usedlostí v ské strany." Jako podmínky nezávislosti pak ma věcmi volím revoluci."
Polsku. Mimo to začal Gomulka ještě otevře uvedl vlastní národní politiku a spolupráci při
něji než Kádár zdůrazňovat samostatnost jed-1 utváření hlavní politické linie světového komu
Útoky na Toglíaftího
notlivých komunistických stran. Nejdůležiiější í nismu. Serri rovněž kritisoval komunistické stá
Demokratické síly Itálie možná již propásly
příležitost ke generálnímu útoku. Nejslaršímu
veteránovi dob Komínformy Togliattimu se to
tiž podařilo zastavit tlak mladší generace komunistcikých funkcionářů. 65-letý Togliatti však
doporučil vytvoření mnohých komunistických
středisek na národní základně, odmítl slepou
Známý britský muzikolog Erich Walfer White šel Anteš jako misionář šířit evangelium do poslušnost Moskvě a pro svou síranu vznesl
se vrátil nedávno z návštěvy Spojených států. Egypta, kde žil 12 let v Káhire. O svém půso nárok na právo sledovat vlastní ideologickou
Ve státě Severní Karolina navštívil také hudeb bení v Egyptě vydal knížku v Londýně, která linii. Takový „liberální" postoj se nezalíbil
ní archiv Marovských bratří ve Winston-Salem. není ovšem zdaleka tak zajímavá jako tři ko Moskvě a „Pravda" napsala, že oni cizinci,
O Moravských bratřích — Moravian Brethren morní skladby, které složil za svého pobytu v kteří chápají kult osobnosti jako degeneraci so
jak se jim v Americe říká — a o jejich dvou Egyptě. Jsou to 3 tria pro housle, violu a větského systému, jsou protimarxisté. Italské
největších střediscích, o Winston-Salem v Se violoncello, která jsou jeho jedinými světskými soudruhy napadli také francouzský předák
Thorez a Ulbrichtův orgán „Neues Deutschverní Karolíně a o Betleheme v Pennsylvanii skladbami.
naši čtenáři snad vědí. Pripomeňme si jen, že
V Egyptě bylo Antešovo zdraví podlomeno, land". Označili je jako sabotéry mezinárodního
na začátku pobělohorské doby se Bratří, ve Anteš se vrací do Anglie, kde se usadil ve Ful- komunistického hnutí. Východoněmečtí a čs.
dení Janem Amosem Komenským, nejprve od necku nedaleko Leedsu v hrabství Yorkshire komunisté (tajemník Koucký) odsoudili polycenstěhovali do Polska, odkud se pak jejich sbory a na sklonku svého života pak v Bristolu, kde trismus. Naproti tomu tvrdil maďarský Kádár,
šířily do Německa, Holandska, Anglie a také roku 1811 zemřel. Stejně jako svá tři tria z že všechny strany prý jsou autonomní a že není
do Severní Ameriky. Dnes jsou tyto sbory již Egypta, tak také později své další hudební zapotřebí vedoucí úlohy některé z nich. Go
staletí staré, ale jejich příslušníci si v Americe skladby z Anglie posílal Anteš věrně svým kra mulka se zase postavil proti ústřední nebo
zachovávají pevná pouta náboženská i kulturní janům a spoluvěřícím do Severní Karoliny. Tam oblastní organisaci komunistických stran. Tho
s odkazem původní jednoty bratrské.
jsou také dodnes v archivu ve Winston-Salem rez předhazuje takové plány Togliattimu. O
Muzikolog White zjistil ke svému překvapení, zachovány — celkem 38 děl. Anteš složil 25 italských komunistech ještě pravděpodobně
že v archivu Moravských Bratří ve Winston- vokálních skladeb pro několik hlasů a třináct uslyšíme více, ačkoli pomíjí jejich počáteční
Salem, kde v nejlepším případě očekával, že sborových skladeb, vedle zmíněných již skla rozhořčení a zápal. Příspěvkem k diskusi o
nalezne asi 100 hudebních skladeb, se nachází deb komorních, vesměs díla náboženská. Za úloze, kterou hrál v minulosti Togliatti je ne
přes 10.000 hudebních zachovalých rukopisů svého pobytu v Londýně se Anteš seznámil také pochybně nová knížka bývalého komunisty SeJednoty, která se tam usadila v roce 1752. V s Haydnem, který se o něm kolikráte ve svých niga, který líčí jeho kariéru a dosvědčuje jok
archivu jsou většinou rukopisy evropské hudby dennících zmiňuje. Od Haydna dostal také An byla nerozlučně spjata s růstem, autoritou,
17. století, mezi nimi mnoho skladeb Haydno- teš několik skladeb, které přepsal pro své ideologií a s mythem Josefa Stalina. Spor o
problémech polycentrismu, který vede Togliatti
vých. Ale jsou tam i vzácné původní nábožen bratry v Severní Karolíně.
Antešový skladby byly vždy přijímaný jak s Thorezem rozčeril hladinu. Togliattiho pod
ské i světské skladby muzikantů Jednoty, jako
J. Zdenky, J. F. Petra, J. Herbsta a v řadě ne americkými tak i anglickými bratřími s nadše pořili švýcarští komunisté. Koncem listopadu
poslední, Jana Anteše nebo Antoše. Antešovy ním. V Anglii se Antešovy skladby provozovaly otiskl jejich orgán La Voix Ouvriere- Amenosudy a jeho hudební odkaz Whita tak zaujaly, po celé 19. století? upadly však později v za dolovy poznámky o polycentrismu. Postavil se
žc postavu tohoto hudebního skladatele peč pomenutí, zatím co ve Spojených státech jsou tím za názory, ktere odsoudili francouzští bol
ševici jako oportunislické a revisíonistické.
livě prostudoval a po svém návratu do Lon znovu objevovány a obdivovány.
Britský muzikolog Eric White skončil svou Togliattiho podporují rovněž belgičtí komunisté,
dýna o něm udělal samostatnou přednášku
přednášku v Londýně přehráním několika uká ačkoli byli v minulosti vždy úzce napojeni na
s ukázkami jeho hudby.
Jan Anteš pocházel z české rodiny, jejíž pů zek z Antešových skladeb. Antešova hudba má Thorezovu stranu.
vodní jméno bylo Bluma. Protože však rodina pozoruhodnou sílu, hluboké citové i nábožen
Thorezova slepá ulička
byla pro své náboženské přesvědčení v po ské zanícení a velkou uhlazenost formální.
První tajemník francouzských komunistů, který
bělohorské době pronásledována, změnila si Svou melodičností patří nesporné k českému
jméno na jeho řeckou formu Anthos čili lidově hudebnímu projevu. White se vyslovil také s ovládá síranu už po 30 let a byl dlouhá léta
Antoš nebo Anteš. Jan Anteš se narodil svým nelíčeným obdivem o celkové charakteristice nejdůvěrnějším Stalinovým pobočníkem, zůstal
rodičům emigrantům již ve Fredericku v ame života Jednoty bratrské v exilu. „Tato Jednota", podle všeho věrný starým zásadám. Chce se
rickém státě Pennsylvania roku 1740, odkud se řekl White, „se pohybovala přímo s nepocho nadále řídit příkladem sovětské strany a proto
s rodiči přestěhoval do Severní Karoliny. Svůj pitelnou energií ze země do země, zanechá bezpodmínečně schvaluje veškerá usnesení
zájem o hudbu projevil tím, že již jako 19-letý vajíc po sobě tvralou stopu díky neochvějné XXII. sjezdu. Pro francouzské vedení musí, oči
postavil housle, které jsou dosud zachovány a soudržnosti tkvící ve společném vénu nábožen vidně z vnitrostranických důvodů zůstat komu
užívány v Jednotě Moravských bratří v Lon ské, národní a kulturní tradice. Vzájemná láska, nistické hnutí monolitem, byť by v něm práska
dýně. Později pak postavil i violu a cello. Jako poutající po svétě roztroušené Jednoty způso lo sebevíce. Z vysokých funkcí byli nedávno
24-letý mladík odchází Anteš k Bratrské Jed bila právě v Antešové případě, že nikdy ne odstraněni „úchýlkáři" Servin a Casanova,
notě do Saska, kde se vyučil hodinářství a kde opomenul poslat svým bratřím plody svého kteří udržovali úzké styky s italskými předáky.
—ha
H. A.
byl také vysvěcen na duchovního. Odtud pak díla."

Přes deset tisíc hudebních rukopisů v archivu
Moravských bratří
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Čs. Norodni rada Americká
posiala memorandum pres. Kennedymu, v němž
poděkovala, že ve své řeči před Valným shro
mážděním Spojených národů, když odsuzoval
sovětský kolonialismus, užil argumentů Čs. Ná
rodní rady Americké a nenechal tak na pochy
bách nikoho o tom, že Spojené státy neuzná
vají současný stav v zemích za Železnou opo
nou. čs. Národní rada Americká zejména oce
ňuje presidentova slova o nutnosti svobodných
voleb ve všech částech světa. V memorandu
pak praví; „Sledujeme neustále soukromé zprá
vy ze zemí za Železnou oponou a zejména z
Československa a jsme si jisti, že naši věrní
přátelé v Československu správně pochopili vý
znam tohoto politického projevu." — V Masaryktownu na Floridě bude 7. března 1962 od
halen Masarykův pomník. Bude to již třetí
Masarykův pomník ve Spojených státech. —
Na jaře bude v New Yorku premiéra nové
americké hry v angličtině „Jan Hus", kterou
napsali Fred Guiles a William Gyemes. Ve hře
vystupuje 40 postav a hlavní roli Mistra Jana
Husa bude hrát známý americký herec Henry
Volland. Premiéra bude v divadle českého
sboru Jana Husa, kde vystupuje pravidelně
přední americký divadelní soubor. — Nedělní
vydání deníku "The American Statesman" v
Austinu, Texas, otisklo fotografii dr. Edvarda
Táborského a recensi o jeho knize: „Komunis
mus v Československu v letech 1948—1960",
kterou vydalo nakladatelství Princetonské uni
versity. — Hudební skladatel Karel Husa, pro
fesor na Cornellově universitě, dirigoval dva
filharmonické koncerty v Ithace a v Syracusách. — Jaroslav Šustar, plukovník gen. štábu
byl jmenován profesorem žurnalistiky na uni
versitě Point Park v Pittsburku. — Dr. Jan Hajda, profesor sociologie na John Hopkinsově
universitě v Baltimore, napsal pro "American
Sociological Review" dvacetistránkovou studii
o myšlenkách a životě amerických studentů. —
Václav Holešovský, který pracuje v badatel
ském oddělení Columbijské university v N.
Yorku, napsal pro "American Economic Re
view" vydávanou Stanfordskou universitou v
Palo Alto v Kalifornii obsáhlou studii o Mar
xovi a jeho nauce, uplatňované v sovětském
národním hospodářství a to se zvláštním zřete
lem na Marxovu teorii mezd, platů a příjmů. —
Ředitelem knihovny Národního klubu novinářů
ve Washingtonu se stal dr. Jaroslav Jíra, který
kromě doktorátu Karlovy university vystudoval
ve Spojených státech vysokou školu knihovnic
kou, získal mistrovský universitní titul ze srov
návacího práva a doktorát politických věd.
AUSTRÁLIE. Na nedávné výstavě uměleckých
předmětů v Meíbourne byla poprvé vystavena
busta T. G. Masaryka, která je dílem sochárky
E. ZAůllerové.

KANADA. Na koncertu, uspořádaném 6. led
na t. r. v Torontě, účinkovali m. j. zpěvák Jan
Rubeš, hudební kanadský skladatel českého
původu prof. Dr. O. Morawetz, houslista K.
Dobiáš a sopranistka lllona Kombricková; na
pořadu byly m. j. Dvořákovy skladby. — Paní
Angie Pavlík-Gajdošová graduovala jako "Registered Nurse" v Torontě. — Dr. Zdeněk Vy
koukal, známý sokolský a nár. činovník, dožil
se nedávno v Torontě „50". —
RAKOUSKO. Komunistické „Vídeňské menši
nové listy", jež vycházejí za vydatné finanční
podpory pražských soudruhů a za řízení smut
ně proslulého Fráni Pakosty, se nedávno „řízly"
do vlastního masa. V jednom z mnoha útoků
na „Vídeňské svobodné listy", jež jsou demo
kratickým listem poctivých čs. krajanů a exu
lantů, napsaly: »Utečenci ve „Vídeňských MEN
ŠINOVÝCH listech" přinesli na první straně
zprávu o zvýšení rent v Rakousku . . . Krajané,
suďte sami demagogii a protičeskoslovenskou
propagandu zavilých nepřátel naší staré rodné
zemek — Členové Klubu čs. turistů ve Vídni
pořádají pravidelné přednášky a procházky;
nedávno navštívili hřbitov bezejmenných. —
Bohumil Žahourek se nedávno dožil „80".
ZáP. NEMECKO. Opera Leoše Janáčka, „Ka
la Kahanová", bude 28. ledna t. r, uvedena za
umělecké spolupráce čs. exulanta B. Hrdličky
v Essenu. —
ISRAEL. Dr. Max Brod, žijící v Tel-Avivu, vy
dal další román o Praze: „Die Rosenkoralle".

Valašské Klobouky. Ve Starém Hrozenkove
si občané budují brigádnickou prací nový kul
turní dům, aby nezůstali pozadu za jinými ob
cemi na Valašsku, jako třeba Vápenicemi,
které už kulturní dům mají.
České Budějovice. Bývalé sklady tabákového
průmyslu byly zbourány a na jejich místě mají
být postaveny jesle pro děti žen, zaměstnaných
v tabákové továrně.
Karlovy Vary. Nové sídliště bude postaveno
v Tuhnicích; bude vybudováno podle nejmodernějších urbanistických zásad. Celkem zde
bude nove postaveno 916 bytů, z nich čtvrtina
bude v šesti věžových domech o 11 poschodích
a další v sedmiposchoďových domech.
Turnov. V nejbližší době bude na Kypr expe
dována již třetí zásilka speciálních svítidel, ur
čených pro arcibiskupský palác presidenta Ky
perské republiky arcibiskupa Makariose.
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Přehled sportovních aktualit
Čs. hokejové národní mužstvo
ve „švýcorské" formě?
Tradiční spaříingpaTtneři — hokejisté CSR a
Švédská — sehráli spolu na kluzišti Stockholmského "Johanneshovtu dvě mezistátní utkání,
která byla pro oba teamy jakousi zkouškou
připravenosti na světový šampionát v americ
kém Colorado Springs. Mistři Evropy prohráli
sice první střetnuti se Švédy zásluhu ukáz
kové spolupráce finských rozhodčích s domá
cími hokejisty 3:4, ale v odvetě se mužstvu
Tře Kronor revanžovali i s úroky, když zvítě
zili přesvědčivě 5:1. V prvním mezistátním zá
pase vázla sice u čs. mužstva souhra, a i pře
cházení- hráčů z obrany do útočných akcí bylo
pomalé, ale i tak by průběhu hry odpovídal
lépe nerozhodný výsledek. Vítězná branka
Švédů padla necelé tři minuty před koncem
zápasu, když střední útočník třetí čs. formace
Bukač seděl na lavici hanby za to, že byl sám
v brankové posici nemilosrdně sražen švéd
ským obráncem Carlssonem, a místo Carlssona
si šel na dvě minuty odpočinout Bukač. Toto
však nebylo jediné nesprávné rozhodnutí fin
ských, rozhodčích Viitaly a Dima, a tak vedoucí
čs. výpravy žádali pořadatele, aby odvetné
střetnutí řídili raději švédští rozhodčí. Švédové
však neodpověděli, a zřejmě domluvili Finům,
aby byli objektivnější než v prvním zápase
(kdy na lavicí trestaných poslali pět čs. hoke
jistů a ani jednoho z domácích), a to také po
mohlo. V odvetném utkání nenašli pak Švédo
vé proti účelnější, rychlejší a pohotovější hře
čs. mužstva způsob obrany, a odešli vysoko
poraženi. Ve skvěle formě zahrál první čs.
útok: Bubnik, Pantůček, Vlach, o jehož výkonu
napsali žurnalisté: »Bubníkova technika a pře
hled, Pantůčkova průbojnost a Vlachova rych
lost byly tu spojeny v harmonický celek, kte
rý podal oslňující výkon.« Uvážíme-li, že Švé
dové čtyři dny před tím zvítězili v Moskvě
nad SSSR 5:2, je to velký úspěch čs. hokejistů,
kteří by v Colorado Springs mohli obhájit titul
mistra Evropy, získaný v březnu loňského roku
ve Švýcarsku.

Debakl kanadského mužstva
Port Arthur Bearcats v Praze
Třeli mužstvo nejvyšší kanadské amatérské
lokejové soutěže Allanova poháru Port Arthur
Bearcals neudělalo na svém zájezdu v CSR
colébce ledního hokeje nikterak pěknou reklanu! Kanaďané, kteří mají ve svém středu býzalého profesionálního hráče Rudy Migaye z
Poronta, prohráli totiž s čs. národním muž
stvem obě střetnuli: v Bratislavě 1:2 a v Praze
iokonce rozdílem dvou tříd 1:10, a ještě ke
/šému ztratili svým vystupováním a bezohled
nou hrou veškeré sympatie Pražanů. Na jejich
nebezpečnou hru, při které byli tři čs. repre

tačního teamu; nejspolehlivější střední zá
sentanti: brankař Mikoláš, obránce Gregor a
ložník ČSR.
útočník Golonka zraněni, odpovědělo čs. muž
Nejuspěšnějši sportovní teamy ČSR v r. 1961
stvo rychlou a vtipnou hrou, a výsledek mohl
být ještě větší než diváky požadovaných de 1. čs. hokejové národní mužstvo — v čele s
set. Hesel «.d
kapitánem VI. Bubníkem z Brna nenašlo na
světovém šampionátu ve Švýcarsku přemoži
Nejlepší čs. sportovci r. 1961
tele, když poprvé v historii mistrovství po. razilo team SSSR 6:4; s Kanadou hrálo ne
(podle ankety 30 čs. sportovních redakci)
rozhodně 1:1 a jen horším brankovým roz
1. Josef Mikoláš — brankař hokejového muž
dílem obsadilo druhé místo za representanty
stva Vítkovic a čs. representačniho tea
javorového listu.
mu; na mistrovství světa ve Švýcarsku měl
největší zásluhu na lom, že po 13 letech 2. fotbalisté Dukly Praha — vyhráli mezi
národní turnaj v New Yorku a v Montrealu
putoval titul mistra Evropy opět do ČSR.
suverénně, když ve finále porazili anglický
2. Svatopluk Pluskal — Josei Masopust —
Everton 7:2 a 2:0; stati se vítězi čs. fotbalové
fotbalisté, krajní záložníci mistra ligy
soutěže rozdílem sedmi bodů před RH Brati
Dukly Praha a čs. národního mužstva; po
slava; vítězstvími nad CDNA Sofia a Sercelou sezónu byli největšími oporami své
vette Zenová postoupili do čtvrtfinále Po
ho klubu i národního mužstva.
háru evropských mistrů.
3. Radovan Kuchař (z Liberce) — ing. Zdeno
Zibrin (z Brezna nad Hronom) — horolezci; 3. čs. fotbalové národní mužstvo — vybojova
lo si účast na mistrovství světa v Cíle; z
zdolali v r. 1961 tři proslulé alpské stěny:
osmi mezistátních zápasů vyhrálo šest: nad
MaUerhorn, Číma Grande dí Lavaredo a
Skotskem
4:0 a 4:2, nad Svobodným Irskem
Eiger.
3:1 a 7:1, nad Švédském 2:1 a Mexikem 2:1;
4. František Slastný — motocykylový závod
prohrálo pouze v Glasgově se Skoty 2:3 a
ník; v soutěži o mistrovství světa v kate
s Argentinou hrálo v Brně 3:3. Score má
gorii strojů od 350 ccm obsadil velmi čest
vyysoce aktívmi: 27:12.
né druhé místo za Gary Hockingem z Rho
desie, a vyhrál na stroji Jawa Velkou cenu
Kdo na mistrovství světa do Čile?
Švédska v Krístianstadu a několik dalších
V sobotu 16. prosince bylo konečně rozhod
mezinárodních závodů.
nuto o 16. účastníku fotbalového mistrovství,
5. Ludmila Vébrovú — kajakárka; byla nej- světa v Čile: stal se jím representačni team
úspéšnější ženou na mistrovství světa ve Bulharska, který na neutrální půdě v Miláně
vodáckém slalomu na řece Rote Weisseritz zvítězil nad semifinalistou posledního světové
nedaleko drážďanského předměstí Hains- ho šampionátu Francii 1:0. Kromě bulharské
berg, kde získala titul mistryně světa v jedenáctky budou od 30.5.—17.6. ve čtyřech
kajaku jednotlivkyň.
čílskych městech: ve Vina del Mar, v Rankag6. Ing. Zdeněk Košfál — kajakár; na řece R. vě, v Arice a v Santiago bojovat o hrdý titul
Weisseritz získal titul mistra světa ve mistra světa tato mužstva: obhájce světového
sjezdu na divoké vodě, když překonal i ty prvenství Brazílie, representační team pořáda
nejtéžši překážky s opravdovým mistrov jící Čile, dalo pak Argentina, Uruquay, Kolum
stvím a technikou.
bie, Mexiko. Anglie, Itálie, Španělsko, Západní
7. Jiří Bláha — representant ČSR v letecké Německo, Švýcarsko, SSSR, Jugoslávie a CSR.
akrobacii; na mistrovství světa dostal stří Vylosování 7. mistrovství světa bude prove
brnou medajli a stal se opět mistrem repu deno 18. ledna v Santiagu. 16 účastníků závě
bliky.
rečných bojů bude rozděleno do 4 skupin po
8. Dr. Pavel Kantorek — lehký atlet; vyhrál 4 teamech. Z každé skupiny (hraje každý s
mezinárodni maratón poblíže středojapon- každým) postoupí dvě prvá mužstva do čtvrt
ského města Fukuoka a i několik dalších finále, kde se už bude hrát vyřazovacim sy
závodů, kterými se* zařadil v tabulkách stémem. — Není jistě bez zajímavosti, že ze Í6
světových maratonců na druhé místo za účastníků posledního mistrovství světa ve
olympijského vítěze Habešana Bikilu Abc- Švédsku pojede do Čile pouze devět, — ostat
beho.
ních šest bylo vyřazeno v kvalifikačních zápa
9. Vladimír Andrs — veslař; technicky i tak sech a sedmé Rakousko se ke světovému šam
ticky vyspělou jízdou získal na 50. mistrov pionátu vůbec nepřihlásilo. Tak z mužstev,
ství Evropy ve veslováni mužů v Praze na která v r. 1958 hrála ve Švédsku, bylo vyřazeno
Vltavě stříbrnou medajli, když byl před Švédsko, semifinalista Francie, tři britská
stižen pouze olympijským vítězem Rusem mužstva: Wales, Severní Irsko a Skotsko, a z
Ivanovem.
amerických teamů Paraquay. Ze 16 národních
10. Ján Popluhar — fotbalista, střední záložník mužstev budou v Čile pouze dva nováčkové:
mužstva Slovana Bratislavy a čs. represen- Kolumbie a Bulharsko, a naopak obhájce titulu
mistra světa Brazílie je jediná, která se zúčast
nila všech světových šampionátů.

Úspěšná bilance čs. žen v exilu

Ženy pomáhají nemocným a přestárlým exulantům
Národní rada žen svobodného Českosloven
ska ve Spojených státech sdružuje v Americe
usedlé krajanky s politickými exulanikami,
které opustily Československo až po komuni
stickém puči a našly ve Státech nový domov.
NRŽSČ pokračuje v práci i v tradici Ženské
Národní rada československé, která byla ko
munisty rozpuštěna. Předsedkyni organisace
Dr. Miladu Horákovou stihl za komunistů stej
ný osud jako její předchůdkyni senátorku Plamínkovou za nacistů. Obě skončily na popravišti.
Činnost organisace v uplynulém roce byla
mnohostranná, především však kulturní a chari
tativní. Jako příklad uvádíme vzpomínkový ve
čírek 120. výročí narozenin hudebního skladatele
Antonína Dvořáka. „Skladatel v Americe" bylo
motto večírku a účastníci slyšeli ze zvukového
pásku sérii reportáží o Dvořákově pobytu ve
Spojených státech, které k jubileu připravil re
daktor Ivan Herben. Reportáže se vysílaly roz
hlasem do Československa. Před léty napsala
dr. Alice Masaryková, čestná členka NRŽSČ,
studii „Hudba ve Spillville". Studie vznikla z
rozhovorů s dobrým přítelem a durhem Dvo
řákovým panem J. J. Kovaříkem, vynikajícím
česko-americkým hudebníkem. Tato studie byla
rovněž natočena na zvukový pásek a na ve
čírku reprodukována. Oslava, velmi pečlivě
připravená, se znamenitě vydařila. V listopadu
zahájila Rada každoroční, už vžitou vánoční
akci. Jednatelka paní Líba Drobílková-Dvořáčková o tom vyprávěla:
..Už je tomu pět let, co jsme hovořily na
schůzi, jak získat finanční podporu na vánoční
akcí pro československé politické uprchlíky v
západním Německu, kteří jsou buď staří nebo
nemocní. Měli jsme v záznamu mnoho potřeb
ných a tak jsme si lámaly hlavy, jak získat
peníze. Sbírat dolary na ulici ani v Americe
nejde. Navrhla jsem ve schůzi, abychom to zku
sily s rozprodejem vánočních lístků. Byl to dost
odvážný pokus, tak jsme začínaly docela
skromně. American Fund měl reprodukce Ale
šových lístků a tak jsem si jich 1.200 vyžádala,
rozeslala na známé krajany s prosbou, aby po
slali adresy svých přátel. Akce se setkala s
úspěchem. Získaly jsme 700 dolarů a mohly
připravit uprchlíkům v Německu veselejší vá
noce. Druhý rok jsem měla už 2.500 vánočních
lístků a před svátky jsme měly v pokladně
1.200 dol. na nadílku do Německa. V listopadu
minulého roku jsme rozeslaly 25.000 lístků na
2.500 adres. Mnoho dobrých přátel nám poslalo
5, 10 nebo i 15 dolarů. Někteří lidé odmítli,

bud nemap pemze neoo nemap o naši cumos
zájem. Ale nás ta práce těší. Děláme ji dobro
volně a často nám při ní pomáhají naši rodin
ní příslušníci, jako mně třeba můj muž.-'
VÄNOČNI NADÍLKA Z NORSKA
Nejen ve Spojených státech, ale i v Norsku
pracují Československé ženy, aby pomohly
zmírnit těžký osud přestárlých nebo nemocných
exulantů, kteří se nemohou starat sami o sebe.
Norsko-československý spolek pro pomoc
uprchlíkům posílá každoročně do západního
Německa větší počet potravinových balíčků a
šatstvo pro děti početných rodin. Duší celé
akce je sekretářka spolku paní A. Kvapilová.
Každoročně na podzim přijede do Německa,
aby se přesvědčila no vlastní oči, co která
rodina nejvíce potřebuje a kde je nutno přiložit
ruku k dílu. Dárkové balíčky z Norska mají
vždycky osobní ráz a potěší obdarovaného.
*
Z těchto stručných ukázek je zřejmé, že české
a slovenské ženy pokračují v činnosti, které se
už doma svědomitě věnovaly a třebaže samy
neoplývají pozemskými statky, dělí se spontáně s těmi, kteří mají ještě méně a potřebují
cizí pomoci.
o—

START DNES — CIL ETAPY 1980
je název článku, pojednávajícího o výhledovém
plánu elektrifikace železnic a stavby silnic v
Československu do roku 1980. Do roku 1960
měla být elektrifikována trať Ústí n. Labem —
Nymburk — Kolín, dále Praha — Kolín — Čes
ká Třebová — Přerov — Valašské Meziříčí —
Púchov — Žilina — Spišská Nová Ves; do roku
1965 má být dokončena elektrifikace na tratích
Kolín — Jihlava, Havlíčkův Brod — Brno, Va
lašské Meziříčí — Ostrava — Žilina, Spišská
Nová Ves — Košice — čs.-sovětská hranice,
Ústí nad Labem — Most, Plzeň — Strakonice,
Hradec Králové — Jaroměř a několik menších
úseků v okolí Prahy; do roku 1970 trať Cheb
— Plzeň, Žatec — Kladno — Praha, Strakonice
— České Budějovice, Brno — Břeclav — Brati
slava — Nové Zámky — čs.-maďarská hranice,
Bratislava — Trnava, Brno — Přerov, Ostrava
— Opava, Vrútky — Zvolen — Nové Zámky
a konečné do roku 1980 tratě Benešov — Tá
bor — české Budějovice, České Budějovice —
Jihlava, Česká Třebová — Brno — Trenčín,
Přerov — Břeclav, Trenčín — Leopoldov —
Bratislava, Bratislava — Zvolen — Rožňava —
Košice.

Dva čs. fotbalisté v nejlepším mužstvu světa
Vítězné kvalifikační utkání čs. fotbalistů nad
Skotskem v Bruselu paří sice už minulosti, ale
přední světoví experti se k němu stále ještě
vracejí, hlavně v těchto dnech, kdy je už ko
nečně známo všedi 16 účastníků závěrečných
bojů světového šampionátu v Čile a dělají se
prognosy o vyhlídkách jednotlivých národních
mužstev. Většina z nich zastává názor, že Če
choslováci mohou hrát v Čile důležitou roli,
zvláště piý kdyby předvedli takovou kopanou
jako v poslední půlhodince v Bruselu. Dva čs.
hráče: záložníka Masopusta a útočníka Kučeru
poctili pak italští sportovní novináři tím, že je
zařadili do nejlepšiho mužstva světa roku 1961,
které zveřejnili v odborném časopisu Calcio
o Ciclismo IllustratO'. Podle těchto odborníků
vypadala by nejlepší fotbalová jedenáctka
svolá takto: Jašin (SSSR) -■ Bergmark (Švéd
sko), Jitsufi (Jugoslávie) — Zito (Brazílie),
Germano (Portugalsko), Masopust (CSR) —
Dor val (Brazílie), Kučera (CSR), Buzek (Ra
kousko), Sivori (Itálie), Eminario (Peru).
TELEGRAFICKY
V Hamburku zemřel zakladatel LTC Praha
□ dlouholetý funkcionář čs. ledního hokeje
Jaromír Citta, jehož jméno je nerozlučně spja
to s tímto najpopulárnejším sportem u nás. —
Na zasedaní mezinárodní hokejové ligy L1HG
v New Yorku bylo vylosováno mistrovství
světa v ledním hokeji, které bude prboihat ve
dnech 8.—18. března v Colorado Springs. Cs.
kohejisté, kteří tu mají obhajovat titul mistra
Evropy, střetnou se postupně: s Finskem. Východnim Německem, s USA, se Švédy, s SSSR,
se Západním Německem nebo s Norskem, a v
závěrečný den šampionátu s Kanadou. — Emil
Zátopek se opět zúčastnil mezinárodního závo
du v Santiagu de Cuba. kde v běhu na 15 km
(startovalo 200 závodníků) obsadil spolu s Ku
báncem D. Gonzalezem 1. místo, když oběma
těmto vytrvalcům stopli 55:30 min. — Fotba
listé Dukly Praha stali se i vítězi Cs. poháru,
když ve finále v Olomouci porazili mužstvo
Žiliny 3:0. — Cs. stolní tenisté Andreadis a
Mik o vyhráli na mezinárodním mistrovství
Skandinávie ve Stockholmu čtyřhru finálovým
vítězstvím nad švédským párem Larsson-Alstcr
21:14, 21:12 d 21:9. — Národní mužstvo vy
bojovalo pak tři mezistátní utkání: v Maricstadu prohrálo se Švédském 3:5, odvetu v
Karlstadu vyhrálo vsak přesvědčiví’ 5:L a v
Coswigu u Drážďan oplatilo východoněmec
kým > pingpongistům porážku z mistrovství
světa v Pekingu, když zvítězilo hladce 5:0. —
Bývalý čs. representant v leďnim hokeji S.
Bartoň z Brna stal se trenérem italského ho
kejového národního mužstva, — A konečně:
po posledních dvou mezistátních zápasech ČSR
— Švédsko v Jedním hokeji vypadá bilance
těchto dvou velkých rivalů takto: ze 63 mezi
státních utkáni vyhyrálo CSR 33, pět zápasů
skončilo nerozhodně a v 25 střetnutích zvítě
zili Švédové. Bilance je aktivní pro ČSR:
193:180.
KDM
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Čemu se doma směji
V pražském. »Realistickém divadle* během
představeni jakési pokrokové hry vykřikla
jedna žena v hledišti:
»Je tady nékde doktor?*
Najednou bylo ticho i na jevišti. Avšak po
několika vteřinách herci hráli dále, jakoby se
nic nestalo. Žena svůj výkřik opakovala.
»Je tady někde doktor?*
Na balkoně se zvedl jakýsi pán a řekl:
»Ano, paní. Já jsem lékař. Co si přejete?*
Žena odpověděla:
»Pane doktore, co tomu říkáte?*
*
Přiletí americká raketa na Mars. Vystoupí
důstojnici a plánuji:
»Zde bude odpalovací rampa, zde rugbyové
hřiště, zde snack bar..
Přijde k nim Marian a povídá:
»To asi nepůjde. Před půl rokem zde byl již
takovej malej, tlustej a rozhodl: ,,Zde bude
kukuřice, tam kukuřice a tam taky kukuřice!"*
Sovětské plánováni: Do konce roku 1961 po
šlou člověka na měsíc. Do roku 1965 člověka
na Mars a do roku 1970 připadne na každého
sovětského občana jeden pár bot ročně.
Po zavrženi kultu osobnosti mělo být změ
něno i jméno města Stalingrad. Přišlo několik
návrhů také z Československa: KULTSK, POLITBYRSK, CHRUŠCOVOVA LHOTA nebo

CHRUSČOVIČKY NAD VOLHOU.
*
Zdeněk Nejedlý, když byl ještě veřejně pu
blicisticky činný, zaplelával do všeho Bedřicha
Smetanu. To byl takový' jeho stihomam Jednou
Nejedlý mluvil o rolnicích a dodávkách. Kdosi
to poslouchal a byl zvědav, jak do toho Ne
jedlý zaplete Smetanu. Pekl si, to není možné,
ale mýlil se. Nejedlý hovořil takto:
>Takový rolník, který' odevzdává, takový
rolník, který nesabotuje, to je dobrý rolník a
len si zaslouží, abychom mu zahráli Smetanovu
■ ■Rolnickou-:. — A už tam Smetana byl.

Zprávy z měst a krajů
ROZMARNÁ PRÍRODA V PROSINCI.
V Československu, vlastně v celé střední Ev
ropě, bylo v prosinci zcela nenormální počasí.
V prvých prosincových týdnech bylo počasí
neobvyklé teplé. V Praze, Pardubicích, Čáslavi,
Jindřichově Hradci naměřili 18 stupňů nad nu
lou. Ale ani v Tatrách nebylo míň a v pol
ském sportovním středisku Zakopaném namě
řili 20 stupňů. Taková teplota v prosnici ne
byla v Československu — zaručuji se meteoro
logové — tařka 200 let, od roku 1775, kdy se
začaly dělat záznamy počasí. Lidé se ptali: Ce
káme vánoce anebo rozkvetou třešně? V pod
hoří Krušných hor rozkvetly v povodí Ohře v
polovině prosince znovu petrklíče. Dne 12. pro
since se nad Šumavou strhla prudká bouře s
blesky i pravým letním hromobitím. Noc na
13. prosince byla přitom lak teplá, že ji mnohá
z jejich červencových anebo srpnových nocí
mohla závidět. Avšak v noci na sobotu 16. pro
since se prudce ochladilo, náhle se dostavily
chladna i mrazy, teploměr rychle klesal a o
vánocích napadl v celé střední Evropě sníh.
Mrazy přitáhly a na Boži hod někde dosáhly
až 22 stupňů pod nulou. Největší mráz by! za
znamenán v oravské dolině, kde teploměr klesl
na třicet stupňů pod nulou. Ve Vysokých Ta
trách způsobil sníh velké škody. Ve vyšších
polohách, kde mají smrky a jedle mělké koře
ny, vyvrátil svoji váhou za pomoci silného
větru množství stromů.
Praha. Pietni oslavy stého výročí úmrtí autor
ky „Babičky" Boženy Němčové budou uspořá
dány nejen v podkrkonošském kraji, který je
spjat se životem a dílem této oblíbené české
spisovatelky, ale i v dalších místech v republi
ce. Budou uspořádány četné kulturní podniky,
na kterých se bude podílet nejen literatura,
ale všecky složky kulturního života. Pracovníci
Památníku národního písemnictví na Strahově
připravují rozsáhlou exposici o životě a díle
Boženy Němcové, jejíž materiál doplní před
nášky a besedy s návštěvníky. Později bude
tato výstava instalována i v dalších městech.
V Ratibořicích a v České Skalici bude provede
na úprava zdejších museí. U příležitosti pietních ostav bude opatřen dům na Vyšehradské
ulici čp. 1378 v Praze, v němž Němcová do
končila „Babičku" pamětní deskou a uvažuje
se také o umístění jejího pomníku v Litomyšli.
V minulých dnech byly zahájeny přípravy k
natáčení životopisného filmu, jehož režisérem
bude O. Vávra.
Česká Skalice. V bývalém Steidlerově hostin
ci bude upravena stálá výstava o životě a
díle Boženy Němcové. Hostinec, který je pa
mátným pořádáním prvních jiřinkových bálů, se
upravuje. Vnitřní úpravy i vnější vzhled domu
upravuje Krajský vlastivědný ústav v Pardu
bicích.
Praha. V opravených palácích na Pražském
hradu má být do konce roku 1965 dobudován
Dům československých dětí, Památník historie
čs. lidu a Palác práce. Letos byly na Hradě pro
veřejnost zpřístupněny další historicky zajímavé
části, mimo jiné také kaple sv. Kříže, kde jsou
nyní uloženy sbírky z pokladnice svatovítské
kapituly. Některé předměty pocházejí z 9. a
10. století. V archeologickém a historickém prů
zkumu Hradu se pokračuje. Byly zjištěny nové
poznatky o jeho původu a velikosti a o vy
spělosti stavebních a řemeslných prací už z dob
prvních Přemyslovců.

Opava. V Hradci u Opavy uspořádali hu
debně literární pásmo k 90. výročí smrti Josefa
Mánese. Tento vynikající český malíř pobýval
v září 1852 na Opavsku.
Kutná Hora. Učitelský smíšený pěvecký sbor
oslavil 25 let svého trvání slavnostním koncer
tem. Za dobu svého působení v 90 různých
místech v republice uspořádal celkem 321 pě
veckých koncertů.
Praha. Ve dnech 27.—29. října sešla se v
Praze gen. synoda duchovenstva církve česko
slovenské, V. řádný sněm církve čs., a volební
sněm, který zvolil novým patriarchou církve
54/efého dr. Miroslava Nováka, dosavadního
pražského biskupa, když dr. F. Kovář pro vy
soký věk složil úřad patriarchy. Dr. Miroslav
Novák, který se narodil v Kyjově, patří k pod
porovatelům komunistického režimu.
Tábor. Ve věži bývalé radnice byly nalezeny
různé rukopisy, psané v letech 1520 až 1678.
Při dalším průzkumu se nalezly i zlomky kera
miky, hřebíky a zbytky ohořelých trámů, které
vyvracejí domněnku, že ve staré radnici nikdy
nehořelo.
Polička. K Jiráskovu Hronovu, loutkarské
Chrudimi připojuje se nyní Polička hudebním
festivalem Bohuslava Martinů. Chce jej pořádat
každoročně vždy v týdnu jeho narozenin. Le
tošní festival, trvající šest dní, přilákal návštěv
níky z celého kraje. Pětitísícová Políčka hostila
poprvé Českou filharmonii a Český pěvecký
sbor, které předvedly klasická díla s hudbou
Bohuslava Martinů. Letošní slavnosti byly zku
šebním krokem do příštích ročníků a vydařily
se.
Praha. Populárně vědecký měsíčník Vesmír
dosáhl devadesáti let své existence. Založil ho
roku 1871 posluchač lékařské fakulty Karlovy
university Václav Kompos. Časopis vycházel na
tehdejší dobu ve velkém nákladu 2 tisíce vý
tisků, Nyní má časopis 18 tisíc stálých odběra
telů.
Plzeň. Komunistický deník „Pravda" uveřej
nil článek o tom, že v Plzni byli odsouzeni blíz
cí příbuzní zemřelého inženýra Pantoflíčka, bý
valého ředitele Škodových závodů. »Jiřina, pro
vdaná Zahradníčkova, která pracovala jako
řidička podniku Kniha, byla potrestána za spe
kulaci a „rozkrádání majetku v socialistickém
vlastnictví" na pět let. (... Už před lety měla
takový malý škraloupek. Jako účastnice proti
státní červnové demonstrace byla odsouzena
na rok odnětí svobody a k propadnutí veške
rého jmění.) Její nynější druh Miroslav Emr si
za pomoc spekulaci odpykává trest jednoho
roku. Kamile, provdané Ferusové a jejímu man
želovi Karlu Ferusovi, bývalému vedoucímu
skladu Elektroodbyt v Plzni vyměřil soud trest
za spekulaci a ohrožení devisového hospodář
ství. Manželé neodevzdali státu zděděný ma
jetek v podobě zlata a zlatých mincí v hodnotě
přes 332 tisíc korun. Byli odsouzení na dva a
půl roku každý a k propadnutí jmění. Pan in
ženýr Bohdan Pantoflíček si posedí také dva
a půl roku za trestný čin spekulace a nedovo
lené ozbrojovaní.« Pravda, 31. října 1961. íPoznámka redakce: Zpráva plzeňského komuni
stického deníku je důkazem teroristické akce
režimu proti „bývalým lidem", to jest odpůr
cům režimu. Obvinění byla vymyšlena podle
zásady, že když chceš psa bít, hůl si vždy
najdeš.)
Znojmo. Podél čs.-rakouských hranic byly
opraveny střelecké,bunkry, které tam byly vy
budovány před druhou světovou válkou. Bun
kry byly vyčištěny, zrestaurovány, jejich krytí
bylo vylepšeno a byly také opatřeny dřevěný
mi, impregnovanými dveřmi se zámkem. Stav
těchto bunkrů kontroluje vojenská správa čtyři
kráte ročně. V pohraničním úseku se staví před
zátarasy nižší plot z drátěného pletiva jako
ochrana před zvěří, která v překážkách hynula
a způsobila na velitelstvích rot falešný po
plach.
Karlovy Vary. Od roku 1955 se provádí
každoročně v zimním období etapová úprava
Zítkovy sloupové kolonády. Jednotlivé sochy
velké balustrády byly sejmuty a dostanou nové
podstavce. Pracovníci družstva Kámen obnovili
loni žulové patky sloupoví a celou dlažbu.

Brno. Moravský kras navštívilo loni půl mi
lionu turistů, o sto tisíc víc, než v roce 1960.
Počet zahraničních návštěvníků činil padesát
tisíc. Středem zvýšené pozornosti se stala Ka
teřinská jeskyně, která pro velmi dobrou aku
stiku se loni dvakrát proměnilo v koncertní
síň. Výzkum moravského Krasu není zdaleka
ještě ukončen a podle odhadu představují do
sud zpřístupněné jeskyně jen asi desetinu před
pokládaných podzemních prostorů.
Znojmo. Nákladem dva a půl milionu korun
byla přebudována budova YMCA a zřízen mo
derní kojenecký ústav. Dokonale vybavené
místnosti mají celkem 100 lůžek.
Ostrava. Komunistický deník „Nová svoboda"
kriřisoval četné nedostatky ve městě: tisíce
osvětlovacích těles v městě nesvítí, nejsou od
straněna nehygienická místa, která jsou seme
ništěm hmyzu a špíny, nedostatečně se dbá o
výstavbu hřišť a o energický rozvoj místních
rekreačních oblastí. V Ostravě panuje nedo
statečný stav služeb a pohostinství.
Košice. Před krajským soudem se zodpoví
dalo 42 osob z krádeže „socialistického vlast
nictví". Obžalovaní prý pomocí různých machi
nací způsobili v masném závodě ve Svitu během
tří let Škodu za 700 tisíc korun. Soud uznal
všechny vinnými a odsoudil je k různým trestům od šesti měsíců do osmi roků. V listo
padu se konal podobný proces, šlo rovněž o
krádeže v masné továrně v Gelnica. V tomto
procesu byl odsouzen hlavní obžalovaný k
osmi rokům vězení a jeho 33 pomocníků cel
kem k 75 rokům žaláře. — Konečně před čtyř
mi pražskými soudy se konaly další procesy
proti zaměstnancům masného průmyslu, kteří
nakradli více než 20 q masa i sádla. Bylo od
souzeno 11 osob celkem k 63 a půl roku ža
láře. Četné krádeže zaměstnanců masného prů
myslu souvisejí s kritickým nedostatkem masa.
Náchod. Ve známých lázních Běloves zjistili
geologové další mocné prameny minerální vo
dy. Desítky vrtů, z nichž některé sahaly až do
stometrové hloubky potvrdily, že zásoby mine
rální vody jsou prakticky nevyčerpatelné. Proto
se plánuje výstavba nového moderního hřídelního závodu, odkud se bude denně expedovat
150 až 200 tisíc lahví kvalitní kyselky. Je to
víc, než dvojnásek dosavadní výroby.

KDO ZEMŘEL: Dr. Jindřich Procházka, kaza
tel a zakladatel Semináře Čs. baptistů, autor
písňových a hudebních duchovních skladeb. Byl
významným činitelem ve Světovém svazu bap
tistů. — Prof. inž. Ferdinand Pujman, 72, operní
režisér ND .— Arch. J. Bárek, 79, zakládající
člen Svazu architektů. — Jaromír Hořejší, 53,
učitel a spisovatel. — Eduard Demartini, 69,
akad. malíř a grafik. — V Brně zemřeli Inž.
Vojtěch Herčík, 54, profesor na vojenské aka
demii. — Prof. Jiří Štefl, lékař a aulor lékař
ských přednášek v polálečných letech rozhlasu.
— V Praze zemřela B. Durasová, 75, někdejší
operetní subreta Vinohradského divadla a čino
herní herečka. — Karel Brabec, člen orchestru
Národního divadla. — Alena Jančaříková,
Členka činohry Národního divadla. — Marie
Horová, býv. členka divadla v Plzni. — Ludmila
Pradáčová, prof. hudby z Čakovic. — Inž. Jan
Gregor, ústřední rada hl. města Prahy v. v. —
Inž. Josef Harf, býv. pracovník zemského úřa
du v Praze. — Hubert Gebhart, vrch, lesní rada
v. v. z Prahy-Vinohrad. — JUDr. Miroslav Volýpka z Prahy. — JUDr. Miloslav Poš, 73. —
Inž. Václav Kliment, 85. — Ema Bartošová, vdo
va po gen. just, služby. — Marie šimůnková,
roz. Hrubá. — Jaroslav Schnírch, podpíuk. v. v.
— Dr. Josef Pliml, zem. odb. přednosta v. v.
zemřel v Náchodě. — Dr. Václav Kubr, ředitel
banky z Kněževce v. v, — Josef Čermák, býv.
kupec z Prahy, 90. — Jan Straka z Prahy 2. —
V Chrudimi zemřel Jaroslav Pešek, býv. řed.
městského úřadu. — Jaroslav Teverný z Týna
nad Vit. — Čeněk Tylš, strojvedoucí v. v. z Kra
lup nad Vit. — Antonie Hořejší, roz. Jurdová
ze Znojma. — V Zadní Třeboni Tomáš Boudník, býv. obchodní jednatel. — Bedřich Zoubek,
řed. v. v. a jeho manželka Barbora, roz. Bieblová z Prahy.

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ

VASATA
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Československo
očima západních novinářů
V západoněmeckém „Giessener Freie Presse"
vyšel článek o Československu, v němž autor
mimo jiné napsal:
»Praha, kdysi „zlaté město", je dnes tak še
divá, jako kdyby stále ještě byla válka.« Uvádí
pak některé podrobnosti o československém
těžkém průmyslů: »Plzen, Praha a Ostrava mají
ze všech zemí východního bloku největší zbrojírny na výrobu konvenčních válečných zbraní.
A dodávají zbraně do států východního bloku,
arabských zemí, do jihovýchodní Asie i na
Kubu/' Článek pak pokračuje: »Stalin proměnil
Československo v nejsilnějši baštu v komuni
stickém předpolí. A Chruščov ji udržuje.«
Článek tuto kapitolu uzavírá okřídleným slo
vem, které je po XXII. moskevském sjezdu sly
šet i v Československu: »Kdyby Stalinova mrt
vola už ani v Moskvě nenalezla nějaké místeč
ko, bude slavnostně přenesena do Prahy a ulo
žena v Praze dokonce na Hradčanech®, říkají
lidé. Poměry v současném Československu list
pak vysvětluje takto:
»Komunismus nedosáhl dokonalého mocen
ského olvádnutí Československa jen diky své
ideologii. Při nejmensím stejný podíl má od
druhé světové války uměle udržovaný strach
z Německa; strach před německým revanšismem. Jestliže Chruščov znovu □ stále maluje
strašidlo jakéhosi německého „militarismu a
revanšismu" na politickém nebi, jestliže usta
vičně mluví o plánech tak zvaných agresorů ve
spolkové republice — na příkladu Českoslo
venska je patrné, jaký význam Chruščov při
pisuje těmto svým ryčným strašidlům plným
hrozeb.' List dále pokračuje: /Češi dosud ne
zapomněli na německou invasi a na zkušenost
z Protektorátu. Aóají v paměti také odsun
Němců, provedený s pomocí Rudé armády. A
obojí působí v jejich myslích jako tlak, který
moskevskými řečmi je stále znovu a znovu rozjitřován. Tak strach před návratem Němců, ze
jména těch, kteří opustili sudetské území, se
stal politickým tmelem, který mnohem účinněji
působí, než všechna komunistická ideologie/Západoněmecký časopis se přirozeně obrací
ke svým čtenářům, kterým je naprosto samo
zřejmé a z každodenního života jasně patrné,
že všechna Chruščovova tvrzení o německém
„revanšismu a militarismu" nebo o německé
touze po odvetě jsou prázdná jalová hesla.
V závěru list znovu připomíná některá fakta z
denního života v dnešním Československu: na
nový oblek musí čs. dělník pracovat jeden nebo
dva měsíce, na pár bot přibližně jeden týden.
Je proto přirozené, že lidé v Československu
si kladou otázku, kdo je vinen na veškeré lé
dnešní československé bídě. List píše: »Kdo je
vinen na veškeré té bídě? Odpověď, jakou
dává strana je prostá a pro lidi, žijících bez
jakýchkoliv skutečných a pravdivých informací
jednoznačná: viní jsou samozřejmě Němci! Ne
boť Němci chtějí válku. Tak se lidem jeví ne
dostatky v československém zásobování potra
vinami nebo spotřebním zbožím jako komuni
stické dogma o míru.®

Citát y z čs. tisku
POUČENÍ PRO NOVOMANŽELE
Citujeme nezkráceně nepodepsanou soudnič
ku Svobodného slova: : Po svatebním obřadu
je už ustáleným zvykem zajít k fotografovi.
Protože z brněnské radnice je jenom pár kro
ků do Zámečnické ulice, nelrhly se zde ve
fotografické provozovně se svatebčany dveře.
Nepřetržitého přílivu zákazníků však bývalý
vedoucí František Skácel využíval poněkud
osobitým způsobem. Zatím co ve všední dny
fotografoval pro podnik, za práci v sobotu
a v nedělí sem a tam schovával příjem do
vlastní kapsy. To „sem a tam" mu od května
1957 vyneslo bezmála 50.000 Kčs. Převedeno
do řeči právních norem to není nic jiného než
poškozování podniku, a tedy rozkrádání ma
jetku v socialistickém vlastnictví, prováděné na
víc výdělečně. František Skácel byl proto od
souzen kromě náhrady škody k pěti letům od
nětí svobody a k 10 letům zákazu pracovat
jako vedoucí. Pro svatebčany z toho případu
vyplývá ponaučení: ani ve slavnostních chvílích
se nemá zapomínat, že v každém podniku je
za přijaté peníze povinnost vydat řádnou úč
tenku. To právě Skácel nedělal, a proto mohl
peníze, patřící podniku, schovávat do vlastní
kapsy. A toto ponaučení vlastně neplatí jenom
pro svatebčany a jenom pro fotografování.
Platí všeobecně, a proto na né nezapomínej
me. •
(Svobodné slovoj

Cizinci z komunistických zemí v čs. lázních
V roce 1960 se v čs. lázních léčilo celkem
6012 cizinců, z nichž bylo 5246 z komunistických
zemí. Z toho bylo 3316 ze Sovětského svazu,
948 z východního Německa a 239 z Polska. Ze
svobodných zemí přijelo se léčil do čs. lázní
628 pacientů, z toho pak ze Spojených států
amerických 164, z Rakouska 111 pacientů, z
Německé spolkové republiky 45, z Kanady 39,
atd. Z Asie bylo 31 pacientů, z Afriky 20, z
Jižní a Střední Ameriky 21, z Austrálie 3.

339 EAST 75th STREET, NEW YORK 21, N. Y.
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HLEDÁ SE pan Jiří Sporek, který pochází z
Domažlic a roku 1948 odešel do exilu. Kdo
by o něm něco věděl, nechť podá zprávu
našemu listu.
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Z pohnuté historie Lašské lidové republiky
Do Slovanského výboru v Moskvě za II. světové války posiati jsme (moskevští komu
nisté) jako představitele národů Československa Zdeňka Nejedlého, Marka Culena a básníka
Ondru Lysohorského. Chci k tomu dodat, že soudruh Nejedlý tu představoval Cechy, sou
druh Marek Culen představoval Slováky, a pokud šlo o soudruha Ondru Lysohorského,
neurčili jsme, aby představoval Lachy, nýbrž aby představoval oblast Ostravsku a Slezska,
Slezska opavského a Slezska těšínského, tedy oblast, v niž smíšeně žili Češi a Poláci...
V letech před druhou světovou válkou se na I
Ostravsku objevil svérázný básník, jehož verše j
zněly účinně a měly sociálně vzpurnou tóninu
jako výkřik bídy a chudoby pracujícího lidu ve I
Slezsku, na Ostravsku a na Valašsku. Byl to
Ondra Lysohorský, který své básně posílal do
„Tvorby", jež je uverejňovala s mimořádně
velkým ohlasem. Své básně psal Ondra Lyso
horský lašským dialektem. Nemohli jsme mít
proti tomu žádných námitek, poněvadž rytmus
veršů, účinnost slov, síla básnického výrazu mo
hou emocionelně velmi působit i v různém dia
lektu. Takové případy známe u básníků i v ji
ných zemích, na příklad u francouzského bás
níka Frederica řžistrala, který tvořil básně v
provensálském nářečí. Z doby před válkou
jsme neměli žádných sporů se soudruhem On
drou Lysohorským.

V roce 1939 odešel Ondra Lysohorský do
emigrace; uchýlil se nejprve do Polska. Jak
mně později řekl, měl v úmyslu emigrovat do
Anglie, při čemž si s sebou do emigrace při
vezl několik kufrů s obleky, prádlem a také
svazkem osobních dokumentů, dotvrzujících jeho
středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Avšak,
když 1. září 1939 vypukla náhle německo-polská
válka a političtí emigranti, pobývající v Pol
sku, u Krakova, musili pěšky utíkat na východ,
aby unikli postupující německé armádě, utíkal
takto i soudruh Ondra Lysohorský. Soudruh
Ondra Lysohorský se dostal do oblasti, obsa
zované sovětskou armádou. A připojil se k
československé jednotce, která se v Sovětském
svazu formovala pod vedením podplukovníka
Ludvíka Svobody.
Jednoho dne jsme dostali do Moskvy tele
gram, jímž žádali soudruzi František Nečásek
a Jiří Sládek, aby se mohli rozloučit s česko
slovenskou vojenskou jednotkou, k níž se na
útěku z Polska před německou armádou při
pojili, a aby mohli jako komunističtí funkcionáři
přijet do Mioskvy a zde ve spojení s vedením
KSČ pracovat. Okamžitě jsme soudruhům Nečáskovi a Sládkovi odpověděli, že vše zařídí
me a že*se souhlasem velitele jednotky sou
druha Ludvika Svobody je převedeme do Mos
kvy. Soudruzi Nečásek a Sládek také brzy do
Moskvy přijeli a pracovali v moskevském roz
hlasu. Avšak když se ještě se soudruhy Nečáskem a Sládkem o převedení do Moskvy jedna
lo, připomínali nám, že z československé vo
jenské jednotky chce odejít a do Moskvy přijet
Ervín Goj. Nám však toto jméno bylo zcela
neznámo a teprve na další dotaz jsme se do
zvěděli, že jméno Ervín Goj je občanským jmé
nem básníka Ondry Lysohorského. Dali jsme
přirozeně ihned souhlas k tomu, aby i básník
Ondra Lysohorský přijel do Moskvy. Soudruh
Lysohosrký byl nejprve umístěn spolu s druhý
mi československými politickými emigranty v
sanatoriu u Moskvy v Opališe, a později jsme
souhlasili, aby se stal profesorem v „Institutu
inostranných jazykov". Pak jsme se blíže se
znamovali osobně. Byl jsem překvapen, když
mně soudruh Ondra Lysohorský řekl, že se
jmenuje skutečně Ervín Goj („goj" prý zname
ná lašsky „háj"), a když mně řekl, že za první
republiky vystudoval v Moravské Ostravě ně
mecké gymnasium a v Praze německou univer
situ a dostal od ní doktorský diplom. A ještě
více jsem byl překvapen, když mne jako zá
stupce KSČ v Exekutivě Komunistické internacio
nály soudruh Lysohorský žádal, aby mohl jít
na německé velvyslanectví v Moskvě a přes
né požádat pražskou německou universitu o
zaslání kopie doktorského diplomu, jehož ori
ginál ztratil spolu s taškou svých dokumentů
na útěku v Polsku. Nevím, co soudruh Lyso
hosrký pak podnikl, když jsem mu dokazoval,
že je přece nemožné, aby československý ko
munista šel v /Áoskvě s nějakou prosbou k
velvyslanectví německé říše, která rozbila
Československo, násilně anektovala Čechy a
Moravu do svého území a krvavě potlačuje
náš národ.

V tu dobu jsme ještě neměli se soudruhem
Ondrou Lysohorským spory v nacionálni otáz
ce. Je pravda, že soudruh Lysohorský zveřej
ňoval své mnohé básně v sovětských časo
pisech a také v mezinárodních komunistických
časopisech. Básně Ondry Lysohosrkého překlá
dal většinou Boris Pasternak, který také jednou
napsal do „Večerní Moskvy" pochvalnou stať,
věnovanou básnickému dílu Ondry Lysohorské
ho, jejž nazval „velikým slovanským bardem"
o následovníkem Petra Bezruče. Tázal jsem se
tehdy soudruha Ondra Lysohorského, jak to
dělá, že Boris Pasternak může překládat jeho
básně psané v lašském dialektu, když přece
nemůže obsahu veršů rozumět. Soudruh Lyso
horský mně řekl, že pod verše v lašském dia
lektu napíše ruská slova a že je Pasternak
zbásní a že to dělá i při překladech svých
veršů do němčiny, angličtiny, francouzštiny,

španělštiny, poněvadž vskutku v tolika jazycích
byly básně Ondra Lysohorského uveřejňovány.
Velký náš spor s Ondrou Lysohorským za
čal, když jsme se dozvěděli, že' Ondra Lyso
horský poslal Ústřednímu výboru KSSS a my
slím, že osobně soudruhu Stalinovi, své roz
sáhlé pověstné memorandum. V tomto memo
randu Lysohorský dokazoval, že prý Češi na
cionálne utlačuji Lachy, že prý Laši jsou nacíonálně osobitým národem, že prý obývají velké
slezské území a ještě širší území s počtem 1 a
půl milionu lidí s Moravskou Ostravou jako
střediskem lašského národního území, při čemž
Ondráš z Lysé hory je hrdina lašského národa.
A Ondra Lysohorský ve svém memorandu žá
dal ÚV KSSS a soudruha Stalina, aby se ujali
Lochů proti útlaku Čechů.
Vedli jsme prudké spory se soudruhem On
drou Lysohorským, při čemž jsme mu dokazo
vali, že jeho tvrzení jsou naprosto nesmyslná,
že žádní Lachové jako osobitý národ neexistují,
že laššfina není přece nějakým národním jazy
kem, nýbrž jen svérázným lokálním lidovým ná
řečím, a že všechna jeho tvrzení mohou mít jen
za cíl vyvolával uměle smyšlené nacionálni tří
štění Českého národa a uměle vzbuzovat po
chybnosti a spory o české nacionálni přísluš
nosti Slezska, Ostravsko, Valašska a pod.
Říkali jsme Ondrovi Lysohorskému, že po
užívá ve svých verších lašského nářečí, aniž by
mohl dokázat, že v tomto nářečí bylo ještě
něco literárně napsáno, že existuje nějaký sla
bikář pro lašskou řeč, že existuje nějaká lašská
gramatika atd. A když jsme se Ondry Lysohor
ského tázali, jak to dělá, když má v lašském
nářečí použít nějakého složitějšího tvarosloví,
gramatiky a syntaxe, než je prsotá mluva lido
vá v lašském nářečí, musil Ondra Lysohorský
přiznat, že si vypomáhá tvaroslovím a gramati
kou polského jazyka. Pravda je, že i u někte
rých polských činitelů si Ondra Lysohorský
tehdy získal sympatie a že později velmi často
uveřejňoval své příspěvky v polských časo
pisech, pokud porůznu v Sovětském svazu vy
cházely.

Naše spory s Ondrou Lysohorským nabývaly
stále více na ostrosti, poněvadž se nedal pře
svědčit a mnohdy i provokativně hlásal, že pod
titulem existence samostatného nacionálně své
bytného lašského národa je třeba činit spor
ným a pochybným včlenění Slezska, Ostravska,
Valašska do českého národního území a že
vítězství nacionálni svobody národů ve válce
bude prý znamenat uznání separátního lašské
ho národního území.
Z toho, co jsem pravdivě a podle faktů vy
líčil, je patrno, jaká nebezpečná komplikace v
národně osvobozeneckém hnutí vyvstala ve
spojení s teoriemi Ondry Lysohorského o exi
stenci lašského národa. Avšak rozhodnutí na
šich prudkých sporů s Ondrou Lysohorským
přišlo, a to plně nám dávající za pravdu.
Ústřední výbor KSSS se obrátil na Akademii
nauk SSSR, na akademické vědecké odborníky
slavistiky, aby vyjádřili své stanovisko k našim
sporům s Ondrou Lysohorským. A k naší velké
radosti se stalo, že profesor Selišev, dnes již
mrlvý, který napsal velké vědecké dílo o jazy
kových otázkách západních Slovanů, vynesl ta
kýto rozhodující posudek: dokázal, že laššlina
není žádným osobitým národním jazykem,
nýbrž že jest jen lidovým lokálním nářečím
češtiny jako jazyka českého národa, že Lacho
vé nepředstavují nějaký samostatný národ ve
dle Čechů, nýbrž že pokud t. zv. Lachové jsou
nějak svérázně osobití, tak to jsou jen částečně
popolštění Češi. Profesor Selišev vědecky odů
vodnil, že když se jako národy historicky kon
stituovaly národ český a polský, vznikaly obou
stranně snahy zabral do rámce toho nebo dru
hého národa co nejvíce lidí. V historii byly
chvíle, kdy polští králové, na př. Boleslav Smě
lý, Boleslav Chrabrý, se snažili ovládnout území
s českým obyvatelstvem, a právě na území
našeho Slezska byly tyto snahy českými obrán
ci mařeny. A přišla pak v historii období, kdy
čeští králové vládli současně v Polsku, a jiná
období, kdy polští králové byli vladaři v čes
kých zemích. Bratrská příbuznost národa čes
kého a národa polského vedla mnohdy, a to
i v nové době, v XIX .století a i ve XX. století,
k tomu, že jeden národ přimisoval své jazy
kové prvky do jazyka druhého národa. A tak
zvláště ve Slezsku, na Ostravsku zůstaly dě
dictvím polské jazykové prvky v lidovém ná
řečí Čechů, takže v tomto smyslu a nikoli v
jiném smyslu představuje lašské nářečí určitou
osobitost. Je známo, ve Slezsku a na Ostrav
sku do české lidové mluvy se přimísily i jazy
kové prvky německé, tak že vznikli i „Šlonzáci" s německou jazykovou intonací.

určitý vliv na poměr mezi naší stranou a jím.
Ondra Lysohorský, pokud ještě trvá na svých
falešných názorech, by si měl uvědomit, jakou
špatnou službu v době války a v době bojů
národů Československa za svobodu proti hitlerismu naší věci vykonal. Měl by si být vědom,'
že byl schopen falešnými jazykovými theoriemi
a svojí smyšlenkou o existenci Lachů jako ná
roda vnášet rozpory i mezi český národ a pol
ský národ a že hrozila-li otázka Těšínská být;
jablkem sváru mezi námi a Poláky, že se po-’
chybnostmi o české nacionálni příslušnosti
Slezska a Ostravska staral o to, aby jablko
sváru mezi námi a Poláky bylo ještě větší.
Vývoj dějinných události, vítězná pomoc So-1
větské armády, která přinesla polskému náro-'
du štěstí a bohatství stejně jako národům ■
Československa, učinila arcif nemožnými jaké-1
koliv nacionálně jazykové pochybnosti na úze
mí Slezska, a ČSR stejně jako Polská lidová
republika se na svém území vyvíjí zdárně k čím
dále krásnější budoucnosti.

My jsme proti soudruhu Ondrovi Lysohorskómu pro jeho ostré spory s naší stranou disci
plinárně nijak nezakročili. Má všechny mož
nosti umělecké tvůrčí práce a může dále tvořit
i sve velké básně v lašském dialektu, který
jest jen osobitým lidovým nářečím českého
národního jazyka ..."
*

Nečekej, milý čtenáři, že pod tímto vyprá
věním nalezneš poznámku, že jde o nějaké
dobrodružství dobrého vojáka Švejka za dru
hého odboje v Sovětském svazu. Jde o vážnou
stať z poslední knihy nedávno zemřelého náměstka předsedy čs. vlády a bývalého ministra
informací Václava Kopeckého „ČSR a KSČ".
Tato kniha je „vaškovským" pokusem o komu
nistické vykreslení historie českého a sloven
ského národa od založení dělnického hnutí v
českých zemích až po dnešní dobu. Kniha je ve
skutečnosti snůškou nepravd, smyšlenek, pokroucených fakt a osobních spílání všem nekomunistům, kteří se jakýmkoliv způsobem po
díleli na této historii. Na každé straně najdete
vulgární líčení událostí — ne jak se skutečné
staly, nýbrž, jak se měly stát podle mínění bol
ševika Václava Kopeckého. Kniha je zajímavá
potud, že prozrazuje mnohé věci, které komu
nisté až dosud nepustil: na veřejnost: pláno
vané vysílání čs. komunistických agentů za
druhé světové války na západ; úsilí Moskvy a
čs. komunistů, aby mohli Slovenské národní a
pražské povstání prohlašovat za svou záleži
tost a aby se v těchto případech neopakovala
Varšava; rozhodnutí komunistů třeba i rozdělit
republiku na dvě části, kdyby její západní část
s Prahou a Moravou osvobodila americká ar
máda; podrobnosti sokolských demonstrací za
Všesokolského sletu v roce 1948; podrobnosti
odstoupení presidenta Beneše a protikomuni
stické incidenty za jeho pohřbu v září 1948
atd.

Stať, kterou jsme shora otiskli, ukazuje velmi
názorně, jak „velkými státníky" byli členové
zahraničního vedení KSČ v Moskvě za druhé
světové války v čele s Gottwaldem, Kopeckým,
Švermou, Krosnóřem, Kohlerem a Appeltem.
Kopecký samozřejmě při každé příležitosti zdů
razňuje, jak moudře o statečné si komunisté
počínali v boji za osvobození Československa !
a jak na druhé straně dr. Beneš a jeho spolu
pracovníci byli proti nim naivní školáci. Z oci
tované statě vsak zcela jasně vysvitá, jaké pri
mitivní problémy komunisté v Moskvě uměle
vyvolávali a jakými naivními spory se po celou I
dobu zabývali. A nejen to. „Velký a prudký [
spor s básníkem Ondrou Lysohorským" prozrc- i
zuje také to, jak malé vážnosti se čs. komunisté
těšili u sovětských představitelů, když ani lako
vou bláznivou záležitost, jakou je „lašský pro
blém", sovětští soudruzi nepovažovali za vnitř
ní československou záležitost a vážně se jí za
bývali sami.

Ostatně o tom, za jakou světobornou poli
tickou věc se případ Ondry Lysohorského v
Moskvě asi považoval, svědčí nejlépe skuteč
nost, že mu Kopecký věnoval ve své knize celé
tři strany a že celou kapitolu psal smrtelně
vážně s neskrývanou rozhorleností. Dnes již
známe sovětské bolševiky z jiných zkušeností,
proto si dovedeme živě představit, že Moskva
držela jistě velmi dlouho lašský separatismus
Ondry Lysohorského jako Damoklův meč nad
Gottwaldovými komunisty a při potřebných pří
ležitostech jim naznačovala, že by soudruzi Po
láci přijali Lysohorského i s jedním a půl mi
lionu ostravských a slezských Lachů s otevřenou
náručí. Svědčí o tom také to, jak Kopecký
opatrně v kapitole o Lysohorském poklepává
na rameno polským komunistům a jak nazna
čuje, že se Ondru Lysohorského neodvážili
čs. komunisté ani vyloučit ze strany jako „buřžoasního nacionalistu", ačkoliv Clementise,
Husáka a polské komunisty na Těšínsku za
menší podobné úchylky věšeli a týrali v tábo
Je přirozené, že naše prudké spory $ Ondrou rech nucené práce.
Lysohorským, jež končily plným rozdrcením
V. N. Duben, občan lašský, t. č. v exilu.
jeho falešných jazykových theorií ,měly svůj

Dvacátého prvního ledna 1862, tedy před
sto lety, zemřela autorka „Babičky", která si
získala o náš národ velké zásluhy.
Božena Němcová:
Co babička vnoučatům důfklivě na srdce kladla
Babička ráda sedávala s dětmi na vrchu nad
zámkem. Když zraky obrátila k východu, ležel
před ní krásný polověnec Krkonošských hor, od
dlouhého hřbetu Hejšoviny až k vrcholu do
oblak čnějící Sněžky. Babička ukazovala dětem
pres Hejšovinu a říkala: „Tam znám každou
stezku, tam leží Vambeřice a Varta, tam jsem
ztrávila několik šťastných let/'
A Barunka se zeptala: „Tam ve Vartě šedi
Sibyla na mramorovém koni, viďte babičko?"
„Povídá se, že u Varty na jednom vrchu.
Sedí prý na mramorovém koni, sama též z
mramoru vytesaná a drží ruku vztyčenu k ne
besům ... Až se prý všecka do země propad
ne, že nebude vidět ani konec prstů, pak se
prý její proroctví vyplní."
„A kdo byla Sibyla?" zeptala se Adélka.
„Sibyle: byla moudrá žena, která uměla před
povídat budoucnost."
„A co předpověděla ?" ptali se chlapci.
„Nejednou jsem vám to již povídala", řekla
babička.
„My jsme to už zapomněli/'
„Ale to si máte pamatovat."
„Já jsem si mnoho z toho pamatovala", řekla
Barunka, která babičku vždycky velmi pozorně
poslouchávala: „viďte, Sibyla prorokovala, že
přijde na českou zemi mnoho bídy, ale nejhůř
že bude tenkrát, až nebude otec synu, syn otci,
bratr bratru rozuměti, až nebude platit ani
slovo oni slib, pak že bude nejhůře a pak prý
česká země bude na koňských kopytech roz
nesena."
„Pán Bůh nedej, aby to kdy bylo", vzdychla
babička.
„Ach, babičko, já mám někdy takový strach,
že vám to ani povědět nemohu. Viďte, že vy
byste také nechtěla, aby byla česká země roz
nesena na koňských kopytech."
„Bláhová, . jak bych mohla takové neštěstí
chtít, vždyť se denně modlíme za zdar české
země, vždyť je to naše matka. Co byste vy
dělali, kdyby vám chtěli maminku zabít?"
„Křičely bychom a plakali", ozvali se chlapci.
„Jste děti", usmála se babička.
„To bychom jí museli pomáhat, viďte, babič
ko?" řekla Barunka a oko jí zahořelo.
„Tak, děvče, tak, to je to pravé, křik a pláč
nic nepomáhá, provila stařena a položila ruku
na hlavu vnučky.
„Ale, babičko, my jsme malí, jak bychom ji
mohli pomoci?" mínil Jan, kterého mrzelo, že
babička o něm tak málo soudí.

Viktor Dyk:
PAMÁTCE BOŽENY NĚMCOVÉ

21. ledna 1862
Šla štědrá dárkyně, šla, každé slovo květ,
šla s okem zářícím a nečekajíc díků.
To srdce horoucí šlo obdaroval svět,
ta hlava nad rakví se vznesla mučedníků.
/I došla v ktetýs chladný zimní den,
chodkyne křehnoucí, chodkyně unavená,
bez ráži, bez slunce, dvé prázdných dlaní jen
a oči vyhaslé a srdce vyloupené.
Toť prostá legenda. Tof příběh očí dvou
a srdce jednoho, jež mřelo bez útěchy.
.-1 v ženě ubité ubila lásku svou
ta země podivná, jež jmenuje se Cechy.

Václav Tille:
BOŽENA NĚMCOVÁ
Co tě asi bolelo, ty ubohé srdce?
Co ti udělali?... Už ti nikdo nena
hradí, cos utrpěla; kdo je vinen, Bůh
ho bude soudit - • — tys vc světle
a v pokoji. ■
Citďt z Babičky
Počátkem zimy převezli ji z Litomyšle dc
Prahy. Byla těžce nemocná. Lékaři Podlipský c
Hamerník neměli valné naděje, že se uzdraví
Nakladatel Augusta dal na rýchlo, nedbale sá
zet „Babičku" jako první díl sebraných spisů
a pražské dámy chystaly smuteční šaty. Živ)
duch Němcové však ještě chvíli vzdoroval roz
kladu. Když ji přátelé navštěvovali, vzpomínek
na minulost, naříkala na nevděčnost, Erbenov
několik dní před smrtí ještě s horečnou živnost
vykládala své plány do budoucnosti. Bránila se
smrti, ale tušila svůj konec — spálila větším
své korespondence. Den před smrtí došly pivn
výtisky Babičky, na chatrném papíře, s hrubci
obálkou, plné chyb — i její poslední přání
vidět své spisy ve skvostné úpravě, se ne
splnilo. Napsala do dvou výtisků věnování sve
Doře a Markytě, sestře Šumavského. Byla pal
zaopatřena a cítila zdánlivou úlevu, ale v pon
dělí 20. ledna v 9 hodin večer počal její smrtel
ný zápas, jenž trval až do šesté hodiny ranní
V patek, 24. ledna za třeskutého miazu, vyše
o půl čtvrté z domu „U tří lip" na Příkopect
slavný pohřební průvod. Zpěvácký spolek „Hla
hol" zpíval sbory, podél rakve šli studenti c
děvčata s rozžatými svícemi a s věnci, na nich;
vlály slovanské trikolóry. Za rakví kráčela ro
dina, obrovský zástup lidi, Bulhaři a Chorváti
v národních krojích. Vyšehradská kapitula vyšle
rakvi vstříc, sloužila v kapli slavné obřady (
za soumraku, když rakev za svitu voskovic bylí
přinesena ke hrobu, položila Karolina Světlá n<
ni čerstvý věnec.
(Sbírka Zloioroh

