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100 LET

Násilný komunistický puč v únoru
1948 znamenat v Cesxosiovensku ko
nec svobodného československého
Sokolstva a zničení jeho organisace.
Neznamenal však zničeni a konec
Tyršova a růgnerova sokolství. Důka
zem roho je siaie vzrůstající a úspeš
ná činnost Sokolstva ve svoboanem
světě.
V udržováni a šíření sokolských zá
sad a sokolské prače pokračuji nejen
všechny sokolské jednoty ve Spoje
ných síáiech, sdružené v Americké
Obci Sokolské a v Slovenské Tělo
cvičné Jednotě Sokol v UhA, ale i
všechny sokolské jednoty ve svobod
ném zahraničí, které drive tvořily sou
část Zahraniční župy československé
Obce Sokolské a které byly založeny
ve svobodném světě po roce 1948.
Tisíce sokolských bratří a sester
bylo nuceno po komunistickém puči
opustit svou vlast, avšak ve svobod
ném zahraničí hned od počátku po
kračovali — a pokračuji v sokolské
práci, která jim byla doma znemož
něna.
Vedeni sokolskými ideály, bez jaké
koliv pomoci, pouze svými vlastními
silami vybudovali ve svobodném svě
tě organisaci svobodného Čs. Sokol
stva v zahraničí, které dnes sdružuje
sokolské jednoty ve čtyřech dílech
světa — v západní Evropě, v severní
Africe, v Kanadě, v Argentině a v
Austrálii.
S hrdostí si dnes uvědomujeme, že
je to v dnešní vážné době jedna z
nejsilnějších a nejpevnějších čs. organisací ve svobodném světě, která spo
juje sokolské bratry a sestry, vzdálené
od sebe tisíce mil, avšak spojené jed
nou myšlenkou — myšlenkou sokol
skou — bez rozdílu jakékoliv přísluš
nosti —> náboženské, politické či jiné,
jak tomu v Sokole vždy bylo — a jak
tomu bude i vždy v budoucnosti.
Čs. Sokolstvo v zahraničí uspořá
dalo již čtyři sokolské slety v Kana
dě — v roce 1953 v Torontu, v roce
1955 v Montrealu, v roce 1960 v NoRudí misionáři z Prahy — ministr
randě a v roce 1962 opět v Torontu,
dále slet Evropského okrsku v roce školství a kultury Dr. Fr. Kahuda, ne
1954 v Paříži, slet svobodného Sokol blaze proslulý spisovatel Dr. A. Hofstva v roce 1956 ve Vídni — a nyní meistr a prednostka odboru pro kul
Jubilejní slet svobodného čs. Sokol turní styky s Latinskou Amerikou Dr.
stva v zahraničí ve Vídni v červenci J. Pušová — pobyli v Mexiku celý
1962.
týden — od 29. dubna do 6. května.
Kromě sletů uspořádalo Čs. Sokol Přijeli s tím, aby sí vynutili „sesílení
stvo v zahraničí v letech 1957 až 1961 kulturních styků". Ze zpráv místního
již pět prázdninových táboru své Ev tisku je však patrno, že se svým plá
ropské oblasti —• v Rakousku, ve Švý nem naprosto ztroskotali. Chtě ne
chtě to přiznal i soudruh Kahuda, jenž
carech a ve Francii.
Dvanáctý rok již vydává svůj časo na tiskové konferenci m. j. prohlásil,
že k uskutečnění oficiálního kultur
pis „Čs. Sokol v zahraničí", který je
pojítkem všech sokolských bratří a ního plánu nedošlo, takže i nadále
sester, roztroušených po všech konči bude převládat přímý styk s různými
mexickými organisacemi a institucemi.
nách světa.
Jak je dále z reportáží mexických
Po dvanáct let pečuje o vysílání so listů známo, Dr. Kahuda na tiskové
kolských zpráv do Československa, konferenci nabízel návštěvu tisíců čs.
zvláště rozhlasovou stanicí Svobodné turistů, přijme-li Mexiko jejich koruny,
Evropy, která od roku 1950 do roku neboť socialistická ČSSR dolary ne
1962 vysílala již na 580 sokolských má... A za tyto koruny — podle
hlídek.
soudruha Dr. Kahudy — by pak Mexi
V západní Evropě pracuje Sokolstvo ko mohlo nakoupit čs. stroje ... —
již více než 90 roků. Jsou to sokolské
Ministr Kahuda též chválil mexickou
jednoty ve Vídni, v Paříži, v Londýně, kulturu; holedbal se tím, že se v ČSSR
v Curychu, v Bruselu, ve Štokholmu a hodně překládá z mexické literatury
ve Västerás ve Švédsku.
a citoval slavné malíře Orozco, RiV severní Africe pracuje sokolská veru a Siqueirose — komunisty, z
jednota v Casablance v Maroku, která nichž dva první již zemřeli a poslední,
má za sebou již 10 let činnosti, v kdysi zapletený do prvního nezdaře
Argentině, kde Sokolstvo pracuje již ného atentátu na Trockého, je t. č. v
více než půl století, pokračují v sokol žaláři za podvratnou činnosti Jak
ské prácí jednoty v Buenos Aires a ve známo, o jeho omilostnění čs. komu
Villa Dominico a v Austrálii je to pil nisté neúnavně zasazují. — Na otáz
ná sokolská jednota v Sydney, která ku o poměru ČSSR ke Kubě přiznal,
má za sebou již více než 10 let sokol že ji ČSSR podporuje na poli „prů
myslovém" tím, že tam posílá specia
ské práce.
listy a že podporuje výcvik Kubánců
Hlavními středisky sokolské práce v
v Praze (zapomněl však dodat, že
Kanadě, kde Sokolstvo v letošním Ju
ČSSR posílá na Kubu zbraně a že
bilejním roce století Sokolstva oslavilo
„průmyslový výcvik" v Praze je de
jíž 50 let své činnosti, jsou Toronto a facto vojenským výcvikem ...). — Ka
Ottawa v provincii Ontario a Mon- :
huda samozřejmě vychvaloval i vý
treal a Noranda v provincii Quebec.
chovný „socialistický systém" a vypo
čítával jeho „přednosti".
(Dokončení na str. 2.)
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ZDRAVÍME JUBILEJNÍ SLET SVOBODNÉHO SOKOLSTVA
VE VÍDNI 6. -8. ČERVENCE 1962

Mexiko odmítlo kulturní spolupráci s CSSR
Přítomní žurnalisté však nebyli s je to odejdou do komunistického ráje,
ho výkladem docela spokojeni a pro nechť si uvědomí, že tím nastoupí
to mu položili několik nepohodlných cestu k útoku na naše instituce a na
otázek, při nichž se soudruh Kahuda náš způsob života! Pak udělají nejlíp,
natolik rozlobil, že konferenci rychle když kromě stipendia okamžitě zažá
skončil! — Jedna z těchto otázek — dají o udělení čs. státního občanství,
podle místní revue — zněla: „V r. aby se úplně „těšili" výhodám dikta
1952 byl v Praze významný proces, tury proletariátu ..." —
Četné mexické listy referovaly — ve
při němž školní chlapec svědčil proti
svému otci, jenž pak byl odsouzen k , spojitosti s návštěvou čs. rudé dele
smrti; tento muž se jmenoval Frejka. gace — o skutečných poměrech v
Je tohle oficiální výchova dětí, když ČSSR. Na př. podrobně vysvětlily
pak přičiní smrt svých rodičů?" — Dr, svým čtenářům diskriminaci bývalé
Kahuda odvětil: „Neznám tento pří majetné třídy, vnucováni atheistické
pad, myslím, že se nikdy nestal.,. výchovy, degradování inteligence na
naše výchova nezapřičiňuje smrt ni manuelní pracovníky, usměrňování
koho ...!" — Druhá otázka: „Čs. kon spisovatelů atd. atd. — „špionáž pod
stituce z r. 1960 zdůrazňuje — abso heslem kulturních styků" byl název
lutní svobodu! Proč se omezuje čs. článku, jejž uveřejnili členové insti
občanům výjezd do ciziny? — Proč tuce „Frente Popular Anticomunisfa
existuje censura tisku a literatury? — de Mexico" a v němž — ještě před
Proč jsou malíři a literáti v žalářích?" příjezdem čs. kulturní delegace —
— Dr. Kahuda odpověděl (a ani se upozornili, že jde o „nebezpečné ko
studem nezačervenal); „Výjezd do ci munistické agenty s diplomatickými
ziny se neomezuje; důkaz toho je, že pasy a s oficiálními tituly, kteří se
já jsem tady. Není censura tisku a budou snažit zakročit ve prospěch
nemáme uvězněné malíře ani literá uvězněného malíře-komunisty Siquei
ty .. " —
rose..." — Též jistý čs. exulant upo
zornil v jednom z hlavních mexických
*
deníků na nebezpečí, které by Mexi
Protože se soudruh Kahuda v Me ku hrozilo, kdyby dovolilo, aby do
xiku zmínil, že v ČSSR studuje na sti země přijížděli tzv. turisté z ČSSR.
pendia 4.000 studentů ze zahraničí — Zdůraznil, že by šlo jen a jen o spo
a že se tento počet brzo zvýší na lehlivé soudruhy, jejichž hlavní úkol
6.000 — byl v místním tisku uveřejněn by spočíval v rozšiřování rudé pro
protest asociace universitních studen pagandy.
tů latinsko-amerických s titulem „Co
A ještě další — pro soudruha Kahledá čs. komunistická mise?". V hudu a spo!. — hořká pilulka: za je
článku byl podrobně vylíčen případ jich pobytu zrušilo Mexiko čs. komu
brazilských studenfů-stipendístů, kteří nistický konsulát v průmyslovém mě
utekli z rudé Prahy po velkých obtí stě Monterrey a — lasf not least —
žích se strany úřadů, neboť se ne věnec s červenomodrobílou stuhou,
chtěli podrobit komunistické indoktri jejž členové pražské kulturní dele
naci. Protest končil: „Je-li tohle druh gace položili k pomníku mexických
kulturních styků, jež Dr. Kahuda chce velikánů, přes noc nenápadně zmi
posilovat, nechť o tom vědí ti, kteří zel...
sní o stipendiu v ČSSR! Jest!i-že přes
Dr. V. LÁSKA

ŠESTÝ ČERVENEC
Na zpáteční cestě z Jubilejního
sletu svobodného Sokolstva ve Vídni
zaslaví se výprava Americké Obce
Sokolské v Kostnici na Bodamském
jezeře, aby tam odhalila plaketu k
uctění památky Mistra Jana Husa.
Není to po prvé, co se město na némecko-švýcarských hranicích stalo
poutním místem čs. krajanů a exulan
tů. Protože se bráníme tomu, aby
chom nezesvětštěli docela, držíme se
Mistra Jana Husi ponejvíce jako štítu
v obraně proti všem, kdož by náš ná
rod chtěli pokořovat. Na Kostnici,
kde se odehrálo jedno z nejduchovnějších dramat středověku, jehož
hlavní postavou byl český kněz Páně,
neměli bychom se dívat, jak jsme
zvyklí, pouze jako na místo jedné z
tragedií českých dějin. Měli bychom
na ni spíše pohlížet jako na.zdroj, z
něhož můžeme čerpat posilu a po
vzbuzení v křesťanské víře a přesvěd
čení. Dosti často zapomínáme, že
Mistr Jan Hus byl především nábo
ženský reformátor, kazatel Božího
slova, hlasatel Boží pravdy, pro níž
vlastně podstoupil smrt. Usiloval pře
devším o to, aby Boží slovo bylo do
přáno všem, a to nejen theologům
a učencům, ale veškerému lidu obec
nému v jeho srozumitelné mateřštině.
Mistr Jan Hus pravil, že kdo miluje
Boží pravdu, miluje i svůj národ, a
sám šel příkladem. Burcoval národ k
pravdě Boží a probouzel z lhostej
nosti své spolubratry. Na cestu mu
dala světlo bible a studiem Písma
rostl. To ho přivedlo k tomu, že ne
mohl zůstat lhostejným k nepravostem
církve, a tak se dostal do konfliktu
s církevní vrchností, která ho povo
lala před kostnický církevní koncil.
Když nok stál pred soude*, kteří ho
nemohli usvědčit z porušení jediného
č/ánku Slova Božího, dodávala mu
právě poznaná pravda Boží posilu.
Neopustila jej ani tehdy, když stál na
hranici iváří v tvář smrti. Znovu opa
koval: „Dokažte mi, že bych byl jen
jeden jediný článek .slova Božího po
rušil, odvolám, co jsem kázal."
Od Husovy mučednické smrti se
převalilo mnoho časů. Nemusíme
myslet ani tak daleko, jenom uvážit
jedno jediné, že dvě stě let potom,
po bitvě na Bílé hoře, zůstala doma
jen hrstka věrných Čechů. To bylo to
sfádce Páně, jak se po všech těch po
hromách nazývali Bratři. Na toto
sfádce Páně, na tento lid Husův,
Chelčického a Komenského se zmen
šila také Husova pravda, duchovní
charakter křesťanské nauky a hluboké
víry. Kristova nauka je kulturní statek
lidstva. Ať si její podstatu promítáme
kterýmkoliv směrem, vždy musíme
uznat, že jsou v ní duchovní síly a
záměry Boží. Člověk sám je z jejich
podstaty. Takto oceňovali Mistra
Jana Husa největší postavy čs. dějin.
Dnes citujeme hlasy presidenta Osvo
boditele T. G. Masaryka a K. Havlíčka
Borovského.
T. G. M.
HUS a jeho následovníci jsou nám
vzorem mravní odhodlanosti, pev
nosti a náboženské opravdovosti. Hus
začal boj se světskostí církve a národ
šel za ním Jeho boj o vyšší mravnost
a zbožnost, zpečetěný obětí života,
byl bojem proti mravní dekadenci
církve.
(Světová revoluce)

Karel Havlíček Borovský:
Nám, kteří se snažíme o spravedli
vosti a svobodu jak duchovní tak i
světskou, kteří chceme pravé a čisté,
člověka ušlechťující, náboženství a
poctivou dle vůle lidu a k blahu lidu
zařízenou vládu, nám velice na tom
záležet! musí, aby se lidu strany to
hoto velikého muže, kterého nám
všichni vzdělaní a již svobodní náro
dové závidí, oči otevřeli, aby celý
náš národ v mistru Janu Husovi po
znal svého nejvěrnějšího přítele a
otce, jenž láskou svou k národu čes
kému a k pravdě největší lidskou
cenou, svým životem ochotně zaplatil. •
(Slovan roku 1850)’

Strana 2.

Před dvaceti roky zemřel
Václav J. Klofáč
Dne 10. července 1942, v době největší po
roby českého národa, kdy nacistické stanné
soudy popravovaly denně stovky českých vla
stenců, zemřel v Dobříkově u Chocně senátor
a zakladatel čs. národně sociální strany Václav
Jaroslav Klofáč. V. J. Klofáč náležel k poli
tické generaci, která v letech devadesátých se
pustila s nadšením a odvahou do boje za radi
kální řešení české otázky a hledala spojence
v pokrokových kruzích ostatních slovanských
národů. V Polsku to bylo postempové (pokro
kové) hnutí studentské, na Balkáně mladí nad
šenci, jichž snahou bylo osvobození Bulharska
a Srbska od turecké nadvlády, sjednocení Srbů
a Chorváta a sblížení všech Jihoslovanů, mezi
haličskými Rusíny ty skupiny, které chápaly, že
rakousko-uherská vláda ve svém zájmu vyvo
lává spory mezi Slovany, aby z nich mohla
sama těžit. V. J. Klofáč navštěvuje se svými
přáteli — Františkem Čížkem, Rašínem a So
kolem Krakov a Lvov, zajíždí do Bulharska a
Srbska o sleduje události v Chorvatsku, v
Bosně a Hercegovině. Roku 1904 se zúčastnil
jako zpravodaj Národní politiky rusko-japonské války a v lednu 1914 jel znovu do Ruska
a jednal se Sazanovem, jehož marně upozor
ňoval na blížící se válečný konflikt. Na říšské
radě vídeňské a v delegacích ostře kritísoval
rakousko-uherskou politiku na Balkáně, a
zvláště je památná jeho řeč o marmarošskosihotském procese s Rusíny na Podkarpatské
Rusi, která vyvolala ve světové veřejnosti pří
mo sensaci. Pro tuto činnost stal se V. J. Klo
fáč velmi populární osobou u všech slovan
ských národů.

Od svých studentských let vedl V. J. Klofáč
boj proti rakousko-uherskému militarismu —
a proti kastovnictví důsiojnictva. Roku 1892 od
mítl přijat hodnost důstojníka, protože nechtěl
podepsat revers, že nevstoupí do žádného taj
ného spolku. Po odbytí vojenské služby vy
volal známou aféru se slůvkem „zde" a hlásil
se při kontrolním shromáždění česky. Jeho pří
kladu následovala sta uvědomělých Čechů a
rakouská vláda, nechtějíc povoliti české hlá
šení, raději kontrolní shromáždění zrušila.
Ostrá Klofáčova kritika rakousko-uherského
militarismu vyvolala ve vídeňských monarchi
stických kruzích veliké pobouření. Je znám
rozčilený výrok císaře Františka Josefa, který
po jedné Klofáčově řeči v parlamentu pravil:
na armádu si nedám sahat!
Roku 1897 založil V. J. Klofáč stranu národně-socialistickou, jejímž vůdcem zůstal až
do její likvidace po Mnichovu. Na začátku
prvé světové války — 4. září 1914 — byl
zatčen a obžalován z velezrady. Byl prvním
českým politikem, kterého rakouské úřady
uvěznily. Po třech letech, dne 7. července 1917
byl po vyhlášení amnestie propuštěn na svo
bodu a ihned se opět vrhl s plnou vervou do
veřejného života. Stal se místopředsedou Svazu
českých poslanců a několik dnů před převratem
odejel s ostatními politickými vůdci do Švýcar
ska, aby se sešel s představiteli zahraničního
odboje. Do Švýcarska jel pres Vídeň, kde jej
císař Karel požádal, aby rozchod českých zemí
s Vídní se stal bez krveprolití. V Českosloven
ské republice se stal V. J. Klofáč od 14. listo
padu 1918 do 25. května 1920 ministrem ná
rodní obrany, léta byl předsedou a pak místo
předsedou senátu o nesporně mnoho přispěl k
vybudování Masarykovy republiky. Mnichov
ský diktát z 30. září 1938 jej zastihl již nemoc
ného, stále upoutaného na lůžko a těžká
choroba ho také zachránila před zatčením ge
stapem.

ČESKÉ SLOVO
VÝZNAMNÁ KRAJANSKÁ SLAVNOST V USA

Masarykova socha odhalena v Clevelandu
Česká kulturní zahrada v Clevelandu je sou
částí rozsáhlého Rockefellerova parku na bře
zích jezera Erie, v němž mají všechny národ
nostní skupiny žijící v Clevelande své vyhrazené
úseky, své zahrady, v nichž umisťují sochy a
památky na vedoucí postavy svého národa. A
tok v České kulturní zahradě najdete sochy
Jana Evangelisty Purkyně, Bedřicha Smetany,
Miroslava Tyrše, Boženy Němcové, Františka
Palackého, Jana Amose Komenského, Karla
Havlíčka, Antonína Dvořáka a jiných, a nedale
ko také na zvláště význačném místě pomník
generála M. R. Štefánika. Ale v tomto Parnassu
clevelandských Čechů a Slováků chyběla do
neděle 3. června 1962 jedna důležitá socha,
snad právě ta nejdůležitější — socha Tomáše G.
Masaryka. Bylo to proto, že v tomto kulturním
zákoutí smějí být postaveny jen sochy těch,
kdo už zemřeli před delší dobou. A poněvadž
letos v září uplyne pětadvacet let od Masary
kovy smrti, nabyl lim i on práva na postavení
pomníku v clevelandském parku a cievelandšií
krajané této možnosti rychle využili a postavili
jeho pomník na nejčestnější místo. Je to velká
bronzová busta, dílo sochaře Franka Jiroucha.
K jejímu slavnostnímu odhalení se v kulturní
zahradě sešla řada vedoucích zástupců města
Clevelandu i státu Ohio a zahájil je předseda
České kulturní zahrady a vedoucí redaktor
clevelandských krajanských novin „Nový svět",
Václav Hyvnar. Po něm měl krátký projev sta
rosta města Clevelandu, Anthony Celebrezze,
který řekl, že tato slavnost se právem koná v
Clevelandu, který Masaryk navštívil a kde žije
tolik Čechů a Slováků. Slavnost odhalení pom
níku Tomáši Masarykovi byla mu příslibem to
ho, že jednoho dne bude Československo zase
rozhodovat samo o svém osudu.
Byl to opravdu malebný pohled na všechny
ty barevné kroje a uniformy, na prapory sklo
něné v úctě kolem zahaleného ještě pomníku
a snad nejdojemnější byla uniforma dvou fran
couzských legionářů, věkem již schýlených, kteří
sem přišli se svou starou vlajkou vzdát poctu
svému někdejšímu nejvyššímu veliteli. Slavnostní
řečníci byli: profesor dr. František Schwarzenberg z Chicaga, který mluvil česky, a člen
amerického kongresu, poslanec českého původu
Charles Vaník, který měl projev anglický. Oba
líčili Masaryka jako vzor státníka i člověka a
dr. Schwarzenberg kromě toho vysvětlil Masa
rykův postoj ke komunismu, materialismu, tříd
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nímu boji i jiným problémům, kterými je zmí
tána současná doba. Poslanec Vcmik vysvětlil — NOVINY ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU —
podstatu práce Masarykovy za první světové vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Vydává
války a jeho světový koncept při budování a za redakci odpovídá J. Parma. Redakce a
nové Československé republiky. Masaryk znal administrace: České Slovo, Můnchen 27, Postznamenitě Ameriku — zdůrazňoval poslanec fach 91, Germany. Řídí redakční kruh. Tiskem
Vanik — a spolupracoval za války s presiden-1 Buchdruckerei Dr. Peter Belej, Můnchen 13,
tem Wilsonem. Demokratické zřízení Spojených ' Schleissheimer Str. 71. Podepsané články nemusí
států zvolil jako vzor pro ústavu své osvobo vždy vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané
zené vlasti. Masaryk věřil v mezinárodní demo rukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých vý
kracii, chtěl pro svět to, co viděl ve Spojených ■ tisků: Německo 85 Pfg., Rakousko 5 Sch., USA
státech. A tak sloužil jako velký president velké ' $0,25. * Předplatné na rok 1962: Austrálie
země. Poslanec Vaník to mínil ve smyslu mrav-' £ 1/10, Francie 12 NF, Itálie 1.400 Lir, Kanada
ním. — Masarykovo působení bude mít na' S 2,50, Maroko 13 Dir., Německo 8,50 DM, Nor
celý svět vliv déle než mnozí dovedou pochopil sko 15 Kr., Rakousko 55 Sch., Švédsko 11 Kr.,
anebo jsou schopni věřit. A poslanec Vaník při Švýcarsko 10 sfr., Velká Britanie £ 1, USA
pomněl zejména mladým lidem, kteří o Masa £2,50, ve všech ostatních zemích S 2,50, nebo
rykovi jen slyšeli, že to, co Masaryk zanechal, ekvivalent v tamní měně. Příplatek pro leteckou
je dědictví nesmírně důležité i pro ně — zá zásilku pro Severní Ameriku, Afriku a Blízký
sady spořádané vlády ve státě, koncept demo východ US $2,00 pro ostatní oblast US $3,00,
kracie, která musí zachovával sebekázeň, má-li nebo ekvivalent v místní měně. * Prosíme čte
náře, aby poukazovali předplatné zástupcům
zůstat nejlepší formou vlády.
Slavnost v Clevelande zaznamenala ještě jed listu ve své zemi a jim také sdělovali změny
nu významnou episodu. Československá národ adres. * Naši zástupci:
ní rada v Americe užila této příležitosti, aby AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
senátoru za stát Ohio Franku Lauschemu (který
Adelaido, Semaphore, S. A.
je slovinského původu) udělila zvláštní uznání BRAZÍLIE: Dr. Miroslav RAŠÍN, Chaixa Posta 2,
za podporu, kterou poskytuje snahám americ
Agencia Copacabana, Rio de Janeiro.
kých Čechů a Slováků v americkém kongrese. HOLANDSKO: Dr. Karel REMEŠ, v. Kretschmar
Senátor Lausche se pak ujal slova a jeho pro
v. Veenlaan 92, Hilversum.
jev byl novým příslibem pomoci věci Čechů a ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
Slováků. „Zde nejde jen o svobodu Českoslo KANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gerald Ave.,
venska, jde o věc daleko širšího významu. Jde Montreal — Ville Lasalle, P. Q.
o otázku, zda si udržíte svobodu — vy, já, kdo
MEXICO:
Dr. Václav LÁSKA, Campos Eliseos
žijeme ve Spojených státech. To co se sialo v
30o, Mexico 5, D. F.
roce 1948 v Československu, to chtějí komunisté
udělat i tobě — ty tam, malé děvčátko, i mně, NORSKO: Josef ANDRLE, Martin Borrebekkensvei 30, Aarvoll-Oslo.
nám všem." A v závěru své řeči senátor Lausche
vzrušeně slíbil, že vláda, jejíž je součástí, ale-; RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XV!., Helblinggasse 1—3.
Spon pokud on bude moci být v tom nápomo- i
cen, nikdy neuzavře žádnou smlouvu, která by 1 SPOJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
znamenala potvrzení tyranie a onoho zbavení
318, New York 21, N.Y.
svobody, kterým trpí lid Československa.
. ŠVÉDSKO: Karel MIKULÁŠEK, Ringborgsvägen 6,
Norkopping 1.
Slova senátora Lauscheho přijali účastníci Ii
slavnosti s jásotem. Bylo to opravdu důstojné VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÄCLAVÍK, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
vyvrcholení, po němž pak následovalo vlastní
S. W. 4.
odhalení sochy, které provedl sám mistr Jirou- !
cha a jeho žena — oba zřejmě vzrušeni váž j Z ostatních zemí oznamujte změny adres a
ností tohoto okamžiku. Vlajky se znovu sklo uhrazujte předplatné přiložením bankovního
nily a všichni postáli v tichém zamýšlení. A šeku, případně bankovek k dopisu přímo adjako závěr slavnosti zazněla Masarykova ob i minísfraci Českého Slova, Můnchen 27, Postlíbená písnička ..Ach synku, synku"...
I fach 91, Germany.

Dvacáté výročí popravy hrdinky a statečné bojovnice za práva
čs. žen — senátorky Františky Plamínkové -------------

Třicátého června 1942 za heidrichiády byla
popravena senátorka Plamínková. Dnes je tomu
dvacet let a proto na ni v tyto dny víc než
kdy jindy vzpomínáme. Plamínková patřila k
markantním zjevům našich veřejných pracovníků
za První republiky. Narodila se 5. února 1875.
Byla odborná učitelka a velmi horlivá pracov
nice za zrovnoprávnění žen. Už roku 1900 vyšel
její první spis „Občanská rovnoprávnost žen".
Za Rakouska prosazovala zrušení celibátu uči
telek a poštovních zaměstnankyň. Českosloven
ská republika otevřela brány její mnohostranné
činnosti, od roku 1923 byla předsedkyni „Žen
ské národní rady" a od roku 1925 pracovala v
senátě, zvolená hlasy československých národ
ních socialistů. Když ji, šedesátisedmiletou, na
cisté popravili, měla za sebou bohatý, činnoKlofáčovo jméno zůstává trvale spjato s hi rodý život, naplněný neúnavnou prací pro
storii a budováním prvé republiky a jeho ideje, ženy.
přes mnoho proměn, neztratily ani po dvaceti
Po druhé světové války se v Československu
letech na hodnotě.
utvořila „Společnost Františky Plamínkové",
která si vzala za úkol popularisovat její dílo
a seznamvoat české a slovenské ženy s její
prací a jejím tvůrčím podílem na ženském hnutí.
prahu
Společnost připravovala „Sborník", v němž přá
telé ve vzpomínkách zachytili hrdinný život této
století vynikající
ženy. Přítelkyně z mládí a věková
(Dokončení se str. 1.)
vrstevnice, profesorka Albína Honzáková na
psala pro „Sborník" obsáhlou studii o soukro
A tak dnes — po více než 14 letech komu mém životě Plamínkové, o jejich osobních záli
nistického úsilí o zničení sokolské myšlenky bách a její veřejné činnosti. Jedna z kapitol se
doma — ve svobodném světě — v západní zabývala jejím zápasem o volební právo žen,
Evropě, v Africe, v Americe a v Austrálii — jiná její vůdčí úlohou v ženském hnutí. Mladší
pracuje na 250 sokolských jednot, ve kterých je pracovnice doplnily obraz Plamínkové vzpomín
sdruženo více než 30.000 Sokolů — kromě vel kami na spolupráci s ní za První republiky, na
kého počtu sokolské mládeže. A vedle nich — její politický význam a její zahraniční styky,
ve všech pěti dílech světa — je roztroušena jimiž uvedla československé ženy do mezi
řada sokolských bratří a sester, kteří se všude národních hnutí. Vzpomínky spoluvězeňkyň z
— podle svých sil — snaží šířit znalost sokol nacistického kriminálu vydaly svědectví o její
ské myšlenky a upozorňovat na její význam.
statečnosti ve vězení a její neochvějné víře v
Na prahu nového sokolského století — při demokratické ideály.
Jubilejním sletu svobodného Čs. Sokolstva v
Ve „Sborníku" měl být také v plném znění
zahraničí ve Vídni — znovu si proto uvědomu dopis Plamínkové, který napsala v předmni
jeme sílu a svěžest sokolské myšlenky, která chovské úzkostí Hitlerovi a ve kterém statečně
nás povede i na naší další cestě — na cestě, obhajovala spravedlivou věc našeho národa.
jejímž cílem je obovení svobody a demokra Tento nebojácný postoj ji přivedl do vězení.
cie, jakož i radostné sokolské práce, v naší
„Sborník" bohužel nevyšel, protože po únoru
drahé vlasti.
1948 poručili komunisté rozmetat připravenou
Všichni pevně věříme, že Sokol bude jednou sazbu. Tento čin však nezamezil, aby všichni,
opět oporou a páteři našeho znovu svobodné kdož Plamínkovou znali, trvale nevydávali svě
ho národa! S touto pevnou vírou vstupujeme dectví o její bohaté činnosti a její nekompro
misní statečnosti. Senátorku Plamínkovou nelze
do dalšího století sokolské práce!

Na
nového sokolského
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odepsat z našeho veřejného života v prvních odporu ani proti volebnímu hnutí, které se v
jiných zemích setkávalo se živelným odporem.
desítiletích svobodná republiky.
Naopak, ženský poslanec byl zvolen víc jak
Budiž jí věčná paměť!
třemi čtvrtinami mužských hlasů proti mužskému
Na podzim roku 1928 napsala senátorka F. F. kandidátovi.Plamínková pro „Bulletin" „Mezinárodní ženské
rady" v Londýně několik poznámek o práci
československých žen. Vybrali jsme podstatné
části z této práce.
K poznámkám Františky Plamínkové napsal
:>Obnovený československý stál dal svým že president Masaryk stručný projev, který vysel v
nám ihned úplnou rovnop.á\ nost s muži. Je „Bulletinu" současně s článkem paní senátorky.
tomu právě deset let — zdánlivě doba dosta
Také z tohoto Masarykem nazvaného „Dodat
tečná pro posudek výsledků. Ale hodnotit práci,
kterou přinášejí ženy do národního života, není ku" otiskujeme několik vět:
snadno. Nelze jasně postihnout, co vyplynulo
K vývodům paní Plamínkové zdůraznil bych
z jejich iniciativy, co z jejich inspirace, kde
jen své přesvědčení, jehož jsem nabyl dlouho
vedly a kde jen pomáhaly.
letou zkušeností o pozorováním našeho národ
Ženy vnesly do svobodné republiky velkou ního života a pozorováním života u jiných ná
vážnost k občanským úkolům, porozumění pro rodů. Nevidím žádné superiority mužů nad že
bolesti sociálně slabých, obdivuhodnou oběta nami, am rozumové, ani mravní a ani fysické —
vost, energii a vytrvalost v práci pří odklizo aspoň ne nervové, když připouštím vyvinutější
vání sociálních chorob fysických i mravních. Do svaly. Vidím hlavní a přirozený rozdíl mezi
vedly v mužích získati této práci neobyčejný ženou a mužem v lom, že žena, stávajíc se
zájem. Jsou ve svém celku ochrankyněmi demo matkou, musí se poměrně na delší dobu vý
kracie a oporou mírové politiky. Spolupracují lučněji věnovat funkcím a povinnostem mater
dobře na tvorbě přátelských styků mezi ná ským. —
rody. a
Jen se podívejte na povolání žen! Myslíte, že
*
učitelování ve školách ci ve školkách je méně
namáhavé než nošení těžkých břemen? Dávat
O emancipačním hnutí československých žen pozor na děti, k tornu není třeba méně nervo
vé síly než k mužským zaměstnáním, třeba sebe
napsala F. F. Plamínková:
těžším. Být slenografkami, typistkami, telegra»Charakteristickým rysem emancipačního hnu fistkami, ošetřovatelkami o tak dále, to že je
tí jest, že jeho ženoucí silou byly motivy mrav lehké zaměstnání? A mít každý rok dítě, vy
ní, uznání lidské důstojnosti v ženě a vážností chovat půl iuctu dětí a starat se dnem i nocí
k ní, uznání lidské rovnosti s mužem. Momenty o ně, žít půl dne v kuchyni a vést denní, p:cihospodářské přicházely teprve dodatečně. No vidlem skrovné hospodářství, to že je lehčí než
sitelkami ženské emancipace u nás byly přede zaměstnání muže? Ten si odbaví svých osm
vším střední vrstvy, ač i ženy dělnické, dík hodin, a pak je volný a jde si odpočinout do
prozíravostí jejich vůdkyň, se v rozhodných hospody ke kamarádům, chodí do kavárny, do
chvílích připojovaly.
klubu nebo na schůze-------to že je těžší než
Prostředky byly: usilování o stejné vzdělání, ta denní, stálá jednotvárná dřina jeho ženy? —
zmravnění života a zákonné zrovnoprávnění
Rozumí se samo sebou, že chyby jsou také
s mužem.
u žen, ale jsou také u mužů, chyby jsou v celé
Konečný cíl hnutí byl: Zharmonisovat vzájem naši kultuře; ale nebudu teď mudroval o tom,
ný poměr obou pohlaví. Příznačné vlastnosti která polovice našeho a všech ostatních ná
hnutí byly neobyčejná jasnost v cílech, značná, rodů je více vinna------- souhlasím s paní Plapřirozená politická zralost a neúchylná vytrva mínkovou a se všemi rozumnými zastanci žen,
lost, ba průbojnost. Velmi zajímavým zjevem že úsilí žen o rovnoprávnost s muži je správné,
byla oddaná spolupráce mnohých mužů, teore a přeji mu proto všeho úspěchu.tiků i praktiků, a to nejlepších z dobrých. Muži
T. G. Masaryk
spolupracovali na emancipaci. Nebylo vůbec

