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PO PATNÁCTI LETECH
Komunistický puč v Československu
v únoru před patnácti lety byl arci
chmurnou dobou pro všechny Čechy
a Slováky, kteří věřili v demokracii
a viděli po druhé za svého života
svůj ideál zašlapán botou diktátora.
V létech po válce se snažili koexisto
vat s komunisty, žít a spolupracovat
s nimi, ale Stalin nebyl pro spolu
práci: chtěl mít Československo pevně
ve spárech, aby je mohl vyssávat,
zneužívat a ochuzovat. Poslal Zorina,
aby uspořádal puč a Zorinovi napo
máhali od Gottwalda nahoře až po
neznámé dělníky dole v pražských to
várnách v pohnutých únorových dnech
přemnozí, kteří asi v těchto dnech
vzpomínají na své svobody rdoušení
v Československu s bolestnými výčit
kami svědomí. Očekávali jiné zítřky,
než jim Moskva nachystala...

Ale taky Stalin nepočítal s ode
zvou, kterou puč v Československu
vyvolá ve svobodném světě. Nad
Čerstvým rovem československé svo
body a demokracie se sešli předsta
vitelé svobodných národu, aby se za
vázali nejprve bruselskou smlouvou
a později v atlantickém obranném
společenství k vzájemné obraně,
ochraně a pomoci proti útočníkovi,
kterým mohl být a podnes zůstává
jen komunismus. Jako před deseti
lety, v roce 1938, tak po deseti letech,
v roce 1948 ukázalo se na příkladu
nešťastného Československa, že s dik
taturami není spolužití. A z Prahy,
znovu pokořené dobyvatelem, že srd
ce Evropy přišel nejvarovněiší popud
zastáncům snah o evropské sjedno
cení, aby pospíšili se svým dílem.
Rozvíjí-li se nyní evropská vzájem
nost po tak mnoha stránkách tak
prudkým tempem, je to trochu taky
následek zločinu, kterého se dopu
stili komunisté v Československu.
1
Neboť byl zločin, co se stalo v
Praze a jsou zločiny, co se od té
doby v Československu děje. Není
snad zapotřebí, abychom pro to sná
šeli důkazy v časopise exulantů. Ale
mimoděk — vzpomínáte ještě na
Gottwaldovy sliby, že se nebudou ru
šit živnosti a řemesla, že půda zů
stane rolníkům, že se budou konat
svobodné volby? A zatím... zrušila
se řemesla, místo půdy lidem se při
dělili lidé půdě, volby jsou fraška.
Všechny sliby byly podvod a všechny
dnešní sliby jsou rovněž podvod; ko
munisté je plnit nechtějí a ani neumí.
Čím déle komunisté vládli, tím víc
se ztrácela podstata, z níž žili. Teď už
z ní nezbylo skoro nic. Není dost
jídla, není dost topiva, není dost hod
notného, cenově dostupného zboží.
Mnozí z nás o tom něco vědí, někteří
snad vědí hodně, ale většinou všech
ny naše nejčernější představy česko
slovenská skutečnost značně překo
nává. Žádné Huse, v Čechách, na Mo
ravě, na Slovensku a ve Slezsku je
bída— větší, horší a smutnější bída
než byla za první nebo ve druhé svě
tové válce. Bída hmotná, bída dušev
ní.

Agitovávalo se kdysi mezi dělníky
heslem, že nemohou nic ztratit než
okovy. Nikdy to nebylo tak pravda
jcko o dělnících v současném Česko
slovensku, v komunistickém Česko
slovensku, o jehož příchod se tak
mnozí zasazovali a s jehož příchodem
nezískali nic než právě ty okovy, ji
miž jsou teď pevně připoutáváni k
šachtám, hutím, kolchozním polím,
brigádám, k práci po bratrský Sovět
ský svaz nebo pro soudružskou Ku
bu, donedávna k práci pro Čínu, k
značným úkolům a výkonům, za něž
dostanou nejvýše děkovný telegram...
Až se ve výročních pučových únoro
vých dnech budou konat projevy a
shromáždění, dělníci na ně jistě
půjdou, protože budou musit — stra
na tím směrem zatáhne okovy. Ale
z nadšení a z radosti, s jakou před
patnácti lety někteří z nich pomáhali
komunismu na pražský hrad, tam ne
bude už nic. Naopak, jen výčitky
svědomí a trpké prokletí lidí, kteří
byli ošáleni, okradeni a zrazeni.

Katastrofální následky kruté zimy

Stav krajní nouze v „ČSSR"
PODSTATNÉ OMEZENÍ DOPRAVY VÁŽNÉ ZHORŠILO ZÁSOBOVANÍ OBYVATELSTVA — KALAMITA
S ELEKTŘINOU, OTOPEM A VODOU — KRITICKÁ SITUACE V OSTRAVĚ
Od poloviny prosince prožívají čs.
občané v nouzi a utrpení jednu z
nejhorších zim v tomto století. Silné
mrazy, sněhové bouře s ledovou
vichřicí Irvají s nepatrnými změnami
již šest týdnů. Nejhorší období bylo
ve dnech 15.—20. ledna 1963, kdy sně
hová vichřice vytvořila v Českoslo
vensku místy až tří metrové závěje o
zastavila provoz na většině železnič
ních tratí a silnicích. V některých obla
stech klesla teplota až na 28 stupňů
Celsia pod nulu a mráz vyřadil z
provozu mnoho říčních a parních
elektráren, takže výroba elektrického
proudu klesla na polovinu normální
ho stavu. Nejen domácnosti, ale i
mnohé průmyslové podniky byly po
řadu dnů bez proudu. Nejvážnější
byla situace v dopravě. Kolejnice
praskaly a na trati z Brna do České
Třebové zamrzly dva nákladní vlaky.
Od 15. ledna omezily čs. dráhy jízdy
rychlíků a osobních vlaků a zbývající

vlaky měly několikahodinová zpož a k odklizení sněhu a ledu bylo zmodění Omezením dopravy bylo velmi bilisováno vojsko. Už před hlavní
vážně ohroženo zásobování obyva vlnou mrazů došlo v Ostravě k váž
telstva. Mnohá města byla nejen bez ným poruchám v zásobování obyva
proudu, otopu a plynu, ale také bez telstva masem a mléčnými výrobky.
potravin. Sněhové závěje znemožnily , Na schůzích závodních organisací
dopravu mléka a potravin do mést a ; ostravští havíři a hutníci ultimativně
chleba z měst na venkov. Občané na I prohlásili, buď vláda a KSČ zajistí
venkově, kteří jsou dnes vesměs od náležité zásobování, anebo odmítnou
kázáni na dodávky pečiva z komu nastoupit práci v dolech a hutích. Do
nálních pekáren ve městech, byli až Ostravy byly narychlo zorganisovány
týden bez chleba. Nejkritičtější situa zásobovací kolony z venkovských
ce nastala v druhé polovicí ledna v oblastí a bylo tak zabráněno výbu
Ostravě, kde na vlečkách a tratích chům nespokojenosti. O to se však
zamrzlo sta vagonů s uhlím, takže zhoršilo zásobování obyvatelstva ven
doprava tařka ustala a byl velmi váž kovských obcí a menších měst. Poně
ně ohrožen provoz hutí, koksáreň i vadž vymrzly a vyschly prameny i po
ostatních závodů. Vláda narychlo vy toky a řeky a jezera jsou pokryty
slala do Ostravy zvláštní vládní ko silným ledem, přistoupila v některých
misi, kterou vede ministr dopravy Vo- oblastech republiky další kalamita:
káč. Ke zdolání obtíží byla v Ostravě nedostatek vody. Do uzávěrky listu
a v mnoha dalších místech republiky mrazy nepolevily a celková hospo
vyhlášena mimořádná opatření, pra dářská situace v Československu byla
covní povinnost mužů od 18 do 55 let velmi vážná.

Začal boj proti strachu?

v čs. vládě
změny

plán a
Nový
Nový rok začínal projevem 1. ta
jemníka KSČ a presidenta republiky
(funkce uvedeny v úředním pořadí)
Antonína Novotného. Vyhnul se op
timistickým proroctvím, jimiž v minu
lých letech plýtval. Jenom na jednom
místě se trošku rozmáchl po stáru:
hovořil o „velikých perspektivách" ko
munistické republiky a jejího lidu.
Nikdo mu asi nevěřil... Dne 10. led
na odletěl Novotný přes Moskvu na
státní návštěvu do Indonézie, Kam
bodžského království, do severního
Vietnamu a Burmy. Všude sliboval po
moc, další dodávky, úvěry.
Přitom v den jeho odletu vstoupila
v Praze platnost nařízení, omezující
dodávky elektrického proudu domác
nostem, továrnám a obchodům. I na
ulicích hlavního města se od toho dne
svítí jen nouzově.
V patek 4. íedna bylo oznámeno,

že o „některých současných obtížích", čs. filmové produkce, pak „odborní
dále o plánu na rok 1963 a o „orga kem" na organizaci — a teď ted
nizačních a kádrových" opatřeních taky na polnohospodářství. Vesnic
jednal ústřední výbor KSČ. První po ( nečeká nic dobrého. —
drobnosti se veřejnost dověděla až o Í František Krajčír, dosud ministr z<
tři dny později ve zprávě o reorga j hraničního obchodu, byl jmenován m
nizaci vlády a vytvoření několika no městkem předsedy vlády. Povýšei
vých centrálních úřadů.
platí spíše rezortu než jeho osobi
Začněme tou ne {důležitější novin Řešení otázek obchodního styku s E\
kou. Do čela nové takzvané „komise ropským trhem, dodávky méně vyv
ústředního výboru strany a vlády re nutým zemím a nejvíc ovšem nárůste
publiky pro řízení zemědělské výro jící problematika hospodářských styk
by" byl jmenován dosavadní šéfideo- s členskými státy komunistické tzv
log KSČ Jiří Hendrych; ministr země Rady vzájemné hospodářské pomoc
dělství Vratislav Krutina je jen jedním (RVHP) — to vše si vynutilo i politicko
z 15 členů této komise, která má za zdůraznění významu zahraničního ob
chránit situaci v zemědělství, jehož chodu. — Krajčírovým nástupcem st
produkce se pohybuje sotva na před stal František Hamouz, který byl čty
válečné úrovni. — Hendrych je tako ři roky (1954—1958) zástupcem sekre
vý funkcionářský všeuměl, který se tóře RVHP v Moskvě.
před lety pletl do školské výchovy,
který za Slánského býval diktátorem
(Dokončení na str. 2.)

Hřbitov patnácti komunistických let
PETR ZENKL
O patnáctém výročí násilného komunistického puče
je jistě na místě, abychom se rozhlédli po hřbitově lidských práv a svobod, ve který komunisté v ČeskoslovenV oblasti moci vládní a výkonné
nastoupila na místo demokraticky
utvořené vlády, která byla odpověd
na zvolenému parlamentu, diktatura
malé skupiny samozvanců, kteří se
vydávají za vedení politické strany.
Jak ukázaly aféry Slánský, Barák a
jiné, tyto skupiny se navzájem po
tírají.
Moc zákonodárná v pravém slova
smyslu byla zničena. O tom, co je
„právo", respektive právní předpis a
jak ho má být použito v praxi, roz
hoduje jediné komunistické vedení a
jeho aparát, to je sekretariát ústřed
ního výboru. Národní shromáždění je
fasádou vytvořenou režimem. Působí
jako hladce všechno schvalující nejvyšší orgán tím, že vydává ve formě
zákonů předlohy vypracované a do
dané stranickým vedením. Mimoto
mají poslanci úkol, aby jako pouhé
nástroje režimu popoháněli občany k
nejvyšším možným pracovním výko
nům.
Správa je v rukou národních vý
borů, které jsou rovněž jen výkonným
orgánem stranického aparátu. „Zvo
lení" členové jsou ve skutečnosti ur
čováni tímto aparátem a jsou jemu

sku proměnili republiku, která bývala právem zváni
ostrovem pořádku, práva, míru a sociálního pokroku
Jak to dnes vypadá pod komunistickým režimem?

odpovědni. Jejich vliv na správu je
nejmenší, zatím co rozhoduje několik
málo komunistických aparátčíků, kteří
mají vedoucí funkce. Úřední aparát
krajských a okresních národních vý
borů je ze značné části nedostatečně
kvalifikován, má strach ze stranických
funkcionářů a je znechucen pracov
ními a služebními poměry. Podle toho
také vypadá stav administrativy a
oné části hospodářství, která podléhá
národním výborům (místní průmysl a
služby).
i
Nezávislé a objektivní soudnictví
bylo naprosto zničeno. Dnešní soudní
soustava, skládající se z „volených" ■
soudců z povolání a soudců „z lidu",
je fraškou. Soudci z povolání jsou
voleni na 4 roky a chtějí-li zůstat ve
funkci, musejí soudit tak, jak to strana
nařizuje, t. j. „stranicky". Vedení stra
ny kontroluje jejich činnost prostřed
nictvím stranických organizací a ná
rodních výborů. Civilní agenda je cel
kem bezpředmětná. Ve věcech trest
ních se uplatňuje právě popsaný stra
nický vliv plnou měrou.
Rozkrádání, podvodné manipulace
v národním hospodářství a jiné ma-1
jetkové delikty nabyty takových roz-,

měrů, že soudy na to nestačí a vět
šina objevených případů se ani nedo
stane k soudu. Režim se pokouší stí
hat je před místními lidovými soudy v
závodech a místech, ale tyto soudy,
složené většinou z nevzdělaných lai
ků, se neujaly a často ještě nadržují
pachatelům. Totéž platí o účasti „od
borů" na řízení před těmito pseudosoudy.

BILANCE ČS. EXILU
Hned po 24. únoru jich bylo jen
hrstka, co snad ani nevyčkali Gott
waldova projevu a namířili si to »za
kopečky". Ale netrvalo dlouho a
bylo jich už proud a pak se valili
celým řečištěm do Bavorska, do Ra
kouska a kam se dalo, až se jich na
počítalo k šedesáti tisícům. Ty první
chvíle — au některých roky — byly
krušné. Uprchlické tábory v zemích,
vyhladověných válkou, první cesty
do zahraničí na kontrakt, rozprchávali se po celém světě, na sever do
Skandinávie až k protinožcům do
Austrálie. Taky ti dnes po patnácti
letech bilancují.
Všech šedesát tisíc snad nemělo
úspěch — ale neúspěch mělo snad jen
několik set. Všichni ostatní se už
usadili, mladí založili nové domác
nosti, studenti namnoze vyměnili la
vice za katedry, leckteří mají své ob
chody, pracuji v kancelářích, potkáš
se s nimi na letištích, vědeckých ústa
vech, v továrnách, na sportovních
hřištích; obávané kontrakty jsou už
dávno za nimi, kýžené záruční papíry
pro emigraci už dnes vystavují sami
Unym. Dárkové balíčky, jejichž byli
ořed patnácti lety žádostivými pří
jemci, posílají dnes jako odesilatelé.
Čs. exulanti, skládající účty po pat
nácti letech, sotva si mají co vyčítat
a čeho litovat. Co by je bylo čekalo
doma, mohou si snadno představit,
ba spočítat: V nejlepšim případě —
a toho by si byli většinou nedožili,
protože dříve či později je čekal kri
minál buď pro jejich názory nebo i
pro jejich činy — byli by dnes v
Československu vydělávali málo pe
něz a měli hodně nedostatku. Musili
by předstírat, že uctívají Novotného,
když se před tím klaněli Zápotocké
mu a Gottwaldovi, byli by musili pět
chválu nejdřív na Stalina a pak zase
na Chruščova. Jejich děti by se byly
učily, že Masaryk by! imperialista —
dnes se učí i v cizině o Masarykovi
oravdu, a taky se učí pravdu o Sta
linovi.
A i kdyby nebyli doma v krimi
nále, stejně by byli jako v kriminále.
Nejdelší výlet by byli směli podnik
nout do Bulharska, samozřejmě po
řádné prověrce a pod kontrolou. Dnes
iezdí, kam se jim zachce a nač jejich
kapsa stáčí — a mnohým stačila na
cestu kolem světa, stačí jim na ly
žařské výlety ze Spojených států do
Alp, na zájezdy přes půl zeměkoule.
Bilance jednotlivců-exulantů je víc
než úspěšná a radostná. Bohužel, to
též nelze říci o politické bilanci toho
to exilu. Zajisté, že se udělalo hodně
— ale mohlo se udělat ještě víc.
Srovnáváme-li své výsledky s obdob
nými výsledky svých exulantských
sousedů, nejsme na tom o nic hůř.
Ale my, Čechoslováci, máme, či spíš
jsme měli, jinou posici. Svobodný
západ, kdvž nás vítal mezi sebe, dou
fal, že vítá nový exil Masarykův. Po
té stránce jsme ani zdaleka nedocíli
li, co se od nás očekávalo. Počítalo
se, že budeme vzorem pro jiné a tím
jsme se rozhodně nestali. Přinesli
jsme s sebou do exilu příliš mnoho
domácích sporů, nedovedli jsme změ
řit jejich fitěrnost a neuměli jsme je
odhodil.
Ale ještě není pozdě. Ještě pořád
je čas, aby se kolem Rady svobod
ného Československa, kolem zásad,
kterými chceme příští demokratické
Československo prodchnout, shromáž
dili všichni čeští a slovenští lidé do
bré vůle a vytvořili z této organisace
neúnavnou a obětavou prací těleso,
které by vzorně representovalo tuž
by, za nimiž Šlo šedesát tisíc do exilu
a o jejichž uskutečnění sni milony
doma.

V armádě se pěstuje komunistická
výchova a obdiv k sovětské armádě.
Po odstranění Alexeje Čepičky vý
znam armády a její vliv na veřejný
NOVÍ ČS. UPRCHLICÍ
život poklesl. Celkem se poslední léta
V USA
slyší poměrně málo o branných silách.
Zato se pravidelně opěvují výkony
Do Spojených států přiletěla pětipohraniční stráže, t. j. té části armády, členná rodina z Československa, kte
která podléhá ministru vnitra a „chrá
rá v září minulého roku uprchla z
ní" hranice, to je znemožňuje útěky
Havlíčkova Brodu sportovním letad
ze země.
lem do Rakouska. Rodinu tvoří bývalý
S fysickou zdatností občanů, zejmé pilot britského letectva Jan Pavelka,
na mladé generace, není režim spo
jeho manželka a dvě děti a patnácti
kojen a proto se snaží jíž léta vzbu
letý
Švagr, student Václav Pánek, kte
zovat zájem o tělesnou výchovu. Tyto
pokusy o zavedení „fyzminutek" v zá rý v útěku pomáhal. Po nouzovém
vodech a jednohodinové denní tělo- přistání nedaleko Vídně dostali uprch
líci politický asyl v Rakousku a po
půl roce vyemigrovali do USA.
(Dokončení na str. 4.)
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Boj proti strachu?
(Dokončení se str. 1.)
Do vlády se dále nove dostali Slovák inž.
Samuel Takáč jako ministr výstavby (nahradil
Josefa Korčáka, který se stal vedoucím tzv.
ústřední správy energetiky); Josef Peši, dosa
vadní ředitel Královopolské strojírny jako mi
nistr těžkého strojírenství a František VokáČ,
naposled ředitel Ostravské dráhy, jako nový
ministr dopravy. Nahradili Františka Vlasáka
a Josefa Reitmajera, kteří se ztratili do pod
řadných funkcí.
Z dalších změn, ohlášených začátkem ledna,
zaslouží zmínku zpráva, že byl zrušen tzv.
Ústřední úřad pro věci národních výborů. Tento
„úřad" byl vytvořen v létě 1961 jako orgán
tzv. vládní komise pro národní výbory, jejímž
vedoucím bývával loni odsouzený Rudolf Ba
rák. Potvrzuje se, že šlo o instituci zbytečnou,
jejímž jediným úkolem asi bylo maskovat pád
bývalého muže č. 2 komunistické strany Česko
slovenska.
Nový plán a rozpočet
Připomeňme si, že v červenci 1962 přiznala
KSČ krach třetí pětiletky po půldruhém roce
jejího trvání; plán na rok 1963 je jakousi pře
chodnou fází k sedmiletce (1964—1970). —
Návrh plánu na tento rok se projednával
nejdříve (samozřejmě!) na zmíněném už zase
dání ústředního výboru strany dne 4. ledna a
24. ledna se pak dostal taky do Národního
shromáždění. V některých položkách je trochu
zdrženlivější než plány předcházejících let: prů
myslová výroba má vzrůst o pouhé jedno pro
cento, produktivita práce jen o 0,7%. Objem
zemědělské výroby má však být proti loňsku
o 9,5*' a to je úkol, který — i když vezmeme
v úvahu, že loni byl mimořádně špatný rok —
zůstane asi nesplněn. Tím nechceme tvrdit, že
ostatní cíle plánu na rok 1963, ty skromnější,
jsou za dané situace splnitelné. Už v lednu je
silně ohrozilo (na dolech, v hutích a v dopravě)
počasí; nejvážnější překážkou cílů komunistic
kého režimu vsak zůstává morálka pracujících.
Je pochopitelné, že zvyšování cen, které po
kračuje pod různými krycími jmény, chuť k prá
ci nezvyšuje. Nemohou ji ovšem zlepšit oni
trvající nedostatky v zásobování — a konečně
jsou dělníci roztrpčeni opatřeními, která se
zčásti už provádějí, zčásti jsou plánována prá
vě na tento rok. Jde o stěhování továren a ce
lých výrobních odvětví do „spřátelených" ko
munistických zemí a s ním spojený „přesun
pracujících". Desetitisíce dělníků bude musel
hledat jinou práci, neznámé množství zaměst
nanců se bude muset přeškolovat — oboje se
samozřejmě projeví na výdělku. Takové sku
tečnosti ovšem na náladě nepřidají. —
Nicméně soudruzi poslanci plán schválili i s
jeho důsledky a ovšem jednomyslně. Jedno
myslně schválili také rozpočet na rok 1963,
který o několik miliard zkracuje prostředky
např, národních výborů (tj. obcí), na zbrojení
však povoluje skoro 11 miliard ...
„Odstraňte strach!"
V posledních týdnech se na stránkách čs.
novin a časopisů a taky v rozhlase objevilo
několik zajímavých článků a úvah, jejichž hlav
ní aspoň myšlenky stojí za zaznamenání.
Tak třeba v prosincovém (1962) čísle měsíč
níku „Plamen" konstatoval literární kritik Jiří
Hájek: sDogmatismu jsme se opravdu mnoho
krát slavnostně odřekli a možná, že v prokla
macích proti němu držíme málem světový re
kord ...« Ale! A následoval výčet různých zje
vů, pozorovatelných v Československu do dneš
ka a dokazujících, že slova proklamací nezna
menala ještě činy. Hájek po nich volá. —
Překvapeni jsme byli i některými požadavky,
které vyslovil 69-letý starý komunista (od r.
1920!) Ladislav Szántó, dnes ředitel Filosofic
kého ústavu Slovenské akademie věd, v brati
slavské „Pravdě" dne 5. ledna: »Při obsazováni
spoločenských funkcí je třeba měřit stejnou
měrou komunistům jako nekomunistůms na
psal. Komunistická strana prý nemá nárok na
samovládu, neboť je v ní organizována jen
menšina atp.
Dobrý byl i fejeton Milana Schulze v „Lite
rárních novinách" č. 1/1962. Za lehkým jeho tó
nem se ozvaly vážné požadavky, adresované
komunistické společnosti: >Konec přiživníclví
maskovanému za aktivitu, konec záškodnictví,
převlečenému za umírněnost, konec každé pře
tvářce, jež si bezostyšně říkala zásadovosti. —
V neděli dopoledne vysílají Praha i Bratisla
va program nazvaný „Živá slova"; jakési za
myšlení nad otázkami času, většinou v lince
stranické propagandy. 20. ledna šla na Praze
česky a o týden později z Bratislavy slovensky
úvaha spisovatele, dramatika mladší generace,
Jaroslava Dietla — o strachu. Jak se někteří
lidé tam doma bojí zodpovědnosti, jak mají
strach z nadřízených orgánů, jak se lekají často
i vlastního slova. Diet! skončil svoje povídání
výzvou, aby se lidé dohodli na tom, že odstra
ní ze svého života strach ...
Jsou výroky, požadavky a výzvy, které jsme
tu citovali, shora řízeny? Je to jen taktika,
ventil, který vedení KSČ načas uvolnilo, aby
odlákalo občany od denních starostí kapkou
naděje na jiné časy?
Nebo tu mluví lidé, kteří zúčtovali se strachem a mají v úmyslu i nadále vyslovovat
rovně a jasně co si prostí občané už dávno
myslí?
Uvidíme.
JO
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Čs. kameraman v Guinéi požádal o asyl
Z Conakry, hlavního města africké republiky
Guinée se dovídáme, že lam požádali jednu
svobodnou zemi o politický asyl čs. občan Lu
bomír Mikula a jeho manželka Věra. L. Mikula :
působil v Guinei od roku 1959 jako expert pro !
film. Je absolventem Vysoké školy filmové při
Akademii musických umění v Praze a svým ta
lentem se zařadil mezi nejlepsí čs. kamera
many. Mimo jiných významných akcí natáčel
též II. sjezd československých spisovatelů v.,

aunnu

České Slovo

tuury oasouuii sianiiSKe inemvwy

čs. komunistů. Lubomír Mikula odešel nyní ze
služeb čs. komunistického režimu na prolesl
proti stalinským methodám zastrašování, vybrožování a špiclování, které uplatňovalo čs.
velvyslanectví v Conakry vůči československým
expertům v Guinei, lubomír Mikula se svou
manželkou se vzepřeli geslapáckým methodám
čs. komunistů a rozhodli se pro život ve svobodném světě.
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ukopisy se nevracejí. * Cena jednotlivých výisků: Německo 1.— DM, Rakousko 6 Sch.,
JSA $ 0.20. — Předplatné na rok 1963: Austraie £ 1/13, Francie 14 NF, líalie 1.500 Lír, Kalada $3.00, Maroko 15 Dir., Německo 10.—
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{ eko ekvivalent v tamní měně. Příplatek pro
Antonín Novotný, hlavní ideolog KSČ Jiří Hendrych a ministr Štrougal mluvili obšírně o ob- t herkou zásilku pro Severní Ameriku, Afriku
dobí kultu osobnosti čili stalinismu a prohlásili, že většina komunistů, odsouzených v politic- ‘ i Blízký východ US S 2.50, pro ostatní oblasti
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ský, jak lze vyvozovat z těchto mlhavých poznámek, byl omylem pověšen pro titovštinu ah měny adres. Naši zástupci:
svůj židovský původ. Správně měl být asi pověšen za to, že dělal z Gottwalda rudého boha
a.d. Všechny tyio nápravy mě! prý už provést Rudolf Barák, stěžovali si Novotný a Štrougal. IUSTRALIE: František NOVÝr 43 Esplanáde,
Jelikož prý to Barák neudělal (mezitím byl souzen sám), provede to nyní nová komise do čtyř
Adelaide, Semaphore, S. A.
měsíců.
iRAZlLIE: Dr. Miroslav RAŠÍN, Chaixa Posta 2,
Agenda Copacabana, Rio do Janeiro.
Barák zřejmě materiál z období kultu sháněl. členem, jak hlásá oficiální historie strany, no
AAusel však určitě přijít na to, že za rudý ge- vého „bolševického vedení" KSČ. Za války, kte tOlAMDSKO: Dr. Karel REMEŠ, v. Kretschmar
stapismus z let 1949-—1954 nenesou odpověd rou trávil s Gottwaldem, Kopeckým a ostatní
v. Veanican 92, Hilversum.
nost jen nebožtíci, jako Gottwald, Slánský a mi v Sovětském svazu, byl mimo jiné pověřen- TALIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
Stalin, nýbrž i Novotný, Bacilek a jiní soudruzi, cem strany v ukrajinském partyzánském štábu,
iANADA: O. F. SÝKORA, 159 Gerald Ave.,
jež jsou stále ještě u vesla. Ministr vnitra Štrou- kterému velel — to zní v této souvislosti poně
Montreal — Ville Lasalíe, P. Q.
gal o tom mluvil na sjezdu takto: „Místo, aby kud ironicky — sám Nikita Sergějevič Chrušzjišťoval objektivní pravdu a skutečné viníky čov. Po návratu do Prahy r. 1945 se stal Slán AKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVI., Helblinggcisse 1—3.
bez ohledu na osoby, Barák předložil politic ský generálním tajemníkem komunistické stra
kému byru i ústřednímu výboru v roce 1957 ny, jejímž předsedou byl samozřejmě Gottwald. POJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
313, New York
N. Y.
nepravdivou zprávu, která mnoho zastírala a Dnes není pochyby o tom, ačkoliv to komunisté
uváděla věci v naprosto nesprávném světle. popírali za procesu před desíti lety a stále VÉDSKO: Karel MIKULÁŠEK, Ringborgsvägen 6,
Barák osobně znal řadu závažných okolností... ještě popírají, že Rudolf Slánský byl jakýmsi
Norkopping 1.
z tak zvaných politických procesů z let 1949— náčelníkem komunistického politického generál 'ÉLKA BRITANIE: Dr. Rudolf VÄCLAVÍK, Clap1954... Tyto okolnosti bylo nejen nutno do- ního štábu, který po osvobození připravoval
ham Common, Crescent Grove 29, London,
šetřit, ale o nich otevřené informovat i stra a pak v únoru 1948 s pomocí Valeriána Zorina
S. W. 4.
nický orgán. Barák neučinil ani jedno ani dru provedl komunistický puč a převrat...
hé .. " Barák zřejmě věděl, že Novotný a jiní
Po puči se čs. hospodářství dostávalo stále
nesou vinu — a proto došlo loni ke střetnutí, rychlejším tempem do vážné krise. Příčin bylo
které Barák prohrál. Zatím se však na rozdíl mnoho: neuvážené a velmi často i násilné zná paratismu. A dal také pokyn k zatčení někte
od Slánského vyhnul šibenici. Ta vrhala stín na rodňování, kolektivisace zemědělství, nová rých krajských tajemníků v čele se Šlingem,
celý XII. sjezd KSČ, který se konal v Praze po orientace zahraničního obchodu na Sovětský Fuchsem a Lomským, a dokonce dal zavřít i
čátkem prosince.
svaz, a v padesátém roce začátek zbrojení a kolegyni v ústředním sekretariátu strany, Marii
Přímo o Rudolfu Slánském mluvil jen Jiří v této souvislosti jistě na příkaz Moskvy radi Švermovou, ženu komunistického vůdce Jana
Hendrych a to těmito slovy: iNové doklady kální změna v průmyslové výrobě ve prospěch Švermy, který zahynul, jak dr. Urválek tvrdil
dokazují, že po roce 1948 je činnost soudruha těžkého průmyslu. Důsledkem všech těchto opa během procesu, vinou Rudolfa Slánského po
Gottwalda zcela v zajeli kultu osobnosti se tření, jejichž duchovním otcem byl nejen Stalin nezdařeném Slovenském národním povstání v
všemi neblahými důsledky, které se projevily sám, ale i vlastní leninská dogmata komunis horách. Z té doby se datuje velký projev Vácv porušování zákonitosti i v řízení práce stra mu, byly vážné zásobovací potíže, vzrůstající lava Kopeckého, který obviňoval Šlinga do
ny. V těchto směrech není třeba nic měnit na nespokojenost obyvatelstva — včetně těch konce i z vraždy své vlastní babičky. Ale to
vině Slánského a dalších soudruhů.. .c
vrstev, které se daly zlákat komunistickými sli všechno nestačilo. Moskva zřejmě žádala hlavu
Stínu Šibenice Rudolfa Slánského se soudruzi by a které se cítily být oklamány. Komunistický vyšiího soudruha . . .
zřejmě nemohou zbavit, ať dělají co dělají... režim potřeboval svalit na někoho vinu a po
Na konci července 1951 slavil Rudolf Slánský
Před jedenácti Jely, totiž 28. listopadu 1951, vzoru stalinských čistek začal koncem roku své padesátiny. Dostal od Gottwalda řád, který
přinesl ústřední orgán KSČ „Rudé právo" na 1949 svou vlastní první čistku, která postihla do fc doby neexistoval, a všichni straničtí pro
první straně krátkou zprávu, že Rudolf Slánský, mnohé členy strany.
minenti si pospíšili s oslavnými články a pro
do té doby náměstek předsedy vlády a člen
Dne; již víme z dokumentů, publikovaných v jevy. Ale už 6. září 1951 byl všemocný pán
politického byra strany, byl zproštěn členství Praze, že sám Rudolf Slánský jako generální komunislického sekretariátu u Prašné brány
ve vládě, že se vzdal mandátu v Národním tajemník strany hledal československého Rajka, odvolán z funkce generálního tajemníka a
shromáždění — a ze na něho byla uvalena vy podle maďarského příkladu jakéhosi univerzál zdánlivě povýšen na náměstka předsedy vlády.
šetřovací vazba. Slánský byl členem strany ního viníka za všechny hříchy v péči o pod Zůstal jím jen tři měsíce a byl zatčen.
takřka od jejího začátku, to je od roku 1921. dané a chyby v hospodářském životě. Slánský
Je nasnadě, že se o tomto kroku nerozhodo
Na konci dvacátých let se jako jeden z nej- sám dal pozatýkal v padesátém roce tak zvané valo jen v Praze, ale především v Kremlu.
uzšich spolupracovníků Klementa Gottwalda, slovenské buržoasní nacionalisty, kteří prý pě
:Pokračování na str. 3.j
tedy jeden ze skupiny „karlínských kluků", stal stovali komunistickou odrudu slovenského se-

Šibenice Rud. Slánského a špatné svědomí
čs. komunistů

Záznamy
O SLAVNÝCH VÝROCÍCH NESLAVNÉHO
MUŽE A ZÁROVEŇ O CENÁCH, KTERÉ
SE NEZVYŠUJÍ, AVŠAK ZAOKROUHLUJÍ,
SKUP1NUJÍ A VŮBEC UPRAVUJÍ
Nemyslete si, že ten suchý patron, jehož
jméno je Antonín Novotný a který 2 kremel
ské milostí vykonává v Československé sovět
ské republice (CSSR) úřad presidenta republi
ky, je člověk jenom nepopulární. Kdepak!
Tuk třeba když se na podzim jednašedesátého roku vrátil z Moskvy, kde byl svědkem,
jak vedoucí bolševici zase jednou (jak se říká)
vypucovali Stalina, šel rovněž před mikro
fon ... A prohlásil, že komunistická strana
Československa byla vlastně taky vždycky
proti Stalinovi. Pakli však někteří její členové
(dodal opatrně) pro Josefa Visarionoviče přece
jen byli, on, Antonín Novotný docela určíte
nikdy. A zabránil výstřelkům stalinských časů
tak\' nemohl, neboř, jak pravil doslova: »Já
tehdy nebyl ve vedení.«
A když jste si pak v následujících týdnech
v nějaké pražské restauraci objednali kávu a
dostali špatné kafe a stěžovali si, tu vám sou
druh vrchní s bohorovným klidem odpovídal:
lá vím, že to kate je špatný, ale já za to ne
můžu, já nejsem ve vedení. — A zaměstnanci
Masny (dříve řezníci) a službu konající proda
vači Pramene (dříve obchodníci zbožím smí
šeným resp. hokynáři) a členové JZD (dříve
zemědělci) a pracovníci ONV a MNV a SSD a
VD a SÚP a VZKG a ZKL a VCflZ ald. (dříve
většinou
taky normální lidé) vám vaše stíž
'
nosti
a připomínky zodpovídali podobně. Že
1
ani
oni nebyli a nejsou ve vedení a potažmo
'
za
nic nemohou. — Snad si s tím výrokem
■hrála i ditka školou povinná, ale to nevím
ještě přesně.

Prostě, slova soudruha presidenta Novotného
se stala majetkem všeho lidu ...
O něco později (na začátku května 1962) se
v hiátky s jeho moudrostmi proměnil i další
jeho vvrok: -Soudruzi, maso bude, bude maso!<
1 Ten byl pak oblíben zvláště ve frontách obrai uů čekajících už tak hodinku-dvě na deset
deka vepřového ...
j Ano. lze říci, ž.e slova presidenta KSČ a jeii
republiky mají mezi obyvatelstvem velký
ohlas. Tak třeba teď si občané rádi vzpomínají
(další příklad) na jeho slib, daný na veřejném
shromáždění v Bratislavě dne 22. února 1962:
1 ; Ještě jednou opakuji. Základní potraviny, zá
kladní průmyslové zboží budeme držet v dosavadních cenových relacích. Proto není pravda,
že se budou zvyšovat ceny kávy, čaje, cukru,
rýže a podobně.'- A vzpomínají, co řekl dne
10. července minulého roku soudruhům z
ústředního výboru KSČ (a co se pak přesně o
měsíc později, dne 10.8., dostalo taky do no
vin): »Já podtrhuji, že žádné takové úmysly
(tj. zvyšoval ceny. pozn. i.) nejsou a že tyto
věci jsou bud záměrně roznášeny lidmi, kteří
chtějí vyvolával paniku, nebo lidmi malověrnými.«
Nejsem člověk malověrný a nechtěl jsem
taky šířit paniku. A lak jsem čekal. A skuteč
ně, jak Novotný řekl, tak se taky stalo! Ceny
se nezvyšují..,
Na druhé straně, pravda, dochází — podle
směrnic vydaných režimem v druhé polovině
prosince — k nzaokrouhlovánh cen
(cituji pražskou Práci z 28. 12. 1962). ^Příkladně hovězí guláš ve 11. horském pásmu ve 3.
cenové skupině stál 5,80 až 6,10 Kčs a dnes ho
dostanete všude za jednotnou cenu 6.80 Kčs.«
(Citoval jsem Mladou frontu z 9. 1. t. r.)
Je taky pravda, že došlo k úpravě: cen.
viz Práce z 9.1. 1963: Upraveny byly ceny led
niček, náhradních dílů k automobilům (plus
10 procent); ceny fazoli, čočky, cibule, ovoce,
různých koření; ceny cukrářských výrobků, ká-

1

vv (na šálku dvacetník směrem nahoru) -- a
vůbec dlouhá iada cen, jak postupně vychází
naievo.
A poučili jsme se v týdnech na přelomu
ruku, že se mluví (a také provádí) takzvané
skupinová ní cen. Tady jde především
o cenv jídel v restauracích, hostincích a hospo
dách. Ani nevím, kolik je lu cenových skuom- n .horských pásem -. Slyšel jsem však, že
do horského pásma patři už restaurace na
netiinském kopečku v Praze r— a všecko je
tam todv dražší než dole na Újezdě.
Konečné jo třeba zmínit se, že soudruh před
seda vlúdv Viliam Široký -I. ledna l. r. oznámil,
že se pracuje na sjednocení nájemného-.
Takv hezký termín pro zdražování.
Jakže to ireině řek) soudruh vůdce KSČ No
votné: Já podtrhuji, že žádné takové úmysly
nejsou ...!
Nu, a neměl snad pravdu? Copak se zvy
šují- ceny?
lít
Poznámka: Ondrej Klokoč, šéfredaktor brati
slavské Pravdv napsal do svých novin dno 21.
ledna t. r.: ■Zaokrúhlením a skupinovánim clen
sa získalo nějakých 1-10 miliónov korún . .. •
D^nně? Týdně? Ročně?
A kdo je získal ? A kdo zaplatil?

•Ý-

Závěrem: Nemyslete si, vážený čtenáři, že
len Novotný, co tu o něm bvla řeč, má jen
špatné vlastnosti. Má takv jednou dobrou. Ví
se o něm totiž, že se na Hradě, v sídle presi
dentů, zdržuje co nejméně.
Zdržuje se tam co nejméně už taky proto,
aby bp mu jeho KSČ nevvmkla z ruky. (Opatr
nost matka moudrosti!) Úřaduje prakticky celé
dny na ústředním sekretariátě své rodné stra
ny, který se od jisté doby nachází v budově
předválečného ministerstva železnic, tam kde
se říkávalo na Františku-. (Praha / — Nové
Město, nábřeží Kyjevské brigády 12, telefon
090}
Není to od něho hezké?
fousek

ČESKÉ SLOVO

Číslo 2., únor 1963

Strana 3.

Jak komunisté zardousili tisk československých demokratů
Významná studijní publikace amerického senátu
Mnozí 7. nás dovrší v těchto dnech 15 let exilu, v němž nejprve prošli uprchlickými tá ství požadovaného papíru za úřední ceny,
Situaci v Československu ve třech osudných
bory a pak budovali existenci a rodinný krb v nové zemi. Každodenní starosti odpoutávají musely nekomunistické strany nakupovat doda
poválečných letech i vývoj v jiných zemích líčí
naši pozornost od dávných událostí ve staré vlasti, ale právě v únoru často bloudíváme v tečný novinový papír za ceny černého trhu,
studie, kterou vydal koncem minulého roku
myšlenkách a v rozhovorech zpět do roku 1948 a uvažujeme o lom, co se mělo nebo nemělo jestliže chtěly zvýšit náklad. Dr. Zenkl pak uvá
právní výbor amerického senátu. Stať o Česko
podniknout, aby se zabránilo komunistickému puči. Kritizovaných je hodně a kritiků ještě dí dlouhou radu příkladů, týkajících se novin
slovensku napsal místopředseda druhé pováleč
více. Nezapomínejme však, že právě tak jako se lidstvo po konci druhé světové války dosud všech nekomunistických stran. Omezíme se jen
né vlády Dr. Petr Zenkl a zařadil do ní kromě
nedočkalo opravdového míru, byla i svoboda vlasti Cechů a Slováků přeludným májovým
vlastních úvah také exilové prameny a osobní
poupětem, jež nikdy zcela nerozkvetlo a nepřineslo vytoužené plody. Mladší krajané v na na několik z nich: Svobodné Slovo dostávalo
svědectví. Zenklova studie se týká především
šem středu již téměř zapomněli, že možnosti demokratů v poválečném Československu byly denní příděl papíru na 200.000 výtisků, ačkoli
velmi omezené, že museli zápasit, aby zachránili, co se zachránit dalo. Částečně demokra r. 1948 vycházelo nákladem 320.000 a v neděli
komunistického pronikání do čs. tisku, ale do
tický život údobí 1945—1948 umožňoval nejen houževnatý odpor, který kladla většina obyva 540.000 výtisků. Týdeník Sobota vycházel ná
bře zobrazuje faktický stav i v jiných oblastech
telstva spádům komunistů, ale i postoj Kremlu, který se tehdy pokoušel získat nadvládu s po kladem půl milionu výtisků, ministerstvo infor
poválečného života.
moci parlamentu. Demokratické sily v Československu však rostly a krátce před novými mací mu však oficiálně nepřidělilo ani jediný
Již v úvodu autor připomíná destruktivní
volbami hrozil komunistům debakl. Tu již neváhali zosnoval puč a likvidovat zbytek svo kilogram papíru. K této diskriminaci pak při
protistátní politiku komunistické strany za první
body. Roku 1948 se stalo v CSR to, co se mohlo přihodil již těsně po konci války a co úsilí
republiky. Nejlépe ji charakterizuje Gottwaldo
demokratů oddálilo. Stejný osud však potkal téměř všechny státy, do nichž vpochodovala stupovaly intervence sovětských diplomatů u
presidenta a vládních činitelů proti obsahu no
vým výrokem z 21. prosince 1929. Klement
Stalinova armáda.
vin (zvláště Obzory a Nové prúdy). Celostátní
Gottwald tehdy demokratickým poslancům, kritisujícím postup komunistů otevřeně přiznal, že měli za války dost času, aby se v SSSR v těch- ’l’"*'
ňmi;
rv 7ann odbory, ovládané komunistickými funkcionáři a
komunisté bojují proti státu, porušují jeho zá to věcech zdokonalili.
v této souvislosti konstatuje, že po válce byli jejich nohsledy nasazovaly do akcí odborově
kony, vyvolávají rozkol v armádě, ruší klid,
komunističtí agitátoři připraveni zaplnit poli organizované tiskaře, zaměstnance dopravních
Odboj a „osvobození" Sověty
dostávají rozkazy z Moskvy a jezdí tam, aby
tické a kulturní „vakuum", vyvolané zničením podniků. Komunisty obsazené ministerstvo vni
Za války se komunisté soustřeďovali více na
se od ruských bolševiků učili, jak zakroutit
předválečných demokratických institucí. Napo tra konečně dělalo potíže, kde se dalo a —
demokratům krky. — Vedoucí čs. komunisté organisační práci než na odpor proti okupan- máhala jim v tom skutečnost, že téměř celé maje k disposici např. seznam spolupracovníků
území Československa obsadila sovětská voj a informantů Gestapa — použilo služeb všech
ska. Moskva tehdy nechtěla užít násilí, ale dá možných kolaborantů k nejrůznějŠím cílům. Dr.
vala přednost režimu, který by — byť demo Petr Zenkl zdůrazňuje, že agresivní taktika ko
kratický — zaručil komunistům takovou převa munistů podněcovala všeobecný pocit nezákon
hu moci, aby mohli uskutečnit převrat, kdykoli nosti právě tak, jako přehlídky ozbrojených
by se jim to hodilo. Důsledky tohoto rozhod tlup, pochodujících pod firmou závodních milic
nutí Moskvy: šest povolených politických stran a revolučních gard. Z další obsažné dokumen
muselo vykonávat činnost v rámci Národní tace vyjmeme alespoň nátlak komunistů na
fronty, parlamentní oposice nebyla formálně ■ednotlivce, od vyhrožování anonymními tele
dovolena. Veškeré předválečné pravicové stra fonáty až po balíčky s časovanými bombami,
ny, s výjimkou jediné, byly zakázaný. Všechny zaslané protikomunistickým politikům, mezi ni
mi i Janu Masarykovi.
důležité organisace byly centralizovány v celo
Dr. Zenkl pokračuje ve své úvaze podrobným
státních svazech. Tato centralisace, zdůrazňuje
popisem toho, jak komunisté „zreorganisovali"
Dr. Zenkl, stala se nástrojem komunistické in
filtrace a nadvlády. Podporováni sovětskými český a slovenský tisk po únoru 1948. Ze Svazu
fondy (sovělskó tiskárna, která tiskla z pově novinářů byli vyloučeni všichni redaktoři, kteří
ření londýnské exilové vlády prozatímní čs. se nechtěli podrobit komunistické ideologií,
platidla vytiskla jich tajně o třetinu více, než řada nekomunistických deníků a časopisů byla
zlikvidována a nekomunistickým časopisům,
bylo objednáno ...), nátlakem Moskvy, rudou
které mohly dále vycházet se souhlasem mini
armádou a důstojníky NKVD, ujali se komu
sterstva informací, byl omezen náklad tak, aby
nisté ihned iniciativy a budovali masové orga
měly co nejmenší vliv.
nisace, místní národní výbory, revoluční gardy
a tovární milice. V odborech a v mládeži jim
napomáhali kolaboranti. Sověty nediktovaly
Oslavy Čepový šedesátky
jen složení a strukturu politického a společen
ského života. Jejich diktát zahrnoval celý pro
FRANCIE. Pen klub exilových spisovatelů
gram výstavby „lidové demokracie".
uspořádal 11. ledna 1963 v Paříži oslavu 60.
narozenin spisovatele Jana Čepa. Oslava měla
Jak začínal nekomunistický tisk v ČSR
vyplývá již z předcházejícího líčení vnitropoli velmi důstojný rámec a zúčastnilo se jí kromě
Dne 25. února 1948 vtrhly do ulic Prahy ozbrojené komunistické závodní milice
tické situace. Komunisté plně využívali mocen Čepových osobních přátel několik prominent
ských posic ve vládě i v celostátních organiza ních francouzských hostů, naši pařížští staro
cích, Sovětský svaz otevřeně i skrytě zasahoval usedlíci a noví exulanti. Úvodní projev pronesl
do československých záležitostí. Důsledkem vynikající francouzský katolický spisovatel
a špatné
čs.
mimořádných politických podmínek roku 1945 Henrí Queffélec, který m. j. řekl: »Ríká se ně
bylo, že se čs. komunisté dostali do rozhodu kdy, že si člověk od jistého věku nedělá už
(Dokončení se
: str. 2.)
jících míst ve státní správě (tisku se zvláště tý nové přátele — a to není pravda. Setkal jsem
Je zbytečné hledat v archivech zásluhy An kala ministerstva informací a vnitra). Do sjezdu se po prvé s Janem Čepem na schůzce, kterou
„.Zrádce", kterého tehdy hledali bolševici ve
tonína
Novotného
na
budování
Gottwaldova
všech zemích, byl nalezen v osobě Rudolfa
sociálně demokratické strany v listopadu 1947 pořádala skupina spisovatelů okolo časopisu
Slánského, na kterého se nejlépe hodil popis kultu v Československu a třeba na přejmeno mohli komunisté ovládat anebo alespoň ochro Esprit v Chatenay-Malabry u Paříže. Chodil
vání
Zlína
na
Gottwaldov
a
je
zbytečné
také
potenciálního československého Tita. Mimo to
mit činnost Národní fronty, čímž se dostaly pod jsem s ním aspoň dvě hodiny v zahradě, jež
tu hrál velkou roli židovský původ Slánského připomínat jeho osobní odpovědnost za to, že jejich nadvládu místní národní výbory a závod obklopovala vilu Emanuello Mouniera, tehdej
a skutečnost, že Československo do té doby v Československu docházelo v minulosti tak ní rady. Ministerstvo informací kontrolovalo šího redaktora revue. A tam se mezi námi zro
podporovalo otevřeně materiálně i vojensky často k nezákonným činům, jak dnes sám vzpo veškeré nejdůležitější záležitosti tisku. Rozho dilo přátelství. Člověk nemusí vídat toho dru
nejdříve sionistické hnutí, usilující o židovský míná. Na skutečnosti, že 3. prosince 1952 byl dovalo o tiráží, rozsahu novin a části, věno hého příliš často, aby ho měl opravdu hluboce
stát v Palestině, a pak přímo mladý stát Israel. Slánský spolu s Frejkou, Frankem, Clementisem, vané inserci. Nejúčinnějším nástrojem kontroly rád. Každé nové setkání způsobí vnitřní náraz,
Sovětská zahraniční politika mezitím totiž ob Reicinem, Švábem, Fischlem, Šlingem a Simo tisku bylo přidělování papíru, jež prováděl lan Čep je velký spisovatel. My jsme šťastni,
jevila nové možnosti pro plány světového ko nem popraven, se nedá dnes už nic měnit. Od ministr informací — komunista Kopecký. O tom, že jsme ho mohli přijmout na francouzské pu
munismu v arabském nacionalismu a čs. komu té doby se změnil jen původní obžalovací spis, jak důležité bylo obsazení rezortu informací, dě, doufajíce, že se opět jednou shledá se
nisté v čele s generálním tajemníkem Slánským který za procesu přednášel dr. Urválek, dnes svědčí poválečné poměry na Slovensku, kde svým milovaným rodným krajem...:: — Tolik
nejvyšší soudní úředník v ČSSR. Nejdříve režim měl tisk poněkud větší míru svobody, částečně Hcnri Quefřélec. Dalšími řečníky slavnosti byli:
to nedovedli dost rychle pochopit.
V listopadu 1952, tedy až za rok po zatčení oficiálně odvolal antisemitské prvky žaloby, proto, že povereníkem informací byl od roku generální tajemník francouzského Pen klubu
Rudolfa Slánského začal monslre-proces, který později připustil, že Slánský neměl v úmyslu 1946 člen protikomunistické Slovenské demo Jean de Beer, za exilový Pen klub maďarský
nemá obdoby v čs. dějinách. Slánský a třináct stát se československým Titem, pak oznámil, že kratické strany.
spisovatel Laszlo Gara a literární kritik a re
dalších vedoucích komunistů vypovídali před Slánský neukradl Janu Švermovi hodinky a že
V Čechách a na Moravě se komunisté zmoc daktor pařížského rozhlasu, Vlaaimír Peška.
soudem jako gramofonové desky o všech mož ani neměl na svědomí Švermovu smrt. A v listo nili kontroly znárodněných papíren v Krumlově Jménem osobních přátel blahopřál Janu Čepovi
ných i nemožných zločinech, kterých se údajně padu 1961, právě po desíti letech od zatčení a v České Kamenici a využili sovětskou armádu redaktor Pavel Tigrid. Na konci slavnosti po
dopustili. Komunistický agitprop spolu s tajnou R. Slánského přišel Antonín Novotný pod k tomu, aby zbavili Melantrich po celou válku děkoval Jan Čep všem přítomným. Přímé zá
policií rozpoutal mezitím v zemí vlnu teroru, dojmem druhého pohřbu Josefa Stalina v Mos tajené zásoby novinového papíru (Stodůlky). běry ze slavnosti zachytil a vysílal jak frannenávisti a strachu, jejímž výplodem byl na kvě s další opravou: Slánský podle nejnovější Zatím co periodika KSČ dostávala každé množ rniird'v rn7hlas tak i roznlas Svobodné Evropy.
příklad morálně zvrácený případ syna obžalo verse neusiloval o smrt Klementa Gottwalda.
vaného Ludvíka Frejky, který dostal pokyn, aby Kdyby totiž o ni usiloval, počítalo by se mu
se veřejně svého otce zřekl a žádal pro něho to dnes jako zásluha, protože ani Klement
trest smrti. Vrcholem rudé hysterie bylo tvrzení Gottwald jako předseda rodné strany nebyl
obžaloby, že Slánský s pomocí některých ob bez chyb a jako Stalin si liboval v kultu své
žalovaných osnoval úklady k násilnému odstra vlastní osobnosti. Ze všech těch nesmyslných
nění Klementa Gottwalda. Vladimír Koucký, obvinění z roku 1952 zůstala dnes již jen jedna
dnes vedoucí člen komunistické vládnoucí kliky, vina; vína, kterou nese a ponese ostatně každý
tehdy uveřejnil v „Rudém právu": »Banda Slán komunista bez výjimky. Je to ta původní vina,
ského si byla vědoma, že soudruh Gottwald, pro kioiou se Slánský vlastně stal českosloven
milovaný naším lidem, pevné drží ve svých ru ským Rájkem: Slánský jako Gottwaldův spolukou kormidlo naší lidové demokratické repu vládce nad Československem byl totiž zosob
bliky, a že, dokud soudruh Gottwald stojí v něním všech chyb, zmatků a politických i ho
čele našeho lidu, že plány spiklenců vyjdou na spodářských zločinů, které komunisté napáchali
prázdno. NáŠ lid s nesmírným hněvem čte po roce 1948 a které logicky vedly k bouřím
stránky obžaloby, o tom, jak zločinec Slánský v Plzni, Berlíně, Poznani a nakonec v Buda
osnoval úklady k násilnému odstranění sou pešti.
druha Gottwalda ...«
Slánskému se však nyní dostalo jednoho zaS tímto porovnejme referát nynějšího první dostučinění: Vzdálenost mezi jeho hrobem a
ho tajemníka KSČ Antonína Novotného na za novým hrobem Klementa Gottwalda, který ho
sedání ústředního výboru strany ve dnech 15. spolu s Novotným a jinými poslal na šibenici,
až 17. listopadu 1961. Novotný tehdy tvrdil, že se podstatně zmenšila.
nejen krvežíznivý Stalin, ale i ješitný Gottwald
A soudruzi, kteří rudému katovi v roce 1952
pěstoval kult osobnosti a že proto musí pryč asistovali a kteří dnes ve zdraví pomáhají i
z pražského mausolea. A podle Novotného přenášet rakve a bourat pomníky rudých bůž
referátu kult Gottwaldovy osobností pomáhal ků, mají další důvod k uvažování o tom, jaké
v Československu pěstovat hlavně popravený překvapení skrývá nevyzpytatelná komunistická
Slánský a jiní mrtví soudruzi, zatím co ti sou budoucnost pro ně. Bude to osud Rudolfa
druzi, kteří po skončení slánskiády náhodou Slánského nebo Klementa Gottwalda? Tertium
zůstali naživu, byli rehabilitování jako nevinní non dalur.
V. N. Duben
poctiví pracovníci strany.
Záběr z pučistického shromážděni na Staroměstském náměstí před patnácti roky

Šibenice Slánského

svědomí

komunistů
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Prvá oběť komunistického násilí v Československu

Před čtyřiceti roky zavražděn ministr dr. Alois Rašín
18. února 1963 je tomu čtyřicet let co dotrpěl v podolském sanatoriu první československý
ministr financi dr. Alois Rašín. Stal se obětí atentátu, který na něho spáchal 5. ledna 1923
člen komunistické mládeže, anarchista Šoupal. Rašín byl zastřelen zákeřně zezadu, když od
cházel ráno do úřadu ze svého bytu v Žitné ulici. Už tenkrát na počátku republiky použí
vali komunisté metod, které musí zavrhovat každý slušný člověk, a zbavovali se odpůrců
atentáty a násilnostmi. Smrt dra Rašína byla velká ztráta pro mladou republiku. Tento ne
kompromisní muž, ryzího charakteru, stál v čele Národního výboru v říjnu roku 1918 a
formuloval 28. října známý manifest adresovaný československému lidu a první zákon Česko
slovenské republiky. V pivní vládě Kramářově byl finančním ministrem a setrval v této funkci
až do počátku července 1919. Hned na počátku toho roku v březnu provedl rozluku česko
slovenské měny, která vzbudila v celé Evropě živý podiv geniálním propracováním a praktic
kými účinky. V říjnu 1922 se stal znovu ministrem financí a setrval v této funkci až do své
smrti.
návrh na obsazení finančního ministerstva. Při
pojuji se k prohlášení vlády danému po útoku
na dra Rašína a očekávám, že nová správa
finančního ministerstva bude organicky pokra
čovat v plánu a v tradicích zvěčnělého ministra.
Obezřetnou pevností se jí a vládě podaří
zachovat odkaz Rašínův, pořádek a konsoli
daci státních financí. Nový ministr bude v záj
mu státu organicky budovat na základě dřeni
Rašínem položeném.
Nemohu přestat na tomto administračním vy
řízení, třebaže důležitého vládního úkolu. Ode
dne jeho poranění se zabývám drem Rašínem
— finančníkem, politikem, člověkem: jeho pev
nost a rozhodnost, jeho silná vůle a neústup
nost se staly již příslovečnými, ale tato cha
rakteristika není úplná, protože opomíjí jeho
srdce. Dr. Rašín nebyl jen pevným charakterem,
byl také milým člověkem; jak byl přístupný
argumentům i odpůrcovým, tak dovedl být věr
ným druhem a přítelem i širokému kruhu, pře
sahujícímu jeho milovanou rodinu. Dr. Rašín
byl vpravdě člověk český: prostý, pracovník a
muž z ocele a srdce.
Svůj smysl politický projevil Dr. Rašín hned
v Omladině a tímto směrem pokračoval za
světové války. Stali jsme se spolupracovníky
hned na samém počátku války. V roce 1915
byla naše revoluční součinnost již velmi intim
ní a dokonce se stalo, že naše činnost ve Švý
carsku jemu a jeho druhům prítížila. Ale nepo
dal se a když v roce 1917 byl z žaláře pro-

puštěn, ujal se doma politického vedení. Na
jeho propuštění jsem čekal za hranicemi velnu
toužebně, věda, že je v čele domácího odboje,
měl jsem pocit jistoty. Rakousko ho odsoudilo
k smrti, ale on se stal vůdcem k novému ži
votu. Životu národa.
Vzpomínám, jak sám líčíval provedení pře
vratu dne 28. října. Jak rychle rozšířil Andrássyho kapitulaci před Wilsonem, den předtím
prohlášenou, a jak z ní vyvodil možnost a nut
nost převratu. Byla to dovedná synthese naší
revoluce zahraniční i domácí, veliký politický
čin státnické prozíravosti. Přečítám si znovu
manifest, jejž k našemu lidu se svými přáteli
drem Soukupem, drem Šrobárem, ministry
Švehlou a Stříbrným dal dne 28. října. Prohla
šuje naší samostatnost a zároveň zdůrazňuje,
že náš stát je a má být státem kulturním. Pra
ví: ^Nezklameš očekávání celého kulturního
světa, který se žehnáním na rlech vzpomíná
Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtel
né výkony československých legií na západním

bec nezajímá a v četných závodech jeho organisace vůbec neexistují.
Ve vědě a její organisaci lze pozorovat cen(Dokončení se sir. 1.)
tralisační snahy a má především sloužit výrobě
výchovné cvičení mládeže se nesetkávají s a jejímu zdokonalení.
úspěchem.
V literatuře a umění převládá po obdobách
V oboru výchovy je cílem režimu vychovat bezduché a kruté stalinské nadvlády jakési ne
děti v komunistické roboty. Toho se má do jasné mezidobí. Režim však zásadně trvá na
sáhnout falšováním historie, znemožňováním tom, že literatura a umění musí sloužit součas
náboženské výchovy, komunistickou indoktri ným ideologickým a především hospodářským
nací a nikoli v poslední řadě materiální' péčí cílům a podle toho se posuzují také literární
o mládež. Na druhé straně by ovšem režim a umělecká díla. Spisovatel a umělec je ovšem
chtěl, aby mládež oplácela tyto výhody dobro existenčně závislý na režimu a proto zpravidla
volnými pracovními výkony a politickým nadše nemá volbu. Stará nekomunistická generace
ním pro komunismus. V tomto směru komunis se odmlčela. Mezi mladými je ovšem několik
mus nadobro ztroskotal. Mladí lidé zastávají odvážných jednotlivců, zejména v oboru vý
stanovisko, že mají nárok na všechny tyto vý tvarného umění.
hody, nezajímají se o politiku, nechtějí slyšet
Na náboženském poli hrál režim po celou
o „hrdinství" starších soudruhů a jejich „utrpe dobu dvojakou roli. To se také projevilo v
ní" za „kapitalismu". Mají zájem o sport, auto druhé komunistické ústavě z roku 1960, kde na
mobilismus a zábavyf jazz, jinou taneční hudbu jedné straně ateistický marxismus-lenínismus je
západních forem atd.). Hodně se pije a morál prohlašován za oficiální ideologii, zejména také
ka je na velmi nízkém stupni.
pro výchovu, na druhé straně „se zaručuje" zá
V oboru školství se během uplynulých pat roveň také „svoboda vyznání". Učitel ovšem
nácti let stále experimentovalo, přičemž roz nemá tuto svobodu a nesmí se ani dál v koste
hodovaly hospodářské potřeby režimu. První le oddat. Komunistický funkcionář nesmí být
školská reforma Nejedlého ihned po pučí měla příslušníkem církve a u řadového člena nutno
ještě výchovný a do určité míry idealistický bojovat proti „náboženským přežitkům a před
nádech. Druhá reforma z roku 1953 byla dik sudkům". V českých zemích nezůstal ani jediný
tována ostrou hospodářskou křísí a třetí re katolický biskup ve funkci. Ti, kteří ještě žijí,
forma, která byla postupně uskutečňována jsou internováni mimo své diecése. Na druhé
mezi roky 1958 a 1961, znamenala do určité straně nutí stranické vedení kněze různých vy
míry návrat k reformě první. Polytechnická vý znání, aby sloužili jeho tzv. „mírovým a jiným
chova podle sovětského vzoru se neprosazuje. politickým kampaním", a může v tomto směru
Naráží na odpor učitelů, rodičů i žáků a na vždy počítat s podporou několika zaprodanců,
nedostatek materiálních předpokladů. Výsledky kteří pak ostatní „organisují" a znásilňují. Na
vyučování jsou chabé. Podle doznání režimu školách je vyučování náboženství prakticky
více než 20;é školou povinných dětí opouští znemožňováno.
školu po dosažení 15. roku, aniž skončí přede
Hospodářství šlo za minulých patnáct let z
psaných 9 tříd. Jsou stálé stížnosti na nedosta krise do krise. Hlavním důvodem tohoto vývoje
tečné znalosti mateřského jazyka, matematiky, bylo, že organisace a plány neslouží prospěchu
fyziky, chemie atd. V tomto studiu podařilo se československého lidu, nýbrž politice Sovětské
komunistickému vedení v záchvatu slavomamu ho svazu na poli vojenském a mezinárodním.
vytvořit chaotickou situaci. Vytvořilo příliš mno Proto byl vybudován nadměrný těžký průmysl,
ho nových učilišť, zejména v menších městech. který však podle doznání režimu pracuje špat
Nebyly pro to však nutné předpoklady a né a vyrábí špatně. Jeho požadavky na těžbu
mimoto dávají rodiče a studenti přednost stu paliv jsou tak vysoké, že lid ve svých bytech
diu v Praze, Brně a Bratislavě. Je nezájem o mrzne. Lehký a potravinářský průmysl je za
technické a zemědělské studium, ale naproti nedbáván a 7. toho plyne nedostatek spotřeb
tomu je nadbytek přihlášek na lékařské fakul ního zboží, který je chronický a dosáhl v po
ty a zejména na umělecké školy. Kombinace sledním roce nového vrcholu, snad horšího než
studia teoretického a praxe v závodech je stále v roce 1953. Pro posouzení úrovně komunistic
ještě ve stadiu pokusnictví a setkává se s od kého plánování je příznačné, že třetí pětiletka
porem jak u studentů, tak i u vedení závodů a musela být po naprostém selhání v druhém
dělnictva.
roce zrušena a že nyní vládne stav bezplánoV léto souvislosti lze konstatovat, že Česko vitosti. Teprve r. 1963 má být vypracována na
slovenský svaz mládeže živoří. Režim si přeje, „realistickém základě" nová sedmiletka na léta
aby působil na členy v komunistickém duchu 1964—1970. Československo těžce doplácí na
a vychovával z nich budoucí členy strany a dodávky do SSSR a do ostatních zemí komu
„oddané budovatele socialismu a komunismu". nistického bloku. Proti tomu je u obyvatelstva
Studenti považují členství v ČSM za nutné zlo zřejmě veliký odpor. Totéž platí o důsledcích
a vyhýbají se povinnostem s ním spojeným, „mezinárodní dělby práce", která byla pro
jak jen mchou. Dělnická mládež se o ČSM vů země COMECONU dekretována a která bude

mít nepříznivé následky na některá vyvinutá
odvětví čs. průmyslu.
Stavebnictví a výroba stavebních hmot na
svůj úkol rovněž nestačily. Trvají katastrofální
bytové poměry a nové stavby jsou často vadné
a bydlení v nich je spojeno s mnoha nepříjem
nostmi. Nedostatek bytů způsobuje nízkou po
rodnost, značnou rozvodovost a veliký počet
zákonných i nezákonných potratů, jakož i vy
sokou míru alkoholismu. Doprava je velmi ne
uspokojivá, zejména železniční.
Československá zahraniční politika a zahra
niční hospodářské styky jsou výronem zásady,
že se musí dělat to, co Moskva ve svém zájmu
nařizuje, ba že se musí dělat víc. Jako země
s nejlepší pověstí z minulosti, pokud jde o
vnitřní demokracii a mezinárodní styky, musí
Československo jak na poli mezinárodně poli
tickém tak i hospodářském konat četné služby
pro Kreml. Na rozdíl od Polska a Maďarska
Československo nemá vůbec samostatné linie
a podrobuje se slepě moskevskému diktátu i
předstihuje ho. Tím klika dnes vládnoucí utu
žuje a udržuje svou moc. Závislost Českoslo
venska na sovětských dodávkách potravin a
surovin se utužuje (ropovod, stavba Východo
slovenských železáren a pod.).
To je v hlavních rysech smutný výsledek ko
munistického řádění za patnáct let jejich moci.
Poměrně malá skupina bolševiků, kteří zradili
československé demokratické tradice a ve služ
bách bolševického
imperialismu předstihli
všechny druhé satelity Moskvy svou bezmeznou
horlivostí a poslušností, udržuje svou soudrž
nost a střeží svou sourodost a je si vědoma
toho, že právě u ní platí zásada jeden za
všechny a všichni za jednoho. Předbíhají a pře
vyšují nevyslovená přání Moskvy dokazujíce,
že Poturčenec bývá horší Turka. Svou vládou
teroru, který národ poznal za nacistické šesti
leté tyranie, udržují se u moci, chráněni smut
nými zkušenostmi národa od osudných dnů
mnichovských. A přitom se z důvodů mocen
ských nezastavují ani před lehkomyslným ha
zardováním životy československých občanů,
jak se ukázalo nedávno na Kubě.
Všechny hospodářské a kulturní ztráty a po
hromy jsou ovšem ještě převýšeny ztrátami
morálními v národě a ohrožením národní pre
stiže ve světě. Nebylo by spravedlivé, aby
svět, zejména svět svobodný, neměl stále na
paměti, že československý lid, dokud byl svo
bodný a sám řídil své věci, vždycky stál na
straně správné, na straně svobody, demokracie
a práva. Svobodný svět jistě nepochybuje o
tom, že československý lid znovu najde své
místo, jakmile mu bude umožněno svobodně se
rozhodovat. Nebylo by spravedlivé a bylo by
zlé, nikoli jen pro něj, ale i pro svobodný svět,
kdyby měl národ nést dlouho důsledky zvůle,
která oloupila národ o všechna práva a udr
žuje se u mocí jen terorem a násilím. Bylo by
zlé, a nespravedlivé, kdyby tento stav trval o
jediný den déle, než je naprosto nutné.

Otiskujeme list presidenta Masaryka paní
Karle Rašínové po atentátu na dra Aloise Ra
šína.
V Tatranské Lomnici,
7. ledna 1923.
Ctěná paní Rašínová,
mám zprávy z Prahy, že účiny zločinu, proti
Vašemu manželi spáchaného, snášíte s tou
mravní silou, která v takové situaci je nejlepší
oporou rodině, přátelům a také široké veřej
nosti. Očekával jsem to a pociťuji to jako po
svěcení té oběti, kterou Dr. Rašín za republiku
přináší. Pamatuji na Vás a dra Rašína stále.
Budu Vám moci ústně vypovědět, jak šílený Čín
nedozralého člověka na mne působil — dou
fám, že to bude v přítomnosti dra Rašína sa
mého, o jehož stavu dostávám dost uspokojivé
zprávy.
Jsem přesvědčen, že oběť a utrpení dra Ra
šína a Vaší rodiny nebude nadarmo. Prosím
vyřiďte mužnému trpiteli a dětem můj srdečný
pozdrav.
Vám v úctě oddaný
T. G. Masaryk.
A když 18. února dr. Rašín zemřel, napsal
president Masaryk náměstkovi předsedy vlády
Malypetrovi tento list:
Pane ministře vnitra,
dr. Rašín dnes podlehl zločinnému poranění.
Jednám v Jeho duchu, jestliže Vás a Vaše ko
legy ve vládě žádám, abyste co nejdříve dali

Hřbitov 15 komunistických let

bojišti a na Sibiři. A ještě jednou volá k lidu:
Zachovej štír čistý, jak jej zachovalo Tvé ná
rodní vojsko.
Ano, náš štít musí být čistý. Jisté je čistý
Šíít jeho, na němž, páni ministři, odevzdáte
ostatky svého velikého spolupracovníka a pří
tele věčnému klidu.
A proč nam ho osud tak brzy a nečekané
vyrval? Jaký ta jeho smrt má smysl? Zamysli
se, kde kdo dovedeš mysfet, a vyznej si, že
jsme neučinili dosti příkonu RaŠínova mani
festu; v kulturním národě nemá násilí místa.
A násilím není jen vražedný útok, vražda,
nýbrž také ta dravá zloba, která nepochope
ním a zneužitím republikánské a demokratické
volnosti ve veřejném životě a mínění v míře
nezdravé zavládla. Ní Ši legionáři kladli své
živciy na bojišti, Rašín musel položit na oltář
vlasti život zde mezi sxými — hrozné a vý
hružné memento všem žijícím a budoucím.
Lide československý, zachovej národní štít
čistým! Ať veliká oběť Pilinová životu pohne
našim svčdcrmm a svede nás všechny k sou
činnosti směřující k uskutečnění našeho národního ideálu, o fen je — republika a demo
kracie, zakotvená v úctě a lásce ke každému
člověku. Násilí na dru Rašínovi spáchané jo
nelidské, nečeské.
Pane ministře, nevím, jak bych dost účinně
vyslovil, co osud dra Rosina mně duševně zna
mená. Rád bych nějak del svým ciiům určitější
výraz a proto pomýšlím na to zřídit fond, jenž
by umožnil vzdělání a vychování následníků
dra Rasina v jeho životním oboru — státním
finančních í a politice. Věnuji "1,000.000 Kč a
předložím Vám brzy stanovy zamýšlené fun
dace. Prosím, uvažte s kolegy ministry tento
návrh, a uznáře-li jej za vhodný, při jeho pro
vedení mi přispějte.
T. G. Masaryk.

Vrah triumfoval po
25 letech
Dne 18. února 1923 vydechl naposled Dr.
Alois Rašín po výstřelu z komunistického revol
veru, ranou do zad. Tímto dnem začalo finále
zápasu dvou politických epoch Československé
republiky. Právě na den čtvrt století trvalo toto
finále: Dne 19. února 1948 zemřely poslední
zbylky československé demokracie a 25. února
téhož roku byly pochovány. Až dosud si to ni
kdo — pravím: nikdo neuvědomil, nebo alesnoií to neřekl veřejně. Vrah Dra Aloise Ra
šína, muže 28. října, autora prvního zákona
Československé republiky, jímž vstoupila v ži
vo^ vrah triumfoval za 25 roků, poněvadž se
nikdo nechtěl k duchu mrtvého znát: strany se
rozešly ve vzájemném boji, pravda byla za
mlčována ...
»Myslím, že so málo přemýšlelo dosud o lom,
proč jeho generace i generace jemu předchá
zející daly národu takovou pleiadu politické
elity a vůdců. Nebylo to jen protivenství, které
podněcovalo růst jejich individualit, byla to
spíše ona dřívější tournure ďesprit v národě,
onen včiší smysl pro opravdovou svobodu, ob
raženou v pojmu „občanství", onen duchovní,
citový, romantický vznešený vztah národa l<
politice, který byl s to nadchnout! národ k boji
za mravní úspechy, za ona imponderabilia, z
nichž so skládá lidská a národní důstojnost. To
vše bylo rychle nahrazeno schematikou hlasů,
organisaci, hmotnými výhodami, stavovskými
programy a bojem o krajíc chleba. Řeči mého
otce v Národním shromáždění jsou dokumen
tem zápasu těchto dvou epoch, dvou koncepcí
politických a ethických, a výstřel dne 5.
ledna 1923, jak řečeno, je počátkem onoho zá
pasu: Dr. Alois Rašín jej prohrál pod heslem
„Salus Rei Publicce Suprema Lex Esto" — ale
byl a zůstal politickým vůdcem kat exochén.«
(Podle vlastní knihy „Svoboda sí žádá odvahy",
str. 95, stať „Občan oproštěný", New Yoik
1952.)
Mám za to, že je věru již na čase, aby ti,
kteří v exilu kruté doplácí na svoji minulou dů
věru v komunisty, vzdali čest a uznáni prvnímu
protikomunistickému českému bojovníku, který
položil život při obraně naších lidských a re
publikánských svobod, jichž jsme si nedovedli
ani vážit an’ ubránit. Myslím, že je na čase,
aby se jednou také veřejně mluvilo o Dru
Aloisů Rašínovi tehdy, když so mluví o První
republice; aby se mluvilo o Dru Aloisů Rašínoví, když se píše o bojí proti komunismu a
aby se vzpomínalo Dra Aloise Rašína, když se
vzpomíná protivenství, jimiž je prolnuta naše
nejmladší národní historie ve XX. století.
Dr. Miroslav Rašín

Liberec. V nocí na 1. února vyhořel horský
hotel na Ještědu. Požár, který vznikl v druhém
poschodí budovy neopatrným rozmrazováním
vodovodního potrubí se vlivem silného větru
rychle rozšířil na celý objekt. Pro nedostatek
vody a nepříznivé povětrnostní podmínky se
hasičům nepodařilo oheň zdolat a tak celý
hotel lehl popelem.
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Politické kontinenty
JAN VÍT

Kdyby tento krátký článek si zasloužil pod
titulek, nadepsal bych jej po vzoru starých filo
sofických dišputátů: „Politické kontinenty, ne
boli jak žiti mezi obry". Poválečná koncentrace
moci ve dvou obřích státních jednotkách, ve
Spojených státech a v Sovětském svazu, byla
jednou z hlavních příčin, proč někteří menší
nebo slabší členové mezinárodni společnosti
zočli hledat sílu v nadstátních sdruženích.
Po válce myšlénka sjednocené Evropy po
jednou ztratila utopistickou příchuť a evropské
hnutí se rozjelo po několika kolejích. Formální
motivace pro většinu sjednocujících organísari
byla hospodářská, nikoliv politická. Evropské
organisace, pařížská, lucemburská nebo brusel
ská, se všechny snažily a snaží o vytvoření vět
ších hospodářských celků. Metoda je postupné
odstraňování překážek, jež v minulých deseti
letích jednotlivé země nastavěly v cestu obcho
du, platebnímu styku a pohybu pracovních sJ.
Politicky Evropa vytvořila parlament, ale jeho
jednotící vliv byl podstatně slabší, než působení
hospodářských institucí. Podobně Evropa ne
uspěla ve vytvoření skutečné evropské vojen
ské organisace. Že Evropa začala s hospodář
ského konce, bylo rozumné a nevyhnutelně
účinné, uvážíme-li, že valná část evropského
obchodu je oblastní. Nezapomínejme však, Že
hospodářská integrace vyžaduje také značných
obětí a tvrdých rozhodnuli. V prvních letech
americká finanční podpora pomohla překlenout
mnohé nesnáze. Nicméně hlavní síla, jež po
sunovala jednání za jednáním k úspěchům, jež
dnes jsou už tok pronikavě zřejmé, bylo pře
svědčení politické, že sjednocení Evropy je
úkolem, jejž, století, v němž žijeme, předpisuje.
Bylo by ostatně nesprávné při posuzování
evropské otázky dívat se pouze na instituce.
Evropanství nebylo vytvořeno institucemi, nýbrž
jimi vyjádřeno, třebaže ovšem zdravě fungu
jící organismy mají znamenitou schopnost dů
věru množit a nadšení indukovat. Intelektuální
a mravní společenství rostlo v Evropě po dlou
há staletí a po strašné zkušenosti dvou velkých
válek konečně prorazilo škraloupem samospa
sitelných šovinismů a vražedného slavomamu,
jež přivedly veliký kontinent na pokraj záhuby.
Evropské společenství v myšlení a cítění se jeví
stále jasněji každému, kdo pozorně srovnává
Evropu s jinými částmi světa, včetně kontinentů
zprízněných. Před velikými otázkami politický
mi a mravními se vytvářejí evropské reakce.
Integrační myšlénky v Latinské Americe mají
původ v posledních měsících války, ale není
pochyby, že úspěšný evropský příklad byl pod
nětem k zvýšené činnosti sjednocovací. Jako
Evropa, zabývá se i Latinská Amerika otázkou,
jak usnadnit a zvýšit hospodářský styk mezi
jednotlivými státy. Hospodářská struktura je tu
ovšem jiná a bezprostřední výhody různých
plánů jsou méně zřejmé, poněvadž oblastní ob
chod je nepatrný. Pochopitelně tyto země,
všechny potřebující hospodářské výstavby, bu
dou musit orientovat svou spolupráci především
na problémy investiční politiky. Jestliže hospo
dářský impuls k sjednocení, je v Latinské Ame
rice méně jasný a kategorický, než v Evropě,
mají Latinci náskok pokud se týče jednolitosti
kulturní a civilisační.
Jejich tradice je sourodá: iberská (španělská
a portugalská) kolonisace vytvořila společnost
relativně jednolitou i když je dnes rozdělena
do více, než dvou desítek států a státečků liší
cích se složením obyvatelstva i politickými re
žimy. Španělština spojuje kontinent, na němž
jedině Brazílie používá jiné, avšak blízké řeči
— portugalštiny. Latinci ještě snad jasněji, než
Evropané mají společné, totožné reakce a rych
le se vyvíjející pocit solidarity. Zeměpisná oddělcnost jednotlivých zemí a trochu i povahová
neorganisočnost zpomalují tvoření skutečně vý
konných nadstátních organisací.
Panafrikanismus jako slovo existoval už před
osvobozením černé Afriky. I dnes je však
správněji mluvil o touze, než o hnutí, o ideálu,
než o organísaci. Hospodářské motivy jsou
opět přítomny, ale Afričané vcelku upřímně
přiznávají, že hlavní motiv jejich sjednocovacích
snah je politický. Pocit slabosti, jenž zasáhl i
Evropu, je mnohonásobně intensivnější v těchto
nových, nezkušených, chudých zemích. „Nebýt
sám" je skoro živočišný instínk afrického člo
věka, vyrůstající ze života v nebezpečné pří
rodě a promítající se do politického života ve
velkém, neznámém a proto nebezpečném světě.
Kdo projíždí Afrikou, může se stejně bavit
sepisováním rozdílů mezi jednotlivými zeměmi,
kraji, národy, kmeny, jako objevy, jak mnoho
černí Afričané mají společného. Jistě dnes kme
nová soudržnost hraje jakousi úlohu ve všech
zemích afrických a v některých je tato úloha
velmi důležitá. Na druhé straně však právě ne
uvěřitelná jazyková a kmenová rozdrobenosť
nutí zejména mladší generaci odhlížet od
ethnických rozdílností, hledat společné a do
rozumívat se společnou řečí. FranŠtina a anglič
tina jsou stále nejrozšířenějšími jazyky, vedle
nich portugalština a několik domorodých „do
rozumívacích nebo cestovních" jazyků, užíva
ných na menších oblastech.
Koloniální zkušenost jednotlivých oblastí v
Africe jistě není identická, ale přece jen po
dobná. Jizvy, podezření, obavy, naděje, poža
davky a přání nejsou hluboce rozdílné. Poli
tické projevy jednotlivých afrických vlád působí
(Dokončení na sir. 8.)
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Za vlastenkou Fráňou Zemínovou
Se zpožděním více jak tří měsíců došla do
zahraničí zpráva, že v Praze zemřela 29. září
1962 bývalá poslankyně Fráňa Zcmínová. Na
rodila se 15. srpna 1882 v malé obcí Dolní
Chvatliny u Kolína v proletárske rodině. Po
příchodu do Prahy, kde pracovala v jednom
knihkupectví, zapojila se aktivně do veřejného
ž’vota v někdejší národně sociální strano. Roku
1913 byla Fráňa Zcmínová persekována rakousko-uherskou policií pro činnost proti
monarchii. Svou velkolepou řečí na jaře roku
1918, strhle* na velikém projevu žen všech poli
tických stran v Měšťanské besedě všechny pří
tomné. Na 1. máje roku 1918 promlouvala Frá
ňa Zemínová jednu řeč na Žofíně a druhou s
balkonu Národního divadla — obě řeči plné
revolučního ducha a ve své třetí řeči, pro
nesené téhož dne na Václavském náměstí, mlu
vila po prvé o samostatné republice, o svobodě
a presidentu Masarykovi. Vzápětí na to byla
Fráňa Zemíncx’á vypovězena z Prahy a bylo

proti ní zavedeno vyšetřováni u zemského
trestního soudu pro zločiny velezrady. Ještě
téhož měsíce byla internována v rodné obci,
avšak Vinohradská obec urychleně proti přání
císařského místodržitele jí přiznala domovské
právo. Po návratu do Prahy byla Fráňa Zemí
nová znovu internována. Ale 14. října 1918 pro
volává na táborech vinohradských republiku.
Záhy polom se z knihkupecké pomocnice stala
poslankyně Revolučního Národního shromáž
dění. Poslankyní zůstala až do mnichovského
diktátu a stala se jí znovu mezi rokem 1945 až
1948. Nejdříve ji vyhnali z parlamentu nacisté,
po druhé komunisté. V červnu 1950 ji komu
nistický režim odsoudil na 20 let do vězení prý
pro „pro-isíáíní činnost". Jak mohla Fráňa Ze
mínová, tato československá vlastenka, provo :
zovat protistátní činnost? Po desetiletém žalá
řování byla propuštěna z komunistického vě
zení. Uveřejňujeme vzpomínky nejbližších spolu
pracovníků F. Zemínová, doktora Petra Zenkla
a bývalé poslankyně Jaromíry Žáčkové.

Petr Zenkl:
NAD ODCHODEM FRÁNI ZEMINOVÉ

Při vzpomínce na Fráňu Zemínovou je nutno
použít slov a terminů, jichž bývá používáno
při charaklerisování silných postav mužských.
Nebyla zmužšfilá, nebylo sentimentální, aby
bylo hluboce citová. I když se bránila ukázat
pohnutí, musela často sejmout skřipec s očí a
ofr<t slzu.
Byla opravdově statečná. Nikdy zbabělá.
Nehazardovala, ale jakmile se po podrobném
uvážení rozhodla, jasně, nebojácně a rozhod
ně vyjádřila své mínění, postavila se za ně a
nekolísavé v něm vytrvala. Věcně se vypořá
dávala s námitkami, nebála se útoků ani ran,
ani nízkých a zákeřných, nezakolísala před
tlakem, dovedla se dát strhnout i k ostrým
slovům, ale nikdy nezatvrdla v srdci.
Byla skromná, nenáročná, obětavá do kraj
nosti , nesobecká. Cítila s druhými. Kdekomu
mohla, chtěla pomoci — ale na sebe a svou
budoucnost vůbec nemyslila. Vypsat tuto kapi
tolu jejího života by byla čítanková ukázka
příkladu, který dala statečná žena veřejným
pracovníkům. Vím něco o této stránce její poI vc'hy’
Byla důsledná — řekla vám do očí i to, o
• čem věděla, že vás to zabolí; ale neřekla vám
to, aby to zabolelo. Mluvila ve vaší přítomnosti
stejně, jako když jste přítomni nebyli. Když
vám věnovala své přátelství a oddanost, vy
trvala v nich neochvějně a věrně, i když vě
děla, že si osobně způsobí největší nesnáze.
Nekolísala, neuhýbala, neopouštěla, nezrazovala.
Nezpýchla úspěchy, nezlomily ji porážky, ale
elektrisovaly ji k novému a novému úsilí.
Ohromila jí mnichovská katastrofa a nesla ji
nesmírně těžce. Zlomila ji komunistická zrada,
ježto se jí dopustili vlastní synové a dcery ná
roda, svedení cizáckou ideologií. Zemřela s
velikou bolestí v srdci nad dnešní situací ná
roda, jemuž věnovala všechny své bohaté síly
a v návrat jejíž svobody věřila.
Fráňa Zcmínová si zasloužila, aby našla
mnoho následovníků.
n

Snímek z roku 1947: Prána Zemínová
rozmlouvá s paní Pavlou Zenklovou

Osobní vzpomínky na přítelkyni a učitelku
Bylo to roku 1921,- kdy jsem v přeplněném
sále Sokolovny v Přívozc-Moravská Ostravo
poprvé slyšela Fráňu Zemínovou. Dovedla roz
nítit své posluchače a strhnout je hned k bouř
livému potlesku, hned k slzám, anebo k radost
nému hlasiíému souhlasu. V prvých letech mla
dé republiky nebyl živoř v ostravsko-karvínském uhelném revíru snadný — bylo to v do
bách plebiscitu na Těšínsku a přece i tam do
vedla Fráňa Zomínová rozehrát vlastenecké
struny v srdci každého posluchače. Vidím ji
stále — právě v těchto dnech — po zprávě
o její smrti — statnou, vzpřímenou s plamenem
vnitřního nadšení a z hořících očích, — paže
rozepjaté v přirozené, nenucené gestikulaci
rozeného řečníka — jak jsem ji Často pak vídá
vala nejen já, ale statisíce posluchačů — mužů,
žen i mládeže na veřejných schůzích, táborech
a jiných shromážděních, konaných v tisící ves
nicích i městech celé republiky, na kterých
uměla jedinečným, nenapodobitelným způso
bem získávat sympatie pro každou věc, která
byla k prospěchu národa anebo republiky.
Od roku 1921 patřila jsem mezi její oddané
spolupracovnice při budování ženského hnutí
čs. strany nár. soc. Fráňa, jak jsme jí všichni
říkali, byla předsedkyní Ústředí žen od počátku
budování struny v roce 1918 a pro mně bylo
velkým vyznamenáním, když mně v roce 1922
pověřila úkolem budovat ženské hnutí strany
na Moravě a ve Slezsku. Znala jsem ji z blízké
spolupráce velmi dobře. Byla člověkem ryzího
charakteru; nesmírně pilná, neúplatná poslan
kyně, která zůstala po všechna léta skromná,
v osobních požadavcích nenáročná, a proto
taká čistá ve všech úmyslech a činech. Žádné
zlato, žádné peníze a žádné lákavé sliby
osobního pohodlí nesvedly ji z cesty tvrdé
práce, kterou je určila její věrná, bezpříkladně
obětavá, věrná lásko k republice.
Členky Zemské organisace pokrokových mo
ravských žen mi často připomínaly, že právě
Fráňa Zemínová na schůzi ve Vyškově u Brna
již v roce 1903 k velkému zděšení tam pří
tomných „milostpaní" bouřila a dovolávala se
lidského zacházení se služkami a pomocnicemi
v domácnosti. Taková byla Fráňa Zemínová po
celý živoř, vždycky v prvé řadě ochránců sla
bých a pokořovaných, vždycky v prvé řadě
bojovníků za uskutačnční zákonů a opatření,
kterými měly být napravovány křivdy a sociál
ní nespravedlnost — pozůstatky starých ra
kouských zákonů.
Fráňa vždycky bojovala tvrdě, důsledně a
nekompromisné — svůj cíl měla dobře pro
myšlený a nás tomuto způsobu zápasu za do
brou věc také učila. A jak nás své mladé
spolupracovnice měla ráda! V osobním vztahu
chovala se jako naše starší sestra — vždycky
plná porozumění a shovívavosti k naším va
dám, chybám a slabostem. Jen Františka Plamínková a Fráňa Zemínová patřily k politicky
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prozíravým učitelkám, kieré se snažily výcho
vou mladých žen k organisační i politické práci
zabezpečil budoucnost své organisace a úspěch
jejich snah. Proto taká úspěchu dosáhly. 1 když
každá 7. nich zastávala místa velkého významu,
nebyly nepřístupné, neobklopily se kruhem žen
souhlasících se vším co řekly; naopak, obě
byíy přístupné kritice, rády přijímaly návrhy
mladších spolupracovnic, proto také získávaly
jejich iivalou lásku a oddanost, spolu s úctou
a vážností.
Sama osobně vzpomínám na úspěchy této
moudré výchovy. Casio, velmi často jsem po
uvěznění Fráni Zemínové vzpomínala, jak byla
nadšená, když jí v roce 1938 jásaly vstříc dele
gátky ženských komisí strany nár. soc. na zem
ském sjezdu žen, které naplnily velký sál sokol
ského stadionu v Brně. Mnohé z nich, z Morav
ského Slovácka, Valašska, Hané i Brněnská
byly v národních krojích, obklopily Fráňu, která
dojatá je objímala a volala: Jste jako za
hrada kvítí, všc-chr.y také mladé a pěkné, vy
jste tady na Moravě moje velká naděje Í naděje republiky.■> Na republiku, no blaho jejího
národa ve všem svém konání Fráňa Zemínová
myslela.
A nikdy mi nevymizí z paměti vzpomínka
na poslední celostátní sjezd žen nár, sociali
stických reku 1947. Fráňa zahajovala sjezd —
jedinečný v dějinách politické strany — pří
tomno přes 1600 žen ze všech krajů republiky
— a 1y v národních krojích vytvořily ve velkém
sále Národního domu na Smíchově písmeno Z
— začáteční písmeno Zcmínové — a bouřily
potleskem a voláním vstříc Fráni, která si za
čala podezřele často uiírai zvlhlé brýle. A ko
lem ni stály jsme my, její spolupracovnice, Mi
lada Horáková, Jarmila Uhlířová, Milena, Bož
ka, já a mnohé jiné, všechny mladší o celou
gcneiaci. Nepochybují o tom, že ve zlých chví
lích v komunistickém kriminále Fráňa často
myslela na rozzářené oči žen, kteié strhla svým
příkladem pro práci ve veřejném životě.
Fráňa Zemínová byla členkou parlamentu jíž
od vzniku naší republiky a byla také v parla
mentě váženou osobností. Jako členka Revo
lučního Národního shromáždění spolupracova
la na všech nových zákonech mladé republiky
a nás také v parlamentě v práci zákonodárné
vedla. Scházely jsme se každý týden na schů
zích v poslaneckém klubu, v Předsednictvu
Ústředí žen i Předsednictvu strany, kde byly
také členkami Františka Plamínková, Milada
Horáková a Růžena Pelantová. V těchto schů
zích jsem měla tak častou příležitost poznat
Fráňu Zemínovou jako prozíravého politika.
Osvědčila tuto prozíravost ve dnech, kdy se
naplňoval tragický osud republiky a národa —
v září a říjnu 1938 a zejména v týdnech před

komunistickým pučem v roce
Vrana ne
váhala vyslovit obavy z důsledků událost
které se v těch dnech řítily nejen na politick
i strany, které se postavily na odpor komunistu
kému diktátu, ale i na celý národ. Z posledr
schůze Předsednictva strany odcházela Fráni
se skloněnou hlavou — tvrdá bojovnice — ne
skrývala slzy v předtuše zlého osudu národa —
i své vlastní, celoživotní práce.
Před svým odchodem za hranice v dubnu
roku 1948 jsem vyhledala Fráňu v jejím skrom
ném bytu v družstevním domě v Praze — a
rozloučila se. To už tenkráte Fráňu vláčeli ko
munisté k výslechům v záležitosti známé Krčmaňské aféry. Neuposlechla nás, když jsme ji
nabádali, aby se nevzdávala poslaneckého
mandátu, že bude bez ochrany před komuni
stickou mstivostí. „Nemohu jít zpět, vidět ty
lotry v parlamentu, poslouchat je a mlčet ke
všem surovostem. Utrhlo by mi to srdce."
Při loučení mi řekla: „Dobře děláš Jarko, že
jdeš za hranice. A když se s našimi sejdeš v
bezpečí, všechny ode mně pozdravuj. Budu na
vás stálo, stále vzpomínat a přát vám všem
štěstí. Budu na vás stále vzpomínat..." Tón
jejího hlubokého, dojatého hlasu zvučel mi
často ve vzpomínkách. A rozezvučel se znovu
v tragických, tak bolestných chvílích poslechu
komunistického rozhlasu v květnu 1950, v době
procesu s Miladou Horákovou a skupinou
spoluobžalovaných, ve kterém Františka Zemí
nová byla odsouzena na 20 let těžkého žaláře.
Neslyšela jsem slova, které Fráňa musela od
říkávat, poslouchala jsem jen její hluboký, ten
kráte tiochu roztřesený hlas, neviděla jsem po
kořenou, poníženou Fráňu Zemínovou, obžalo
vanou z velezrady — viděla jsem znovu Fráňu
— věrnou přítelkyni, viděla jsem ji vpřímenou,
s rozpjatými pažemi, jak jsem ji poznala pří
prvém setkání roku 1921.
A tak ji Fráňu Zemínovou — bojovnici, žur
nalistku, řečnici — věrnou dceru národa bude
\e svých vzpomínkách vidět každý, kdo ji po
znal v letech šťastného života československé
ho národa, kdy jako apoštol velké lásky k ná
rodu jezdila od dědiny k dědině, od města k
městu od Šumavy k Tatrám, od Aše až po Jasinu, aby získavala srdce a duše posluchačů
pro práci a oběti k rozkvětu mladé republiky.
Z komunistického kriminálu vrátila se jako
vetchá stařenka v podlomeném zdraví, ale srd
cem plným neochvějné víry, že se národ česko
slovenský své svobody dočká. A my, kdo jsme
ji znali z každé chvíle jejího plodného, práci pro
národ a jeho blaho naplněného života vzpo
mínáme na ni s vděčností a láskou. Františka
Plamínková, dr. Milada Horáková, Růžena Pe
lantová a Fráňa Zemínová odešly, aby vešly
do dějin, které nepatří jen minulosti. Patří pří
tomnosti i budoucnosti jako učebnice příkladů
života a práce mužů a žen, které máme všich
ni povinnost následovat.
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Společnost pro vědy a
umění spolu s Čs. národní radou Americkou v
Chicagu uspořádaly 18. ledna 1963 večírek k
poctě hudebního skladatele Jaroslava Ježka, o
jehož životě a díle promluvil prof. F. B. Jirák.
— Rada žen svobodného Československa v
New Yorku uspořádala přednášku své předsed
kyně, paní B. Papánkové o její cestě „dobré
vůle" na Dálný Východ, do Austrálie, Indie,
Israele, kam byla vyslána Radou amerických
žen. — Sokolská župa „Ľudevít štur" a Sloven
ský Sokol v USA vzdali na slavnostním banketu
20. ledna 1963 poctu zasloužilé sokolské pra
covnici Betty Kontošové ve Štefánikove Dvora
ně v Chicagu. — Ústředna Moravských Spolků
v Chicagu vstupuje do jubilejního roku 25 let
trvání, který bude oslaven jubilejním, tradičním
„Moravským Dnem". — Rozhlasová stanice
„Columbia" uspořádala koncert české hudby,
který uchvátil posluchače. Na pořadu byla
„Glagolská mše", předehra k „Prodané nevě
stě" a Dvořákova „Druhá symfonie". — Hudeb
ní událostí v N. Yorku byl koncert Newyorské
filharmonie, na kterém dirigent Leonard Bernstein uvedl rovněž „Glagolskou mši" od Leoše
Janáčka. Koncert byl čtyřikrát opakován. —
Dr. Milic Čapek, profesor filosofie na Boston
ské universitě píše pro „Filosofickou encyklo
pedii" Newyorské university dílo „T. G. Masa
ryk", „Česká filosofie" ald. — Rudolf Firkušný
sklízí na svém americkém turné nesmírné úspě
chy, zvláště v Clevelandu a ve Washingtonu.
— Veikořád ČSA státu Illinois pořádal 42. No\oroční slavnost v Chicagu, které se účastnilo
přes 800 osob. Projev měl F. J. Vodrážka. — Dr.
Jiří Horák byl jmenován mimořádným profeso
rem na Manhattanské koleji v New Yorku, což
je na amerických školách neobvyklé vyzname
nání. — Na státní universitě v San Francisku je
mimořádným profesorem fakulty pro světový
obchod Dr. F. Meissner, který uveřejnil poznat
ky ze zájezdu do SSSR, Polska, Jugoslávie a
Berlína. — Vincenc Sedlák, činovnik „Ústředny
moravských spolků" v Chicagu a redaktor V. N.
Duben-Nevlud z Washingtonu usilují o zpraco
vání dějin všech krajanských spolků a organisací ve svobodném světě a usilují o to, aby
tímto úkolem byla pověřena „Společnost pro
vědy a umění v exilu". Současně varují krajany
před podporou „Čs. Akademie v Praze", která
za stejným účelem založila „Komisi pro dějiny
Čechů a Slováků v zahraničí". Pravým posláním
této povedené „komise" má být klamání a
zneužívání důvěřivých krajanů. — Dramatické
sdružení „Malá scéna" v Chicagu sehrála ve
prospěch Sokola Havlíček Tyrš 20. ledna 1963
hru „Radostná událost". Členy „Malé scény"
jsou většinou exulanti. — Amei icko-Československý zábavní Klub v Miami, Florida, zvolil
pro rok 1963 předsedu F. Štěpánka, místopřed
sedy Marii Dullovou, W. Svobodu a tajemnicí
Boženu Nygrinovou. — Americko-Československý Turistický spolek v St. Petersburku, Florida,
konal svou výroční schůzi a zvolil předsedu An
tonína Vendlu, místopředsedu F. Monaka a ta
jemníci Marii Švejcarovou. — Kroužek českých
žen v Dallasu, Texas, pracuje již 27 roků. Čítá
71 členek a účelem spolku je povzbuzovat ná
rodní sebevědomí, zachovávat čs. národní tra
dice a udržovat českou řeč. Předsedkyní je
Dolfie Stránská, místopředsedkyní Eliška Lin
ková a tajemníci Anežka Houdková. — Beseda
J. V. Fric v Chicagu pořádá 9. února 1963 přá
telský večírek. — Oblastní výbor Národní rady
v Chicagu uspořádal zdařilý ples, na kterém
tančila skupina čs. mládeže. V New Yorku
zemřel ve věku 63 let William K. Hora, vice
president First National City Bank of New
York, původním jménem Květoslav Horčička.
Byl rodák z Ústí nad Orlicí a do USA přijel
roku 1920 a začínal jako umývač nádobí. Při
práci, někdy dost namahavé, studoval národní
hospodářství a bankovnictví na Kolumbijské
universitě a skončil vicepresident First National
City Bank of New York, která je jednou z nej
větších bank v Americe.
KANADA. Dámský odbor Československého
národního sdružení v Torontu vydal zprávu o
kulturní a sociální činností v minulém roce.
Uspořádal několik přednášek s filmy a velmi
důstojnou vzpomínku na dr. Miladu Horákovou
o které hovořila Vlasta Vrázová z Chicaga.
Velmi početná delegace odboru navštivila v
Ottawě choť kanadského ministerského před
sedy paní Diefenbakerovou, kterou informova
la o svém poslání a situaci v dnešním Česko
slovensku. Zvláště záslužná byla činnost sociál
ní. Dámský odbor poskytl pomoc 17 rodinám
přestárlých a nemocných čs. uprchlíků v Ně
mecku a Anglii, v několika dalších sociálních
případech v Kanadě zaslal finanční dar sirot
činci v Hong-Kongu a účastnil adoptovací akce,
která se stará o hladové děti v Asii. K získání
finančních prostředků byl v listopadu min. roku
uspořádán bazar, který se zásluhou pilných a
obětavých členek Dámského odboru vydařil.
Dámský odbor chce nadále pomáhat krajanům,
kteří potřebuji pomoci a ochrany. — Národní
sdružení v Ottawě požádalo kanadskou vládu
o udělení asylu 15-letému Miloši Navrátilovi,
který se v Praze ukryl v letadle letícím na Kubu
a který byl v Kanadě vysazen. Národní sdru
žení se také postaralo o jeho živobytí a o
umístění v dobré krajanské rodině. — Bataw-
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Přehled sportovních aktualit

Hokejové mistrovství světa rozlosováno
Nejúspěšnější čs. teamy r. 1962
Sourozenci Romanovi nelepšími čs. sportovci
roku 1962
1. Čs. fotbalové národní mužstvo — kvalifiko
valo se na VII. mistrovství světa v Čile až
Téměř s měsíčním zpožděním, způsobeném
do finále, kde nemalou zásluhou sovětského
nečekaně skvělou bilancí čs. sportovců, byl ve
rozhodčího Latyševa a nečekaně slabého vý
středu 16. ledna čs. rozhlasem a tiskem vy
konu
čs. brankáře Šroifa prohrálo s Brazí
hlášen výsledek ankety »nejlopšihu čs. spor
lií 1:3.
tovce roku 1962", které se zúčastnilo 38 spor
tovních redakcí novin, časopisů, rozhlasu a 2. Team: inž. Bouška, Štěpán, Hoffer, Miarka,
televise. Pořadí jednotlivců je toto:
Polanka a B. Roučka, na strojích čs. značky
Jawa a ČZ, vyhrál v Garmisch-PartcnkTcheL Eva a Pavel Romanovi — krasobruslaři;
nu nejvyšší soutěž tzv. olympiády motoristů
— Šestideniú — »Mczinárodni trofej
nu březnovém mistrovství světa v Praze
získali zlatou medajli za vítězství v soutěži 3. Čs. družstvo mužů v odbíjené — na světo
tanečních párů, když při akordech a v ryt
vém mistrovství v Moskvě získalo stříbrnou
mu kytar porazili veškerou světovou elitu,
medajli a zajistilo si lak účast na olympij
i vysoce favorisované Angličany, kteří tak
ských hrách v r. 1964 v Tokiu.
poprvé v historii tanců na lede ztratili svě
tový primát.
Stockholmské mistrovství světa v ledním hokeji
2. Věra Čáslavská — gymnastka;
rozlosováno — ČSR zahajuje s vítězem kvalifi
na světovém šampionátu v Praze získala kačního střetnutí západní Německo — Norsko
titul mistryně světa v přeskoku a obsadila
V polovině ledna zasedal ve Stockholmu vý
i druhé místo v boji o absolutní prvenství konný výbor mezinárodní hokejové ligy L1GH
v gymnastickém osmiboji, když zůstala jen který společné s organisačním výborem mi
298 tisícin bodu za Ruskou Latyninovou.
strovství světa rozdělil 21 representačních tea
3. Josef Masopust — fotbalista;
mů do 3 výkonnostních skupin a zároveň pro
levý záložník pražské Dukly a čs. národ vedl rozlosování 29. světového šampionátu,
ního mužstva měl největší zásluhu na tom, jehož dějištěm bude ve dnech 7.—17. března
žc se čs. team probojoval na mistrovství švédská metropole. Čs. hokejisté mají poměrně
světa v Santiagu až do finále; Masopust dobré vylosování, nebol’ vždy před důležitými
získal »Zlatý míč« za vítězství v anketě •'ápasy s Kanadou, se SSSR, a se Švédy mají
nejuspěšnějšího evropského fotbalisty roku volný den. V zahajovací den světového šam1962, uspořádané francouzským odborným oicnátu nastoupí proti vítězi kvalifikačního ut
časopisem France Football».
káni záp. Německo — Norsko, — 9. března
4. Věra Suková-Pužejová — tenistka;
hraji s mužstvem USA, — 10. března proti vý
jako první čs. hráčka v historii neoficiál chodoněmeckém teamu, — 12. března se střet
ního tenisového mistrovství světa ve Wim nou s Kanadou, — o dva dny později s hokebledonu se probojovala do finále, ve kte psty SSSR, — 15. března se utkají s Finskem,
rém handicapována zraněním prohrála s a v závěrečný den, 17. března, dojde k utkáni
Američankou Karin Susmanovou (o 12 let ÚSR — Švédsko, — Ostatní přihlášené repremladší) 4:6 a 4:6.
sentační teamy jsou zařazeny do B a C skupiny,
kde se bude bojoval jen o pořadí. Tak ve sku5. Viliam Šroif — fotbalista;
brankář Slov. Bratislavy a čs. ropresentač- mně B jsou hokejisté: Velké Británie, Švýcar
ního mužstva — hrdina čtvrtfinálového boje ska, Polska. Rumunska, Francie, Jugoslávie a
mistrovství světa v Čile s Meďrskem a neražený team z kvalifikačního střetnutí záp.
Německo — Norsko. C skupinu pak tvoří muž
semifinálového utkání s Jugoslávií.
stva: Dánska, Belgie, Maďarska, Bulharska (po.
6. Eva Bosákova — gymnastka;
nrvé jedou na mistrovství světa!), Rakouska a
její dokonale promyšlená a detailně pro Holandska. Je zajímavé, že se ke stockholm
pracovaná sestava na k1adiné byla na světo skému nrstrovslví světa nepřihlásili Italové,
vém mistrovství v Praze ohodnocena zlatou které trenuje bývalý čs. internacionál S. Bar
medajli.
toň. Zřejmě se chystají až na olympijské hry
7. Rudolf Tomášek — íyčkař;
v Innsbrucku, kde by chtěli i bez kanadských
nejúspěšnější čs. lehký atlet posledních nosil hrát důstojnější roli než v posledních
dvou let získal na evropském mistrovství v letech.
Bělehradě nečekaně stříbrnou medajli a po
sunul hranici čs. rekordu ve skoku o tyči Velký handicap Čechoslováků ve Stockholmu
na pozoruhodných 472 cm.
Čs. hokejovému národnímu mužstvu, které
získalo picd dvěma joky ve Švýcarsku titul
8. Alena Posilová — veslařka;
v Beilíně-Grůnaii, na trati, která byla dé- mistra Evropy, se ještě do nedávna dávali vel
jistém vodáckých soutěží olympijských her ké šance- na dobré umístění i na 29. mistrovv r. 1936 a na které tehdy čs. kanoisté j.ví světa ve Stockholmu! Bohužel, v posled
Mottl-Skrland a Syrovátka-Brzák získali ních dnech přišla z Bratislavy zpráva, podle
dvě zlaté medajle, se stala Posilová 19. které je vedoucí první čs. útočné formace J.
Golonka tak vážně nemocen, že už byl defini
srpna místi yní Evropy ve skifu.
9. D. Kuldová a Marie Stančíková — para- tivně vyřazen z účasti v representačním teamu
pro svutovv Šampionát ve Stockholmu. Brati
šutistky;
slavský Golonka patři — podle názoru něko
získaly v americkém Orange poblíže Bo lika předních čs. hokejistů ™k nejlepším střelstonu dva tituly místi yň svěla: Kuldová za rúm, jaké kdy čs. lední hokej vůbec měl. Ač
vítězství v individuálním seskoku z 1.000 ni koli už více než šest týdnů leží v nemocnici,
na přesnost přistání a Stančíková za vítěz je stále ještě v čele střelecké tabulky nejvyšší
ství v seskoku z 2.000 m v akrobacii za čs. hokejové soutěže. Jeho neúčasti na mi
volného pádu.
strovství světa ve Stockholmu bude rozbit celý
10. Dr. Pavel Kantorek — lehký atlet;
jeden čs. útok: Starší, Golonka, Jiřík, který
nejúspěšnější čs. maratónec vyhrál několik v utkání s mistry světa, se Švédy, podal přímo
mezinárodních závodů a na mistrovství Ev oslňující výkon. V závěru tohoto střetnuli na
ropy v Bělehradě skončil na pěkném pátém sadil však Golonka na švédského útočníka Tigera Johannsona bodyček, ten však v sebe
•místě.

Nový výbor Ústředí Čs. Sokolstva v zahraničí
V lednu 1963 byly ukončeny volby nového
výboru o předsednictva Ústředí Čs. Sokolstva
v zahraničí, které nyní sdružuje dvě sokolské
župy, tři okrsky a 22 sokolských jednot ve
Vídni, ve Skandinávii, v západní Evropě, v ;e-'
verní Africe, v Kanadě, v Argentině a v Austrá
lii.
i
Písemným hlasováním všech organisačních
složek Ústředí byli do nového výboru a před
sednictva na dvouleté období 1963/64 zvoleni
tito bratři a sestry:
Starosta Dr. Antonín Hřebík z Chicaga, první
místostarosta Dr. Juraj Slávik z Washingtonu,'
D. C., druhý místostarosta František Weírauch
z Vídně, který je současně starostou Sokolské
župy Vídeňské, třeli místostarosta Ing. Bedřich
Falta z Montrealu v Kanadě, jednatelka Jar
mila Uhlířová z New Yorku, náčelník Jan
Waldauf z Toronta v Kanadě (dosavadní ná
čelník br. Ota Karásek přesídlí v nejbližší době

ze Spojených států do Evropy), náčelnice Marie
Provazníkova ze Schenectady, New York, a
vzdělavatel Václav Chochol z Montrealu v
Kanadě.
Do předsednictva Ústředí byli dále zvoleni:
bratři Josef Benko z Buenos Aires v Argentině, František Fíedler z Paříže, Jaroslav Hanuš
z New Yorku, Jozef Horvath z Paterson, N. J.,
dr. Karel Jeřábek z Toronta v Kanadě, Fran
tišek Kroutil z New Yorku, Jan Křepela ze
Sydney v Austrálii a Bohumil Skřenek z Vídně.

Do výboru Ústředí byli zvoleni sestra Marie
Fechtnerová z Vídně a bratří Ota Hora z Otta
wy v Kanadě, dr. Miloslav Lokay z Londýna,
dr. Jan Mikl ze Sydney v Austrálii, Ludvík Mu
sil z Vidně a František Smutný z Paříže.
Nový výbor a předsednictvo Ústředí Čs. So
kolstva v zahraničí se sejde k svému prvému
zasedání v jarním období 1963 v New Yorku.

obraně nastavil hokejku a byl z toho úder do
boku a zápal pohrudnice s vysokými horeč
kami, a Golonkovo vyřazení z účasti ve Stock
holmu, — už třeli na vrcholné soutěži hoke
jistů. — V r. 1961 byl už Golonka v nominaci
čs. teamu pro mistrovství světa ve Švýcarsku,
ale v utkání Bratislavy s Brnem zranil úmyslně
jc dnoho z předních čs. hokejistů — B. Dandu
z Brna, a byl za to vyloučen z representace.
Loni pak byl rovněž zařazen do národního
mužstva, ale funkcionáři čs. lodního hokeje od
volali účast na mistrovství světa v americkém
Colorado Springs, neboť východoněmečtí hoke
jisté nedostali uo USA vstupní visa. A tak to
muto přednímu čs. hokejistovi zbývá jen na
děje. že bude v roce 1964 representantem ČSR
na olympijských hrach v Innsbrucku!
Čs. stolní tenisté před mistrovstvím světa
v Praze
V přípravě na dubnové mistrovství světa ve
stolním tenisu v Praze, dosáhli čs. pingpongíslé
několika pozoruhodných úspěchů: ve švédském
městečku Boraasu vyhráli soutěž družstev me
zinárodního mistrovství Skandinávie, když po-tupně zdolali representanty Finska 3:0, západ
ního Německa 3:2. v semifinále Maďary 3:1 (!)
a v závěrečném utkání Švédy dokonce 3:0. O
tři dny později zvítězili Čechoslováci v přátel
ském mezistátním utkání nad teamem Tre
Kronor 5:4, a dvojice Andreadis-Miko získala
v Budapešti prvenství ve čtyřhře. Zásluhu na
těchto pěkných úspěších má mladý V. Miko,
kterv je ve skvělé formě; podle názoru čs. ex
pertů. může prý jeho výbušná hra čelit pře
vaze- asjských hráčů: Číňanů a Japonců.
Kdo se zúčastní příštího olympijského turnaje
v kopané?
Za předsednictví Angličana Stanley Rouse,
projednávala Mezinárodní fotbalová asociace
PTA 2?. ledna v Kahýřc účast na olympijském
H’rnaji v r. 1961 v Tokiu, ke kterému se př*hlásilo 64 representačních teamů! Jelikož však
i 'ľC’ský olympijský výbor rozhodl, že do závčrfmých bojů v Tokiu s? může kvalifikovat
ien 16 národních mužstev, musí si většina tea
mů účast vybojovat v kvalifikačních zápasech.
Výj mku tvoři poslední držitel zlaté medajle
Jugoslávie, a jedenáctka Japonska, kteří postvnují přímo do závěrečných bojů. K těmto
dvěma teamům přibude pět evropských, tri
■•sijská a tři africká mužstva, dále pak dva
‘oamy Jižní Ameriky, a vítěz kvalifikačního
lurnaie mezi mužstvy Severní Ameriky a Ka
ribské oblasti. — Zároveň FIFA v Kahýře roz
dělila mužstva do kvalifikačních :kupin. Česko
slovenští 'olympionici- budou o svou účast v
Tokiu bojovat s fotbalisty Francie, se kterými
se střednou dvakrát: doma a na hřišti soupeře.
Vítěz tohoto utkání postoupí mezi posledních
deset evropských representačních jedenáctek,
ze kterých bude 31. března 1964 vylosováno
něl dvojic, a teprve vítězové těchto utkáni zís
kají letenky na olympijské hry v Tokiu. Zna
mená to tedy: zajistit si účast mezi 16 nejlepšúni nebude nikterak lehké. Vždyť z 22 evrop
ských representačních teamů může letět do To
kia pouze pět. což nejsou vyhlídky zrovna
'ůžové. — V dosavadní histoiii olympijských
turnajů v kopané, nehráli Čechoslováci nikdy
přední úlohu. Pouze v r. 1920 v Antverpách se
probojovali až do finále, ale hned v nástupu
tohoto závěrečného utkání dostali dvě branky
— druhou z jasného postavení mimo hru —.
a tak už v prvním poločasu odešli ze hřiště,
aniž bv utkání dokončili. Byli tak diskvalifi
kováni. a přišli i o stříbrnou medajli, kterou
by bývali dostali i v piípadé porážky s Belgi
čany.

Telegraficky
O největší sonsaci na mezinárodních závo
dech Ivžaíů klasických disciplin ve švýcarském
Lc Brassus se postaral Čechoslovák Štefan
Olekšák. který tu vyhrál tradiční závody sdruhméřů. když ve skoku na lyžích se umístil
oá-v (skočil 81 m a 82 in) a v běhu na 15 km
uro závod sdružený doběhl jako třetí. — Čs.
fotbalový přeborník Dukla Praha se ve čtvrt
finále Poháru evropských mistrů střel ne s ob
hájcem trofeje, Bonfícou Lisabon: 6. března v
Ľscbonu a o týden později v Praze na Stra
hově. — Nejlepší čs. lehký atlet Rudolf To
mášek, který v minulé sezóně vytvořil výkom m 4.72 ni nový čs.. rekord ve skoku o tyči,
odjede v únoru do Finska, kde bude trénovat
-• finskými tvčkaři jako se světovým rekord
manem P. Nikulou (světový rekord 4,94 m), s
Nyslromem a dalšími, čímž se jisté jeho výkonv v nadcházející sezóně mohou ještě znač
ně 7'epšit. — Prvním soupeřem čs. tenisového
družstva v evropském pásmu Davisova poháru
bude tearn Dánska, takže Čechoslováci nejsou
bez šancí na postup do 2. kola této vrcholné
světové tenisové soutěže družstev. — Ačkoli
bývalému hokejistovi LTC Praha, V. Roziňákovi (byl šest roků jako vězeň v Jáchymové!),
bylo v minulých dnech už 40 let. patří v pražské Spartě sialo k nojlepším hráčům. — Mistr
Evrooy v krasobruslení, Karol Divín z Brati
slavy, neměl sice možnost dlouhého tréninku
(výron v pravém kotníku), přesto však jeho
výkony stačily na mistrovství republiky v
Opavě znovu k titulu mistra ČSR. V soutěži
žen obhájila své prvenství Jana Mrázková, v
soutěži sportovních dvojic byli ■nejlepší Kubíková-Votruba a v tanci na ledě dominovali
mistři světa, sourozenci Eva a Pavel Romanovi.
KDM

Vídni uspořádalo 18. ledna 1963 vzpomínkový
večer na zesnulou Fráňu Zemínovou. O život
ním díle F. Zemínové promluvil redaktor Josef
Pejskař z Mnichova. — Josef Jírova, známý ná
rodní a krajanský pracovník ve Vídni se dne
29. prosince 1962 dožil sedmdesátky. Je rodák
ze Světic u Bíliny v Čechách, stal se členem
presidia Obchodního grémia ve Vídni a založil
Svaz sociálně-demokratických maloobchodníků.
Zo okupace Rakouska nacisty byl gestapem
V československých starobincích, kterým ko
pronásledován. Po válce se znovu zapojil do
veřejné práce, stal se místopředsedou Obchod munisté říkají „Domy důchodců", žije v nuz
ní a Živnostenské komory, obecním radou ve ných poměrech 35 lišíc důchodců.
Vídni a posléze zemským poslancem. Dnes je
Československá lod „Kladno" veze na Kubu
Josef Jírova předsedou Menšinové rady české
zásilku 111 beden včelařských potřeb.
RAKOUSKO. Ústředí Čs. Jednoty „Barák" ve a slovenské větve v Rakousku. Gratulujeme!

ská odbočka Čs. Národního sdružení v Kanadě
udělila Masaiykovu nadaci pro rok 1963 čs.
universitní studentce P. Mitáskové. — V židov
ské kongregaci „Habonim" v Torontu předná
šela paní Valerie Bílá-Becková o účasti presi
denta T. G. Masaryka na Hilsnerově procesu.
Přednášku vydá tiskem pod názvem: „Muž,
který měl dost času pro pravdu." — F. Kořínek,
česko-kanadský umělec, který pochází ze Čtvrté
vystěhovalecké generace, navrhuje pro zase
dací síň nové torontské radnice osvětlovací tě
lesa. Rovněž tak pro několik kostelů a represeniaČních hotelů. Jeho praděd založil v To
rontu továrnu na výrobu lamp a lustrů.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 2., únor 1963

Čemu se doma smějí
Stojí žebrácká na Václavském náměstí a
modli se: »Pane Bože, prosím Tě pošli mně sto
korun."
Přijde k ní soudruh a hovoří: ^Občanko, ne
vito, že je žebrání zakázáno?"
Žebrácká jako by neslyšela, opakuje stále
svou prosbu. Soudruh ji domlouvá, že se že
brat nesmi a snaží se jí zároveň přesvědčit, že
žádný Pán bůh není. Když vidi, že jeho výklad
není nic platný, sáhne do kapsy, dá žebračce
50 korun a pošle ji domů. Žebrácká poděkuje
a cestou si říká:
Děkuji Ti pane Bože, že jsi mě vyslyšel.
Jenom prosím Tě příště mne těch sto korun ne
posílej po komunistovi! Vidíš, hned mne o pa
desát korun ošidil."

*

Víte, jaký je rozdíl mezi Alžírem a ČSSR?
V Alžíru mají Ben Bellu a v ČSSR starou
bélu.

*

V nejbližši době prý bude sloučeno mini
sterstvo výživy a ministerstvo umění. Ono prý
je pomalu uměním se pořádně najíst!

Ptá se pan ... pardon . .. soudruh učitel dělí:
Jak velikv je Chruščov?"
Jako dům", hlásí se Pepík.
Jako velikánská stodola", chce ho přetrumf
nout Láďa.
"Jako mrakodrap \ volá Zdeněk.
Dnbře, dobře- , nato soudruh učitel. »AIe
jak je to doopravdy?"
Prosím kolem 165 cm", vítězně prohlašuje
Karlík.
Jak to?« nato učitel.
■'No lož to je lehké", vysvětluje pionýr, —
>talínek má přes 170 a onehdy říkal, že ho má
už ale akorát po krk!"

Sedí dva rybáři u vody a máčejí červa. Bezpartajní a komunista. Soudruhovi neberou.
Bezparlajnl chytí kapra, podoustev, lína, ještě
kapra a soudruh pořád nic.
Povídá soudruh: >'Sakra člověče, čím to je.
Tobě berou, a u mně se ani ploutev nehne.
Čim to k sakru je?"
Povídá bezpartajní: »Tož to je přece jasná
věc. Když máš na klopě odznak, tak před Te
bou přece ani ryba hubu neotevře!"

Zprávy

z

měst a krajů

UBOHÁ ZVĚŘ VNIKÁ DO MĚST
Na jiném místě referujeme o nesnázích, kte
ré vznikly československému obyvatelstvu v
krutých lednových mrazech. Strašně trpěla zví
řata. Značné množství sněhu, který se pokryl
ledem i ostrý vítr vyhnaly zvěř z Krkonoš i
Orlických hor do podhůří. Jeleni se na příklad
stáhli do Semil, do okolí Nové Páky, Dvora
Králové i Dobrušky a v ulicích Turnova se
procházeli zcela bez ostychu a hledali potravu.
Také srny se stáhly až k lidským obydlím. U
Velkého Března na Úsiecku byla pozorována
srna, která se dala do boje s ledovou vodou
labe. Velkou řeku přeplavala, ale v silném
mrazu potom pravděpodobně zahynula. V obci
D.navě v Rožňavském okrese na Slovensku na
padlo stádo asi 90 jelenů stoh krmiva, který
patřil místnímu kolchoznímu družstvu, takže
družstvo nemělo čím krmil dobytek. V Hrad
ské zase ohrožovalo jeleni stádo motoristy.
Vvsoká zvěř působí značné škody v ovocných
sadech a stromořadích. V okrese Rožnova se
objevili vlci, na které by] uspořádán hon. Bi
lance letošní zimy bude velmi neutěšená a
pravděpodobně zahyne mnoho zvěře a ptactva.

Česká Skalice. Za studiem památek po Bo
ženě Němcové budou letos jezdit literární hi
storikové a jiní vědečtí pracovníci do České
Skalice. Správce památníku J. Zeman s kolek
tivem spolupracovníků zde upravuje útulnou
studovnu v Památníku B. Němcové, kde budou
postupně uloženy všechny známé písemnosti
slavné české spisovatelky.
BruniáL Třinácté století bylo na Moravě ve
znamení vzniku několika měst. Sedmisté, nebo
dokonce 750. výročí oslavují letos Kroměříž,
Uničov, Bruntál. V Bruntále oslaví založení mě
sta úpravou města, opravou škol, dokončením
stavby teplárny a rozšířením pouličního osvět
lení zářivkami. V rámci této úpravy odpracují
občané města zdarma 40 tisíc brigádnických
hodin.
Praha. Letos uplyne čtyřicet let od zahájení
čs. civilní letecké dopravy. V roce 1923 se od
vážilo cesty letadlem jen 29 cestujících, kdežto
letos se předpokládá, že čs. Aerolinie poskyt
nou služby asi milionu osob. Loni nalétala čs.
letadla více než dvacet milionů kilometrů a
přepravila na 830 tisíc cestujících. Čs. letouny
přistávají v 35 městech 33 zemí.
Brno. V Moravském Krasu razí výzkumníci
pod hlavní Punkevní jeskyní tunel, který umož
ní přístup do nově objevených rozsáhlých pod
zemních prostorů u takzv. malého výtoku. Mě
ření vodních hladin potvrdilo, že tyto prostory
leží na úplně samostatném vodním toku. Tím
so vytvořily i reálné naděje na podzemní spo
jení Punkevní jeskyně s jeskyní Kateřinskou,
vdálenou 14 km. V Punkevní jeskyní se sou
časně rozšiřuje portál předního domu a roz
šiřuje cesty a schodiště do zadních prostor,
Macochy.
Hradec Králové. Komunistický tisk oznámil,
že kolchozní družstva neplní dodávky mléka a
že v lednu nedodala 600 tisíc litrů mléka. Loni
zůstala dlužna na dodávkách mléka celkem 50
milionů litrů. Kolchozní družstva nemají dosta
tek krmív.
।
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Telč. Město ]e v poslední době středem po-1 Pardubice. Na Labi u Pardubic se objevilo ; Svoboda, úr. ČSD ve věku 67 leh — Emanuel
zornosti umělců, spisovatelů a filmových libre v letošní zimě neobv/klé množství vodního Ježek, důch. řed. z Vinohrad ve věku 77 let. —
tistů. Ze spisovatelů zvěčnil Telč František Ko- ptactva, jako morčáci, lahori severní, několik Josef Cmáfal, pošt, úředník z Prahy. — Václav
žík v příběhu „Jezerní růže" a nyní na přání párů chocholaček, kaholky, a mnoho dalších Kovařík, dentista z Prahy 2. — Karel Kudrna,
tclčského Lidového divadla napsal hru „Město druhů vzácného vodního ptactva, které hledá mistr kovář, z Vinohrad ve věku 77 let. —
šťastných lásek", která je oslavou historické a v zimním strádání útočiště na Labi.
Miroslav Nedvěd, vrch, inspektor telegraf, služ
přírodní krásy města a její děj se odehrává
Lovosice. V nejkrutších lednových mrazech by ČSD z Prahy. — Inž. arch. Karel Hlaváček
v době boumveno rozkvětu Telče v 16. století. viděli občané, kteří vystoupili na vrch Voreč, z Prahy ve věku 68 let. — Dr. Theodor Til! ve
Hra měla premiéru 17. listopadu 1962. V letni nedaleko Lovosic, zajímavou hříčku přírody. věku 68 let. — JUDr. Karel Paštika z Prahy. —
sezóně budou hru o Telči pravidelně hrát na Uprostřed bílé krajiny sloupala ze země pára Zdeňka Zahradníková ve věku 76 let a Bole
a všude kolem je vlastně jaro. Mezi balvany slav Zdeněk z Velké Chuchle. — Marie Endersonádvoří renesančního zámku.
Uherské Hradiště. Vnitřní úpravy bývalé tvrze se drží mech a různé rostliny. Teplota v těchto vá 7. Kolovrat u Prahy. — Rudolfa Loserová,
v obci Hluku budou letos dokončeny. Historic místech neklesá nikdy pod plus 14 stupňů Cel roz. Storchová z Podolí. — Tragicky zahynuli
ký objekt se společenskými místnostmi a dvě sia. Ve vnitru vyvřelé horniny jsou zdroje ther- manželé Ladislav a Vilma Rockoví z Prahy.
málních vod, které způsobují, že i v největších
*
ma sály bude využit pro kulturní účely.
Praha. Za loňský rok bylo v Československu mrazech vyvěrá ze země teplý a vlhký vzduch,
KULT NEOSOBNOSTI
provedeno na žádost 67.490 potratů, z 85 pro který na vrcholu horniny vytváří příjemné teplo.
Třeboň. V době krutých mrazů měli třeboň
Z fejetonu Milana Schulze vyjímáme:
cent zažádaly ženy z jiných důvodů, než zdra
votních. Za umělé přerušení těhotenství se zno ští rybáři nemalou starost, aby miliony ryb do
Nebudu napínat jako v laciné detektivce.
vu zavádí příplatek 200 až 500 korun ke krytí stali kyslík. Nedostatek vody, dlouhá zima, sil V tomto roce bude na našem území definitivně
nákladů a jen jde-li o'zákrok nutný ze zdra ný led a tma jsou nepřátelé ryb. Třeboňští ry a se vší rozhodností likvidován kult neosob
votních důvodů, je pak bezplatný. Dnes má báři zachraňovali ve dne v noci miliony kaprů, nosti.
tlučků a násady. Na jihočeských rybnících
Československo nejnižší porodnost na světě.
Stane se, že každý bude muset mít svůj ná
Praha. Loni bylo v Československu na šest proto hučely motorové pily, které vykrajovaly zor, nebude se smět za svůj názor stydět a
a půl tisíce požáru, které způsobily škody v do ledu dlouhá okna, aby se mohla voda bude jej muset vyslovovat. To způsobí, že se
hodnotě 110 milionů korun. Při požárech za okysličovat. Byla to úmorná, nekonečná práce, nikdo nebude moci schovat za jakýsi „kolek
neboť otvory při vysokých mrazech brzy zase tivní" názor. Vědec bude povinen hájit svůj
hynulo 133 osob a 666 jich bylo zraněno.
Brno. V opravnách družstva Snaha na Příční zamrzaly.
objev a jeho oponent bude povinen mu do
Liberec. Zoologická zahrada má nový pří kázat nesprávnost, z čehož vzniklá diskuse dá
ulici vybuchla začátkem ledna acethylenová
láhev, která rozmetala zařízení a způsobila růstek, kterým se nemůže pochlubit žádná jiná za pravdu objektivně platným faktům. Novinář
zahrada v republice. Z Kolína nad Rýnem zís bude povinen vyslovit svůj {i nejostřejší) soud
značné škody na budově.
Riyně pod Krkcncší. Za posledních patnáct kala párek poloopic Lemuru, které žijí v pra a kritizovaný občan nebo institutec — aniž bu
let se sice v obci postavilo nové sídliště s dvě lesích Madagaskaru.
dou plácat na rameně nadřízeným orgánům či
Olomouc. Dne 22. ledna 1963 se na trati na lěchže místech spílat pisateli a navrhovat
ma velkými internáty a svobodárnou a přibylo
Olomouc
—
Krnov,
mezi
stanicemi
Velká
Bystři

asi tisíc obyvatel, avšak v měsiysi nejsou v
všelijaké jeho čtvrcení — budou povinni říci
dostatečném počtu obchodní místnosti a ře ce — Mariánské Údolí srazily dva osobní vla své stanovisko, svůj pohled. A všichni věcně,
meslné podniky. Pro více než tři tisíce občanů ky. Při srážce byl usmrcen jeden cestující, 22 s doklady. Kdo se zmýlí, nebude rozdupán, ale
je v obci jen jedna holičská provozovna v roz těžce zraněno a 48 cestujících zraněno lehce. přesvědčen.
měru 7X5.5 m a v té je vtěsnáno pánské i Příčinu srážky komunistický tisk neoznámil.
A kdo bude mít pravdu, bude ji moci pro
Hradec Králové. Město má schváleny územní sadit, i když třeba nebude zastávat vůbec žád
dámské oddělení. Provozovna je bez vodo
vodu a zaměstnanci musí chodit pro vodu i s plán, který počítá se zachováním charakteru ný úřad. A literární (divadelní, hudební, filmo
konvemi na dvůr k pumpě. Tam je ale otevřeno starého historického jádra města. Rekonstruo vý, výtvarný, televizní) kritik bude muset fa
jen do 19 hodiny a polom nosí vodu přes sil vaná stará část města dostane mnoho kultur bude moci) formulovat zcela otevřeně a bez
ních zařízení, jako krajskou galerii a velkou ubrousku svůj kladný či záporný posudek, aniž
nici z potoka.
Vyškov. Začátkem ledna 1963 zahájil výrobu koncertní síň.
ho obvinění nebo nepochválení budou ozna
Znojno. Ke sněhové bouři a krutým mrazům čovat za idiota (pokud jím skutečně není) za
nový závod Adamovských strojíren.
Praha. V lednu došlo v Praze k několika ne v polovici ledna se přidala námraza, která způ nemehlo a duševní prostitutku.
hodám pouličních vozů. Nejvážnější byla sráž sobila obrovské škody, především na telefon
V těchto dobách dojde samozřejmě k velké
ka vlaků na trati číslo 17 dne 11. ledna 1963. ním spojení. Na Znojemsku námraza vyvrátila mu stěhování charakterů. Představuji si třesoucí
nebo
polámala
131
sloupů,
na
Třebíčsku
77.
Bylo zraněno 1-4 cestujících.
se dušičky bezlvarných povah, jejichž nečinnost
Luhačovice. V polovicí ledna zahájily sezónu Pod tíhou ledu praskly i betonové patky slou bývala nazývána spolehlivostí a jejichž meloupů.
Jejich
rychlé
výměně
brání
promrzlá
země
československé lázně v Luhačovicích. Během
choření pomáhalo domácí kase k nadbytku a
ledna bylo ve všech ústavních budovách přes a závěje, které místy dosahují dvou metrů.
společné kase k oběhovým komplikacím. Pro
Bratislava.
Okresní
soud
určil,
aby
Chemické
800 pacientů. Kromě léčebného programu byl
fesionální lakýrníci ihned vyšplhají na štafle a
letos pro hosty Luhačovic připraven kulturní závody J. Dimitrova v Bratislavě nahradily budou měnit firmu. Zvedme se proste vlna po
kolchozníkům z Vinohradů ztráty na úrodě ve hybu. Ale to je právě cil celé akce. Aby se —
program.
Brno. Na Leninově ulici roste do výše pade výši 1,800.000 korun a družstevníkům v obci jako karnevalu v půlnoci — najednou jasně
sáti metrů nový hotel, který bude mít název Rača 600 tisíc korun, jelikož znečistily vzduch vidělo, že šašek je Franta a motýl Marta a že
únikem tuhých a plynných exhalátů a tak sní Vláďa se ukázal jako fajn chlap, zatím co
„Hotel Sport".
Hraníce. Bývalá kaple v barokním zámku ve žily úrodu z polí. Je io první případ rozsudku Věra je zmije. Aby si lidi ukázali svoje pravé
VeselíČku byla zabrána pro účely Dětského tohoto druhu.
tváře. Aby byl učiněn konec příživnictví, mas
domova a zřízena v ní jídelna. V kapli jsou
kovanému za aktivitu, konec záškodniciví, pře
výzdoby, které budou tímto opatřením poško
vlečenému za umírněnost, konec každé preKDO ZEMŘEL: V Praze ve věku 59 let herec ivářce, jež sí bezostyšně říkala zásadovosť.
zeny.
František Černý, člen Hudebního divadla v Aby ve světě skutečných lidských tváří rozkvet
Domažlice. Na Šumavě pracovali lesní děl
Karlině. Před válkou hrál Fr. Černý v Osvobo ly všechny skvělé osobnosti, z nichž se skládá
níci v dvacetistupňových mrazech, aby zajistili
zeném divadle a též ve filmu. — V Kolíně opravdu progresivní, socialistická, ke komunis
dřevo pro otop. Museli být povoláni zkušení
zemřel herec a režisér Jiří Koldovský, který mu spějící společnost.
dřevaři ze Slovenska. V třeskutých mrazech
působil na Kladně a v Národním divadle v
Rok 1963, který začíná, bude — jak vidíte —
bylo dřevo tak promrzlé, že se nedaly kmeny
Brně, byl režisérem Velké Operety a posléze historický. Nevěřím, že se to povede na celém
zbavovat kůry. Dělníci museli omezit práci jen
uměl, ředitelem Moderního divadla v Praze na
na porážení stromů a traktoristé je sváželi na Žižkove, které ve čtyřicátých letech založil. — území naráz. Ale kdyby se letos začalo — bylo
by to důstojné v tak celostátní akci — alespoň
sklad.
V Praze zemřel J. Janovský ve věku 51 let, v hlavním městě. Nobo třeba jen v Praze 1!
Nové MŽsío na Moravě. Sněhová bouře za pracoval jako dramaturg Divadla Spejbla a
Ručím za úspěch a návštěvnost nejméně lako
tarasila na několik dnů provoz na železniční Hurvínka. — Jarmila Čapková, roz. Pospíšilová,
vou, jakou má ve své stáji Josef Trousil.«
trati Bystřice nad Pern. — Nové Město na Mor. vdova po malíři a spisovateli Josefu Čapkovi.
(„Literární noviny" č. 1, 1963)
— Ždar. V Rožné nad Pern. bylo nutno při — Na Vyšehradě zemřel Msgre Karel Pražák,
dvaceti stupňových mrazech rozmrazovat kolej kanovník a farář. — Na Smíchově zemřel Vác
TRAMPOTY OPUŠTĚNÉHO VAGONU
nice. Na trati byly nasazeny sněhové pluhy, lav Velkoborský, evang. farář. — V Karlových
Opuštěná kolej v Hořovicích, pak Rakovník,
sněhomety a obce vyhlásily pracovní povin Varech zemřel láz. lékař MUDr. Jan Můsller. —
nost mužů, kteří po dva týdny uvolňovali že V Praze zemřela Růžena Klosová, oclb. učitelka, Toss-Žebrák a opět Rakovník. Tam všude už
byl a stále s ním nikdo nechtěl mít nic společ
lezniční trať i hlavní silnice.
ve věku 80 let. — V Nymburce zemřel ve věku ného. Vagon, francouzský — veze až z Paříže
Klatovy. Město bylo v lednu citelně poztiže- 71 let Vlastimil Fuks, knihkupec. — V Poděbra strojní zařízení pro pražský Strojimporr. Platíme
no nedostatkem elektrického proudu. Městská dech zemřela Ludmila Soukupová, roz. Dráb- za něj denně 5 franků nájemného a k tomu
komise vydala tištěné letáčky s výzvou všem ková z N. Bydžova. — V Praze zemřel Fr. Van ještě zdržné a dny ubíhají, už od 20. ledna.
občanům, aby v domácnostech snížili osvětlení čura, úř. Stát, spořitelny. — Míla Tilschová, re Všechny urgence, aby se Strojimport rozhodl
v lustrech na jednu žárovku, aby snížili osvět daktorka ve věku 68 let. — V Náchodě zemřel kam vlastně zařízení patří, nepomáhají. Proto
lování chodeb, vyřadili z provozu elektrické J. K. Vejda, řed. kůru. — V Praze-Smíchově se pracovníci plzeňské dráhy rozhodli, že hrách
vařiče, pečící trouby, leštiče a vysavače a úz Anna Šašková. — JUDr. Jan KryŠtůfek ve věku na stěnu už házet nebudou. Dnes odeslali do
kostlivě dbali všech příkazů k omezení spotře 77 [ef _ V Chrudimi zemřela Božena Berková, Rakovníka jeřáb a kdyby na Strojimportu si
by produ. Občané Klatov nepamatují tak těžké roz. Kuklová. — V Praze inž. Jan Liewald. — snad někdy vzpomněli, kam mají stroje vlastně
Karel Kliment z Prahy ve věku 67 let. — Otakar přijít, najdou je v Rakovníku na rampě. Opu
doby, jaké jsou o letošní zimě.

štěný vagon pojede tedy rychle zpět do Fran
cie, ale kdo ty franky zaplatí?
Čs. rozhlas, 29. ledna 1963

DOBRE VARI—DOBRE SLOUŽÍ

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

Česká Filharmonie koncertovala s mimořád
ným úspěchem v druhé polovině ledna ve dva
nácti západončmeckých městech, mimo jiných
též v Mnichově, Hamburku a Essenu.

HLEDÁ SE DĚVČE k veškeré práci, znalé vařeni
□ ostatních kuchařských prací, do pořádné
rodiny. Moderní dům, vlastní pokoj a kou
pelna. Jiná pomoc též v domě. Nastoupit
možno koncem února. Pište na: Sonia Sassoon, 25, Chessington Ave., Finchley, Lon
don N. 3. England.
22 LETÁ ČEŠKA ze Západní Evropy by si ráda
dopisovala s krajanem přiměřeného věku
ze zámoří. Pište na red. ČS na značku
„Štěstí".
FILATELISTA ze Západní Evropy rozprodá sbír
ku československých poštovních známek,
celé kolekce i jednotlivě, známky býv. Pro
tektorátu a Slovenského státu za velmi vý
hodných podmínek. Pište na adresu ČS pod
značkou „Filatelista".

Strana 8.

Číslo 2., únor 1963

ČESKÉ SLOVO

PETR DEN

Naše kulturní bilance po
patnácti letech
Již víc než dost se psalo o obtížích kulturní
práce v exilu a proto nemíním opakovat všec
ky nářky a lamenty: o poměrně malém počtu
československých exulantů, o jejich roztrouše
nosti po celém světě, o cizím prostředí a jazy
kových těžkostech, o starostech uhájení existen
ce, o zapadnutí mezi krajany, kteří již ztratili
zájem o naši kulturu, a tak podobně. Všecky
tyto důvody jsme zdůrazňovali až příliš často
— obyčejně proto, abychom omluvili nicnedě
lání nebo malé výsledky kulturní práce.
Dovolte mi proto, abych u příležitosti pat
náctiletého výročí exilu začal jinou, to je,
abych se pokusil ukázat, že výsledky exilové
kulturní práce nejsou tak malé, že jsou roz
hodně lepší, než výsledky práce na poli poli
tickém, a že — nejsou-li ještě lepší — můžete
z toho vinit jen sebe sami. Každá bilance, kaž
dá účetní rozvaha, má dvě strany, nadepsané
slovy „má dáti" a „dal". I naše kulturní bilance
má své klady a zápory, a nebylo by správné
jedny nebo druhé zamlčet. Ve stručném článku
ovšem nelze uvádět jednotlivá jména nebo díla
a činy, nutno se omezit na obecnosti. Tato me
toda, jedině možná, není ovšem snadná, a sám
jsem si plně vědom jejích nedostatků. Esejistovi
však nic nemůže zabránit, aby se nepokoušel.
Kultura se nezajímá jen o relativné, nýbrž
i o poměr relativného k absolutnímu. Proto k
nejdůležitějším kulturním otázkám vždy patřily
i problémy náboženské v nejširším slova smy
slu. Do nynějšího svého exilu jsme si s sebou
nepřinesli jako Komenský bibli, nýbrž nábožen
ský indiferentismus, za který národ je trestán.
Jistě je určitým kladem, že v exilu již není
módou nosit příliš okatě ateismus,, který by
neslušel exulantům země, jež se kdysi zvala
zemí Boží. Děje se tak bohužel více zásluhou
komunistů, kteří doma pronásledují nábožen
ství, než zásluhou opravdové obrody ducha a
srdce. Mnohým exilovým vzdělancům jsou vel
ká náboženská díla, stará i nejmodernější, ne
známou pevninou — otázka je prostě nebaví,
ač se mnozí ohánějí Masarykem. U některých
mladých, které znám, se naštěstí situace lepší.
Ve své knížce Rub a líc našeho národního pro
gramu jsem napsal, že se vrátíme domů, až se
zas nebudeme stydět za svou cyrilometoděj
skou tradici. Přeložení Nového zákona do mo
derní češtiny patří jistě k nejkrásnějším květům
naší exilové kultury.
Velkým organizačním činem našeho kultur
ního exilu bylo ustavení Společnosti pro vědy
a umění v roce 1958. Má již na šest set členů —
a velké a vznešené úkoly. Již ledacos učinila
pro dobré jméno naší kultury v Americe a
snaží se jí, tak neinformované, ukázat, co jsme
v minulosti dali světu. Bohužel tato Společnost
zanedbává svůj druhý a ještě důležitější úkol:
pomáhat v cizině žít českým a slovenským kul
turním životem a rozdělovat na dobré a zlé
vědecké a umělecké činy domova. Je záslužné,
že na svém loňském sjezdu ve Washingtonu
Společnost vystavila na třistapadesát knih exi

Slovíčko nejmenších
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Když se jednou v létě sluníčko usmálo na
mez a pohladilo svými paprsky krajinu, zelený
šípkový keř nad vsí sliboval malé růžičky z
poupat. Jednou ráno, když už paprsek vypil
rosu z trávy, rozevřel se na šípku první květ
a v něm se vzbudila dívenka, drobounká jako
skřítek — šípková Růžička. Protáhla se na svém
voňavém, růžovém loži, promnula si pěstičkami
očka a vyskočila na krajní růžový lístek, aby
se lozhlédla po světě. Věru, byl ten svět krás
ný a vábil Šípkovou Růžičku, aby se jím trošku
prošla. Seskočila s kvěfu na květ, s větve na
větev, natřásla si růžovou sukýnku a vydala se
na výzkumy. Nedaleko se modrala Čekanka.
„Dobrý den, Čekanko, jak se vyspaly tvé oči?"
zeptala se Růžička. — „Do modra", řekla Če
kanka, „a můj svět je tak krásně modrý jako
obloha." — „A můj je dnes růžový jako sen",
řekla Šípková Růžička. — „Pojď se mnou vít
věneček", zaprosila Čekanku. — „Ráda bych,
ráda, ale vždycky mne při tom popicháš a já
mám dnes nové šaly." — Šípková Růžička po
smutněla. „Půjdu za Mákem", řekla a šla. „Do
brý den, Máku, jak se vyspaly tvé oči?" po
zdravila Růžička. — „Do červena, sestřičko, do
červena, svět je ohnivý jako plamen", řekl Mák.
— „A mé do růžová jako sen a chce se mi
tolik tančit, nezatančil by sis se mnou, Máku?"
— „Rád bych, jsi tak krásná, ale pícháš mne
při tanci, nemám to rád", řekl Mák. — „Půjdu
za Koukolem", řekla Růžička a šla. „Dobrý
den, Koukole, jak se vyspaly tvé oči?" — „Tos
ty, Šípková Růžičko — na sametu spaly, na
sametu", řekl Koukol. — „Mé dnes na vůni,

lových spisovatelů, ještě záslužnější by bývalo
bylo, kdyby jediné knize byla pomohla k vy
dání. Malá opozice, jež si o sobě myslí, že je
opozicí konstruktivní, stále doufá, že Společ
nost nalezne své místo v kulturním životě exilu
— vydávání knih, revuí, novin, kritická činnost
atd. — spočívá na bedrech jednotlivců a ma
lých skupin pracovníků ve všech částech světa.
Tyto skupiny, jichž jména každý exilový vzdě
lanec zná, a jež manifestují pluralitu svobodné
kultury, pro svou obětavost patří k světlům na
šeho kulturního exilu.
Čs. exil zatím nejvíce prospěl světové kultuře
na polí pedagogickém — v tom je dědicem
exulanta Komenského a mnohých jiných. Počet
Čechů a Slováků, přednášejících na vysokých
školách celého světa a především v Americe,
je imponující. Nejde jen o profesory, kteří učili
již doma, nýbrž i o mladé lidi, jichž učitelské
kariéry jsou mnohdy skvělé. Tento obdivuhod
ný náš podíl, jenž po určité době musí přinést
i dobré výsledky politické, má jednu stinnou
stránku: až na čestné výjimky, naštěstí ne říd
ké, většina učitelů, zvláště mladých, se příliš
uzavřela do své vlastní práce, a nedbajíce pří
kladu takového Purkyně, málo nebo nic nepři
spívá k rozmnožení vzdělanosti krajanů v cizi
ně a málo so zajímá o kulturní život doma.
Vědecky se náš exil krásně uplatňuje ve
všech možných oborech a účastní se práce
svobodného světa, takže naše lidi nalezneme
téměř všude, od slovanských oddělení universit
až po atomové laboratoře. Nelze ani vypočí
tat, kolik velkých vědeckých děl náš exil již
dal světu, zmiňme se jen namátkou o dílech,
týkajících se matematických řešení moderních
fyzikálních teorií, jejich filozofického významu,
psychické energetiky, byzantologie a dějin
Střední Evropy, léčby rakoviny atd. atd. Česká
jména — kéž by se někdy nestyděla za své
české a slovenské znění! — se vyskytují stále
častěji v bibliografických odděleních vědeckých
knih. Skoda jen, že učitelé národů tak často
zapomněli naučit česky nebo slovensky — své
vlastní děti, aby náš přínos svobodné vědě by!
trvalejší.
•
I v cizině jsme národem, který je velmocí
ve světě hudby. Kromě dvou světových jmen,
dělajících nám čest v reprodukční hudbě, máme
mezi sebou nemálo nadprůměrných dirigentů,
koncertních mistrů, zpěváků atd., kteří oddaně
šíří lásku k naší hudbě po světě. Ještě slibnější
je, že máme v exilu tak uznané skladatele, a
že naši mladí skladatelé se začínají úspěšně
uplatňovat na poli hudby moderní a najmoder
nejší. Exiloví spisovatelé jim závidí, že jejich
mluva, často velmi česká, je srozumitelná celé
mu světu. A často více ceněna cizinci, než
vlastními rodáky.
Nemálo českých a slovenských spisovatelů,
kteří měli větší či menší jméno již doma, tvoří
nyní v národním jazyku v cizině. K nim se při
pojila jména literárních umělců mladších. Dou
fáme, že tito mladí nezapomenou psát česky

Koukole, dám ti jí trošku, když si se mnou za
tančíš", prosila Růžička. — „Rád bych, rád,
miluji vůni, ale ne tvé trny, Růžičko", a Kou
kol se odvrátil.
Šípková Růžička se rozplakala. „Nechci mil
trny, nechci píchat své kamarády, půjdu k mat
ce Zemi a poprosím ji, aby mne jich zbavila",
řekla a šla. — „Dobrý den, Šípková Růžičko,
cos tak smutná?" zaslechla za sebou náhle
tichý hlas. Vzhlédla a uviděla skřítka Květníčka. — „Ach, skřítku Květníčku, pomoz mi, pro
sím, jsi mocný a můžeš k matce Zemi. Nechci
mít tyto ohavné trny na sobě, píchám své dru
hy, nechtějí si se mnou hrát a tančit. Ne, ne
chci být zlá, chci se s nimi radovat. Pomoz
mi." — „To bude těžká věc, ba skoro nemož
ná, ale zeptám se matky Země, řekl Květníček
a odběhl. Za chvíli se vrátil se zlatými kleštič
kami v ruce. — „Smíš, smíš mne zbavit trnů?"
volala mu vstříc Růžička. — „Mohu tě jich zba
vit, řekla mi matka Země, ale ty sama zahy
neš", vyřizoval Květníček. — „Zbav mne trnů,
prosím tě, raději zemřu, nežli být zlá a píchat",
prosila Růžička. — „Neviděl jsem takovou od
vahu, rozmysli se, Šípková Růžičko", bručel
Květníček. — „Nechci mít trny, nebojím se bo
lesti", řekla Růžička. — „Budiž", na to Květ
níček. Vzal zlaté kleštičky a olamoval Šípkové
Růžičce trn za trnem. Růžička už krvácela z čet
ných ran, ale neplakala. A když všechny trny
zmizely, rozlila se jí krev po růžové sukýnce a
přebarvila jí nachem. V té chvíli Šípková Růžič
ka klesla do náruče Květníčkovi a zemřela.

Matka Země, která všechno vidí, pokynula
skřítkovi, aby Růžičku pohřbil vysoko na mezi
a vsadil tam větvičku šípkového keře, na němž
se narodila. Květníček vykonal, co Země určila. ;
Druhý den počal šípek rašit a brzy na něm roz-

nebo slovensky, neboť by to byla zrada na
naší tradici spisovatelské a písmácké. Nemálo
knih krásné literatury, napsané v exilu, dočkalo
se i přeložení do cizích jazyků. I v cizině jsme
národem, píšícím verše, a za patnáct let naši
básníci vytvořili v exilu mnoho krásného a
užili dobře své svobody spouštět se do hlubin,
jež jsou domácím básníkům zakázány, Výsled
ky jejich práce lze srovnávat s tím nejlepším,
co za těžkých podmínek tvoří národ doma.
Exilová próza přinesla slušné plody ve všech
možných literárních formách a vnesla do naší
literatury prvky, které ji činí světovější. Nebylo
by vážné rozhodovat, co z vydaných knih se
jednou vrátí domů a vyjde v lepších šatech,
než šatech Popelky. Za chudobu exilových vy
dání nejsou odpovědni obětaví vydavatelé, fi
nančně doplácející, nýbrž nezájem čtenářů, a
to zejména v Americe, kde podle statistik je
stále ještě devět set tisíc lidí, kteří by českým
a slovenským knihám měli rozumět. Nesuďme
také exilovou literaturu podle knih již vyda
ných: sám vím o některých dílech, jež nejsou
vydána pro nedostatek prostředků. Je jistě
hanbou našeho exilu, že již vyšly knihy našich
exilových spisovatelů dříve v překladech, a že
se na vydání v původním jazyku ani nepo
mýšlí.
Leckde po světě, v Paříži i v Mnichově, v
Americe i v Africe tvoří nemálo našich výtvar
níků, často těžce bojujících o uznání. Jde nejen
o malíře a sochaře, nýbrž i o výtvarníky diva
delní, televizní, filmové a filmové režizéry.
Uplatňuje se filmově i naše loutkářství. A má
me na světě i několik nadprůměrných herců
divadelních, televizních i filmových.
Odnárodňovací proces, o jehož „přirozeno
sti" nejvíce mluví lidé v kulturu nevěřící (což
pak kultura je něco „přirozeného"?), zabíjí —
a to zvláště v Americe — český a slovenský
krajanský tisk, který se často příliš pasivně
díval na umírání dědečků a babiček, čtoucích
v mateřském jazyku. Naštěstí v Evropě i v
Americe se rodí listy nové a kupodivu živé.
Kéž začnou dělat naši vlastní politiku, přesta
nou jen opakovat názory svého okolí, kéž na
leznou obětavé redaktory, kteří své noviny
skutečně budou dělal a nepřenechají jejich dě
lání — jazykově i obsahově — svým čtenářům
— a inserentům! A přestanou psát pro vymírající a začnou útočit na budoucnost. Je jistě
hezké, že ve všech částech světa vycházejí lite
rární a kulturní časopisy, jakých před přícho
dem našeho exilu v cizině nebylo.
Jen lidé malé víry si myslí, že z našeho exu
lantského úsilí nic nezbude a že je zbytečné.
Lidé větší víry — a větší vzdělanosti — vědí,
že na světě se nic neztratí, a že dobré i zlé
myšlenky a činy trvají do věčnosti. Kdo má
tuto víru, kterou tak vědecky definoval a roz
vinul Teilhard de Chardín ve své knize Le Mi
lieu Divin, ví, že exulanti se vždy vrátili a zase
vrátí domů, když ne v živých tělech, tož jistě
ve svých myšlenkách a činech. Kulturních i nekulturních. Neboť i o exulantech platí, že jejich
skutky je budou následovat — opera sequuniur illos.

POLITICKÉ KONTINENTY

pukávaly krásné růžičky. Byly nachové jako
krev, ale jejich stonky byly — bez trnů.
Šípková Růžička zemřela za své trny, ale žije
dále v horské růži, která jediná nepíchá.
A na zemi zatím čeká Čekanka, že si s ní
Šípková Růžička přijde vít věneček, když už
nemá trny. Ohnivý Mák rudne zlostí, když si
vzpomene, jak byl zlý a odmítl Růžičce tane
ček. A Koukol běhá polem tam a sem a hledá
Růžičku, aby jí odprosil za svůj hebký samet,
který se nechtěl dát rozpíchat jejími trny.

Svatá Dorota nese skřivánka v košíčku. (Svátek
svaté Doroty je 6. února)
Na Matěje rampouchy, úrodný rok na mouchy.
(Svátek svátého Matěje je 24. února)
Nenajde-li Matěj led, dělá ho hned. Najde-li
led, seká ho hned.
(Z Čech)
Po Matěji liška už po ledě nepřejde. (Z Čech)
*

(Dokončení se str. 5.)
často zmateně a mnohozvučně. Nemůže udi
vovat, že na tomto nepřipraveném území pa
nuje zmatek. Afrika má nepochybně daleko k
výkonné africké organisaci, poněvadž se te
prve učí abecedu samosprávy. Do budoucích
snah o sjednocení kontinentu jde nevyzbrojená
zkušeností, ale vybavena, jak to říká Senghor,
básník černošské kultury, „společnou duší".
Mluvíme-li o Africe, myslíme na Afriku čer
ných lidí. Oddělena od ní Velikou Pouští je
Afrika arabská, jež ethnícky a jazykově je
součástí arabského „kontinentu", zabírajícího
kus Asie. Panarabské hnutí patří mezi nejtemperamentnéjší zjevy naší doby. Opírajíc se o
společenství jazyka a víry, kdysi bojovné a
stále ještě alespoň citlivé, je hnutím vysloveně
politickým. Má potíže se značnými rozdíly civilisačními a s heterogenní tradicí arabského
světa, jež tence nanesen na ohromné prostoře
mezi Rudým mořem a atlantickým nutně se
vyvíjel značně jinak na různých místech. Saud
ská Arábie a Jemen jsou jakoby odděleny od
Tuniska několika stoletími. Ctižádostivý nápor
Egyptu působí chladivě na vůdce mnohých ji
ných zemí, zejména však vytváří reservovaný
postoj v zemích Maghrebu, na arabském zápa
dě. Arabská politická oblast je populačně pod
statně menší, než politické kontinenty, o nichž
jsme se zmínili, ale důležitá svou polohou, pod
zemním bohatstvím a vitalitou obyvatelstva.
Asie je dnes rozdělena do několika politic
kých oblastí a hluboko na jejím území se do
týká evropsko asijské sovětské impérium dvou
asijských obřích celků. Čína a Indie jsou vskut
ku, každá o sobě, politické kontinenty. Rozdíly
mezi těmito dvěma civilisacemi jsou hluboké.
Asie Asiatům je heslo, jehož ostří bylo obrá
ceno proti bílým lidem, ale ztratilo kurs a vy
vetralo, když bylo používáno Asiaty, pro vy
tvoření hegemonie nad jinými Asiaty. 1 když
nedůvěra k bílému člověku bude ještě Často
exploitována, nepovede k sjednocení Asie.
Zemědíl Asie nesrosie v politický kontinent.
V letech sedmdesátých lidstvo bude pravdě
podobně organisováno v nějakých 150 státních
jednotkách velmi nerovného významu. Taková
organisace světa bude se jevit víc a více ne
výkonná, nehospodárna a neudržitelná. Síly
směřující k integraci středních a malých států
porostou. Důkladná integrace Latinské Ameriky
a ještě více Afriky je otázkou spíše generací,
než let. Integrace budou mít mnoho stadií a
forem, přes úspěchy budou nezdary. Politické
výsledky integračních hnutí budou však patrné
už dlouho před tím, než vývoj dospěje v té
které oblasti konečného ústavního vyjádření.
Patrně i v Evropě potrvá dlouho, než sjednocovací proces dospěje úplnosti. V Evropě však
tento proces dospěl bodu, kdy přináší praktické
výsledky, kdy srůstání začíná být očividné a
stává se zdrojem nových impulsů.
Jedním z důsledků tohoto pozoruhodného
vývoje je vliv na Evropu za železnou oponou.
Krystalisace evropské jednoty ukazuje jasně
historickou nelogičnost dnešního zařádění
Střední Evropy do říše, jež nechce si evropanství přiznat. Rostoucí a mohutnějící Západní
Novým velvyslancem Spojených států v Čes Evropa bude mít mohutný přitažlivý účinek na
koslovensku je Outerbridge Horsey, který za ! středoevropské země svou tradicí hluboce a
čátkem ledna 1963 odevzdal své pověřovací nevykořenitelně evropské. Vášnivé útoky Mos
kvy na Evropské společenství nevyvěrají tolik
listiny A. Novotnému.
z obchodních nesnází, jež Rusku působí Společ
■•k
Ze Strakonic bylo odesláno na Kubu zařízení ný trh, jako z vědomí, že historický vývoj uka
pro montovnu motocyklů a skútrů. Z Prostě zuje stále očividněji neospravedlnitelnost po
jova bylo odesláno do SSSR 110 beden s oble měrů, jež Rusko v Evropě zavedlo a snaží se
udržet.
ky a gabardenovými plášti.

ÚNOR — MASOPUST

Říkadla a pranostiky jsou ze starého české
ho kalendáře. Otiskujeme je, abychom je při
pomenuli rodičům i dětem. Bylo by škoda, aby
se toto lidové mudrosloví zapomenulo. Naučte
se těm říkadlům nazpaměť!
Únor bílý, pole sílí.
(Z Čech)
Na Hromnice zimy polovice.
(Hromnic je 2. února)
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, kdyby
měl zmrznout.
(Z Čech)
Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
(To znamená, že zásob a krmení
pro dobytek je už jen polovina.)
Na Hromnice pěkný den, prodej sukni a kup
len! (Znamená to, že rok bude úrodný na len.)
(Z Českomoravské Vysočiny)
Výjde-lí jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři
neděle zpátky zas pílí.
(Z Čech)
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.
(Z Čech)
Na Hromnice chumelice, vesele se kouká sedlák
ze světnice. (To znamená, že bude úrodný rok)
Na svátého Blažeje, pije skřivan z koleje.
(Svátek svátého Blažeje je 3. února) (Z Moravy)

Voláni svátého Matěje,
kudy můj hlásek obejde,
lady mráz škodil nebude,
obilí, ovoce všude bude dost.
(Z východních Čech)
(Na Matěje chodili chlapci ráno do zahrady,
třásli stromy a vykřikovali říkadlo, aby byla
dobrá úroda ovoce. Pamatuji se, že mně vždyc
ky vyprávěl tatínek, jak chodil s kluky třást
o Matěji stromy a při tom volali: „Jablek, šve
stek, hrušek dost, nám dětem pro radost. U nás
víc, u sousedů nic." A sousedovic kluci jim to
opláceli. Také oni křičeli, „u nás víc, u sousedů
nic".)
*
Masopust. masopust, jen mě holka neopustí
Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se lak shle
dali, poznovu?
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli, po
spolu.
Dřív než se rozejdem, ještě sobě pripijem, po
znovu.
(Z Čech)
*
Masopust pomine.
Jemine, jemine, masopust pomine,
jemine, jemine, masopust pryč!
Masopust přestane, růženec nastane,
jemine, jemine, masopust pryč!
(Z Pošumaví)

