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Glennův let
a studená válka
Vesmírný lei poupiUKovmka Gienna
byt piu
siu.y po muwna
Suut^ucii u^pvLii nesiBtiny. rreuevsnn
ounozU!, co se pieu mn jcSie nepoaanju niKomu: /.uvrei nuuu Hikuu
Curuscovovi, K»ery po i^ienhuvu uspe>
cnu vysej ao ie mhy z Konceptu, ze
mneu nuuiui opojeným stínům spuiuptucí ^oveiSKUiio svozu pn výzkumu
vnc^uiu piuSiVju. Haoiui leay něco,
co tnu uz sveno času neKOinuar naoizei piesiuem cisermower a po není
loni v leum t piesiuenr ixennuuy, ate
umuscov reuuy nesiysev omusen
puutie urmotem rakei, Kieie vynaseiy
ao vesinuu
a lnová, jeprve
kuyz pnset uspecn ra^eiy Muas, Která
vyneSíQ uo newesKycn vysni Gienna,
puzveata zároveň i Cmuscova na
úioven aesKy jeno psacino sioiu, kae
v kouie v prácnu zapomenuti iezeiy
ameiícKÓ navrny na spolupráci ve
vnějším prostoru. Cnrušcov je oprášil,
proced a sHieaai, že py na men něco
mamo byn Nu nevaai, tepe pozdě
než mkay.
Uiennuv let ovsem zavřel pusy taky
mnona syČKuni na zapaaé — i mnozí
mezi naim penn a o ieio skupiny, kieri
sice neveui, co je raketa a co je
virus, aie pres lo presne věděli, kae
se ipojene státy se všemi svými ved
ci, asitunauty, polníky a odborníky
propaganay aopoušiep chyb, které
byty pn porovnaní s brilantním po
stupem boveiskéno svazu prostě nesnesneíné. Za Gionova letu se ukázaio, ze kde zápaaní krmkové videli
němější nedostatky — ve zveřejňo
váni amerických pokusů — ležel vlast
ně největší úspech Spodných států.
Miliony há:, kieri motili sledovat j
až po šiasiný dopad na moře, ať už
na televisi nebo prostřednictvím roz
hlasových reporiáží, tvořili v těch ho
dinách rodinu, kterou spájela jenom
jediná myšlenka: Aby se podařil po
kus člověka, který dobývá vesmíru. ,
Všechny rozdíly a hranice, ať rasové,
národní nebo jakékoli jiné, byly v tu
chvíli zapomenuty. Nikdo si neuvědo
moval, že je to Američan, který má
„přetrumfnout" Rusy nebo že jde o
důležité vítězství ve studené válce.
Každý si uvědomoval, že je to voják
armády lidského pokroku v boji s
tajemnými neznámými silami nad
oblačných výšin. A když jsme s úle
vou přijímali zprávu o šťastném ná
vratu a zachránění, pozdravovali jsme
vítězství hrdiny nad strašnými nebez
pečenstvími. Ve dnech, které následo
valy, nebyly snad na světě noviny,
které by byly neuvítaly právě tuto
stránku Glenonva letu, totiž otevře
nou publicitu, jako úžasný projev síly
americké demokracie. Sovětské tajnůsikářslvi dostalo smrtelnou ránu a
už nebylo tak brilantní.
Hovoříme-li o této stránce sovět
ských pokusů, nechceme se ani v nejmenším dotknout výsledků sovětské
vědy. Ta ovšem propagační zpraco
vání letů Gagarina a Titova nedělala,
ani těmto dvěma kosmonautům nenařizovala, aby chválili komunistickou
stranu — ten příkaz přišel odjinud.
A proto uvažujeme-li o Chruščovovu
návrhu na spolupráci, musíme mít na
mysli, že jde o širší problém než
jenom vědecký. Vědci, ponecháni
sami sobě, by se jistě brzy dohodli.
Ale nechá je Chruščov jednat, aniž
zasahovat? Ostatně přes všechny fan
tastické úspěchy vesmírných letů, jde
tu — zatím — o tolik lidí, že bys je
spočítal na prstech jedné ruky. Ne
uškodí, udělat pro ně dohodu. Ale víc
bychom uvítali, kdyby Chruščov ko
nečně už přišel s nějakým návrhem
na spolupráci, která by zajistila bez
pečí stamilionů, které chodí po zemi.
Jak máme věřit v jeho vzdušné zám
ky v oblacích, když na zemi staví zecT
napříč Berlínem? I v pořádku má být
určité pořadí, a země je bližší, než
vesmír. Vojenskou stránku vesmírných
letů nechť nikdo nepřeceňuje. Jistě
má značný vojenský význam, ale ani
Spojené státy, ani Sovětský svaz už
léta nepotřebují vesmírného prostoru,
aby se navzájem zničily.

Ponuré oslavy 14. výročí puče v ČSR
Čtrnáctého výročí neblahého úno
rového puče v Československu osla
vili komunisté obvyklými akcemi, jichž
se účastnili zejména milicionáři a
partajní funkcionář,. Na počest 25.
února — letos připadl na neděli —
nastoupili dělníci na mimořádnou ne
dělní pracovní směnu. Místo potřeb
ného klidu a odpočinku museli hor
níci sfárat do dolů a jiní pracovat v
sychravém nevlídném počasí. Nepra
covali s nadšením a mnozí si jistě
uvědomili omyl, kterého se dopustili
před čtrnácti roky. Tehdy započala
v Československu éra, která měla
dělníkům přinést splnění všech komu
nistických hesel a slibů o šťastném a
blahobytném žívolě pracujících. Při

nesla však pochybné vymoženosti, z
nichž zejména dělníci radost nemají; |
pracovní závazky, brigády, tzv. so- 1
cialistické soutěžení, pekelné pracov- i
ní tempo, neustálé štvaní lidí k vyš- !
Šímu pracovnímu výkonu, aniž by i
měli pracující z toho nějaký viditelný ।
užitek. Přitom Československo ztratilo 1
nezávislost a stalo se vasalem Sovět- i
ského svazu, který se na pracovitosti ;
čs. lidu priživuje. Oslavy únorového
puče se konaly bez nadšení samot- j
ných komunistů. Doléhalo na ně vzru
šení způsobené nedávným zatčením '
náměstka ministerského předsedy Ru
dolfa Baráka, který ještě při loňských
oslavách únorového puče platil jako
druhá osobnost v nejvyšší komunístic-':

ké hierarchii. Ve výroční den únoro
vého puče — v neděli 25. února —
vysílal pražsky rozhlas komentář pro
ti československému exilu a pracov
níkům rozhlasové stanice Svobodná
Evropa. V Bratislavě oslavila komu
nistická honorace výročí puče v Ná
rodním divadle slavnostním předsta
vením Smetanovy opery Libuše, neboť
— podle nestoudného tvrzení brati
slavského rozhlasu — „se únorem
1948 splnilo proroctví Libušino o vel
ké budoucností našeho lidu". Je to
zcizení Smetanova hudebního díla,
Libušina věštba v hudebním podání
Smetanovy opery je určena jen a jen
národu, celému českému národu a
nikoliv komunistům.
—ar.

Pád náměstka min. předsedy R. Baráka

Praha: Začala
V listopadu loňského roku jsme v
Českém Slově vzpomínali desátého
výročí zatčení bývalého generálního
tajemníka KSČ Ludolfa Slánského,
jenž byl pak svými soudruhy v pro
sinci r. 1952 popraven. Jeho zatčení
předcházela a pak je doprovázela
rozsáhlá čistka. „Komunistická mravo
uka", napsali jsme, „se nemění lely
a také ne s vůdci. Vzájemné osočo
vání, čistky a nakonec i popravy zů
stávají důležitým zákonem." A hovo
říce o „KSČ dnes' vyslovili jsme tuto
domněnku:

„Čistky, fy už jsou koneckonců v
chodu a to — podle sovětského vzo.... jen '.;a /.ížsí, rt.iciní <okresní úrovni. Obětí na nejvyšším
stupni čs. komunistické hierarchie mů
že být třeba soudruh Barák, který byl
dlouho označován za pravou ruku
Novotného, ale od června (1961,
pozn. osm) podezřele rychle klesá na
funkce Jen více-méně representativní."
Pád Rudolfa Baráka
Ve dnech 6. a 7. února t. r. zasedal
ústřední výbor KSČ, který je tím sku
tečným parlamentem „ČSSR", a podle
úřední zprávy jednal především o
úkolech v zemědělství a „plánu roz
voje národního hospodářství" na rok
1962; dále „projednal protistranickou
a nezákonnou činnost R. Baráka na
základě zprávy politickýého byra ÚV

slánskiáda

KSČ, kterou přednesl soudruh A. No
votný".
Rudé právo, orgán KSČ, uveřejnilo
dne 9. února tuto „Zprávu ÚV KSČ k
případu R. Baráka";
„Pro zneužívání funkce ministra
vnitra, nezákonné hospodaření se
státními prostředky a další hrubé na
rušování socialistické zákonnosti se
usnesl ústřední výbor komunistické
sírany Československa zbavit R. Ba
ráka funkce člena politického byra,
člena ÚV KSČ, odvolen jej ze všech
státních a veřejných funkcí a vyloučil
ze strany s trestním oznámením. —
Předsednictvo Národního shromáždě
ní pc ľ'. ústavy přijalo -ozi ^dnutí
zbavit R. Baráka imunity poslance
Národního shromáždění a dalo sou
hlas k jeho trestnímu stihání."
Z citátu z Rudého práva se doví
dáte, že R. Barák byl předán soudu
„na základě zprávy" prvního tajem
níka strany (a presidenta republiky a
předsedy Národní fronty) Antonína
Novotného. Připomeňme si, že i Ru
dolf Slánský padl před lety proto, že
Novotný značně „přispěl", viz Rudé
právo z 18.12.1952. Antonín Novot
ný je zřeimě muž, který se takříkajíc
vyzná v tlačenici — vyzná v meto
dách, jak se zbavit skutečných i mož
ných soupeřů. Před (skoro) jedenácti
lety to udělal podle vzoru, jenž na
rýsoval J. V. Stalin a tentokrát mu

zřejmě napovídal Chruščov svými
projevy o „protistranické skupině".

Kdo je Barák?
Rudolf Barák se narodil 11.5.1915
na Moravě a ještě za války pracoval
jako kvalifikovaný dělník v Blansku u
Brna. Pokud je nám známo, vstoupil
do KSČ někdy v květnu 1945. Po puči
šel rychle neheru: Stal se předsedou
okresního národního výboru v Blan
sku a po pádu brněnského diktátora
}„rudého mo/krabí") šlinga byl kon
cem roku 1250 povolán do funkce
předsedy krajského národního výboru
v Brně.
Po (Stalinově a) Gottwaldově smrti
převzal ve-Jn.’ ústředního sekretariá
tu KSČ Antonín Novotný; jistě ne bez
souhlasu Moskvy. Dne 24. března 1953
je Rudolf Barák jmenován náměstkem
předsedy vlády a v září téhož roku
přejímá (od starokomunisty Václava
Noska) řízení ministerstva vnitra; v
červnu 1954 je povolán do politbyra
strany — orgánu, jenž je tím oprav
dovým vládcem Československa.
V pětapadesátém roce byla vyhlá
šena jedna amnestie, v roce 1957
druhá, na jaře 1960 následovala další,
poměrně rozsáhlá, v jejímž průběhu
byly propuštěny tisíce „politických",
uvězněných v době těsně po únoro
vém puči. Rudolf Barák získává po
věst jakéhosi dobroditele, přítele lidu,
(Dokončení na str. 2.)

"Universita" pro výchovu špionů a rozvratníků
^Poprvé jsme na vlastní kůži pocítili rozdíl mezi
ujařmením a svobodou*, — pronesl 23-letý Adam Abdi
Ahmcd, jeden ze somálských studentů, kteří po nepří
jemných zkušenostech a velikých potížích přijeli z Česko
slovenska. Víru v komunistické sliby a v „nezištnou
pomoc. pii studiu v Československu ztratila též skupina
guinejských vysokoškoláků. Tyto neúspěchy pražských
režimistů jsou tím závažnější, že v Praze nedávno oká
zale otevřeli „Universitu 17. listopadu*, na níž studuje
Tuto „universitu" pro zahraniční
studenty otevřeli v Praze s velkou
pompou. Ve slavnostních projevech
se však komunisté nezmiňovali ani o
pravé učební náplni, ani o poměrech
na ostatních čs. vysokých školách. Mů
žete se ale o tom dočíst v komuni
stickém tisku. Tak Iřeba bratislavská
Pravda 12. listopadu m. r. nepřímo do
znalo, že hlavním úkolem „University
17. listopadu" je zpracovávat špio
nážní informace o jednotlivých ze
mích a vychovával komunistické od
borníky, kteří tam mají působit. Brati
slavský list totiž napsal: „Vyučovanie
bude aj obsahovať niektoré elemen
tárne odborné a politické predmety.
Dôležitou pracovnou oblasťou novej
ustanovizne, bude spracovanie odbor
ných a politických materiálov o kraji
nách odkiaľ študenti prichádzajú a
kam idú naši experti. Pre študium ex
pertov
nezriaďujú
na
univerzite
zvláštnu fakultu ani odbor." — Časo
pis „Výstavba socialismu" uveřejnil
19. října m. r. článek Jana Fekeše, na
depsaný „Úbytek posluchačů vysokých
škol v ČSSR", z něhož vyjímáme:

většina 3.000 aíroasijských studentů. Po Moskvě a Lip
sku stala se Praha třetím velkým střediskem pro jejich
indoktrinaci za železnou oponou. Zahraniční studenti
dostávají stipendia ve výši 600—-700 Kčs měsíčně. Při
cházejí do Prahy na základe kulturních dohod režimu
s jednotlivými státy, někteří na doporučení komunisty
ovládaného Mezinárodního svazu studentstva nebo pro
střednictvím UNESCO.

„iNeuusiuiuK Kvuintiyui uueuiiyui) pomôcek, najmä učebníc a skript, často
nízka úroveň učebníc, ktoré sú na I
rýchlo urobené, len aby boli." Panuje
také: „nedostatok vysokokvalifikova ;
ných učiteľov, najmä profesorov a
docentov". Takové jsou, podie autora
článku, pomery na vysokých učilištích
v Československu. Neměla by tedy
vláda nejprve zvýšit úroveň ostatního
školství, než začne dělat národu ostu
du i na mezinárodním fóru?,Seznáte
sami, že měli pravdu afričtí studenti,
jejichž zkušenosti v Československu
dále popisujeme a z nichž Somálec
Mahdi Ismail prohlásil: „Universita
17. listopadu je universitou jen podle
jména. Ve skutečnosti je to admini
strativní byro pro důkladnou kontrolu
činnosti a politické výchovy studentů
a policie má tam stálou úřadovnu." j
Zkušenosti zahraničních studentů
V druhé polovině ledna odjela z
Prahy skupina guinejských studentů.
Budou nyní pokračovat ve studiu v
hlavním městě své vlasti, Conakry.
Před odjezdem rozeslala tato skupina

nejským studentům v zemích východní Evropy, v němž je informovala o
komunistických intrikách ve vlasti,
které přiměly presidenta Sekou Toure
k žádosti o odvolání sovětského veldentů. Daleko nepříjemnější byl pro
pražské komunisty odchod šesti stu
dentů ze Somálska. Po příjezdu na
Západ vylíčili podrobně jak nakládají
s Afričany komunistické úřady v
Československu. Teprve po překonání
neslýchaných těžkostí se jim podařilo
dostat povolení k výjezdu. Nikdo z
nich předtím neznal životní podmínky
v ČSSR a o komunistickém režimu
měli jen nejasné představy. Svízele
Somálců začaly ihned po okázalém
uvítání v Praze při nákupu zimního
ošacení. Komunisté jim slíbili dostatečné finanční prostředky na nákup
nutného šatstva, ale v Praze jim vy
platili jen 500 korun. Při známé dra
hotě to zdaleka nestačilo. Brzy po
příjezdu naléhali na Somálce černoš
ští prisluhovači komunistů, aby vstou
pili do „Svazu somálských studentů
v socialistickém táboře". Když to od-

K 7. březnu

Z MYŠLENEK
T. G. MASARYKA
Všecko úsilí politické podléhá
soudu mravnímu. O poměru politiky
a mravnosti vede se diskuse od sa
mého počátku politického myšlení.
K ujasněni věci rozlišujme politiku
praktickou a mravnost od politiky
vědy a vědy o mravnosti, ethiky.
Obojí se často směšuje. Véda poli
tická, rozumí se, oddělena je od vědy
o mravnosti, od ethiky. To je dvojí
obor vědní a dělba vědeckého myšle
ní vyžaduje odrůzňováni vědy od
ethiky...
Také politická praxe je jiná než
praxe mravní, tou měrou, kterou liší,
váme spravedlnost od lásky k bliž
nímu. Všecko úsilí politické uskuteč
ňuje státem a ve státě spravedlnost,
kdežto mravnost spočívá v lásce k
bližnímu. Ale spravedlnost není než
matematikou lásky, politická praxe
všecka na konec má své ospravedl
něni v zásadách ethiky humanitní.
Humanita neni než latinský výraz pro
lásku k bližnímu.
Byli a jsou politikové, kteří poli
tiku od mravnosti odtrhuji v tom
smyslu, že by smělo být politicky
jednáno proti zásadám mravnosti.
Krajní názory tylo jsou známy jako
macchiavellisin a politický jesuitism,
jenž všeliký politický prostředek po
suzuje podle toho, slouži-li politikovu
cíli nebo ne. Proti tomu nelze než
zdůrazňovat, že předně cthicky musí
být ospravedlněn ten cíl samý a dále,
že dovoleny jsou jen prostředky ty,
které také o sobě jsou etnicky
ospravedlněny.
Ostatně dokládá nám to zkušenost
stále, že se vysoké a šlechtné účely
nedají uskutečnit prostředky nízkými
a mrzkými — kdo vědomě užívá špat
ných prostředků, nemívá pěkných cí
lů, ať sebe více horuje o prospechu
stáiu, slasti, národa atd....
O DEMOKRACII
Nejhlubší argument pro demokra
cii — víra v člověka, v jeho hodnotu,
v jeho duchovost a v nesmrtelnou
duši. — Demokracie pravá, založená
na lásce a úctě k bližnímu a k bližním
všem, je uskutečňováním božího řádu
na zemi. — Demokracie je názor na
život, spočívá v důvěře v lidi, v lids
kost a v lidství, a není důvěry bez
lásky, není lásky bez důvěry. Hekl
jsem jednou, že demokracie je dis
kuse. Ale pravá diskuse je možná jen
tam, kde si lidé navzájem důvěřují a
poctivě hledají pravdu. Demokracie,
to je hovor mezi rovnými, přemýšlení
svobodných občanů před celou veřej
ností — slovo parlament má krásný
smysl, jen je učinit tělem. — Pekl
jsem, mezi rovnými. Vím, lidé si ne
jsou rovni. Nikde na zemi, v lidech
ani v přírodě není rovnosti — je roz
manitost. Jen jako nesmrtelné duše
jsme opravdu rovnocenní... Demo
kratický ideál není jen politický, je
i sociální a hospodářský. Komunism
odmítám. Bez individualismu, bez na
daných a vynalézavých jedinců, bez
schopných vůdců, bez geniů práce pro
společnost se nedá rozumně a spra
vedlivě organisovat. Demokracie po
stránce sociální znamená překonáni
degradující bědnosti i v republice, v
demokracii nesmí být možné, aby
jednotlivci nebo stavy vykořisťovali
své spoluobčany — v demokracii člo
věk člověku nesmí být prostředkem.
NÁŠ NÁRODNÍ PROGRAM
Pokud běží o národní program náš,
vzpomeňte si na to, co jsem vám řekl
o vývoji Evropy a naší historie, že
totiž musíme dělat politiku světovou,
tedy být v živém a přátelském styku
s ostatními národy. Naše národní pro
buzeni je dítě osvícenství a pozděj
šího romantismu, zrodilo se z huma
nitních ideálů osmnáctého a devate
náctého století, hlásaných ve Francii,
v Německu, všude. Humanita — toť
náš národní program, program Do
brovského, Kollára, Palackého, Hav.
líčka a už Komenského, králů Jiříka
i Karla i Svatého Václava.
mítli učinit, vyhrožoval jim tajemník
vyslance Solodova. Podobně jako tuto
diplomatickou zápletku zahaluje rouš
ka mlčení i případ guinejských stuSvazu Mohammed Ali-Ahmed, že nezrnění-li své rozhodnutí, ponesou váž
né důsledky. Pohostinný socialistický
siai prý totiž může právem žádat
„přátelský postoj".

(Dokončení na str. 2.)
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PRAHA: ZAČALA NOVÁ SLÄNSKIÄDA
(Dokončení se stn 1.)
podporovanou ještě tím, že je často viděn, jak
navštvěuje různá divadla ... Legendy tohoto
druhu vznikají v komunistickém státě, jak je
nám známo, velmi rychle. —
Vypráví se, že Novotný, jehož často dopro
vázel na cestách do Kremlu, začal na Baráka
žárlit; že se ho bál. Faktem je, že v červnu
1961 byl Rudolf Barák odvolán z funkce mi
nistra vnitra a zůstal jen náměstkem předsedy
vlády, pověřeným (krajně nevděčným) dohle
dem nad národními výbory. Dne 12. ledna t. r.
naposled veřejně vystoupil.
Víme z případu Slánský, že obvinění proti
němu vznesená, ať už Šlo o trockismus, titoismus či velezradu nebo dokonce vraždy — byla
mezitím komunistickou stranou zčásti oficiálně,
zčásti docela potichu odvolána. Zdá se být
jasné, že i nejnověší „případ Barák" je stej
ného druhu: Dítka komunistických revolucí se
nadále pod různými záminkami požírají. —
Novotný to vyhrál nad Slánským a Stalin sou
hlasil. A Novotný zvítězil i nad Barákem —
tentokrát řekl Chruščov svůj „okey". Poměry
se za oponou nemění, jen jména vůdců.
Změny ve vládě
Po zmíněném už zasedání ústředního výboru
KSČ bylo také oznámeno — v rámci „organi
začních a kádrových změn" schválených tímto
stranickým orgánem — že „ze zdravotních dů
vodů" byl z vlády odvolán předválečný komu
nista, ministr výstavby Oldřich Beran. Do vlády
byli nově povoláni Jan Pilier jako náměstek
ministerského předsedy a Josef Korčák na
Beranovo místo. Jde o soudruhy kolem čtyři
cítky, kteří mají společnou minulost: Oba až
dosud pracovali v aparátě komunistické strany
Československa a veřejnost je (a jejich kvalifi
kaci pro vládní funkce) prakticky nezná.

«Universita» pro výchovu špionů a rozvratníků
(Dokončení se str. 1.)

Indoktrinace a špiclování
sou pro zahraniční studenty na denním pořád:u. Somálci přišli na Ustav jazyků v Dobrušce,
/šem 75 studentům z Afriky, Asie a z latinské
Xmeriky omezovali 1am komunisté svobody, kde
;e dalo. Dopisy a telegramy dostávali se zpožlěním a otevřené. Mohli čist jen tisk východojvropských zemí, nebo noviny, vydávané konunistickými stranami na Západě. Velký rozilasový přijímač ve společenské místnosti Ústa
vu byl seřízen tak, aby dovoloval výlučně porlech československých stanic. Šest českých do
letů — dva pro španělštinu, tři pro francouzíiinu a jeden pro angličtinu — mělo tak ubohé
malosti jazyků, že se s nimi Somálci ani ne
mohli domluvit. Je těžko myslitelné, jak se za
échto okolností měli naučit česky. Podali si
edy žádost o přeložení na učiliště lepši úroviě, za což je dobrušský ředitel obvinil z ne
přátelské demonstrace. Jejich hlavním hříchem
zšak bylo, že odmítali účast na „dobrovolných"
cursech mar,x-leninismu. Různí funkcionáři zu:ivě reagovali na jejich výroky, že nepřijeli do
Československa, aby se tam politicky vzdélá/a I i.

mové je, že při tom nedostal povolení k vý
jezdu.
V polovině prosince dohodli se Ismail a jeho
druzi v Dobrušce, že společně opustí Česko
slovensko, buď jak buď. Bez povolení ředitele
ústavu vydali se do Prahy, kde jim však od
mítali poskytnout ubylování v hotelu. Šest So
málců strávilo celkem tři noci za prudkého
mrazu v parcích a domovních výklencích. A to
za soustavné a otevřené asistence tajných poli
cistu. Když se snažili dostat výjezdní visum
nebo nějaké doporučení, tak jim na „Univer
sitě 17. listopadu" hrubě spílali a vyhrožovali
policií právě tak, jako na ministerstvu výchovy.
Nakonec jim pomohla dvojí intervence ital
ského velvyslanectví v Praze. Ale ještě předtím
zalkla Ismaila komunistická policie, která při
jela před vchod velvyslanectví třemi automo
bily, a dopravila ho přímo na letiště, odkud :
musel odletět do Kahýry. Cílem policie zřejmě
bylo zbavit somálské studenty jejich mluvčího.
Ale všechny snahy byly marné. Nepomohlo, že
najednou měli Somálci k disposici hotelový po
koj, že je navštěvovali zaprodaní afričtí stu
denti, kteří mluvili o omylech úřadů a slibovali
jménem režimu modré s nebe.
Těchto pět mladých Somálců nyní studuje v
Německé spolkové republice.

Číslo 3., březen 1962

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, Post
ících 91, Germany. Řídí redakční kruh. Tiskem
Buchdruckerei Dr. Peter Belej, Miinchen 13,
Schleissheimer Str. 71. Podepsané články nemusí
vždy vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých vý
tisků: Německo 85 Pŕg., Rakousko 5 Sch., USA
£ 1/10, Francie 12 NF, Itálie 1.400 Lir, Kanada
S 0,25. * Předplatné na rok 1962: Austrálie
š2,50, ft^arcko 13 Dir., Německo 8,50 DM, Nor
sko 15 Kr., Rakousko 55 Sch., Švédsko 11 Kr.,
Švýcarsko 10 sfr., Velká Britanie £ 1, USA
x 2,50, ve všech ostatních zemích $ 2,50, nebo
ekvivalent v tamní měně. Příplatek pro leteckou
zásilku pro Severní Ameriku, Afriku a Blízký
východ US š 2,00, pro ostatní oblast US S 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,
Policejní režim
Adelaide, Semaphore, S. A.
Pro studenty platil zákaz opustit oblast města
HOLANDSKO: Dr. Kare! REMEŠ, v. Kretschmar
Dobrušky bez zvláštního povolení. Místní ob
ZEMŘEL MAX sVABINSKÝ
v. Veenlaan 92, Hilversum.
rané se jim — zřejmé se strachu před tainou
Časový rozsah díla malíře a grafika Maxe ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
policií — vyhýbali při každé příležitosti. Podle Švabinského, který zemřel 10. února, je patrný KANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gerald Ave.,
slov jednoho studenta si asi mysleli, že se tomu, kdo si připomene, že jeho lyrický olej
Montreal — Ville Lasalle, P. Q.
jedná o komunisty. Mahdi Ismail projevil ná U stavu byl zničen za dnes už legendárního MEXICO: Dr. Václav LÁSKA, Campos Eliseos
zor, že 90% obyvatelstva Československa od zemětřesení v San Franciscu. Švabinského dílo
306, Mexico 5, D. F.
mítá komunistický režim. Není náhodné, že k bylo však velké i rozmanitostí technik (nejrůz NORSKO: Josef ANDRLc, Martin Borrebekkenstomuto závěru dospěl právě on. Ismail totiž, nější druhy grafiky, olej, freska, chrámová
vei 30, Aarvoll-Oslo.
jediný ze Somálců, strávil v Československu okna, ilustrace aid.), které ovládal se suvere RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVI., Helblingtéměř čtyři roky. Do Prahy přišel jako přesvěd nitou renesančních mistrů, tak také bohatstvím .
gesse 1—3.
čený komunista, jezdil jako zástupce somál úkolů a námětů, před něž byl postaven: podíl SPOJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
Nový muž č. 2: Jiří Hendrych
ských
odborů
do
jiných
států
komunistického
na výzdobě chrámu sv. Víta v Praze, návrhy
V druhé polovině padesátých let zajížděla
313, New York 21, N.Y.
vždyckyy na dovolenou na Krym trojice Novot □ loku, často navštěvoval Moskvu a Peking. Za čelných známek a bankovek první republiky, ŠVÉDSKO: Karel MIKULÁŠEK, Ringborgsvägen 5,
návštěvy
somálského
presidenta
v
Praze,
dělal
galerie potrétů vynikajících osobností 19. a 20.
ný, Barák a Hendrych. A z Krymu pak do
Norkópping 1.
tlumočníka. Ismail věděl o tom, jak vedoucí so- století a j. Švabinský se narodil 17. září 1873 VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÁCLAVÍK, ClapKremlu k iáčkám s Chruščovem ...
ham Common, Crescent Grove 29, London,
Borák už jezdit nebude. Zato Jiří Hendrych /ětští komunisté podplácejí funkcionáře „Velké v Kroměříži, kde vychodil německou reálku,
somálské ligy". Jeho potíže, které vyvrcholily studoval na pražské akademii a záhy se stal
S.W. 4.
jde nahoru!
Je mu dnes kolem padesátky a v KSČ byl už škrtnutím stipendia začaly ultimativním poža malířem takřka oficiálním. Ačkoli byl ve svém
Z ostatních zemí oznamujte změny adres a
před válkou. Po puči se vyvinul v „experta" v davkem členství ve „Svazu somálských studentů výtvarném projevu po celý život konservativní, uhrazujte předplatné přiložením bankovního
ideologických otázkách, který úzce spolupra / soc. táboře" a „Velké somálské lize". Zají- nepropadl chladnému akademismu nebo mód šeku, případně bankovek k dopisu přímo ad
nosti. Jeho význam pro naše moderní umění
coval s nebožtíkem Slánským, což mu načas
ministraci Českého Slova, Můnchen 27, Postspočívá především v tom, že vychoval celé
,1952—1953) přerušilo kariéru. Novotný, s nímž
fach 91, Germany,
generace
grafiků,
jimž
dal
solidní
řemeslné
byl v koncentračním táboře v Mauthausenu, jej
Kniha o slavném českém sochaři vědomosti. Tak se Švabinský, pokračovatel Má
v roce 1954 povolal zase do nejvyšších funkcí.
Mezi umělce, kteří proslavili naši vlast v ci nesa, Alše a generace Národního divadla, za
Dnes Hendrych jako jediný s Novotným je jak
tajemníkem ústředního výboru, tak členem poli zině patří americký sochař českého původu sloužil o svetovou pověst naší grafiky v první
tického byra strany, což v komunistické hierar Albín Polášek, který je autorem mnoha význač republice.
ných plastik /e Spojených státech a v Česko
chii něco znamená.
Na zasedání ÚV KSČ na začátku února t. r. slovensku. Byl autorem Wilsonova pomníku v
VELKÁ BRITANIE: Spolek československých Kdo by nečetl o Yukonu a Dawsonu na dale
referoval Jiří Hendrych j,o úkolech zemědělství Praze, který zničili nacisté, soch Cyrila a Meto žen v Londýně, jehož předsedkyní je paní Lo- kém kanadském severu, kam zlatá horečka a
v roce 1962". Na první pohled je ťo překva děje a Radegasta na Radhošti, Masarykova kayová a jednatelkou paní Z. Kolářová uspo dobrodružství přivedly tisíce lidí ze všech kon
pení: ideolog (v tomto poslání dědic Václava pomníku v Chicagu a mnoha jiných význačných řádá oslavu 112. narozenin presidenta T. G. čin světa. V Československu jsme poznali tuto
Kopeckého) se najednou stará o perspektivy děl. O Poláškovi, rodáku z Frenštátu pod Rad Masaryka dne 9. březnu v místnosti Benešova kanadskou divočinu z vyprávění Eskymo Welzv produkci cukrovky, o hektarové výnosy hostem vyšla před časem anglicky psaná kniha ústavu. Spolek také oznámil, že čistý výtěžek la, který v Dawsonu ostatné i zemřel. V těchto
brambor a dojivost krav! Takové skoky z od Ruth Sherwood a tak jeho práce byla snad vánočního bazaru činil 332 liber. Z toho bylo dnech prošla tiskem zpiáva, že Yukon nezapo
oboru do oboru však nejsou u komunistů ne známější v anglických, než čs. kruzích. Teprve o vánocích rozesláno na peněžitých darech míná na své pionýry, kteří ještě žijí. Loni v
obvyklé, oni soudruzi rozumějí prostě všemu. krátce před vánocemi vyšla v kanadském To uprchlíkům v Německu a Rakousku 194 liber, prosinci byl totiž v Dawsonu otevřen Domov
Nehledě k tomu, že v případě Hendrychově jde rontě v edici Nového domova vkusně upra potřebným ve Velké Britanii rozděleno dalších pro přestárlé a v něm tráví poslední leta svého
o muže, který už dávno razí myšlenku — již vená a bohatě ilustrovaná kniha „Život Albína 38 liber. Kromě toho Spolek rozeslal uprchlí 1 života nejeden zlatokop, kteiý pamatuje na
v podstatě převzal, nemýlíme-li se, od pruské Poláška" v překladu Běly Havlíkové. Kniha je kům devět velkých balíků vlněného šatstva a staré rušné časy kanadského severu. Jedním
ho stratéga Clausewitze —, že strana, komu velmi poutavě psaná a přináší v obrazové prádla. Tato záslužná činnost bude jistě uprch z obyvatel tohoto Domova je 87-letý Teddy
nistická strana má vždycky soustředit všechny části soubor fotografií nejvýznamnějších Poláš líky oceněna. — Na valné hromadě Jednoty Watch, který přijel na kanadský sever v roce
svoje síly na to nejslabší místo režimní politiky. kových prací. Kniha je nejen vítanou pomůckou । Sokol Londýn 25. února byl zemřelému staro 1909 z Čech. Až ro roku 1925 pracoval v Daw
A nejslabším místem je bezesporu zemědělství kulturního historika studujícího působnost Čs. stovi jednoty br. maj. J. Brunerovi odevzdán in sonu pro jednu důlní společnost a pak se „za
umělců v Americe, nýbrž uchvátí i čtenáře prů- memoriam diplom čestného členství. V infor řídil pro sebe": začal dolovat zlato na svou
a proto se sám Hendrych obětoval.
Bude-li se svým úkolům věnovat příliš vehe bojností chlapce, který vyšel do světa z nezná mačním listě, který londýnská Jednota vydává vlastní pěst. Nejuspěšnější rok pro něho byl,
mentně, pak se ovšem vystavuje stejnému ne mého místa pod Beskydami, aby po tvrdých a i u příležitosti jubilejního sokolského roku, vzpo- když nakopal zlata asi za 3.000 dolarů. Ale
bezpečí jako Rudolf Barák, jeho předchůdce v úmorných cestách dospěl k vysokým metám a । menul župní vzdělavatel br. dr. Lokay stého obyčejně to bylo méně. Dnes spolupracuje
uznáním daleko za oceánem. Knihu lze objed výročí trvání Sokola a jubilejního sletu ve Víd Teddy Watch s "Klondike Visitors Association",
druhé hlavní roli čs. režimu.
nat: Nový domov, 212 Cowan Ave, Toronto 3, ni. K tomuto sletu je zaměřena hlavní Činnost která organisuje v Klondike různé atrakce pro
Čistky a strach
Jednoty a cvičení všech složek.
turisty.
Ontario, Canada.
Jak už naši čtenáři vědí, je na říjen 1962
svolán 12. sjezd KSČ. Mě! se podle stanov
strany konat už nejpozději v červnu t. r. Po
3. prosince 1952 popraven; generální sekretář vací tendence ústřední vlády. Celý svět byl
chopme však, že Novotný a jeho spoluvůdci se
tohoto výboru dr. Alexej Čepičku byl v dubnu prostřednictvím icportéiů, komentátorů a di
tohoto porušení základního zákona strany mu
1956 zbaven všech funkci a úřadů a vyhnán plomatů svědkem jednáni v konžském parlaseli dopustil. Potřebují čas, aby si upevnili po
daleko za humna moci, kam ho už předešli ; mentě, když rozhodoval o Gizengově odvolám
členové předsednictva Zdeněk Hejzlar, vůdce 1 ?. vlády. Doporučeni ministerského předsedy
zice. Narušilo je Chruščovovo pokřikování o
organizace mládeže (okleštěný ze všech posic ; bylo po důkladné debatě schváleno většinou
Stalinových (a jiných osob) hříších; narušil je
v léto 1952), bývalý předseda Národního shro j poslanců, Gizenga byl zbaven úřadu a je
O PODIVNÝCH KONCÍCH GENERÁLŮ
otevřený ideologický rozpor s Albánií a 'tajená
mážděni dr. John (zmizevší na podzim 1953), i držen pod dohledem . . .
■ VÍTĚZNÉHO ÚNORA- A DEMOKRACII
roztržka s Čínou, jež nijak nesouhlasí s písnič
bývalá organizační tajemnice ústředního xý- ) . Denně docházejí desítky resoluci a pro
-KONŽSKÉ /X JINÉ
kou, že komunistický tábor je nerozborné jed
boru KSČ Marie Svermová (odsouzená v lednu testních dopisů, v nichž, naši pracující odsuzují
Poslouchal jsem komunisty z pražského a
notný. Narušil je nakonec sám Antonín Novot
1954 na doživotí) a další a jiní. Z vedoucích nezákonné věznění A. Gizengy . napsalo
bratislavského
rozhlasu
jak
slavili
14.
výročí
ný tím, že zaútočil na památku Zápotockého a
činitelů slovenského akčního výboru Rudé právo ve výše zmíněném článku. (Nezá
puče,
kterému
říkají
Vítězný
únor.:.
A
tu
mně
Gottwalda, která určité (a důležité) skupině
Národní fronty např. bývalý generální tajem konné je všechno, co se komunistům nelíbí,
napadlo zjistil si, jakže dopadli iniciátoři pře ník komunistické sírany Slovenska Šleian Ba- pozn. i.) Tzv. brigáda socialistické práce sou
členů KSČ stále ještě něco znamená.
vratu, generálové bojůvek komunistické strany
šfovanský, předseda sboru pověřenou dr. Gu- druha Smrže z plzeňské Škodovky prý ve svém
Nepsané (avšak známé) zákony komunistické Československa ...
dopise psala: Nikdo z poctivých lidi nemůže
stav Husák . . .
taktiky radí, aby se v případě, kdy dosud
Mužem č. 1 se strany KSČ byl v únoru 1048
Tak tedy skončili vůdcové vítězného úno nečinně přihlížet rejdům imperialistů v Kon
skálopevné vedení strany se octne na vodě, Klement Gottwald, tehdejší vůdce zmíněné par ra-.: jako ■úchylkáři< pronásledovaní i v hro gu. Alakdál a podobně a nejen 9. února, ale
vyráběl strach. Rudolf Barák tedy nepůjde do taje a ministerský předseda, od června pak do be, jako lidé údajně nenormální — a na šibe předtím i po tom datu.
kriminálu, nebo kam mu přisoudí jít, sám. Jeho března 1953 dokonce president republiky. — V nici.
Případ náměstka předsedy vlády (z lidové
případ doprovází rozsáhlá čistka, hrozby per listopadu loňského roku dnešní šéf komu
Poučuje nás přítomnost — vizte případ bý
poctivé
nistů a hlava státu Antonín Novotný napově valého člena politbyra strany Rudolfa Baráka demokracie československé) však
zekucemi různého druhu. Jejich dosah mají po děl o svém předchůdci, že brzy po pučí to pře
lidi z KSČ a okolí ncrozěiHl. Nečinně a beze—
že
špatné
konce
i
těch
nových
vůdců
komu

slova xzali na vědomi, že byl vzat do vazby
cítit už místní a závodní konference organizací stal mít v hlavě v pořádku, že vlastně nevládl,
a že o pozadí jeho zatčeni a zrušeni imunity
KSČ, které se konají v březnu a v dubnu: že nadělal moc chyb — a dal přestěhovat jeho nistického hnutí u nás jsou v dohledu. —
předsednictvem parlamentu nebylo řečeno ani
Strach je má přinutit, aby na předsjezdová za mrtvolu ze samostatné sine do kolektivní hrob
slovo — odečtěme-li všeobecná obvinění, čilosedání volily delegáty povolné Novotnému, ky podružnějších náčelníků bolševismu u nás.
váná ve Správě ÚV KSČ-, která zřejmě sama
— Není 'to podivný konec?
Hendrychovi a lidem k jejich obrazu .. .
Takzvanou ^Zprávu ÚV KSČ k prípadu R. stačila, aby Barák byl poslán do chládku. Ani
Předsedou tzv. Ústředního akčního výboru
V tomto případě nechceme a ani nemůžeme
citujeme na jiném miste. Dovolte pes neštěkl — až 22. února, kdy se (ale zase
Národní fronty (ÚAVNF), jehož ustavením puč Baráka
předvídat vývoj, neboť tady nehrají roli jen
vyvrcholil — a který pak ještě léta neslavně I jenom, abych dodal, že spotřebovala 15 řádek jen \relmi všeobecně) ozval šéf strany a státu
zákony a zvyky komunistů, ale mohou působit působil jako hnací sila čistek a perzekucí — Rudého práva z 9.2. t. r. Plných 27 řádek — Novotný.
i vnější vlivy, jejichž rozsah, dosah a účinnost byl Antonín Zápotocký. Zápotocký zemřel sice taky na první straně a v týž den — bylo věno
Náhodu, že ve skoro stejnou dobu byli odneumíme v daném okamžiku odhadnout.
osm ve slávě vysokého úřadu, ale ani jemu ne váno článku . Protesty proti věznění Gizengy-. ;I straněni dva lidé ze stejné vládní funkce. Není
Náhoda: Jde o dva náměstky ministerských , však náhoda, že (často chybující, nebo() mladá
dává Novotný užít posmrtného klidu. Jak naši
čtenáři vědí, byl Zápotocký loni dodatečně předsedů. Ten první je z čs. sovětské republi konžská demokracie se už naučila chovat se
Uherské Hradiště. Plánovaná bytová výstav
jak ku svvm nepřátelům tak k veřejnosti lip
označen za nebezpečně kolísavý živel — za ky, ten druhý z černého Konga.
ba nebyla loni splněna a do provozu bylo ode politického úchylkáře.
socialistickým
Gizengův případ znáte ze světového tisku. než (politbyrem) dirigovaný
vzdáno pouze 90 bytů. Bytová nouze ve městě
Konžský
politik
(odůvodněně
podezřívaný
ze
stát Antonína Novotného.
První místopředseda ÚAVNF z února 1948,
fousek
je značná.
Rudolf Slánský, byl vlastními soudruhy dne spolupráce s bolševiky), který brzdil sjednoco-

V Kanadě žije Čech —
jeden z prvních zlatokopů
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Komentáře
ZA VAŠE PENÍZE. Sovětské velvyslanectví v<
Washingtonu rozeslalo všem právnickým kni
hovnám v USA tři elegantní knížečky. Dvc
svazky jsou překlad Chrusčovovy řeči k 22
sjezdu Komunistické strany SSSR, třetí je pře
klad „Program Komunistické strany". Tato akce
tiskové služby Sovětského svazu předevšía
ukazuje, jak komunisté dovedou využívat svo
body v Americe. .Vytvořili si tiskovou společ
nost "Crosscurrents Press, lne." v New Yorkt
na elegantní Páté Avenue. V tradici těch, kteř
vyznávají svobodu tisku a přesvědčení, najdete
v těchto knihách pokrytecké oznámení: „Tytc
publikace jsou vydávány pro informaci a jejicř
vydání neznamená přijetí nebo odmítání ideí
které popisuji." Hned v dalším odstavci všah
vlk shazuje beránčí roucho: má-li vyhovět na
řízení amerického ministerstva spravedlnosti
musí Crosscurrents Press přiznat, že je repre
sentantem vydavatelství Mezdunarodnaja Knigc
v Moskvě. Ptáme se: Kdy budou moci Spojené
stály volně rozšiřovat v komunistických zemích
své publikace? Tomu se říká vzájemnost v kul
turních vztazích! Jako obvykle, platí jen tam,
kde z ní mají Sověty výhody. Americká mládež
na právnických školách bude asi otvírat oči —
pokud se najdou knihovníci, kteří budou tentc
propagandistický materiál považovat za práv
nickou literaturu. Podobně se rozšiřuje sovětská
propaganda i v jiných směrech. Důležitější však
pro nás je skutečnost, že tyto komunistické
knížky jsou tištěny v Americe. To není levné a
také jejich expedování není laciné. Peníze na
to získávají sovětští agenti nejen od sobeckých
obchodníků, ale také od nás. TUZEX a cesty do
Československa jsou zdrojem vydatných příjmů,
ze kterých hradí lživou propagandu a špionáž
ve svobodném světě. Nezapomínáte upozornit
na tyto skutečnosti své přátele?
ar

Komunistický atheismus v boji proti náboženství
V lednových a únorovém čísle českosloven
ského obrázkového týdeníku „Květy" vyšla na
tři pokračování seríe nazvaná „Svatá hora bez
zázraků". Jde o skandalisování známého pout
ního místa — Svaté hory u Příbramě. Články
jsou „doložené" fotografiemi úkrytů pod zemí
a ve zdech klášterní budovy, v nichž prý se
svatoborští mniši snažili „zpronevěřit komuni
stickému státu" monstrance, kalichy a jiné vzác
né církevní bohoslužebné předměty. Dále se
prý delikventi pokusili „zpronevěřit" peníze z
kostelních sbírek a mešních intencí — jak se v
článku přiznává zvláště také ve prospěch kně
zi, jimž stát zakázal výkon duchovní služby.
Přesto, že se teprve před nedávném jiný komu
nistický časopis poškleboval, jak je teď na
Svaté hoře prázdno — jde teď —- najednou,
o statisícové obnosy zpronevěřené z milodarů.
Samozřejmě je si komunistická propaganda vě
doma toho, že tato „odhalení" sama o sobě
by svatoborské kněze v očích čtenářské veřej
nosti dost nezostudilo, proto figury „usvědče
ných vlastizrádců" karikuje vydatně nanesený
mi barvami jako lidi s cynickým poměrem ke
kněžskému povolání a k celibálu nebo lakom
ce, kteří zneužívají důvěry věřících a vskutku
hledají a znají jen vlastní prospěch. Proto prý
by bylo dobře, kdyby klášterní budovy sloužily
raději nějakému kulturnímu účelu. To není jistě
poznámka „jen tak" — v Prášilech na Šumavě
byl nedávno přestavěn první kostel na kulturní
dům.
Také v jiných časopisech, zvláště odborněškolských, očividně zhoustla protináboženská
kampaň. Od polovice minulého roku běží na
plátnech československých biografů film s proti
náboženským obsahem, nazvaný „Procesí k Pa
nence"— a jiný •—„Králíci ve vysoké trávě" —
má právě po premieře. Oba byly uvedeny s
oficiálním požehnáním a vysokým ohodnoce
ním oficiální komunistické kritiky. Pokud jde o
„Procesí", jeho sláva po půlroční pouti českými
a slovenskými kiny značné opadla. Film zřejmě
nechytil a ve vánoční anketě týdeníku „Kul
tury" se veřejně ozvaly hlasy, že nejde o umě
ní — ale prostě o nevkus. O „Králících" sice
tiká „Rudé právo" poněkud pythicky, že „patří
k tomu nejlepšímu, co 'dnes- může naše kine
matografie divákům nabídnout" — avšak po
nechává si otevřená zadní vrátka. Filmu prý
„cosi" chybí: „větší citová působivost, větší
intenzita diváckého napětí".
Tato nová vlna atheistické propagandy není
na východ od Železné opony československou
výjimkou. Také v Sovětském svazu proběhly
kampaně proti pravoslavné církvi a procesy,
hlavně s kněžími protestanských, katolické a
židovské církve. Dokonce i ta příbramská
„Svatá hora" má svou sovětskou paralelu.
Pravoslavný arcibiskup z Černigova byl od
souzený na osm a jeho tajemník na sedm roků
do vězení pro domnělou „zpronevěru peněz,
jež u nich uložili věřící". I s tím filmovým
atheismem nejnovější verse se zřejmě začalo
v Sovětském svazu, kde byl podle novely zná
mého spisovatele Třndrjaka natočen film, na
zvaný „Zázračný obraz". Rozdíl mezi česko
slovenským a sovětským filmovým atheismem
je v tom, že zatím co „Zázračný obraz" má
za thema „modlářské tmářství, drsné, násilnícke
síly" — v Československu se totéž thema bere
s jiného aspektu jaksi „moderněji". Negativní
(Dokončení na str. 6.)
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Cítím se lépe, pane doktore
Ve vetš/ně zc/ní světa by tato věta potěšila každého poctivého lékaře, který si váží svého ’ ohrozili ty soudruhy, kteří připravují určité akce
hippokratického slibu. Bohužel není tomu vždycky tak ve státech, ve kterých dnešní komu . proti dnešnímu vedení ve straně, nemůžeme
nistické režimy, jež se vychloubají svým nástupem k »lepším zítřkům" a svou péčí o »blaho bohužel ještě publikovat některé výsostné za
člověka^, pokládají lékařskou vědu jen za dalši zbraň proti >'nepřá!elům Hdu«. V těchto jímavé údaje, jež náš lékař vyslechl od sou
zemích cílit se tělesně dobře je v pořádku — ba je to i chvalitebné — pokud jde o robotu druhů, kteří se dali ukolébat šalebnou bezpeč
z uranových dolů, který se zhroutí vyčerpaním, ale odmítá dát se ošetřit a hrdinně se vrací ností jeho ordinace a někdy i nemocničních
na své pracoviště. Je »(řídně uvědomělým. Ví, že jeho snažení pomáhá rozbíjet řetězy utlačo lůžek. Přijde čas, kdy s největším zadostučiněvaných a vykořisťovaných bratrů třeba v Západní Oceánii. Takový postoj je zářným příkla ním zveřejníme všechny nechutné podrobnosti
tohoto vskutku zrůdného komplotu soudruha
dem proietářské solidarity a jasně dokazuje nadřaděnost ^socialistického člověka*.
Když však stav tělesného blaha a mimořádného zdraví nastane u vysokého partajního proti soudruhu. Dnes se omezíme na krátký
nebo vládního robota, zvlúšf lakového, který hrubě porušil stranickou disciplinu lim, že se popis tělesného stavu některých soudruhů a řek
odvážil nezávisle myslet, je situace úplné jiná. Zde je to případ drzé provokace; takový tvor, neme několik slov o ústavu, ve kterém se čle
který se definitivně postavil mimo stranu, nemá vůbec právo cítit se dobře, tím méně nové této beztřídní společnosti léčí, když už
lépe. Prodlužuje lí svou nízkou příživnickou existenci — místo aby co nejrychleji zmizel, nemohou zatajovat vážnější choroby.
Takhle to vypadalo před XXII. sjezdem ko
dopouští se neodpustitelného zločinu a každý uvědomělý socialistický trénovaný majitel
Hermesova žezla se neprodlené postará o to, aby se tento zrádce a imperialistický agent munistické strany sovětského svazu, při čemž
nejenom necítil dobře, ale aby co nejdřív xnibec přestal cítit. Právo jednotlivce rozhodovat nám není bohužel zatím známo, jaké náhlé
o tom, zda má být či nebýt, je kapitalistický přežitek; je přece nad slunce jasné, že život zhoršení nebo jiné změny nastaly ve zdravot
nost soudruhů musí, jako všecko ostatní, být podřízena požadavkům strany a třetího pěti ním stavu soudruhů v temné době posjezdové.
Před časem kolovaly zprávy, že Antonín Noletého plánu.
' votný trpí luberkulosou plic. K tomu můžeme
Někomu se sňatí muže zdát, ze to, co isme ně jako starých bolševiků záhadně sešlo se
něco poznamenat: Výňatek z nedávné úřední
zde napsali, je zesměšňováni a přehánění. Na světa ještě nedávno, kdy už nová cesta sou
zprávy naznačuje, že stav Novotného je po
neštěstí však je to smutná skutečnost v zemích, druha Chruščova byla vyhlášena a byla v
někud složitější. Omluvte odbornou termino
kde podle Lenina „lidský život je největším módě? Jaké přestaré účty se na příklad vyřizo
logii, ale chceme citovat přesně:
bohatstvím". Moderní dějiny komunistického valy vraždou Stefana Bandery v Německu?
,.. tuberkulární zachvácení vertebry s názna
hnutí nám ukazují, jak překvapující je počet ne Kolik času uplynulo od „sebevraždy" plně ko
kem termínové abaze vertebry, směřující k lo
jenom „nepřátel socialismu", ale i poctivých a laborujícího ministra Šlechty a jeho manželky?
kální paralýze. Laferální zachvácení obou led
vážených soudruhů, kteří dovedli zemřít právě Místo nám nedovoluje pokračovat v této po
vin zjištěno laboratorní, bakteriologickou a
ve chvíli, kdy to nejlépe sloužilo zájmům stra hřební přehlídce.
glandulární analýzou. Funkční kapacita ledvin
ny. Je také všeobecně známo, že nezadržitelná
Za těchto okolností, bez ohledu na Chruščonízká, nutící pacienta k nepřirozené pohybli
ruka socialistické justice sahá daleko přes hra vovo ujišťování, nás nepřekvapuje, dovídáme-H
vosti, která dočasně ulevuje křeč. Postup in
nice států, které „už splnily nejvroucnější tužby se, že Komunistická strana Československa si
fekce zabraňuje pravidelným úkonům s násled
pracujícího lidu a dovršily výstavbu socialis na nejvyyšší úrovni vydržuje početný a přísně
kem toxické manifestace postupující kolonou k
mu". Seznam soudruhů, jejichž partajní odchod tajný lékařský štáb, jehož členové nenápadně
byl urychlen pečlivou rukou „nejlepších lékařů sbírají důvěrné zprávy o zdravotním stavu vy mozku. Fyziologické manifestace: nepřesnost v
řeči, ilogická argumentace, podivínství a psyna světě", je příliš dlouhý, abychom se jím sokých stranických a vládních osobností. Tento
mohli zabývat v tomto článku. Fakt je, že in štáb podává hlášení výlučné zvláštní radě, chózní zmatek ...
K tomu není třeba mnoho dodávat.
jekční jehla je právě tak účinná jako kulka, nůž která se skládá z vybraných členů kontrolní
Zdravotní potíže Rudolfa Baráka dnes již od
nebo provaz. Co nás zajímá víc, je to, že sou komise a bezpečnostního odboru ústředního
druh Chruščov se rád vychloubá tím, že on a výboru strany. Nikdo mimo’tuto radu nemá staveného a zatčeného jsou zcela jiného druhu.
jeho režim jsou jiní; že on je tak silný, že se přístup k těmto záznamům a členství v uvede Nechrne však hovořit úřední záznam:
nikoho nebojí a že proto také jeho odpůrci se ném lékařském štábu je tak dokonale tajeno,
...operace žluči v listopadu 1959 měla za
nemají čeho bál. Tato odvážná slova se však že ani nejvyšší funkcionáři při lékařských pro následek invalidní stav, ve kterém pacient ne
nezakládají na skutečností. Dovedeme si před hlídkách si nejsou vědomi toho, jakou skuteč byl schopen vykonávat žádné normální funkce.
stavit, jak chytrý si musel připadat Chruščov, nou roli hrají jejich doktoři. Výsledky lékař Po poradě se sovětskými specialisty... dalši
když „ohromil" západ svým prohlášením, že ských nálezů si může však kdykoliv vyžádat operace odložena, až když situace ukazovala
jeho zarytý nepřítel Molotov se bude vracet na sovětský velvyslanec v Praze.
naprostou nutnost.
Nedávno jsme měli příležitost hovořit s jed
své vskutku podřadné místo ve Vídni.
.
Dr. Bokulev přijel a operoval v SANOPZu ...
ním členem tohoto zakukleného kolegia. Je to Operaci přihlížel ředitel Výzkumného Ústavu
Má snad tento ojedinělý a celkem nedůle- • známý lékař-specialista, který opustil Česko-:; Chirurgického ... Pacientův stav po operaci
žitý případ být důkazem toho, jak se v tak I Slovensko, poněvadž už dál nemohl zaprodá-j|velmi vážný ...
zvaně novém sovětském systému nakládá s od-1 vat své povolání a vykonávat funkce partaj-1
I
(Dokončení na sir. 6.)
půrci režimu? Kolik „nepřátel socialismu" stej-' ního špiona namísto aby léčil. Abychom ne-1

Dvacet let vysílání Hlasu Ameriky do ČSR

Pozdrav z Washingtonu československým občanům
Hlas Ameriky je nyní součástí úřadu ame
rické informační služby USIA, který vznikl v
roce 1953. Jeho šéfem nyní je známý americký
novinář a rozhlasový a televísní komentátor
Edward R. Murrow. V posledních dnech druhé
světové války byl Murrow válečným zpravo
dajem u americké armády, která postupovala
do Německa. Byl přítomen, když Američané
osvobodili československé zajatce v nacistic
kém koncentračním táboře Buchenwald; mezi
nimiž byl také bývalý primátor města Prahy dr.
Petr Zenkl. Mr. Edward R. Murrow doprovázel
presidenta Kennedyho a ministra zahraničních
věcí Ruska, když navštívili studia Hlasu Ameri
ky u příležitosti 20. výročí jeho založení. A
Edward R. Murrow učinil tento projev, určený
posluchačům Hlasu Ameriky v Československu:

Hlas Ameriky, rozhlasová stanice informační služby americké vlády oslavila 24. února 1962
své dvacáté narozeniny. Před 20 lety, v únoru 1942, za druhé světové války, situace ve světě
nevyhlížela pro spojence nikterak růžově. Právě 24. února 1942 prohlásil Winston Churchill
v britském parlamentě, že se v uplynulých dvou měsících lodní ztráty Velké Britanie zvý
šily „způsobem co najvážnejšími a téhož dne se Hitler chvástal, že prý se nepříteli ^nepo
dařilo připravit německé armádě osud Napoleonův <. Skutečně německá vojska stála hluboko
na sovětském území a měla v rukou prakticky převážnou část evropské pevniny. V Africe se
chystala k útoku na Egypt. Ještě neutešenej; vyhlížela situace na Dálném Výchově, kde Bri
tové právě ztratili Singapur a Japonci zabírali ostrov za ostrovem. Amerika se dosud plné
nwynnn&itríxrrtlrt 7 ianonskéhn úlnku nn Ppnrl Hnrbor a nřinravovala se na ztrátu Filinin.
Za této situace se 25. února 1942 ozval v
éteru nový hlas svobody a byl radostně uvítán
i v zotročeném Československu, kde lidé platili
v oné době za poslech svobodného rozhlasu
i svými životy.

nových výbuších a to na místě samém stejně
ak jako o tom, jakým způsobem se Amerika
jodílí na velkých dobrodružstvích dvacátého
Jvacet milionů osob. Denně informuje o tom,
rákopů. Hlas Ameriky referoval o prvních ato-

Šťastnou shodou okolností zhruba právě od
okamžiku, kdy Hlas Ameriky začal se svým
pravidelným vysíláním, také situace na bojištích
se začala zvolna ale vytrvale obracel ve pro
spěch spojenců. V květnu 1945 válka skončila,
ale nikoli pro Hlas Ameriky. Japonsko dosud
tvrdě vzdorovalo americkým silám v Pacifiku.
Přes to se však už začaly rýsovat obrysy po
válečného světa. V San Francisku se sešli zá
stupci padesáti států, aby položili základy
nové a silnější mezinárodní organisaci míru
milovných států — zrodily se Spojené národy.
Československou delegaci při těchto jednáních
vedl tehdy Jan Masaryk a když byla Charta
Spojených národů 2ó. června 1945 podepsána,
podal Hlas Ameriky o tom zprávu.
Druhá světová válka skončila na konec i v
Pacifiku, ale v zápětí vyvstal lidstvu nepřítel
nový — mezinárodní komunismus a začala
nová fáze historie, nazývaná často studenou
válkou. V ní se sice střílelo jen poměrně málo,
ale přes to řada zemi, dříve svobodných, se
dostala do područí Sovětského svazu, čili, jak
se začalo říkat, za železnou oponu. Hlas Ame
riky i nadále informoval obyvatele těchto ze
mí, kterým byla odepřena svoboda tisku i svo
boda informací. Stal se za to — spolu s ostat
ními rozhlasovými stanicemi svobodného světa
— terčem hrubých útoků se strany komunistů.
Únorový puč v roce 1948, který ohromil svo
bodný svět, odřízl Československo od jeho tra
dičních přátel a spojenců a zemi vnutil totalitní
režim.

Nyní, když slaví dvacáté výročí svého zalo
žení, Hlas Ameriky vysílá ve 40 jazycích 730
hodin týdně. Jeho zpravodajové hovoří s Ame
ričany všech vrstev, s představiteli většiny zemí
na světě. Za války na Koreji zpravodajové
Hlasu Ameriky podávali své zprávy přímo ze

;
1
’
i

i

Edward R. Murrow hovoří k posluchačům
do Československa

století — o nových vesmírových raketách, o
astronautech a umělých družicích. Posluchačům
se dostalo podrobných a věrných zpráv o tom,
co se stalo v roce 1953 v Plzni a na jiných
místech v Československu, o událostech ve Vý
chodním Německu, v roce 1956 pak v Poznani
i v Maďarsku. Hlas Ameriky přinášel projevy
představitelů svobodného světa komunistického
přímo ze zasedání Spojených národů našim
posluchačům, jichž počet se odhaduje celkem na
co se děje v zemích, na které se v této chvíli
soustřeďuje pozornost světové veřejnosti, v
Africe, Latinské Americe a v Asii.

■Poslouchat zahraniční rozhlas se stalo v
Československu zvykem za nacistické okupace
a trvá dodnes. Hlas Ameriky a jeho vysílání
českým a slovenským posluchačům by nemohlo
být řízeno vhodnějším heslem, než které si vybrala Československá republika a které, jak si
vzpomínám, bývalo vepsáno na mnoha veřej
ných místech po celém Československu — Prav
da vítězí! Neboť pravda — fakta ničím nepri
krášlená — to je právě to, co Hlas Ameriky se
snaží přinášet svým posluchačům v celém světě.
Všichni Američané jsou si trvale vědomi úz
kých a bratrských svazků, jimiž se vyznamená
valo vzájemné přátelství presidenta Wilsona s
presidentem Masarykem, přátelství, které po
pádu rakousko-uherského mocnářství vedlo k
založení nového demokratického státu v srdci
Evropy. Stejně jako naši předkové, kteří kladli
základy naší republice, také i Tomáš Masaryk
věřil, že demokracie je nejen formou, jak spra
vovat stát, ale filosofii života a názor na svět,
klerý spatřuje jeho základy v mravní spravedl
nosti. To jsou myšlenky, které mnozí američtí
presidenti — a v nejnovějši době president
Kennedy — vyjádřili před světem. Je to pře
svědčení, které jsem slyšel tolikrát z úst svého
velkého a dobrého přítele Jana Masaryka v
Londýně v době náletů i později... Dnes, kdy
oslavujeme dvacáté výročí vysílání v jazyce
českém a slovenském oficiálním Hlasem Ame
riky, posíláme pozdrav občanům Českosloven
ska, jehož nezávislost jako moderního evrop
ského státu byla nejprve vyhlášena v naší Síni
Nezávislosti ve Filadelfii vedle amerického
Zvonu Svobody, a těšíme se na den, kdy Spo
jené státy americké budou s to znovu počítat
Československo mezi své blízké druhy v ro
dině národů světa.«
VOA.
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ČESKÉ SLOVO

Přehled sportovních aktualit

v nástupu umlčeni halasným řevem, takže se
Dukla Praha vyřazena
SPOJENÉ STÁTY. Stého výročí Sokola, které ;
stadion v některých chvílích podobal vřícímu
z Poháru evropských mistrů
připadlo no 16. února vzomnělí Sokolové po
Čtvrtfinálová utkáni 7, ročníku PEM zastihla kotli. A anglický přeborník své vúiné přízniv
celých Spojených státech uspořádáním před
vileze newyorského turnaje, Duklu Praha, ce nezklamal, když zvítězil naprosto zaslouže
nášek a vzpomínkových večerů. V New Yorku úplně z loimy. Čs. mistr zvítězil sice v 1. střet ně 4:1. Předvedl hru světové 0x4ratřidy, se
se sešel ke slavnostní schůzi výbor Ústředí čs. nuli 14. února v Praze nad Tottcnhainom Holspur všemi prvky moderní kopané, a už drtivým ná
Sokolstva v zahraničí. Rada Svobodného 1:0, prohrál však odvetu v Londýně hladce 1:4, stupem odsoudil Pražany do roli outsidera.
Československa vydala k tomuto výročí pro a byl tak opět vyřazen z této nejvysši eviop- Proti tomuto skvělému teamu by snad mělo
hlášení, v němž se hrdě hlásí k sokolské skě fotbalové soutěží? klubových celku. Jednou naději na úspěch mužstvo Dukly v -newyorské
touně , ale odpočatí hráči se jen pomalu do
myšlence, z níž vyrostly všechny tělocvičné a z příčin neúspechu čs. teaimi v léto nejpopu
stávají po zimní přestávce do formy, a v Lon
národní organisace československé. U příleži lárnější sonlézi Evropy jo jisté ta skutečnost, dýně ke všemu ještě, úplně zklamali dvě nej
tosti stého výročí založení Sokola upřímně že čtvrtlnidlovd střetnuli jsou vždy na pořadu větší posily: krajní záložníci Phiskal a Maso
od 1. prosince do 28. února, tedy v době, kdy
zdraví celé Sokolsivo, volné ve svobodném v ČSR je Iříinčsíini zimní přestávka, zatímco pust, nemluvě ani o ostatních zadácích čs.
světě, potlačené a umlčené doma. RSC vyslo v zemích dalších účastníků soutěže je sezóna mistra. Absolutorium zaslouží jen levý křídclní útočník Jelínek, a snad i brankař Kouba,
vuje víru a naději, že sokolská myšlenka při v plném proudu.
který na obdržených brankách je bez viny.
spěje mohutně k obnoveni svobody a demo
Jako celek však mužstvo Dukly bylo v Lon
Těsné vítězství v Praze:
kracie v kolébce Sokolstva — v Českosloven
sku. — Ve Washingtonu byly sokolské oslavy Dukla Praha — Toftenham Hofspur 1:0 (0:0) dýně velkým rozřjjováním. Kromě Jelínka,
byli všichni čs. hráči pomalí (často se stalo,
Angličané přijeli do Prahy s úmyslem hrát že fotbalista Tottenhamu běžel na zasněženém
zahájeny Společností pro vědy a umění, která
společně se sokolskou jednotou uspořádala nerozhodně, a skvělou obrannou hrou se jim terénu s míčem rvchleji než čs. hráč bez míče),
slavnostní přednášku M. Provazníkové na téma: to téměř podařilo. Ačkoli Pražané měli po ce proti lavinovým útokům soupeře bceradni (v 1.
Příspěvek sokolstva ke vzniku a vývoji demo lých 90 minut zápasu velkou převahu (poměr poločasu poslali mnoho míčů přimo na kopač
rohů 7:11), vyhráli jen tím najtesnejším výsled ky hráčů Tottenhamu) a o kombinaci nemohlo
kracie v Československu. — M. Provazníkové
kem 1:0, který' jiní nedával mnoho nadějí do
přednášela též na výroční schůzi členů Ame odvetného utkáni v Londýně. Čs. team hrál v být ani řeči. Autorem jediné branky Pražanů
rické asociace pro zdraví a tělesnou výchovu poli poměrně dobře, ale v trestném území při byl v 46. minutě za stavu 0:2 Jelínek, který” je
v New Yorku na téma; „Užití drobného náčiní zakončování akcí byla však patrna nerozehran- fotbalista světově úrovně. — Do semifinále
PEM se kromě Tottenhamu Holspur probojo
při cvičení žactva". — Universita v Tucsonu, nost. Jedinou branku zápasu střelil v 60. mi vala Benlica Lisabon (obhájce trofeje), belgic
Arizona, pozvala náčelnici Americké obce so nuté nejlepši střelec newyorského turnaje — ký Slandait Lutych (1), a Reál Madrid.
kolské Miladu Prchalovou, aby pro profesory Kučera.
Přehled sportovních aktualit v Československu
tělocviku uspořádala seminář o Tyršově tělo
Debakl v Londýně:
výchovné soustavě. — Sokolská jednota v
Brněnští hokejisté obhájili opět titul mistra
Dukla Praha — Tottenham Hotspur 1:4 (0:2)
republiky
Clevelandu
uspořádala
protikomunistickou
Věru, obtížná byla v pondělí 26. února večer
přednášku krajana Jiřího Hauera na téma: cesta na stadion Ťoltenham Holspur v Londý
V polovině února skončila v ČSR hokejová
Fidel Castro a komunismus. — V Cedar Rapíds, ne. Stanice Rusellova náměstí, kde jsem clo sezóna 1961'62, která bude jistě patřit k nejlowa, byla vyznamenána sokolská pracovnice podzemní dráhy nastupoval, byla již dvě ho dramatictójším v Irsloni tohoto populárního
AAarie Vítková ústředím Klubů amerických žen diny před zahájením utkáni přeplněna. A ne sportu. Vždyť o m'stru ligy i o obou sestupu
ve státě lowa za obětavou a záslužnou činnost. jinak lomu bylo v autobusech a autech, směřu jících se rozhodlo až v posledním, 32. kole, a
/ÁGrie Vítková uspořádala v posledních letech jících ke stadionu. Zájem o utkáni byl prostě rovněž nováčci nejvyšší soutěže byli známi až
na 800 protikomunistických přednášek. — Státní obrovský. Vždyť také nešlo o bezvýznamný teprve po vhození posledního buly. Titul
mistra republiky získalo už po sedmé (od r.
universita Aljašky zavádí vyučování češtiny, zápas, ale o účast v semifinále Poháru evrop 1955, s výjimkou ročníku 1959, kdy byl pře
ských misii ú. Každý fotbalový fanoušek Lon
kde je profesorem filologie a linguistiky dr. dýna chtěl vidět svůj team, mislia Anglie a borníkem team Kladna!) mužstvo RH Brna,
Rudolf Krejčí. Rovněž universita v Bostonu za vítěze Anglického poháru, Ťoltenham Hotspur, kterému se letos podařil skutečně husarský
hájí vyučování češtiny v jarním semestru. Zá v boji s pražskou Duklou, která dovedla v létě kousek. Brněnští hokejisté nemohli totiž pro
sluha o to náleží dr. Erazimu Kohákovi, který minulého roku na turnaji v New Yorku dekla zranění několika svých nejlepších hráčů na
je na této universitě profesorem filosofie. — sovat anglický Evorlon 7:2. A když zápas za stoupil ani jednou za celé ohdobí v komplet
Bývalý pluk, gener. štábu Oskar Pejša, orga čal, tísnilo se na hřišti 65.000 diváku, vášni ním složení, a po 13. kole ligy byli ještě sedm
bodů zpět za vedoucím mužstvem tabulky Slo
nisátor Svazu čs. důstojníků v zahraničí a Cs. vých fotbalových landú, kteří dovedli vytvořit
vanem Bratislava. Houževnatým bojem dovedli
Obce legionářské ukončil tříleté studium malíř prostředí, v jehož bouřlivosti se Tottenhamšti však od utkání k utkáni dohánět ztracené bocítili »jako doma', -- a naopak hosté byli už
ství na umělecké akademii v Mineapolis. Byl
mu udělen titul mistra krásných umění. — Fede
rální poslanec Abraham Multer dal přetisknout
Záslužná činnost v boji proti komunismu
do kongresního věstníku obsah článku dr. Petra
Zenkla, který vyšel v milionovém nákladu v
týdeníku "This Week", v němž dr. Zenkl upo
zornil na článek Jana Kozáka o zneužití par
lamentu ke státnímu převratu. Rada Svobodné
Dlouhý je výpočeet podniků, kteeré za 10 let no Československa |qk rinancne |cik ; moraine,
ho Československa pak poslala všem demokra příkladné činnosti čs. exulontky a krajanky, věrně spolupracovala s československou Ná
tickým delegátům u Spojených národů po jed sdružené v Cs. Ženské Národní Radě v exilu — rodní radou americkou a jejím Oblastním vý
nom anglickém překladu Kozákovy knihy, kte v Chicagu pořádaly. Patří mezi ně 10 před borem v Chicagu podporovala jeho rozhlas a
rou vydalo londýnské nakladatelství F. I. C. — vánočních bazarů, spojených s mikulášským posílala vzkazy domovu prostřednictvím roz
Česko-americký pěvecký sbor Lyra v Chicagu představením a nadílkou pro děti, které se hlasové stanice Svobodná Evropa a Hlasu
byl opětně pozván k půlhodinovému koncertu staly nejen vydatným zdrojem příjmů, ale také Ameriky. Také všechny demokratické exilové
na felevisi. Za vedení sbormistra prof. F. Kubíny významnou příležitostí ke stykům krajanů s , organisace mají v členkách ČŽNRE věrné popředvedl program, čerpající z lidových písní exulanty. Jsou to jarní a podzimní taneční vě- ;1 mocníce při pořádáni všech společenských i
českých, moravských i slovenských. — Sjezd Čs. necky, které jsou s věrnou vytrvalostí každým ' kulturních podniků.
A pozoruhodný je výkaz stálé a účinné po
Národní rady Americké je svoláván na 28. a rokem pořádány a dovedou přilákal několik1
29. dubna do Cicero, lil. — Výroční schůze set účastníků, hlavně mladých lidí, dorůstajících moci obětem komunismu, rodinám a dětem čs.
Oblastního výboru Čs. Národní rady Americké dětí exulantů a příslušníků mladé krajanské ge- .! uprchlíků nejen v táborech v Německu, Razvolila předsedou Břetislava Vaňka, místopřed nerace. Je to jejich činnost přednášková v|; kousku a Itálii, ale také vydatná pomoc pro
sedy do M, Ferjenčíka, Oskara Pejšu, jednate amerických ženských klubech, která vzbuzuje i školní výchovu dětí v Dálkové škole, pomoc při
lem Miř. Synka, účetním Annu Bukvovou a po zasloužený obdiv. Již roku 1952 navázala vydávání učebnic, a založení sociálního fondu,
kladníkem Karla Glasera. — Na výroční schůzi ČŽNRvE první organisační styky s mohutnou ze kterého se dostává podpor rodinám v prv
ních týdnech svého pobytu v nové vlasti. Ukáz
ČSNR odbočky Mistr Jan Hus v Chicagu byl americkou ženskou organisací, s lllinoiskou Fe
derací amerických ženských klubů a jejího vý kou upřímného národního sebevědomí byla
zvolen předsedou Josef Janečka, místopřed
ročního sjezdu účastnily se její delegátky jako také sbírka pro Ladička a Jiříčka v Londýně,
sedy Jarmila Žáčkova a F. Škopek, jednatelem
hosté a od následujícího roku jako právoplatné dva české sirotky, pro které naše čs. ženy v
F. Pavelec, pokladníkem a účetním S. Pakosta. delegátky. A od roku 1952 počíná významná : Chicagu vybraly 600 dolarů, aby je zachránily
— Na slavnosti Velkořádu ČSA státu Illinois účinná a úspěšná spolupráce s americkými pro náš národ a umožnily jejich adaptování
byl řečníkem F. J. Vodrážka, předseda výkon ženami a také ženami jiných národů, které v českými pěstouny. Pomoc dětem ve Francii a
ného výboru ČSA, který prohlásil, že Jednota této Federaci amerických ženských klubů spolu Švédsku, posílání balíků, i peněz, to je činnost,
ČSA má přes padesát tisíc členů a 18 milionů pracují. Členky ČŽNRE přednášely v četných kterou sestrám v Chicagu káže srdce, naplněné
dolarů jmění. 27. sjezd Jednoty Čs. spolků v klubech o postavení čs. žen pod komunistickým vřelým lidským pochopením pro potřebu po
Americe bude v srpnu t. r. v Chicagu. — Ve režimem. O životě a díle Dr. Milady Horákové, moci méně šťastným obětem komunistického
o zásluhách žen při budování demokratické teroru.
Svobodné obci v Chicagu byl zvolen předsedou
Číslice o příjmu a vydání během uplynulých
svobodné ČSR a pod. V rámci spolupráce se
F. Růžička, místopředsedou J. Šafus, tajemní
6. distriktem illinoiské Federace amer. ženských deseti let v pokladní knize ČŽNRE v Chicagu
kem F. Davídek, pokladní Vlasta Davídková, klubů jsou pořádány Reciprocity Days, velmi jsou výmluvným dokladem úspěšné činnosti. V
účeiní Libuše Klenová a referentem Jaroslav četně navštívené velkým počtem představitelek této pokladní kníže je uvedeno, že z bazárů,
Chmelíček.
ženských klubů, které rády přicházejí nejen zábav, výletů a jiných akcí bylo získáno 14.895
ochutnat výborné československé pečivo, ale dolarů čistého příjmu, výtěžku pilné, obětové
KANADA: Stého výročí založení Sokola také vyslechnout přednášku. Uvádím pro zají drobné práce členek, přátel a příznivců. Z to
oslovilo TJ Sokol Toronto II. slavnostním ve mavost thémata přednášek: Emilie Schliksbiero- hoto příjmu bylo darováno: 2.250 dolarů uprchčerem 17. února, na kterém byl hlavním řeč vá, jednatelka Ženské Národní Rady líčilo svůj líkům-jcdnoflívcům i rodinám v Evropě, Dál
níkem dr. A. Hřebík z Chicaga. — Dr. Jiří útěk přes hranice v přednášce „Cesta za svo kové škole a Americkému fondu: 1.180 dolarů
Škvor, kulturní referent Čs. národního sdružení bodou", na druhém Reciprovity Day bylo před ve stipendiích k podpore studií čs. studentůmv Kanadě, zhodnotil ve Věstníku tohoto sdru vedeno pásmo „Postavy žen v čs. historii", se uprchlíkům; 4.060 dolarů pro přímou podporu
žení sté výročí úmrtí Boženy Němcové. — Od stavené M. Beránkovou, Dr. Schwarzenberg j boje proti komunismu Radě Svobodného Česko
bočka ČSNS v Torontu uspořádala Dvořákův- mluvil na théma „Přínos emigrantů Americe",) slovenska, Československé národní radě ame
koncert na kterém účinkovali Walter Susskind, na čtvrtém byl film a přednáška o dnešním j rické, k podpoře rozhlasu, vydávání časopisů,
na pátém prof. K. B. Jirák, brožurek a podobně. Pro okamžitou pomoc
Jan Rubeš, dr. Oskar Mortvec, Karel Dobiáš a Československu,
■
o díle Antonína Dvořáka.
| rodinám uprchlíkům přistěhovalým do Spoje
lílona Kombrinková. Koncertu se účastnilo přednášel
,
Ženská Národní Rada se účastnila dvou kvě-) ných států 2.880 dolarů, Červenému kříži a
1200 osob. — Na výroční schůzi ČSNS v Havýstav v Garfíeld Parku, o připravila ' fondu pro potírání rakoviny 635 dolarů. Za
miltoně 14. ledna byli zvoleni předsedou B. línových
‘
s uměleckými a propagačními předměty • 10 let činnosti vydala ČŽNRE v Chicagu na
Čecha, místopředsedy F. Braun a K. Pavelka, Stánky
:
chicagské Universitě ve spolupráci se stu- j sociální, kulturní, politické i společenské snahy
tajemníkem Inž. H. Obr, zástupcem Jan Cho- na
i
klubem T. G. Masaryk, kterému také : 11.005 dolarů. Za touto číslicí je si třeba před
vanec, pokladníkem J. Petřek, sociál, ref. Mi- dentským
<
pořádání jeho vlastních podniků pomáhá a I stavit velký počet členských a výborových
lada Čechová, kult. ref. dr. L. Urban, prop. ref. při
]
podporuje. A vždycky, kdykoliv je schůzí, stovky večerů, nedělí a dnů odpočinku,
dr. A. Hynek a tisk ref. P. Myslín. — Ve Win- finančně
I
nipegu uspořádala odbočka ČSNS spolu s 1toho třeba členky Ženské Národní Rady i jejich které členky ČŽNRE v Chicagu a příslušníci je
Kanadsko-československou společností dne 3. <děti účinkují v národních krojích při každém jich rodin po své obvyklé často i výdělečné
února maškarní ples. — ČSNS v Montrealu |podniku, kde je třeba upozornit veřejnost, že práci věnovaly k naplnění úkolů, které si tato
uspořádalo bazar, který se stal úspěšným po- <čs. krajané v Americe stále tvoří početnou ná vzorná organisace čs. žen v exilu určila.
A taková práce je nejen vzorem a příkladem,
jitkem krajanů v tomto městě. — Na schůzi irodnostní skupinu.
Ve snaze získávat veřejné mínění pro pod ale je také důkazem, že je všude možno najít
Ústředí ČSNS v Torontě usneseno, že XIV. kon
gres ČSNS se bude konat 5. a 6. května 1962 fporu boje proti komunismu podporovala si cestu k práci pro podporu boje za svobodu.
Jaromíra žáčkova
v Ottawě.
'vrcholnou exilovou organisací Radu Svobodné-'

Desetiletá bilance Čs. Ženské Národní Rady v Chicagu

dy. a v závěrečném kole vítězstvím nad Jihla
vou v poměru 5:0 získali opět prvenství v čs.
hokeji. Podle názoru expertů, nové formace
mužstva Brna, vytvořené z nutnosti pru zra
nění i,ráčů, se v závěru slabilisovaly a plné
osvědčily. Ukázala se vyrovnanost všech řad
teamu RlI Brna, který uplatňoval útočnou hru
a dovcul stejně dobře o pěti hráčích útočit a
i bránit, a tak titul mistra ČSR je skutečné v
dobrých rukách. — Druhým najlepším hokejo
vým u^mem ČSR jo bezpochyby mužstvo Slov.
Bratis'avy, které bylo po 26 kol v čele tabul
ky, ale nakonec přece jen někteří jeho hráči
nevydrželi kondičně tempo celé soutěže: Brati
slavští prohráli na domácim kluzišti ve 30. kole
nečekán0 mistrovské střetnutí s pražskou Spar
tou 1:2, což rozhodlo o pořadí na prvních dvou
místech čs. ligy. Oba teamy — brněnský i
bratis'uvský — jsou však typickými představi
teli mcJmního pojetí hry, a oba dva nemají
v čs. ledním hokeji vážnou konkurenci. Ve
srovnáni s loňskou sezonou, doslala .se po
22. kolo soutěže- mezi srst nejlepších Plzeň
(vyhrála i soutěž sJušncsti). — naopak však
kladenští hokejisté v čele s nejlepšim střelcem
čs. ligy Wimmrem (vsítil 37 gólů) museli se
spokojil jen s Jlčzs-tvím v druhé skupině. —
Z nej vyšší čs. hokejové soutěže sestupuje do
2. ligy mužstvo Litvínova, které prodělává ge
nerační problém, a team nováčka soutěže Lito
měřice, který ještě na 1. hgu
nedorostl .
Šťastné se zachránili hokejisté C. Budějovic,
kteří jako jediní z Hojíce ohrožených sestupem
hráli v posledním kole na domácí půdě, kde
porazili Chomutov 11:4, a to rozhodlo o jejich
záchraně. — Do 1. čs. hokejové ligy postupují
pak. vítězové druhých lig: Sparta Brno a Tatra
Kolín. Kolínští byli sice v 2. lize skupině A
při stejném počtu bodu s pražským Motor
letem až na druhém místě (score Kolína 110:72,
pražského Motorletu 130:721), ale podlo nové
ho hracího řádu rozhodl o jejich postupu lepši
brankový rozdíl ze vzájemných střetnutí (v
Kolíně vvhrála Tatra 7:4. v Praze Motorlet
7:5).

Konečné pořadí 1. čs. hokejové ligy 1961/62
I. skupina

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

RH Brno
Bratislava
Jihlava
Sparta Praha
Plzeň
Pardubice

bodů
51
49
43
38
28
23

JI. skupina
Kladno
38
Vítkovice
28
Chomutov
21
C. Budějovice 21
Litvínov
20
Litoměřice
19

score
183:91
161:83
136:115
123:98
100:113
118:150

175:148
120:114
119:171
134:191
123:163
130:185

UrtKElAUr M ICTD CíVCTUi CWtTA

V COLORADO SPRINGS BEZ ČSR

Jelikož východoněmecké hokejové representcČní mužstvo nedoslalo vstupní visa do USA,
rozhodli funkcionáři československého, sovět
ského, jugoslávského (!) a rumunského hokejo
vého svazu, že se ze solidarity s Němci nezúčaslní 28. mistrovství světa, kieré bude pro
bíhat 8.—18. března v Colorado Springs. Podle
důvěryhodných zpráv z domova, čs. hokejisté,
přicházející v úvahu pro representací v USA, z
profesiu nepřišli vůbec na poslední tři tréninky,
a jako jeden muž řekli funkcionářům: „Co je
nám do východního Německa! My děláme
sport, ne politiku! Letos jsme všichni ve formě
svého života, a iak chceme do Colorado letět!"
TELEGRAFICKY
Hazenkáii piažské Dukly byli vyřazení z
Poháru evropských mistrů v házené o sedmí
luď čich, když prohráli sumtiinalové střetnuti
v Katlsruhu s německým přeborníkem a ob
hájcem trofeje Frischauí Guppinguii zaslouženě
vysoko 8:13. — Lépe si v této soutěži vedly
házenkďiky Sparty Prahy, kteié po těsné porážco v Essenu s RSV Múhlhenn 6:7, vyhrály
odvetu v Pruže piusvědčivé 6:2 a postoupily
do finále, kdo se střetnou s vítězem scmilmaluvého zapasu Stiinla Bukurešf
Bělehrad. —
Ve švédském universitním městě Upsalo zví
tězili čs. stolní tenisté v mezistátním utkáni
nad Švédském nečekané 5:1. — Na nůsttov>ivi
světa sáňkařú (jízda n.i sunuli budu na olym
pijských hradí v Innsbrucku 1964 olympijskou
disciplinou!) v polské Kryníci zisk-tla čs. dvo
jice Novolný-Skrůbalck bronzovou medajli v
soutěži párov ých jízd. — Fotbalistů Žiliny po
razili v 1. čtvrthnahn ém utkání soutěže „drži
telů trofejí'' přední italský team — Hoiontinu
— těsně, ale naprosto zasloužené 3:2. přesto
však nemají velké šunce se probojovat do
semifinále, méjot v odvetném zápase je Fiorentina velkým iavoiitem. --- Mužstvo pražské
Dukly se stalo i vítězem zimního fotbalového
turnaje před fotbalisty SJavm Praha, Bohemians, Hrudce Královi', Kladnu, Plzně a po
řádajícího Tatranu Smíchov. — Čs. stolní teni
sté získali na mezinárodním mistrovství Fran
cie v Nancy dva tituly: veterán čs. teamu
Andre-dis vyhtál pánskou dvouhru finálovým
vítězstvím nad Němcům Schollurem 21:13,
21:16 a 21:17, a spolu s najmladším is. pingpongistou Mikem získali i prvenství ve čtyř
hře, kdvž
závěrečném zápase deklasovali
jugoslávský pái Máj kovů -Terun 3:0. -- Odbijenkářky Střešovic vyhrály i odvetné utkáni
s vídeňským družstvem Olympie v lekoidnim
čase za 23 minut 15:1, 15:1 a 15:0, a kvahhkovulv se do 2. kolu Poháru evropských mislrvň.
KDM
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Praha
očima švédského novináře

Jevišovice. Mezi naplánovanými akcemi mě
Praha. Podle posledních čs. statistik se dnes
v ČSR chlapci žení ve věku 22—24 let (dříve stečka je také úprava ulice, která spojuje tri
26—29), děvčata vdávají ve věku 18—21 let náměstí. Bude odstraněna středověká kočičí
Deník „Sydsvenska Dagbladet", který vychází
Sešli se Chruščov a Kennedy. Oba si sváto- (dříve 22—24). V roce 1958 bylo v Praze uza dlažba, ulice se rozšíří a bude na ni vybudo
valí, čim nebo kým jedna zeme může před- vřeno 6638 manželství, z nichž se rozvedlo vána pevná vozovka.
v Malmó ve Švédsku, přinesl 28. ledna reportáž
Napajedla. V únoru byla odeslána ze sběr dr. Wolfganga Krause o Praze. Přetiskujeme
sthnout druhou. Povídá Kennedy: »My máme 2800, tedy téměř polovina. Z tohoto počtu roz
lékaře, který- budí k životu mrtvém Povídá vedených mladých manželství připadá 1286 na ného střediska tisíc kusů bažantů do Itálie. z ní zvlášť zajímavé místa.
Chruščov: »To nic není To my márne běžce, děvčata, jimiž nebylo ani 19 let. Méně než tri Byla to již devátá zásilka v sezóně a napajekterý ubehne 5 kilometrů za 5 vteřina Oba léta trvalo 668 mladých manželství. V rozvede delští posílají bažanty do Francie, Západního
Výkladní skříň východního bloku
se dohodli, že si oba muže předvedou. Když ných manželstvích se narodilo 2272 dětí. Cel Německa, Itálie, Luxemburska a Anglie. Cel
Návštěvník Prahy se neubrání, aby nebyl po
se však Nikita vrátil do Kremlu, zavolal si
kem bylo za sezónu odesláno do ciziny přes horšen z mnoha očividných důvodů. V žádném
Mikojana a řekl mu: >Koukej, Anastáz, sedím kový počet narozených dělí v Praze je ročně
deset tisíc bažantů.
jiném satelitním státě nevyniká schizofrenická
v pěkný bryndě. Rek jsem Kennedymu, že mu asi 900 — počet potratů je však vyšší.
Uherský Brod. Bílá bašta, která je součástí stránka celé situace tak zřelelně jako právě
Hradec Králové. Ve „Svobodném slově" byla
ukážu běžce, co behá 5 kilometrů za 5 vteřin,
ale já přece žádnýho takového běžce nemám. uveřejněna tato stížnost čtenáře: „Čijeme ve městského opevnění, bude letos opravena. Mu v Praze. Historická minulost viditelně kontra
Kde ho vzít?" — Odpověděl Anastáz: »Heleď, věku fantastických letů do vesmíru, ve věku seum J. A. Komenského v ní umístí lapidárium. stuje se způsobem komunistického denního ži
Nikilo, to je přece jednoduchý. Řekneš Kenne techniky. V našem krajském městě Hradci Krá Opevnění města patří k nejstarším na Moravě vota. Tento kontrast je zvlášť ďábelský, když
dymu, aby ti napřed půjčil toho lékaře, on ti lové, které je známo svojí moderní architektu a byio budováno pravděpodobně už v 11. sto
si uvědomíme, že Druhá světová válka nikterak
vzbudí Stalina — a to uvidíš, jak sám dokážeš
rou, však v jedné věci žijeme jako za stara. letí a v 15. století byla na severní straně ze nezměnila obraz staré Prahy a že komunistický
uběhnout těch 5 kilometrů za 5 vteřině
síleno.
Na předměstí, kde bydlíme, se chodí pro pitnou
režim věnoval značné, často fantastické sumy
Brno. V proslulé Mezírce, kde stávala děl na opravu a úpravu starých kostelů, paláců i
Československý vyslanec v Moskvě se dal vodu k pumpě a protože není v pořádku ani
nická
kolonie,
tedy
přímo
ve
středu
města,
bylo
historických obytných domů. Staří Pražané po
ohlásit u Nikity Čhruščova, aby mu řekl: kanalisace, nelze si ani zařídit vlastní studnu.
i Soudruhu Chruščove, přicházím vám kondo Rád bych věděl, kdy nebudeme muset shánět započato se stavbou hotelu o patnácti poscho tvrzují, že fasády starobylých domů nebyly ni
lovat k smrti Vjačeslava Molotova, který7 minerálku (v současné době je navíc k dispo dích. Vlastní hotelová část bude mít 12 poscho kdy tak udržovány jako teď. Svatovítský dóm
zemřel dnes ráno při automobilové nehodě." ■— sici jen Šaratice) a budeme mít pitnou vodu z dí a celkem je hotel určen pro 340 hostů. A se vznáší jako velebné zjevení nad silhuetou
Chruščov jen pokynul rukou a odpověděl: vodovodního kohoutku."
protože nový hotel bude mít plochou střechu, Hradčan a malostranskými střechami. A na
■ Děkuji. . . ale to bude až zítra ráno!"
Telč. Šikmou věž mají nyní i v Telči na navrhl projektant inž. arch. Řihák střešní plo- druhém břehu Vltavy se rýsuje Týnský chrám
Jakubském kostele. Dělá jim vážné starosti, šim'. na níž budou moci přistávat vrtulníky.
a Staroměstské náměsií uchvátí každého, kdo je
Brno. Renovovace středověkého hradu Pern vidí. Na první pohled se cizinci zdá, že se v
protože povolilo základní zdivo, naklonil se
její vrchol o několik desítek centimetrů. Věž štejna pokročila tak, že v květnu bude jedna tomto městě projevuje hluboká úcta církvi, sta
hrozí sesutím do státního zámku, kde by mohla část opět zpřístupněna veřejnosti. Letos budou rým rodům a duchovenstvu, ale to je všechno
BOUŘLIVÝ ÚNOR
způsobit škody. Věž bude proto nákladem půl také dokončeny úpravy Kounicovy galerie na jen zdání, pouhá kulisa před kterou se ode
Počasí v Československu, podobně jako v
zámku ve Slavkově a začne se opravovat zá hrává těžký každodenní život. A tato dvojakost
celé střední Evropě vyznačovalo se v únoru milionu korun opravena.
Karlovy Vary. Na kolonádách a parcích a mek ve Valticích..
působí na člověka otřesně. Komunismus se v
neobvyklými zvraty v teplotě, které způsobily
Karlštejn. Stále častěji se množí žádosti o Československu prosazuje daleko radikálnější
bouřky a vichřice. Dne 5. února se přehnala sadech bude letos vysázeno přes 200 tisíc kvě
nad Prahou a středními Cechy pravá letní tin a okrasných keřů. Také okolí Karlových Var oddávání manželských párů na památném hra a mnohem inteligentnějším způsobem než kde
bouřka s hromobitím a blesky jako v létě. Byl se mění ve velkou květinovou a ovocnou za du Karlštejnu. V roce 1960 byla na Karlštejnu koliv jinde na východě.
to neobvyklý, ojedinělý přírodní zjev, který hradu. Za poslední tři roky bylo v okolí města oddáno 45 dvojic, v roce 1961 již padesátosm.
Jaký otřesný zážitek: nádherná Praha, nejbyl způsoben přechodem studené fronty ve vysázeno 42 tisíc ovocných stromů. Letos z jara
Most. Jedno z největších stavenišť v kraji je dokcnalejší památník toho, co chceme, aby se
vlhkém nestatíckém vzduchu. Ve dnech 12. a k nim přibude dalších 16 ha jabloní a do konce vesnice Vřesová, kde se staví kombinát na
zachovalo ze staré Evropy a denní život v
16. února byla Evropa poztižena orkánom,
roku 1965 budou na Karlovarsku zasázeny zpracování ménéhodnotného paliva — hnědé lidově demokratickém státě důsledně usměrňo
který zejména v Německu, v pobřežních obla
ho
uhlí.
Stavba
bude
vyrůstat
po
deset
roků.
vaný režimem.
stech Severního moře způsobil obrovské škody ovocné stromy na 112 hektarech.
Velké Meziříčí. Oprava historického zámku Bude vystavěna největší vysokotlaká plynárna
na lidských životech a majetku. V Českoslo
v
ČSR.
Hlavni
díl
vyrobeného
plynu
bude
do

vensku způsobila vichřice, která se hnala si vyžádá nákladu přes půl milionu korun. Ska
Denní život v Praze
rychlosti 135 km za hodinu, prudké sněhové lisko, na němž zámek stojí, dostane betonové dáván průmyslovým závodům v západních a
Pozorujeme-li denní život v Praze zblíska, zji
jižních
Čechách,
plyn
bude
dodáván
až
na
bouře. V některých okresech bylo strháno tele injekce.
stíme jeho dvojí janusovskou tvář. Výkladní
fonní vedeni, přerušena dodávka elektrického
Humpolec. Město usiluje o lázeňský vzhled Moravu.
skříně jsou uspořádány způsobem obvyklým na
proudu, na četných tratích přerušena vlaková a a proto správa města připravila stovky květin,
Brno. Nejmodernější a největší cementárna a západě. Obchody jsou poměrně lip zásobeny
automobilová doprava a mnoho škody bylo
vápenka v ČSR je stavěna v Mokré u Brna.
než v kterémkoliv jiném satelitním státě. Kon
způsobeno na stromoví. V okrese Liberec které Í s květináči vysadí na náměstích a v
*
fekce je nadprůměrně elegantní a dobrá. Pra
vichřice vyvrátila a zlámala asi deset tisíc ulicích.
Jihlava. Geologové zjistili na různých místech
KDO ZEMŘEL: Josef Kaplický, český malíř a žané demonstrují celým svým vystoupením svou
stromů. Obrovské škody způsobila vichřice na
Šumavě. V lesích u pramenů Vltavy vyvrátila Českomoravské vysočiny naleziště rud, olova, sochař, prof. Vysoké školy uměleckoprůmyslové příslušnost k západní Evropě. Lidi, které jsem
asi 10 tisíc plných metrů lesních stromů, z nichž zinku, železa a dalších kovů. Letos budou v Praze, 63. — Sochař Karel Pokorný, 71. — potkával na ulicích, byli velmi vkusně oblečeni.
některé velkých rozměrů. Na Slovensku v zkoumat naleziště u Županovic u Jindřichova Inž. dr. Jiří Koťátko, býv. sekční šéf min. země Mladé ženy dobře upraveny v graciésní chůze
oblasti Tater byly čtyřmetrové sněhové závěje Hradce, kde se bude stavět nový důl. Další vý dělství, 62. — Anna Melíšková, členka Divadla. se přívětivě usmívaly. Mladí muži, většinou vou
a železniční doprava na trati Štrbské Pleso ■—
znamné naleziště rudy je ve Starém Ransku v — M. Cikán, film, režisér, 68. — Oldřich Men- satí, v barevných svetrech měli trochu nepří
Poprad byla přechodně zastavena.
hart, tvůrce původního českého písma, 64. — tomný, jakoby za obzor zahleděný pohled.
okrese Havlíčkův Brod.
Lidé jsou v Praze zřejmě schopni, ale jejich
Praha. Československá tisková kancelář
Ostrava. S opožděním se dovídáme, že loni i Josetina Karlova, dcera spisovatele Zikmunda
oznámila, že 16. února položila delegace sjez v létě spáchal sebevraždu Bohumil Rolek, bý Wintra. — JUDr. Maxmilián Fatka, gen. řed. i schopnosti se nevyužívají. Nechci říci, že nedu Čs. Svazu tělesné výchovy, kterou vedl před valý prokurista městské spořitelny, který dříve pošt a feleg. v. v. — JUDr.. Frant. Peroutka, pracují, naopak v Československu se pracuje
seda Fr. Vodsloň, věnec se stuhami na hrob za patři) k předním činovníkům čs. strany lidové. vrch. řed. Národní banky v. v., 83. — Adéla víc než kdekoliv jinde. Kromě šestačtyřiceti ho
kladatele Sokola dr. N. Tyrše. Podle ČTK Skočil s půdy domu, kde bydlel, na dvůr. Dů Zenklová z Prahy ve věku 85 let. — Karel Pe dinového týdne — pracuje se i v sobotu —
,,vzdala tím čest muži, který už před sto lety vodem sebevraždy byly rodinné rozpory s bý šek, říd. učitel v. v. v Mnichovicích. — Marie jsou tak zvané dobrovolné pracovní brigády,
dokázal vytvořit u nás ucelenou soustavu tě valou manželkou, známou ostravskou operní Bečková, vdova po lékaři, 85. — Růžena Ku- které často shltnou i nedělní volný čas. Stává
becová, býv. majitelka pensionu Lovrána na se, že místo nedělního odpočinku jsou lidé už
lesné výchovy, zahrnující na tehdejší dobu nej- pěvkyní Alicí Spohrovou.
pokrokovější prostředky tělovýchovné praxe".
Znojmo. V minulém roce byla dokončena Černé Hoře-Janské Lázně. — Vojtěch Parízek, v ranních hodinách odváženi z měst na venkov
ČTK však opomenula dodat, že komunisté Tyr plynofikace města a na Pražské ulici započato kons. rada v. v. v Pozdní, 87. — Josef Brož, na „řepné" nebo „bramborové" brigády. Tato
šovy pokrokové tělovýchovné methody oklestili s výstavbou nového sídliště, kde bude 400 stav, pian z Prahy ze Spálené ulice, 76. — práce je nehonorovaná.
a přebarvili na fyskulturu, která je čs. lidu cizí bytů. Na náměstí Svobody byla zahájena vý Václav Jindra, správce děl. pekáren. — Ing. B.
Komunisté rádi poukazují na úspěch koleka odporná.
stavba velkých moderních očistných lázní. Ob Bošina, přednosta odd. elektr. přístrojů ČKD tivisace venkova a odůvodňují poměrně vy
Bílina. V zámeckém parku bylo odkryto staré čané byli nuceni odpracovat zdarma na bri v. v. — MUDr. Jindřich Břeský. — Antonín Pe- sokou zemědělskou produkcí tím, že v Česko
slovanské hradiště vzniklé koncem desátého gádnických pracích 16.779 hodin. Letos bude lich ze Sedlce u Sedlčan, 88. — Anna Krátká, slovensku je pouze 8% zemědělských usedlosti
století po dokončení t. zv. přemyslovské centra- zahájena stavba nové nemocnice a stavba býv. vedoucí rest, v Praze na Letné, 69. — v soukromých rukou. Také československým
lisace. Téměř v neporušeném stavu se zachoval nové záchytné přehrady nad Znojmem. Před MUDr. František Bass. — Stanislav Dočkal, průmyslem se rádi vychloubají, ale zapomínají
velký val, který představuje vnitřní opevnění sedou místního národního výboru je Adolf pluk. v. v. — Zdeňka Trefilová, roz. Vaňková. dodat, že Československo už před druhou svě
hradiště. Byl prokopán v šířce pěti metrů a při Kuneš.
1 — Josefa Kosová z Prahy. — Cecilie Štěpáno tovou válkou bylo velmi vyspělým státem, jak
tom se objevila úplně zachovalá přední zeď,
Blansko. Stavba nové silniční trasy Brno — va, vdova po vrch, spiávci duch, kontroly. — po stránce zemědělské tak i průmyslové. Za
vysoká osm metrů, vystavěná z opuky. Vnitřní Blansko, která povede mimo obce si vyžádá Alois Gůbel, 83. — Josef Koukl, faktor knih války příliš neutrpělo a hned po válce se život
konstrukce valu je z dřevěných trámů.
nákladu několika desítek milionů korun. Stavba tiskárny v. v. — Marie Weisová, předn. pošt, v továrnách i na venkově začal rozvíjet příHradec Králové. Město, v jehož historickém má být dokončena do roku 1964.
úřadu ze Středokluk. — Marie Sýkorová-Jau- ' kladným způsobem.
jádru se zachovalo na 120 gotických a rene
Hodonín. V okolí města pokračuje ředitelství risová, 79. — Josef Koliáš, Škpt. v. v. z Kbel. — i A lidi v Československu to vědí. Správně od
sančních objektů a 24 významných budov z Čs. naftových dolů v pokusných vrtech, kterých Ema Kindermanová, roz. Jurišová. — Stanislav hadují situací, ve které se nacházejí. Praha j e
19. století bylo prohlášeno za památkovou re se účastní sovětští odborníci. V poslední době Ochotný z Řevnice. — Julie Kuglerová, roz. hospodářskou výstavní skříní, má dokazovat
servaci.
provedli nejhlubší vrt do hloubky 4019 metrů. Ottová. — Anežka Šrajerová z Hanspulky. — vzrůstající blahobyt v komunistickém bloku. Je
Praha. Dne 16. února tomu bylo čtyřicet let, Výsledky jsou příznivé a těžba nafty na Hodo František Remiš z Hradošína. — Marie Valen také historicko-uměleckou výstavou, která má
co byly dány do oběhu první čs. mince. Byly nínsku stoupá.
tová z Říčan. — Rudolf Reich. — Ladislav Vo- popírat bezduchost a prázdnotu těžkého den
to dvaceti- a padesáiihaléře z niklové spěže,
Valtice. Město bylo prohlášeno „Vzornou bořil z Vinohrad. — Anna Hudcová. — Irena ního života.
a byla to událost historická, neboť navazovala pohraniční obcí". Tuto poctu mu udělily nad Chloubová, 53, a Emil Chlouba, 54, z Prahy.
Socialistický režim uchovává staré památky
na proslavené mincovnictví české říše, které řízené komunistické orgány za to, že obec — František Stěhule z Břevnova. — Marie StorI a pomníky, ale potírá to, co symbolisují. Praha
začalo v polovině 10. století. Poslední mincí, splnila dodávky, masa, mléka, vajec a bram chová, roz. Balcarová z Prahy. — Inž. Jindřich
je živou a viditelnou výčitkou.
která byla ražena za posledního „českého bor a že také „spolupráce s Pohraniční stráží Híittel. — Ela Hellmannová z Prahy. — Jana
krále" Karla I., řečeného Posledního, byla zlatá byla vzorná".
Jeřábkově z Libuše.
dvacetikoruna, ražená ve Vídni roku 1918. Z
ŽÁDNÁ ZMĚNA
množství 2.000 kusů bylo však roztaveno 1.999
V ZASÍLÁNÍ BALÍČKŮ DO ČSR
kusů a pouze jeden exemplář je zachován ve
Nedávno bylo z úředních míst v Českoslo
Vídni. Když vznikla Československá republika,
vensku oznámeno, že nejsou pravdivé zprávy,
její mince navázaly na dřívější české mincov
j které prohlašovaly, že je možno posílat opět
nictví. Na líci se objevil opět český lev. V roce
; balíčky do Československa, aniž by příjemci
1920 byla uspořádána soutěž o návrhy první
' musili platit vysoké clo. To znamená, že počs. mince, v níž zvítězil prof. Otakar Španiel.
i šlete-li dárkový balíček do Československa, ať
Dnem 1. června 1921 začala ražba pivních min
I jde o jakékoliv zboží, bude příjemce platit
cí, zatím dvaceti- a padesátihaléřových, které
dovozní clo jako tomu bylo dosud. Mnohdy se
byly dány do oběhu před čtyřiceti léty.
stává, že příjemce ani peníze na clo nemá.
Náměšť nad Osl. Nejsiarším stromem na
Neposílejte proto dárkové balíčky, pokud by
Moravě je tzv. Žižkův dub v Náměšti nad Osl.
Vás o to dotyčná osoba v Československu vý
Podle odhadu odborníků je stár kolem tisíc let.
slovně nepožádala.
V bzeneckém zámeckém parku je lípa, jejíž
stáří se odhaduje na 800—900 let.
PRO ČTENÁŘE ČASU
Olomouc. 21. února vzpomenuli 15. výročí
Redaktor Franta Klátil v Berkeley v Kalifor
založení Palackého university v Olomouci. —
nii právě vydal první svazek časových epištol,
Prof. A. Pavlík, přednosta kliniky pro ortope
který nazval případně „Věty bez tečky". Tím
dickou chirurgii na Palackého universitě zemřel.
splnil slib, který dal svým čtenářům, když před
Vypracoval novou metodu léčení vymknutí kýčasem z osobních důvodů musel zastavit svůj
čelních kloubů, která měla odezvu i v zahra
list „Čas". Je to soubor politických úvah, feje
ničí.
tonů, povídek a satiry. Knížka je neprodejná
Lázně Teplíce. V rámci letošních oslav 1200
□ určena těm, kdož „Čas" podporovali. Pokud
let od objevení léčivých pramenů odpracují
by o ni měli zájem také jiní, mohou si o ni
občané na „dobrovolných, zvelebovacích pra
napsat na adresu: Milada Klátil, 1865 Enclid
cích 460 tisíc brigádnických hodin a vytvoří
Ave, BERKELEY, Calif. a poslat dobrovolný pří
dílo, které by si jinak vyžádalo nákladu pěti
spěvek.
milionů korun.

Čemu se doma smějí

Zprávy z měst a krajů
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Každý z nás máme v prsou jakousi membrá
nu, ozvučnou desku, která z venku přijímá po
pudy a odráží je zpět ven, třeba ve změněné
frekvenci chvění, třeba s vedlejšími pazvuky
nebo s doplňujícími tony v jiných oktávách.
Membrána vnitrní ozvěny. Už malé děti ji
mají. A líbí se jim užívati jí: jsou hladový po
sebemenších známkách krásy, hltají jí a jsou
nedočkavý tvořiti také, i kdyby to bylo jen
napodobování toho, co se jim zalíbilo. Chtějí
naléhavě cítit, jak se jim slastně chvěje ta
jejich membrána v prsíčkách, jak jim čímsi ne
pochopitelným zahřívá srdce.
Co je to báseň? Co je to poesie vůbec ve
svém nejširším slova smyslu? Projev neviditelné
části autorovy bytosti: neviditelné, nehmatatelné, nedotknutelné a — téměř — nepochopitel
né. Jak nazvat tu část autorovy bytosti, jež
mluví z básně? — Duše? Duch? Srdce? Srdce
jako ústředí všeho cítění?
Báseň však je více než jen projev citů. Je to
estetický projev neklidu a nepokoje, toužení
a radosti z formy, rozpětí lidského ducha a
citu, snoubícího se s řádem rozumu. Je to
spontánní projev duše, jehož vyjádření není
duše s to odolali ani pokud jde o obsah, ani
pokud jde o formu, smysl a dosah básně. Řekl
bych skoro, že tato neodolatelná spontánnost
básníkovy tvorby v obsahu, výrazu i ve
formě je tou nejzávažnější charakteristikou
opravdové poesie. — Proto je poesie neracionólní — svým způsobem a do jisté míry. Proto
poesie sytí hlad lidských duchů a srdcí po ne
pochopitelném, po citově vzněcujícím, po tom,
co postrádá rozumové logiky, po krásném, ne
uvěřitelném, vznešeném a božském. — Ukájí
touhu oné membrány v našich prsou po slast-1|
ném chvění!...
II
Mám rád náhody. Zvláště ty náhody, které |I
'

ČESKÉ SLOVO

HRÁL KDOSI NA HOBOJ...

Číslo 3., březen 1942

Slovíčko nejmenších

MIROSLAV RAŠÍN

mne přibližují něčemu, co jsem považoval za 1 A., "Guide to fhe Slavonic Languages", London,
ztraceno, čeho jsem se již vzdal, nebo nač | J. M. Dent and Sons, Ltd. — Otevru ji a náhojsem již vlastně zapomněl. Takové náhody mně I dou hned na poprvé se mně otevře na str. 509,
připomínají, že život je plnější, pěknější a jas kde na mne z ukázek české literatury „teskně
nější než jsme lak velice často nakloněni věřit. hoboj vlhkem zazněl".
Když jsem se prosníval studentskými léty, je
Tak jsem míval rád tu „píseň v tmách na po
jichž nejpříznačnějšíin rozpoložením mysli bývá břeží, v tmách", a tak mne jaksi celého v mém
„tesknota ta bezejmenná", byl jsem až po uši skoro dětství prosákla, že po mnoho a mnoho
potopen do poesie: Jiří Karásek ze Lvovic, Jar pozdějších let, když jsem by! někdy smuien, či
mil Krecar, Karel Hlaváček, pak Antonín Sova, mne jen tak přepadla tesknota, jež často nemá
Otakar Březina, Viktor Dyk — a zvláště Ola- ani jména ani příčiny — v duchu mně jasně
kar Theer. Přece však jednou z nejmilejších zněl rytmus i slova „Hrál kdosi na hoboj a
mně básní vždycky zůstala Hlaváčkova molova hrál již kolik dní..." A to jsem již almanach
„Hrál kdosi na hoboj". Měl jsem ji v dávno neměl (kterýs z mých přátel milovníků poesie
oželeném Almanachu, tuším z r. 1912, jejž vy a vlastní knihovny jej asi nevrátil). A já jsem
dala skupina tehdejších modernistů kolem Ar celé znění elegického Hlaváčkova zpěvu za
nošta Procházky, Jarmila Kře cara a j. — Po pomněl. Hledal jsem jeho text jinde — marně.
slyšte si ji:
Snad ani knižně nevyšel? Nevím. — Nezáleží
Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dni,
na tom ani, ze mně slova vyprchala z paměti.
hrál vždycky na večer touž píseň molovou
Vidím dnes, oč důležitější bylo to, že v mém
a ani nerozzal si oheň pobřežní,
nitru zůstal ten poetický teskný dojem tím
neb všechny ohne, prý, tu zhasnou, uplovou.
„ohněm pobřežním".
Jedním z těch ohňů pobřežních, jež ani ne
Hrál dlouze na hoboj, v tmách na pobřeží, v
tmách,
zhasnou ani neodplují. Z těch, které vždy a za
na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál:
všech okolností v nás „tesknotu onu bezejmen
hrál pro svou Lhostejnost, či hrál spíš pro svůj nou" dovedou přeložit v jiskru inspirace, touhy,
Strach?
naděje, vznětu. — Jedním z těch ohňů pobřež
ních, bez nichž nelze rozumět životu ani snu,
byl tichý Pastevec, či vyděděný Král?
zákonu ani básni, politice ani hudbě. Zářil mně
Hrál smutně na hoboj. Vzduch zhluboka se
vždy z Hlaváčkovy básně ten oheň pobřežní,
chvěl
který se zove Krása.
pod písní váhavou a jemnou, molovou...
Po desítkách let setkání s Karlem Hlaváčkem.
A od vod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl:
jsou ohně mamy, jsou, vždy zhasnou, uplovou. — V cizině on, v exilu já. Tichý král on, vy
Mám rád náhody: teď, po tolika letech ži- děděný pastevec já.
(Z právě vycházející knihy
vota mně čiročirou náhodou padla do ruky
kniha nehledaná, nežádaná: R. G. A. de Bray, B.1
„Uhlem na Oblohu")

Komunistický atheismus v boji proti náboženství
dencích v sovětské vědě. Zmiňme alespoň člá-1I domácí komunistické propagandy. Jedno jsme
(Dokončení se str. 3.)
hrdina „Králíků", farář Hornof, jak čteme v nek známého sovětologa Salisburyho v "New jI si už řekl;., že vývojem sama příliš nadšená
„Rudém právu", bojuje prý o duše dětských York Times" z počátku února, nebo článek v i není. Už boj proti náboženství v Sovětském
oveček promyšlenými, soudobými methodami, : „Neue Zurcher Zeitung" z 10. února tohoto svazu ukázal, že pod slupkou je tvrdé jádro.
dělá z hodin náboženství soutěžní kvíz a tomu, roku. Intensivní bádání, k nimž žene sovětské Vývoj v jiných východoevropských zemích tuto
kdo bude mít nejvíc bodů, slibuje model rakety. vědce komunistický stát, vede sovětské učence, zkušenost potvrdil. Jinými slovy, existuje nepo
„Na povrchu je skoro neškodný, lojálni, slušný, mathematiky a fysiky do okruhu theoretické chybně určité, a to velmi podstatné procento
ale uvnitř nesmiřitelný k naší (rozuměj komu fysiky a mathematické filosofie, a zprostředko lidí, kteří náboženství chápou jako životní povává jim tak setkání s velkými duchy starého lidí, kteří náboženství chápou jako životní
nistické) pravdě."
To je nepochybně zajímavý moment, poně Řecka, na něž navazuje křesťanská scholastika. třebu, jíž se nechtějí — a ani nemohou vzdát.
vadž i takový, v této věci nepochybně zásadní Sovětští učenci se ocitají na půdě kam je ne Komunistické akce proti náboženství zasadily
článek, jaký vyšel v časopise „Komenský", na může sledovat žádný partajní špicl nebo do křesťanským církvím těžké rány, ale probudily
říká si na komplikovanosti boje proti soudobé našeč. Historie mívá někdy smysl pro tajemný, všude, kde v jádru nějaké byly, i živé a aktiv
mu vysoce složitému a „zjemnělému fideismu" podivuhodný humor. Kdož ví, jestli všichni ti ní síly odporu, sebeuvědomění, ne vždy vidi
a všem formám náboženství, „v kterých hlubo spufníci a luníci nevyletí ještě do vyšší oblastí, telného, ale faktického, vykonaného hrdinství.
ce reakční obsah je zašifrován do vědecky se než kde je vidí a kde je chce mít jejich ob Komunisté v. Československu, kteří licoměrné
tvářících argumentů". Proti takovémuto nábo jednavatel — komunistický stát! Podle infor říkají, že náboženství je soukromou záležitostí
ženství nestaví prý vždy strana rovnocenné (!) mátorů, z nichž dva jsme si uvedli, jeví se dnes každého jednotlivce, pečlivé počítají statistiky
a tím také dost účinné „ideové" zbraně. Pokud v Sovětském svozu neklamné známky takového církevních sňatků, křtů, a účastí na bohosluž
bách. I když je neuvádějí tak soustavně jako
jde konkrétně o školu, autor výslovně říká, vývoje.
Z Československa, které v posledních letech stále rostoucí procenta potratů a rozvodů, ne
„svým opakovaným vyvrácením náboženských
představ a názorů pomáhali jsme vlastně často žilo jaksi v ústraní světové pozornosti, zatím zdá se, že by byli v poslední době zvláště
šířit náboženské tmářslví... Nepostřehli jsme, takové zprávy cizích nezaujatých pozorovatelů spokojeni. Anebo, řekneme raději, přesvědče
—mp—
že dítě uznává sice naše důkazy o tom, že nemáme. Jsme odkázáni číst je jen mezi řádky ni...
kromě hmoty nic neexistuje, ale do kostela
chodí, protože tam nachází, co má pro ně v
dané chvíli větší přitažlivost, než komunistické
atheistické „důkazy". Také sovětská „Literaturj pilný Otakar Šimůnek, který dobře zná výhody
(Dokončení se str. 3.)
naja Gazeta" si naříká na „lhostejnost a ne
vzdělanost agitátoru" a „primitivnost jejich
Dále se z tohoto zápisu dovídáme, že So vyčkávací taktiky. Poslušný Václav David, polostereotypní a nudné argumentace". Pěkné vy věty trvaly na tom, aby operoval Bokulev I zapomenulý Ďuriš a zcela nevojenský a měsvědčení bojovníkům „nejvědečtějšího" světo přestože Dr. Pavorovsky je považován za mno šťacky tloustnoucí Lomský zatím nedosáhli sta
vého názoru proti „nejtmářštější" ideologii!
hem lepšího a zkušenějšího. Po operaci došle tutu kandidátů na nenadálé léčení.
Zdeněk Fierlinger, muž který daleko předstihl
Všechny vážnější komuno-atheistické články k vážné hádce mezi Bokulevem a ředitelen
v ČSSR se shodují v názoru, že boj proti ná chirurgického ústavu. Když se to Barák pozdě) Jidáše, odejde, jakmile bude třeba, a nikdo,
boženství je nějak příliš lineární, nezasahuje dověděl, vynutil si od nemocničního personáli ani věrný komunista nad ním nezapláče. —
thema či lidský objekt, jehož se atheistické slib, že se o tom nikomu nezmíní, protože ne Ostatní straníci a menší vladaři ještě nepokropoučení má týkat, ani zdaleka ve všech vrst chtěl, aby kvůli němu došlo k rozporu mez čili dost daleko na cestě k socialismu, aby si
zasloužili zmínky v plánovaném rozvrhu opevách jejích skutečností. Čtenář nechť mi laskavě Prahou a Moskvou.
1 raci partajních doktorů.
promine tuto krkolomnou stylisaci, ale musel
Pokud se týká ostatních členů pražského mí'
jsem jí použít, abych názorně ukázal, jak se strovského žebříčku, zmíníme se o Václavu KO' | Jak už bylo řečeno, rozhodování o tom, kdo
komunističtí interpreti křečovité snaží uhnout peckém. Tento navenek žertovný a v skryti bude žít a kdo ne, patří straně. Ti, kteří dávno
jednomu — a právě tomu nejdůležitějšímu duše jistě zklamaný starý borec je dnes už 2 vsadili na kartu komunismu, se rozhodně ne
slovu „Láska". Jenom láska na svých nejvyšších dosahu jakéhokoliv světského komplotu. Ode mohou dovolávat nějakých lidských práv. Stra
stupních může přece proniknout až k oněm šel, celkem pohodlně, dlouho předtím, než se na jim zaručí, že když už umřít musí, stane se
přejernným cévám, jež navazují kdesi hluboko na komunistickém nebi začaly objevovat hromy tak pokud možno v pohodlí. Ti, kteří si to za
v lidském nitru na duši člověka, jen ona může a blesky XXII. sjezdu. V jeho případě nepravi sloužili, budou mít i tu poslední mravní útěchu,
být dost bohatá, aby tam rozhodila a dala delnost krevního tlaku vyřídila v klidu to, cc že to bude velký sovětský lékař, který jim
vzklíčit úrodné setbě, jen ona může být dost by jinak bylo nesporně následovalo pod od osobné a šetrně usnadní největší službu straně,
silná, všestranná a přitažlivá — aby opravdu halení nepravidelnosti ve straně. — A ostatní? t. j. odejít v pravý čas.
přesvědčovala. Komunistický atheismus nepo — Jaromír Dolanský je zdráv a zdá se, že
Jeviště, na němž se závěrečná dějství těchto
chybně nemá, nemůže mít takovou lásku, ne ještě nějaký čas vydrží, aspoň pokud Moskve dramat většinou odehrávají je v moderní, pře
boť kdyby ji měl, dopustil by se právě takové bude pošilhával po nějaké té koexistenčni pychově vybavené nemocnici, která leží jiho
herese, jaké se dopouští křesťan, který „po figurce v Praze. — Plné právo být poctivě c západně od středu Prahy. Vystavena krátce
učuje" jiné, sám jí nemá; — popřel by sám veřejně nemocný má ovšem stařec Nejedlý, je před druhou světovou válkou (nikoliv tedy po
sebe.
hož přirozený a snad oslavovaný odchod ušetři únoru, jak tvrdí komunisté), sloužila dříve po
Čím jsou však poslouchači a žáci komunistic straně vymýšlet stále nové a pro slábnoucí štovním zaměstnancům, kteří, jako většina pra
kým oiheistům z povolání?Publikum přednášek, zrak zasloužilého soudruha stále blýskavější cujících, tehdy byli pod ochranou výhodného
jejichž vědecká akribie a výřečnost připomíná řády a medaile. Tento vetchý kmet se jistě již státního pojištění. Dnes je SANOPZ (jak se
průvodce po starých hradech a zámcích. Tolik netěší zájmu lékařů-slídilů o pravděpodobně ústav ještě jmenuje) pobočkou sekretariátu
se ohání komunistický atheismus svou vědec mu bude dopřáno odstěhoval se do komuni strany a je to právě zde, kde někdy dochází
kostí — avšak nenajde se v Československu stické Valhaly v klidu a bez pomoci. — Jiří k těmto náhlým a překvapujícím změnám ve
někdo, komu se dala přisoudit vědecká auto Hendrych, který se stále dere výše, bude zdráv zdraví soudruhů. Rozhodné tedy ne instituce,
rita a kdo by se býval byl ochoten kompromi tak dlouho, až se někdo v Moskvě podívá na kam by bylo radno chodit s obyčejnou rýmou.
V každém případě, pomyslíme-li na SANOPZ,
tovat jako solový hlas v komuno-atheistickém sbírku jeho článku o „praporečníku míru" a
„sboru"!
největším učiteli lidstva", které hrdé vydal před komunistům jejich vydobytky v oboru lékařství
Ba ani jeden kloudný román se nenajde, kde několika málo lety. Snad si také někdo všimne, nezávidíme.
Opakujeme, že až přijde čas, uveřejníme
by umělecká intuice zabrala hlouběji, než že Hendrych, jako předseda komise pro vy
skrovným, vpravdě buržoasně-konservativním užití místa po Stalinově pomníku, stále a stále I další podrobnosti o tom, jak se vševidoucí a
pamfletem, či víc sebe než objekt karikujícím oddaluje elát toto místo opravdu k disposici I vševědoucí rodná strana stará o blaho svých
zobrazením.
pro b(aho Pražanů. Fcikí je, že, díky Jiřímu, nejlepších synů. Soudruzi by si měli uvědomit,
Naopak, ze Sovětského svazu, právě v po dlouhé měsíce po rozhodnutí, tak kruté vynu že je těžko věřit doktorům! Jsou mezí nimi i
slední době docházejí, a to naprosto ne oje ceném legalizujícím Chruščovem, pomník stále takoví, kteří si nepřejí, aby bylo svěřeným pa
diněle, zprávy o pozoruhodných nových fen- ještě stojí. V dočasně dobrém stavu je také cientům lépe ...

Cítím se lépe, pane doktore

V březnu si připomínáme, že se 7. III. 1850
narodil první president Československé repu
bliky Tomáš G. Masaryk. Byl to president
Osvoboditel, který se nejvíc zasloužil o nás.
Zvolili jsme si ho za Presidenta a měli jsme
ho rádi.
Co řekl president Masaryk dětem
„... Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé,
musíte se o to přičinit. A není to nic těžkého;
pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody,
myjte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybuj
te se hodně na čerstvém vzduchu a dejte se
ohřívat sluníčkem!
Hřejte si vesele, ale když se učíte, když
pracujete, učte se a pracujte vážně! Nevyhý
bejte se práci, i když jste na školách. Já sám
jsem vděčný za to, že jsem byl na řemesle. Jen
prací se člověk stává praktickým . .."

Pan president a kluci v Lánech
Když byl pan president na svém letním sídle
v Lánech, číhali lánští kluci u zámecké brány
kdy pojede pan president na projíždku do
obory. Když uviděli kočár, hnali se za ním
a mávali a pozdravovali hlavu státu. Pan pre
sident měl kluky rád a často je bral do ko
čáru a svezl. Jednou jel Masaryk — ještě s
jedním pánem na procházku. Něco vážného si
povídali a na kluky se neohlédli. Jeden po dru
hém zůstávali kluci daleko za kočárem. Pouze
jeden vytrvalec běžel a běžel. Konečně si ho
pan president všimnul a vzal ho s sebou. Kluk
sotva dechu popadal. Byl bos a kalhoty i obli
čej měl od prachu šedivý. Když se trochu uklid
nil, zeptal se průvodce Masarykův uličníka, kdo
je nejvyšsí pán v republice.
Kluk neodpovídal, proto mu pán pomáhal:
„Nosí čepici —" a ukázal skrytě na pana pre
sidenta.
Kluk nic.
„A jezdí na koni —", napovídal host, protože
viděl, že se Masaryk usmívá.
„Tak je to policajt v Praze", vyhrkl kluk.
Pan president se smál a druhý pán byl trochu
v rozpacích. Vyčítavé klukovi vysvětloval, že
jde o Masaryka.
„Toho my se nebojíme, toho máme rádi",
řekl kluk.
V jeho představách se pojem nejvyššího
pána spojoval s představou kázně a strachu,
ale Masaryk dovedl vládnout, aniž naháněl
strach. A proto jsme ho měli všichni rádi.
POHÁDKA O SÍDLU, KOHOUTU, KAČERU
A HOUSERU
Vyprávěč: Jednou šlo sídlo po silnicí do lesa
na houby. Potkalo kohouta.
Kohout: Sídlo, kam jdeš?
Sídlo: Jdu do losa na houby, milý kohoutku,
pojď se mnou! Bude nás víc a nebudeme se
bát vlka.
Kohout: Půjdu s tebou velmi rád. Už kolikrát
jsem chtěl jít na houby, ale sám se bojím
vlka.
Vyprávěč: Tak šli spolu. Po silnici šlo sídlo a
za ním kohout. Šli, šli a potkali kačera.
Kačer: Sídlo, kohoute! Kam jdete?
Kohout: Do lesa na houby.
Sídlo: Pojď s námi, milý kačere. Bude nás víc
a nebudeme se bát vlka.
Vyprávěč: Kačer poslechl a přidal se k nim.
Po silnici šlo šidlo, za sídlem kohout a za
kohoutem kačer. Šli, a šli a potkali housera.
Houser; šidlo! Kohoute! Kačere! Kam jdete?
Kačer: Do lesa na houby.
Kohout: Pojď s námi, bude nás aspoň víc.
Sídlo: A nebudeme se bát vlka.
Vyprávěč: Houser poslechl. Po silnici šlo sídlo,
za sídlem kohout, za kohoutem kačer a za
kačerem houser. Šli a šli, až přišli do lesa.
Sídlo: Co říkáte, kamarádi, není už tma na
hledání hub?
Kohout: Už je opravdu tma, to houby neuvi
díme.
Kačer: Nekřičte tolik, mně se zdá, že je tady
vlk.
Houser: To se musíme schovat. Rychle se musí
me schovat.
Sídlo: Rychle se schováme. Vidíte tu pěknou
chaloupku? Tam se schováme.
Vyprávěč: A zvířátka i se sídlem se hnala do
chaloupky.
Kohout: Já si vlezu na bidlo.
Kačer: Já se schovám pod lavici.
Houser: Já se schovám za dveře.
Sídlo: Já budu hlídat. Vlezu si pod práh.
Vyprávěč: Zvířátka se schovala v chaloupce a
pomalu usínala. Najednou vrazil do světnice
vlk.
Vlk: Všechny vás sežeru! Všechny vás sežeru!
Pojďte ven! Pojďte sem! Všechny vás vidím!
Kohout: Nebojte se! Všichni ho bijte! Nebojte
se! Kykyryký!
Kačer: Však tak! Jen tak! Však tak!
Sídlo: Píchnu ho do boku! Píchnu ho do boku!
Pich! Pich!
Houser: Štípnu ho do nohy! Štípnu ho do nohy!
Vyprávěč: Když vlk uslyšel takový křik a ucítil
píchání do boku a že ho někdo drží za nohu,
utekl a vicekrát se nevrátil. Zvířátka se v
klidu vyspala a ráno, když vyšlo sluníčko,
vydala se na houby. Nasbírala jich plný
ranec a vrátila se domů. Hospodyně jim pěk
ně poděkovala, že jí přinesli tolik krásných
hub.

