Noviny československého
exilu

Die Zeitschrift der tschedioslowakischcn Exulanten
«

The Newspaper of the
Czechoslovak Exiles

České Slovo

Ročník 8, číslo 8

Září 1962

Le Journal des exňlés
Tchécoslovaquei

MASARYK
A EVROPSKÉ SJEDNOCENÍ

MILOŠ VANÉK:

ZA NOCI,
KDY UMÍRAL

PETR ZENKL

.
y
*

O velikosti lidí nerozhodují konec
konců jejich přátelé a nepřátelé,
nýbrž historie, čas je zkušebným ka
menem opravdové velikosti, je soud
cem, proti němuž není odvolání,
soudcem spravedlivým a neúplatným.
V dnešní dynamické a upospíchané
době, v níž se události řítí, takže
není už pravdou dnes to, co se včera
zdálo správné, je období dvaceti pěti
let obdobím dlouhým. A ukáže-li se
dvacet pět let po smrti nějakého po
litika a státníka, že se dnes uskuteč
ňuje to, oč bojoval, ukazujeme sou
časně, že jde o politika a státníka
velkého. Dvacet pět let uplynulo od
smrti T. G. Masaryka, a dovolte mi,
abych jeho velikost ukázal jen na
jedné jediné otázce.
Srdce každého člověka, který miluje
svobodu, musí naplňovat radostí vý
voj věcí v západní Evropě. Po hospo
dářském úspěchu tak zvaného společ
ného trhu, sjednotícího Francii, Ně
mecko, Itálii a země Beneluxu, koneč
ně dochází i k jednáním o sjednoco
vání politické. Velká Británie a jiné
evropské země žádají o přijetí do
společenství. V Remeši, v městě, v
němž byli korunováni francouzští krá
lové, v městě Johanky z Areu, v hlav
ním městě Champagne, která byla
zhrocena statisíci mrtvými vojáky, de
filovalo v Červenci před presidentem
de GauHe a kancléřem Adenauerem
vojsko, které je jádrem vojska bu
doucí sjednocené Evropy. President
Kennedy ve známé řeči před guver
néry amerických států pozdravuje
novou Evropu a přihlašuje se k ní za
partnera nejvítanějšího. A ChruŠčov,
aby potvrdil velikost událostí, zatra
cuje sjednocenou Evropu, znamenají
cí konec jeho světovládných plánů.
Právem se dnes chválí nejen ti, kteří
v posledních letech k sjednocení Ev
ropy pracovali, nýbrž i ti, z jejichž
učení federalizovaná Evropa povstá
vá jako Fénix z popela dvou světo
vých válek, které byly především
hroznými občanskými válkami evropskými. Vzpomíná se dnes na Brianda,
na Coudenhove-Callergiho a na mno
hé jiné. Zapomíná se však na toho,
koho Bernard Show chtěl mít prvním
presidentem Spojených států evrop
ských — na T. G. Masaryka.
,
A přece každý si muže přečíst jeho
knihu NOVÁ EVROPA, kterou napsal
za první světové války a v níž vylíčil
své a československé válečné cíle.
Jen jeho nepřátelé a ti, kteří byli —
a snad ještě jsou — proti federalisovane a spojené Evropě, z něho uděláli jen bořitele říše Rakousko-Uherské. Lidé zasvěcení, ti, kteří znají dě
jiny devatenáctého století a začátku
století dvacátého, vědí, že Masaryk
byl přesvědčený federalista i v poli
tice Střední Evropy a v politice Rakousko-Uherského mocnářství, a že
teprve krátkozraká a germanisační
politika Habsburků, kteří se dostali
do vleku císařského Německa, Masaryka donutila, aby hledal sjednocení
Evropy nad hrobem rakouské a uherské monarchie. Federalisace Evropy
nebyla Masarykovi jen nějakým oportunistickým požadavkem chvíle, nýbrž
organicky vyrostla z politiky české, z
politiky, která chtěla učinit z habsburské monarchie federalisované soustátí
svobodných a vládnoucích si národů,
které mělo být vzorem celé Evropě.
Federalisace Rakouska byla ostatně
cílem celoživotního úsilí Masarykova
učitele a velkého předchůdce Palackého, který jako politik a historik
promyslil dějiny Evropy, viděné z jejího středu, jako málokdo jiný. A
když se za první světové války Masaryk ocitl ve středu evropského poli
tického dění, při vsí své touze po
osvobození Čechů a Slováků z útisku
nezapomněl na matku Evropu, a v
osvobození vlastního národa viděl jen
užitečný a nutný krok k jejímu dobrovolnému a svobodnému sjednocení.
Masarykovi nepřátelé mu vyčítali
„balkanisaci" Evropy. Přece však druhá světová válka nevyšla z osvoboze-

V pětaosmdesátém roce svého ži
vota, v roce 1935, se Tomáš MASA
RYK vzdal úřadu presidenta republi
ky. Tou dobou byla Československá
republika pořád ještě ostrovem práv
ního pořádku, demokratických svo
bod, poměrného blahobytu a míru
milovné spolupráce ve Střední Evro
pě, zmítané křečemi narůstajícího
nacismu a fašismu, nesvobody, hro
madné bídy a politické persekuce.
Znovu se hrnuly tisíce, ba deseti
tisíce politických uprchlíku z balkán
ských zemi, z Německa a z Rakouska
do tohoto útočiště. Opatřovali jsme
jim střechu nad hlavou nebo peníze
na cestu do západní Evropy. V té
době již za živa vyrostla MASARY
KOVA postava v legendu, v TatíčkaOsvoboditele, ve ztělesnění ^zlatého
věku Československé republiky". Ob
divu hodná vitálnost, úspěšná životní
dráha, moudrost, osobní i politická
mravnost a sebekázeň daly jeho po
stavě organicky vyrůst ve velikou,
ba snad v největší mravní a politic
kou autoritu, jaká se kdy v které
zemi zrodila, a to bez jakékoli umělé
propagandou, a ovšem i bez násilí a
terorismu. Nebyl jen knižním filoso
fem. Byl to hned od začátku veliký
reformátor, jehož každé slovo bvlo v
souladu se skutečným jeho smýšle
ním a ovšem i s jeho každým činem,
jako by byla sama prozřetelnost
bystřila jeho intuici směrem k zdo
konalování i sebe sama, i svého ná
roda a jeho společenských složek k
větší zralosti, k činům sebeosvobozeni a k větší odpovědnosti ve svo
bodě.

Byla to tato intuice, která MASA
RYKA vedla k lomu, auy myšlenkově
československou věc spojoval s oně
mi historickými proudy, jimiž žila
Evropa, zejména západní Evropa.

ných národů, nýbrž z diktátorských
státu — přece Masaryk na stránce 436
českého vydání své Světové revoluce
,napsal: „Spojené státy Evropy přestá
,vají být utopií" — aby v této své
,vítězné knize definoval svou víru ve
.sjednocenou Evropu.
Masarykovi se národnost a mezi।národnost nevylučují, nýbrž doplňuji.
'V „Nové Evropě" píše: „Národové ।
j
jsou
přirozenými orgány člověčen-1

štva, člověčenstvo není něco nad
národního, ono je organisací jednot
livých národů. Jestliže tedy jednot
liví národové usilují o svou samostat
nost a snaží se rozbít státy, jichž
částí dosud byli, není to boj proti
mezinárodnosti a lidstvu, nýbrž boj
proti utlačovatelům, kteří zneužívají
států k nivelisaci a politické jedno
tvárnosti. Lidstvo nespěje k jedno
tvárnosti, nýbrž k jednotě — a právě

osvobození národů umožní organic
kou asociaci, federaci národů Evropy
a celého lidstva." Všimněme si, jak
jsou tato slova dnes živá: i dnes boj
ve Střední Evropě proti utlačovatelům,
je boj pro evropskou federaci. A boj
proti tomu, čemu Masaryk říká „jedno
tvárnost", je bojem proti satelitství a
komunistické nivelisaci.

(Pokračování na str. 2.)

Stalinova obluda nad Prahou zmizí
Začněme zprávou, kterou vysílaly
<čs. rozhlasové stanice ve středu ve
<čer dne 8. srpna. Pravilo se v ní, že
, ,politicko-odborná komise" pověřená
ijstředním výborem KSČ, aby vypra<:ovala návrhy na využití misia po
íStalinově pomníku v Praze prý „po
<drobně posoudila podněty, které jí ve
;značném počtu zaslali občané Prahy
i। pracující z jiných míst republiky". A
(doporučila zřídit na místě pomníku
, ,nevelkou budovu", která má sloužit
:společenskému a kulturnímu žívoiu
I^rahy. Tato stavba bude realizována
, ,v příštích letech".
Ve zprávě se dále zdůrazňuje, že
1iento návrh „politicko-odborné komi
:se" byl v červnu a červenci t. r. před
I ežeň k posouzení „stranické i ostat■ií veřejnosti", která jej schválila. —
Jak vidíte, máme dnes v Českoslo
<vensku při nejmenším dvojí veřejnost.
.Jednak tu „stranickou", jednak tu
, ,ostatní". A bude vás jistě zajímat
<skutečnost, že o dvouměsíčním projedilávání konečného návrhu Stalinovy
I<omise nepronikla do novin ani řádI<a, ačkoliv šlo o věc, která veřejnost
( tu nezvanou do schůzí, svolávaných
1(omunisty) jistě zajímala. —

Že se se Stalinovou obludou v Le cionáře, kteří rozuměli svému ře
tenských sadech bude něco dít ozná , meslu, nahradil muž, který se sice
mil šéf strany a státu Novotný už ! vyzná v taktice zákulisních mocen
loni v listopadu. Teprve v lednu t. r. ských bojů (byl velmi úspěšný, napři
byla pak ustavena zmíněná komise, klad, v zápolení se Slánským), ak
která nyní oznamuje, že se „v příštích jinak rozumí jen sepisování oběžníkí
letech" něco stane. Nedá se tedy říci, a nařízení, která mají úzký vztah 1
že by KSČ s odstraněním Stalina ně dogmatům komunismu, velmi mák
jak spěchala. Jistěže v tom hraje roli však společného s potřebami moder
skutečnost, že stalinismus zapustil ve ního průmyslového státu druhé polo
vládnoucích pražských kruzích hlubo , viny dvacátého století a jeho občanů
ké kořeny.
j Novotný se dostal k moci po Sta
íinově smrti. Na konci éry, o nu
A co s Novotným?
Docela nedaleko od Stalinovy sochy dneska už i z komunistických pramení
zasazené do stráně pod Letnou pře víme, že jí diktoval ne zcela normáln
bývá jiný nedořešený problém „ČSSR" mozek posedlý touhou po všemocen
ském postavení; posedlý myšlenkami
— Antonín Novotný.
Od případu s bývalým ministrem které neměly zdravý základ. Staline
vnitra Rudolfem Barákem (který byl vou smrtí začíná krize v komunistic
v dubnu odsouzen na 15 let) neutu kém hnutí, která se v dalších letec!
chají pověsti o údajně otřesené po šíří lavinovitě í do hloubky.
Novotný převzal tedy moc v době
zicí Novotného, o jeho možném pádu.
V červenci se o něm a o jeho režimu která postavilo komunistické vůdce
rozepsala celá řada i mezinárodně před docela nové úkoly a problém'
známých novin a časopisů včetně na — a bylo už delší dobu jasné a pc
příklad londýnských Times.
aféře Barák a z pohledu na dnešn
Není pochyby o tom, že Antonín hospodářskou situaci Československí
Novotný není tím komunistickým vůd je ještě zřetelnější, že si s nimi ne
cem, jakým byl třeba Klement Gott věděl a neví rady.
wald nebo ještě Zápotocký. Revolu I
(Pokračování na str. 2.)

UMÍRÁNÍ
Ještě se potom dva roky díval, jak
byl slíbil, ^jak to vcdeme«. Až na
konec, večer 13. září 1937, přišla z
lánského zámku, kde trávil svůj po
slední podzim, zlá zpráva. Každou
hodinou pak se zvěsti horšily. Před
půlnoci telefonoval Karel ČAPEK, že
už není naděje. Osmdesát sedm a půl
roků jako pochodeň hořel zázrak jeho
životní síly, ale nyní nám, všem nám
dohasínal. »Kdo by uměl spát, když
on umírá?« — ptal se Karel telefonem
a navrhl: »Přijďle, budeme bdít spolu.
Umíte tak hezky nahlas mlčet."
Úzká ulice číslo 3. na Královských
Vinohradech, druhé poschodí, pra
covna Karla ČAPKA, vynálezce robo
tů a krakatitu a mloků a autora tři
svazků HOVORŮ s T. G. M. — snad
v celé naší zemi jsem neznal místa
určenějšího pro tuto tryznu. Té noci
nám umíral více než otec: světlo na
šich životů, nedostižný vzor muže,
bojovníka, myslitele, člověka.
Zprvu jsme nemlčeli. Příliš živou
řečí k nám ještě před koncem, znova
mluvil tento bezpříkladně jasný kry
stal života žitého nadosobně, v ne
zištnosti a v chrabré, nad jiné stateč
né moudrosti. Znova jsme se podivo
vali jedinečnému souladu jeho slov
s činy^^lll^d s O[omsA.iu uuoujjug
a diplomata s vojákem svého lidu.
»To nebyl jen profesora, — říkal Ka
rel ČAPEK — »byl to také plukov
ník."
Karel uměl říkal, jako psával, ve
liké závěry jako malé: civilně, s pro
stou, nehledanou, oznamovací kadenci v tónu, v níž bylo zároveň také
něco tázavého, jako by si byl zvyk!
v relativistickém svém pragmatismu
skromně setrvával v předsíních po
znání. Ale formuloval s pádnou eko
nomičnosti stylu: »Kdo dokázal —
jako on — být kovářským učněm,
studentem, profesorem, poslancem,
vojákem, diplomatem a nakonec i
presidentem republiky s pořád stej
nou vážnosti, odpovědnosti intensitou,
důsledností, zaměřeností na jádra vě
ci, pilným rozhodným a odvážným?"
Znovu a znovu jsme se vraceli k
úměrnosti a jistotě, s jakou dovedl
dosovat odvahu a rozhodnost v poli
tických činech. ^Velebný kmetet"
oslovil kdysi za stara gratulant pade
sátiletého básníka Svatopluka Čecha.
V pětaosmdesátiletém MASARYKOVI
však nebylo nic ze starce. Bělovousý
T. G. M. se svou kostnatou, vysokou,
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štíhlou postavou a se svým úsměvem, ba srdeč
ným smíchem působil mladistvě. Až do konce
života si zachoval zvídavost, jak žijí a jak
smýšlí Udě, zejména mladší. To k vůli nim
četl i romány a moderní poesii. Takto jsme
vzpomínali. Á ještě leccos zde přidal Karel
ČAPEK z oněch částí »HOVOR0 S T. G. M.«,
které se nevešly do tištěného vydání pro příliš
osobní jejich přízvuk. »Snad až takhle za pa
desát let se to bude moci tisknout^ — mínil.
Sám však pohříchu přežil MASARYKA jen o
patnáct měsíců.
Tož málo jsme toho nemlčeli té noci. Každé
chvíle nás však přerušoval telefon. To buď
i jiní z přátel také bděli, aneb z Lán doléhaly
stále chmurnější a chmurnější zvěsti o nemilo
srdně klesajících počtech srdečních tepů a de
chu jeho. Až nakonec, někdy o půlpáté z rána,
telefon zase zazvonil. Karel zdvihl sluchátko
a po chvíli řekl: »Tak už není.a Ä my jsme
dlouho pomlčeli.
Až nakonec Karel poznamenal zase tím svým
civilně oznamujícím a trochu tázavým, jenže
nějak stísněným hlasem: .'>Někdy před Čtvrt
stoletím — pamatujete se? — MASARYK mlu
vil na pahorku, v lese u Tábora, na místě, kde
pět set let před ním kázával Mistr Jan HUS.
Před tisícihlavým zástupem lidí tehdy opako
val, co říkal HUS: „Hledej pravdu; slyš prav
du; mluv pravdu; uč pravdu; miluj pravdu; a
drž pravdu až do smrti."«
Takto jsme se modlili za mrtvého. Jenže ta
modlitba platila živým, před pětadvaceti jako
před pětisty léty.
Jeho národ a s ním i svět truchlili nad jeho
smrtí. Miliony lidi přijely do Prahy, ztišeny
stály až i dvanáct hodin ve frontě a dnem i
nocí pomalu postupovaly osmislupem, aby pak
uctivým svým mlčením, muži, ženy, starci i děti,
mohly pozdravit státní vlajku na černé jeho
rakvi. Hlavy státu projevovaly účast. Před
sedové vlád, zahraniční ministři, profesoři uni
versit a vynikající osobnosti přijely na po
hřeb. Národní zármutek Čechoslováků byl té
měř evropským zármutkem.

ODKAZ
Dodatečně se naše tehdejší city zdají být
předzvěsti veliké katastrofy, která tenkrát už
visela nad našimi hlavami. Sotva za rok po
MASARYKOVĚ smrti byla Československá
republika zkomolena Mnichovem. Tři měsíce
po té byl mrtev i Karel ČAPEK. A po dalších
třech měsících přišla nacistická okupace Česko
slovenska. MÁSARYKOVO životní dílo, svo
boda Čechů a Slováků ,bylo zničeno. Spolu s
ní byla zničena také svoboda všech malých
národů od Finska na severu až po Řecko na
jihu.
Konec druhé světové války pak přinesl změn
jen málo. Po krátkých třech letech svobody
jen poloviční byla v únoru 1948 bývalá naci
stická okupace ČSR vystřídána komunislickosovětskou diktaturou. MASARYKOVO životní
dílo dnes leží v troskách. Čechoslováci ve dva
cátém doletí už po třetí platí cizí moci výpalné za »svou« pravdu, která není než prav
dou celého ostatního kulturního světa. Ale
Češi a Slováci nejsou osamoceni. Všecky ná
rody střední, jihovýchodní a východní Evropy
prožívají pod patou Sovětů podobný útlak a
stejné utrpení. Všecky čekají na okamžik, až
ze své slabosti budou moci zase znova ukout
společnou silu, jako ji ukoval MASARYK. Soli
země pak bude, kdo bude umět lidi i věci spo
jovat, radikálně jit na kořen otázek a stavět,
stavět opatrně, humanitně, vpravdě socialistic
ky, ve svobodě — zkrátka zase po masarykovsku. A pak, pak zase pravda zvítězí.
Hořejší vzpomínka vyšla před dvanácti lety
v Holandsku. Tehdy oslavila Holandská strana
Práce sté výročí narozenin Tomáše G. MASA
RYKA tím, že vydala na jaře roku 1950 v Am
sterodamu jeho životopis z péra Miloše VAŇ
KA, bývalého šéfredaktora sodálně-demokraiického deníku PRÁVO LIDU z Prahy, který
tou dobou pobýval v Holandsku v exilu. Byla
to malá, ale pietně vypravená brožurka. Pro
dávala se, zač kdo dal, neboť její čistý výnos
byl určen ve prospěch uprchlíku ze zemí za Žel.
oponou. Vyšlo nejprve 10.000 výtisků. Ale čtyři
krát ji musili dotiskovat, takže úhrnný její ná
klad, 50.000 exemplářů, byl na holandské po
měry neobvykle vysoký. Byl nejen svědectvím,
jak živoucí vzbudila odezvu v holandské ve
řejnosti, ale znamenal také značný finanční
úspěch. Autor byl vyzván, aby navrhl, jak na
ložit s neočekávaným výtěžkem, kdyžtě se byl
vzhledem k účelu zřekl honoráře. I navrhl, aby
Holandská strana Práce z výtěžku pomohla
zabezpečit činnost Socialistické Unie exilových
stran ze zemi za Železnou oponou. Koos VORINK, tehdejší předseda Holandské strany Prá
ce, návrh nejen přijal, ale se své strany jej
ještě rozšířil tím, že navrhl, aby i ostatní stra
ny demokratického socialismu zvýšily své pří
spěvky Socialistické Internacionále tak, aby
činnost exilové Socialistické Unie byla zabez
pečena na trvalo. Což se stalo. Takto tedy
T. G. M. ještě po smrti hmotně i mravně po
máhal, jako za svého života, věci demokratic
kého socialismu.

HLEDÁ SE:
Jiří PÁCAL, n ar. 1920, z Prahy, který byl v
uprch. táboře Murnau a měl vyemigrovat
do Anglie. Kdo by o něm něco věděl, nechť
jej upozorní, že má v redakci důležité sdě
lení.
*
Karel LIMBURSKÝ, nar. 11. září 1931 v Praze,
příslušný do Sezimova Ústí. Odešel do za
hraničí 1. dubna 1949 z Nové Páky, kde
byl na základní odborné škole jako instala
térský učeň. Kdo by o něm něco věděl,
nechť sdělí redakci.

ČESKÉ SLOVO

Pád třetí pětiletky v ČSR
V úterý 14. srpna 1962 překvapil komunistický
tisk a rozhlas československou veřejnost sdě
lením, že komunistická strana připravuje pro
nikavou změnu v hospodářském životě. Třetí
pětiletka — vyhlašovaná za nejvyšší státní zá
kon — se zhroutila. V příštím roce bude komu
nistické plánování jen improvisovat a na roky
1964—1970 chce připravit nový, sedmiletý hos
podářský plán. První reakce zahraničního tisku
□ rozhlasu se shodla v názoru, že tyto změny
znamenají bankrot komunistické plánovací po
litiky, který se dostavil jako důsledek nereál
ných cílu, jichž si určilo vedení KSČ. Odbourání
pětiletky v Československu je nesporně vy
vrcholením hospodářských potíží, v níž se země
potácí již po několik let.
Čtyři dny před tímto překvapujícím sdělením
uveřejnilo Rudé právo projev Antonína Novot
ného, který tento komunistický sekretář a pre
sident pronesl jíž měsíc před tím, 10. července,
na zasedání ústředního výboru KSČ. Toto ne
obvyklé zdržení bylo příznakem rozkolísanosti,
která se zmocnila vedení KSČ tváří v tvář hos
podářským potížím, které již narůstají v poli
tickou krisi režimu. Jestliže censurní oddělení
ústředního sekretariátu KSČ musilo po celý
měsíc přistřihávat a předělávat Novotného
projev, než jej pustilo k uveřejnění, svědčí to
o rozviklanosti dosavadní generální linie,
která zřejmě nadále už není schopna vést stra
nu do nějakého „dalšího rozvoje socialistické
•společnosti", který se nyní pokouší onen doku
ment, jímž strana ohlásila tichý pohřeb třetí
oětiletce. V představách Antonína Novotného
^lán třetí pětiletky nebyl plněn ne proto, že
byl přehnaný a nereálný, ale hlavně proto, že
národní výbory a ředitelství podniku dole příliš ।
»i rt ř! IA kí n 11 veol rírttzwni
Irtl/ŕiln ŕ m n rKlřtm

zájmům" na úkor plnění celostátních a celo
společenských směrnic diktovaných shora. Po
dle A. Novotného — mezi pracujícími není dost
marx-leninské uvedomelosti a morálky, není
mezi nimi také dosti proletářsko-internacionální
solidarity, a prohlašuje A. Novotný — „bude
nutné upevnit státní a stranickou disciplinu,
zvýšit autoritu plánu, prohloubit marx-leninskou
uvědomělost, vdechnout do pracujících sociali
stickou morálku, produševnit pracující vyšším
stupněm internacionálne-proletářského solídarismu".
„Masy" už nediktují?
Těmito léky se podle A. Novotného „dá do
honit, co jsme zameškali". Jenže jsou to příliš
staré léky, které už byly prakticky vyzkoušeny
jako neúčinné. O tom nevývratně svědčí ne
plnění plánu a útěk od třetí pětiletky. V pat
náctém roce existence komunistické diktatury
právě v Československu se tyto léky vyjímají
podivně. Uvažme jen:VČSR je dnes okolo šesti
milionů pracujících. Skoro půldruhého milionu
z nich jsou členové strany — tedy tařka jedna
čtvrtina. V žádné jiné komunisty ovládané zemi,
ani v Sovětském svazu, neměla a nemá komu
nistická strana takovouto vysokou početní po
sici. Každý čtvrtý pracující v Československu je
komunisticky organisován a tím tedy v teorii
pomáhá vykonávat diktaturu strany. Po patnáct
let až do omrzení je vydán každodenně bub
nové palbě politické indoktrinace a propagan
dy. A s jakým výsledkem? Ukázalo se, že tato
nejmasovější ze všech masových komunistic
kých stran je naprosto neschopným, ba nevhod
ným nástrojem diktatury. Myslí a smýšlí opáčně, než si přeje vrchní diktátor Antonín Novofný. Může být o tom jistě přesvědčivější důkaz,
než je sám pád třetí pětiletky?
M. V.

Stalinova obluda nad Prahou, zmizí
(Dokončení se str. 1.)
Zatím se prosazuje tak, že upevňuje moc
aparátu komunistické strany, že chce vládnout
tvrdou rukou. Je to patrné (jde o příklad z nej
poslednější doby) z návrhu nových stanov KSČ,
které zdůrazňují její „vedoucí úlohu", rozšířená
práva stranických kádrů, a dále z řady hospo
dářských opatření, o nichž mluvíme na jiném
místě. —
Dneska lo Novotný se svou generální linií
zatím ještě vyhrává, ale vítězem zdaleka není.
Naopak, ukazuje se, že se i pro samotnou KSČ
stává problémem.
Změny ve vládě
Po zasedání ústředního výboru strany ve
dnech 10.—11.7. t. r. bylo ' oznámeno několik
změn ve složení vlády. Nejdůležitější z nich je
odvolání předválečného komunisty Ing. Otaka
ra Šimůnka z funkce předsedy Státní plánovací
komise. Jeho nástupcem se stal (což je pro
Novotného postup v poslední době typické)
Alois Indra, soudruh, který dlouhá léta tajemniičl na sekretariátech KSČ, naposled na sekre
tariátě ústředním. Veřejnosti je prakticky ne
znám.
Šimůnek zůstal náměstkem předsedy vlády,
odpovědným (podle úředního oznámení) „za
organizaci a řízení mezinárodní dělby práce,
za Státní plánovací komisi, zahraniční obchod
a jiné". Jde o nový úřad, který se postupně
vytváří ve vládách všech členských států tzv.
Rady vzájemné hospodářské pomoci (Komekon). Úkolem jeho nositelů je působit k urych
lení hospodářské integrace zemí sovětského
bloku — což je za dnešní ekonomické situace
těchto států funkce krajně nevděčná.
Dne 28. července bylo oznámeno, že po krát
ké těžké nemoci zemřel ve věku 48 let Rudolf
Strochaj. Výčet všech jeho funkcí by zabral ně
kolik řádek, uveďme tedy jen nejdůležitější:
Byl náměstkem předsedy vlády, předsedou Slo
venské národní rady a zasedal v politbyrech
jak KSČ tak KS Slovenska. Lze říci ještě přes
něji, že byl nejdůležitějším representantem Slo
venska v centrální vládě.
Jeho náhlá smrt znovu připomněla pověsti,
které se rozšířily letos na jaře v souvislosti se
zprávou jistého vídeňského listu, jenž uveřejnit
faksimile dokumentu, z něhož vysvítalo, že

ZEMŘEL PROFESOR DR. EDVARD MÍČEK
V terasském Austině byl 29. června 1962 po
hřben vynikající krajanský pracovník a peda
gog piofesor dr. Edvard Míček. Narodil se
roku 1891 ve Frýdku na Moravě, absolvoval
Karlovu universitu v Praze, studie v Londýně
a v Chicagu. Před třicetisedmi roky přišel do
Austinu, kde zasvětil svůj život vyučování slo
vanským jazykům. Prof. dr. Míček byl aktivně
činný v krajanském a veřejném životě. Během
druhé světové války přednášel v mnoha mě
stech Texasu, poučoval Američany o okupova
ném Československu a na;: smáhal čs. zahranič
nímu odboji za obnovu samostatnosti své vla
sti. Byl autorem knih o spisovateli L. N.Tolstém,
kterého znal osobně a jemuž se v mnoholetých
studiích věnoval: "The Reál Tolstoy" a "Tolstoy, the Artist and Humanisi". Pro Čechy ži
jící ve Spojených státech a v zahraničí napsal
čtyři čítánky, které pojmenoval: Jaro, Léto,
Podzim a Zima. Tyto knihy vydala Česká lite
rární společnost při texasské universitě. Tařka
celý svůj život usiloval o prohloubení
češtiny mezi Čecho-Američany, zvláště pak i
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Strechaj, když byl za války uvězněn, se zavázal
k spolupráci s Gestapem. Praha věrohodnost
této zprávy ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. A
mlčela i k pověsti, že uveřejnění tohoto doku
(Dokončeni úvodníku)
mentu nebylo Novotnému nemilé, protože se
Masaryk ve všech svých předválečných spi
mu Rudolf Strechaj stal nepohodlným.
sech poukazuje na soumrak svrchovanost ma
lých i velkých států a na potřebu větších poli
„Diskuse", které jimi nejsou
tických celků a mezinárodních organisací. Ma
K národním vlastnostem Čechů i Slováků saryk však nespojoval štátni svrchovanost s
patří záliba v mudrování nad vším, co je nové moci, se silou jednotlivých států, po způsobu
nebo sporné; konečný názor přichází až po Macchiavellího. Svrchovanost státu a lpění na
důkladném přetřásání všech pro a proti — po ni spojoval s jeho vnitřní strukturou a tvrdil, že
dle moderního slovníku po diskusi.
jen absolutistický stát může být dokonale
Demokracie, to byla pro nás pro všechny, v svrchovaný, nikoli stát demokratický. Masaryk
duchu výroku TGM, diskuse.
věděl, že i u velkého státu jeho svrchovanost
Komunisté velmi rádi používají vžitých tradic. musi být vykupována nelidským isolacionismem.
Dělají to tak, že je slovy, vnější formou pře Přimo se nám zdá, když čteme jeho spisy, že
vezmou, ale dají jim obsah, který potřebují pro v nich prorokuje vytvořeni železné opony a
svůj účel. A tak se v Československu od něko berlínské zdi, které jsou jen nelidskými a zalika lei konají tzv. celostátní diskuse. Tvrdí se, vrženihodnými prostředky uchování svrchova
že proto, aby se komunistická strana „poradila nosti SSSR a jejiho odporu k Evropě, která se
s lidem".
přirozeným procesem sjednocuje. Neboť v čem
Zrovna v těchto týdnech probíhá zase jedna spočívá vlastně jeho idea tak zvané světové
taková akce „diskusí": Od 1. do 31. srpna se revoluce? V demokratisaci Evropy a světa,
„diskutovalo" o návrhu stanov KSČ, od 25. v historii vždy zabránila, aby se Evropa sjedno
srpna do 30. září o dokumentu, v němž ústřed tila násilím, a která je ve dvacátém století tak
ní výbor strany tlumočí svoje názory na „vý silná, že zas jen násilí a holá síla tento sjednohledy" takzvaně socialistického budování.
covací proces může zadržet. Masaryk vždy a
Už z tohoto přesné načasovaného rozvrhu všude bojoval proti sjednocováni násilnému a
vidíte, že jde o diskusi, která nutně musí do pro organizaci svobodných států, jež řídí svo
uvozovek. A výroky oficiálních činitelů vás v bodní lidé.
tom jen utvrdí. Ocitujeme pouze jeden, který
Masaryk, jako známo, napsal významné dílo,
jsme četli ve slovenské „Pravdě" dne 6. srpna nazvané anglicky THE SPIRIT OF RUSS1A. Tento
t. r. a jehož autorem je hodnostář jistě povo název nepokládám za šťastný, poněvadž v ori
laný. Totiž ředitel Vysoké stranické školy v ginálu se dílo jmenuje RUSKO A EVROPA a
Bratislavě Daniel Šedo. — V diskusích, o nichž jeho obsahem je působení Evropy na Rusko a
byla řeč výše, podle jeho a jeho soudruhů ná obráceně. Z celého kontextu díla plyne, že
zoru „nemožno pripustiť nezodpovedné reči, Masaryk Rusko do Evropy nepočítal, že v něm
ktoré by len náznakom šírili ničím neodvod- viděl zvláštní sociologickou, etnickou i historic
nenú pochybnosť o tom, že strana, jej vedúce kou jednotku. Samozřejmě neviděl hranice
orgány vždy a za každých okolností sledujú mezi Ruskem a Evropou na Labi! Je největší
len konečný záujem pracujícich".
tragédii, že národy, jež Masaryk pomáhal osvo
Řeči pochybující o tomto cíli našich komunistů bozovat, aby tvořily integrálni část sjednocené
v čele s Novotným jsou. Nechtějí je soudruzi, Evropy, jsou dnes jakoby části Ruska! Je tra
nemohou prý připustit. To pak ovšem není gédii, že sto milionů obyvatel Střední a Vý
diskuse. A řešení podle přání komunistů vy chodní Evropy se nemůže připojit asi k 160 mi
regulované je samozřejmě řešením jen pře lionům západních Evropanů, aby tak sjedno
chodným, řešením jen načas, které se natrvalo cená Evropa i populačně vynikala nad 200 mi
neprosadí.
JO liónovým SSSR. Evropa není sjednocená, sjednocuje-Ii se jen Evropa západní, a již z důvodů
vojenskobranných je třeba, aby 550 tisíc čtve
mezi dětmi. Byl pohřben za velmi početné rečních mil Střední a Východní neruské Evropy
účasti universitních studentů, členů universitní se připojilo ke 450.000 čtverečních mil Evropy
fakulty a "Masonic Lodge", k níž zesnulý ná západní, která je příliš mělká, než aby mohla
svými prostředky čelit sovětskému útoku. Střed
ležel.
ní Evropa je části Evropy geopoliticky i histo
ricky. Ani na tento fakt, Masarykovi tak známý
PODĚKOVÁNÍ. Ze srdce děkuju všem, kdož a v jeho díle mistrně doložený, nemělo by se
o mých pětašedesátinách s tak hřejivou laska zapoímnat dnes — ve dnech radosti nad po
vostí vzpomenuli, ať už mé práce, nebo mého krokem rodící se federované Evropy. Aby naše
kalendáře. Chtěl jsem Vám všem poděkovat radost nebyla krátkého trvání!
osobně. Ale tato část administrativy osobního
Pětadvacet let uplynulo od Masarykovy smrtí.
života bez úspěchu soutěží s naléhavostmi ji Víc než čtyřicet let od napsání jeho NOVÉ
ného, méně osobního psaní. Xpž pěkně prosím, EVROPY. Ne Masarykovy sny se stávají skut
abych byl omluven a abych směl vděčnosti své kem — Masaryk nebyl žádný snílek. Spíše setba
dát tento tištěný, neméně vřelé cítěný tvar.
jim zasetá se konečně objevila na povrchu
Miloš Vaněk skrytých dějin Evropy, oněch dějin, jimž Masa
ryk tolik rozuměl. Snad ani my nebudeme sníl
ky, věříme-li dnes v jistotu jeho myšlenky a
Plzeň. Dne 19. srpna došlo u železniční sta doufáme-li, že jiné a ještě plodnější zrno po
nice Nezvěstíte k železniční nehodě, při které malu klíči pod povrchem politického dění dneš
byli zranění někteří cestující. Devět z nich bylo ka, jež vydá úrodu ještě radostnější, a to v
ponecháno v nemocničním ošetření. Nehodu podobě Evropy nerozdělené, Evropy skutečně
podle zprávy pražského rozhlasu vý- sjednocené, Evropy svobodné a Evropy skutečně nové.
pravčí a dva signalisté.

Masaryk a evropské sjednocení
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Čemu se doma smějí

Přehled sportovních aktualit

Novotný v ministerstvu zásobováni:
Jak jsme na tom s masem?«
Skvělá úroveň mistrovství světa vc sportovní
Ani ne na týden.
gymnastice v Praze — Japonsko zvítězilo nad
A jak s moukou?
SSSR — ČSR třetí gymnastickou velmocí
Ani na měsíc?
A s cukrem?
V nádherné pražské Sportovní halo vc Stro
Asi na dva.
movce sc ve dnech 3.—8. července sešli gym
To pro celou ČSR nebo jen pro Čechy a nasté a gymnastky 31 státu všech světadílů,
Moravu?
aby tu mezi sebou bojovali o 14 hrdých titulů
Kdepak! Jen pro nás dva.
mistrů světa v tomto u nás tak. populárním
sportu. A když světové mistrovství skončilo,
Žijeme v době elektrické energie: s vysokým nemohl se nikdo z předních expertů vyslovit
napětím, s velkým odporem, a nesmíme se o lom podniku jinak než, že to byl skutečný
dotknout vedeni.
vrchol v dosud uspořádaných 15 světových
*
šampionátech. Pražské mistrovství světa jen
Co jsou to Tatraplány?
potvrdilo vysokou úroveň gymnastiky, a při
Dopravní prostředky pracujícího lidu, kte neslo nevídané prvky neuvěřitelné obtížnosti.
rých používá výhradně prostřednictvím svých Vývoj ve sportovní gymnastice směřuje stále
zvolených zástupců.
více k akrobacii, která se stává náplni nejen
(Pozn. red. Tatraplan je největší auto Tatry.) prostných, ale i ve cvičeni na hrazdě, na kru
*
zích a na bradlech. Pražští diváci jako první
příznivci gymnastiky na světě vůbec viděli
Potkají se dva.
dvojné salto v prostných, a prohnutá salta s
Já musím do Řevnic.
obratem na hrazdě a na kruzích se stala běž
Co tam budeš dělat?
No, tam je přece konec fronty na maso z nou součásti sestav, které získaly na estetické
hodnotě. — Stejně jako už na všedi předešlých
Václavského náměstí!
světovýdi šampionátech, byla i v Praze nej
větší
pozornost upřena k soutěži mužů ve
Videňák přijel do Bratislavy a vidí stát lidi
dvanáctiboji družstev, kde se vždy rozhoduje
na maso. Ptá se, co to je.
o absolutním mistru světa. Po dramatických
Tam dávají maso.
Než bych tam tak dlouho stál, to si ho radši bojích získali zde světové prvenství Japonci,
kteří stejné jako už v r. 1960 na olympijských
koupím!
hrách v Římě porazili vysoce favorisovaný
*
team SSSR. O jejich absolutním světovém
V podniku:
prvenství rozhodly prostná a přeskok, ve kteDnes se jde na výstavu do musea.
rých malí, pružní, výbušní a skvěle připravení
Ale už jsme to všecko viděli.
A to ne — dnes vystavuji poslední vepřovou Japonci si svými originálními prvky, ojedině
lou obtížnosti, lahodnou komposici a svrdiokvlu.
vaným provedením získali sympatie mezinárod
*
Novotný přišel po projevu do rádia 4. květ ního sboru, rozhodčích, — naopak družstvo
SSSR dosáhlo v těchto dvou disciplínách men
na domů a Mme Novotná se do něho pustí:
Tondo, co jsi blbnul? Slibuješ lidem, co jim šího počtu bodů než třetí Čechoslováci.
nemůžeš splnit a víš, jaká je nálada! Nebudedi
Osm medajli čs. gymnastů
dost masa do roka, oběsí tě!
Pražské mistrovství světa znovu potvrdilo,
Ale neboj se, ženo, neoběsí, protože polom
že čs. gymnastika udržela krok se světovou'
ani ten špakát nebude!
výkonnosti špičkou. Čs. gymnasté a gymnastky
pokračovali tu v slavné tradici naší gymnastiky a stali se řádnými nástupci Hudce, Čady,
z měst a krajů
Gajdoše, Solorníka a dalších, když získali celkem 8 medajli: tři zlaté, tri stříbrné a dvě
Rožnov pod Rad. Festivalu písní a tanců bronzové. Z čs. mužů byl nejúspéšnější 22-lelý
Severomoravského kraje ve dnech 28. a 29. Přemysl Krbec z Litovle, absolvent strojní průčervence se zúčastnilo přes tisíc krojovaných myslovky (cvičí od pěti let), který, získal titul
zpěváků, tanečníků a lidových vyprávěčů ze mistra světa v přeskoku. Ve finálových bojích
triumfoval svým výbušným odrazem, teelmicvšech končin republiky. Nadšené ovace skli kou
dokonalostí při letu i skvělým dopadem,
dily především dětské soubory, cimbálové mu za které byl rozhodčími ohodnocen 9,9 b. (nejziky ze západního Slovenska i severních Čech. vyšší známka je >10«l). — Podruhé zazněla
Praha. Pří opravě Prašné brány byl učiněn pražskou Sportovní halou čs. hymna zásluhou
již druhý objev schránky s dokumenty. V pouz-, olympijské vítězky Evy Bosákové z Prahy, jedře ze zinkového plechu byl ukryt výlisk Ná jíž dokonale promyšlená a detailné propracurodních listů z 22. června 1884 a tři listiny. vana sestava na kladině nemá v současné době
Jedna z nich je nadepsána „Pamětní listina z stale ještě na světě konkurenci. Bosákova tak
získala za své sportovní kariéry už čtvrtou
Prašné věže od dělníků klempířských". Uvádí, zlatou medajli (na mistrovství světa v r. 1958
že opravy dělal J. Schulz a jeho syn Alois v Moskvě se-stala mistryní světa v prostných
Schulz. Pod jejich jmény pak stojí: „Pěkné po a na kladině a o dva roky později na olymzdravení na ty dělníci, kteří přijdou na tuto pijských hrách v Římě získala prvenství na klalistinu a aby se měli lepší, než jsme měli my." dině!) a k. tomu ještě stříbrnou za cvičení na
Je na ní ještě hrdé oznámení, že pracovali bradlech. Presto však na mistrovství světa v
Praze byla nejúspěšnější čs. gymnastkou 20i na Národním divadle po jeho vyhoření.
letá korespondentka z Prahy, Věra Čáslavská,
Uherské Hradiště. Při výzkumu slovanského která má podle názoru odborníků ještě velkou
hradiště na Valech u Mikulčic byly mj. na kariéru před sebou! Čáslavská získala titul
lezeny pecky broskví, švestek a slívy, což mistryně svéta v přeskoku a obsadila i druhé
svědčí o lom, že staří Slované znali ovoce a místo v boji o absolutní prvenství v gymuměli je i pěstovat. Výzkumy doplňují archeo naslickém osmiboji, když zůstala jen 298 tisícin
logové i studiem starých písmených pramenů. bodu za Ruskou Latyninovou. Na dosah ruky
měla i zlatou za cvičeni na bradlech, ale po
Tak zjistili, že výraz „mdilo" dosvědčuje, že svém velmi obtížném cviku (riskantní závěSlované znali mýdlo. O jeho znalosti i specia
lisované výrobě svědčí i staré názvy osad
jako např. Mydlovary, nebo Mydlná.
Praha. Československý komunistický rozhlas
Blansko. Nedávno byla dokončena instalace oznámil, že vyjdou sborníky o dějinách našich
žebřů v nově objevených podzemních pro krajanů v Americe: „Česká a slovenská děl
pastech za skaliskem „Indie" ve Sloupě. Ar nická emigrace v USA a První Internacionála"
cheologové se domnívají, že v těchto pro a „Češi a Slováci na americkém kontinentě za
pastech je klíč k dosud neodhalenému tajem druhé světové války". Ve zprávě se říká: „Dnes
ství bludiště mezi Sloupem a Macochou. Při mají naši krajané velkou úlohu v boji s reakční
letošních jarních mimořádných povodních v no emigrací, která štve proti našemu socialistické
vě objevených spodních patrech byl poprvé po mu zřízení." Doufejme, že se tato komunistická
zorován periodický vodopád mohutné veli propagační publikace pochlubí s jmény komu
kosti. Vodopád se řítil tzv. břitovým komínem nistických kolaborantů na půdě Spojených států.
Kralupy. V budově bývalého ONV bude za
z povrchových lučních ponorů ve Sloupě přímo
do hloubky asi 70 metrů. Zde jeho vody vytvo řízena nová nemocnice. Otevřena má být na
řily asi 12 m vysoký tok, jehož vody byly po přesrok a na interním, kožním a nervovém od
hlceny tzv. Kulmovou chodbou, ve' které po dělení bude mít 150 lůžek.
Jablonec. Sklářské a bižuterní výrobky na
tom prolomily novou neznámou cestu směrem
na jih k Macoše. Po opadnutí zanechaly po Jablonecku mají stále světovou pověst. Letos
sobě jen částečně otevřenou cestu novým dal prekročí roční export jabloneckého zboží hra
ším korytem se silným průvanem. Toto koryto nici 460 milionů korun. Výroba je rozdrobena
se v současné době pracně prokopává a chybí do několika set větších či menších provozoven
již jen několik málo metrů k volné suché cestě a dílen, v nichž pracuje vedle 10 tisíc stálých
dělníků asi 6 tisíc dělníků domáckých. Pro bu
k Macoše.
doucnost je velkým problémem najít mladé
Plzeň. Před sto roky projel po železnicí z
pracovníky, neboť v letech 1962—1975 odejde
Prahy do Plzně první vlak. Trať měla pouze
do důchodu více než osm tisíc pracovníků, tedy
13 stanic.
asi polovina jejich celkového dnešního stavu.
Praha. Počet obyvatel za posledních sto let Výroba bižuterie se však má proti roku 1960
se paíeronásobně zvýšil. Roku 1857 měla teh zvýšit do roku 1980 dvaapůlkrát a obdobně
dejší Praha 200.722 obyvatel a k 1. lednu 1962 se má zvýšit i rozsah exportu.
měla Praha již milion čtyři tisíce 970 obyvatel.
Bechyně. Při opravě zámku byly nalezeny
Loni zemřelo v Praze 10.627 lidí a narodilo se fresky z XV. století. Fresková výzdoba bude
8.497 dětí.
postupně obnovena ha celém zámku.
Praha. V rámci tzv. destalinisace došlo k
Brno. Brněnský komunistický rozhlas ne
dávno oznámil, že správa města vypracovala přejmenování některých pražských ulic. Stali
návrh na změnu několika desítek ulic, aby z nova ulice na Vinohradech byla přejmenována
ulic Brna zmizela jména legionářů a někomu- na Vinohradskou a ulice Žukova v Dejvicích,
nisti vědců, politiků a novinářů. A tak zmizí spojnice Náměstí říjnové revoluce s Kladen
jména těchto ulic: Jateční, Seminářská, Nouzo skou ulicí, doslalo jméno „Velvarská".
České Velenice. Občanskou svépomocí a po
vá, Jezuitská. Na jejich místo nastoupí jména
komunistických novinářů a „politiků" jako Jož vinnou účasti na brigádách vybudovali občané
ka Jabůrková, Řezáč, Jan Krejčí a pod. Brněn města zářivkové osvětlení, vykopali kanály pro
ští občané však budou nadále jmenovat ulice kabely a postavili stožáry. Odpracovali zdar
ma přes dva tisíce brigádnických hodin.
po svém.
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řečné roznožce!) zakopla nešťastné o dok Fotbalisté pražské Dukly mistry ligy — Sparta
žerď při seskoku a musela se tak spokojit je
po dramatickém boji zachráněna
s pálým místem. -- Skvělých výkonů dosáhl
Třetí
červencovou neděli skončila v republi
i oba čs. teamy. Ženy v sestavě: Čáslavská ce fotbalová
sezóna 1961/62, která bezpochyby
Bosákově. Svédová, Cmíralová, Růžičková
bude patřit k nejdramatičtějšíni v 61 letě histo
Tkdčíková, obhájily druhé místo na světě
rii
čc^ké,
později
čs. kopané vůbec! Vždyf ani
osmiboji, když téměř deselibodovou ztrátu z po skončení normálního
diodu mistrovství ne
SSSR z olympijských her v Římě snížily n
bylo jasné kdo jako třetí doprovodí do druhé
pouhé 2,388 bodu. Čs. družstvo mužů (Slastný ligy mužstva Trnavy a Kr. Pole, neboť pražská
Gajdoš, Klečku, Krbec, Kubíčka a Pazdera) p Sparta i Žilina měly po skončeni soutěže po
zakolísání ua kruzích a bradlech, mělo skvěl 25 bodech. A jelikož v ČSR při stejném počtu
proslná a cvičení na koni na šíř. a obsadilo v bodu rozhoduji vzájemná střetnutí, která skon
dvanácliboji velmi čestné třeli místo za Jc čila vždy nerozhodné, musela obé mužstva spo
ponskem a SSSR, ale před Číňany a držíte
lu sehrál na neutrální půdě v Brně třetí roz
irrr. n. ir 1. A m
rí i 1 Jtaiy.
If I r
bronzové rU
olympijské
medajle,
hodující utkáni. V dramatickém střetnutí zviMistři světa ve sportovní gymnastice
tézili dvěma brankami internacionála Maška v
posledních 13 minutách zápasu Sparťané nad
pro rok 1962
Žilinou
2:0 a zajistili si tak účast v dalším
Muži — Dvanácliboj družstev: Japonsko
dvanácliboj jednotlivců: Titov (SSSR); hrazda ročníku. — Mistrem ligy, a tím i účastníkem
Ono (Japonsko); bradla a kůň na šiř: Cerai Poháru evropských mistrů, se stali podle oče
(Jugoslávie); přeskok: Krbec (ČSR); kruhy káváni fotbalisté Dukly Praha, které trenuje
Titov (SSSR); prostná: Aihara a Endo (oba Ja bývalý hráč Sparty J. Vejvoda.
ponsko). — Ženy —• Osmiboj družstev: SSSR
Závěrečná tabulka 1. čs. fotbalové ligy
osmiboj jednollivkyň: Latyninovď (SSSR)
ročníku 1961/62
prostná: Latyninová (SSSR); kladina: Bosákovi
(ČSR); bradla: Pěrvušinová (SSSR); přeskok
1. Duklu Praha 35 bodů, score 81:30; 2. Nitra
Čáslavská (ČSR).
32 bodů, scoro 49:44; 3. RH Bratislava 30 b.;
4. Bohemians 29 b.; 5. Ostrava, 6. Hradec
)xiesiasina porazKQ very ouKove-ruzefove
Králové (oba po 28 bodech); 7. Slovan Brati
ve finále Wimbledonu
slava 27 b.; 8. Prešov, 9. Plzeň, 10. Kladno
Sensace, sensace a zase sensace, — jen tak (všitími po 26 bodech); 11. Sparta Praha 25 b.;
to a podobně se dá klasifikovat vítězný postup sestupuji: 12. Žilina 25 bodů; 13. Trnava 22 b.;
31-Ieté čs. represenlantky Věry Sukové-Puže- M Kr Pnlo .5 hndn
jové na letošním, už 76. neoficiálním tenisovém
mistrovství světa ve Wimbledonu! Po vítězství
TELEGRAFICKY
nad předními světovými hráčkami: Rakúšan
kou Schusterovou 6:1 a 6:3, Australankou LeFotbalisté pražské Dukly obhájili v USA
haneovou 8:6 a 6:3, obhájkyní titulu Angličan prvenství v mezinárodním turnaji, který je
kou Morlimerovou 1:6, 6:4 a 6:3, několika každoročně piopagačnini podnikem kopané ve
násobnou finalistkou Wimbledonu Američan Spojených státech, když po nerozhodné hře 1:1
kou Hardovou 6:4 a 6:3, porazila Suková v v Chicagu porazili svého vyzývatele, brazilský
$
semifinále
i dvojnásobnou, vítězku tohoto ne team ' America^ v New Yorku zaslouženě 2:1.
oficiálního
mistrovství světa, Brazilčanku Ma — Ačkoli čs. representačni team prohrál mezi
<
rii
i Esther Buenovou, 6:4 a 6:3, a probojovala státní utkání s lehkými atlety východního Ně
se
< ták nečekané jako první čs. tenistka v hi mecka v Jeně vysoko 83:128 b. (ženy v Plavně
storii
Wimbledonu do finále! Proti jejím po podlehly Němkám 39:78 b.), přece jen má čs.
‘
malejším
podáním, a drivům, které však měly íehká atletika několik borců evropské úrovně.
i
rychlost
a silu, nenašly všechny tyto přední Je to v prvé řadě tyčkař Tomášek, který na
i
světové
hráčky obranu. V předvečer závěreč závodech v Praze na Strahově zdolal druhou
‘
ného
utkání s 19-letou Američankou Karin Sus- srpnovou neděli laiku na 4,62 m, což jo nový
i
manovou
si však Suková přivodila výron v národní rekord. — O největší překvapení
i
kolníku,
a tak se zdálo, že k finálovému zá mistrovství prebiiky v tenisu se v Ostravě po
1
pasu
nebude
moci vůbec nastoupit. Angličtí staral mladý Slróbl, který ve finálo deklasoval
j
lékaři
se snažili dál bolestivé zranění do po několikanásobného přeborníka ČSR Jiřího Ja1
řádku,
ale povedlo se jim to jen do té míry, vorského 6:2, 6:0 a 6:3, a získal tak poprvé
i
že
i Suková mohla k utkání nastoupit. První set titul. — Čs. tenisté prohráli čtvrtfinálové utká
byl
poměrně vyrovnaný. Susmanova se sice ni Davisova poháru ve Stockholmu se Švédy
I
ujala
vedení 3:0, ale Suková dokázala bojov 0:5, a byli tak vyřazeni z další účasti v sou
i
nou
hrou, v níž sliídala zásahy u sítě s jistou těži. Družstvo .'Tře Kronor^ se pak stalo opět
i
hrou
ze' základní čáry, vyrovnat na 3:3. Po po osmi letech vítězem-evropského pásma Dá
1
hyblivější
Susmanova vsadila vše na rozhodný víš Cupn, když v závěrečném střetnuli pora
I
úLok,
při kterém Suková odvrátila pět setballů, zilo Italy 4:1. Tento velký úspěch Seveřanů
i
nakonec
však
prohrála 4:6. Ve druhé sadě vše připisují přední světoví experti čs. exulantovi
i
nasvědčovalo
obratu. Suková vedla 3:0. Ale J. Drobnému, který je od jara letošního roku
)
v’ 4. gamu bylo utkání rozhodnuto. Suková při coachcm švédského teamu. — Čs. fotbaloví do- •
jednom
z obětavých zákroků špatně došlápla rostenci hráli v Moskvě s mužstvem SSSR 0:0.
j
a■ obnovila si v plné míře zranění kotníku, a — V čele žebříčku čs. stolních tenistů pro rok
prohrála
i druhý set 4:6. — V. Suková je od 1962 je i tentokrát 38-letý Ivan Andreadis, před
]
r.
j 1937 (naposledy Polka Jedrzejowská!) první mladými pingpongisty Mikou a Stánkem. —
hráčkou
evropského kontinentu, která se pro Prvním soupeřem Dukly Prahy v Poháru ev
1
bojovala
do tínalo Wimbledonu. Málokdo i v ropských mistrů v kopané bude východoněmec
1
ČSR
ví, že je tenisovým samoukem a nikdy ký přeborník Vorwárts Berlin, jehož trenérem
«
jneměla trenéra. Od r. 1955, kdy nastoupila v je bývalý slavný čs. fotbalista Š. Čambal. —
jinonickém
zavedu Motolici jako úřednice I A konečně: Čs. házenkařky, kteié měly na
j
účtárny,
hraje za Spartak Motorlet a trenuje mistrovství světa v Bukurešti obhajovat svě
i
na
Štvanici vesměs s muži, neboť mezi čs. tové prvenství, prohrály v semifinále s Rui
ženami
ncmu soupeřku. 11. srpna se stala v; munkami, a obsadily tak jen 3. místo, když v
:
Ostravě
už po osmé přebornicí republiky, když rozhodujícím střetnutí zvítězily nad Jugoslavi
kami 6:5.
K. D. M.
ve
’ finále deklasovala Hořčičkovou 6:2 a 6:2.
KDO ZEMŘEL: V. Tichý, liter, historik a vy
davatel díla J. Vrchlického. — Dr. Rudolf Urbá
nek, prof. čs. dějin ve věku 89 let. — Václav
Kapr, lidový skladatel a zakl. pěv. a hudebních
souborů. — Milada Žáčkova, malířka květin
pod jménem V. Rcšek ve věku 71 let. — Luisa
Nedbalové, sestra hudebního skladatele Oska
ra Nedbala ve věku 92 let. — Ladislav Červin
ka, býv. řed. škol v Praze a škol Komenského
ve Vídni. — Zdeňka Fialová, odb. učitelka v. v.
a členka praž. Hlaholu. — František Mašek,
řed. školy z Prahy ve věku 90 let. — Ervín
Cyrus, děkan v. v. v Brandýse n. Lab. — JUDr.
František Kouba z Písku. — JUDr. Jiří Velkoborský z Prahy. — Dr. Karel Soukup, vrchní
soudní rada v. v. z Prahy. — Tomáš Bláha,
vrch. úč. řed. MNO z Prahy. — JUDr. Antonín
Koťátko z Prahy, 81. — MUDr. Karel Bulír, st.
městský okresní lékař v Krči. — Dr. Jaroslav
Komzák, vrch, rada v. v. z Prahy. — Martin
Bezděk, st. inspektor zemědělských škol z Pra
hy. — Dr. inž. Norbert Frejka z Prahy. — Jan
Weiss, úř. býv. Živnostenské banky v. v. z Pra
hy. — Antonín Beránek z Kraslic. — Docent
MVDR. Václav Pokorný z Prahy. — Antonín
Čech, ředitel pojišťovny z Prahy. — A. B. Holátková, býv. školnice mšť. školy ve Zbraslavi.
— Emílián Růžička z Jablonce n. Nis. — Inž.
Rud. Komárek, řed. státních lesů a statků v Tře
boni. — Rudolf Svoboda, korektor z Prahy. —
MUDr. Edita Davidová, odb. zubní lékařka z
Prahy. — Václav Strnad, major v. v. z Prahy. —
Václav Koukal, 68, z Prahy. — Karel Cihelka,
řed. Pošt, spořitelny v. v. v Praze. — Inž. Vik
tor Oliva z Prahy-Motolu.— Josef Vacek, centr,
insp. ČSD a přednosta dopravního úřadu Vršovice-Nusle ve věku 87 let. — MVDr. Oldřich
Pazderník z Prahy-Krče. — Josef Bezdíček, re
žisér Pražského rozhlasu, ve věku 62 Jet. —
Adolf Novotný, kožešník z Prahy-Celetné ulice.
— Inž. arch. Vladimír Frojda z Prahy. — Vác
lav Peer, řed. hl. města Prahy v. v. — Ferd.
Kraffer, úř. Státní banky v. v-.

DROBNÉ ZPRÁVY Z ČESKOSLOVENSKA
— Letos navštívilo Československo téměř tři
tisíce zahraničních krajanů, z nichž podstatnou
část tvořili krajané z Vídně.
— Padesát kanadských vysokoškolských pro
fesorů a studentů navštívilo Prahu a jiná čs.
města.
— Národní výbory mají získat ve vnitrozem
ských krajích do konce roku dalších 1500 pra
covníků pro čs. pohraničí, odkud se však lidé
stěhují do vnitrozemí.
— Československo postavilo od konce druhé
světové války v Latinské Americe, Asii a Africe
přes 150 průmyslových závodů a podílelo se
podstatnou měrou na hospodářské a politické
expansi komunistického bloku.
— Na čs. železnicích je vysoká úrazovost. V
letošním prvním čtvrtletí přišel skoro každý den
jeden cestující o život.
— V době sklizně třešní byl nedostatek česáčů, takže mnoho třešní zůstalo na stromech,
avšak před obchody s ovocem jsou nadále
fronty lidí.
— Na prázdniny do ČSR přijelo 50 dělí z vý
chodního Německa, 50 dětí z Belgie a dvacet
dětí z Francie. Byly to děti komunistů.
— Od nového školního roku bude v ČSSR
povinná ruština i v učňovských školách a na
odborných učilištích.
— Žňovou úrodu na polích hlídalo přes sto
tisíc protipožárních hlídek mládeže, avšak i tak
padlo za oběť ohni stovky hektarů obilí.
— Do Československa přijde na rekreaci 50
komunistických odborářů ze Sovětského svazu,
25 z Bulharska, 15 z Itálie a 75 z východního
Německa.
— Těžba uhli v čs. dolech je brzděna kritic
kým nedostatkem železničních vagonů.
— Evžen Erban prohlásil, že v ČSSR ročně
přibývá 190 tisíc pracovních sil, ale asi 60 tisíc
lidí jde ročně do invalidního důchodu. Mnozí
odcházejí do důchodu předčasně.
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Ze života krajanů
a exulantů

Slovíčko nejmenších
Josef HORA:
NA LÁNSKÉM HŘBITOVE

SPOJENÉ STÁTY. „Týden porobených náro
dů", vyhlášený již po třetí presidentem Kennedym, se konal za účasti oficiálních osobností
ve všech velkých amerických městech a měl
značný ohlas mezi veřejnosti. — Město New
York postaví v nejbližší době novou čtvrť čin
žovních domů, kterou na návrh Slovenských
Sokolů pojmenuje „Masaryk Towers". Správou
„Masarykových domů" bude pověřena zvláštní
korporace, v jejíž čele bude starosta Sloven
ského Sokola v USA Andrej Valušek. — Na
výročním sjezdu Jednoty československých spol
ků v Americe, která sdružuje přes padesát tisíc
členů a vládne jměním přes 18 milionů dolarů
byl slavnostním řečníkem Otto Kerner, guver
nér státu Illinois. — Předsednictvo Čs. Společ
nosti pro vědy a umění v exilu se usneslo, že
příští valný sjezd se bude konat v září 1963
v Montrealu na půdě francouzské university.
Naproti tomu vědecký sjezd s přednáškovým
seminářem bude uspořádán v září 1964 v N.
Yorku. — Na valné schůzi washingtonské sku
piny Čs. Společnosti pro vědy a umění byl
zvolen předsedou dr. Milič Kybal, místopřed
sedou dr. Jaroslav Drábek ml., jednatelkou dr.
Zorka Procházková a pokladníkem dr. Jansa.
— Pres čtyři tisíce polsuchačů připravilo v cle
velandské™ auditoriu 11. července bouřlivé uví
tání operetnímu skladateli Rudolfu Frimlovi na
koncertu, který byl uspořádán v upomínku na
Frimlovo působení v Clevelandu před padesátí
roky. — Ve Věstníku amerického Kongresu byl
uveřejněn projev senátora R. Hrušky o sokol
ském sletu ve Vídni a o amerických krajanech,
kteří navštěvují Československo. Senátor Hruš
ka se pochvalně vyslovil o knize „Českosloven
sko". — Prof. dr. Fr. Dvorník, který žije ve
Washingtone, dokončil své velké dílo "The
Slavs in European History and Civilization"
(Slované v evropské historii a civilisaci). Kniha
o 736 stranách se zabývá historií slovanských
národů a kultur až do poloviny devatenáctého
století. Vydalo nakladatelství "Rutgers Univer
sity Press, New Brunswick, N.J. — Na chicag
ské universitě bude na podzim zahájeno vy
učování českému jazyku a přednášena česká
a slovenská literatura jako povinný předmět.
Profesorkou je dr. Milada Součková. —

Na lánském hřbitově s dělníky, chalupniky
spí věčný sen.
Poutníci se všech stran mu nesou svoje díky;
a nový den
bez něho — s ním jde přec nad naší domovinou
v budoucí čas.
Učitel odešel, dál slova jeho plynou,
čin jeho kotvi v nás.

Co říkal president T.G. Masaryk:

láska je jistě v životě to nejvyšší. Jestli mám
svého bližního rád, jestli mám milovat svou
vlast, pak musím pracovat a naučit se praco
vat. Láska je práce, nesmíme o lásce jen mlu
vit, ale pracovat pro svého kamaráda, pro své
rodiče, pro své přátele.
*
Byl jsem v časném mládí pečlivě vychováván
a ošetřován svou dobrou matkou, jejíž obětavé
lásce děkuju za všecko. Sladké hodiny domov
ské lásky a míru budou mi vždy nejpríjemnějšími vzpomínkami. Láska k rodičům a sourozen
cům, dvěma bratrům, bývala mi často v trud
ných hodinách jediným, ale bohatým pramenem
vnitřní spokojenosti.

Dobrá kniha je člověk, je více, je duší člo
věka. Na dobrou knihu můžeme pohlížet jako
na dopis člověka moudrého, milý, snad obšír
ný, ale poučný; ovšem dopis tomu, kdo dovede
číst. Kniha je nejlepším přítelem.

Jak vznikly „Hovory s T. G. M."
O tom, jak vznikla knížka „Hovory s T. G. M."
vypravuje spisovatel Karel Čapek:

KANADA. Prof. dr, Vladimír Krajina, který
působil rok na americké universitě v Honolulu
na Havajských ostrovech, se vrátil na své dří
vější působiště na universitu ve Vancouveru v
Britské Kolumbii, kde vyučuje botanice a eko
logii. Za jednoročního působení na Havajských
ostrovech určil více než 560 druhů květeny
Maoa.

ITÁLIE. Dr. Josef Pluhař byl vyznamenán
čestným diplomem za žurnalistickou propagaci
„Elektricko-nukleární výstavy", pořádané v Ří
mě Akademii věd a umění, Akademií Tiberina
a Legion ďOro. — Dr. František Planner, před
seda čs. komitétu papežské komise v Římě byl
vyznamenán vysokou hodností — konventuálního kaplana Řádu Maltézských Rytířů, která
převyšuje hodnost Monsignorskou. — František
Weisl, náměstek ředitele Organisace Spojených
národů pro zemědělství a výživu ve Washing
tonu, známý jako representant UNRRY v Česko
slovensku, syn lékaře Weisla z Kdyně na Šu
mavě, se dožil v Římě pětašedesátky. Blaho
přejeme!
FRANCIE. Dne 23. července zemřel v Paříži
ve věku 58 let akad. sochař Jan Vlach, usedlý
od mladých let v Paříži, kde měl dobré umělec
ké jméno. Rodák z Blovic u Plzně, přišel přes
Itálii do Paříže a po absolvování Akademie
výtvarných umění se stal oblíbeným žákem
prof. Jeana Bouchera. Na akademii si osvojil
zvláště portrétní umění a vytvořil během své
kariéry nesčetné množství podobizen vynika
jících osobností z čs., francouzského i mezi
národního světa, jako presidentů Masaryka a
Beneše, malíře Fr. Krupky, divadelního ředitele
Jeana Vilara a j. Posledním jeho dílem byla
busta předsedy Sdružení čs. dobrovolníků ve
Francii Brzičkého k 70. narozeninám. Sochař
Vlach vytvořil též několik pomníků, např. letce
Fortunyho Dumesnila de Gramont a zaujímal
přední místo v čs. umělecké obci v Paříži. Za
poslední války byl dobrovolníkem, zúčastnil se
též účinně hnutí odboje a byl vyznamenán
francouzským válečným křížem.

RAKOUSKO. Tradiční velká letní slavnost
českého srdce ve Vídni se vydařila. — Pouti do
Mariazell ve dnech 28,—30. července pořádané
Jednotou sv. Metoděje ve Vídni se účastnilo
700 krajanů a krajanek. Dne 19. srpna byla
uspořádána v chatě Českého srdce slavnost,
tzv. „oslava jubilantů". Pro krajany ve Vídni,
kteří se v těchto dnech dožili vysokého věku
— krajan Ludvík Horálek 86 let! — vyhrávalo
populární kapela „Šohaj", známá z rakouské
televise, rozhlasu a ze zájezdů v cizině.

ZÁPADNÍ NÉMECKO. Nakladatelství Du
Mont Schauberg v Kolíně nad Rýnem vydalo
knihu „Gotika západu" od Hanse Jantzena,
která obsahuje též kapitolu, věnovanou Petru
Parléři z Gmúndu, staviteli svatovítského dó
mu v Praze. Autor knihy dokazuje, že i v době
vrcholné gotiky byly naše země vedle Paříže
hlavními středisky tehdejší vzdělanosti.

Číslo 8., září 1962

Jubilejní slet svobodného Sokolstva v zahraničí ve dnech 6.—9. července 1962 ve Vídni byl
vskutku důstojnou oslavou stého výročí trvání Sokola a současně radostnou a úspěšnou pře
hlídkou sokolského nadšení. Byl zahájen v patek 6. července 1962 nadmíru zdařilým kon
certem Vídeňských filharmoniků, kteří pod taktovkou našeho slavného Rafaela Kubelíka před
vedli hudbu Smetanovu, Dvořákovu a Sukovu. V neděli 8. července 1962 na stadionu Českého
srdce ve Vídni vidělo deset tisíc návštěvníků zdařilé vystoupení asi jednoho tisíce cvičenců
všech složek z amerických, kanadských, západoevropských a vídeňských sokolských Jednot. Byl
to nadšený hold svobodných Sokolů sokolské myšlence, ale také vyznání odporu proti kaž
dému zotročování člověka a každé diktatuře a komunistickému násilí, jež zotročuje naši milo
vanou vlast — Československo. Naše záběry ze sletu: na horním obrázku je nástup cvičenců
Americké obce Sokolské, uprostřed: dr. A. Hřebík a ses. M. Provazníková si zřejmě šeptají
nějaké sokolské tajemství a na dolním obrázku je dr. Juraj Slávik v rozhovoru s paní Jarmi
lou Novotnou a paní A. Hřebíkovou.
Foto: adk.
DALŠÍ ÚTĚK Z ČSSR
Dne 27. července 1962 se dvěma českoslo
venským občanům podařilo uprchnout do Ra
kouska, kde požádali o politický asyl. Jsou to
25letý Jiří Skotal a Eduard Řehulka, který je
stejného stáří. Oběma se podařilo proniknout
drátěnými překážkami, přičemž byl Jiří Skotal
zraněn. Řehůlkovi se podařilo uniknout bez
zranění. Uprchlíci byli nespokojeni se životní
mi a politickými poměry v Československu.

DR. VÁCLAV VONDRÄK ZEMŘEL
V Santiagu de Chile zemřel 4. července 1962
ve věku 82 let dr. Václav Vandrák, tvůrce slav
né České družiny a československé brigády na
Rusi za prvé světové války. Patřil k těm, kteří
se rozhodným způsobem zasloužili o vybudo
vání Československé republiky. Roku 1927 ode
jel do ciziny, avšak až do smrti si udržel pev
nou víru a lásku k českému národu. Byl po
hřben v Santiagu na ruském hřbitově vedle
své zesnulé choti.

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ
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»Jednou — bylo to v Topolčiankách — prše
lo celý den. Pan president Masaryk se svými
hosty seděl u krbu s hořícími poleny, rád se
totiž díval do živého ohně. A jak tak byla řeč,
začalo se mluvit, jak to bylo za války a kdy
se kdo octl v nejhorší situaci.
„Má nejhorší situace", začal pan president,
„to bylo, když jsem za války přišel do Moskvy."
Vystoupil v Moskvě na nádraží a slyšel stří
lení. Šel pěšky do hotelu, ale před nádražím
ho zastavili vojáci. Prý nelze dál, střílí se tam.
Přece se dostal na náměstí, ale tam se střílí
s obou stran.
„Jdu", vypravoval, „a přede mnou jde člo
věk, dá se do běhu a vklouzne do velikých
vrat, která mu otevřeli. Byl to hotel Metropol.
Tož já za ním, ale zatím mně zabouchli vrata
před nosem. Tluču na ně a volám: Co to dě
láte, oievřte!"
„Jste náš host?" volal na mne portýr. „Jinak
vás nemůžeme pustit, máme obsazeno!"
Nechtěl jsem lhát, tož jsem na něho vykřikl:
„Nedělejte hlouposti a pusťte mne!" On se
zarazil a pustil mne dovnitř." —
Pan president se rozpovídal a vzpomínal na
obléhání hotelu Metropol, na boje v Kijeve a
na naše hochy, jak říkal legionářům. Ale mne
upoutala jedna malá větička, to „nechtěl jsem
lhát".
Střílí se na moskevském náměstí, s obou stran
cvakají kulky o dlažbu i průčelí domu a profe
sor Masaryk'stojí před zavřenými dveřmi ho
telu, kam ho nechtějí pustit. Kdyby řekl, že je
hostem, byli by ho pustili hned, ale on ani v tu
chvíli, kdy jde o život, nechce lhát. A pak to
vypravuje, jako by se to rozumělo samo sebou,
jen suchou a malou větičkou: „Nechtěl jsem
lhát." To bylo všecko —
Tehdy po prvé zapsal a otiskl jsem slova
pana presidenta. Jen pro tuto jedinou malou
větičku, aby nezapadla, aby si jí jednou někdo
všiml, jak je krásná ve své prostotě a samo
zřejmosti. A pak mi zase nepřišlo na mysl, že
bych si měl zaznamenat, co takto občas slyším.
Po léta jsem na to nemyslil.
Až jednou — zas to bylo v Topolčiankách —
seděl jsem a povídal s panem presidentem pod
starými kaštany. Byl podzim a co chvíli bouchl
zralý, brunátný plod kaštanu o tvrdou zemi.
Přinesli poštu. Pan president četl své listy a
také já jsem dostal dopis. Když jsem jej pře
četl, zasmál jsem se a řekl panu presidentovi:
„Tady na mně chtějí, abych napsal Vaš životo
pis. Jako bych to dovedl! Na životopis musí
být člověk aspoň trochu historikem, číst spou
stu pramenů, ověřovat je a já nevím co ještě."
Pan president pokývl hlavou: „Psát životo
pis, pravda: těžký úkol."
Bylo ticho, jen ty zralé kaštany pršely, až to
kolem bouchalo a poskakovalo. Vzpomněl jsem
si, jak pršely a bouchaly ty kulky na náměstí
v Moskvě a v Kijevě. „Ledaže bych", řekl jsem,
„napsal o tom co jste mně tak po chvílích sám
o sobě vypravoval. To by byl také skoro ži
votopis."
Pan president se usmál: „Nu, dělejte si se
mnou co chcete."
„Ale to byste mně musel pomoci, kdybych
něco nevěděl", naléhal jsem.
Pan president vstal. „Co dělat, pomohu", řekl
odevzdaně. „Ale teď musím do práce."
Tak došlo k tomu, že začaly být psány „Ho
vory".*'

