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PO KRITICKÝCH
DNECH
Tyto řádky jsou psány příliš brzy
po té, co se přehnala krise, jež v po
sledním říjnovém týdnu otřásla celým
světem; prach se ještě neusadil a zů
stává příliš mnoho neznámých, než
aby bylo možno zajmout ucelenější
stanovisko. Několik základních sku
tečností však přes to lze konstatovat
už teď. Je jisté, že tato krise musí
zůstavit hluboké stopy v celém ko
munistickém světě. Bezprostřednější,
přímější v Moskvě a v Praze, odtažitější v jiných komunistických stranách.
V Praze, kde vyhrožovali častěji než
Chruščov, že „Kuba nezůstane sama",
nejenom shledali, že Kuba zůstala
sama, ale že na ní zůstalo nějakých
sto až stopadesát milionů dolarů za
zboží, které Československo dodalo
a které jsou nenávratně ztraceny.
Kuba po krisi se nejeví v žádném
hezkém světle, ale Kubové v Praze
vypadají ještě hůř. Fronty okolo Ku
by — sovětská i americká — už bu
dou dávno staženy, ale fronty v Praze
před krámy budou ještě dlouho trvat,
fronty, zaviněné do značné míry prá
vě tím, že se posílaly peníze na Kubu
místo na nákup potravin ve světě.
Obyvatelstvo Československa si je
toho dobře vědomo a i nejzatvrze
lejší komunista už dnes taky ví, že
sovětské stromy rostou do nebe jen
na vlnách komunistického rozhlasu,
ale ne ve skutečnosti. A rovněž musí
vědět, že na sovětské dobrodružství
ve světe nedoplácí jenom dobrým
jménem svého státu, ale přímo nižší
životní mírou, větším výkonem za
menší mzdu, delší pracovní dobou,
nepohodlím, šedivým, neradostným ži
votem.

JAK VÍTĚZÍ
PRAVDA

Americký Stánek s technickými novinkami se těšil největšímu zájmu návštěvníku
IV. Mezi národního veletrhu v Brně

Protiamerická kampaň čs. komunistů

Ohlas kubánské krise v ČSR
Jak reagovali českoslovenští obča
né na vážnou mezinárodní situaci,
která vznikla kolem Kuby? Přede
vším je třeba říci, že čs. veřejnost se
z oficiálních režimisiických pramenů
vůbec nedověděla pravdu o projevu
presidenta Kennedyho. Komunistický
rozhlas a tisk zamlčely, že cílem ame
rické akce je odstranil z Kuby útočné
zbraně, které tam dopravují i čs. ko
munisté a základny dalekonosných
raket, které tam zřídily Sověty. Ne
úplné a zkreslené zprávy režimistické
propagandy měly vyvolávat nespráv
nou představu, že Spojené státy chtějí
blokádou vyhladovět kubánský lid.
Čs. komunistická vláda v Praze byla
prvou ze satelitních vlád sovětského
bloku, která si pospíšila s prohláše
ním, v němž označila americkou akci
proti dovozu útočných zbraní na
Kubu ,,za zločinný pokus o zvrácení
jejího společenského vývoje" a pro
hlásila, že bude své závazky vůči
Kubě „čestně" dodržovat. Pak začala
naplno pracovat propaganda, pod
něcovala protiamerickou zášť, organisovala nenávistné manifestace a
nebylo snad jediného závodu, úřadu,
školy a obce, kde by za hlučného

Naznačuje se v novinách, že krise
jako bouře vyčistila ovzduší, že teď
snad je doba, kdy bude možno za
sednout s Rusy za zelený stůl a vyjed
návat o nějakém novém lepším uspo
řádání ve světě. Snad to bude mož
no. Ale urovnání ve světě není usku
tečnitelné, jestliže se nenapraví nejprvotnějsí a nejzákladnější příčiny ny
nější nerovnováhy. Tyto příčiny tkví
v zotročení střední Evropy. Tam se
poválečná krise začala a tam se
musí i léčit, jestliže se má krise
urovnat. V rodině středoevropských
státu bylo Československo poslední,
které padlo sovětskému diktátu za
oběť; pád Československa dal popud
k atlantické obraně, která za nynější
krise přiměla Chruščova k rozumu.
Nebýt pádu Československa, nebyly
by základny atlantického společen
ství v Turecku, jimiž se Chruščov cítí
tak ohrožen. Jestliže se mají odstra
ňovat základny proti Rusku, musí se
odstraňovat i důvod těchto základen.
Ty přec nevznikly proto, aby mohl
západní svět přepadnout Sovětský
V úterý 9. října 1962 se ve slav
svaz, nýbrž proto, že Sovětský svaz
přepadl a uchvátil státy, kterým po nostní síni Národního památníku na
právu patřila po světové válce svo hoře Vítkově v Praze konal prazvlášt
ní pietni akt. Shromáždili se tam nejboda.
vyšší hodnostáři komunistické stra
O návratu svobody do střední Ev ny — členové a kandidáti politbyra
ropy sověty ovšem nechtějí mluvit a a tajemníci ústředního výboru KSČ
ještě donedávna o nich neradi sly — aby po vyslechnutí státní hymny,
šeli i neutrálové, jako třeba Nehru. za zvuků „Pochodu padlých revolu
Teď po Kubě — a v případě Indii po cionářů" přihlíželi, jak česlná stráž
čínských vpádech — dalo by se počí lidových milicí přenáší do ústřední
tat s větší pozorností této početné a síně památníku urnu s popelem Kle
vlivné skupiny, která se musila na menta Gottwalda. Byl to už čtvrtý
kubánském i indickém příklade po pohřed dlouholetého vůdce čs. ko
učit o tom, na které straně je pravda munistů (1929—1953) a prvního ko
a právo a která je strana podvodníků munistického
presidenta republiky
a lhářů. Úsilí exilu vylíčit Valeriána (1948—1953).
Zorina, vraha čs. svobody, v pravém
Gottwald zemřel 14.3.1953, sotva
světle, naráželo čtrnáct let na nedů týden po smrti Stalinové. Poprvé byl
věru a nepochopení. Po divadle, které pohřbíván s velkou pompou, za úča
Valerián Zorin sehrál v Bezpečnostní sti světové komunistické prominence.
radě koncem října, musí vskutku kaž Podruhé byl „pohřben" — politicky
dý, kdo má oči k vidění a uši k sly — Antonínem Novotným, několika
jeho nejbližšími soudruhy a některý
šení chápat, že Zorin seděl na lavici
mi historiky komunistického hnutí u
obžalovaných před světovým veřej nás, kteří před rokem, přede dvěma
ným míněním právem a že ho toto přišli s tezí, že Gottwald byl vlastně
veřejné mínění světa musí odsoudit úchylkář a koneckonců ani ne člověk
právě tak příkře, jak ho po právu duševně zdravý. V listopadu loňské
odsoudil každý poctivý Čech a Slo ho roku oznámil Novotný, že „bude
třeba
přemístit"
nabalsamované
vák.

povyku se nevykřikovali hesla, jako:
Ruce pryč od Kuby! Kubo, jsme s te
bou! Stojíme za Kubou!
Ze všech shromáždění posílali resoluce, v nichž podle jednotné šablony
se protestovalo „proti barbarskému
a pirátskému činu Spojených států".
Komunistická režie přivedla před mi
krofony kde koho: akademiky, krmi
če, traktoristy i dojičky, aby promlu
vili proti Spojeným státům. Také fot
balistu Tomáše Pospíchala, který po
dle bratislavského rozhlasu „ostře
odsoudil nevídaný pirátský čin Ame
riky". Kuba se stala pro čs. komu
nistický režim vhodnou záminkou k
tomu, aby dělníci splnili staré pra
covní závazky a přijali další. Tak tře
ba v Elektrosvitu ve Svatobořicích na
Hodonínsku v odpovědi na „provo
kaci USA" se rozhodli odpracovat
28. října mimořádnou bezplatnou {
směnu. Podle další zprávy pražského |
rozhlasu „v průmyslu trvanlivého pe-1
čiva odpracují soudružky mimořádnou ;
noční směnu", loděnice v Komárně :
dodají Sovětům o dvě lodi víc, a pod. ■
Komunistický tisk opět, podobně jako |
v případě Koreje, šířil nenávist proti
Spojeným státům a jejich představí-1

tělům. Rudé právo 25. října 1962 na
psalo: „Kaprál Hitler, posedlý stej
ným světovládným záměrem, vnesl do
jeho uskutečňování zupáckou hru
bost. Ale ještě i tento největší dosud
masový vrah dějin si dával práci s
tím, aby se pokusil dát každé své
agresi aspoň zdání jakéhosi opráv
nění. Ale brutalita a cynismus útočné
buržoasní politiky nekončí bohužel
Hitlerem. Universiián na presidentském křesle Spojených států zašel
jako nástroj a representant agresiv
ních sil Spojených států ještě dále."
Čs. veřejnost však v kritických
dnech událostí kolem Kuby sledovala
se zvýšenou pozorností zprávy za
hraničního rozhlasu — Svobodné Ev
ropy, Hlasu Ameriky a ostatních roz
hlasových stanic, které pohotově a
pravdivě seznamovaly naše doma.
Upozornily též čs. veřejnost na ne
bezpečí komunistické lživé propagan
dy. Zdůraznily, že všichni, kdo se
třeba jen povinně účastňují komuni
stických projevů proti Spojeným stá
tům, mají také povinnost být velmi

(Dokončení na str. 2.)

Čtvrtý pohřeb Klementa Gottwalda
ostatky
Klementa Gottwalda ze
zvláštní síně Národního památníku
do kolektivního pohřebiště velikánů j
KSČ, k Vrbenskému, Hakenovi, Zápo
■
tockému a dalším.
Třetí pohřeb Gottwaldův se konal
neznámo kdy. Přítomni byli jen za
městnanci strašnického krematoria a
několik stranických kontrolorů, kteří
dohlíželi na spálení mumie...
Prazvláštní pietni akt.
Konec vzorného satelita
Díváme se na fotografii vůdců KSČ
shromážděných kolem urny „padlého
revolucionáře" Klementa Gottwalda.
Tváří se smutně. Podle našeho názo
ru ne jen proto, že jsou na smuteční
slavnosti a žádal to protokol. Byli
smutní, protože se loučili s jednou
(s hlediska KSČ) velkou érou komu
nistického režimu u nás. Gottwald
dostal KSČ k moci; za jeho vlády
stranický i státní aparát fungovaly
po vůli nových pánů a českosloven
ské hospodářství se vypracovalo na
nejpřednější místo sovětského bloku.
Stranické vedení požívalo v Moskvě
té nejlepší pověsti.
Á dnes?
Chruščovovi je dnes milejší polský
Gomulka nebo i maďarský Kádár,

’
I

Nedávno se vrátila ze Sovětského
svazu paní Manya Harari, ve světě
známá hlavně jako spoluautorka an
glického překladu Pasternakova ro
mánu >'Doktor Živago:-.. O své cestě
napsala velmi poutavý článek, který
vyšel v anglickém Encounleru a ve
vídeňském »Forum*. Píše v nčm hlav
ně o problémech, která komunistický
režim má se sovětskou mládeži a za
bývá se poměrem partajních stratégu
k mladým sovětským literátům. Ji
ným, nepochybně velmi důležitým
momentem jejího pozorováni je to,
co napsala na námět současného po
měru sovětské veřejnosti k hodnotě
» pravdy*. Jak lidi v Rusku přímo fy
sicky trpí dlouholetým ponížením lží.
Potřebou stálé vlastní osobní censury, která bud pravdu prostě nepři
pouští anebo ji aspoň brzdi ■— k
zámlce nebo polopravdě. Cituje na
přiklad tuto větu, tento autentický
výrok z jednoho rozhovoru: »My
všichni jsme prolezli lžemi — těmi,
které slyšíme a těmi, které sami ří
káme. «
Lež v životě politickém — i v ži
votě osobním zanechává přímo organické stopy. Stopy proti přirozené
harmonii v soužili společnosti a lidi,
proti zdraví člověka. Četl jsem ne
dávno článek v Mladé frontě, který
polemisuje proti takovým jevům spo
lečenského rozkladu v Českosloven
sku, jako jsou rozvody. Článek byl
ovšem napsaný ve smyslu nikoliv
křesťanské morálky. Alespoň si jeho
pisatel umínil, že se jí vystříhá. Co
však potom učinit společenským apelem proti nevěře? Obviněni z »nepravdivosti* v lidských vztazích. Ne
věru fysickou a nevěru duševní, píše
komunistický moralista, lze »těžko od
sebe oddělit*. A nikdy prý nejde jen
o biologickou záležitost, ale o zásah
do celé osobnosti člověka. Spleti ná
strah a tenat, která hned na počátku
takovéhoto poznání čihaji na každém
kroku na počestného vyznavače zá
sad Marxových a Leninových, se
ovšem pisatel článku v Mladé frontě
obezřetně vyhýbá. S pojmy jako
»svědomí« nebo ohřicha si už neza
dává. Ani ho nenapadne, aby třebas
i jen naznačil, o jakého druhu »zásah* do »celé osobnosti člověka* ■—
to asi při takové nepravdě mentální
nevěry vlastně jde.
Odtud by ovšem vedla potom pří
má cesta k odhadům o lom, že když
tato nepravda, zda také i jiná způso
buje takový, v článku Mladé fronty
přímo neurčený zásah do celé lidské
osobnosti. Komunističtí ideologové si
dávali vždycky záležet na tom, aby
vedli co možná radikální a nesmířílelnou hranici mezi morálkou kře
sťanskou a morálkou, plynoucí z
marx-leninského názoru na svět.
Křesťanskou morálku obviňují při
tom z toho, že se inspiruje z buržoasního pohledu na svět a na společ
nost, což ji potom staví přímo do
protikladu s přirozenou a nadřazenou
mravností komunistickou. Snaží se
rozlišovat mezi ^odcházející pravdou*
nebo jak říkají pravdou minulosti —
a ^dynamickou pravdou současného
života*. Slyšeli jsme už ovšem dosti
často, že vyznávání těchto nových
dynamických pravd člověka ideově
zformuje* — ale, že by některá z
ničit zasahovala lidskou osobnost tak
celostné, zevnitř, jako je tomu zřej
mě u zpravdy* vypůjčené ze staré
křesťanské morálky, to tu přece ještě
nebylo.
Bezděčné přiznání, které stojí za
zamyšlení. Morální katechismus —
komunismu sice ještě nikde nikdy
žádný komunista nenapsal, i když —
o něm komunistická propaganda tvr
dí, že v jeho smyslu jeho škola vy
chová z našich Pepíčků a Mařenek
příští komunistické nadlidi. Nejsou
konec konců komunisté jediní vyzna
vači takových, sice ještě nikdy ne
napsaných — ale přesto horlivě pro
pagovaných a doporučovaných »moderních* morálních kodexů. A zkuše
nost tu a tam, vždycky jednou bez
děčně přiznaná byla zatím jen jedna:
Buď se ta moderní pravda čímsi po
divně podobá té staré, nemoderní
křesťanské — anebo biednel

kteří sice porušují stará bolševická
dogmata například v zemědělské
politice (Gomulka odmítl kolektivizaci) nebo v poměru k nestraníkům
(Kádár např. heslem „Kdo není proti
nám, je s námi) — ale zato mají
doma jakžtakž pořádek.
Nikoliv Antonín Novotný a jeho
druzi. Museli odtroubit třetí pětiletce,
bojují s nekázní í ve vlastních řadách.
S nekázní, která se projevuje nechutí
plnit příkazy stranického vedení,
které chce mocímermo nadále vypro
dávat a rozdávat plody práce našich
lidí ve jménu tzv. proletárskeho inter
nacionalismu na Kubu, do Ghany a
podobným pochybným partnerům;
podle nejnovějších plánů tzv. socia
listické dělby práce hodlají předávat
partnerům z komunistického bloku i
továrny a snad i celá výrobní od
větví. Tu ovsem museli narazit na
„lokální patriotismus" — tak totiž
vedení KSČ nazývá „úchylku", názor
občanů, že „košile je bližší než ka
bát" a že nejdříve se má udělat po
řádek doma a pak teprve rozdávat. těch Dolejší (starý komunista, před
seda Svazu novinářů aid.) do poli
Jakpak je dnes u nás doma?
tického orgánu strany, do týdeníku
Je to špatné, je to moc špatné. Po Tvorbu ze dne 11. října L r.:
slyšte, co napsal o dnešní situaci Voj(Dokončení na str. 2.)
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Ohlas kubánské krise v ČSR
(Dokončení se str. 1.)
opatrní. O komunistické proradnosti a lživosti
se přece už nesčetněkráte sami přesvědčili.
Odkývat ještě dnes všechno, co jim režim.
předloží, je při nejmenšim lehkomyslné, zvláště,'■
když nemůže být ani sebemenších pochyb, že ।,
Spojené státy myslí svou akci nesmírně vážně||
a že jejich odhodlanost nemůže nikdo pod
ceňovat I

V PRAZE POŠLAPALI AMERICKOU VLAJKU
Také v Próze, podobně jako v Moskvě, Var
šavě a Budapešti inscenovali komunisté protiamerické demonstrace. Nikde se však ale ne
stalo to, co v Praze, že by někde byli strhli
americkou vlajku a pošlapali ji. Stalo se tak
v Praze. Kdo to provedl? Čs. lid to rozhodně
nebyl. Vždyť jeho mínění o Kubě nejlíp vyjá
dřili na 1. máje studenti, když demonstrovali
proti Kubě u Máchova pomníku. Vykřikovali
hlas lidu: „Kuba ano — maso ne!" Tento
kráte demonstrovali komunističtí fanatici. Po
šlapali americkou vlajku — k věčné hanbě a
ostudě Československa.
NÁKUPNÍ HOREČKA
Zahraniční korespondenti a návštěvníci Čes
koslovenska, kteří v dnech kubánské krise dleli
v Praze, souhlasně vypověděli, že tam vy
pukla nakupovací panika. Ženy zaplavily pro
dejny, aby si zajistily zásoby nejpotřebnějších
porravin. V kritických dnech nebylo možno do
stat v Praze, ani v ostatních čs. městech sůl,
jedlý olej a jiné druhy potravin. Nakupovací
horečku doznal i pražský rozhlas, když kritisoval čs. ženy, které prý otázka války a míru
zajímá z toho hlediska, zda je vhodnější kou
pit 20 kg cukru a metrák mouky, nebo naopak,
a zda je lepší mít větší zásobu oleje nebo
octa, či obojího dohromady.
—ar

Čtvrtý pohřeb
Klementa Gottwalda
(Dokončení se sir. 1.)
„Rozkřikne se, že v sousední ulici se pro
dává vepřové maso, jindy zase cibule, dětské
punčocháče nebo obuv s polovysokým pod
patkem, a ženy se rozběhnou ze zaměstnání,
často v bílých pláštích, za nákupem. Nakonec
se ty problémy promítnou dokonce i v pře
tížené telefonní síti. Příslušníci rodiny, zaměst ;
naní na různých místech, se telefonicky do
mlouvají, co který z nich »sehnal« a co tedy
bude k večeři."
Místo děje: Praha.
Čas: Sedmnáct a půlroku po válce. —
Ale ono je io ještě horší. Nejenže není
zboží, ale zvyšují se také ceny. Pomalu, ne
nápadně, ale jistě. Začíná to třeba u vajíček,
jejichž cena byla předčasně prohlášena za
„zimní" a jde přes látky až k automobilům.
Koncem září — jak bylo oznámeno rozhla
sem a v novinách až 9. října — schválila vláda
„nový způsob prodeje osobních automobilů a
úpravu jejich cen". Doposud měli různí „za
sloužilí" pracovníci (když si vyběhali potvrze
ní o dobrých pracovních výkonech a loajalitě
vůči režimu) možnost koupit si „škodovku" za
asi 23.000 Kčs. Kdo to potvrzení neměl, musel
jít na tzv. volný trh a tam takové auto stálo
kolem 40.000. Ohlášená „úprava cen" (komu
nisté neradi mluví o zvyšování cen) spočívá v
tom, že „nové ceny budou zhruba na úrovni
cen tzv. volného prodeje". Musí se složit 20.000
korun předem a pak asi tri roky čekat... Je
den dolar má podle úředního kurzu hodnotu
7,20 Kčs. Průměrná měsíční mzda se pohybuje
kolem 1.400 Kčs měsíčně, brutto. Vypočítejte si
tu láci sami. A nezapomeňte přitom na sku
tečnost, že bili tu nejsou nějací boháči, ale
dělníci, pracující lidé.
A tak se děje, ať už jde o vajíčka, zeleninu,
maso nebo textil, tak se děje ve státě, jemuž
vládne strana prý dělníků a rolníků a pracu
jící inteligence.
JO

Záznamy
O ZÁLEŽITOSTI UŽ DESET LET STARÉ,
NIKOLIV VSAK NEZAJÍMAVÉ
Někdo má rád rytirny (lakové povídky o
obrněncich, kteří se ve stokilové zbroji vláčeli
od hradu k hradu, hledajíce války a lásky),
někdo dává přednost romantice (takové o
třech a více mušketýrech ještě po stuletech,
nebo ty o pomocnici v domácnosti, která se
sezdala s prvorozeným hrabětem). A jsou lidé,
kteří se zamilovali do Perry Masona, do Fi
lipa Marlowe nebo dokonce do tlusřocha Nero
Wolfe, do jejich boje se zločinem, popisova
ným ve vzácných detektivkách.
Pak taky najdete podivíny, které víc než
zmíněná klasika zajímají historky z nejnovějších času. Například příběhy ze života posled
ních komunistů. A pro ně byl sepsán tento
záznam. Záznam o příběhu Rudolfa Slánského I
a jeho druhů, kterýž vyvrcholil právě před ।
deseti lety.
’
Jaká to storyl
I
Rudolf Slánský se narodil a žil pro komu- .
nismus. Dostal se do stranické špičky ještě
dříve než ji mohl zastupovat v parlamentě;
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Obdiv Čechoslováků pro americkou techniku
Odhaduje se, ze
že 3/5.000 Čechoslováku prošlo americkým Stánkem na čtvrtém mezinárodním veletrhu v Brně ve dnech 9. až 23.. září
1962. Bylo to poprvé, co se Spojené státy ofi
ciálně zúčastnily veletrhu v komunistickém
Československu a zároveň to byl první případ
oficiální kulturní výměny s Československem
podle programu „Národ — národu" od doby,
kdy americké knihovny v Praze a v Bratislavě
byly komunistickým režimem v květnu 1950
zavřeny. Američtí úřední zástupci na veletrhu
odhadují, že dalších 300.000 Čechoslováků pro
šlo jen kolem amerického slánku, nemohli však
vejít dovnitř, protože americký pavilon nemohl
pojmout víc návštěvníků, než jen asi 2.700 osob
za hodinu.
Americký stánek byl umístěn v pavilonu ná
rodů a byl označen velikým nápisem „USA".
Vystavená americká družíce Telstar učinila z
amerického stánku najnavštevovanejší část ce- •
lého veletrhu. Fotografie znázorňující různé
záběry z amerického života, velký výběr ná
strojů, užitkový vůz Ford Falcon, zařízení pro
zkoušení a udržování automobilů, zahradní
traktor, zařízení pro podnikové filtrování vody,
rozhlasové přijímače a televisory, výběr po
kladen firmy National Cash Register, klimafisační zařízení firmy Chrysler, kancelářská za
řízení včetně nového psacího stroje firmy IBM,
fotografické přístroje Polaroid a jiné fotogra
fické potřeby, výrobky z plastikových hmot a
hliníku, to vše přitahovalo pozornost a zájem
tak, že návštěvníci stánek stále zcela zaplňo-■
voli.
Největší oblibě se těšily fotografické pří-1
stroje Polaroid, které před očima návštěvníků i

okamžitě zhotovovaly barevné snímky, dále
elektronické přístroje pro nedoslýchavé, vyrá
běné firmou Zenifh, které zájemci mohli vy
zkoušet ve vlastním uchu, Fordův automobil a
automatické přístroje, jako elektrický psací
stroj a zahradní traktor.
S výjimkou Japonska netěšila se výstava
žádné jiné země takovému zájmu, jako slánek
Spojených států. Zástupci čtyř amerických úřa
dů, pod jejichž záštitou byla účast na brněn
ském veletrhu uspořádána — ministerstvo ob
chodu, ministerstvo práce, zahraniční minister
stvo a Americká informační služba — prohlá
sili, že oblibu americké výstavy dlužno přičíst
na vrub zvědavosti Čechoslováků na Spojené
státy, neboť nepřátelská propaganda režimu
vůči Spojeným státům zabránila v posledních
14 let Čechoslovákům poznat, jaký je ve skutečnosli život ve Spojených státech. Kromě to
ho účelná konstrukce a zřejmá užitečnost vy
stavovaných předmětů, ať už pro spotřebitele
či výrobce, jen ještě zvyšovaly tuto základní
zvědavost a byly ostrým kontrastem jedno
tvárnosti uspořádání í obsahu výstav zemí so
větského bloku.
Letáky s podobiznou presidenta Kennedyho
a jeho poselstvím v české řeči byly přijímány
prakticky každým návštěvníkem s nadšením.
Tisíce brožur amerických továren, z nichž mno
hé doporučovaly ameiícké automobily ročník
19ó3, byly rozebrány již v prvních několika
dnech veletrhu. Asi 35 zájemců, většinou ze
státních podniků, navštívilo každý den přítom
ného zástupce amerického ministerstva obcho
du s dotazem, jak by bylo možno rozšířit ob
chodní styky mezi oběma zeměmi.

Drama člena čs. komunistické mise OSN
v Novém Yorku
V polovině října se psalo o Československu
na prvých stranách světového tisku. Rozumí se,
že ne v dobrém. Veřejnost vzrušila zpráva o
vraždě manželky člena čs. mise u Spojených
národů a o sebevraždě jejího chotě za drama
tických okolností. Podle prvních zpráv rozhlasu
a televise se zdálo, že jde o diplomatický incident. Člen čs. mise u OSN KareJ Žižka měl
přestřelku se státními policisty, kteří na dálnici
ve státech New York, New Jersey a Pennsylvaniq stíhali jeho auto, označené diplomatic
kým číslem a ujíždějící až 165 km za hodinu.
Zprávy vzrušily i Miloše Vejvodu, legačního
radu čs. mise u Spojených národů, který o ně
kolik hodin později uspořádal v budově mise
tiskovou konferenci, na - níž prohlásil toto:
„Když došly zprávy o nevysvětlitelném chování
pana Žižky, že střílel na státního policistu,
členové mise a příslušníci jejich rodin si uvě
domili, že už od rána neviděli paní Žižkovou.
Byly proto prolomeny dveře do jejich bytu.
Paní Žižková byla nalezena mrtvá v ložnici a
byt byl demolován. Na stole ležel lístek od
Žižky, v němž stálo, že svou manželku zabil
a že spáchá sebevraždu. Celá tragická událost
se dá vysvětlit jedině tím, řekl Vejvoda, že pan
Žižka utrpěl náhlé nervové zhroucení.
Ten den, jak hlásila policie, v půl osmé, čer
ný Cadillac s diplomatickým číslem narazil do
jiného auta na newyorské ulici. Dva dopravní
policisté v autě začali Cadillac hledat a když
se k němu přiblížili, viděli, že narazil do jiného
auta. Řidič Karel Žižka, se legitimoval jako
diplomat. A nemohl být zadržen. Před 11. ho
dinou si černého Cadillacu všiml dopravní po
licista ve státě New Jersey, protože jel příliš
rychle. Začal jej stíhat a vznikla honička, při
které Žižka ujížděl rychlostí až 165 km za ho
dinu. Ve státě Pennsylvania, nedaleko městeč
ka Easton narazil však na obrubu dálnice. Ca
dillac vyletěl na přilehlý svah a převrátil se.
Když se policista k autu přiblížil, Žižka na něj
v roce 1929 mu bylo teprve 28 let. Ale pak
to šlo ráz naráz ... Politik, politický partyzán
na Slovensku na podzim roku 1944, generální
tajemník KSČ po osvobozeni republiky, jeden
z hlavních organizátorů puče, neomezený pán
stranického aparátu ...
Až nakonec byl pověřen, aby (na jaře 1951)
obrátil KSČ zase (jak zněl ten slogan) »čelem
k masám«. Což bylo v té době už úkolem ne
splnitelným. Venkov byl těžce narušen první
vlnou násilné kolektivizace, dělníci 'Otráveni
stachanovštinami a neúměrným zvyšováním
pracovních norem, veřejnost nespokojena se
situaci na trhu, z něhož prakticky zmizelo
spotřební zboží.
V únoru 1951 ten rozkaz dát do pořádku
vztahy mezi vedením KSČ a poddanými Ru
dolf Slánský dostal a už na konci listopadu
onoho roku byl pro jeho nesplněni (dočtete
se v Dějinách KSČ, loni vydaných) zatčen,
uvězněn a obžalován. A v listopadu 1952 sou
zen a 3. prosince téhož roku spolu s desítkou
dalších soudruhů popraven.
Zrovna před deseti lety.
Jenom tři lidé byli tehdy odsouzeni na do
životí — Vávro Hajdú, Artur London a Evžen
Loebh A ti už. jsou dávno na svobodě a do
konce prý' dostali odškodněni. Vedoucí mužo
vé KSČ (včetně Novotného) v průběhu let při
znali, že řada obvinění se zakládala na tornylu«, byla vymyšlena, byla vynucena vyslýchá-

namířil pistoli. Policista v obraně střelil Žižku '
do ramene, ale v příštím okamžiku si Žižka
vlastní pistolí prostřelil hlavu. Byl odvezen do
nemocnice, kde druhého dne ráno zemřel.
Případ nemůže být prošetřen americkou poli
cií, protože je chráněn rouškou diplomatické
imunity.
Žižkovi mají osmnáctiletého syna a patnácti
letou dceru. Obě děti jsou v Praze. Co snad
nebylo dosud veřejnosti vysvětleno, je toto:
Žižkovi bydleli v budově čs. mise spolu s ostat
ními diplomaty a jejích rodinami. Lidé v pro
tějším domě slyšeli z diplomatické budovy
hádku od čtyř hodin ráno. O páté hodině také
výstřel, kterým asi zahynula paní Žižková.
Úředníci míse a jejich rodiny, oddělení od Žiž
kova bytu jen zdí, neslyšeli prý nic. A o nic
se nestarali po téměř dvanáct hodin. V celém
případu je ješié několik dalších otazníků.

JULIUS FIRT,
bývalý ředitel nakladatelství Borový a lido
vých novin, za války člen londýnské Státní
rady, po válce poslanec Národního shromáž
dění a generální ředitel Melantricha, nyní již
dlouhá léta šéf čs. oddělení rozhlasové stanice
Svobodná Evropa, se dne 17. listopadu 1962
dožívá 65 let, k čemuž mu redakce blahopřeje.

— NOVINY ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU —
vychází měsíčně s výjimkou prázdnin. Vydává
a zu redakci odpovídá J. Parma. Redakce a
administrace: České Slovo, Miinchen 27, Postfach 91, Germany. Řídí redakční kruh. Tiskem
Buchdruckerei Dr. Peter Belej, Miinchen 13,
Schleissheimer Str. 71. Podepsané články nemusí
vždy vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých vý
tisků: Německo 85 Pfg., Rakousko 5 Sch., USA
$0,25. * Předplatné na rok 1962: Austrálie
£ 1/10, Francie 12 NF, Itálie 1.400 Lir, Kanada
$ 2,50, Maroko 13 Dir., Německo 8,50 DM, Nor
sko 15 Kr., Rakousko 55 Sch., Švédsko 11 Kr.,
Švýcarsko 10 sfr., Velká Britanie £ 1, USA
8 2,50, ve všech ostatních zemích $ 2,50, nebo
ekvivalent v tamní měně. Příplatek pro leteckou
zásilku pro Severní Ameriku, Afriku a Blízký
východ US $2,00 pro ostatní oblast US S 3,00,
nebo ekvivalent v místní měně. * Prosíme čte
náře, aby poukazovali předplatné zástupcům
listu ve své zemi a jim také sdělovali změny
adres. * Naši zástupci:

AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
Adelaide, Semaphore, S.A.
BRAZÍLIE: Dr. Miroslav RAŠÍN, Chaixa Posta 2,
Agencia Copacabana, Rio de Janeiro.
HOLANDSKO: Dr. Karel REMEŠ, v. Kretschmar
v. Veenlaan 92, Hilversum.
ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4,
KANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gerald Ave.,
Montreal — Ville Lasalle, P. Q.
RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVI., Helblinggasse 1—3.
SPOJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
318, New York 21, N.Y.
ŠVÉDSKO: Karel MIKULÁŠEK, Ringborgsvägen 6,
Norkopping 1.
VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÄCLAVÍK, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
S. W. 4.

Oslavy 28. října
VELKÁ BRITIANIE: V Londýně se sešli exu
lanti v Národním domě. Slavnost zahájil plu
kovník Lízálek a hlavním řečníkem byl přísluš
ník čs. brigády v Anglii, major Kašpar. Řečník
hovořil o národním vývoji, který vyvrcholil ne
krvavou revolucí v říjnu 1918 a v postavě pre
sidenta Masaryka. „Stanul-li kdy v dějinách
pravý muž na pravém místě a v pravý čas,
pak to byl Tomáš Masaryk v čele národa v
předvečer jeho osvobození." Republice nebyl
však doprán klidný vývoj, po svobodných dva
cátých osmých říjnech přišla nesvoboda a stát
ní svátek byl zrušen a zakázán. „Není důvodu
k malomyslnosti", pokračoval major Kašpar,
„zmatek duchovní a materiální není v našich
řadách, ale v řadách našich odpůrců." Svůj pro
jev zakončil citátem z dopisu Františka Palackého mladémuErnestu Denisovi: „Co zármut
ku, co utrpení, co neštěstí jsme zažili. Zažili
jsme pohromy, poznali jsme chvíle hrozné a
strašné a vždy jsme je přežili, protože jsme
představovali spravedlnost a právo."
ŠVÝCARSKO: Oslava čs. státního svátku ve
Švýcarsku se konala jako každoročně ze spo
lečného podnětu Svazu československých kra
janských spolků a Tělocvičné jednoty Sokol
v Curychu. Účastnili se jí kromě krajanů a
exulantů také zástupci švýcarských úřadů a
švýcarské veřejnosti. Hlavním českým řečníkem
na vzpomínkové slavnosti byl kazatel Přemysl
Pitter a za švýcarskou veřejnost promluvil Hans
Graf, předseda Celošvýcarského svazu mlá
deže liberální strany. Významnou částí vzpo
mínkového večera bylo vystoupeni dvou členů
pěveckého souboru České filharmonie: Jiřího
fořta a Jany I angmaierové.

STALINŮV POMNÍK V PRAZE ODSTRANĚN
Ohyzdný a gigantický Stalinův pomník v
Praze byl 19. října odstraněn. Dynamitem bylo
roztrháno 235 obrovských žulových kvádrů a
aby nepřišel nikdo k úrazu, byla provedena
rozsáhlá bezpečnostní opatření. Před demolo
váním byl pomník obstaven lešením. Dva dny
předtím byla odstraněna z pomníku Stalinova
NORSKO: V předvečer 28. října se sešli naši
hlava. Kam ji uložili? Uschovali si ji pražští
krajané v nové klubovně v domě čs. uprchlíků,
stalinisié na památku?
aby vzpomínkou na státní svátek zahájili kul
tu; ní činnost v novém prostředí. Úvodní pro
jícími orgány. Patři dnes k stranickému bon slov o Masarykově republice měl bývalý šéf
tonu o případu Slánský nemluvit. (O to spíše, redaktor „Práva Lidu" Miloš Vaněk, kterého
že muž, který záležitosti politických procesů krajané v Norsku pozvali, aby s nimi prožil
té doby prešetroval, je dnes sám ve vězení. tyto drahé okamžiky. V neděli 28. října byla
Jde o Rudolfa Baráka.)
oficiální oslava našeho státního svátku, kterou
Našinec si ovšem nemůže odpustit nepřipomenout ten příběh. Stále a stále je třeba uka pořádal Norsko-československý spolek pro
zoval, jak hrůzné jsou metody komunismu, jak uprchlíky a kde byli kromě krajanů také norští
až trapně mordýřské jsou nejmladší dějiny přátelé, členové spolku, zástupci úřadů a no
i komunistické sírany Československa.
vináři. Miloš Vaněk hovořil anglicky a česky
fousek na thema: „Jaká je dnešní republika a jaká
P. S. Zvědavým čtenářům sděluji, že Antonín byla za presidenta Masaryka a v údobí mezi
Novotný, který byl na celostátní konfe oběma světovými válkami.“ Po projevu násle
rence KSČ v prosinci 1952 veřejně po dovala zpěvní čísla a pak se při malém po
chválen za to, že proti Slánskému a dru hoštění rozproudila družná . zábava.
hům sehnal nejdůležitější materiály —
NĚMECKO: Zaměstnanci čs. oddělení rozhla
že len muž je dnes vůdcem strany a
sové stanice Svobodná Evropa připravili prc
presidentem republiky.
P. S. S. Karol Bacílek, který býval (1952—53) své dětí besídku, ve které jím vysvětlili význam
ministrem národní bezpečnosti a velel 28. října. Jednotlivá čísla programu si chlape
vyšetřujícím orgánům, je dnes prvním a děvčata připravili sami. Teta Máňa jim pře
tajemníkem komunistické strany Slo čítala z čítánek, z kterých se učdi jejich rodiče
venska.
doma v republice a ujo Luďo jim vyprávěl c
P. S. S. S. Ten muž, který dával dohromady krásné domovině a nabádal je, aby nezapomí
obžalovaci spis a rozdával jako hlav nali mateřštinu a ptlně se jí učili. Potom $c
ní prokurátor smrt — jde o JUDr. rozhovořili rodiče a průvode, dětí, vzpomínáte
Josefa Urválka — len byl Národním se na oslavy 28. října doma, zpívali se nó
shromážděním nedávno potvrzen ve
rodní písně a besídka malých se stala také
funkci předsedy Nejvyššiho soudu.
f. besedou dospělých.
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Češi, Slováci a Rusíni na 2. vatikánském koncilu
Apoštolští administrátoři Nécsey a Lazík se
na rozdíl od většiny ostatních českých a slo
venských biskupů udrželi na svých místech po
celé období pronásledování, které začalo r.
1949. I když nepochybujeme o jejich dobrém
úmyslu, musíme po pravdě připomenout, že
roku 1951 složili slib věrnosti „lidově demo
kratickému zřízení" a že ani později neod
mítali účast při různých „mírových" podnicích,
organizovaných prisluhovači režimu. Ale jejich
osobní projevy byly vždy stylizovány v kře
sťanském a katolickém duchu, a nikdy neob
sahovaly, jak je tomu u většiny ostatních
„obránců míru", skryté hroty pomluv a nená
visti proti odpůrcům komunismu.
Podobně jako biskupové Nécsey a Lazík
v posledních letech postupoval i dr. Robert
Pobožný, který spravuje diecézi rožňavskou.
Z hlediska papežské stolice je apoštolským
administrátorem této diecéze. Protože se však
po nějaký čas zdráhal složit slib, bránili mu
komunisté v plnění tohoto úřadu. Když později
přece slib složil, dovolili, aby byl zvolen ka
pitulním vikářem. Proto je jeho úřad uváděn
jinak v pramenech vatikánských, jinak v česko
slovenských. Ačkoliv tedy byl msgre Pobožný
do jisté míry vládou rehabilitován, není dnes
mezi biskupy, kteří se mohou zúčastnit kon
cilu. Jeho jména bylo jen použito k tomu, aby
se na koncil dostal litoměřický kapitulní vikář
Eduard Oliva, který patří mezi aktivní souput
níky režimu. Představitelé režimu totiž do
nutili biskupa Pobožného, aby svým podpisem
prohlásil Olivu za svého zástupce. Tím se
ovšem Oliva nestává plnoprávným „otcem kon
cilu". Podle církevního práva nemají zástupci
biskupů, nemají-li sami biskupské svěcení, ani
přístup k důvěrným zasedáním koncilu, ani
právo hlasovací. Jestliže je koncil uzná za zá
stupce některého z biskupů, mohou se jen
zúčastnit veřejných zasedání, podobně jako
např. i novináři, a mohou nakonec podepsat
rozhodnutí, která koncil odhlasoval a papež
schválil.

Situace biskupa Tomáška se až dosud velmi
lišila od postavení jeho dvou slovenských ko
legů. Dr. F. Tomášek, bývalý universitní profe
sor katechetiky a pedagogiky na theologické
fakultě v Olomouci, byl roku 1949 vysvěcen
na biskupa bez souhlasu vlády. Proto nesměl
vykonávat biskupské funkce. Působil jako ad
ministrátor malé venkovské farnosti v Morav
ské Hůzové. Teprve ve chvíli, kdy by se bylo
před celou světovou veřejností názorně uká
zalo, že v Čechách a na Moravě už nesmí
působit ani jeden katolický biskup, dostal dr.
Tomášek dovolení odebrat se na koncil.
'Každý biskup nebo jiný přímý účastník kon
cilu má právo vzít si s sebou do Říma dva
kněze: sekretáře a theologického poradce.
Tohoto zařízení použil režim k tomu, aby kro
mě bezúhonných kněží dostal do Říma v době
koncilu několik svých spolupracovníků, přede
vším Josefa Beneše, Antonína Stehlíka a Jana
Dočekala. Kromě obou sekretářů slovenských
biskupů (Elemír Filo, Nitra, dr. Ján Čížík,
Trnava) jsou theologové a sekretáři účastní
kům koncilu (mezi něž se v této souvislosti
počítá i Oliva) přiděleni bez jakéhokoliv ohle
du na svazky diecézni, zemské nebo osobní.
Pokud se nám podařilo zjistit, je theologem
biskupa Nécseye prof. dr. Jan Merell, děkan
bohoslovecké fakulty v Litoměřicích; theolo
gem biskupa Lazíka pražský kapitulní vikář
Antonín Stehlík. Sekretářem biskupa Tomáška
je Jan Dočekal, kapitulní děkan karlštejnský
a kancléř pražské konsistoře, jmenovaný až
za vlády Stehlíkovy; jeho theologem je Josef
Beneš, generální tajemník „Celostátního míro
vého výboru katolického duchovenstva". Sekre
tářem Olivovým je František Jedlička, ad
ministrátor fary u sv. Markéty v Praze-Břevnově, a jeho theologem je Petr Franta, kanc
léř a „mírový" funkcionář brněnský. — Nikdo
z těchto průvodců nemá právo účastnit se ne
veřejných zasedání koncilu, a tím méně právo
hlasovací. Jsou také — i s Olivou — ubyto
váni jinde než biskupové.

Každý československý vlastenec a demokrat
jistě uvítá, že na tak významné mezinárodní
shromáždění, které se odehrává ve svobod
ném světě, mohl vůbec někdo přijet z naší
vlasti — a že se tři naši domácí biskupové
zúčastní prací a usnesení ekumenického kon
cilu. Přitom nezapomeneme, že třináct dalších
českých a slovenských biskupů musilo zůstat
„doma", z velké části na místech různě od
stupňovaného nuceného pobytu, popř. v úplné
izolaci. — Průvodce našich biskupů neházíme
všechny do jednoho pytle. Jejich přítomnost
v té nynější římské záplavě církevních hodno
stářů nepřeceňujeme. Bereme na vědomí hru
bou netaktnost režimu, který našim biskupům
vnutil průvod zčásti tak provokativně nedů
stojný. Ale zároveň přejeme všem těmto mu
žům, aby jim římská zkušenost otevřela oči.
Každý politický uprchlík z Československa
může být hrdý na to, že mezi otci koncilu je
i příslušník našeho exilu, emauzský opat
Maurus Verzích. Opat Verzích uprchl do cizi
ny roku 1949, když mu v Praze hrozilo zatče
ní. Aby neuškodil emauzskému klášteru, který

Podobně jako z většiny jiných komunisty ovládaných zemí, přiletěla dne 10. října 1962
na 2. vatikánský koncil i z Československa malá skupina tří biskupů, které provázelo de
vět kněží. Z patnácti katolických biskupů, kteří dnes žijí v Československu a z nichž by měl
každý právo a povinnost zúčastnit se koncilu, dostali povolení vládních orgánů k odletu do
Říma jen dr. Eduard NÉCSEY, apoštolský administrátor v Nitře, dr. Ambróz LAZÍK, apo
štolský administrátor v Trnavě, a dr. František TOMÁŠEK, světící biskup olomoucký.
tehdy ještě nebyl podruhé zrušen (po nacístecl
komunisty), nabídl před svým útěkem demis
z opatskéhu úřadu; ale svátá Stolice tuto de
misi nepřijala. Protože je opat Verzích záro
veň předsedou kongregace všech slovanskýcl
benediktinských klášterů, patří spolu s jiným
nejvyššími představiteli řádů mezi přím<
účastníky 2. vatikánského koncilu.
Mezi biskupy, kteří přijeli na koncil ze Spo
jených států, je asi 5 mužů prokazatelně čes
kého, slovenského a rusínskeho původu. Sou
díme-li podle jmen amerických biskupů (napi

| Dvorschak), má jich vzdálenější český nebo
slovenský původ i více. Americký biskup, který
: se hrdě hlásí k českému původu, mluví dobře
česky, zajímá se o československé záležitosti
a po dobu koncilu se dokonce ubytoval v
■ „Nepomucenu", papežské koleji pro boho1 slovce československého původu, je msgre Jan
Mořkovský. Je biskupem v Amarillo v Texasu.
: Podobně se hlásí ke slovenskému původu
' biskup Andrej Grutka z Gary v Indianě — a
k rusínskému biskup Mikuláš Elko z Pittsburku.
, Z hodně už poameričtěné rodiny českého pů-

vodu pochází biskup Jiří Biskup, který působí
v diecézi Dubuque.
Domácí komunistické zpravodajství ozna
muje, že českoslovenští biskupové odevzdali
papežovi hned při své první audienci dne 12.
října jakési mírové poselství našeho ducho
venstva. V Římě jsme o tom nic neslyšeli. Tam
se jen říkalo, že papež Jan přijal naše bisku
py velmi laskavě a ubezpečoval je svým ot
covským pochopením. Jestliže naši biskupové
opravdu svátému Otci odevzdali nějaké po
selství, jistě se postarali o to, aby bylo vy
jádřeno důstojně. Žádný křesťan nemá jistě
námitek proti doporučování míru, neskrývá-li
se v něm čertovo kopýtko pomluvy a nená
visti. V tragické situaci Církve v naší vlasti
nemá nikdo za zlé našim biskupům a kněžím,
že jsou nuceni stát ve stínu trapné postavy
Josefo Plojhara, jen když oni sami neporušují
zásady pravdy a lásky.
A. H.

Naše reportáž z čs.-bavorských hranic

Tvář Železné opony: Ostnaté dráty a strážní věže
Z WAIDHAUSU je pět kilometrů na česko
slovenské hranice. Reklamní tabule bulharské
ho dopravního podniku „Nafta, benzin", mezi
národní transport, SOFIA, psaná azbukou,
nabízí pod hlavičkou „Pepsi-Coly" u cesty své
služby. Asfaltová silnice se kroutí mezi pohra
ničními kopečky s březovými hajky kolem so
chy Jana Nepomuckého, staré německé celní
budovy a kolem výstražných tabulek "ATTENTION — 50 METERS TO BORDERS" k hraniční
závoře. Pak pokračuje zákrutem doleva přes
můstek do „země nikoho" a do českého ROZVADOVA.

Na hranici je mrtvolné ticho přesto, že jde
o hlavní silniční přechod ze západního Ně
mecka do Československa. Jen ve velmi dlou
hých intervalech rachotí nákladní vozy po mo
stě, u něhož stojí červeno-bíle natřený kůl s
československým státním znakem. Za naší pří
tomnosti dva za jednu hodinu. Právě projel
diplomatický vůz s československou křiklavou,
rozpoznávací značkou. Červená písmena a
čísla na ošklivě žlutém podkladě. U nové ně
mecké celnice zastavil malý francouzský auto
bus. Pět turistů vystoupilo a kukátky shlíželo
na nepřehledné české území, zatím co řidič
něco vyjednával s německým celníkem. Po
čtvrthodině se francouzští turisté vrátili do
vnitrozemí a na hranicích nastal opět tísnivý
klid.
Jen v noci záblesky v drátěných překážkách,
vyvolané krátkým spojením a explose signalisačních raket, když zajíc nebo srna zavadí
o nástrahu ruší toto ticho. „Vůbec se nevy
platí kontrolovat, co se na druhé straně děje.
Lidé se již stejně neodvažují přejít přes hra
nice, protože pokus znamená pro ně smrt
nebo těžké zranění", — říká německý celník.
Americká hudba na čs. celnici
Co se děje na československé straně je po
chopitelně známo jen z výpovědí návštěvníků
ČSSR, protože vysoký les brání výhledu. Zde
jsou pozorování jednoho německého novi
náře :
»Drátěné překážky sahají z obou stran až
k budově. Tři stěny, z nichž prostřední je na
bita elektrickým proudem o mnoha tisících
voltech. Isolátory jsou na kůlech posazeny, jako
stovky hladovějících a mrznoucích ptáků. Za
nimi španělští jezdci a podél překážek stabil
ní strážní věže, které kontrolují každý metr
hranic. „Miny leží před španělskými jezdci" —
řekl mně celník ve WAIDHAUSU. Jen úzká
stezka ukazuje, kde hlídkují českoslovenští vo
jáci. «
... »V místnosti pro občerstvení cestujících
v ROZVADOVÉ hraje rádio na plné obrátky.
Je slyšet jazzový program amerického vojen
ského vysílače AFN. Právě je ohlášen zpěvák
Frank Sinatra se šlágrem "Lady is a Tramp".
Vojáci v ROZVADOVÉ neberou nebezpečí in
filtrace eíérem nijak vážně. Mezitím přijela
skupina německých turistů autobusem cestovní
kanceláře. Vojáci kontrolují jejich pasy. Přihlí
žející důstojník zamračeně pozoruje, jak vojáci
vyměňují s turisty cigarety. V místnosti pro ob
čerstvení cestujících Frank Sinatra již nezpívá.
Někdo rádio vypjal, když se důstojník při
blížil ...«

Obludy na hranicích: strážní věže
U WAIDHAUSU návštěvník nástrahy a smr
telné nebezpečí „železné opony" jen tuší nebo
si je ve své fantasii představí. U TYLYŠÁNEK
(TYLLISCHANZ), asi deset kilometrů východně,
má je jen několik desítek metrů přímo hma
tatelně před očima. Spatná cesta z ESLARN,
která se vine později hlubokým lesem, má na
svém konci efekt, který nahání mráz po těle.
Stojíte najednou před strážní věží, která se
hrozivě zvedá ve vzdálenosti padesáti metrů.
Málem chcete couvnout a dát se na rychlý

útěk, ale tabule s nápisem „Landesgrenze" u
Okno do šumavských hvozdů
silné hraniční závory uklidňuje. Jste ještě na
ARBER (Javor), nejvyšší hora Bavorského
německém území. Pouhým okem pozorujete
lesa či Šumavy, leží na německé půdě. Dříve
ruch na věži. Vidíte, jak se na vás obrací
byla přístupná i lidem z české strany, kteří
dalekohled a jeho čočka sleduje každý krok.
požívali výhod malého pohraničního styku. Na
Vlevo od závory vede mezi plotem zahrady a
jejím skalnatém vrcholu stojí pyšně mohutný,
dřevěný křiž. Shlíží do údolí Regenu, jehož
jeden přítok vychází z Čertova jezera pod
Špičákem. V blízkosti kříže, který je místem
odpočinku pro mnohé unavené turisty a vděč
ným fotografickým motivem, je v neustálém
provozu otáčivý dalekohled. Je natočen smě
rem do šumavských hvozdů. Za deset pfenigů
si turista může přiblížit českou zemi no velmi
krátkou vzdálenost. Rozezná jednotlivé hotely
| LANDES- v městysi ŽELEZNÁ RUDA, státní statek, trian
body, jednotlivé vrcholky šumavských
I GRENZE ' gulační
hor. Může si přiblížit rozpůlené nádraží, jehož
jedna část patří československým a druhá ně
meckým drahám. Dělící drátěná stěna jde ve
stibulem nádraží. Kříž však v panoramě čes
kého pohraničního města nenajde. Zato vidí
jiné pozoruhodnosti, které charakterisují sou
časný stav v republice. Jsou také na panora
matické mapě u dalekohledu označeny čara
mi, takže pozorovatel může tubus dalekohledu
na ně přesně zaměřit. Jsou to strážní věže,
drátěné překážky s přeoranými pásy půdy,
bunkry a zakopané tanky s děly. „Železná
opona" u ŽELEZNÉ RUDY se stala lákavou
atrakcí, která přivádí na hranice tisíce zvě
davců. Je to atrakce, která současně varuje.
křovím úzká stezka, která zde tvoří hranici.
U rozděleného nádraží v ŽELEZNÉ RUDĚ, u
Lehkomyslní zvědavci jdou po stezce, která hraniční závory, stojí hlouček turistů. Pozorně
není Širší více než šedesát centimetrů, dál k si prohlížejí náčrt „železné opony". Text dů
lesu, odkud je dobrý pohled na drátěné pře- ■ razně upozorňuje, že československá hranice
kážky a řady španělských jezdců. Krok vedle I nezačíná u drátěných překážek, které se vinou
znamená vstup na československé území.
tři sta metrů dále, ale u hraničních kamenů.
Stará žena v šátku se opírá o závoru a i Přehlédnutí této skutečnosti znamenalo pro
smutně se dívá do Čech. Ukazuje prstem své mnohého německého občana několikaměsíční
sousedce svůj bývalý dům v ŽELEZNÉ, na je vězení v CHEBU, v PLZNI nebo v ILAVě, ve
jímž okraji slojí strážní věž. Věří, že se brzy vězení pro cizince. Kopírovaná skizza upozor
vrátí domů. Zase se obrací dalekohled s věže ňuje také na jiné nebezpečí. Na to, že v pře
na cestu do ESLARN a dva hraničáři střídavě kážkách proudí elektřina o 6000—80C0 voltech,
které zabíjí. Toto varování s orientačním ná
pozorují přijíždějící automobil...
črtem překážek a strážných věží lze vidět na
mnoha místech podél hranic.
Slabina čs. pohraniční stráže
Československá pohraniční stráž, či „zelené
TYLYŠÁNKY jsou slabým místem pohraniční
gestapo", jak ji nazývají občané doma, dobře
stráže v politické výchově mladých strážců
ví, že elektřina nebrání v každém případě útě
hranic. Ti zde vidí dobře oblékané německé
kům. Dobře isolované kleště a gumové ruka
turisty a jejich vozy nejrůznějších značek. Mají
vice pomohly již mnoha lidem přes dráty. Na
k tomu dalekohled, který přibližuje hlídačům
posledy před několika týdny u MARIÁNSKÝCH
osoby až na pětimetrovou vzdálenost. Přesvěd
LÁZNÍ. Proto neustále zdokonaluje tvar překá
čují se na vlastní oči o nepravdách, které
žek a hlavně sígnalisační systém. Znamená to,
komunisté rozšiřují o Spolkové republice. Po- (
že „železná opona" nemá všude stejnou tvář.
zorují i vkusné oblékaná německá děvčata.
U WALDMUNCHENU mají překážky tvar ko
Pokušení je velké. O tomto bodě psaly svého I zelců. U TYLŠÁNEK stály do nedávna dvě řady
času i československé noviny. Autor článku si
zátarasů známého, tříštěn ného typu. Jedna
trpce stěžoval na „provokační" chování ně řada, starých, prohnilých a jaksi vyřazených.
meckých žen na hranicích. Skutečností je, že O několik metrů dále stěny nově vystavěné
podle statistických hlášení nikde nedeserto- s řadami betonových a železných španělských
valo od pohraniční stráže tolik vojáků, jako jezdců. Španělští jezdci zabraňují sjezd i do
právě v tomto úseku hranic. Ještě dnes lidé údolí Schwarzachu u ŠVARCAVY. U PAADORukazují seník, ve kterém se skrýval uprchlý FU, HORNÍ VLTAVICE, v úseku ŽELEZNÉ RU
hraničář od PS roty v ŽELEZNÉ. Tam také
DY a jistě i jinde zkouší pohraniční stráž nový
vnikli téměř dva kilometry na německé území druh zátarasů, s první, signalisační stěnou.
dva, po zuby ozbrojení důstojníci PS, — jeden Nově uprchlý pohraničník popisuje tuto novin
byl politruk, aby uprchlíka přivedli násilím ku: „První stěna z ČSSR je něco přes metr vy
zpět. Porušili hrubým způsobem nedotknutel soká. Je z drátěné síťoviny. Nahoře má dva
nost hranic, zatím co pohraniční stráž sama nebo tři tenké dráty na isolátorech. Pří jejich
zatýká hystericky každou selku, která se při vzájemném dotyku — a ten nastane, když se
Špatném počasí při odvozu sena zmýlí nebo někdo pokouší tuto nízkou stěnu přelézt —
turistu, který z neznalosti překročí o pár metrů
vznikne na rotě alarm. Signalisační zařízeni
hraniční čáru.
současně ukáže ohrožený úsek. Střední stěna
Do TYLYŠÁNEK, které jsou usedlostí o ně je vysoká dva metry a proudí v ní elektrický
kolika budovách, přijíždějí osoby, které se proud o vysokém napjetí. Třetí je jen nízká,
brání zvídavým zrakům strážců „železné opo-|
rovněž z drátěné síťoviny a brání zvěři pro
ny". Při našem návratu od hranic vyjel ze
skrytu hospodářské budovy na cestu, která je niknout k elektrické stěně." Avšak i toto signa
v poslední části kontrolována strážci z věže, lisační zařízení má své slabé stránky. Jinak by
černý „Mercedes". Jeho rozpoznávací číslo nebylo možné, aby o loňských vánocích přes
bylo přikryto kapesníkem, který jeden ze tří ni přešlo šest uprchlíků najednou. Stalo se to
mužů, sedících v autu, v následujícím zákrutu u HORNÍ VLTAVICE. Mráz a sníh vyřadil stěnu
sundal. Příznačné pro atmosféru na česko z provozu a pomohl dalším lidem na svobo
du...
Foto: adk.
slovenských hranicích.
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY: Organisace demokratických
Cechů a Slováků uspořádaly v krajanských stře
discích oslavy 28. října. V provolání Národní
rady žen svobodného Československa, které
podepsaly předsedkyně B. Papánková a jedna
telka L. Dvořáčková, se praví: „28. říjen je pro
nás všecky zářící hvězdou, která nám dává
směrnici k práci na cestě k novému vydobití1
naší dočasně porobené svobody." — V mě
stečku Masaryktownu na Floridě se konala i
oslava pod záštitou starosty města. Slavnost
ním řečníkem byl populární soudce Francis
Williams. Kromě ukázek vzorného sokolského
tělocviku byly zatančeny čs. národní tance. —
V Clevelandu byl na společné oslavě krajan
ských spolků hlavním řečníkem šéfredaktor de
níku „Cleveland Press" Louis Beltzer a gen.
dr. Mikuláš Ferjenčík. — Hlavní město Spoje
ných států, Washington, oslavilo 29. září 1962
sté výročí založení sokolského hnutí a 15. vý
ročí trvání místní sokolské jednoly Americké
obce Sokolské. Slavnost se konala za účastí
asi 200 sokolských členů a hostí z východní
oblasti USA, Chicaga a Kanady. Slavnost za
hájil a řídil starosta br. M. Neumann. Slav
nostní projevy učinili br. Karel Prchala, ses.
Blaža Cihóková, vedoucí Americké obce sokol
ské. Jednota udělila čestné členství ses. B. Čihákové, ses. M. Provazníkové, br. Karolu Bed
nárovi ze Slovenského Sokola v USA, dr. Petru
Zenklovi a dr. Jurajovi Slávikovi. U příležitosti
této oslavy vydala jednota Památník, který v
redakci Vojty Nevluda shromáždil vzpomínky,
pozdravy, fotografie a dějiny jednoty. — So
kolská jednota v Los Angeles připravuje oslavu
stého výročí Sokola, kterou uspořádá společně
s všemi jednotami Pacifické župy a za spolu
práce ČNRA, odbočka T. G. Masaryk v Los An
geles. — Článek dr. P. Zenkla „Masaryk a ev
ropské sjednocení", který vyšel jako úvodník
v zářijovém vydání našeho listu, byl přetištěn
dem. senátorem Pellem ze státu Rhode Island
ve věstníku amerického kongresu. — Nákla
dem Kolumbijské university v New Yorku vyšla
kniha o práci a životě Karla Čapka. Napsal
ji profesor slovanských jazyků Kolumbijské uni
versity William Harkins. Je to prvá kniha o
Čapkovi v angličtině. •— Ing. Jan Chomutov
ský, býv. člen čs. parlamentu, který žije v Chi
cagu, navštívil za svého studijního zájezdu do
Evropy Německou spolkovou republiku, Ra
kousko, Francii a Luxemburk. V Mnichově pro
mluvil prostřednictvím rozhlasové stanice Svo
bodná Evropa do Československa. — Na před
náškovém večeru odbočky Čs. společnosti pro
vědy a umění ve Washingtone přednášel dr.
Jan Hajda o společenském rozvrstvení v před
válečném Československu. — Po zemřelém
prof. dr. E. Míčkovi vyučuje českému jazyku a
literatuře na universitě v Austinu, Texas, prof.
Luděk Kozlík, který byl za druhé světové války
členem čs. armády v Anglii.
KANADA: Národní sdružení v Kanadě vy
dalo k oslavám 28. října pásmo vzpomínek na
vznik Československa, jak jej sestavil kulturní
referent Čs.národního sdružení dr.Škvor. — Hu
dební skladatel Oskar Moravec, který je pro
fesorem na Královské konservatoři v Torontu,
byl vyznamenán první cenou v soutěži na kla
vírní koncert s doprovodem orchestru. Soutěž
vypsala Filharmonie v Montrealu a cena byla
jeden tisíc dolarů. — Odbočka Čs. Národního
sdružení v Montrealu uspořádá tradiční listo
padový bazar v jednom z největších montreal
ských sálů. Umělecký pořad vyplní umělci čs.
původu. —• Operní společnost v Torontu an
gažovala pro podzimní sezónu čs. exulanta
Jana Rubese, který patří k předním kanadským
operním zpěvákům.
FRANCIE: Členové čs. demokratických spol
ků ve Francii, Sch úžení bývalých čs. dobrovol
níků, Čs. obce legionářské v exilu, Sokola,
Sdružení čs. žen a sportovního sdružení, po
ložili 28. října na hřbitově Pére-Lachaise u
Dvořákova pomníku kytice na počest padlým
a ve vzpomínce na výroční den čs. samostat
nosti. Poté položili palmu u pamětní desky
prvních čs. dobrovolníků z roku 1914 na ná
dvoří Palais-Royal a u hrobů zesnulých pře
dáků čs. odboje, hlavně nedávno zesnulého
předsedy Sdružení býv. dobrovolníků AI. Brzič
kého. V předvečer výročí 28. října oživila dele
gace Sdružení býv. dobrovolníků věčný plamen
u hrobu Neznámého vojína pod Triumfálním
obloukem na náměstí Etoile. Odpoledne se
konala v kavárně Zimmer na Plače du Chaielet
oslava 28. října pod záštitou Sdružení fran
couzských přátel Československa za předsed
nictví gen. Fauchera. — T. J. Sokol Paříž uspo
řádala k 28. říjnu v sálech hotelu Modeme
výstavku dokumentů připomínajících založení
prvního českého spolku v Paříži •— Českoslo
venská beseda — na podzim roku 1862. Spo
lek založil revoluční básník a spisovatel J. V.
Fric, který žil tehdy v Paříži v exilu. Mezi
prvními členy Česko-slovanské besedy byli
čeští umělci žijící tehdy v Paříži, jako Jaroslav
Čermák a ostatní. Česko-slovanská beseda hrá
la od začátku význačnou úlohu v národně
politickém životě krajanů v Paříži. — Dne 7.
října 1962 zemřel v Paříži ve věku 74 let malíř
František Zdeněk Eberl, který byl od roku 1912
usedlý v Paříži, kde v mladších letech se úplat-
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Přehled sportovních aktualit

Českoslovenští kuželkáři mistry světa
ky Dukly Praha v obou zápasech vsítil Ada- ’ túži teamů nu 200 hodu sdružených v jednom
Čechoslováci vítězi „olympiády motoristů"
startu, když dostalo 5.259 bodů, o 11 více než
mec, levá spojka čs. fotbalového mistra.
v Garmisch-Partenkirchenu
vysoce favorisovaní Maďaři. Ženy pak obsaPřední světoví motocyklisté, kteří starto Stříbrná medajle čs. košíkářek na mistrovství dHv v soutěži družstev na 100 hodů sdruže
vali už na několika posledních -'Sestidennichtf
Evropy — Úspěch či neúspěch?
ných na jeden start třetí místo za kuželkářsoutěžích, jsou jistě zvyklí na ty nejnáročČs. dámská košíková zaznamenala od po kumi Jugoslávie a Rumunska. V soutěžích jed
nějši trati, — ale s nástrahami letošního, už
notlivců byly ve stejných disciplinách dva
37. ročníku léto tzv, olympiády motoristu se sledního evropského šampionátu v r. 1960 v starty. Skvěle si zde vedly zvláště čs. ženy,
nedovedli vypořádat! Polní cesty i horské Sofii enormní vzestup (čs. národní družstvo které získaly zlatou a stříbrnou medajli. Mi
úseky gannišského okolí byly vytrvalým lijá nenašlo v minulé sezóně píemožildky, a mezi | stryní světa se stala 41-Ietá Vlasta Sindlcrová
kem se sněhem v takovém stavu, že odbor postiženými byl i team SSSR!), který ji pra-1 z Přerova, matka 2l-Ietého syna a 18-leté
níci se shodli v názoru, že letošní soutěž byla vem dával velké šance na evropské prvenství i dcery, kléru získala 861 b., což je výkon, ja
vůbec nejlěžší v historii Seslidenních. A právě ve francouzských Mylhúzách! Ale čs. ženy j kého nedosáhla dosud žádná žena na světě.
za tohoto stavu se zde ukázali skutečnými prohrály zde rozhodující utkání s družstvem ' Sindlerová, která se dostala před sedmi roky
mistry Čechoslováci, kteří ve složení: inž. । SSSR 46:63 b. a musely se tak spokojit jen se ; ke kuželkám čirou náhodou (v přerovském zá
Bouška, Štěpán, llóííer, Miarka, Polanka a B. I stříbrnou medajlí. 1 když jistě i toto druhé : vodě Meopta se hrála vnitropodniková soutěž
Roučka, dojeli na strojích čs. značek Jawa a : místo v Evropě je velkým úspěchem, přece jen ; družstev, při které mužům chyběl jeden do
ČZ jako jediní bez trestných bodů a získali i si mohly čs. basketbalistky odvést domů tro- ■ počin, a tak na přání svého manžela zaskočila
tak po dvouleté přestávce už po sedmé v po- i fej mistra Evropy. Pravda, sovětské ženy byly ' pro legraci/ v družstvu), porazila v boji o
váiočných lotech Mezinárodni trofej! Svým Ive finále s ČSR daleko rychlejší, jejich střel-1
klidem, rozvahou a jezdeckým uměním do • ba na koš z kterékoli vzdálenosti přesnější, a světové prvenství Ludmilu Kusznierzovou a
minovali v Garmisch-Partenkirčhenu nad svý jejich obranná taktika přímo báječná. Není se Maďarku Nadasovou naprosto suverénně. Sou
mi největšími soupeři, representanty Velké : však ani čemu divit, neboť kádrem družstva I těž jednotlivců vyhrál Maďar Szábo před
Británie, SSSR, Polska, Itálie, Západního Ně , SSSR jsou košíkářky baltských stál.ů, které už j Čechoslovákem Prujslorem, který tak získal —
mecka (obhajovalo trofej, získanou před ro |v době 1. čs. republiky hrály významnou roli stejně jako v r. 1957 ve Vídni — stříbrnou
kem v TJandrindod Wells!) a Švédská. —• j ve světovém basketbalu. Ale k vítězství na medajli.
Kromě této hlavní soutěže Sestidenní — Mezi Vlil, evropském mistrovství v Mylhúzách po
Tyčkař Tomášek stále výše
národní trofeje — vyhrálo v Ga-Pa družstvo třebovaly i nutnou dávka štěstí. Zatímco čs.
Nejúspršnějším čs. lehkým atletem posled
pražské Dukly soutěž klubových celků před team musel hrát, v semifinále s mistryněmi
západoněmeckým ADACem Wúrttemberg, a Evropy z r. 1958, s Bulharkami, porazily so ních dvou let je bezpochyby tyčkař Rudolf
všech 17 československých motocyklistů pro větské ženy v boji o závěrečné utkání druž Tomášek, který se na olympijských hradí v
jelo 1.600 km bez trestných bodů, a získalo stvo Rumunska (nedosahuje úrovně prvních Římě v r. 1960 umísti! mezi osmi nejlepšími
3 teamů Evropy) poměrně hladce, v tréninko tyčkaři světa a na nedávném mistrovství Ev
tak zlaté medajle.
vém tempu rozdílem 40 bodů. Cs. represen- ropy v Bělehradě získal nečekaně stříbrnou
tanlky měly však postup do finále velmi těž- medajli. V posledních třech týdnech šel od
Pěkný debut fotbalistu Dukly
| ký. Vedly sice nad Bulharkami v 1. poločasu vítězství k vítězství a dvakrát zlepšil svůj
v Poháru evropských mistrů
*
Ačkoli čs. fotbalový mistr, Dukla Praha, ne náskokem sedmi bodů, ale po náhodných ko vlastní čs. rekord 4,62 m. vytvořený v pří
mohl k zápasům prvního kola 8. ročn. Poháru ších Bulharek zneivosněly, a tak se stalo, že pravě na evropský šampionát. V neděli 7. říj
evropských mistrů proti východoněmeckému ještě po změně stran byly blíže k vítězství na skočil Tomášek ve finském přímořském
Vorwarls Berlín pro zranění několika hráčů Bulharky. Čs. košíkářky však přímo fantastic městečku Turku 4,63 m a tři dny po té po
nastoupit v kompletním složení, vyhrál obé kým finišem dokázaly ještě zvítězit 54:51 b.. sunul v Praze hranici národního rekordu na
střetnutí: v Berlíně 3:0 a v odvetném zápase ale toto vítězství v závěru utkání je stálo 4,72 m. Jistě však ani tento výkon světové
v Praze na Julisce 1:0, a zajistil si tak účast mnoho sil, lak potřebných k finálovému střet úrovně není hranicí jeho talentu a možností
v 2. kole této populární soutěže. Pražané mají nutí s SSSR. A dovoluji si tvrdit, že v takové
Jelínkovi přestoupili k profesionálům
nyní velkou šanci postoupit do čtvrtfinále, ne formě, v jaké hrály čs. dívky posledních sedm
Děti čs. exulantů, sourozenci Mario a Ottc
boť jejich příštím soupeřem bude dánský pre- minul utkání s Bulharkami, by měly velké
bernik Esbjerg. Fotbalisté Esbjergu vyřadili naděje na úspěch i ve finále s SSSR. To byla Jelínkovi z Kanady, kteří na březnovém mi
sice v 1 .kole irský team. Lienfield a vyhráli perfektní košíková, bojovný výkon celého strovství světa v krasobruslení v Praze získal
před týdnem s definitivní platností znovu dán teamu, přesná střelba, prostě basketbal světo titul mistrů světa v soutěži sportovních dvojic
skou ligu ročníku 1962, ale je dosti nepravdě vé extratřídy. To pak, co jsme viděli den na přestoupili do tábora profesionálů. Od středy
podobné, že by dosáhli proti Dukle nějakého to vc finále se Sovětským svazem, byl výkon 29. srpna vystupují v americké lední revw
pozoruhodnějšího výsledku. Snad ještě doma, o dvé třídy horší, výkon matný, statický, bez "Ice Capades", se kterou už absolvovali s vel
ale celkově by pražští fotbalisté měli za nor | jakékoli pořádné střelby — a bez ťé se nedá kým úspěchem exhibice v New Yorku a v<
málních okolností postoupit do čtvrtfinále Po i vyhrál, tak těžké střetnuti. Unavené čs. ženy Filadelfii, a v příštích dnech jo uvidí takr
háru evropských mistrů. — V berlínském ut se ještě ke všemu nechaly překvapil velkým příznivci krasobruslařského sportu v Bostonu
kání proti Vorwarls Berlin (trenérem němec nástupem družstva SSSR, hrály příliš nervos v kanadských městodi Torontu a v Montrealu
kých fotbalistů je známý čs. internacionál S. itě, a to rozhodlo o jejich porážce. Vzorným i v dalších městech amerického kontinentu.
Čambal, bývalý střední záložník pražské Sla vystupováním a velmi pěknou hrou ve většině
Telegraficky
vie a čs. národního mužstva, které ve finále zápasů si čs. košíkářky získaly sympatie diPrvní říjnovou neděli se běžel na trati Ko
mistrovství světa v r. 1934 v Římě prohrálo । váků, kteří je mohutně podpoiováli. Toto finešťastné s Itálií 1:2!) hráli čs. fotbalisté v | nalové střetnutí vyznělo vůbec v jakousi šice — Soňa — Košice tradiční, už 32. ročník
1. poločasy velmi opatrně, pak však po ve I piolisovětskou demonstraci. Vždyť i sebelepší 'Košického maratónu-, jehož vítězem se stal
doucí brance v 45. minutě předvedli exhibič l akce sovětských žen byla doprovázena píská- Čechoslovák dr. Pavel Kantorek, který časem.
ní výkon, hodný favorita Poháru evropských I nim a voláním . fuj ;, a naopak při každé akci 2:28:29,8 hod. porazil několik předních světo
čs. basketbalislek hýřili diváci nadšením a vých vytrvalců z 11 států. — Nedávné uf kání
mistrů! V odvetě v Praze, kdy Dukla nastou ■ povzbuzováním,
které nemělo konce! — Ko
pila bez internacionálů Jelínka, Pluskala a nečné pořadí deseti nejlepších teamů Evropy: 2. kola čs. fotbalové ligy AC Sparta — SK
standartního brankáře Kouby, se ani nesna ' 1. SSSR, 2. ČSR, 3. Bulharsko, 4. Rumunsko, Slavie (1:2) bylo už 158. vzájemným střetnu
tím bývalých velkých rivalů Letné! Od i. 1893,
žila zvýšit už tříbrankový náskok z 1. zápasu
v Berlíně. Je zajímavé, že všechny čtyři bran- 5. Jugoslávie, 6. Polsko, 7. Maďarsko, 8. Fran- kdy došlo k 1. utkání, vyhrála AC Sparta 71
• cie, 9. Itálie, 10. Belgie.
zápasů, 27 skončilo nerozhodně a v 60 zvítě
zila Slávie. Poměr branek je rovněž příznivěj
Dva tituly mistrů světa čs. kuželkářům
ší pro Sparfany 335:301. — Členové pražského
a kuželkářkám v Bratislavě
Aeroklubu: Urban, Vejvara a Ozábal překo
Brno. Gotický sál z 13. století objevili při
K řadě v letošním roce tak úspěšných čs. nali světový rekord v nočním seskoku padá
adaptacích na brněnském hradě Špilberku. Je sportovců se v posledních týdnech připojili
kem z vše 2.000 m s výdrži 30 vteřin průměr
v nejsiarší části budov, v jádru přemyslovského i kuželkáři, kteří vyhráli celkovou klasifikaci nou vzdáleností 3,33 m od středu kruhu. —
hradu a bude zpřístupněn veřejnosti. Je to národů V. světového šampionátu na asfalto 73. ročník mezinárodních dostihových závodů
jedna z nejstarších světských gotických památek vý cli drahách v Bratislavě! Šestičlenné druž — Velkou pardubickou steeple-chaso — vy
v republice.
stvo čs. mužů získalo titul mistrů světa v sou- hrál Gaboj s džokejom Makarovem ze SSSŔ;
5. Korán (ČSR). — Vítězem pardubických juniorek • v tenisu se stal Vopička z Ostravy,
který ve finálo po velmi slibném výkonu po
razil 16-li'tého Kodošo z Prahy 3:6, 6:2 a 6:2.
— (s. vzpěračský sport bude mít s velkou
Vodorovne: A: souhrnný název pro proni
pravděpodobností opět, po letech borce světo
kání do vesmíru; vzpurný člověk; B: cizí zá
vé třídy. Do této formy dorůstá junior Zdra
por; těžké prvky; kraj v Anglii; dělostřelec;
žila z Prahy, který v pěti dnech zlepšil 9 čs.
lokoidů: v nadhozu střední váhy vzepřel
C: slov, spisovatelka; večer v Římě; kosmický
167,5 kg, v trojboji pak dosáhl 405 kg,- v polodopravní prostředek; D: býv. amer. president;
těžké váze stupňoval svůj výkon v olympij
staré sídlo španěl, králů; athénský zákono
ském
trojboji až na 415 kg. — Na mezinárod
dárce; E: přihodily se; vada; půlka oleje;
ním turnaji v-házené o ^edmi hráčích v Bukudvojhláska; švýcarský autoklub; F: ty v akusarešti dosáhli pozoruhodného výsledku házontivě; bavorská řeka; kompletní okruh umělé
kaří čs. mistra Dukly Praha, kteří poiazdi
družice; draslík a kyslík (chem. zn.); G: výraz
družstvo CDNA Sofia rekordním brankovým
pro jednostranní; kupovat pohonnou hmotu;
poměrem 47:8. — Pepa Bican, jeden z nej
H: zkratka republiky; amer. stát; zapadl; I:
slavnějších fotbalistů pražské Slavie a čs. ná
rodního mužstva, se stal v polovině října tre
římský peníz; příslovka; druh rostliny; noční
nérem
ligového mužstva Kladna. — Kanadské
ptáci; cizí žen. jméno; J: slovo do pochodu;
amatérské
hokejové mužstvo Saskatoon Qua.
slov, spojka; námor. loupežníci; cizí muž. jmé
no; K: pustevník; hrdina Kippling. románu; věk bez domova; 9. slovo kletby; lat. spojka; kers, které vyhrálo v minulé sezóně senior
skou ligu Saskačevanu a v nej vyšší amatérské
ukaž, zájmeno; táta bez a; L: rakouská řeka; titan; 10. premiér v Tokiu; římský bůžík; já soutěži Kanady — v Allanové poháru — se
obrác. česká řeka; stopy nože; M: utahali po v akusativě; egypt. bůh; 11: pohonná látka dostalo až do semifinále, sehraje v prosinci
blátě; malý požár; iniciálky Pavla Mudroně; raketových motorů; fosfor, argon a molybden; na čs. kluzištích osm přátelských zápasů. — Ve
souhlásky slova šicí; N: basketbal; úkaz; le 12: kronika; jap. ostrov; citoslovce (pohání Cvikově zvítězili čs. pingpongisté nad stolní
gend. vrch; O: otrav, plyn; hist. rukopis, od koně); 13: vzor trpělivosti; autor „Zápisků mi tenisty východního Německa 6:5. Rozhodu
halený Masarykem jako falsifikát.
myslivce"; 14-. startoval; muž. jméno; 15: kon jící bod získala čs. družstvu dvojice Miko ínejmladšíj-Andrcadis {nejstarší člen teamu), která
16: zvítězila nad německým párem Pleuse-I.emke
Kolmo: 1 : přívlastek léku proti bolení hla covka zdrobnělin; tichomorský ostrov;
vy; 2: pták; zvr. zájmeno; žije v pralese; 3: staří pěvci; uhlík a jod; baví bez samohlásek; 21:15 a 21:17. — A konečně: v Hradci Králové
míšenec; cíl amer. rakety Mariner II; 4: Čap 17: fin. jezero; lat. komu (fon.); není na pó došlo k mezistátnímu dorosteneckému trojutkův román; přenáší přímé obrazy z USA do lech; 18: hltavě pije (slov.); někdy rezaví, ně kán; v lehké atletice: Polsko — ČSR — Ru
Evropy; nebezpečné místo proudu; 5: kraj na kdy ne; je prý vlastností žen; 19: přisvojily munsko, ve kterém vytvořily mladé čs. naSlovensku; papoušek; slov, jací; 6: nahroma si; zkratka parlamentu; 20: nekrouť s ypsilo déie několik pozoruhodných výsledků. — pro
dit; prodavač tisku; 7: rozbor; ukraj. město; nem; příslušník žluté rasy; vojenský útvar; hrály však nakonec těsně s Poláky 96:105 b.
a zvítězily nad Rumuny přesvědčivě 112:78 b.
8: samohlásky slova muky; ostrý nápoj; člo- 21: přívlastek pro přenos pomocí Telstoru.
— V posledním čísle Č. S. si ve sportovní
části pěkně zařádil tiskařský šotek’ Jisté jste
nil v moderním malířství. Maloval předevšírr . také dvě francouzské ilustrované monografie si však sami opravili několik překlepů, a v
článku nadepsaném Pouze stříbrná a bron
svět a polosvět pařížského pouličního života ' o Eberlovi a česky od dra Stepána Ježe.
HOLANDSKO: Komité svobodných Čecho- zová medajle čs. lehkých atletů na mistrovství
lidových bálů a snažil se zachytit jejich výraz ■
v Bělehradě podle přehledu získaných titulů
ný psychologický stav. Ilustroval též v tomic , slováků v Nizozemí uspořádalo v neděli 28. misttů Evropy rozpoznali, že čs. družstvo ne
duchu knihy Francise Carca, Pierra-Mac Orlanc . října v Grandhotelu Krasnopolský oslavu čs. skončilo zde v celkové klasifikaci národů na
a j„ které jsou vyhledávány bibliofily. Vyšl) . státního svátku.
Iřc-tím. ale až na 13. místě.
KDM

Astronautická křížovka

Jindřichův Hradec. Stalinovo náměstí bylo

na Náměstí československé ar
Čemu se doma smějí । přejmenováno
mády. Josef Hejna, který patřil ke slalinistům
v komunistické straně byl zproštěn funkce ve
doucího odboru pro vnitřní věci místního ná
rodního výboru a na jeho místo dosazen An
tonín Klement, kteiý byl dosud předsedou kol
chozního družstva v Malém Ratmírové.
Praha. V bývalé Waldesově továrně ve
Vršovicích byla provedena od základů reorganisace výroby. Původní výroba patentních
Povzdech spotřebitele: »Koupil jsem si no knoflíků byla zastavena už před několika ro
vou žárovku. Je prima. Fajn zář i. Jenom ne ky a dnes se v závodě rozbíhá výroba sou
částek ke zbraním. Závod vyrábí především
vím, co bude v říjnu."
pro Kubu a Alžír.
Ani mrtvi komunisté nemají klid — jak nej
Plzeň. Pátého října 1962 tomu bylo stodvanověji dokazuje ydance macabre« s Gottwal cet roků od založení plzeňského pivovaru,
dovou mrtvolou, hirlxý Gottwald byl vystěho který si vydobyl světovou pověst. Už roku
ván z té tmavo-červeně osvětlené místnosti na 1845 musel plzeňské pivo vozit forman SazVítkově, dodatečně upálen, dán do urny a
urna umístěna mezi pozůstatky ostatních »za- mann až do Prahy. Ale to byl teprve začátek
sloužilých" soudruhů. Novotný a spol. přinesli putování. Ke sklenici s pěnivou čepicí zasedli
k urně věnec se stuhou, na níž bylo napsáno: brzy ve Vídní i v Paříži, v Berlíně, Londýně,
Klementu Gottwaldovi — Ústřední výbor KSČ! New Yorku a nakonec v dalších 76 státech.
— Jaká obnova Starověku! Když egyptský I Nyní musel Prazdroj obstát i v tak obtížných
král Amenophis IV. nedral vystěhovat z ka podmínkách, jako je Nubijská poušť a ledové
menné pyramidy pozůstatky svého předchůd končiny Antarktidy. Za dobu trvání pivovaru
ce. Amenophise JÍL, aby byly rozhozeny do
Nilu, pronesl tato povznesená a nezapomenu uvařili v Plzni na 52 milionů hektolitrů.
Bratislava. List bratislavských komunistů
telná slova: »Chtěl jsi odpočíval v chladu —
„Pravda" si v článku z 28. září t. r. stěžoval,
odpočívej chladně!"
že v posledních dnech stály ženy a mnozí
Chtěl cizinec vyzkoušet, jak je to v Praze muži celé hodiny ve frontách na brambory.
se zásobováním a poručil si v mezinárodním, Na podzim, kdy je hlavní sezóna, a na Slo
hotelu velbloudí řízek na cibulce. Číšník ani vensku, kde odjakživa bylo brambor vždy
okem nemrkl, poděkoval za objednávku a ode dost.
šel ji vyřídit do kuchyně. Za několik minut
Praha. Podle sčítání lidu k 1. březnu 1961
viděl cizinec s povděkem, jak vedou do ho
telu velblouda a už si chystal mlsný jazyk, bylo v Československu 1 milion 847 tisíc man
jak si pochutná. Čekal, nůž si přibrušoval, na želských párů bez dětí do 14 let (tj. případně
číšníka se usmíval, v duchu vymýšlel, jak s dětmi ve vyšším věku) a 1 milion 867 tisíc
bude doma vykládat, že všechny zprávy o ne manželských párů, které mají děti mladší 14
dostatku v Československu jsou smyšlenka, let. Z toho 864 tisíc rodin má jen jedno dítě,
když tu přišel uzardělý číšník, uklonil se a rodin, kde jsou dvě děti do 14 let je 642 tisíc.
šeptal hostu do ouška: nLituji, ale velbloudím Počet rodin s větším počtem malých dětí dále
řízkem nemohu sloužil."
— »Proč ne«, divil se cizinec. »Vždyf jsem rychle klesá. S třemi dětmi je jich 237 tisíc, se
čtyřmi 78 tisíc, s pěti 29 tisíc, s šesti 11 tisíc,
viděl, jak vedli velblouda do hotelu!"
»Copak velbloud", mávl pohrdlivě číšník ru sedm dělí mají čtyři tisíce rodin a počet rodin
kou, welbJoud není problém, vašnosti. Ale ci s osmi a více dětmi do 14 let nedosahuje ani
bulku nemáme."
dva tisíce.
Praha. Výstavba ruzyňského letiště počítá
se stavbou nové rozjezdové dráhy v délce
měst
3100 m a šířce 45 m, která však v budoucnu
bude prodloužena na 4300 metrů. K tomu
Praha. V různých místech republiky bylo jsou přizpůsobovány i pojízdné dráhy, aby
vzpomenuto pětadevadesátých narozenin bás svým vybavením, informačními tabulemi, ná
níka Petra Bezruce. V Opavě byla na náměstí věstidlem na křižovatkách, pojízdným radiá
slavnostně odhalena busta, v Kostelci na Hané torem, blokovým systémem — vyhovovaly i
otevřen Památník Petra Bezruče a v pražském největším letadlům. Rovněž bude provedena
Rádiopaláci (dnes Dům spojů) se pořádal rekonstrukce hlavní budovy, která bude mít
literární večer, na němž o P. Bezručovi hovoří! 145 tisíc člver. metrů a vybavena nejmoder
J. Zahradník. Na večeru Bezručovy společnosti nějším zařízením, jako průmyslovou televisí,
promluvil J. Procházka o milostné krisi básní transportním zařízením pro zavazadla, pohyb
kově za místeckého pobytu 1892/93.
livými schody, moderními klimatickými stroji
Písek. K nedožitým sedmdesátinám národ a pod.
ního umělce Otakara Jeremiáše odhalili 14.
. Praha. V prvém pololetí roku 1962 bylo v
října 1962 na jeho rodném domě pamětní
hlavním městě uzavřeno 5638 sňatků. Četli
desku. Současně otevřeli v městském museu
jsme v pražském tisku, že potíž je v tom, že
výstavu o jeho životě a díle.
se všichni chtějí vdávat a ženit na Staroměst
Brno. V Ostrovačicích — v obci, kterou zná
ské radnici, zatím co prý moderní svatební
me z Mrštíkova románu „Pohádka máje", ote
síně, které zřizují jednotlivé Okresní národní
vřeli tělocvičnu, kterou si občané obce posta
výbory na svém území, jsou nevyužité. Tyto
vili brigádnickou prací.
jsou však pro svatebčany otevřeny jen ve
Praha. Náprstkovo museum, které je umí
všední dny mimo soboty a neděle.
stěno ve starobylém domě u Halánků na Bet
Vyškov. Dne 29. září t. r. uspořádalo Pěvec
lémském náměstí oslavilo sté výročí trvání.
ké sdružení moravských učitelů k sedmdesáti
Museum má 60 tisíc inventárních předmětů a
nám svého dirigenta profesora Jana Šoupala
patří k němu vědeckoosvětový ústav.
slavnostní koncert. Návštěvníci pozdravili ju
Dobruška. Na náměstí před radnicí byla
slavnostně odhalena socha rodákovi, českému bilanta srdečnými ovacemi.
Ostrava. Senát komunistického soudu vynes!
buditeli Františku Ladislavu Hekovi. Jeho život
a práci nám nejvíce přiblížil Alois Jirásek v 29. října rozsudek nad pětičlennou skupinou,
románě F. L. Věk. Socha je dílem pražského která byla obviněna pro trestné činy vraždy,
umělce Josefa Adamka, rovněž dóbrušského záškodnictví, sabotáže, rozkrádáni zestátněné
rodáka. Pracoval na ní téměř devět let. Měl ho majetku. 22letý Jan Vaněk byl odsouzen k
velmi nesnadnou práci, neboť se žádné kresby trestu smrti a další čtyři obžalovaní do žaláře
ani obrázky s Hekovou podobou nezachovaly. na 6—14 let.
Bratislava. Nedaleko Petržalky byl čs. po
Proto se držel popisů z archivních materiálů
hraniční hlídkou zatčen 37letý Emil Švec, který
a Jiráskovy knihy.
žil ve Vídni. Podle tvrzení komunistických úřa
Hořice. Hořická sochařská a kamenická škola
dů překročil E. Švec hranice ve službách zá
zhotoví monumentální pomník Jana Žižky, kte
padní špionáže, kdežto jiné zprávy oznamují,
rý bude umístěn v Hradci Králové. Socha bude
že E. Švec byl vylákán ke hranicím a pak od
zpracována z obrovského pískovcového ka
mene o váze 30 tun, který byl vylomen v Pod- vlečen.

/ Stalinovu pomníku ve Smetanových sadech
v Plzni zvonili umíráčkem. Plzeňáci, jejichž
příslovečný humor je známý jako jejich pivo,
komentovali jeho demontáž několika průpo
vídkami. Jako například:
— Staline, Staline, Radbuza tě nemine!"
— >Drž se pevně Pepíku — tahají tě z pom
níku!"

*

*

Zprávy z

Strana 5.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 10., listopad 1962

a krajů

horním Újezdě. Vyroste z něho podle modelu
akad. sochaře Jiřího Duška bezmála deseti
metrový monument.
Brno. Václav Dresler, jeden z budovatelů
českého Brna po první světové válce, zemřel
v Brně 5. října ve věku 77 let. Rodák z Dolní
Kalné v Podkrkonoší, začal od piky jako kupecký učeň, v 25 letech měl už vlastní obchod
v Brně a po první světové válce byl presiden
tem obchodní komory a jedním z iniciátorů
brněnského výstaviště, postaveného r. 1928.
Komunistický puč ho připravil nejen o obchod,
nýbrž mu zabránil i ve veřejné činnosti v čet
ných spolcích, správních radách a organiza
cích, v nichž vykonal velký kus práce.
Praha. Podle oficiálních zpráv byl v Praze
zatčen americký státní občan, 34letý učitel Ro
bert Roy-Budway z Washingtonu. Byl obviněn
ze špionáže a z rozšiřování „štvavých nepřá
telských tiskových materiálů, jež vozil ilegál
ně do Československa".
Brno. Dne 10. října došlo' nedaleko brněn
ského letiště při přistávání k havarii doprav
ního letadla Cs. Aerolinií, které letělo na trati
Košice — Bratislava — Brno — Praha. Při ne
štěstí zahynulo 8 cestujících a tři členové po
sádky. 31 cestujících bylo těžce zraněno.

Uherské Hradiště. Pod podlahou kněžiště v
kostele sv. Michala na místním hřbitově objevili
zachované základy rotundy. Jde o původní
okrouhlý kostelík sv. Michala, který byl dílem
velkomoravských stavitelů. Nalezené ohniště s
keramickými střepy a dva kostrové hroty ur
čují pravděpodobný vznik této staroslovanské
stavby z r. 850, tedy ještě před příchodem mi- i
sie na Moravu.

Bratislava. Komunistický rozhlas kritisoval
počínání členů komunistické strany, zaměst
nanců státního statku v Galantě. Účastnili se
porady strany, která projednávala tzv. Doku
ment KSČ o upevnění discipliny a morálky me
zi zaměstnanci. Po schůzi jelo 23 občanů z
Velké Mače domů nákladním autem a při za
stavení auta orgánem Veřejné bezpečnosti,
bylo v autu nalezeno 100 kilogramů cukrovky,
30 kg brambor, 30 kg řepných chrástů a mnoho
kukuřice. Naturálie byly odcizeny, ale nikdo
v autu se nepřiznal ke krádeži.
Bratislava. Nedaleko obce Jur hoří již delší
dobu rašeliniště, který se rozšířil nq oblast asi
60 hektarů. Požár vznikl pravděpodobně od
oharku cigarety, začala hořet suchá tráva a
od ní se chytila silná vrstva rašeliny. Sbory
hasičů měly těžkou práci, neboť stroje a vo
zidla se zabořily do rašeliniště a jen s velkým
úsilím se podařilo vyhloubit více jak jeden
metr hluboký příkop a naplnit jej vodou z ne
dalekého potoka. Hořící rašeliniště je v pro
storu státní reservace se vzácným zvířectvem a
rostlinstvem, jejichž zničení způsobí nenahradi
telné škody.
Písek. Bývalý děkan Dr. František Perneger
zemřel nedávno v Mirovicích na následky pěti
letého pobytu v komunistickém žaláři. Byl
zatčen roku 1954 a odsouzen na dvanáct roků.
Roku 1959 byl propuštěn na amnestii, ale vrátil
se s podlomeným zdravím. Žil v Písku a v
Mirovicích, prakticky z milodarů přátel a zná
mých. V posledních měsících života by! jíž tak
těžce nemocen, že nemohl opustit lůžko. Ze
mřel ve věku 65 let. Komunistické úřady nedo
volily, aby mu byl vypraven slavnostní pohřeb.

KDO ZEMŘEL: Dr. Vr. Vycpálek, hudební vě
dec a skladatel ve věku 70 lei. — V Praze
zemřel ve věku 76 let spisovatel Bedřich Bohnel autor románů řešících otázku dospívající
mládeže. — L. Odstrčilová-Schmorauzová, něk
dejší členka činohry ND. — Otío Šilhavý,
houslový virtuos a pedagog ve věku 80 let. —
Olga Sedláčková-Kídlesová, býv. členka diva
del Arény a Uránie ve věku 73 let. — Josef
Hrabal, redaktor ČTK ve věku 57 let. — Inž.
Karel . Rosa, přednosta průmyslové školy na
Smíchově v. v. ve věku 88 let. — MUDr. Josef
Sázel, primář klatovské nemocnice. — PhDr.
Jan Březina, profesor v. v. ve věku 85 let. —
Josef Kvapil, plukovník v. v. ve věku 68 let. —
Jaroslav Mareš, profesor z Hradce Králové. —
Karel Klee, býv. red. měšť. školy v Golčově
Jeníkově ve věku 96 let. — V Opočně zemřela
Rozálie Sládečková, vdova po vrch, soudním
radovi. — PhDr. Eliška Rybinová, roz. Netiko
vá, knihovnice Universitní knihovny v Praze. •—
Tragicky zemřel Antonín Pišov, vrchní inspek
tor drah v. v. z Prahy. — Emilie Cífková z Pra
hy ve věku 79 let. — PhMr. František Kolář z
Prahy. — Inž. Viktor Daneš z Prahy ve věku
71 let. — Ladislav Souček, pošt, úředník v. v. z
Prahy. — Zdeňka Součková, roz. Zemanová
zemřela tragicky ve věku 67 let. — Zdeněk
Blažek, prof. z Prahy. — MUDr. Lad. Branda,
lékař z Liberce, dříve v Bakově nad Jiz. — Inž.
Rudolf Erben z Vinohrad. — Fr. Hedánek,
úředník fin. stráže. — Josef Hruška, prof. v. v.
z Prahy. — Antonín Kouba, rodák z Královic
u Rakovníka. — Josef Váňa, býv. plk. v. v. z
Prahy. — Inž. arch. Jan Gabriel z Prahy. —
Fr. Svačina, býv. majitel krejčovského závodu
v Praze. — Bohuslav Čihula, úředník býv. Slo
vanské poj. v. v. z Prahy ve věku 69 let. —
Vladimír Fůrst z Dobřichovic. — Jaroslav Vorliček, strojní sazeč a faktor z Prahy. — Richard
Balzar z Uhřiněvse ve věku 78 let.

DOBŘE VAŘÍ—DOBŘE SLOUŽÍ

VASATA
VZORNÁ ČESKOSLOVENSKÁ RESTAURACE
339 EAST 75th STREET, NEW YORK 21, N. Y-TEL RH 4-9896

Slovíčko nejmenších
Z lidových předpovědí počasí na listopad
Když je zima na svátou Kateřinu (25. listo
padu), dej na postel peřinu. — Na svátou Ka
teřinu schovej se pod peřinu. — Když je teplý
podzimek, bude krutá zima. — Hřmídi v iisiopádu, bude přišlí rok úrodný. — Listopadový
sníh oseni neškodí. — Svatý Martin (11. iistopcdu) přijíždí na bílém koni. — Chodí-li o
Mailině husa po ledě, bude chodit o vánocích
po blátě. — Na svátého Martina husa nejlépe
zpívá.
Vyložte, co znamenají tato přísloví!
První přátelství u kamen
Byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibýva
lo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom
tatínek musel kmotříčkovi slíbit, že se k nim
přijde s maminkou a Broučkem ještě jednou
podívat a to hned zítra, než udeří zima. A tak
druhý den po snídaní, že půjdou ke kmotřičce.
A šli. Však už na ně čekali. Ale byl tu ještě
někdo. Kmotřička vzala Broučka za ruku: ■
„Pojď, Broučku, pozdrav taky Janinku." — A
Brouček pozdravil, ale hned se schoval za
maminku.
Sedli kolem kamen a začali si povídat. Ale
kmotřička šla do síně a Brouček za ní.
„Kmotřičko, copak máte?" — „l Broučku, pekli
jsme koláče s tvarohem a s mákem." — A už
jich nesla kmotřička plný talíř. Každý si jeden
vzal a Brouček že zkusí také ještě jeden tva
rohový. Vzal si tedy jeden tvarohový a seděli
kolem siolu a povídali si. Ale Broučkovi se
jaksi nehezky sedělo. „Pojď sem, Beruško, já
ti něco povím." — Beruška šla a Brouček jí
šeptal nahlas do ucha: „Poslouchej, Beruško,
kdopak je to ta Janinka?" — „I to je Janin
ka." — „A čípak je?" — „I ona není ničí, ona
je sama, svá." — „A copak nemá žádného
Broučka a žádného tatínka?" — „Ne, ona je
sama." — „A kdepak zůstává?" — „Tam u
lesa ve vřesu. Takovou krásnou chaloupku má
v mechu." — „Ale když se pořád tak moc na
mě dívá!" — „I jdi, hloupý, ona je hodná."
Kmotřička zavolala Berušku a šly do síně.
Brouček honem za nimi. „Kmotřičko, vy ještě
něco máte?" — „Mám. Vždyť už jste zde letos
naposledy." — „Copak máte?" — „Počkej, io
se podivíš. Pojď, pomůžeš nám." — A Brou
ček, že pomůže.
A šli. Tam vzadu na dvoře měli ještě ko
moru a v té komoře — tam měla kmotřička
celé zrnko vína tak, jak se utrhlo z hroznu,
takové krásné modré, až do červena. A teď
se ho kmotřička s Beruškou chopily a nesly
je celé tak, jak bylo, do světnice a Brouček
jim pomáhal.
j „Postavte je tedy na stůl, to bude nejlepší",
radil kmotříček. Kohoutek už měl pohotově,
vzal ještě kladívečko, vyrazil stopku, nasadil
kohoutek a kmotřička už držela křišťálový
koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A
kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a
přímo vyskakovalo. A nejdřív se napila ma
minka, potom Janinka, potom kmotřička, po ní
tatínek, pak kmotříček a Broučkovi a Berušce
také dali, ale jenom líznout. A pak seděli a
povídali si a Broučkovi se to líbilo.
Potom už vstávali a strojili se k odchodu.
„Ach, zas ta zima", naříkala maminka. — „I
dá Pán Bůh, bude zas léto a uvidíme se", tě
šila ji kmotřička. A počalo loučení. Pěkně se
líbali a Pánu Bohu poroučeli. Cestou domů
povídal tatínek: „Nemůžeme nic odkládat.
Mohla by najednou uhodit zima a bylo by
s námi zle. Musíme se dát hned do práce."
A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla
maminka na zimu všechno pohromadě. A tak
ji přinesli z komory všechno do kuchyně, hrách,
kroupy, jáhly a krupici a mouku. Také trochu
čočky a jiskřičku másla. Polom se hned pustili
do dříví. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili
kolíček a celé dveře zarovnali dřívím. Napo
sledy vycpaly mechem okna, jak v kuchyňce
tak i ve světnici a dobře je zabednili prkén
kem. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba
mrzne! Však už venku burácel vítr. Tak se
ještě pomodlili:

»ľoavecer rva ce/uana
jak k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine!"

A ještě pusu a „Pán Bůh s námi a zlé pryč!"
a lehli si a spali a spali a spali. A dobře se
jim spalo.
(Z knihy Jana Karafiáta: BROUČCI)

VELKÝ VÝBĚR

orig. vín, sektů, likérů, pravé slivovice
za výhodné ceny u fy:

M. STANIC
MUNCHEN
Kurfurstenstr, 8 Hohenzollernstr. 33 Tel. 342358

Nabízí mimo jiné meruňkový destilát, cognac
Napoleon 13,— DM — skotská whisky od
12,— DM — orig. evropská vína od 2,-— DM.
Zlevněné ceny s odvoláním na tento inserát.
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Helmuth Hirsch — prohraná kausa Cordella Hulla
—.—.—Napsal Jaroslav Drábek
Pro mne osobně celá tato tajemná a vzru
šující historie začala onoho dne na jaře roku
1937, kdy se v mé advokátní kanceláři v Pra
ze objevila bledá studentka medicíny, která se
představila jako Káthe Hirschová. Rozhlédla
se ustrašeně po mé pracovně a pak se mne
tichým hlasem, v němž se zračila úzkost i
strach, zeptala, zda bych jí mohl pomoci při
hledání jejího bratra Helmuta, který prý již
před časem tajemně zmizel.
V oné době nebyla ještě vražda ani únos
lidí tak docela běžnou věcí v Evropě, jako
tomu bylo jen o pár let později a zejména
v Československu tehdy ještě nekrčili na poli
cii jen rameny, když se lidé dotazovali na
někoho, kdo snad nepřišel večer domů. Po
žádal jsem proto slečnu Hirschovou, aby mi
dopodrobna vylíčila, co o celé věci ví. Ale
čím déle mluvila, tím mně bylo jasnější, že
jde o případ docela mimořádný a že její bratr
je v krajním nebezpečí, pakliže je ještě vůbec
na živu.
Otec Káthe Hirschové a jejího bratra Hel
muta byl důlní inženýr. Celá rodina žila pů
vodně docela klidně ve Stuttgartu, kde Káthe
i Helmut chodili do školy. Považovali se samo
zřejmě za Němce a Helmut Hirsch byl proto
také činným v několika organisacích němec
ké mládeže. Nikoho z nich nenapadlo, že by
tomu snad mohlo být někdy jinak, že by je
někdo mohl vyloučit z národa a vyhnat ze
země, kde se narodili jen proto, že byli židi.
Ale Hitler to obé učinil a v duši mladého Hel
muta Hirsche z toho zbyla rána, z níž se ni
kdy neprohrál.
Hirschovi tedy opustili Německo a přišli do
Prahy. Usadili se v příjemné vilce na praž
ském předměstí. Zdálo se, že budou zase žít
klidným a lidsky důstojným životem, protože
měli nějaký majetek. Helmut i Káthe pokračo
vali ve svých studiích, Káthe na lékařské
fakultě pražské německé university, Helmut
jako kandidát inženýrství na německé tech
nice v Praze.
Krátce před Štědrým dnem roku 1936 ozná
mil však rodičům a sestře, že stráví vánoční
svátky na Krkonoších, kde hodlá se svými ka
marády lyžařit. 20. prosince odejel — a tím
to .okamžikem také zmizel. Zbyla po něm sice
jakási stopa, ale ta byla zlověstná. Objevil se
totiž Helmuiův známý, který potvrdil, že se
s Helmutem Hirschem sešel 20. prosince ještě
ve vlaku. Jenomže — nebyl to sportovní vlak
do Krkonoš, kterým měl Helmut odejet, nýbrž
pařížský rychlík. A ten jel přes Německo —
přes Norimberk a Stuttgart. Podle vypravo
vání tohoto svědka Helmut Hirsch nebyl také
oblečen do sportovních, lyžařských šatů, nýbrž
měl na sobě obyčejné civilní šaty. V ruce pak
měl cestovní kufřík. Ale takový cestovní kufřík
nikdo z členů Helmutovy rodiny neznal.
Co pohledával Helmut Hirsch v hitlerovském
Německu, ze kterého musel uprchnout, kde
mu na každém kroku hrozilo zatčení?
Dodnes si vzpomínám, jak se Káthe Hir
schová na mne ustrašeně podívala, když jsem
jí tuto otázku položil. Vzpírala se zjevně jen
pomyslit na to, co se všechno mohlo stát, jest
liže její bratr překročil německé hranice a
upadl do rukou gestapa.
Zavolal jsem německé vyslanectví. Měl jsem
dojem, že úředník, který se mnou mluvil, se
trochu zajikl, když jsem vyslovil jméno Hirsch.
Pak mě spojil s nějakým legačním radou,
který se mnou mluvil nevalně vlídně a úseč
ně.
„Co si přejete?"
„Jsem právním zástupcem rodiny Helmuta
Hirsche, který je — podotýkám — nezletilý.
Jsou důvody pro domněnku, že Helmut Hirsch
byl zatčen říšsko-německou policií. Můžete mi
podat nějaké informace?"
Ticho.
„Halo, můžete mi říci, zda Helmut Hirsch je
zatčen ?"
„Herr Doktor", ozval se konečně hlas na
druhé straně, „v této věci vám nemohu podat
žádné informace. Doporučoval bych vám však,
abyste nic nepodnikal. Je to záležitost mimo
řádně závažná a delikátní. Poroučím se." A
zavěsil sluchátko.
Věc nevypadala dobře a jevila se mi čím
dále tím povážlivější, neboť za nedlouho vo
lal Dr. L„ o němž jsem věděl, že jako pražský
advokát zastupuje německé vyslanectví a sna
žil se mi vyložit, že by bylo lépe, kdybych
rodinu Hirschových nezastupoval, že podle
jeho informací se prý tak jako tak nedá nic
dělat. Na můj přímý dotaz, co ví o Helmutu
Hirschovi odpověděl však vyhýbavě. Poděko
val jsem mu za jeho starost o mne. Na štěstí
jsem měl možnost získat nějaké informace z
německého vyslanectví soukromě a ty potvr
dily naše obavy, že Helmut Hirsch je v rukou
gestapa.
Případ byl čím dále tím zahádnější a jen
jedna věc byla naprosto jistá — že je nutno
jednat rychle. Ještě téže noci jsem odejel do
Berlína. Tam jsem našel okamžitě dva muže,
kteří byli ochotni pomoci — předně americ-

smrti. Kromě toho americké právo by nepři
pustilo popravu nezletilého odsouzence pro
čin, který byl prokázán způsobem krajně po
chybným — pakliže byl prokázán vůbec! Ame
rický generální konsul Jenkins a konsul Geist,
s nimiž jsem o věci jednal, mi kromě toho
potvrdili, žc velvyslanec Dodd na přímý
poukaz státního tajemníka Hulla napsal zvlášt
ní dopis přímo Hitlerovi, v němž všechny tyto
námitky uplatnil.
Tentokrát můj telefonický raport do Prahy
zněl nadějně a když jsem v Praze opouštěl
Wilsonovo nádraží, všiml jsem sí velkých titul
ků na prvních stránkách novin, které o celé
věci obšírně referovaly. Rázný postup Ameri
ky byi předměiem obecného obdivu. Státní
tajemník Cordell Hulí konal zřejmě dobrou
Německa vyslán příslušníky tak zvané „Černé službu nejen neznámému vězni v berlínském
fronty", což byli stoupenci Otty Sřrassera, bý Plotzensee, ale i své zemi.
valého úzkého spolupracovníka Adolfa Hit
Ale pak najednou přišla zlá zpráva: Hitler
lera, kteří přežili pověstnou krvavou lázeň । ve své odpovědi na připiš velvyslance Dodda
30. června 1934 a uprchli do Prahy. Odtamtud, odmítl dát Helmutu Hirschovi milost. Znovu
chystali pomstu, ale často dosti amatérsky. jsem spěchal do Berlína. Dověděl jsem se, že
Bylo známo, že jejich řady jsou prostoupeny velvyslanec Dodd intervenoval osobně u Neuagenty gestapa, kteří se tedy mohli snadno ralha, Dr. Meissnera, ba i u maršála Mackeno účelu Helmutovy cesty dovědět. Druhá mož zena. Všechno na přímý poukaz státního ta
nost, rovněž značně pravděpodobná, byla ta, jemníka Hulla. Na jeho příkaz se také pokusil
že Helmuta do Německa vyslali sami tito získat povolení k návštěvě Helmuta v jeho
agenti gestapa, jimiž se Praha tehdy hemžila, cele smrti v Plotzensee. To bylo 3. června
přímo na smrt. Bylo totiž nutno neustále uka
1937.
zovat světu, jak nepřátelé ohrožují Třetí Říši
Téhož dne téměř v půlnoci jsem v halle
i jeho Vůdce a uražený a zklamaný mladý
židovský student byl pro lakový podnik ná svého hotelu zastihl dva muže, kteří tu již na
strojem přímo ideálním. Vyskytla se také mě čekali. Byl to generální konsul Jenkins a
domněnka, že snad Hirsch vezl jen zbraně do konsul Geist. Přišli mí oznámit, že jim nebyla
Německa pro někoho jiného, kdo měl atentát návštěva u Helmuta Hirsche povolena a že
provést. A dokonce že snad vůbec nevěděl, zítra na úsvitě bude popraven.
co je v kufru, který do Německa vezl. Snažil
Byl konec. Na berlínských ulicích začali už
jsem se sám tuto možnost, zejména před ně ráno vylepovat rudé vyhlášky, ohlašující, že
meckými úřady, zdůrazňovat, ale přiznám se, žid Helmut Hirsch byl na podkladě rozsudku
že jsem jí sám příliš nevěřil. Patrně se už
Volksgerichtu popraven.
nikdy nezjistí, jak tomu bylo skutečně, ale
Když jsem téhož dne dorazil do Prahy, byly
jisto je, že byl zneužít a zrazen, neboť to sám
v jednom- ze svých dopisů z vězení jasně na již na prvních stránkách všech večerníků jednak
fotografie
nešťastného
Helmuta,
jednak
značil.
Mluvili jsme tehdy s Káthe o všech těchto faksimile jeho posledního dopisu, který poslal
věcech a probírali jsme, co by se snad dalo domů a který nacisté urychleně doručili. V
ještě podniknout. Uznávala potíž, která byla kanceláři mi jeho originál ukázala uplakaná
v tom, že Helmut i ostatní členové jeho rodiny Káthe. Poslal jsem jej do Berlína a to muži,
byli bez státní příslušnosti. Zmínila se také který bedlivě sledoval zápas o život studenta
o lom, že její otec byl před mnoha léty v Hirscha. Byl to tehdy ještě poměrně málo
Americe, kde pracoval jako důlní inženýr a známý americký korespondent, který správně
chápal smrtelný zápas evropských demokracii
že snad dokonce jejich dědeček byl americ
od samého počátku. Shromáždoval materiál,
kým státním občanem. Jejich přátelé v Ame
rice prý také proto požádali o pomoc americ aby o čtvrt století později napsal knihu o Hit
ké úřady i instituce. Dohodli jsme se na lom, lerovi a nacismu, která mu zajistila věhlas v
celém světě. Jeho jméno bylo William L. Shiže je vyzveme znovu, aby podnikli vše, co se
rer. Ve svém „Berlínském deníku", který vyšel
podniknout dá, a lo co nejrychleji, ale oba
tiskem v roce 1941, si tehdy zaznamenal o
jsme měli pocit, že s Amerikou příliš počítat
Helmutu Hirschovi upřímně a dojemně toto:
nemůžeme. Káthe odcházela smutná a já měl
^Helmut Hirsch, dvacetiletý židovský mladík,
znova pocit, že jsme ve slepé uličce a že
který byl formálně americkým občanem, ačkoli
Helmutovi pomoci nelze.
Najednou však volal naléhavě Berlín. Bylo nikdy v Americe nebyl, byl dnes na úsvitě
sťat. Velvyslanec Dodd bojoval celý měsíc, aby
to 22. dubna. Nevěřil jsem svým uším: Hel
zachránil jeho život, ale marně. Byl lo smut
mut Hirsch byl prohlášen za amerického ob
ný případ, typická tragedie těchto dní... Dnes
čana a americký velvyslanec dostal současně
příkaz od amerického státního tajemníka Hul odpoledne jsem dostal od Hirschová pražské
la, aby ihned intervenoval u německého mi ho advokáta kopii posledního dopisu, který
nistra zahraničí. Velvyslanec Dodd zapsal to tento mladý muž napsal. Napsal jej ve své
ho dne do svého deníku (který později vysel cele smrti a byl adresován jeho sestře, kterou
i Helmut Hirsch zřejmě hluboce miloval. V ži
knižně):
votě jsem nečetl statečnější slova. Dostal prá
„Při rozhovoru s československým vyslan vě zprávu o tom, že jeho poslední odvoláni
cem jsem se dověděl, že mu Goering před bylo zamítnuto a že mu nezbývá víc žádná
několika dny oznámil, že během roku bylo naděje, „lak tedy zemřu" — říká — „Prosím,
zmařeno několik pokusů zavraždit Hitlera. nemějte obavy! Necítím strach. Cítím úlevu po
Dnes ráno jsem dostal telegram z Washing mukách, které vyvolávala nejistota." Pak po
tonu, v němž mi sdělují, že mladý žid, Helmut pisuje svůj život a shledává, že měl smysl přes
Hirsch, který byl odsouzen k smrti, poněvadž všechny omyly a krátké trvání — necelých 20
se podle obžaloby pokoušel zavraždit pověst let. Přiznávám se, že jsem slzel, končí svůj zá
ného, nebo lépe řečeno zlopověsfného Strei znam William L. Shirer. Byl to statečnější a sluš
chera z Norimberku, je americkým občanem. nější muž než ti, kdo ho zabili.
Je proto nutno, abych navštívil ministerstvo
Záznam v deníku velvyslance Dodda je
zahraničí a trval na tom, že spravedlnosti musí
být dán průchod a že musí být podán důkaz stručnější:
„Dnes ubohého Hirsche sťali..."
o tom, že byl skutečně spáchán trestný čin
a kromě toho, že trest musí být přiměřený
A ve Washingtone státní tajemník Hulí no
podle zákona."
dotaz novinářů jen máchl rukou.
Znovu jsem jel do Berlína. Zpráva byla přes
„No comment!"
ná. Americké ministerstvo zahraničních věcí
Sadistický Sireícherův „Sturmer" se ještě nad
došlo k přesvědčení, že Helmut Hirsch je Ame
ričan, protože jeho dědeček Siegfried Hirsch, mrtvým Helmutem takto cynicky ušklíbl:
narozený ve Vimperku v Čechách v roce 1878,
»Penězi vládnoucí a ve Spojených státech
nabyl v roce 1908 amerického státního občan politicky značně vlivné Židovstvo brzy do
ství naturalizací. Podle názoru ministerstva je sáhlo od vládních míst Bílého domu vytouže
proto i jeho přímé potomky považovat za ného siibu. Aby zachránili život této „lidské
americké státní občany.
bytosti" pro Židovstvo, americká vláda pro
Tím se situace rázem změnila. K dovršení hlásila v Berlíně, že tato osoba odsouzená k
dobrých zpráv, dočetl jsem se v berlínských smrti je americký občan/
novinách, že nový německý velvyslanec pro
Život Helmuta Hirsche byl ztracen, ale ani
Spojené státy Dieckhoff odjíždí právě v nej- v Praze ani ve Washingtone tehdy ještě ni
bližších dnech do Ameriky. Zdálo se mi nemož kdo netušil, že velkomyslné gesto vlády Spo
né, aby za této situace nacisté popravili ame jených států zachránilo patrně další tři lidské
rického občana. Vždyť Američané také hned životy a že tedy Cordell Hulí a jeho přátelé
vznesli řadu konkrétních námitek proti roz nezápasili přece jen marně — umožnili Helsudku: Předně podle amerického práva ne mutovým rodičům a jeho sestře Káthe, aby
bylo možné odsoudit někoho pro čin, který včas jako američtí občané unikli smyčce,
nebyl skutečně spáchán, nýbrž který snad byl kterou v té době již tajné Hitler chystal Česko
nanejvýš plánován. Dokonce ne už k trestu slovensku.

Cordell Hulí, vedoucí politická osobnost -Rooseveltovy éry a jeho státní tajemník za
doby války zemřel 23. července 1955 a 2G. července 1955 měl pohřeb. Ve washingtonské
katcdiále se shromáždily vedoucí osobnosti amerického diplomatického, politického i spo
lečenského světa. Rakev mrtvého státního tajemníka, zahalenou do americké státní vlajky,
kladli do hrobky na místa, která jsou v katedrále vyhrazena jen tem, kdo nzpůsobem mi
mořádně význačným sloužili Bohu i lidstvu*.
Cordell Hulí, nositel Nobelovy ceny míru a duchovní otec Spojených národu si jistě
poctivě vysloužil toto čestné místo, ale zatím co zšcřelou kryptou zněly modlitby a zpěvy,
já vzpomínal na mimořádně význačnou pomoc, kterou Cordell Hulí poskytl malému nezná
mému evropskému studentovi, na jehož záchranu uvedl v chod celou obrovskou mašinérii
amerického zahraničního ministerstva, samo zřejmě za plného souhlasu a podpory samého
presidenta Franklina D. Roosevelta. Aby ho zachránil před hrozící smrtí, vyvinul takové
úsilí, jakého je schopen jedině člověk, jemuž lidský život a lidská svoboda jsou hodnotami
nenahraditelnými a nejvyššími. Dnes už je ta historie téměř zapomenuta, ale tehdy v roce
1937 získala Americe úctu, obdiv a věčnost na druhé straně oceánu. Především zásluhou
Cordella Hulla.

kého velvyslance Williama E. Dodda a jeho •
přítele československého vyslance Dr. Vojtě
cha Mastného. Slíbili podniknout vše, co je v
jejich moci a je slučitelné s jejich úředním
postavením, a snad ještě o trochu více.
Dr. Mastný mne přijal ve své pracovně, jak
mile jsem se ohlásil. Na jeho psacím stole
ležel velký kámen, který den před tím kdosi
hodil oknem do budovy československého vy
slanectví. Prý neznámý pachatel — hlásila po
licie. Znal jsem dr. Mastného od dřívějška a
věděl jsem proto předem, že mám co činit
sice s diplomatem, který přísně dbal na svůj
zevnějšek i vystupování, ale který současně
měl také hluboký smysl pro lidskou bídu a
utrpení a který se kromě toho nepřestával
obávat o budoucí osud své vlasti.
„Před několika dny jsem právě mluvil s
Goeringem", začal, když jsem mu podrobněji
vysvětlil, proč jsem přijel do Berlína, „a bylo
mi nápadné, jak zvláštní důraz kladl na to,
že prý v posledních měsících bylo zmařeno
několik pokusů atentátů na Hitlera. To jsem
ještě nechápal, proč právě mně to tolik zdů
razňoval!"
Odmlčel se, nabídl mi cigaretu, sám si za
pálil a dívaje se jaksi v zamyšlení oknem,
kterým přiletěl nepřátelský kámen, sdělil mi
první konkrétní podrobnosti o osudu nešťast
ného Helmuta.
„Teprve včera večer jsem dostal o Helmutu
Hirschovi první bezpečné informace: 8. března
byl odsouzen k smrti. V tajném řízení u Volks
gerichtu. Prý se přiznal, že chystal atentát na
Julia Streichera, vydavatele »Stúrmera^ (anti
semitský časopis, nacisty podporovaný. Slreicher byl po válce odsouzen v Norimberku a
popraven.) a mimo to prý připravoval aten
tát i na samotného Adolfa Hitlera."
Potěžkal bezděky kámen na stole a pokra
čoval :

„Jak jistě víte, z rozsudku Volksgerichtu
není odvolání. Dnes u oběda jsem mluvil o
věci s americkým velvyslancem Doddem. Viděl
jsem na něm, jak ho celá věc dojímá. Ale ob
tíž je v tom — Hirschovi sice žijí v Praze, ale
jinak jsou prakticky bez státní príslušnosti.
Dodd sám je proto bezmocný. Dává v úvahu,
zda by nebylo radno podniknout něco přes
Londýn, kde žijí ještě někteří lidé, na které
by snad Hitler něco dal. Ale věc strašně spě
chá. Poprava může být vykonaná každou
chvíli."
Ještě téhož večera jsem byl v Londýně. Tamější československý vyslanec Jan Masaryk
byl stejně ochotný pomoci jako Dr. Mastný.
Měl hned několik konkrétních nápadů a sjed
nal si schůzky s lidmi, o nichž se domníval, že
by mohli být užiteční. Večer jsme se znovu
sešli, ale Masaryk byl zklamán. Známý germanofil lord L. odmítl přímo do věci zasahovat
a lord G., který snad mohl pomoci vahou své
ho bývalého úřadu, slíbil pomoc tak neurčitě
a vyhýbavě, že ho Jan Masaryk odbyl po
svém rázném způsobu přídomkem, který ne
hodlám opakovat.
Vrátil jsem se do Prahy téměř jist, že osud
nešťastného Helmuta je zpečetěn. Káthe mne
okamžitě navštívila a byla stejně zklamána
jako já. Přinesla však s sebou první dopis,
který Helmut směl napsat svým rodičům po
svém odsouzení a který došel za mé nepří
tomnosti. Byl to dopis neobyčejně statečný a
dojemný zároveň.
„Nezáleží na tom, jak dlouho byl člověk
živ — ale na tom, jak intensivně byl živ. A já
jsem byl živ bohatě, co já všechno jsem pro
žil krásného!... Smrt je ta poslední a jediná
pravda, kteiá existuje. Až teprve když člověk
pozná smrt v celé její podstatě, ve vší váž
nosti, teprve tehdy pochopí, co to je život."

Tak psal student Helmut Hirsch své mamince
z cely smrti číslo 292 v berlínském Plotzensee.
V té době se už tajemným zmizením mladého
studenta pražské techniky začal zabývat ne
jen tisk v Československu, ale i v ostatním
světě. Ostatně jeho zmizení přestávalo už být
do značné míry tajemstvím. Byly vlastně jen
dvě možnosti, jak se Helmut dostal do rukou
gestapa. Nejpravděpodobnější bylo, že byl do
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