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ÚSKALÍ DEMOKRACIE
VRATISLAV BU5EK
Málo kdo si asi uvědomil při čtení
zprávy z Argentiny, že se tam stalo
něco, co může zajímat i demokratické
Čechy a Slováky. V podstatě tam šlo
o problém svobodných voleb. V Ar
gentině, jak známo, byl roku 1955 po
mocí armády svržen diktátor Juan D.
Peron a strana peronistů byla zakázá
na. Peronisfé však nezmizeli se světa,
jak ukázaly přečetné bílé lístky, které
házeli potom do volebních uren. Peronisté fakticky představují asi třetinu
voličů. Největší politickou stranou v
Argentině, představující asi dva milio
ny voličů, je strana radikální, jejíž
levé křídlo representuje rovněž asi
třetinu voličů vedl Frondizi a pravé
křídlo Ricardo Balbin. Při volbách r.
1958 byl zvolen presidentem Fron
dizi, podporovaný hlasy peronistů a
komunistu. Nebýt nesmiřitelného roz
kolu ve straně radikální mohl Balbin
nebo Frondizi vládnout dodnes pomo
cí dvoutřetinové většiny vlastní strany
radikální. Takto však ve volbách r.
1962 Frondizi pustil do voleb stranu
peronistů, která zvítězila v jedenácti
provinciích a dostala 45 poslanců, t. j.
čtvrtinu ve sněmovně. Snad tím Fron
dizi plnil slib daný Peronistům za je
jích dosavadní podporu. Snad se zmý
lil a očekával, že volby ukážou sla
bost Peronistů. V každém případě
armáda znovu zasáhla a president
Frondizi byl násilím odstraněn ze své
ho úřadu. Volby v provinciích byly
prohlášeny za neplatné už Frondizim,
to vsak ho nezachránilo. Ještě dnes
by sjednocení strany radikální zajisti
lo novému presidentovi asi dvoutřeti
novou většinu, avšak na to není zatím
pomyšlení. Armáda, která odstranila
diktátora Peróna, odstranila nyní
ústavně vládnoucího Frondiziho. Vol
by daly většinu Frondizimu a — Peronistum. Armáda zmařila výsledek svo
bodných voleb. Stalo se to v zájmu
demokracie? Napravila armáda omyl
svobodných voleb a odstranila Fron
diziho právem? A jakým právem?
Naše otázka zní, snad trochu pro
vokativně: co bychom činili, jestliže
by u nás komunisté ve svobodných
volbách nebyli poraženi? Často sly
šíme a sami říkáme, že výsledek svo
bodných voleb by byl respektován, i
kdyby utvrdil vládu komunistů. Je to
vždy myšleno upřímně? Smířili by
chom se všichni s výsledkem svobod
ných voleb, které by nezpečetily roz
hodnou porážku komunismu? Nad
hazuje se tu mnoho dalších otázek,
které v této chvíli připadají jako zby
tečné a předčasné mluvení do větru.
Něco však není zbytečného už
dnes. Je to otázka, zda k porážce
komunismu (jednou v budoucnosti)
stačí jen dosavadní boj proti komu
nismu. V Argentině zjevně nestačil
proti-peronismus. Peron přivedl Ar
gentinu na pokraj bankrotu a sebe
obohatil. Dva miliony Peronistů •—
především dělníků — však dosud
vzpomíná „vděčně" jak jim Peron
přál, bohatým bral a chudým dával.
A Argentina není zemí negramotných,
Jak by to asi dopadlo v Českosloven
sku, po tolika letech komunistického
teroru a indoktrinace, kde už tolik
lidí je životně spjato s osudem komu
nistické strany, se stávajícím znárod
něním a s různými t. zv. sociálními vy
moženostmi, atd.?
Velká většina lidí u nás dnes nechce
vládu komunistických fanatiků a neordborných břidilů. Říká se však, že
lidé chtějí komunismus, ale lepší. Jako
by komunismus zásadně mohl být
lepší! Jenom gratualisté věří, že by
mohl být lepší a přehlížejí, že po ur
čitém zlepšení za dané meze byl pře
stal být komunismem a proto oprav
doví komunisté velmi ostražitě hlídají
všechny revisionísty a gradualisty. V
Československu by sotva mohla ar
máda „opravit" výsledek voleb, jako
učinila v Argentině. Žádný slušný
demokrat nemůže počítat na nic jiné
ho, lec na kontrolu skutečné svobody
voleb nějakou armádou cizí, nejspíše

(Dokončení na sir. 2.)

Prvý sjezd čs. vědců a kulturních
pracovníků v zahraničí
600 členů hlavně v USA, Kanadě, v Evropě a noví
O velikonocích se sjelo do Washingtonu na 200 čs.
členové se již hlásí také z Austrálie, Asie, Afriky a Jižní
vědců, a kulturních pracovníků na první vědecký sjezd
Československé společnosti pro védy a uměni v Ame Ameriky. O důležitosti a významu této organisace svědčí
zejména to, že jen na amerických vysokých školách učí
rice, přesně řečeno na první sjezd čs. vědy a kultury
dnes na 400 českých nebo slovenských profesorů, a pro
v zahraničí vůbec. Společnost pro vědy a umění (SVU),
mnohé z nich je právě SVU jediným čs. pojítkem.
jež vznikla před několika lety ve Washingtoně, má dnes
Sjezd se konal v |ednom z ne|vět- N. Y.), pokladníkem Oldřich Černý z ných členů. Jednomyslně byly zvoleny
ích hotelů „Staitler-Hilton". Valný Washingtonu a tiskovým referentem tyto vynikající postavy čs. vědy a kul
jezd byl zahájen vlastně už ve čtvr- šéfredaktor Ivan Herben z New Yor-. tury v zahraničí: dr. Alice /Masaryko
ek 19. dubna v americkém senátě, ku. Členy výboru jsou: Ladislav Do-1 vá, která žije na Floridě; ing. dr. Vla
;de dr. Ludvík Němec, uprchlík a nyní lanský, Ivo Ducháček, Marie Heinzo- dislav Brdlík, který žije v Arizoně; a
zatolický kněz v Pennsylvanii, zahájil vá, Erazim Kohák, Jaroslav Polach, někdejší vynikající česká houslistka,
lenní zasedání senátu zvláštní mod- Ladislav Radimský, František Schwar- dcera spisovatele Heritese, Marie Heitbou, ve které prosil o Boží po- zenberg, Jiří Škvor, Karel Staller,. ritesová, která žije v ústraní na Flo
tehnání pro washingtonský sjezd čs. Eduard Táborský, Jaroslav Trnka, Ja ridě. Diplomy byly slavnostně odev
roslav Němec, Miloslav Rechcígl, Ha zdány zástupcům jmenovaných čest
'ědy.
Jednání valného sjezdu probíhalo nuš Lexa, K. B. Jirák, Václav Hlavatý,' ných členů v sobotu večer na banketu.
:elý patek 20. dubna s obvyklým or- Ludvík Němec, Erwin Hexner, Juraj Banket sám o sobě byl vynikající udá
janisačním
programem.
Účastníci Slavik, Miloslav Zlámal, Jindřich Ku lostí washingtonského společenského
chválili resoluci světových vědeckých čera, Petr Demetz, Karel Husa, Jan B. života a kromě účastníků sjezdu byli
>racovníků za mír a proti nukleár Sklenář, O. Machotka, V. Mamatey, přítomni četní hosté: washingtonští
nímu zbrojení s dodatkem, že poža- Jarmila Novotná a Svatava Pírková- ; žurnalisté, zástupci vědeckých společ
j ností Ukrajinců a Poláků, představi
lavek míru a odzbrojení musí být Jakobsonová.
)rovázen
podmínkou svobodného
Dále byli zvoleni tito oblastní jed telé čs. politického exilu v čele s dr.
ozvoje na příklad v zemích za Želez natelé: V. E. Andic, Pittsburgh; dr.; Petrem Zenklem, Václavem Majerem,
nou oponou včetně Československa.
Čada, Chicago; Velen Fanderlík, Brit dr. Adolfem Procházkou, Arnoštem
Po odstupujícím dr. V. Hlavatém byl ská Columbie; Jos. Čermák, Ontario;' Heidrichem atd. Přítomni byli také zá
novým předsedou SVU jednomyslně Jan Zach, Oregon; Ivan Bujná, Que- j stupci Čs. národní rady americké a
:volen prof. dr. René Wellek, před bec; B. Jelínek, stát Washington, a j Čs. národního sdružení v Kanadě. Zla
tým hřebem banketu byl koncert Ru
nosta ústavu pro srovnávací literaturu Ivan Herben, New York.
dolfa Firkušného, který zahrál na
na Yaleově universitě. Prvním mísfoOblastními referenty byli určeni iito piano sklady Bedřicha Smetany, An
nředsedou byl zvolen prof. dr. Vratílav Bušek z New Yorku, druhým Ra- kulturní pracovníci: Jar. Trnka pro tonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohu
ael Kubelík a třetím dr. Felix Mikula Francii, Jaromír Petříček pro Kanadu slava Martinů a přítomného hudební
I ho skladatele Karla Boleslava Jiráka.
: Mnichova. Novým generálním ta- a Antonín Vlach pro Německo.
Mimořádným bodem programu or- :
emníkem je prof. dr. Rudolf Šturm
(Dokončení na str. 2.)
Skidmore College, Saratoga Springs, ganisačního zasedání byla volba čest

V neveřejném přelíčení před vojenským soudem

Rudolf Barák odsouzen na 15 let
v září téhož roku se Barák stal ministrem vnitra a byl
Zopakujme si stručně hlavní údaje o této aféře, která
otřásla nejen komunistickou stranou Československa,
jím až do červne 1961. Pak zůstal sice místopředsedou
ale i jejím režimem: Rudolf Barák vstoupil, třicetiletý,
vlády a stal se vedoucím nově zřízené komise pro ná
v roce 1945 do KSČ. Po puči se z malého funkcionáříčka
rodní výbory — ale jeho dny už byly sečteny. Začátkem
stal předseda okresního národního výboru v Blansku
února t. r. oznámil 1. tajemník OV KSC Novotný Bará
a již nu podzim 1950 hlava státní správy v Brněnském
kovo zatčení: Zpronevěřil prý státní prostředky a smířil
kraji. V březnu 1953 jej nový šéf aparátu KSC Antonín
Ir »> i r ri m n í nnl i t i r-lr ó ninniy
Novotný vybral do funkce náměstka předsedy vlády;
BARÁK:
»CHAMT1VEC,
uznání vinnými ve smyslu obžaloby a
Na Velký patek 20. dubna t. r. vy
odsouzeni.
POLITICKÝ DOBRODRUH
sílaly čs. rozhlasové stanice jen tak
Zpráva pokračuje vylíčením trest
Rudolf Barák k trestu odnětí svo
mezi jinými informacemi zprávu o
procesu s Rudolfem Barákem a jeho ných činů Barákových společníků a body na 15 let.
Vlastimil JenyŠ (bývalý Barákův ta
údajnými spolupracovníky; druhý den dále se v ní praví:
»V průběhu hlavního líčení byla jemník, pozn. osm) k trestu odnětí
ji přinesly noviny. Její text, to je po
učný pohled do komunistické kuchyně vina R. Baráka v celém rozsahu pro svobody na 10 let.
Jiří Ondráček... na tři roky. Jiří
a proto jej přetiskujeme v podstatném kázána svědeckými výpověďmi, zna
leckými posudky a ostatními důkazy. Souček... na 10 měsíců... podmíně
výtahu.
Bylo prokázáno, že páchal trestnou ně na tři roky.
U obžalovaných R. Baráka, VI. JewZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU činnost velmi rafinovaným způsobem.
Výběr a použití finančních prostředků nyše a J. Ondráčka vyslovil soud
HLAVNÍHO LÍČENÍ S R. BARÁKEM
A JEHO SPOLEčNÍKY«
maskoval „různými služebními úkoly". vedle trestu odnětí svobody propad
»V Praze proběhlo ve dnech 17. až Znemožnil kontrolu, jak sám hospo nutí jmění, ztrátu čestných titulů a vy
20. dubna 1962 před senátem vyššího daří finančními prostředky. Těsně před znamenání a ztrátu vojenské hod
vojenského soudu trestní soudní řízení odchodem z ministerstva vnitra nařídil nosti.«
Potud tedy úřední zpráva o procesu
proti Rudolfu Barákovi. Spolu s ním provedení skartace příslušných doku
byli souzeni bývalí příslušníci minister mentů ,které by ho mohly usvědčit z s Barákem a jeho společníky. — Hned
na vedlejší straně Rudého práva z
stva vnitra Vlastimil Jenyš, Jiří Ondrá protizákonného jednání...
V průběhu soudního řízení bylo 21.4 t. r., z něhož jsme ji ocitovali,
ček a Jiří Souček ...
Hlavní vojenský prokurátor (plk. ju také přesvědčivě prokázáno, že R. byla obsáhlá zpráva o slavností k vý
stice JUDr. Jan Samek, pozn. osm) Barák byl chamtivec, intrikář a poli ročí Leninových narozenin nadepsaná:
žaloval Rudolfa Baráka proto, že ve tický dobrodruh. Okázale populari „Leninovo dílo proměňujeme ve sku
funkci ministra vnitra v Praze zejména zoval svou osobu, zdůrazňoval svoje tečnost". ..
Při pročítání úřední zprávy o pro
v letech 1960—1961 rozkrádal ze stát domnělé zásluhy a předstíral od
ních prostředků cizozemská platidla. danost věci socialismu. Soudním říze cesu nás samozřejmě napadá řada
Část devizových korun použil k náku ním bylo plně potvrzeno, že celá otázek. Například se chceme zeptat,
pu spotřebního zboží v kapitalistic trestná činnost R. Baráka byla moti proč byl Borák postaven právě před
kých státech, sloužícího k soukromé vována dobrodružným velikášstvím a vojenský soud?
Rudolf Barák býval ve funkci mini
spotřebě jeho rodiny. Z další části touhou po pohodlném životě. Dále se
hradil různé rekreační zájezdy členům projevily jeho charakterové vady, stra vnitra velitelem t. zv. ozbrojených
své rodiny. Z prostředků ministerstva maloměštactví i to, že povýšil své složek tohoto ministerstva, k nímž
vnitra určených k zajištění bezpečnosti osobní kariéristické cíle nad zájmy patří Pohraniční stráž, t. zv. Vnitřní
stráže atd. To je jedna odpověď.
ČSSR rafinovaným způsobem postup společnosti.
V průběhu hlavního líčení se Rud. Druhá, pravděpodobnější, vyplývá již
ně odcizil také větší částky čs. korun.
Část jich použil k nákupu různého Barák pod tíhou důkazů a svědeckých ze zprávy; Barák údajně „Vážně
zboží osobní spotřeby, uměleckých výpovědí k trestné činnosti doznal... ohrozil bezpečnost státu". A v tako
děl, zejména obrazů. Počítal s tím, že Doznal, že poškodil zájmy strany, vém případě je možné — podle § 25
i v budoucnu použije odcizených valut pracujícího lidu, ohrozil bezpečnost a zákona č. 62.1961 Sb. pověřit prove
i čs. korun k obdobným účelům pro hospodářství naší republiky a zklamal dením trestního řízení vojáky. Má to
mimo jiné tu výhodu — a tady si zod
důvěru, která mu byla dána.«
potřeby své rodiny.
I povídáme další otázku —, že proces
Touto trestnou činností Rudolf Ba
ROZSUDEK:
1 se s ohledem na možnost vyzrazení
rák podrýval a znemožňoval řádnou
důležitých státních tajemství může
15 LET ODNĚTÍ SVOBODY
činnost ministerstva vnitra na někte
«Po projevech obhájců a posledním konat za zavřenými dveřmi, bez zvě
rých úsecích a vážně ohrozil bezpeč
nost našeho státu a národního hospo- slově obžalovaných vynesl soud roz davé veřejnosti. —
(Dokončení na str. 2.)
sudek, jímž bylí všichni obžalovaní
dářstvh«

ODCHOD
UMLČENÉHO
BÁSNÍKA...
Rozhlas v CSSR se o tom ani
nezmínil a do zahraničí se ta zprava
dostala jen oklikou ze zastrčeného
sloupku novin, které vegetuj! jaksi
jen na okraji současného onciáimho
novinařstvi v CSbR. Dne seameno
dueňa tohoto roku zemřel v Praze
Jaroslav Durych, romanopisec, bás
ník, povídkař, dramatik, essayista —.
nepochybně jedna z úslieanien postav
našeho literárního života mezi obě
ma válkami. Jeho poslední vetší prá
ce, první díl chystané trilogie »Zemé«
— nazvaný »^mzeonici neužiteční"
vyšel už v roce 1940. Druhy díl byl
už v lísku v roce 1949 — ale tisk byl
zastaven, kniha nevyslal Širší, za
interesovaná veřejnost v Českoslo
vensku se o tom ani nedověděla. Du
rych to uvedl jen v prostě sdělovací
větě ve svém vlastním stručném
životopise, který dal při příležitosti
svých sedmdesátin k disposici polské
mu časopisu Kierunky. Napsal tehda,
že má hotovou jesle asi polovici tře
tího dilu, ale že od pokračování
upouští... To bylo v listopadu 1959.
Polské Kierunky mu věnovaly valnou
část jednoho ze svých únorových čísel
z roku 1957. Na první straně byla
jeho velká iotograne a v textu pod
ni byl představen polským čtenářům
jako největší žijící spisovatel soudobého Československa. Uvnitř byl pře
klad povídky »Valdice<; z malé Vald
štejnské trilogie. Polský časopis teh
da vyslovil naději, že výročí básníko
vých sedmdesátin splyne s výročím
jeho desítiletého umlčeni a že Durychúv talent bude navrácen světu a
životu. Durychovy sedmdesátiny za
padly celkem příznivé do údobí lite
rárního odměku. 1 v Československu
vyšla znova jeho »Sednukráska« a
leckterý kritik v Československu osm
let po komunistickém puči zůstal nad
těmito půvabnými příběhy, napsaný
mi v roce 1925 — stát jako nad lite
rárním objevem. Samosebou, hned se
ozvaly hlasy rozlobených zelotů, kteří
se postarali o to, aby dalších tako
vých překvapení co možná nebylo.
Jeden z usouzených komunistických
kritiků si na adresu Durychovu jen
povzdechl: oč bychom to s Tebou měli
snazší, kdybys byl někde za horami,
a ne tady mezi námi...

Vývoj politické situace, jak násle
doval v Československu potom, po
mohl rychle zadusit útlou květinku
toho, čemu bychom řekli svědomí v
kultuře. Svědomí vůči živému, staré
mu básníku a svědomí vůči národní
mu kulturnímu životu. Jaroslav Du
rych zmlkl na zbytek času nadobro.
V Literárních novinách, shodou okol
ností právě ze 7. dubna 1962, ze dne
Durychova úmrtí, píše Otčenášek, píše
Kundera o lom, jak se česká litera
tura vyznačuje hypertrofií poesie a
lyriky, jak je na tom špatně česká
próza, a skutečně světový český ro
mán. Nuže, žil v Cechách romano
pisec, skutečně světového íormálu,
který však svou poslední práci mohl
uveřejnit v roce 1940!
F. X. Salda napsal kdysi o Bloudění:
»Vezmeš-li po něm do ruky dosavad
ní historický román český, jc-ti, jako
bys po bronzu a mramoru bral do
ruky hlínu nebo piliny.. A dodej
me si hned, nejen před ním, ale s ně
kolika pramálo výjimkami — i po
něm! Přísní Durychovi soudci poúno
rové doby, si nikdy nedali práci, aby
proti němu vznesli argumenty —
vždycky zůstalo jen při nadávkách.
Jeden z literárních druhů o ncm na
psal v exilu, že to byl člověk, skoro
tragický, nepraktický, bezbranný před
životem a zlomyslnosti svých nepřá
tel .,. To je nepochybně jedna strán
ka věci, druhá je ta, že nenávist vůči
němu šla u mnoha odpůrců často dál
než-li obvykle chodí ve světě běžných
literárních rivalit... že se léto nená
visti po únoru 1948 dostalo moci, ho
na tolik let nadobro umlčet, je jedna
z ponurých a temných kapitol kultur
ního života nové doby...
mp
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První sjezd čs. vědců a kulturních pracovníků

R. Barák — 15 let vězení
(Dokončení se str. 1.)
Můžeme se dále ptát, jak bylo možné, že
Novotný, který si s Barákem tak dlouhá leta
politicky a zřejmě i osobně dobře rozuměl — ;
oba například jezdili i s rodinami na společné
dovolené, naposled ještě v srpnu 1959 — ne- ;
věděl nic o jeho nákupech v západním zahra
ničí, nic o jeho zálibě v dobrých obrazech.
Vědělo o tom přece, jak se říká, půl Prahy —
právě tok jako se leccos ví o slabostech rodin
ky Novotného, o choutkách ministerského před
sedy širokého, o životě a obchodních trans*
akcích předsedy parlamentu Fierlingra a zvláště
pak madame Fierlingrové.
Nepozornost, špatná pamět soudruha Novot
ného jsou, to je jasné, „politicum": Stranickopolitické důvody ovlivnily jinak vševědoucího
šéfa komunistické strany Československa, že ze ’
sebe a ze svých fízlů udělal nevědomé, nic ne- i
tušící hlupáčky.
I
Toto chování vůdce KSČ má svoje pozadí.
!

Novotný se bojí konkurence
1
Za doby panování Antonína Novotného ve
straně (od r. 1953) a ve státě (od r. 1957) se
nashromáždila již řada důkazů o tom, že jde
o člověka žárlivého na svoji moc, který má
strach z možných konkurentů, ba i těch mrt
vých.
V roce 1956 využil ideologických směrnic 20.
sjezdu sovětských komunistů o „boji proti kultu
osobnosti" a zbavil se Gottwaldova zetě, teh
dejšího náměstka předsedy vlády, ministra
obrany a člena politbyra strany Alexeje Čepič
ky, jenž prý ten kult nejvíce pěstoval. (Kulty
méně nebo málo nebezpečných spolupracovní
ků — např. Viliama Širokého a Zdeňka Nejdelého — trpěl Novotný resp. trpí nadále.)
Tuhá vláda aparátu KSČ, zavedená Novot
ným, oživila u mnohých dělníků a parrajníků
staršího data vzpomínky na mírnější a lidštější
metody Antonína Zápotockého. Novotný za
zářili a nemeškal nařídit agitpropům a podob
ným posluhům vedení KSČ, aby ze Zápotockého
(už posmrtně) udělali ideologického úchylkáře,
komunistu, který sc nemá slavit a na něhož se
nemá vzpomínat.
Dověděli jsme se, že před několika lety, prý
koncem r. 1957, představitelé mladší generace
komunistických funkcionářů naléhali na Novot
ného, aby Rudolfa Baráka [menoval minister
ským předsedou. Je /ccela pravděpodobné, že
tady někde, u této příhody začíná Novotného
strach, že mladší, schopnější a populárnější Bo
rák by jednoho dne mohl... Atakdále.
Kdo zachránil Baráka před oprátkou?
Už jsme referovali o tom, že Novotný ve
své první veřejné zprávě „případu Barák"
(22. 2. t. r. v Bratislavě) obvinil svého bývalého
druha, že „mířil k uchvácení politické moci". A
řekli jsme, že takové obvinění (ve výkladu dnes
platných zákonů) jakseříká „zavánělo" šibenicí.
Zprava o procesu prozrazuje, že Novotný s
tímto požadavkem neprošel. Barák dostal jen
nejvyšší možnou sazbu trestu na svobodě, což
ovšem dávno neznamená, že jeho případ již
skončil. Kdoví jak se zachovají například tí
členové KSČ, kteří kdysi prosazovali jeho kan
didaturu na nejvyšší vládní funkci a viděli v
něm člověka, jenž by mohl být s to odstalinštít KSČ a provětrat zatuchlé kanceláře stranic
kých byrokratů ...
osm

Úskalí demokracie
(Dokončení se sfr. 1.)
mezinárodní a na kontrolu toho, aby výsledky
voleb byly respektovány, ať už by dopadly
jakkoli. Olázka pro demokraty tedy zni: jak
působit na voliče, aby se komunisté neudrželi
při vládě? Je jasné, že žádný trik by tu ne
pomohl. Demokraté, nekomunisté by museli vy
hrát vlastní vůli a vlastní sílou. Dostali jsme se
tak krok kupředu k vlastnímu cíli naši úvahy.
Klademe si otázku, zda dosavadní činnost a
propaganda čs. demokratického exilu je dobrá
a na shora hypotetickou situaci zaměřená. Do
mníváme se, že nikoli. Z počátku se náš exil
domníval, že stačí poučovat svobodný svět o
zlu a nebezpečí komunismu. Také domů byla
naše propaganda po výtce negativní, když
ukazuje jen zlo a chyby komunismu. Dnes může
být jasné, že svobodný svět je dobře o komu
nismu poučen, nejen naší zásluhou. Nepůjde
však do války k vůli nám, aby nás osvobodil.
Hledá všechny cesty, jak se vyhnout atomické
válce. Náš lid doma nepotřebuje našeho po
učování o špatnosti komunismu. Pokud se doma
mluví o lepším komunismu, je to jen z nedo
statku lepších představ a nadějí. Naším úkolem
je proto přesvědčit náš lid, že neexistuje lepší
komunismus a že smysl svobody je v možnosti
volby mezi mnoha lepšími systémy, než je ko
munismus, nebo i t. zv. lepší komunismus. To
znamená, že tu také není jen americký demo
kratický kapitalismus, zkreslovaný komunistic
kou propagandou, že je tu liberální a sociální
demokracie, že jsou tu možností sjednocené
svobodné Evropy, politicky i hospodářsky, aid.
atd. Prostě, že svoboda znamená volbu pro
různost a snášenlivost. I demokratickou svo
bodu třeba umět prodat svobodnému a uvědo
mělému voličstvu. Musí to být propaganda po
sitivní a soutěž idejí. Demokracie a svoboda se
musí stát přitažlivou. Negace nestačí a kom
promis gradualismu je přiznání porážky a
myšlenkové chudoby. Armáda nemůže zajistit
vítězství demokracie na trvalo nikde.

Číslo 5., květen 1962

České Slovo

V souvislosti se sjezdem čs. védy a kultury
(Dokončení se sir. 1.)
V sobotu a v neděli byly na pořadu vědecké ve Washingtone bylo uspořádáno několik ji
referáty členů SVU a hosti. Byly mezi nimi před ných podniků. Tak Knihovna amerického kon
nášky mimořádné vědecké kvality a vzbudily gresu uspořádala výstavu českých a sloven — NOVINY ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU —
zaslouženou pozornost nejen u posluchačů, ale ských knih, jakož i starých českých a sloven vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Vy
i u zástupců tisku. Asi 60 odborných před ských tisků. V hotelu, kde se sjezd konal, zor- dává a za redakci odpovídá J. Parma. Redakce
nášek bylo rozděleno do osmi zvláštních sku ganisovala washingtonská pracovní skupina a administrace: České Slovo, Munchen 27, Posfpin. První skupina sdružovala přednášky z pří ŠVU dvě zvláštní výstavy a to: Výstava čes fach 91, Germany. Řídí redakční kruh. Tiskem
rodních věd, lékařství a technologie a před kých a slovenských publikací na svobodném zá Buchdruckerei Dr. Peter Belej, Munchen 13,
sedal jí prof. dr. Václav Hlavatý. Přednášeli padě v letech 1948—1962 a Výstavu českého a ScMeissheimer Sfr. 71. Podepsané články nemusí
tito vědečtí pracovníci: Josef Brožek z univer slovenského periodického tisku, který vychází vždy vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané
sity v Bethlehem v Pennsylvanii, Karel Hujer nyní v zahraničí. SVU vydala k sjezdu dále ně rukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých vý
z university v Chattanooga, Tennessee, Miloš kolik publikací: Anglickou studii historie a ny tisků: Německo 85 Pfg., Rakousko 5 Sch„ USA
Šebor z Polytechnického ústavu v Cookeville, nějšího stavu českého a slovenského periodic £ 1/10, Francie 12 NF, Itálie 1.400 Lir, Kanada
Tenn., Walter Redisch z university v New Yor kého tisku v zahraničí z péra red. V. N. Dubna, S 0,25. * Předplatné na rok 1962: Austrálie
ku, O. J. Poliak z Lékařského výzkumného stře český Přehled kulturního přínosu Čechů a Slo $2,50, Maroko 13 Din, Německo 8,50 DM, Nor
diska v Dôveru, Del., Ladislav Dolanský z uni váků v Latinské Americe z péra F. C. Štěrby a sko 15 Kn, Rakousko 55 Sch., Švédsko 11 Kn,
versity v Bostonu, Jaroslav Tuzar z Niles, lil., anglickou studii čs. tragedií r. 1938 a 1948 z švýcarsko 10 sfr., Velká Britanie £ 1, USA
a Josef V. Talacko z university v Milawukee, péra A, Heidricha. Mimo to SVU připravila pře S 2,50, ve všech ostatních zemích S 2,50, nebo
Wis. Linguistice a slavistice předsedal prof. dr. hledný seznam českých a slovenských knih vy ekvivalent v tamní měně. Příplatek pro leteckou
Jindřich Kučera z university v Providence, R. 1. daných ve svobodném světě po roce 1948, tiš zásilku pro Severní Ameriku, Afriku a Blízký
Přednášeli: Ladislav Matějka z Michiganu, J. M. těný anglický výtah z proslovených přednášek východ US S 2,00, pro ostatní oblast US S 3,00,
Hálek z Washingtonu, A. M. Gessman z Tampy a podobné malé publikace. Některá vydavatel nebo ekvivalent v místní měně. * Prosíme čte
na Floridě, Fern Longová z Clevelandu, Rudolf stva českých a slovenských časopisů a zahraničí náře, aby poukazovali předplatné zástupcům
Šiurm ze Saratoga Springs a Milada Lejková poslala organisátorům sjezdu zásilky ukázko listu ve své zemi a jim také sdělovali změny
vých čísel, která byla rozdána účastníkům sjez adres. * Naši zástupci:
z Washingtonu, D. C.
Přednáškám o Češích a Slovácích předsedal dům v zájmu propagace českého a slovenského AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
Adelaide, Semaphore, S. A.
prof. dr. V. E. Andic z Pittsburgské university. tisku ve svobodném světě.
Kromě přednášek mimořádné vědecké úrov BRAZÍLIE: Dr. Miroslav RAŠÍN, Chaixa Posta 2,
Přednášeli: M. Norma Švejdová z Baltimore o
Agenda Copacabana, Rio de Janeiro.
Augustinu Heřmanovi, T. Dále Stewart z onthro- ně budou mít trvalou hodnotu zejména dva
pologického ústavu Národního musea ve Wa sjezdové projevy. Je to především zahajovací ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
shingtone o A. Hrdličkovi, J. M. Skřivánek z Te projev odstupujícího předsedy SVU, dr. Václava KANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gcrald Ave.,
Montreal — Ville Lasalle, P. Q.
xasu o Češích v Texasu, Milíč Kybal z Washing Hlavatého, který hovořil o důležitosti organitonu o Češích a Slovácích v Lat. Americe, a sace čs. vědy a umění v zahraničí v zájmu kon RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVI., Helblinggasse 1-—3.
Mario Hikl z Ontaria o' Češích a Slovácích v tinuity svobodné české a slovenské kultury. Po
sléze nový předseda, prof. dr. René Wellek, SPOJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
Kanadě.
318, New York 21, N. Y.
Přednáškám z oboru sociologie, theologie a promluvil na banketu o poslání českých a slo
filosofie předsedal prof. dr. Otakar Machotka venských vědců a kulturních pracovníků v za VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÁCLAVÍK, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
z Harpur College v Binghamptonu, N. Y. Před hraničí, kteří mají podle jeho slov před sebou
S. W. 4.
nášeli: Jan Hajda z university Johns Hopkins v důležitý úkol: Rozšiřovat znalosti o čs. kultuře
Z ostatních zemí oznamujte změny adres a
Baltimore, Md., Kamil Neumann ze Shenectady, mezi jinými svobodnými národy a udržovat,
N. Y., Jiří Nehněvajsa z Piitsburghské university oživovat a obohacovat tradice svobodné čs. uhrazujte předplatné přiložením bankovního
kultury, jejíž vývoj byl zešněrován komunistic šeku, případně bankovek k dopisu přímo ad
a Erazim V. Kohák z Bostonské university.
—vd—Washington, D. C. ministraci Českého Slova, Munchen 27, PostPřednáškám z oboru literatury a literární kri kou diktaturou.
fach 91, Germany,
tiky předsedal prof. dr. René Wellek z Yaleovy
university v New Heaven, Conn. Sám mě!
DR. JAN JÍNA ZEMŘEL
GENERÁL VÁCLAV VLČEK »65«
mimořádně významnou přednášku o úpadku
V Praze na Bulovce zemřel ve věku 70 roků
V Montrealu se dožil šedesátipěti let čs. exudnešního literárního bádání v Československu.
Dále přednášel prof. William Harkins z Colum- ' ývalý čs. vyslanec dr. Jan Jína, který byl až lani, pracovník pivého a druhého odboje gene
bijské university o skutečném odkazu Karla Jo komunistického puče v únoru 1948 šéfem rál Václav Vlček. Narodil se 9. května 1897 v
Čapka, Jiří Škvor z Montrealu přednášel o hu politické kanceláře presidenta dr. E. Beneše, Uhlířských Janovicích a po studiích na reálném
manismu a demokracii v české literatuře, Mi řad válkou byl dr. Jína vyslancem v řade gymnasiu v Litomyšli a Domažlicích nastoupil
lada Součková o Jaroslavu Vrchlickém, Pek evropských slátů, za války se zúčastnil domá- vojenskou službu. Roku 1916 za bojů na ruské
Demelz o spisovateli Janu Čepoví, Jan Tumlíř :ího odboje, byl vězněn v koncentračním tá frontě vstouoil do čs. legií, s nimiž se zúčastnil
o spisovateli v exilu, Miloslav Zlámal o poesii boře. Po smrti presidenta Beneše byl zatčen bojů od ústupů z Ukrajiny až po sibiřské ta
moderního Slovenska a Jiří Pistorius o někte komunisty a protože trpěl těžkou srdeční cho žení a bojů proti bolševikům. Po návratu do
rých českých motivech ve francouzské literatuře robou, byl z vězeni propuštěn a nyní v nemoc- vlasti roku 1920 se stal pobočníkem velitele
nic zemřel. Odešel dobrý člověk, který měl prvého pluku KuHvošra. Po absolvování vysoké
XX. století.
Další přednášky byly z oboru práva a národ ! mnoho přátel nejen mezi politiky, ale také školy válečné byl přidělen do operačního od
dělení generálního štábu. V červenci 1939 unikl
ního hospodářství. Předsedal jim dr. Vratislav i mezi vojáky a umělci.
před gestapem do Francie, kde s gen. logrem
Bušek z New Yorku, který sám přednášel o čs.
MÁJOVÁ DEMONSTRACE
připravoval obnovení čs. armády.’ Po porážce
ústavách. Jednotlivé přednášky měli: Adolf Pro 1
PRAŽSKÝCH STUDENTU
Francie se dostal do Anglie, kde řídil vojen
cházka, John G. Lexa, Jaroslav Jíra, Jan M. ;
Novotný, Jaroslav G. Poliach (o Englíšoví), An i Letošní májové oslavy v Československu měly skou propagandu čs. vlády v exilu. V té době
tonín Cekota (o Baťovi, průkopníku samosprá ! přibližně stejný ráz, jako minulé roky a nako- j napsal knihu „Proti přesile" o osudu čs. zahravy v průmyslu), dále Jan M. Michal a Ladislav ! mandovenou účast. Na rozdíl od minulého roku I niční armády v období lot 1938—1940. Po ná| nebyla hlavní tribuna na Václavském náměstí i vratu do Prahy roku 1945 se stal přednostou
K. Feierabend (o čs. obilním monopolu).
Přednáškám z oboru krásných umění před ozdobena portréty členů politbyra KSČ. Anto । operačního oddělení a roku 1946 velitelem disedal hudební skladatel K. B. Jirák z Chicaga. nín Novotný se nepřímo dotkl případu Rudolfa : vise v Českých Budějovicích, kterou postupně
Přednášeli: Edith Vogl Garrettová z Bostonské Baráka, který ještě před rokem byl na hlavní j „odkomunisovával". Byl za to gen. Ludvíkem
university o vlivu českých hudebních skladatelů tribuně vedle Novotného, když prohlásil, že j Svobodou přeložen do Báňské Bystřice jako
XVIII. století na vývoj klasické hudby, Svatava režim bude tvrdý vůči všem chytrákům a pří I velitel armádního sboru. Po komunistickém puči
Jakobsonová-Pirková o Janáčkovi a o morav živníkům. Na projevu v Bratislavě doznal Karol i byl pronásledován, avšak 30. září 1948 se mu
ské a slezské lidové hudbě; dále přednášeli Bacílek těžkosti v zásobování obyvatelstva ma podařilo uprchnouti s manželkou do exilu. Po
Helmut Krommer z Bostonu, Jan Zach z Ore- sem, ovocem, zeleninou a vejcí. Do zahraničí více jak jednoročním pobytu v německém
gonu, Mojmír S. Frinta z Metropolitního musea došly zprávy, že o letošních májových osla uprchlickém táboře vyemigroval gen. V. Vlček
umění v New Yorku a Jaroslav šejnoho z To vách v Praze došlo k demonstraci studentů i do Kanady, usadil se v Montrealu, kde se ak
proti režimu. Podle zpráv britského, rakouské tivně zapojil do krajanského a exulantského
ronta.
Konečně přednáškám z oboru historie a poli ho a italského tisku začía demonstrace na Pe- života. V soudním monštre procesu v červnu
tických věd předsedal prof. dr. František iříně u sochy Karla Hynka Máchy. Studenti pro 1949 byl gen. Vlček čs. komunistickým soudem
Schwarzenberg z Loyolovy university v Chica volávali hesla kritisující komunistické vůdce v v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Gen.
gu. Dp. Ludvík Němec přednášel o vědeckých Československu a odsuzovali nedostatky v zá Vlček zůstává v exilu věren legionářským za
výzkumech prof. Dveřníka, Theodor Procházka sobování a spojenectví se Sovětským svazem. sadám, s celou rodinou obětavé spolupracuje
o české historiografii po Palackém, Howarc' Demonstranty rozehnal oddíl asi 40 policistů, ve společném boji proti komunismu za návrat
Kaminsky o náboženství husitského Tábora, a ozbrojených samopaly. Několik studentů bylo svobody a demokracie v naší vlasti. Přejeme
Jaroslav Němec o českých tiskařích v XV. sto zatčeno. Čs. komunistický tisk se vsak o de jubilantovi ještě hodně zdraví a sily k další
záslužné činnosti.
O. H.
monstraci nezmínil.
letí.
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kvm. — A'ež to ukáži na příkladě musím aspoň
dvěma větami říci, co jsou národní výbory:
Oficiálně jsou to • místní orgány státní mocm
— tedy komunistické moci. Převzaly funkce
dřívější politické správy a samosprávy,- ve
všech běžných záležitostech se tedy občan musí
O ZÁVAZNÉM PŘESTUPOVÁNÍ PRAVOMOCI obracet na ně, zvlášť pak na místní národní
I výbor (MNV) svého bydliště.
A O TOM, JAK JE SNADNÉ BÝT PRŮKOP
A teď cituji z Rudého práva, tiskového orNÍKEM KOMUNISTICKÉ PRÁCE
I gánu KSČ, ze dne 5. dubna l. r. z článku »Kde
Opravdu nechci mluvit do svědomí našich neznalost neomlouvám:
■•Takových běžných záležitosti... je celá
sl'iršidi krajanů, kleti po 20—30 a někdy i více
lotech navštíví starou vlast a podlehnou jisté spousta. Třeba potřebuje (občan) povoleni ke
změně
bytu, k prodeji telete, k domácí porážce,
mu druhu okouzleni noho dokonce nadšení,
když, zjisti, že jejich rodná viska vyrostla a k adaptaci domku nebo není spokojen s přede
zkrásněla; že tam, kde sc kdysi sviliio jen psanou daní a podobně. Ve všech těchto pří
petrolejkami je dnes všude elektrika, ba tu padech má M.VV nebo jeho orgán právo plné
i lam tclcíon v domácnosti; že dnes má v obci rozhodnout.
Jak vidíte, není to s právy občana jen tak
skoro každý jízdní kolo, dokonce motocykl,
jednoduchá záležitost. Ale nesnadné to mají
někdo někde i třeba automobil.
i MNV, neboř i ony jsou obětí komunistických
Chci jen na něco upozornit. —
Vidí sc taková změna a pochváli: A režimu představ o posláni samosprávy obcí. Výše zmí
stičti funkcionáři se nadmou pýchou, nebof jc něné Rudé právo vám o tom podává názorný
jejich zvykem připisovat si všechny zásluhy přiklad:
> Když Zdeňka Frčková, členka JZD ve Svaté
a přehlížel, že tu (jako všude na světě) působil
normální pochod času-pokroku, především pak Máři na Prachalicku, kde také trvale bydlí,
přišla
na MNV v Dolním Kozlí, kde měla pou
pile našich lidi.
Občasný, náhodný návštěvník dnešního ze dočasné bydliště, a žádala, aby jí vystavili
Československa však obyčejně (bohužel) ne potvrzení o souhlasu ke vstupu do jiného za
vidí, pro krátkost času či z jiných důvodů, kde městnáni, měli ji říci zdvořile sice, ale rozhod
se pokrok zastavil, kde se čas pohybuje do ně' „Milá pani, to nejde, k lomu my nemáme
konce směrem zpět k dobám skoro nevolnic- právo. To vám může dát jenom MNV v místě
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vašeho trvalého bydliště, a to sc ješte musí
dohodnout s JZD, v němž, pracujete."'.
Nevím, co si o tomto příklade komunistické
lidové demokracie- myslíte vy. Pokud jde o
mne, dal bych přednost tomu, svítit třeba svíč
kami, ale mít volnost ve změně zaměstnáni,
volnost měnit byt, opravit si domek atd.
Nakonec: Žijeme e druhé polovině dvacáté
ho století. Neukazuje přiklad mnoha zemí, že
je možné oboje? I pokrok, i svoboda!

Dne 31. března t. r. se v Obecním dumě v
Praze konala velká sláva. Vysocí hodnostáři
režimu předávali pěti mladým lidem diplomy
tzv. průkopníků socialistické práce.
Je možné, že si myslíte, že doslat takový
titul je hrozné obtížná věc. Nu. samozrejmé
byste jej nedostali, kdybyste měli kapitalistic
kou babičku anebo chodil v blue jeans, měli
rádi hot-jazz nebo byli narušeni nebolševickou
morálkou v jiném směru. Ale jinak? Jinak se
tento metál dá, zdá se, získat poměrně snad
no ...
Jedním z těch nejčerstvějšich ■průkopníků
komunistické práce je mladý žclczničárslrojvůdce Karel Balažovič z AÍoMu. Naslouchali
jsme jeho rozmluvě s redaktorem pražského
rozhlasu Antonínem Vaťtkem.
Ukázalo sc. že Balažovič jezdi s nákladním
vlakem na trati Ústi nad Labem—Most. Povídá
ten nový průkopník rekordní práce:
-Je to 45 km a jedu to šesl hodin. : fousek
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| Komentáře
ČÍM SE V PRAZE NECHLUBÍ. Komunistické
režimy v zemích za Železnou oponou neopomi
nou žádnou příležitost, aby o sobě nemluvily
jako o „táboru míru". Zvláště pyšně se to
ozývá z Prahy, jejíž stalinistický režim zavlekl
kdysi demokratické Československo mezi nej
horlivější členy tohoto „tábora". Nemine ovšem
týden, abychom se ze světového lišku nedově
děli, jakými prostředky tento „tábor míru" pra
cuje. Každou chvíli se na stránkách novin ve
svobodném světě objevují články o čs. špio
nech, o jejich dopadení a procesech proti nim.
V úterý 17. dubna vynesl švýcarský divisní soud
5 v Aarau rozsudky nad třemi podařenými pro
pagátory tohoto „mírového hnutí" Byli to 35letý Otto Schwarzenberger, alias Oito Baltensperger, čs. příslušník, který byl uznán vinným
z vyzvídání švýcarských politických, vojenských
a hospodářských tajemství, která odevzdával
cizí mocnosti, z falšování dokumentů, z pod
vodu a z porušování zákona o používání tele
fonů a telegrafů. Vojenský soud ho odsoudil
na 12 let káznice. Jeho žena Eva, roz. Franko
vá, se dopustila podobných deliktů, za které
byla odměněna 6 lety káznice. Třetím výteční
kem byl zaměstnanec pražského ministerstva
vnitra Vlastimil Glaser, jehož úkolem bylo po
mnohaletém špionážním školení zprostředková
vat spojení se Schwarzenbergerovými. Soud mu
za to vyměřil 5 let pobytu v káznici.
Připomeňme si však z dlouhé řady několik
loňských případů: Miroslav Nacválač, člen stálé
čs. delgace při OSN, který byl pro špionážní
činnost vypovězen z USA a který ušel trestu
jen díky své diplomatické imunitě, býv. posla
nec něm. spolkového sněmu Franzel, který do
stal 15 let, major Jiří Augustin alias Franz Altman <6 let žaláře;, Josef Borovička, jehož jmé
no se objevovalo při procesu v Aarau, dále
případ prof. Kurta Sitteho v Israeli (5 let) a
případy členů čs. vyslanectví v Bernu Jaroslava
Lise a kult, attaché Václava Smíška. Před ně
kolika dny musel opustit Švýcarsko jako ne
žádoucí osoba další člen tamního čs. vyslanec
tví, Jaroslav Jelínek, který přebíral od Schwarzenbergerů „materiál" a vyplácel jim odměny.
1. máje, kdy režim v Praze předváděl „míro
vé" tanky, děla a letadla a kdy pražskými uli
cemi desetitisíce provolávaly nakomandovaná
hesla o věčném míru a přátelství mezi národy,
oznámilo švýcarské ministerstvo spravedlnosti
dopadení dalšího čs. komunistického agenta,
Václava Gondy, který se do Švýcarska dostal
na falešný pas a špionážní akce prováděl v
oblastí Bernu pod jménem Franz Gattin.
T. zv. ČSSR se stala smutně známou po celém
světě. O to se pričiňuje StB a 11. odbor praž,
ministerstva „obrany". První republika, které
dnes komunisté nemohou přijít na jméno, po
žívala však všude vážnosti a úcty jako demo
kratická země, a její jméno se spojitosti se
špionážními akcemi neobjevovalo.
—bj—

JEDEN Z POSLEDNÍCH „PÁTEČNÍKŮ"
Josefa Koptu, který zemřel 3. dubna 1962 v
Praze, lze charakterizovat jako autora lidovýchovného a jako popularizátora oněch
myšlenek, z nichž se zrodila demokratická re
publika. Zesnulý se narodil 16. května 1894 v
Libochovicích, po krátké bankovní činnosti se
za první světové války dostal na ruskou frontu,
byl záhy zajat a stál u počátků českosloven
ských legií v Rusku. Po návratu domů pracoval
v legionářské kanceláři Památníku osvobození,
působil jako redaktor a pak se věnoval vý
hradně spisovatelství. Patřil též k proslulým
„pátečníkům", pravidelné páteční společnosti
bratří Čapků, kam chodívali president Masaryk,
Karel Poláček, Josef Kodíček a další intelek
tuálové liberálně demokratického a humanit
ního zaměření. Po druhé světové válce povolal
Koptu president Beneš za přednostu kulturního
odboru kanceláře presidenta republiky. Po ko
munistickém puči byl Kopta, který žil v ústraní,
obtěžován tajnou policií, později však žil více
méně klidně na zaslouženém odpočinku. Kop
tová literární práce bývá charakterizována pří
vlastkem spisovatel „legionářský". Z několika
desítek prací, které Kopta vydal, však jen menší
část zabírají romány, povídky a hry s legio
nářskou tématikou. Kopla v nich nedosáhl lite
rární kvality „Jízdní hlídky" od Františka Lan
gra, jeho práce však pomáhaly osvětlit širokým
vrstvám čtenářů legionářskou problematiku,
význam legií pro založení státu a též bolše
vickou revoluci. Kopta komunismus odmítal, jak
ukazuje jeho románová trilogie o „Třeli rotě",
přesto však byl roku 1928 oficiálně pozván do
Sovětského svazu. Z této česly vytěžil sbírku
objektivně psaných fejetonů „Cesta do Mos
kvy". Patrně nejlepší literární prací Koptovou
byl román „Hlídač čís. 47", který vyšel roku
1926, byl poctěn státní cenou a zfilmován.
Kopta zde nadhazuje řešení dvojnických pro
pastí a hrůz v lidské duši na tragickém osudu
hlídače trati, který na čas ohluchne, a když
nabude sluchu, vydává se dál za hluchého, aby
nepřišel o penzi. Při tom poznává pravou tvář
svého okolí a propast života. O životnosti a
psychologické pravdivosti této Koptový práce
svědčí okolnost, že před více než deseti let byl
„Hlídač čís. 47" po druhé úspěšně zfilmován,
tentokrát ve Spojených státech ve vlastní pro
dukci našeho exilového filmaře Hugo Haase.
—d
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Žádost o vystěhovalecký pas — přihláška do blázince
A posléze případ ženy německé národnosti,
Nedávno jsme psali, jak socialističtí lékaři pečují o vedoucí soudruhy. Dnes několik slov
o tom, jak zterorisovaná medicína pomáhá československému režimu odklízet nepohodlné ob která se roku 1945 odmítla vystěhovat a zů
cany. —
stala v ČSR jako družka jakéhosi cizince, s
nímž měla tři děti. — Když ji později ten muž
Po Barákově likvidaci, která lak nápadně při osudu, jako třeba vojenská služba a není tím s opustil, nevěděla co počít a pro své děti cel
pomíná staré bolševické čistky, není snad třeba nejhorším, co člověka může potkat. A poně-1 kem osmkrát žádala o podporu. Všechna vy
hledat pádnější důkazy, jak hluboce v Praze vadž je to skoro vždycky trest nespravedlivý, řízení byla zamítavá, a proto posléze i ona
zakořenil stalinismus. — Stále však stojí za to, společensky iaké nikoho nedegraduje. Ba, v pokorně poprosila o pomoc u pana presidenta
všímat si, jak se mění a „modernisují" jeho případech jasně politických dokonce člověka republiky. Výsledek byl zcela v duchu moudré
metody. — Dnešní Československo se k tako doporučuje a staví do nejlepšího světla jako laskavosti hlavy státu: děti jí vzali a dali do
vému pozorování dobře hodí už proto, že tam puncovaného odpůrce nenáviděného režimu. — útulku, ji pak poslali k soudu a odtud do blá
Josef Visarionovič zanechal své nejvěrnější žá Nelze se tedy divit, že pražské ministerstvo zince. Tam se však po šesti měsících nějaké
ky. — Sotva bysie jinde našli tak početnou a vnitra musí a nepřestává hledat v oboru teroru lékařské svědomí přece jen vzbouřilo; řekli jí,
jednolitou skupinu jeho vyznavačů a sotva také další, účinnější a působivé novinky.
že je duševně zdráva a poslali ji zpět k nor
stalinčíka tak dobře vypeřeného, jako je pan
Mimo to se také vězení ke všemu dobře ne mální sociální péčí. To ovšem zase nikam ne
president Novotný, jemuž se dostává té po hodí. Kriminály jsou příliš nu očích veřejnosti
vedlo a dotyčná se právě pokouší dostat za
chybné cti, že ho veřejné mínění svobodného a všelijaké ty policejní hanebnosti, s nimiž pra hranice k svým sourozencům, kde má jakousi
světa jednomyslně zaraduje — spolu s albán cuje, potřebují větší šero a hlubší tmu, než naději na skromnou existenci. — Pustí ji či to
skými a čínskými soudruhy — do skupiny bol mohou poskytnout! sklepení Pankráce či Leo budou zase Bohnice? — Čekáme právě na vý
ševiků nejsršatějsích. —
poldova. — Prostě — vážnost instrumentů ko sledek.
Podle toho vyhlíží i pražský režim a celá munistické spravedlnosti je ve psí a režim se
U všech těchto případů je zajímavé, že pro
čs. policie, která zkušenosti své učitelky, pro proto snaží ukrývat své zločiny za kulisami šly kanceláří presidenta republiky a byly tudíž
slulé NKVD, v duchu stalinské tradice dále hor jinými, lepšími, méně opotřebovanými, dnes
asi i s jeho souhlasem vyřízeny. Krutě vy
livé rozvíjí a doplňuje novými praktikami. Ne především za autoritou medicíny. — Za stěna
řízeny! To zámená, že bude napříště rozumné
obyčejně na příklad prohloubila praxi psycho mi nemocnic o zdravotních ústavů si veřejnost
nic si s Novotným nezačínat. Posílá lidi do
logického mučení, používání skopolaminu, pro ještě nezvykla hledat násilí a nespravedlnost
blázince. — Stejně tak stojí za povšimnutí, že
nikavě zdokonalila vězeňství, vynikajícím způ a proto, zavrou-li vás do blázince, sotva koho
rozhodnutí opustit Československo se v Praze
sobem rozvinuje udavačství a přímo velkolepě napadne vás považovat za uvědomělého od
považuje za příznak duševní choroby. — Nejpropracovala techniku šíření strachu jako spo půrce režimu. Vždycky spíše za nešťastníka,
strašnější však je ta skutečnost, že českosloven
lehlivého nástroje na ovládání lidu. V poslední u něhož jde o poruchu mysli a u něhož se to
ský lékař zřejmě stále ještě pracuje pod suro
době posléze zdokonaluje i praxi tichého od může kdykoli opakovat. —
vým policejním terorem, a že tedy kapitola o
straňování nepohodlných osob a sahá po no
Avšak nejde jen o rebely. — Vedle nich jsou nucené účasti lékařů ve službách komunistické
vém, ne ještě dosti využitém prostředku nená tu i jiní, režimu rovněž krajně nepříjemní lidé, ho násilí není dopsána.
padného umlčování, po ústavech pro duševně celkem nevinní, avšak nebezpeční tím, že se
Nový strach tedy kráčí Československem. Po
choré. — Nebožtík Stalin může být tedy oprav svým neštěstím chodí mezi národem jako mlčelétech úzkosti a nedostatku, po létech koncen
du hrdý na své pokračovatele.
livé, tím však výmluvnější důkazy komunistické
Kdo si trochu všímá života v diktaturách a zvrhlosti. — Jak jinak je lépe likvidovat a na tráků, žalářů a poprav ještě tedy nová hrůza
jejich policejních metod, jistě potvrdí, že tam dosmrti vyřídit než prohlášením za šílence? — z pomalého zabíjení lidských duší za stěnami
s léty všechny, i fy nejtvrdší policejní prostřed A to je právě to nové stalinské ďábelství, s blázinců. Lidé tam mizí a nikdo se o nich více
nedovídá. Jako by ani na světě nebyli! Věru,
ky ztrácejí vliv. Platí to i o všedním kriminálu nímž teď pražský režim začíná pracovat.
chytře si počínají policajti soudruha Novotného.
neboť v diktaturách, jak známo, žijí pouze tři
Zpráv o tom v poslední době přibývá. O ně
Vědí, jak s odpůrci režimu zatočit. Nemůže-Ii
druhy lidí: ti co v něm už byli, ti, co tam právě kterých z těchto případů nelze zatím psát, ale
je z paměti národa vymazat soud, který z nich
sedí a posléze tí, kteří tam teprv přijdou. Kri přesto můžeme stručně popsat alespoň tři,
udělá sprosté zločince hodné zavržení, zařídí
minál tam prostě patří k všednímu lidskému všechny dostatečně výmluvné a přesvědčující.
to zterorizovaný lékař, jenž je prohlásí za ší
— Zde jsou:
lence hodné zapomenutí.
Starší pražský redaktor s čistým trestním re[PĚTAŠEDESÁTKA MILOŠE VAŇKA
stříkem, v pevné víře v platnost československé
Dne 15. května 1962 se dožívá v Mnichove ústavy a zákonů vůbec se kdysi rozhodl, že se
šedesátipěti roků přední český novinář a publi vystěhuje z vlasti a rádně si iaké podal pří
cista /Áiloš Vaněk. Rodák z Mladé Boleslavi slušnou žádost. Byl odmítnut, ale nedal se a
byl od mládí aktivně činný politicky a žurna žádal zas a zas. Když posléze ztratil naději, že
lištičky, především v sociálně demokratickén' dosáhne práva normální cestou, obrátil se na
tisku. Byl nejdříve národohospodářským a po kancelář presidenta republiky. — Nic horšího
sléze vedoucím redaktorem Práva lidu. Po dru nemohl provést. — Pan president to vyřídil
hé světové válce byl přednostou V. odbore urychleně: žadatel byl v zápětí prohlášen za
ministerstva výživy a před komunistickou per duševně chorého a — aby se už takových ne
sekucí po únoru 1948 se zachránil útěkem dc rozumností nedopouštěl, dostal, jako nesvcprávexilu. Prvá léta exilu žil v Holandsku, kde na ný, spolehlivého poručníka. Další osvobozovací
psal studii o T. G. Masarykovi, která mek záchvaty jsou tedy vyloučeny.
Jiný příklad: Instalatér z Českých Budějovic,
mimořádný ohlas. Od roku 1951, kdy v Mni
chove začala vyvíjet činnost rozhlasová sta muž zcela príčetný a zdravý, který si předtím Začátkem dubna Rudé právo oznámilo, že Ná
nice Svobodná Evropa, stal se jejím národo odseděl rok vězení za pokus útěku z ČSSR, po rodní památník v Praze-Vitkovc byl z technic
hospodářským redaktorem. Pro exilový i za žádal po návratu z kriminálu o povolení opu kých důvodů uzavřen. Současně se také uza*
hraniční tisk napsal Miloš Vaněk četné národo stit zemi. Poučen předchozím irestem nastoupil vřelo Mausoleum Klementa Gottwalda. Rudé
hospodářské úvahy a odborné články o komu cestu práva. Byl několikrát odmítnut a nakonec právo dále oznámilo, že po skončení plánova
nistické hospodářské expansi. Péiašedesátkc také on napsal presidentu republiky. Ani zde ných oprav bude památník opět zpřístupněn
zastihuje Miloše Vaňka v plné svěžesti duševn to pak už dlouho netrvalo. Zavolali ho a řekli veřejnosti. Jakápak to asi byly „plánované
Byly to snad opravy ideologického
a fysické a v nejpilnější práci jak politické mu, aby dal pokoj nebo že ho pošlou do blá opravy<<?
druhu? Budou snad Gottwaldovy pozůstatky
tak žurnalistické, které zasvětil podstatnou čás zince, kde prý zůstane déle, než byl v krimi přemístěny? Na obrázku vidíte Mausoleum
svého života. Přejeme jubilantovi do dalšícl nále. — Pak tedy konečně pochopil, zalezl a Klementa Gottwalda před „plánovanými opra
let mnoho zdraví a úspěchů.
mlčí.
vami'.
SVĚDECTVÍ ČS. UPRCHLÍKA

Návrat na Podkarpatskou Rus po patnácti letech
POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA — MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM O ČS. VÝROBKY NA P. RUSI — NÍZKÁ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
A STRACH Z TAJNÉ POLICIE — BYL ŠŤASTEN, KDYŽ MOHL NASTOUPIT ZPÁTEČNÍ CESTU

ZÁJEM O ČESKOSLOVENSKÉ VÝROBKY
Na Podkarpatské Rusi je mimořádný zájem
o čs. zboží, především textilie a boty, které s
sebou přivezou cestující z ČSR. Výrobky jsou
až desetinásobně dražší. Tak třeba černý šátek,
který stojí v Československu 18 korun, prodává
se na Podk. Rusi za 150 korun, obyčejné dám
ské lodičky, které stojí v ČSR 60 korun lze snad
no prodat za 250 rublů a v tomto poměru i
ostatní textilní zboží a obuv. Cestující z Česko
slovenska utrží za zboží v hodnotě 6 tisíc ko
run až šedesát tisíc. Někdy se čs. textilní vý
robky prodávají i v chustských obchodech, ale
dostanou se jen v malých přídělech. Byl jsem
přítomen prodeji dětských souprav, které — jak
mně řekl přítel — se v Sovětském svazu vůbec
nevyrábějí. Lidé se o došlém zboží dověděli
nějakou cestou již předem, postavili se před
obchodem s textilním zbožím do fronty. Vedoucí
obchodu nakonec oznámil, že má na prodej
jen 60 dětských souprav a že může dát nejvíc
jeden kus na osobu. Nastal boj, kdo má z těch
150 čekajících lidí dostat soupravu. Poslední
měli zájem frontu rozervat a přebíhali do
předu. Obchodník měl krám zamčen a pouštěl
dovnitř jen deset osob. Lidé se doslova rvali
o vstup do krámu a padaly i rány. Policista k
tomu žádný nepřišel, protože se úmyslně vy
hnul, aby nemusel zakročit a svou službu si
stěžovat. To se děje vždy, když je na prodej
čs. textil a obuv.

Nízká životní úroveň
2ít jen z plotu je u většiny lidí na Podkarpat
ské Rusi vyloučeno, až na nepatrnou třídu lidí,
jež jsou ve službách režimu. Kdysi ChruŠčov
prohlásil, že Sovětský svaz zachránili záhumenkáři. To plně platí i pro Chust, kde každý ob-1

čan vlastní aspoň kousek půdy, na níž pěstuje
nejnutnější zeleninu, obilí, chová nějakého krá
líka nebo slepici. Někteří chovají dokonce
krávy a vepře a úřady s tím souhlasí. Vládní
úředníci jsou konec konců rádi, že se občané
živí sami a pod rukou prodají nějaké to vajíč
ko a máslo ostatním. Jedině funkcionáři strany,
důstojníci a jiní hodnostáři nepotřebují vlastnit
půdu. Jejich příjem činí 2500—3000 rublů měsíč
ně, kdežto obyčejný dělník si stěží vydělá 500,
účetní rovněž 500 rublů. Pense režimisfických
funkcionářů jsou vyšší, než výdělky dělníků.
Vládní úředníci si mohou jediní dobře žít a
dovolit zaplatit za panské boty 300 rublů, za
citron 15 rublů!! Městská správa pronajímá
půdu každému zájemci, ale na kratší dobu, na
pouhé dva roky. Stává se, že dočasný hospo
dář ztratí půdu ve prospěch jiného, který má
u představitelů města větší vliv. Nevyplácí se
proto pěstovat na takto pronajaté půdě ovoc
né stromy nebo keře, ale jen nejnutnější plo
diny. Můj známý, účetní, který měl 450 rublů
měsíčně, by se bez pronajatého políčka ani
neuživil.

Tajná náboženská shromáždění
V Chustu je dosud řecko-kafolický kostel,
který dnes patří pravoslavné církvi. Navštěvuji
jej staří lidé a ti, kteří nemají exponované za
městnání. Návštěvníci kostelů jsou však tajně
sledování. Existují tam však knězi, kteří museli
své činnosti zanechat a byli nasazeni na manuelní nádenické práce. Někteří z nich se stále
scházejí s věřícími v privátních bytech, malých
skupinách a světí mše. Pobožnosti jsou přizpů
sobeny okolnostem, skromně, podomácku, u
provisorního oltáře se zacloněnými okny. Do
staví se pět, šest známých a světí pobožnost.

Strach a nejistota trvají

Stále vládne strach z tajné policie, která na
své obávané pověsti mnoho neztratila. V pa
měti jsou dosud hrůzy NKVD po příchodu Rudé
armády na Podkarpatskou Rus. NKVD-isté na
kládali tehdy celé rodiny na nákladní auta a
odváželi na neznámá místa. To se stalo i s ro
dinou známého B. z Chustu. Je na Sibiři a má
zakázanou Podkarpatskou Rus. Právě, když
jsem tam byl, dostal mimořádné povolení na
jeden měsíc navštívit Chust a své příbuzné. Ne
představitelný režim strachu vládl na Podkar
patské Rusi do Stalinovy smrti. Lidé se báli
jen pomyslit na něco špatného. V době, kdy
žil Stalin, museli učitelé dětem vyprávět, že
Stalin je moudrým a všemohoucím, že vládne
v Kremlu a posílá jim déšť a úrodu. Po Stali
nově smrti tento režim strachu poněkud po
levil, ale nevymizel docela. Přesto jsem se v
Chustu necítil dobře. Neměl jsem nakonec koho
navštívit. Ten zemřel, ten odešel, ten byl vy
vezen a jiný zavřen. Když jsem šel na pro
cházku, nikoho známého jsem nepotkal. Měl
jsem nakonec na vybranou jen zlomek z počtu
svých přátel. Nevěděl jsem také co mám mlu
vit. Picli se na poměry v Československu, na
Západě, vycifoval jsem, že poslouchají zahra
niční rozhlas. Nebyl jsem si však jist, zda je
to upřímné nebo zda se za tým skrývá léčka.
Obyčejně byl přítomen nějaký člověk, kterého
jsem neznal. Byl jsem zklamán, přesto, že jsem
se těšil na shledání s Chustem. Mohl jsem být
na Podkarpatské Rusi tři neděle, ale po deseti
dnech jsem byl šťasten, když jsem mohl na
sednout do vlaku, který mně odvážel zpět do
Československa.

Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Na dvoudenním sjezdu
Československé národní rady americké v Chi
cagu byla přijata politická resoluce, která bude
zaslána presidentu Kennedymu, ministru zahra
ničních věcí Ruskovi a všem poslancům a sená
torům. V resoluci zdůrazňuje snahy podporovat
boj americké vlády proti komunismu a proti
komunistické infiltraci do Spojených států. No
vým předsedou ČNRA zvolena Vlasta Vrázová,
místopředsedy Adolf Cierný, dr. V. Bušek a dr.
Mikuláš Ferjenčík. Generální sekretářkou paní
Emilie Welclová, pokladníkem Břetislav Vaněk,
předsedou politické komise dr. Fr. Schwcrzenberg. — Sborník „Perspektivy", redigované dr.
Ladislavem Radimským, vydal druhé číslo, do
kterého přispěli Milada Součková, Fr. Listopad,
Gertruda Goepfertová, Václav Nelhýbel, prof.
F. Kolegar a jiní. — V městě Clarkson, Nebraska, kde žije mnoho krajanů, byla založena
česká Škola, která nese název: Středisko obrody
materského jazyka. — Katolický kněz-exulant
dr. Ludvík Němec uveřejnil v revui "The Byzaniine Catholic World" studii o historii slavných
unionistických sjezdů na Velehradě, o arcibisku
pu Stojanoví a o velkém díle byzanlologa,
prof. dr. Fr. Dveřníka. — Televisní stanice Co
lumbia vysílala v dubnu dokumentární porad:
Od Mnichova k Moskvě, čili o vzorné čs. demo
kracii a tragickém vývoji v Československu. —
Universito v Chicagu rozšiřuje sbor učitelů
českého a slovenského jazyka o čs. exulanty
dr. Josefa Andrlea a dr. Říhu. Lektorkou českého
jazyka je Jane Bradková. — Hudební skladatel
Václav Nelhýbl dirigoval 17. dubna v největší
koncertní síni v N. Yorku orchestr "Colegium
Arlis". — Prof. dr. F. Dvorník, ředitel historickobadatelského oddělení Harvardské university
přednášel o „Království v antickém myšlení" a
„Křesťanství v Antice". — Obchodní komora
mladých v Clevelandu, jejímž předsedou je A.
Šustr, pořádá seminář o komunismu, jehož se
účastní universitní profesoři, znalci komunismu
i washingtonské osobnosti, mimo jiné i senátor
Thomas Docld ze Státu Connecticut. — Prof.
Josef Rouček, přednosta sociologického oddě
lení na universitě v Bridgeporřu, Connecticut,
patří k nejčtenějším mezi americkými sociology.
— Dr. Jarmila Dvořáková přednášela v N. Yor
ku o českém výtvarném umění mezi Západem
a socialistickým realismem. — Dr. Oldřich Še
bek, který pracuje v továrně a léčiva "Up
john" v Kalamazoo, Michigan, je jedním z ob
jevitelů léku „Medrol". — V New Yorku vyšlo
nové číslo revue "Central European Federalist"
v níž jsou články o čs.-polské spolupráci v
minulosti a dnes od dr. Viléma Brzoráda, inž.
Miroslava Tuka a prof. Rudolfa Šturma. — Roz
hlasová stanice v Chicagu věnovala dva celé
večery české opeře. Byly vysílány Smetanova
Prodaná nevěsta a Tajemství. — Jiří Gibián byl
jmenován řádným pofesorem ruské literatury
na Cornell University. — Josef Ryšan, před
nosta fakulty slovanských jazyků na Vanderbildově universitě v Nashville, Term., byl vlá
dou pověřen vedením kursů ruského jazyka a
studií Sovětského svazu. — Karel Husa, profe
sor komposice a dirigování na Cornell Univer
sitě byl povzán jako dirigent do Curychu, Lausanne, Paříže, Bruselu, Amsterodamu, Stock
holmu a několika měst v západním Německu.
— Jaroslav Šustar, politický komentátor tele
visní stanice v Píitsburku byl jmenován profe
sorem žurnalistiky na Point Park College v
Píitsburku. — Josef Hajda, prof. politických věd
na universitě státu Kansas pracuje na plánech
pro povznesení kansaského zemědělství. —
Jaroslav Jíra byl jmenován knihovníkem Ná
rodního klubu novinářů ve Washingtonu. —
Výkonný výbor Národní rady žen svobodného
Československa děkuje všem, kteří darem pa
matovali o vánocích na čs. děti, nemocné a
přestárlé čs. uprchlíky v Německu. Podle zprá
vy, kterou našemu listu zaslala jednatelka
Národní rady žen svobodného Československa
paní L. Dvořáčková-Drobilkovó měla výzva této
organisace značný úspěch. Přihlásilo se 1326
dárců, takže bylo možno zaslat pomoc v cel
kové hodnotě 5.100 dolarů. —

VELKÁ BRITANIE: Na valné hromadě Čs.Obce
legionářské v zahraničí, která se konala v Lon
dýně 15. dubna byla funkcionáři podána ob
šírná zpráva o činností ústředního výboru i
jednotlivých Jednot ve Francii, USA a Kanadě.
Nová jednota se tvoří v Austrálii. Předsedou
ústředního výboru zvolen J. Lízálek. — Ústav
dr. E. Beneše v Londýně po odchodu z dosa
vadních místností pokračuje v činnosti Allied
Circlu na Green Street. První přednášku měl
kancléř Jaromír Smutný na téma: Doslov k
přednáškám o únorovém převratu v Praze
1948. V debatě promluvili býv. ministr dr. Jaro
slav Stránský a býv. poslanec Vilím. Obsah
přednášky i text diskusních příspěvků bude vy
dán tiskem. Na další schůzce byla na programu
přednáška dr. B. Bělohlávka na téma: Vzpo
mínky na zesnulého skladatele O. Jeremiáše.
— Ústav dr. E. Beneše v Londýně uspořádal od
roku 1951 97 přednášek a větší počet diskus
ních večerů. Ústav nadále pokračuje ve své
studijní a vzdělávací činnosti. — Lízá Fuchsová,
česká pianistka, žijící v Anglii koncertovala s
úspěchem v "Ewingmore Halí". — Jiří Pravda,
který žije v exilu v Londýně-hraje ve dvou
anglických filmech „Heslo je odvaha" a „Play
back".
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Přehled sportovních aktualit
VII. MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ
PŘED ZAHÁJENÍM

Brazilci velkými favority
Vq středu 30. května bude ve čtyřech číl

skych městech: v Santiagu, ve Vina del Mur,
v Rankagvě a v Arice zahájen sedmý světový
šampionát v kopané, ke ktorému se sice při
hlásilo 54 národních mužstev, ale pouze 16 nejlepších si v kvalifikačních zápasech vybojovalo
účast na tomto vrcholném světovém podniku,
Velkými favority tu jsou obhájci titulu mistra
světa Brazilci, kteří s přípravami na Čile za
čali vlastně už králce po stockholmském triůmiu, kde v r. 1958 ve finále porazili Švédsko
5:2. Od tě doby byl každou neděli sledován
výkon 185 ligových hráčů, přicházejících v
úvahji pro repi esentačni dres. iNakonec však
se prosadili opět fotbalisté, kteří dominovali
na posledním mistrovství světa ve Švédsku,
nebol trenér Brazílie Aimoré Moreira z nich
vybral pro letošní boje v Čile deset nejlepšich.
Chloubou mužstva Brazílie bude i tentokrát
útočné kvinteto, jehož dirigentem má být 21íetá zčerná perla Brazílie^ Pele, jehož techniku,
přehled a fotbalový vtip, slřelbu i velkou rych
lost obdivovali už před čtyřmi roky návštěv
nici mistrovství světa ve Švédsku. — Do pří
prav na obhájení světového prvenství, v kopané
nebyli však zapojeni jenom fotbalisté. Brazil
ský svaz vyslal totiž do Čile už před rokem
delegaci meteorologů, chemiků, lékařů, tech
niků a správních úředníků, aby na místě zkou
mali hustotu vzduchu a teploty koncem května
a začátkem června, tedy v době, kdy bude
světový šampionát uspořádán. Podle názoru
meteorologů, počasí v dobé mistrovství světa
nebude nikterak valné. Po 12 dnů má pršet,
takže i terén může být pro některá mužstva
velkým handicapem. Chemičtí odborníci zjistili,
že čilská voda obsahuje vysoké procento hoř
číku, a proto si Brazilci s sebou přivezou i do
statek alkalické vody. S brazilskou výpravou
přijede do Cíle i velký štáb kuchařů, takže
i po této stránce bude o mistry světa všestran
ně postaráno. Už přes rok není žádným tajem
stvím, že brazilští funkcionáři obsadili pro své
fotbalisty prázdninový hotel čikké národní
banky v El Retiro (12 km od Vina del Mat),
kde se budou cítit zcela spokojeni. Vždyť to
je také první předpoklad úspěchu. Tu brazilští
fotbalisté mají svou vlastní restauraci, velkou
zahradu se všemi možnostmi zábavy, nemocni
pak i svou vlastni malou nemocnici s- vlast
ními lékaři. Funkcionáři brazilského fotbalo
vého svazu jsou přesvědčeni, že jejich svěřen
ci obháji v Čile titul mistra světa. Za své nej
větší soupeře považují fotbalisty Argentiny'’ a
Uruquaye, ale nechtějí prý podceňovat ani
ostatní zúčastněné národní teamy, zvláště fot
balisty7 Itálie. SSSR a Maďarska.

Nesnadná úloha Čechoslováku
Čs. fotbalové národní mužstvo, které si účast
mezi 16 nejlepšími teamy7 světa vybojovalo 29.
listopadu minulého roku vítězstvím nad Skot
skem v Bruselu 4:2, bylo vylosováno snad do
nejtěžší skupiny, neboť ve Vina del Mař (133
km na západ od Santiaga, '92.000 obyvatel)
musí hrál s obhájci světového primátu Brazilci,
dále pak s fotbalisty7 Španělska a Mexika, — a
pouze dvě mužstva ze skupiny postupují do
čtvrtfinále. Hned v zahajovacím utkáni 31.
května nastoupí čs. fotbalisté pioti Španělsku,
jehož kádr Ivoří mužstvo pětinásobného vítěze
Poháru evropských mistrů Reál Madrid, s dvě
ma největšími oporami cenlrforwardem di Slé
taném a maďarským exulantem Ferencem Puskašem. Vítězem tohoto důležitého střetnutí
tipuji experti Španělsko, ale míč je kulatý, a
tak si raději vyčkejme na výsledek. Už o 48
hodin později hraje čs. team s Brazílií, a 7.
června proti Mexiku, které může hrál ve sku
lině roli nebezpečného outsidera. — Ovšem,
jak jsme se už zmínili po lednovém rozlosování, ani v dalších skupinách nebude nikomu
nic darováno. Tak v malém scvcročilském méxtě Arica (2.000 km od Santiaga!) budou o
účast ve čiví Lfinale místiovství světa bojovat
fotbalisté: SSSR, Uruquaye, Jugoslávie a Ko'umbie, -- v Rankagvě nastoupí proli sobe renrozentační teamy: /Argentiny, Anglie, Maďar
ka a Bulharska. Poměrně nejslabší skupinu
tvojí národní mužstva pořádající Čile, Západliho Německa, Švýcarska, a Itálie, kleiá hrají
v Santiagu.- ale i zde nelze bezpečně předem
určil dva postupující teamy.

KANADA: Na valné hromadě odbočky ČSNS
v Torontě zvolena předsedou Květa Hiklová,
místopředsedy bratři Mráček a Špaček, sekre
tářem L. Průdek, pokladníkem br. Prock, revisory dr. Jeřábek a br. Brousek. Do výboru:
J. Corn, P. V. Havlík, Kučera, Martínek, Medu- !
nová, Smerek, Stalinoch, Šikura, Škubal a Tesař.
— Odbočka ČSNS v Torontě připravuje „Ve- |
čeř Smetanovy hudby". — Na výroční valné i
hromadě Československého národního sdružení
ve Winnipegu zvolen předsedou F. Baleja,
místopředsedou A. Yaník, tajemníkem Hamala,
pokladníkem dr. A. Klímek. Dámský odbor
uspořádal „Večer Boženy Němcové". — Spo
lečnost pro vědy a umění v Torontě uspořádala
debatní večer o poměru Spojených států a Ka
nady v oblasti hospodářské a o vlivu etnických
skupin. — Na valné hromadě Dámského od
boru ČNS v Torontě byla zvolena předsedkyní
opět paní Ruth Petříčková, jednatelkou Eriko
Vieznerová a pokladní Věra Průdkovó. — Mi*
nisterslvo práce v Kanadě vydalo vyhlášku o
podpoře podnikání novým osídlencům. Jsou
poskytovány půjčky na opravu domů až do
výše člyř tisíc dolarů, na úpravu farem do
7.500 dolarů a živností do výše 25.000 dolarů,
splatných do deseti let. Imigrační úřad upozor
nil, že úředníci musí žádosti vyřizovat bez

Přípravná utkání mužstva ČSR
V přípravě na mistrovství světa v Čile se
hrálo čs. národní mužstvo čtyři utkáni, ve kte
rých byli jeho spamngparlnery: vedoucí team
rakouské ligy LASK Linec, národní mužstvo
Švédská, přední brazilský team Flamengo Rio
do Janeiio a representační celek Uruquaye.
Ani však po těchto zápasech nevyřešil trenér
Rudolf Vytlačil definitivní složení čs. representačniho teamu. Absolutorium z těchto utkáni —
a tím i letenky’ na mistrovství světa v Čile —
zasluhuje bratislavský brankář Schroil, obránci
Lála (Slavie Praha) a Novák (Dukla Praha),
záložníci: Pluskal, Masopust (Dukla Praha),
Bubcmik, Tichý (oba RH Bratislava) a Kos (Bohemians), — z útočníků pak jen křídla: pravá
Stibranvi (Trnava) a Pospíchal (Ostiava), a
levý kiídelní útočník Jelínek. Největším pro
blémem bude střední útočník. Velký dirigent
čs. mužstva v minulých letech, Kvašňák z praž
ské Sparty po operaci kolena se stále ještě ne
dostal do formy, a tak bude asi znovu dána
možnost Borovičkoví z pražské Dukly. Boro
vička má sice velké mezinárodní zkušenosti,
a je i skvělý driblér, ale nemá zrovna tu nej
lepší střeleckou mušku. —V celku lze říci, že
vý^ouv čs. hráčů nejsou tak vyrovnané jak se
zdálo v minulé sezóně, ale přesto z nich možno
sestavil dobrý celek. Nedostatky, které pří
pravná utkání odhalila, musí hráči nahradil
zvýšenou houževnatostí. Tak tomu bylo i v mi
nulosti. Vždyť bez nutné dávky bojovnosti by
se čs. mužstvo s Pláničkou v čele v r. 1934
zcela určitě neprebojovalo až do linale. Každé
utkání bylo velmi těžké a v žádném Čecho
slováci nebyli předem favority. Záleží tedy
j-jn na čs. fotbalistech, aby7 do bojů se Španěl
skem, s Brazílií a s Mexikem dali všechno své
umění, co nejvíc bojovnosti a vůle, a čs. team
by mohl být rovnocenným partnerem v po
stupu do čtvrtfinále mistrovství světa.

Na Kladně: ČSR — LASK Linec 2:0 (0:0)
Pomalost, nepřesnost v přihrávkách a stře
lecká nepoholovost, to' byly7 hlavní znaky to
hoto prvního přípravného utkání ČSR na 1. jar
ní den na Kladně. Čs. hráči měli výhodu 1E
ohový’ch kopů, ale ani jeden nedovedli pro
měnit v branku. Na kluzkém terénu se u oboi
mužstev projevila tříměsíční zimní přestávka
presto však vedoucí team rakouské 1. ligy7 by'
chmrým sparringpartnorem. (Krátce předtiir
-.rohrál LASK Linec s maďarským náiodníir
mužstvem 2:3.) Branky: kladenský Kadrabč
-,ti\dní útočník) a ostravský7 Pospíchal.

V Goteborgu; ČSR — Švédsko 1:3 (0:2)
Mužstvo Tre Kronor, kteié se nekvalifiko
valo na mistrovství sv'la v Cíle (prohrálo v
rozhodujícím utkání v Berlině se Švýcarskem
1:2), se-částečné rehabilitovalo za tento velký
neúspěch, když zvítězilo poprvé v historii nač
čs. fotbalisty 3:1. Švédové hráli s větším dů
razem, byli daleko rychlejší než Čechoslovák
a také je-jičn střelba byla přesnější, takže zvi
íózili naprosto zaslouženě. Ačkoli čs. team
jako celek zklamal, mohl být výsledek utkán
nerozhodný. Že se tak nestalo, mohou hráč
pouěkoval sovětskému rozhodčímu Latyševovi
který jim neuznal dvě regulérní branky, co<
potvrdil - podk- deníku Lidová demokracie
z 10. dubna - i kapitán čs. mužstva L. Novák
když pravil: -V 55. minutě utkání nám Latyšex
neuznal regulérní branku pro domnělé posta
veni mimo hru. V okamžiku přihrání po „narážečce” Jelínka se Schererem nebyl nikdo \
ofsajdu, ptotože švédský obránce Bergmark
stál přece před našimi hráči!-; Těsně před kon
cem utkání střílel pak střední záložník Pophihar pokutový kop za sražení Kadrabv v trest
ném území. Pophihar proměnil kop v branku
kterou však Latvšev neuznal, protože jeden ze
švédských hráčů vnikl do pokutového území
ačkoli mohl nechat „výhodu". Opakovanou pe
naltu už tento bratislavský hráč_ střelil vedle
švédske" branky. Jediný úspěch ČSR zazname
nal čtyři minuty před koncem střetnutí pravý
KHdeini utocniK rospicnai.
V Brně: ČSR — Flamengo Rio de Janeiro
4:2 (4:1)
Cs. národní mužstvo mělo velký nástup a už
po půlhodince hry7 vedlo 4:1; pak však upadl
útok do podprůměru a Brazilci brankou z pe
nalty7 snížili stav na 2:4. V obraně ČSR si po
čínal s obdivuhodným klidem a jistotou debuicn: Lála z pražské Slavie, na kterém ztrosko-

platné i když jsou předloženy v mateřském
jazyku. Zdarma jsou i služby tlumočníků. —
Lubor l.ink, který je politickým úvodníkářem
deníku Ihe Brondon Sun vydal knihu svých
politických úvah pod názvem: „Ve stínu houbo
vitého mraku" v níž se zmiňuje i osudu Česko
slovenska.

JAROSLAV DVOŘÁČEK ZEMŘEL
Dne 15. dubna 1962 zemřel v mnichovské ne
mocnici ve věku 53 let br. Jaroslav Dvořáček,
kterého jistě znají mnozí čs. exulante z pobytu
v německých uprchlických táborech. Zesnulý po
cházel z Brna, kde byl od mládí horlivě činný
ve spolcích a patřil k nejznámějším v brněnské
společnosti. V letech třicátých byl Jaroslav
Dvořáček obětavým a nadšeným propagátorem
trampingu jímž si získal sympatie mladých lidí.
Za okupace se aktivně zapojil do odbojového
hnutí a byl gestapem vězněn ve špilberkských
kobkách. Po válce působil krátký Čas v Karlo
vých Varech, avšak po komunistickém puči 1948
byl pro svou protikomunistickou činnost zatčen.
Podařilo se mu uprchnout do exilu. Byl pohrben
za četné účasti přátel na hřbitově Mnichov*
sever.

lilia většina útoků Jihoameričanů, v záloze se
velmi dobie rozehrál mladý Kos z Bohomians,
d v útoku byl daleko nejlepším mužem levý
kiídelni hráč Jelínek. Podle trenéra Flamenga
Flavia Cosly (byl před několika roky j trené
rem brazilského národního mužstva), hraje čs.
represuntdčn.i team dosti tvrdě, což prý bude
velkým překvapením pro trenéry ostatních
mužstev na mistrovství světa.

V Praze na Strahově: ČSR — Uruguay 3:1 (1:1)
Po porážce v Hamburku se záp. Německem
0:3 a buddpešlské rumise 1:1 s Maďary, pro
hráli dvojnásobní mistři svůla a olympijští ví
tězové Úruquayci další utkání svého evrop
ského zájezdu na Hod Boží velikonoční v
Praze s Čechoslováky zaslouženě 1:3, když ani
tentokrát nepodali takový výkon, jaký se od
nich očekával. Měli sice několik skvělých jed
notlivců, ale o jejich souhře, důrazu a střelecké
pohotovosti, zvláště v 1. poločasu, nemohlo
být ani ret i. Čs. tc-am měl v prvních 45 minulúch velkou převahu, kterou však nedokázal
vyjádřit číselně (Scherer na pravé spojce za
hodil tři vyložené brankové šancei). Po zrněné
stran se hru v poli už vyrovnala, ale i v této
fázi byly útoky čs. teamu nebezpečnější. Nejlepšimi hráči léto generálky čs. mužstva, která
probíhala v Praze na Strahově za 25-stupňového vedra, bylí: bratislavský brankář Schroif,
oba obránci Lála a Novák, záložníci Pluskal
a Masopust (západoněmccký tisk ho nazývá
„Szymaniakem čs. teamu" — Szymaniak je
nejlepší západoněmccký záložník, který hraje
v současné době jako profi v sicilské Catanii!)
a v útoku vynikala obě křídla: trnavský Šti
braný! a Jelínek z Dukly Piuha. — Branky
ČSR: Jelínek, Kadraba a Scherer, — autorem
jediného úspěchu Uruquaye byl v 41. minutě
zápasu střední útočník Sasia, kletý proměnil
pokutový kop, přísně nařízený holandským
rozhodčím Martensem za niku jednoho z čs.
zadaků.

Házenkárky pražské Sparty získaly křišťálový
Pohár evropských mistryň
Ačkoli čs. házena mužů i žen dosahuje v
posledních letech úrovně světové extralřídy,
dovodiv se na vrcholných světových podnicích
prosadit jen ženy. Muži se sice dvakrát kvaliI.kovali až do tinale miblroxství světa, ale tu
neuspěli. Čs. ženy naopak dovedly v r. 1957 na
l. světovém šampionátu o sedmi hráčkách v
Bělehradě získat světové prvenství. když ve
iinale ,.rozdrtily" maďarský team 7:1, zvítězily
t v několika přátelských mezistátních zápasech,
a nyní přebornice republiky, diužstvo Sparty
Praha, získaly Pohár evropských mistryň. V
prvním finálovém utkání teto nej vyšší evropské soutěže, klubových celků prohrály Pražan
ky v Bělehrade ; místním ORK 2:3, ale odvetu
ve vinohradské tělocvičně vyhrály presvedčivú
9:4, a staly se poprvé vítězkami této křišťálové
trofeje. Sparťanky začaly pražské střetnutí nervosně a zkazily několik přihrávek, pak se však
rozehrály k vrcholnému výkonu, kletý dává
velkou naději, že by čs. národní družstvo
mohlo v červenci obhájil v Bukurešti světový
primát, získaný před pěti roky v Bělehradě.
I když družstvo Sparty předvedlo jako celek
technicky vyspělou házenou, přece se je nutno
zmínit o biankářce, 33-leté technické úřednici
Květe Janečkoxé. která je snad v nejlepší for
mě svého žívola. U této prý v současné době
nejlepší biankďřky světa (po únorovém puči,
když byl zrušen její mateřský klub „Republi
kán XIX.", přešla do Sparty) končilo veškeré
umění Jugoslávek, i sólový únik bělehradské
Radunovičové v rozhodujících fázích utkání za
stavu 2:2. -- Čs. házenkářské národní mužstvo
po vítězství nad Švédy 18:14, porazilo stejným
brankovým pomelům ve Sportovním paláci v
Praze ve Stromovce i team západního Němec
ka, když mulo nádherný- liniš. 19. branka
Čechoslováku padla právě v době, kdy roz
hodčí odptskával kom c zapasu, takže už ne*
b . la uzn ána Ale i tak Ivlo dva výsledky jsou
velkým úspěchem čs. házené.
Poslední sportovní události ve zkratce
V přípravě na červencové mistrovství svála
ve spoitovní uvmnastice v Praze, dešlo zde- k
piáleNkému mezistátnímu utkání mr/ú i žen:
ě SR -- východní Néim-cko — Ukrajinu, které
přineslo výkony skvělé úrovně. V soutěži družstev žen zvítězilo nccukane suverénně ČSR, v
soutěži mužů Ukiajina, jun těsně rozdílem 0,65
b. pied ČSR. V soutěži jednotlivců byl nejúspěšnějši Rus Ti lov a čs. repie>unt ant\a Věra
?á-lavská, která dominovala zvláště v prosíných a na bradlech. - Čs. johovníci prohráli v
Budapešti mezistátní utkání s Maďarskem vy.
soko 6:14; és. teamu získali bodv: Kučeta v
lehkém wellexu, Poláček v poloHž.ké a Bláha
v těžké vázu. — Čs. basketbclNiky Slovana
Orbis Praha postoupily sice dvěma vítězstvími
nad TV A Augsburk v poměru 86:33 a 86:43 do
semifinále Poháru cnopíkých mistrvň v koší
kové, ale 1. zápas závěrečných boju prohrály
v Rize s TTT Riga vysoko 44:72 (poločas by!
ještě 26:261, takže už mají malé šance na po
stup do finále. — Fotbalisté piažské Dukly
budou hrát s vítězem letošního mezinárodního
turnaje v USA: 8. srpna v Chicagu a o čtyři
dny později v New Yorku. — Čs. fotbalové
..Béčko” zvítězilo v Ústí nad Lubem nad vý
chodoněmeckými fotbalisty 3:1, když podalo
jen slabší výkon. -- čs. exulant Jarda Drobný,
který v posledních letech byl trenérem daviscopového teamu Itálie, bude lutos připravovat
na Davidův pohár tenisty Švédská. — V Praze
zvítězili sýuii fotbaloví internacionálové piažské Slavie nad teamem Trojí 7:1; čtyři branky
.červenobílých'* střelil Toman, po jedné pak
dali: Jezber.d, Bican a Prchal. — Cs. fotbalové
njrodni mužstvo bude v době mistrovství světa
v Čile ubytováno v osamoceném hotelu Banco
el stádo v lese, tzv. Zelené rokli, 15 km od
Víříc del Mar.
KDM
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Čemu se doma smějí
Po návštěvě Anaslaze Mikojjana v sovětské
zóně Německa sc vyrojilo v zemích lidové de
mokracie mnoho vtipů, které se všechny vy
právějí podle stejného schématu: Sovětský
éan se obrací o radu na.vysílačku v Jerevanu
a dostává vždy poučnou odpověď, přesně ve
smyslu Mikojanovy chytrosti či mazanosti. Je
revan je — jak známo — hlavní město Miko
janovy rodné země, Arménska. Odtud tedy ta
hlavni myšlenka všech těchto vtipů: Všechno
vyřeší — rádio Jerevan!----- ----Otázka posluchače: Jsem věrný soudruh a
od doby, co vznikly ideologické rozmíšky mezi
Sovětským svazem a lidovou Čínou, nevím,
zdali mám ještě pit čínský čaj. Co mám tedy
pít, abych se neprovinil ideologickou úchyl
kou ?
Odpověď radia Jerevanu: Pijte kávu!
Otázka posluchače: Jak se zachová sovětská
vláda v beznadějné situaci?
Odpověď radia Jerevanu: O problémech so
větského zemědělství neposkytujeme infor
mace.

Otázka: Mohou i štěnice dělat revoluci?
Odpověď radia Jerevanu: V Sovětském sva
zu — ano. Protože v nich teče krev rolníků a
dělníků.
Otázka: Naše noviny stále píší o tom, že se
Amerika řítí nezadržitelně do propasti. Proč ji
tedy chce Chruščov do roku 1970 předeběhnout?
Odpověď radia Jerevanu: Litujeme. Nemůže
me odpovědět. Naše vysílací doba je u konce.
*
A ještě vtip o sovětské zóně Německa. Ro
zuměj: Ulbricht nosí bradku, Adcnauer ne...
Před jedním státním obchodem se zeleninou
stoji dlouhá fronta. Jeden občan v ni nadává:
.4 za tohle všechno může Adenauer!
Přidává se k němu soused: Mále úplně prav*
du! Kdybych tak mohl... vytrhal bych mu
všechny vousy z tý jeho brady!

Zprávy z měst a krajů
DUBNOVÁ VEDRA A KVĚTNOVÝ SNÍH
V posledních měsících zaznamenali meteoro
logové ve střední Evropě nápadné zvraty a
rozdíly- v počasí, jaké nebyly po několik de
setiletí. Začátek dubna se vyznačoval sněhový
mi přeháňkami, avšak pak došlo k prudkému
táni sněhu. V Krkonoších ! Orlických horách
bylv povodně nu Labi i Orlici. V Pardubicích
sloupla hladina Labe o dvaapůl metru a byly
zaplaveny slovky hektarů luk i silnice. Na i
Hronuvsku musili hýl z ohrožených mís! vy
stěhováni občané, na Náchodská byly zapla
veny silnice a doprava dočasné zastavena.
Rovněž řeka Morava mezi Kyjovem a Hodoní
nem zaplavila tisíce luk a místy i velké plochy
ozimů. Ochlazením tato povodňová vlna
opadla. Brzo na to dostavily se nové sněhové
bouře a vichřice, která ve Vysokých Tatrách
dosahovala rychlosti 220 km za hodinu. Dne
8. dubna vyžádala si sněhová bouře tři lidské
životy při výstupu horolezecké výpravy na
Zbojnickou chatu ve Velké Studené dolině. V
polovině dubna se rychle oteplilo a o veliko
nocích panovala vedra, jaká nebyla v Čechách
posledních "dvě stě let! O hlavních svátcích
bylo v Praze naměřeno až 30 stupňů C. Teplo
ty, naměřené o těchto svátcích v roce 1814
23.6 sl. — a v roce 1943 25.5 sl. byly' pře
konány' o velikonočním pondělí, kdy vedra do
sáhla v Praze téměř 30 st. Na pražských plo
várnách i na Máchově jezeře si zaplavalo ko
lem tisíce lidí. Vedru měla značný vliv na
urychlený vývoj vegetace. Většina stromů v
nižších a středních polohách rozkvetla. Po 26.
dubnu však nastal zvrat, prudce se ochladilo,
teploměr klesl na nulu a ve vyšších polohách
dokonce pod nulu. Začátek května byl leckde
ve znamení sněhových přeháněk a chladného
větru, který donutil leckoho, aby znovu oblekl

Praha. Svaz protifašistických bojovníků v
Praze vydal statistiku o počtu pomníků obětem
války a cizinců, kteří zahynuli no čs. území v
době nacistické okupace. V Československu je
celkem 1090 pomníků obětem druhé světové
války, 386 pomníků Rudé armádě, 1752 pamět
ních desek, 314 společných a 3900 jednotlivých
hrobů, především sovětských vojáků. Během
okupace nebo v době válečných akcí zahynulo
na čs. území 138 tisíc občanů sovětských, 347
Angličanů a Američanů, 70 Belgičanů, 44 Bul
harů, 723 Francouzů, 63 Holandčinu, 73 Italů,
124 Jugoslávců, 2 Lucemburčani, 821 Maďarů,
1425 Poláků, 20 Rakušanů, 12.199 Rumunů, 7 Ře
ků, 3 Španělé a 5 Turků.
Tišnov. Na Tišnovsku, především v jiho
východní části byla objevena místa, kde se na
lézá uran. Těžní věže na dobývání rudy a uby
tovací baráky jsou pilné budovány v celé
oblasti až po Kunštát. Mají tam být zaměst
nanci většinou vězni, pro které se zřizuje pra
covní tábor nedaleko Černé Hory.
Praha. Čs. komunistický režim postaví na Ccistrově Kubě asi 15 továren na výrobu spotřeb
ního zboží. Mimo jiné bude také postavena
továrna, která bude vyrábět 40 tisíc ledniček
ročně, dále továrna, vyrábějící 600 aut, trak
torů a 15 tisíc jízdních kol ročně.
Rousínov. V Rousínově u Brna se staví továr
no na nábytek, která bude největším podnikem
toho druhu ve střední Evropě. Bude mít 22 vel
kých moderních dílen. Výroba bude organisována na běžícím pásu, na jehož konci se budou
hotové díly jen sestavovat. V Rousínově bylo
započato se zpracováním dřeva již v 17. století
a nábytek je zde vyráběn již více jak sto roků.
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Nová úprava Staroměstského náměstí?
Staroměstské náměstí v Praze patří k nejpamátnějším místům českého národa. Bude
proto jistě zajímat naše čtenáře, jaké plány a záměry má komunistická správa hlavního mě
sta Prahy, která již řadu let připravuje úpravu Staroměstského náměstí, zřejmě tak, aby vy
hovovalo potřebám režimu. Přetiskujeme proto z časopisu „Lidová demokracie" z 22. dubna
1962 podstatnou část článku, který pojednává o těchto plánovaných úpravách Staroměstského
náměstí:

»K dvacátému výročí osvobození ČSSR při
pravuje Svaz architektů spolu s dalšími slož
kami soutěž na úpravu Staroměstského ná
městí v Praze. Soutěž bude vypsána pravdě-,
podobně v druhé polovině letošního roku.'
Staroměstské náměstí patří k nejvýznamněj-;
síni historickým prostorům v Praze. K jeho;
stavebnímu vývoji bychom jen pro upamato-;
vání připomněli několik dat. Staroměstská j
radnice byla založena jako dum správní a :
soudní Starého Města pražského roku 1338
podle privilegia krále Jana. Na nároží Staro
městského náměstí zakoupilo město dům
Volflina od Kamene. Dům byl adaptován na
radnici a později k němu přibývalý další sou-1
sedni budovy. Současně se začalo s náklad
nou stavbou vysoké věže, která byla dosta
věna kolem roku 1364. Komplex Staroměst
ské radnice doznal celou řadu stavebních
proměn, z nichž největší byla novogotická
stavba Staroměstské radnice z let 1838—48,
která již v době svého vzniku vyvolala mno
hý nesouhlas. Na přestavbu a úpravu této
novogotické části bylo během šesti desetiletí
podáno mnoho projektů, které se však ne-;
uskutečnily. A při pražském povstání byla
tato novogotická část zničena. Po zbourání
trosek zde vznikl nezastavěný prostor, jak;
jej známe dnes. Avšak i vlastni Staroměstské !
náměstí prošlo mnoha proměnami, zejména I
po asanaci na začátku tohoto století, kdy na I

Hradec Králové. Komunistický senát okresní
ho soudu odsoudil býv. rolníka Václ. Bednáře
ze Stračova k osmnácti měsícům vězení, jeli
kož prý podle komunistického týdeníku Pocho
deň štval a urážel komunistický režim. Oslavo
vali Jaroslav; — bylo jich šest — vypili si
skleničku na zdraví a když se jim rozvázal ja
zyk — Václjv Bednář vynadal kdekomu a kdečemu a prohlásil, že „už brzo kolchozní družslva u nás nabudou a nikdo mu poroučet ne
bude. Když mu družstevník Deml vytrvale od
poroval, slovo dalo slovo a Bednář ho vyzval
k sázce, o celou měsíční výplatu se vsadil, že
do dvou lef to u nás praskne". Deml případ
udal a tak se Bednář octl za mřížemi.
Praha. Komunistický soud v Praze odsoudil
bývalého majitele zlatnického závodu Františka
Klejnu k pětiletému vězení a k propadnutí veš
kerého jmění. Když komunisté Klejnovi živnost
vzali, byl prý Klejna povinen odevzdat zlato —
bylo ho čtyři a půl kilogramu — Státní bance.
Podle časopisu Večerní Praha F. Klejna půldru
hého kilogramu zlata dal do hliníkového kelím
ku a zakopal v lese u obce Vyžlovky, dvě cihly
vážící více než dva a čtvrt kilogramu předal
synovi,- ten je ukryl u příbuzného J. H. v jeho
turnovském bytě ve spíži. Zlaté mince o váze
téměř jednoho a čtvrt kilogramu schoval F.
Klejna u přítele F. Ch. Hodnota skrytého zlota
činila 400 tisíc korun. Kromě F. Klejny byl od
souzen i jeho syn na čtyři roky a ke ztrátě
majetku.
Hořice. Z Hořic jezdí do Hradce Králové už
80 roků vlaky. Při letošních oslavách 600 let
trvání města Hořic vzpomenou Hořičtí také to
hoto výročí jízdou historického vlaku z Hradce
přes Hořice do Oslroměře. Začátkem června
bude v Hořicích otevřena výstava o rozvoji
železniční techniky i o práci železničářů v Ho
řicích a v oblasti celé Pražské dráhy. Do Hořic
budou převedeny i některé exponáty z Tech
nického musea v Praze.
Kladno. Dosavadní zámek bude přeměněn na
museum. Na úpravu místností bylo vynaloženo
.čtvrt milionu korun. — V rámci připravovaného
XII. sjezdu KSČ budou muset občané města bri
gádnicky zdarma odpracovat na úpravě města
p191.500 hodin.

severní straně náměstí byl zbořen takzvaný
Křenův dům, proražena nová Pařížská třída,
vznikly zde budovy nynějšího ministerstva
vnitřního obchodu a j. Už předcházející archi
tektonické soutěže, z nichž poslední byla v
r. 1946 až 1947, se zamýšlely nejen nad dis-,
posici vlastní Staroměstské radnice, ale i nad
příliš velkou hmotou Husova pomníku, nebo ;
nad tím, zda by neměla být pohledově uza
vřena Pařížská třída. Soutěž, která se nyní
připravuje, bude mít, na rozdíl od předcho
zích, odlišné podmínky. Dříve bylo nutno pro
jektovat radnici podle rozsáhlých požadavků
a poiřeb stavebníka. Nyní naopak půjde o
řešení celého náměstí, a teprve podle toho,
bude stanoven rozsah nové části radnice.;
Soutěžící zřejmé odpoví i na otázku, zda se
verní strana náměstí, representovaná budo
vami ministerstva vnitřního obchodu, má zů
stat zachována, čí nahrazena, a jak. Dále s
tím souvisí mnohokrát již diskutovaný pro
blém Husova pomníku a jeho případného
přemístění. Otázka otevření či uzavření Paříž
ské třídy, kterou se zabývala řada dřívějších
soutěžních projektů, má dnes jiné souvislosti
vzhledem k pomníku J. V. Stalina. I když se
v současné době uvažuje o jeho odstranění,
zůstává zde stále velkorysý zásah do leten
ské stráně. Monumentální schodiště lze chá
pat jako vstup do připravované aleje socia
lismu, jež povede z Letné na Pražský hrad.«

Mladá Boleslav. Stodoly a zchátralé vlhké
domy — takové bylo nejbližší okolí nové bu
dovy mladoboleslavského soudu. Až do loňska,
kdy jejich kamenné zdi padly pod buldozery
a ranami krumpáčů. Na jejich místě vyrostlo
několik péítpafrových panelových domů s mo
derními byly a obchody. Na parcele Flaklovky
vyrůstá věžový dům a pro stavbu druhého už
se připravuje místo. Třeli „mrakodrap" bude
srát na nároží Smetanovy ulice, kde mu ustoupí
stará vila z minulého století. Kdo dlouho v
Mladé Boleslavi nebyl, těžko nyní náměstí ko
lem soudu pozná.

Nymburk. Na trati Lysá n. L.—Nymburk došlo
20. února v zastávce Kamenné Zboží k želez
niční nehodě, když u nákladního vlaku, který
jel z Ústí n. L. vznikla technická závada na jed
nom kole. Vůz se naklonil do profilu proti
jedoucího vlaku z Hradce Králové, při čemž se
vykolejily dva osobní a tři nákladní vozy. Při
nehodě byli usmrceni čtyři cestující a šest jich
je těžce zraněno.
Cheb. Podle hlášení pražského rozhlasu byli
na státním statku Jesenice zatčeni vedoucí
hospodářští pracovníci Josef Jeřábek a zoo
technik Miroslav Hořejší. Nedbalým hospoda
řením zavinili, že v minulém roce uhynulo na
statku 321 prasat a 225 bylo nutno nucené po
razit. Došlo dokonce k tomu, že prasata se
v provisorním vepříně pohybovala po břicha v
bahně a močůvce a když se dostavily mrazy,
zamrzla do bahna a musela být odtud vytaho
vána zmrzlá. Zootechnik Hořejší také nespráv
ným chovem drůbeže zničil celý chov kachen
a slepic. 1748 kachen a 2894 slepic spolu s ku
řaty uhynulo na tuberkulosu. Značná škoda prý
také vznikla rostlinné výrobě tím, že Jeřábek
neosil velké plochy půdy a úmyslně nechal
zplesnivěí na 12 vagonů obilí. V minulých dvou
letech nechal cenné zemědělské stroje pod ši
rým nebem, stroje měly hodnotu dva miliony
korun. Byli obviněni ze sabotáže. Pražský roz
hlas však neoznámil, že lito výtečníci byli pří
slušníky komunistické sírany a že se ještě do
nedávna těšili ochrany komunistických úřadů.
Teprve když jejich hospodaření volalo až do
nebe nadřízené orgány zakročily.

DOBŘE VAŘÍ—DOBRE SLOUŽÍ

VZORNÁ ČESKOSLOVENSKA RESTAURACE
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Bratislava. Koncem dubna a začátkem května
probíhal v Bratislavě proces proti 27 lékární
kům a lékařům, kteří byli komunistickým sou
dem obviněni, že se obohacovali na úkor pra
cujících a rozkrádali léčiva. Odcizili prý z kraj
ského skladu a z kapes spotřebitelů zboží za
milion korun. Mezi obžalovanými jsou bratři
Ladislav a Juraj Winkler, krajský ředitel lékár
ny Benjamin Murcina, okresní lékárník ze Se
nice Námer a lékárníci Csontos a Beor. Do
uzávěrky lislu nebyli známé rozsudky.
Praha. V nejbližší době se začnou bourat
dřevené pavilony někdejšího radiotrhu vedle
bývalého veletržního paláce v Holešovicích. Na
jejich místě se v příštím roce začne stavět výš
kový hotel o kapacitě 800 lůžek.
Ostrava. /Änohé nedostatky v úpravě města
mají být odstraněny povinnou účasti občanů na
brigádách. V těchto dnech bylo oznámeno, že
letos bude na brigádnických pracích odpraco
váno 3 a půl milionu brigádnických hodin v
hodnotě 70 milionů korun. Brigádníci postaví
a rekonstruují objekty ve školkách a jeslích pro
tisíc dětí, vysází 7 tisíc stromů a založí 55 hek
tarů zelených ploch.
Ivančice u Brna. Město oslaví letos 750. vý
ročí povýšení na město. Oslavy začnou 13.
dubna v den 17. výročí osvobození Ivančic.

KDO ZEMŘEL: Hermina Zelnerová, zpěvačka
a div. umělkyně a od roku 1945 ředitelka diva
delní společnosti ve věku 85 let. — G. Kischová,
vdova po spisovateli E. E. Kischovi.
Nina Bu
rianová, vdova po herci Vlastu Burianovi. —
Richard Ulbricht, senátní president Nejvyššího
soudu v. v., 88. — Petr Votrubec, býv. knihkupec
z Michalovou. — Ing. Josef Tvarůžek, věd. pra
covník ČSAV z Prahy. — Jarmila Náprstková z
Prahy-Podolí. — Viktor Thorand, vrch. insp. stát,
drah v. v. z Prahy. — Karel Sommer z Poličky
ve veku 92 let. — Josefa Nedvědová, roz. Svě
cená, vdova po správci skláren v Holýšově, 87.
— JUDr. Vojtěch Gottfried, býv. advokát z
Prahy. — Fr. Koudelka, kpt. v. v. z Prahy. —
Ing. Břetislav Langer z Prahy. — Božena Šim
ková, choť prof. dr. F. Šimka z Prahy. — PhMr.
Jana Pištorová z Prahy. — Helena Matějková,
choť JUDr. Fr. Matějky z Prahy. — Jarmila
Můllerová, roz. Cibulková z Čáslavi. — Bohdan
Hlubůček, řed. škol. v. v. z Prahy-Motolu. — Ol
dřich Hons z Ledče n. Sáz. — Dr. Vladimír Kro
páček z Prahy. — Martin Machaň. iech, správce
v. v. z Prahy. — Eliška Cibulková z Prahy. —
Evžen Brejský z Prahy. — Ant. Novotný, bank,
úr v. v. ze Staré Boleslavi. — Josef Drobílek z
Vinohrad ve věku 82 let. — Ing. Josef Karel z
Prahy. — Anna šiclová, roz. Kaslová z Prahy.
HUDEBNÍ SKLADATEL J. STELIBSKÝ ZEMŘEL
V Los Angeles zemřel po dlouhé nemoci ve
věku 53 let známý skladatel populární hudby
a čs. exulant Josef Stelibský. Největší úspěch
měla jeho píseň „Praha je krásná". Josef Ste'ibský po příchodu do exilu pracoval v roz
hlasové stanici Svobodná Evropa a roku 1957
vyemigroval do Spojených států.

ZEMŘEL EMIL LUSTIG
Ve stockholmské nemocnici zemřel ve věku
necelých 79 let čs. exulant Emil Ludwig. Zesnulý
patřil k nejvýznamnějším pracovníkům čs. i
mezinárodního družstevního hnutí a s jeho jmé
nem je spojen mohutný rozmach sociálně de
mokratického družstevního hnutí v Českoslo
vensku. Emil Lustig byl od roku 1910 až do ne
šťastných dnů mnichovských roku 1938 před
sedou a generálním ředitelem VDP a dlouhou
dobu čs. zástupcem v představenstvu Mezi
národního družstevního svazu. Když roku 1939
opustil vlast byl ve službách švédské družstevní
centrály delegován jako její representant do
Argentiny. V době války spolupracoval s čs.
emigrací. Po návratu do vlasti roku 1945 mu
komunisté zabránili, aby mohl pokračovat v
záslužné činnosti pro družstevní hnutí a tak po
únorovém pučí 1948 odešel znovu do Švédska,
kde pokračoval v práci v ústředně švédských
družstev. V ioce 1959 byl pensionován. Pohřbu
žehem se účastnilo mnoho Lustigových osob
ních přátel i zástupců švédského a mezinárod
ního družstevního hnutí.
DOBRODRUŽNÝ ÚTĚK DO EXILU
Dva mladí dělníci z Bratislavy, 25letý Ale
xandr Matyáš a 23letý Vezlar Zlámal úspěšně
uprchli do exilu, když se z bratislavského mostu
přes Dunaj spustili po laně několik metrů nad
hladinu v okamžiku, kdy pod mostem proplou
vala jugoslávská motorová loď s vlečnými člu
ny. Oba seskočili na loď, schovali se tam a
teprve když loď plavala rakouskými vodami,
přihlásili se udivené posádce. Zlámal a Matyáš
byli již delší čas nespokojeni $ politickými po
měry a špatným výdělkem v Československu —
a měsíce přemýšleli, jak uniknout. Až zpozoro
vali podivuhodnou věc: zahraniční lodi, rakou
ské a západoněmecké, byly doprovázeny čs.
celníky. Ale parníky komunistickým zemí, mezi
nimi také jugoslávské, plavaly po Dunaji bez
doprovodu proti proudu do Rakouska. A na
tomto objevu založili svůj plán. V pondělí 9.
dubna ve 20 hodin večer zpozorovali, že se
I blíží jugoslávský člun „Bilogra", připravili se,
spustili po laně, seskočili na loď, za pomoci
tmy se skryli a dostali se tak do Rakouska.
Promrzlí, vyhladověli, ale šťastní, dostali v
Hainburgu najíst a v tankovém přístavu Lobau
byli převzati rakouskými celníky a dopraveni
do Vídně.
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VESNICE BLAŽENOSTI
----------------- --------- Ke květnovým narozeninám vyslance Vladimíra Vaňka ~—
Když si člověk vlastně pováží, co to je: vy
myslit si obec o vybudovat ji; jen tak z ničeho
nic. Komu z nás se v životě přihodilo, aby se
zastavil na jednom místě a rozhodl, že tady se
bude stavět obec. Přihodilo jako soukromní
kovi, ne jako ouřadu, který u fabrik postaví,
čemu se dnes začalo říkat sídliště. Co se pa
matuji v našich dějinách, přihodilo se taková
věc zrovna jen kněžně Libuši, jež k tomu děla:
„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se do
týká. Naleznete muže, který tesá práh a to je
to místo." Legenda nám praví dále, že po tom
to Libušině věšteckém rozkazu už šlo všechno
svým tempem. Na věci bylo tenkrát také dosti
času a Libuše nemusila vůbec myslit na to, že
tadyhle by měla stát radnice, támhle obytné
domy a tadyhle obchody, až semhle to ohra
díme a tudyhie budou jezdit potahy a vedle ;
bude zájezdní hospoda. Lidé se prostě kolem
toho vytesaného prahu začali usazovat, každý
podle svého a ono se to jaksi vystříbřilo samo,
že z toho vzniklo město Praha. Tu a tam to ně
jaký vladař zreformoval, ale to nebylo zaklá
dání od začátku.
Pak si člověk při tom vzpomene, jak v Ame
rice pionýři zakládali obce. Tam to šlo bez
proroctví, pionýři přišli na úrodné místo nebo
tam našli jiné výhody, tak si tam postavili pár
dřevěných srubů, později zlepšili cestu, posta
vili si kostel a tak se obec vyvíjela samočinné.
Ale tady to bylo něco docela jiného. Jeden
muž mě! ideu, že by se měla postavit taková
vesnice, která by byla lidem jen ku potěše.
S touhle ideou ještě jistě nikdy nikdo žádnou
obec nezakládal. Obec a obecní věci jsou ob
vykle k vzteku a ne pro potěšení. Byla by to
obec, kde by lidi bydlili jen když se jim zachce,
kde by byli ušetřeni potíží každodenního
života a při tom si mohli žít po svém, mít o
všechno postaráno a zaplatit za to málo. Bylo
by to místo radosti, kde by výhody kolektivu
neobtěžovaly lidské soukromí. Když člověk ví,
co se dnes tropí s kolektivem, tak zmínku o
lidském soukromí začíná považovat za zázrak.
By! by to takový blažený Dísneyland, ale ne
divadlo, na které se lidé chodí dívat, ale kde
sami žijí.
S touto ideou v hlavě chodil náš muž sem a
tam a někdy nám připadal jako slepice, která
by to vajíčko ráda snesla na nejvhodnější mí
sto. Protože ideje zrají jako to vajíčko, v urči
tém okamžiku musí přijít na svět.
Ta idea ho vysloveně tlačila a náš muž chodil
neustále po italské zemi a po jejích mořských
březích a dumal, kde se fa obec má postavit.
Byl skoro podoben taky proutkaři, zkoumající
mu příznivé vibrace podzemí. Lidi, vždyť je to
velká zodpovědnost říct jen tak: tady se bude
stavět vesnice, ta se postaví a pak se ukáže,
že to tam nemělo být a že je to všechno zvrzané od začátku! Tyhle starosti neměla Libuše ani
američtí pionýři.
Nějak ale zázračně, v pravou dobu, když io
mělo být, jako když uzraje advent, octl se náš
muž se svoji ideou na pobřeží jižní Toskány, v
atmosféře dodnes prodchnuté kouzlem života
zmizelého národa Etruskú. Zastavil se v boro
vém a piniovém lese, chráněném od moře ma
lou pískovou dunou, od níž klesá pláž zlatého
písku do teplého moře.
Díval se na okolní vlnitou, trochu melancho
lickou, ale tak uklidňující krajinu, okusil vína
✓ několika vesnicích, prohlédl staré hradiště, jež
vévodí přilehlému městečku z dob pisánské
republiky z 12. století o jeho neomylný vnitřní
hlas pravil, že na území Castiglione delia Pescaia v okresu města Grosseta je lo pravé místo,
kde vznikne jeho vesnice blaženosti.
Říkám „jeho", protože je jejím duchovním
otcem. Nastává totiž čas, aby karty byly od
kryty. Kde se ve světě děje něco znamenitého,
obvykle je při tom nějaký Čech — k tomu dnes
musíme ovšem dodatí svobodný Čech. A tak
tedy dnes Čech, spisovatel, umělecký kritik a
bývalý čs. vyslanec Vladimír Vaněk postavil tu
to vesnici blaženosti pro všechny lidi dobré
vůle, počínaje od Skandinávců až po Italy, od
Američanů až po Australany, prostě pro všech
ny, kdo se k tomu chtějí připojit.
První vedoucí myšlenkou této prázdninové
obce bylo, že každému má býti zachováno lid
ské soukromí a že kolekiivisace oddechu jako
v diktátorských režimech, nebo jeho průmyslo
vé využití právě tak jako znešvaření několika
málo ještě nedotčených přírodních krás je vy
slovený zločin.
Stavebníkem této originální obce je švédská
organisace RESO, jež je svazem různých koope
rativ, turistických kanceláří, spořitelen atd. a
jejím účelem je poskylovati členstvu levné ce
stování a příjemný pobyt doma i v cizině. Sta
vební pozemek, borový les a mořské pobřeží
poskytla obec Castiglione delia Pescaia a ital
ské státní lesy. Obec je složena z drobných
vilek, jednobytových, dvoubytových, nebo čtyřbytových; takových samostatných bytečků je
nastavěno již přes sto a jsou již zadány na dva
roky předem. Staví se pochopitelně dále —
pokud pozemky stačí.
Kdo vstoupí do takového domečku, hned by
se tam usadil. Je tam prostě vše, co člověk
potřebuje k pohodlnému životu a co jej při

tom neobtěžuje ani zbytečnou nádherou ani
nepraktičností, ale je líbezné, prosté, veselé a
vkusné. V bytech jsou čtyři nebo šest divadnových lůžek, skříně ve zdi, koupelna s horkou
vodou a sprchou, kuchyňka s elektrickým spo
rákem a ledničkou, potřebným nádobím a ku
chyňským zařízením. Je tam místní telefon s
přípojkou na meziměstský. Všude jsou křesílka
estetických, moderních a pohodlných forem,
veselé záclony a potahové látky, živě barevné
porculánové nádobí, švédské příbory, florent
ské slaměné prostírací dečky — prostě stačí
pověsit si šaty do skříně a začít hospodařit po
svém. Domečky stojí v lese, po jejich zdech se
vinou popínavé fialově kvetoucí bougainvillee,
jež věnčí terasy s veselým zahradním nábyt
kem.
Vesnice blaženosti je tu proto, aby ulehčila
obyvatelům všechny každodenní nezábavné
životní potíže. Má ústřední ředitelství, jež je
jakýmsi panem starostou a obecní radou a
myslí na všechno. Nemusíte si uklízel, protože
to obstará ústřední čisticí služba jako v hotelu.
Nemusíte nic prát, na to levně myslí ústřední
velemoderní prádelna a čistírna. Ústřední za
hradnická služba opatruje vaši zahrádku kolem
domu a čistí a upravuje okolní les a cesty.
Chcete-li si sami vařit, jdete na malé námě
stíčko, kde lze nakoupit v potravinářských ob
chodech vše od čerstvých ryb do zeleniny,
ovoce, masa, mouky, všeho vařiva i konserv.
Kdo nemá chuti do vaření, jde do baru — to
není pražský noční bar, ale italský, kde mají
kávu espresso, nápoje a teplý buffet. V Itálii
se tomu říká tavola calda. Tam si lze koupit
hotová jídla a doma je doupravit, nebo je také
sníst hned na místě. A konečně je vedle ještě
moderní restaurace s mezinárodní kuchyní, k
níž jsou připojeny společenské místnosti. Na
náměstíčku je vedle potravinářského obchodu
ještě mlékárna, trafika, lékárna, holič kadeřník,
banka, pošta a obchod s letním šatstvem, plav
kami a všelijakou parádou.
Nemaje jiných starostí, obyvatel vesnice bla
ženosti si vezme plavky a odebere se na he
boučkou pláž k moři, kde jsou kabiny, lehátka,
sluneční paraplata, Bílý bar s mléčnými výrob
ky, dlouhé molo do moře, s něhož lze skákat
do hluboké vody a jiné příjemnosti. Podle mola
se kolébají bárky a všelijaká plavidla s moto
rem i bez něj, vodní lyže a jiná vyražení. Na
druhé straně silnice, proti náměstíčku, je skryta
autostanice s garážemi, benzinovými pumpami
a veškerou službou pro automobilisty.
Pro ty, kdo přijíždí sami, je zase kus dál,
pěkně stranou a v tichu v lese postaven hotel
s více než sto pokoji, každý s koupelnou anebo
se sprchou, přípojkou na rádio a televísi a s
velice důležitým pořízením: akustickou isolací.
Hotel je doopravdy skryl v lese, neboť má
pouze přízemí a první patro, aby nekazil pa
norama přímořského borového lesa. Za to je
roztažen na 2.400 čtverečních metrech. Poutník,
sestupující se zeleného kopečku za lesem octne
se v háji mohutných starých oliv. Je to úžasné,
jakým dojmem působí staré olivové stromy.
Vzpomínáme na ty, které maloval francouzský

malíř Soutine: jsou to portréty živých osob. V
těchto olivových hájích se ještě procházejí po
hanští bůžkové, z jejich rozsochatých kmenů vy
kukují fauni a za úplňků kněžky, jako byla
Norma, tam slouží tajemné měsíční obřady.
Poutník, očarován živoucí přítomností olivo
vých stromů, zabočí jaksi sám od sebe do
jeskyně v útrobí kopce. V této jeskyni je etrus
ký sklep, se stěnami pomalovanými sytě barev
nými scénami ze života tohoto veselého národa
epikurejců a individualistů. Pod malbami jsou
sudy, v nichž je opojivý mok z révy, jež uzrála
na okolních stráních. Lze jej popíjeti ve sklepě
i před sklepem, dle sklonů jednotlivců. Setkání1
s Normou a fauny je pak jisté, neboť po při
jetí těchto darů země se oči zaslepených ote
vřou.
Taková vesnice blaženosti neexistuje nikde
jinde v celé Evropě. O jedné se vypráví na
Havaji a o jedné na Floridě. Budiž. Švédská
organisace RESO vložila do tohoto snu přes
jednu miliardu lir. Uznáte však, co to je proti
té fušce, kterou to dalo Vladimíru Vaňkovi,
aby si tuto vesnici vymyslil, pak to dal všechno
dohromady, domluvil s obecní radou v Častiglioně, na okrese a na ministerstvech, zmobilisoval stavitele a dodavatele a pak stál nad
stavbou a trnul, jak se jeho sen a idea rozlézá
a roztahuje jako houba kombucha: támhle
vrtají artézkou studni, tadyhle se staví trans
formační stanice, o ochraně vegetace na pís
kové duně je třeba se domluvit se státními lesy;
támhle bude pole se zeleninou a květinové
plantáže pro kytice na stoly; dohromady s pě
stěním oliv a všelikého ovoce je nutno se za
pojit do organisace zemědělců přímých pěsti
telů; pak shánět dodávky nábytku a látek, za
řízení hotelu, zakládat hříště pro minigolf; vy
jednávat s velkoobchody, jež si zařídily na
náměstíčku své filiálky; vyjednávat se správou
malého vojenského letiště u Grosseta, aby tam
mohla přistávat civilní letadla s dočasnými
obyvateli vesnice... Mít krásný nápad někdy
člověka zatraceně prožene!
Obyvatelé vesnice blaženosti na Riva del
Sole v Castiglione delia Pescaia, kteří tyjí z
blahoslaveného nápadu a obrovité tvořivé
práce vyslanca Vladimíra Vaňka, těchto staro
stí nemají .Ani prosaická finanční stránka jich
netrudí. Nájem zařízených vilek je počítán vždy
za jedno lůžko a v něm je obsaženo i vydání
za vodu, elektrický proud, telefon, úklid, prádla
atd. Ceny jsou asi mezi 3—4.5 dolary denně.
Ve vilkách mohou bydliti nejen členové organi
sace RESO, ale všichni, kdo se včas přihlásí.
Aby si někdo postavil sám sobě pomník za
živa a lo ještě ve formě vesnice, kterou vy
myslil a od gruntu založil a vystavěl, to jsem
ještě neviděla.
Ale tady historie nekončí. Vyslanec Vaněk,
který je z plemena, jež André Maurois nazývá
><la race des anímateurs\ právě organisuje
stavbu lázeňského střediska na ostrově Ischii
u Neapole, s čarovnými basény teplé minerální
vody na mořské pláži. O tom zase příště.
MÁŠA BROFTOVÁ

Slovíčko nejmenších
Květnové Slovíčko věnujeme maminkám. Za
první republiky jsme slavívali druhou neděli v
květnu „Svátek matek" Je to oslava americ
kého původu, která se po první válce rozšířila
i v evropských zemích. V ten den se u nás na
ulicích měst a městeček prodávaly papírové
květy. Lidé se jimi zdobili a projevovali tak
zjevnou úctu vlastní mamince a všem matkám
vůbec. Výnos sbírek se věnoval stařenám, so
ciálně slabým rodinám s mnoha dětmi nebo
zdravotním poradnám pro matky.
Nejprve několik slov k dospělejší mládeži
Přemýšleli jste, mladí přátelé, vážně o své
namince? Není to tak pošetilá otázka, jak se
/ám snad zdá. Mladý člověk obyčejně o ma
mince neuvažuje, protože ji denně vidí, slyší
její hlas, maminka je stále kolem něho a ochotTá mu vždycky pomocí. Tak jaképak zvláštní
jvažování o mamince. Každý má svou mamin<u rád, to se rozumí přece samo sebou, vždyť
e to maminka.
Teprve při pozorném hlubším zamýšlení při:hází mladý člověk k poznání, s jakou sobec
kou samozřejmostí přijímá vše, co maminka
oro něho dělá. Jak málo se snaží, aby ji po:hopil a jak často ji nespravedlivě odsuzuje,
když její rozhodnutí zkříží jeho plány. Jak
řasto nedbá maminčina varování jedině proto,
že kamarádi mají jiný názor na věc. Nakonec
se často ukáže, že maminčina rada byla mou
drá, ale to už zpravidla bývá pozdě. Zkuše
nosti se draze vykupují a mnohému zklamání by
se dalo předejit, kdyby se mladí lidé častěji
poradili s rodiči a uvazovali o jejich slovech.
Svátek matek jsme v Československu slavíváli v tomto duchu. Chtěli jsme, aby se mladí
lidé zamýšleli nad svými rodiči, zvláště nad
svými maminkami. Přáli bychom si, abyste po
přečtení těchto řádků udělali totéž.

Povídáme o maminkách
Když se děťátko narodí a je takové malounké, že se celé vejde do náručí, maminka sc
o ně přepečlivě stará. Dává mu mléčko, koupe
je, převinuje a chrání je, aby se mu nic zlého
nestalo. Když je uspává, pěkně mu zpívá:
Hajej můj andílku,
hajej a spi.
Matička kolébá
děťátko svý.
Hajej, malej, hajej, dalej.

Maminka učí děti modlit. Večer jim předříká
vá tu pěknou modlitbičku, kterou se modlívali
Broučci:
>Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodinem

A jiná z maminčiných modlitbiček, také se jí
naučila od Broučků.
»O náš milý Bože,
povstali jsme s lože,
a pěkně tč prosíme,
dej, ať se tč bojíme,
bojíme a posloucháme
a při tom se rádi márnej

Všechny říkanky, které děti umíte, jste nej
dříve slyšely od maminky.
vjedna, dvě, Honza jde,
nese pytel mouky,
bába se raduje, že bude pící dolky.n
*

MÁJOVÁ KRAJINA
JAROSLAV SEIFERT
Chomáčky trnek na mezích,
potoky jako lesklé stuhy,
zazpívá skřivan, sotva ztich,
chomáčky trnek na mezích
pro pastýře i dobrodruhy.

Zelená louka u lesa,
k večeru zhasnou pampelišky
a rozsvítí se nebesa,
zelená louka u lesa
a hvězdy nani svítí s výšky.

Ružové kvéty jabloní
— ta barva, ta mě okouzlila,
jsou krásné, ale nevoní,
růžové květy jabloní
a ještě krásnější je bílá.

Dělnický průvod zůstal stát,
by jiný mohl se k nim přidat,
a všichni dali na kabát,
když průvod náhle zůstal stál
do dírky rudý karaíiát.

Po silnici jde procesí
a miři k Staré Boleslavi,
korouhve bílé nese si,
po silnici jde procesí
a cestou boží muka zdraví.

Den májový, den májový,
vrouběji cestu čerstvé květy,
co můžem ztratit? Okovy!
Den májový, den májový,
a získat můžem celé světy!

Ach, Cechy krásné, Cechy mé
— v hospodě skrytě vyhrávají,
v hospodě, kterou nezříme,
ach, Cechy krásné, Cechy mé,
a ještě krásnější jste v máji.

Ach, Cechy krásné, Cechy mé,
v hospodě skryté vyhrávají,
v hospodě, kterou nezříme,
ach, Cechy krásné, Cechy mé,
a ještě krásnější jste v máji.

Rada Svobodného Československa ve Washingtone uvedla na knižní trh Českou knihu:

ČESKOSLOVENSKO

> Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky,
a trojniček na tabáček,
bude z tebe najdaláčck.*

Když je děťátko větší, stále se maminky na
něco vyptává a chce, aby mu něco vyprávěla.
Maminka má mnoho práce, musí uklízet, musí
vařit, musí šít a spravovat, ale při práci si
vždycky najde chvilku, aby se s děťátkem po
mazlila a vyprávěla mu:
:>Spadla moucha do capoucha
zlámala si koleno,
tři neděle naříkala,
luze ji to bolelo.*

Maminka říká: „Jiříku, nech ten nůž, řízneš
se do prstu a bude tě to bolet!" Ale Jirka ne
poslouchá, hraje si s nožem a fik, šmik a řízne
se do prstu. Začne mu téct krev a Jirka začne
křičet, ne křičet, ale řvát jakoby ho někdo na
vidličky biaL „Mamini!"
Maminka přiběhne, ránu mu ošetří, prst za
váže. Jirka síce ještě křičí, ale když nevidí krev,
přestane sa bát. Maminka ho vezme na klín,
houpá ho a říká:

>A já brouček, sekal souček,
usek jsem si paleček.
Sel jsem k panu doktorovi,
aby mně dal páseček.
A pan doktor povídal:
,,Co sis, broučku, udé!al?”«
»A já brouček, sekal souček,
usek jsem si paleček----------- «

Kniha popisuje nynější Československo, které bylo dříve kvetoucí demokracií, ale dnes je
sovětskou vyssóvanou kolonií. Podává svědectví krajanů i cizinců o návštěvách v Českosloven
sku a o policejním režimu a teroru v zemi. Kniha je psána jasným, lidovým slohem a opa
třena četnými vyobrazeními, která podávají ukázky toho, co dokázal čs. demokratický režim
To jsou maminčiny říkánky, ale ona jich zná
za prvých dvacet let skutečné svobody. Cena knihy je pět dolarů a lze ji objednat v admini
straci Českého Slova v Mnichově, anebo přímo na: Council of Free Czechoslovakia, 2051 Park ještě víc. Pěkně poproste a ona vám je bude
předříkávat.
Road, N. W. Washington 10, D. C. USA.

