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FRANCOUZI
NA ČS. HRANICÍCH

Katastrofální následky zimy

Dopravní a zásobovací kalamita v CSR

Francouzsko-německa smlouva o
přátelství, uzavřená koncem ledna v
Paříži a podepsaná kancléřem AdeStojíme sice na prahu jara, aspoň povolala k odstraňováni sněhových zima na zvěř. Podle dosavadních
nauerem a presidentem de Gaullem,
stala se v evropské politice před podle kalendáře, avšak ještě 1. břez závějí vojáky. Nejkritičtější situace zpráv československého tisku uhynuly
mětem sporu. Ne proto, že by byly na jsme měli ve střední Evropě třes byla v oblasti ostravské dráhy, kde v letošní zimě desetitisíce polní zvě
proti ní zásadní námitky. Právě na kuté mrazy, které dostoupily v noci ještě koncem února trvala dopravní ře. Tak například v okrese Ústí nad
opak, nebýt některých věru nešťast až na minus 18 siupňů. V únoru v kalamita. Tím také vázl přísun želez- ; Orlicí uhynulo 256 kusů srnčí, tři
ných okolností, hlavně a především Československu fařka bez přestávky né rudy a surovin pro ostravský hut- ; mufloni, 860 zajíců, 300 bažantů a
toho, že se president de Gaulle své sněžilo, střídaly se sněhové bouře s ní průmysl. Koncem února činilo man- I 420 koroptví. V semilském okrese
hlavě postavil proti účastí Velké Bri mrazivými větry a teploměr klesl až ko ve výrobě oceli 200 tisíc tun. j uhynulo 295 kusů srnčí, pět jelenů,
tánie na Evropském společném trhu, na 28 stupňů pod nulu. Tím se jen Ztrátu ve výrobě je znát na všech I
500 zajíců, 300 koroptví. V jiných
smlouva by byla všeobecně a s prohloubily značné potíže v celém ostatních úsecích a k omezením sáhl
upřímnými pocity úlevy vítána. Přá životě země. Všude byl cítit nelítost i československý tisk. Tak nedělní vy okresech není situace lepší a celková
telství mezi Francií a Německem je ný zásah kruté zimy; v zásobování, dání čs. listů vyšla pouze o šesti bilance bude v tomto směru kata
předpokladem míru v Evropě. Ne ve výrobě, v železniční a silniční do stranách, protože mrazy postihly i strofální. Nejhorší na věci je, že tam,
bylo přátelství mezi Francií a Ně pravě; zvláště kruté trpěla zvěř. Vel výrobu .rotačního papíru. Obyvatel kde lidé chtěli pomoci, nemohli, ne
meckem v minulých sto letech a byly mi vážná situace nastala v železnič stvo trpí těžce nedostatkem potravin, boť neměli ani dost krmív pro do
čtyři války, z toho dvě světové. Kaž ní dopravě, když začátkem února otopu a leckde nemá pitnou vodu. bytek a drůbež. Následky letošní
dý Čechoslovák, ale především každý sněhová bouře vyřadila z provozu Následkem mrazů došlo k četným zimy budou v Československu kruté
Čech, který prožil aspoň část muž stovky víaků, které uvázly v mnoha- poruchám vodovodního vedení a tak pro všecky. Starší manželé, kteří v
ných let v první republice, dovede si metrových sněhových závějích. Od 4. i v Praze bylo nutno rozvážet pitnou těchto dnech vycestovali z Česko
představit, jak by byly dějiny pro února byla omezena rychlíková a vodu cisternovými vozy. Jinak je slovenska nám prohlásili: „Na letoš
bíhaly jinak, kdyby byla existovala osobní doprava ještě více a rovněž většina domácností bez uhlí a bydlí ní zimu budeme dlouho pamatoval!
smlouva o přátelství mezi Němec doprava autobusy tařka ustala. Pro nouzově. V Severozápadních Čechách Prožili jsme měsíce drkotání zubů. V
kem a Francií už v letech dvacátých. nedostatek elektřiny a uhlí zastavily musela vláda povolat vojáky, aby
lednových a únorových třeskutých
A co platí o Čechoslovácích, platí provoz mnohé průmyslové závody. pozliženým domácnostem zajistili z
revíru
nejnutnější mrazech jsme neměli v domácnosti
také o Belgičanech, Holanďanech a Vláda, aby uvolnila provoz na nej- hnědouhelného
důležitějších dopravních střediscích, dávky paliva. Velmi těžko doléhá ani jednu lopatku uhlí!"
konec konců i o Britech.
Ale právě Češi mají vůči tomuto
problému cit ze všech nejvyvínutější,
snad opravdu vrozený. Je v najvlast
nejším zájmu Československa, aby
Francie žila v přátelském poměru k
Německu a mohla na ně vykonávat
nátlak i ku prospěchu zemí ve střed
ní Evropě. Francie a Německo jako
spojená nádoba jsou ovsem velmoc,
která činí z Evropy baštu, o jejíž
SKROMNÉ A PONURÉ OSLAVY V PRAZE — A. NOVOTNÝ SE ZASTAL TĚCH, KTEŘÍ VČAS
zdolání se bude mezinárodní komu
NEPROHLÉDLI »KULT OSOBNOSTI*
nismus marně pokoušet. To byly du- |
vody, jež přiměly Sovětský svaz k j
Oslavy patnáctého výročí neblahé máždilo několik tisíc nejvěrnějších j i sám sobě. Jenže normální lidé —
protestům proti smlouvě. Také Česko
stoupenců režimu. Byl to strach ze ; a těch bylo a je i v Československu
slovensko protestovalo, zcela proti ho komunistického puče v Českoslo
skutečného lidového davu, z oprav- I velká většina — přece nemohli ni
svým zájmům, inu prostě jen proto, vensku byly na rozdíl od minulých
I dové masy pracujících, anebo měl kdy uvěřit tomu, co o Stalinovi před
oslav
tentokrát
pramálo
slavnostní.
že mu to z Moskvy nařídili. Později
kládala k věření KSČ a její propa
Nebylo v nich ani nadšení, ani radost • snad Novotný strach ze zimy?
se k protestům připojilo i Polsko.
ganda. Když se po Stalinovi musela
z
tak
zvaného
„únorového
vítězství"
Také
Novotný
hovořil
o
obtížích,
Právě to Polsko, u jehož obyvatel
jmenovat každá hlavní ulice v každé
má de Gaulle neobyčejně vysoký pracujícího lidu Hospodářská krise, s nimiž zápasí komunistický režim. obci od Šumavy až po Kamčatku,
v niž se zmítá dnešní Českosloven . Rovněž Antonín Novotný se snažil
kurs, protože se před časem oficiál
sko, zřejmě značně zapůsobilo na ná ' svést vínu na „kult osobností" Řekl, když na každém hlavním náměstí
ně vyjádřil pro uznáni hranice Odraladu i myšlení samotných komunistic ! že „každý z nás zaplatil svou daň nebo návrši musel stát jeho pomník,
Nisa jako definitivní hranice mezi
kých vládců. Z jejich’ projevů, tisko 1 kultu osobnosti — až na některé v nebylo třeba pražádné jasnozřivosti,
Německem a Polskem. Státníků, kteří
vých a rozhlasových úvah bylo vidět uvozovkách jasnozřivce, kteří dnes ale jen trochu vkusu, aby to všechno
se vyslovili o hranici Odra-Nisa v
snahu svést vinu za neutěšenou si prohlašují, že oni všechno věděli už každý normální občan považoval za
tomtéž smyslu, je po řídku. Ale pol
tuaci v zemi na tak zvaný „kult osob tehdy, už v tak zvaném období vrchol dočasného trapného a pro čs.
ská vláda přes to protestovala. Po
lid urážlivého nevkusu. Člověk ne
tvrdila tím jen, že francouzská vláda nosti". V Praze hovořil k výročí úno kultu osobnosti". Komunistický pre musel být ani jcsnozřivec bez uvo
rového puče komunistický president sident tedy říká: když i já jsem tak
postupuje přesně podle skutečného
Antonín Novotný. Ale jaký to roz naletěl — jsou ti, co Stalinovi a té zovek, ani jasnozřivec s uvozovka
stavu věcí, když odmítá Českosloven
mi — člověk musel být dokonalý sle
ské a polské protesty vůbec uznávat díl ve formě i rozsahu únorové komedii, co se s ním a kolem něho pec, jestliže se mu tento obludný kult
a zodpovídat. Prostě je posílá kamsi oslavy. Před patnácti lety řečnil tolik let provozovala, nenaleteli, po Stalinovy osobnosti mohl snad i lí
Gottwald před stotisícovým davem dezřelejší než my, co jsme to všecko
do archivu a ponechává bez odpo
bit. Ano, takový politický slepec,
vědi s odůvodněním, že pocházejí na Staroměstském náměstí pod širým včas neprokoukli. Novotného výrok jakým byl zřejmě také Antonín No
nebem, kdežto Antonín Novotný
od vlád, které nejsou svobodné a ne
je jakousi prémií za politickou ne- votný, nasedl — na neštěstí pro ná
mohou jednat ani podle vlastní vůle, uspořádal projev jen po pozvané prozíravost těch, kteří se dnes mer rod — na stolec slavných českých
milicionáře
a
komunistické
funkcio

ani podle vlastních zájmů, že jsou to
náře Velké Prahy v uzavřené Spor momocí drží u vládního vesla. A tuto králů a skutečných československých
zotročené vlády, kterým diktuje
tovní
hale na výstavišti, kde se shro prémii si Novotný udělil hned také presidentů.
Moskva. Jenom sovětskou vládu
uznává de Gaulle za odpovědnou.
Pro nynější situace je tu už ob
doba, když koncem loňského roku
satelitní a sovětská vláda uznaly al
žírskou vládu dřív, než evianské do
hody vstoupily v platnost. Nad sate
litními protesty mávl de Gaulle ru
kou, ale sovětský velvyslanec musil
na čas odejít z Paříže.
Státní rozpočet na rok 1963, jak předpokládal rozpočet. Z toho vy I čovaly úvahy mluvčích režimu o plně
Zcela nezávisle na francouzskobyl 24. ledna 1963 předložen praž plývá, že v čs. státním hospodářství ni plánu v roce 1962.
německé smlouvě o přátelství bylo
skému tak zvanému národnímu shro se v roce 1962 znenadání objevil po
Ztroskotavší akumulace
v rámci Atlantického společenství
máždění, je na první pohled neob měrně veliký schodek ve výši 8 a í Proti dosažené skutečnosti roku
rozhodnuto, že jedna francouzská
čtvrt
miliardy
Kčs.
vykle skromný: Zvyšuje státní příjmy
1962 stoupají státní příjmy v rozpoč
divise v Německu, se sídlem v Trei výdaje proti rozpočtu r.a rok 1962
To však není všecko. V předcháze tu na rok 1963 nikoli pouze o 2%,
víru, bude přesunuta na českosloven
pouze o 2 procenta namísto obvyk jících letech byl ministr financi Ďuriš nýbrž o 7.6%. Čili: Při bližším při
ské hranice v Bavorsku. Komunistická
lých 8 až 10 procent.
ve mymačkávání daní z kapes po hlédnutí shledáváme, že starý, sta
propaganda ovsem ihned překroutila
Teprve když už byl „prodiskuto platníků tak bezohledný a tak úspěš linský dynamism, pokud jde o každo
skutečnosti, prohlásila, že je to dů
sledek smlouvy o přátelství a vyčí ván" o schválen, vysvitlo dodatečně, ný, že rok za rokem pravidelně vy roční stupňování akumulace kapitálu
tala Francii, že zapojuje své vojáky proč je tak skromný. „Rudé právo" kazoval naopak přebytky příjmů nad pomocí nepřímých daní, zůstává roku
do služeb německých revanšistů. O totiž prozradilo 28. ledna, že v roce výdaji, a to ve výši 2 až 3 miliard 1963 i nadále takřka v plném roz
nic takového přirozeně nejde, přesun 1962 byl plán státních příjmů splněn Kčs ročně. Jestliže se mu však ob machu pres to, že loni tak zjevně
je počin Atlantického společenství. pouze z 94.9 procent, kdežto státní i vyklý přebytek 2 až 3 miliard v roce ztroskotal. Předpokládaná akumulace
Lze ovšem chápat, že z něho v Praze výdaje byly naopak překročeny o 1962 proměnil v 8 miliardový scho se nedostavila, protože hlavní její
(a tím méně v Moskvě) nemají ra 1.9 procenta. Na rok 1962 byly stát dek, znamená to, že loni najednou zdroj, nepřímé zdanění potravin a
dost. Francouzi na č$. hranicích je ní příjmy preliminovány ve výši měl ve státní pokladně o 10 až 11 spotřebního zboží, prýštil ochable.
pro štvavou propagandu komunistů 123.3 miliard Kčs. Jejich podkročení miliard méně, než býval zvyklý. Zá Kdo chce plánovaně lichvařit s po
nepříjemná záležitost, zejména proto, o 5.1 procent znamená, že dosáhly kladna státního hospodaření se mu travinami, musí je mít. Režim jich ne
že je těžko vydávat francouzské vo ve skutečnosti pouze 117 miliard, lak z nenadání zúžila téméř o 10 měl dost, a proto lichva zklamala.
jáky na čs. hranicích za západo- čili že byly proti rozpočtu o 6.3 mi procent. To byl pro komunistické Za Stalina by byl režim zajisté léčil
takovou krisi akumulace podobně
německé revanšisty, kteří chtějí do liard nižší. Státní výdaje pak byly
mocipány otřes, který teprve jak se bezohledným zdražením potravin,
být Československa. 1 nevtipní lidé preliminovány ve výši 123.2 miliard
doma vědí, že Francouzi jsou na Kčs. Jejích překročení o 1.9% zna patří vysvětluje, proč se v jejich pro jako se je pokusil uskutečnit za lak
Československých hranicích k obraně mená, že dosáhly 125.1 miliard, čili pagandě objevily ony noty pesimi zvané měnové reformy, v červnu
(Dokončení na str. 2.)
(Dokončení na str. 2.)
že byly téměř o 2 miliardy vyšší, než! stického realismu, kterými se vyzna-

Komunistické oslovy výročí puče v ČSR
ve stínu hospodářské krise a nejistoty

Osmimiliardový deficit

Stalinská hospodářská soustava se hroutí

PĚTKY
Často v nejpodivnějších souvis
lostech, někdy po troškách a jindy
celý náhodný shluk novinek — do
vídáme se o lidech a reáliích u nás
doma. Někdy nás překvapí jak moc,
někdy jak málo — se věci a lidé
změnili za patnáct nebo za deset let.
A k těm reáliím z domova patří pro
nás všecky škola. Celý ten systém
obecných, méšfanek, pokračovacích,
obchodních, gymnasii a reálek — i
jejich pánů učitelů, mladších i star
ších slečen a paní .učitelek, řídících,
i ředitelů, dobráckých pánů farářů,
katechetů až někam po ty školníky
a školnice. Jak míjela desítiletí na
šeho století, lak se měnil módní střih
obleků, ba i postav a tváří.
Moci to tak všechno sebrat do jed
noho alba a doplnit autentickými le
gendami jednotlivých dob, byl by to
půvabný, poučný a v lecčems jistě
i humorný kousek národní historie.
Co a jak se kdy v různé době jevilo
národním generacím, když překročily
práh domu, nad nímž buď výslovně
anebo alespoň smyslem stálo: »Pojď
sem dítě, uč se moudrým býlím
Ano, vnaše'- školy jsou součástí na
šeho domova. Reálie, které k němu
nerozlučně patří — v naších vzpo
mínkách a v našich představách. Jen
že ta tvá škola se změnila! Dokonce
několikrát se změnila, protože pořád
nebyla dost dobrá, aby mohla sloužit
nejpokrokovějšímu účelu komunistic
ké společnosti. Z tvých obecných, z
tvých měšíanek, z tvých nižších střed
ních se staly v průběhu let osmi- a
devítiletky, nové pojmy, nové vý
chovné představy a cíle, nové učeb
nice (za komunismu už šesté), nové
předměty a nové rozvrhy.
A o té nové škole ovšem proskakují někdy krátké, někdy dlouhé in
formace do komunistických a národ
ně frontových novin. Tam se dozvíš
všelicos. Třebas to, že se na té nové
škole neučí deset — ale jen osm mě
síců do roka, poněvadž dva měsíce
připadnou na polní výpomoc a vše
možné brigády, v nichž se mládež
jaksi prakticky cvičí v >'pracovní
výuce-, která je, kromě toho, pravi
delnou a velmi renomovanou součásti
školního rozvrhu. Nebo, že na učitele
se nikomu nechce jít, jo to jedno z
nejméně oblíbených povolání a »zvoli« si je pravidla až ten, koho nikde
jinde nepřijali. Důležitý pojem zá
věrečné deváté třídy povinné školní
docházky je „rozmísfovánN do nepo
pulárních oborů, jako je zemědělství,
hutě, doly, železnice, stavby a skoro
každý rok přibude něco nového. A
velmi důležitým problémem je toho
času klasifikace neboli známkování.
Což o fo, za našich časů tohle taky
právě nebývalo zrovna nedůležité.
Teď je to ale — jinak důležité. Okol
nost, že oba rodiče jsou v práci —
a nemají na děti čas a nedostatečná
odborná příprava soudruhů učitelů
způsobila, že děli na českosloven
ských školách začaly v katastrofální
míře propadat. Bylo to lak zlé, že se
páni na ministerstvech začali dohado
vat, co ještě musí být na vysvědčeni
kromě pětky — aby byla pětkou —
a žáček, nejčastěji dítě z protěžo
vaném dělnické nebo rolnické rodiny,
nemusel zůstat sedět. Na tomhle se
zřejmě nakonec přece jen nedohodli
— a tak prostě jenom naporučili —
že se propadat nesmí. Který učitel
dává špatné známky — je špatný uči
tel — a basta! Kdo dává dobré, je
dobrý'! To je přece rovnice — že? To
hle všecko ví ředitel, ví učitel, vědí
rodiče, a ne naposledy ví i Pepík,
Mařenka, ví Toník — čím větší ulič
ník, tírn víc ví, jak má před vysvěd
čením toho kantora
hrsti! Není k
tomu zapotřebí právě moc fantasie,
dohádat se, k jakým historkám to po
tom vede. Některé stály dokonce v
jednom únorovém čísle Rudého prá
va. O učiteli, který pro špatný prů
měr -svých-: známek musel ze školy,
o tom, jak rafinované způsoby zkou
šek si učitelé vymýšlejí, aby mohli
dát — dobré známky. Autor řádků v
rubrice rNávrhy, názory, kritika, po
lemika: nakonec říká: »Vyjádřeno
výrazy, užívanými ve výrobě, leckde
až stoprocentní výroba zmetků — je
přikryta příznivou klasifikacím

A při tom pří všem, a to je nepo
chybně koruna všeho, statistika nás
poučí, že i tak odejde ze školy, avšak
nedojde do poslední deváté třídy,
která je přece pro soudruhy (a měla
by být ovšem pro děti) — fa nejdůležitějši — dvacet procent dětí ročně!
Zůstaly někde sedět...
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PĚTKY
(Dokončení se str. 1.)
Vzpomeňme na příběhy ze života študáku a
kantorů — jak je psával — starý dobrý Jaroslav 2ák. Byly o tom i filmy, taková karika
tura, jak to vypadá na středních školách, když
se to všecko o nějaký ten stupínek přežene
a nadsadí. Dnes se la nadsázka stala dávno
skutečností a podle té skutečnosti — možno
říci na základě ministerských výnosů a směr
nic, jsou kantoři pro smích ne až mladým pá
nům a slečnám v pubertě — ale od prvních
ročníků školy obecné. Kde ještě nadsazovat,
aby se lidé smáli, když karikatura školy se
stala skutečností? Tam potom už ovšem nic
není k smíchu. Nejméně těm rodičům, kteří do
takové školy mají posílat, za výchovou a
vzděláním — své děli.
mp

Americká vědecká
publikace o A. Švehlovi
Nejnovější číslo vědeckého časopisu "The
Slavic Review", který se zabývá problémy
střední a východní Evropy, uveřejnil obšírný
článek o bývalém čs. ministerském předsedovi
Antonínovi Švehlovi. Autor studie Antonín Pa
leček podává v prvé části článku obraz vnitro
politických sil v českém táboře v posledních
dvou desetiletích rakousko-uherské monarchie.
Vylíčil též vznik české strany agrární a vý
znamnou úlohu, kterou v ní hrál Antonín
Švehla. Autor při tom současně dokazuje, že
demokracie v Československu nebyla jen kopií
západních vzorů, jak se to někdy prohlašuje,
ale původním politickým výtvorem. A na tom
má zásluhu, podle autora, právě A. Švehla a
skupina politiků, jíž stál v čele. Už za války
se stal Švehla důležitým pilířem domácího od
boje se zahraničními činiteli Masarykem, Štefánikem a Benešem. Nejzajímavější myšlenky
vyjádřil autor v poslední části článku, když se
pokusil objektivně zhodnotit politický význam
Švehlovy osobnosti v novodobých dějinách
Československa. Objasnil některé méně zná
mé skutečnosti vývoje demokracie v Česko
slovensku po prvé světové válce. „Švehla se
zasloužil o československou demokracii přede
vším iím, že vypracoval společnou politickou
strategii pro užší koaliční spolupráci mezi děl
níky a rolníky. Pokračoval v této politice, i
když komunistické nebezpečí minulo. Švehla
tak zajistil Československé republice pevnou
vládnou koalici, opírající se o široké zájmy
lidu." Autor článku zakončil svou studii kon
statováním, že historie nebyla ke Švehlovi
dostatečně spravedlivá a nevěnovala mu tolik
pozornosti, kolik by si byl zasloužil.

Sabotáž, anebo jednání z nouze?
Násilně provedená kolektivisace půdy v
Československu přináší komunistickému reži
mu trpké ovoce. Kromě nízkých výnosů plo
din, váznou dodávky živočišných výrobků. V
poslední době se nápadně rozmohlo přilévání
vody do mléka. Je to rub naléhání režimu
na kolchozní družstva a státní statky, aby
plnily vysoké dodávky mléka. Pražský rozhlas
vysílal 28. února 1963 pořad, který pro za
jímavost citujeme. Tak masopust a průvody
masek končí. Ale měly by skončit i maška
rády, které nejsou právě k smíchu. Co říkáte
téhle. Podle dnešního přehledu chybí od nové
ho roku v nákupu 25 milionů litrů mléka. A to
přitom někde i vynašli svérázný způsob jak
převléknout za mléko vodu. Jenomže na ta
kovou masku není nikdo zvědavý, nejméně
ing. Rous, pracovník zemědělského kontrol
ního úřadu:
^Tenio nešvár se zvláště rozmohl do lakové
míry, že celkový denní příjem mléka někte
rých mlékáren obsahuje 10 až 15% přidané
vody. Byly přezkoušeny celkové dodávky
mléka u 20 mlékáren, to asi představuje přes
milion litrů mléka a průměrně množství při
dané vody bylo asi 70.00 litrů. Mezi porušovaleli se vyskytl SS (státní statek) Rakovník,
SS Čistá, SS Hořesedly, dále JZD (kolchozní
družstvo) Žďár, JZD Kolešovice, JZD Čistá a
JZD Šípy.
Na okrese Mělník byly v poslední době za
chyceny porušené dodávky mléka SS Vysoká,
farma Libyš, 20% vody, SS Bykev 35% vody,
JZD Citov 15% vody a jiné.
Toto nejsou mimořádné případy, podobně
to vypadá i v jiných okresech a kdyby se
odečtla přidaná voda, bylo by splnění plánu
jistě podstatně nižší. Zdá se, že někteří veřej
ní činitelé a hlavně NV (národní výbory) se
staví k tomuto problému dosti pasivně a pře
hlížejí jej snad také z toho důvodu, že to
pomáhá lépe plnit plán nákupu mléka. Také
mlékárny nebojují proti porušování mléka dů
sledně a v poslední době provádějí dodava
telům srážky za přidanou vodu teprve, když
její množství dosáhne asi 10%.
Přidáváním vody domléka se problém vý
roby nevyřeší, naopak se tím zastírá a zkres
luje objektivní skutečnost, jak plnění plánu
nákupu, dojivosti krav a tím se situace ještě
zhoršuje.®
|
Jsou to tak s vodou starosti, že bychom
pro některá JZD zavedli zvláštní hlášení o
stavu vody v mléce. Pokud se situace nezlep
ší, budeme o tom uvažovat. Zatím nám do
volte, abychom ustálená hlášení neměnili. Ra
ději zůstaneme u pravidelné zprávy o stavu
vody na našich řekách.®
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Stalinská hospodářská soustava se hroutí
(Dokončení se str. 1.)
roby, zvýšil zdanění jednotných zemědělskýcl
1953, když zrušil potravinové lístky. Už tehdy družstev. Slova s činy režimu jsou stále ’
se to však nezdařilo a režim musil couvat, křiklavějším rozporu.
protože rozhořčená nespokojenost vybuchovala
demonstracemi a stávkami. Tím méně je to
„Rada" — chobotnice
možné dnes.
Lidé hledají příčiny té skalní setrvačnosti ve
stalinském hříchu. Někteří je vidí v zkostna
tělé, dogmatické křečovitosti Novotného, kte
Krise z obchvatu
Ze skalní tvrdohlavosti, s jakou se Novot rá postrádá i talentu, i pružnosti vůle potřeb
ného režim snaží udržet v chodu stalinské né k revisi. Jiní soudí, že osobní vlastnosti to
akumulační soustrojí, aniž muže při tom užívat hoto charismatu pozbaveného vůdce nestačí
hrdlorezných jeho pák, se v Československu k vysvětlení tak proorganisovaně institucionarodí steré licoměrné, obchvatové finty apa- lisovaného konservatismu, jakým se vyznačuje
rátčíků, na něž lidé dole reagují neméně ste celé vedení strany. Soudí proto, že vedení KSČ
rým rozhořčením. Režim na příklad nemá od si nejen neumí, ale ani nemůže pomoci, proto
vahy generálně zdražit potraviny, aby zúžil že je v kleštích dodávkových závazků Sově
poptávku po nich úměrně k jejich chatrné na tům, členským zemím Rady vzájemné pomoci
bídce. Ale protože akumulaci potřebuje zvýšit a nevyvinutým zemím. Rada jako chobotnice
sluj co stůj, provádí zdražování plíživě, s to- přissatá na těle čs. hospodářství skutečně
pornou nenápadností, „zaokrouhlováním" cen představuje dosti dlouhodobé závazky a po
nahoru a jejich „skupinováním". Aby dostal žadavky, aby byla pramenem ztrnulého kon
pod střechu vyšší výnosy daně z obratu tak servatismu, který umožňuje ssání. Jenže pře
zvaných trvalých spotřebních statků, nabízí je lom, který nastal ve státních financích rokem
na „doplňkový" úvěr, jen aby nemusil snížit 1962, signalisuje, že sice se zpožděním o deset
jejich ceny. Přes to, že jako soli potřebuje let, ale nezadržitelně blíží se konec stalinské
spolupráce zemědělců, chce-li dosáhnout zvý éry také již v hospodářské soustavě ČSSR.
M. V.
šení kolektivisací podlomené zemědělské vý-

Nespiněné komunistické sliby

Národní pojištění v Československu
VOJTĚCH N. DUBEN

Křesfanská akademie v Římě, studijní ústav čs. katolíků ve svobodném světě, vydala an
glickou studii dr. Aloise Rozehnala »Nesplněné sliby — Sociální pojištění v Československu*.
(Dr. Alois Rozehnal: Uníulfilled Promises. — Sociál Insurance in Czechosiovakia. Vydala:
Accademia Crisliana Cecoslovacca, via delia Conciliazione 1, Roma, Ilalia. 238 stran. Cena
$ 3.50.)
Jeden z redaktorů amerického katolického časopisu “America", Rev. John La Parge, v
předmluvě k Rozehnalově knize napsal, že autor po zcela vědecké analyse sociálního zákono
dárství v dnešním Československu vydal dílo, které přispělo k pochopení pravých cílů komu
nismu. Dr. Rozehnal, jak píše Rev. La Farge, se postaral o to, aby odborníci v sociální péči
měli po ruce materiál o tom, co se ve skutečnosti skrývá za tak zvaným národním pojiště
ním v Československu.

Komunistický režim v ČSSR, oíše dr. Rozehnal.
obyčejně tvrdí, že čs. národní pojištění je nej
lepším systémem sociálního pojištění na světě.
Je mnoho lidí i na svobodném západě, kteří
tomuto tvrzení skutečně věří. Čs. vláda vydává
totiž velké částky na propagandu, aby ukázala
svobodnému světu, jakého sociálního pokroku
dosáhla země za komunistického režimu. Avšak
v žádné propagační brožuře komunisté nepři
znají, že se národní pojištění stalo nástrojem,
kterým strana nutí obyvatelstvo k větší posluš
nosti a k naprosté závislosti na režimu. Když
bylo národní pojištění v Československu roku
1948 uzákoněno, schválený zákon a podrob
nosti pojištění byly přeloženy do všech hlav
ních světových jazyků. Když však byl zákon o
národním pojištění roku 1956 zrušen a nahra
zen jiným, komunistická propaganda takticky
mlčela. V Československu, jak dokazuje dr.
Rozehnal ve své knize, národní pojištění ne
existuje již nejméně šest let.
Není skutečného národního pojištění
První zákon o národním pojištění, připravo
vaný všemi politickými stranami (dr. Rozehnal
jako člen NS zastupoval v tomto přípravném
stadiu čs. stranu lidovou), ještě před komuni
stickým pučem v roce 1948, měl se vztahovat
na 95% i více občanů, ale nikdy neobsáhl
□ ni polovinu obyvatel republiky. Na sklonku
roku 1956 bylo proti nemoci pojištěno 4,6 mi
lionu zaměstnanců a členů výrobních družstev,
kteří bylí zahrnuti i do starobního pojištění. Ze

FRANCOUZI NA ČS. HRANICÍCH
(Dokončení se sir. 1.)
svobody proti komunismu a ne pro dobývání
Československa.
A ještě jeden vroubek má de Gaulle u ko
munistů — moskevských, varšavských i česko
slovenských. Nepřestává věřit a nepřestává
mluvit o tom, ze státy ve střední Evropě budou
jednou svobodné a vymaní se z moskevského
jha. Bývalý gaullistický ministr Terrenoire, kte
rý 19. února navštívil Brusel, mluvil s novináři
v tomto smyslu a citoval de Gaulla. Připom
něl jim, že právě osvobozenou střední Evro
pu má de Gaulle na mysli, když hovoří o
Evropě, která se bude prostírat od Atlantic
kého oceánu až po Ural. Je to — zatím —
vzdálená vidina, ale de Gaulle v ni pevně

Mapka znázorňuje přemístění francouzské
obrněné divise k čs. hranicím.
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’ zákonného nemocenského pojištění byli vyloucum. Tak na příklad režim odstranil rozdíl
čeni zemědělci, bez ohledu na to, zda hospo- '
mezí úřednickým a dělnickým pojištěním tím,
daří jednotlivě nebo družstevně, jakož i ostatní
že nezlepšil dělnické na úroveň úřednického,
osoby samostatně výdělečně činné.
nýbrž naopak zhoršil úřednické pojištění.
Roku 1956 dospěl režim k přesvědčení, že
Těmito a jinými holými fakty dr. Rozehnal
mu systém národního pojištění neslouží, jak
ve své knize odděluje skutečnost od propagan
by si přál, proto jednotné národní pojištění
dy. Sociální pojištění v Československu, jak
bylo zrušeno. Místo něho bylo zavedeno od píše, není komunistickým vynálezem, ačkoliv se
děleně pojištění nemocenské a kromě něho po
to komunisté snaží namluvit ostatnímu světu.
jištění důchodové neboli staiobní. V továrnách I
Na území dnešního Československa začalo už
zůstaly orgány, které si ponechaly starý ná- .1 v minulém století a po založení ČSR v roce
zev „komise národního pojištění", jako by se ' 1918 Národní shromáždění schválilo radu zá
nic nestalo, ale národní pojištění samo bylo konů, které byly začátkem vzorné čs. sociální
zlikvidováno novými zákonnými předpisy. Ne politiky, jež před únorem roku 1948 vyvrcho
mocenské pojištění družstevních rolníků sice I
lila, jak jsme jíž uvedli, v nadstraníckou pří
nově upravil zákon o sociálním zabezpečení ! pravu národního pojištění. Po roce 1943 se však
členů družstev z března 1962 (dr. Rozehnal to zmocnili tohoto vzorného systému komunisté.
už nemohl zaznamenat, protože psal svou stu Ti zlikvidovali jeho původní humanitní posláni
dii v r. 1960), ale všichni družstevníci, kterých a učinili z něho nástroj třídního a mocenskoje přibližně jeden milion, nemají dosud stejný politického boje. Původní nárok pojištěnce na
nárok na dávky, protože zákon zavádí le podporu a důchod se změnil ve výsadu režimu
gální diskriminaci podle výsledků hospodaření udělovat podpory tomu, kdo si to podle ná
jednotlivých kolchozních družstev. Proti hospo zoru nové třídy zaslouží. Nestalo se tak samo
dářsky slabším družstvům režim uplatňuje ' zřejmě jediným škrtem péra ani jediným zá
hospodářské sankce.
I konem. Dělo se tak po 14 let postupně a jak
Nemocenská podpora při ošetřování člena ■ o tom svědčí průběh nedávného XII. sjezdu
rodiny se poskytuje jen členům družstev s i KSČ, režim stále vymýšlí nové změny, aby pů
vyšší úrovní hospodaření, ve kterých se rolníci । vodní vzorný systém národního pojištění co
už v ničem neliší od dělníků z průmyslových • nejvíce přiblížil systému sovětskému, jehož cí
závodů. Těch, s hlediska režimu šťastnějších lem už není člověk-pojišténec, nýbrž jen blaho
družstevníků je jen jedna desetina, avšak : státu.
všechna kolchozní družstva musí platit na i
Pojištění nástrojem k upevnění inoci režimu
úhradu dávek sociálního zabezpečení stejným
Každa změna v pojištěni sloužila pravidelně
podílem. Další diskriminace je v přídavcích na
děti družstevníků, které se rovněž rozlišují okamžitým potřebám režimu. • Nejdříve režim
h
^4 i* i ■
tri
s pomocí pojištění polítal absenci, později
fluktuaci a nyní zavádí další změny, které mají
pomáhat při stabilisaci a řešení nedostatku
Diskriminace postihuje družstevníky
Na důchodové zabezpečení pro případ stáří pracovních sil. Režim prostě potřebuje, aby
a invalidity u osob samostatně hospodařících ; dělníci odcházeli později na odpočinek. Nejzákon pamatoval od začátku. Byl to však jen ; jednodušším východiskem by bylo prostě zvý
prostředek třídního boje, který sloužil k likvi šit věkovou hranici, ale to by byl pro komu
daci této nevítané skupiny. Nárok na důchod nistický režim jak z vnitropolitických, tak z
nevznikal přímo ze zákona, nýbrž až po za propagačních důvodů nepopulární krok. Proto
placení plné pojistné prémie, která však byla byly před časem zavedeny tak zvané třetinové
tak vysoká, že si ji mnozí rolníci i živnostníci důchody pro důchodce, kteří zůstali v pracov
nemohli dovolit zaplatit. Naproti tomu za ním procesu. Každý takový důchodce měl ná
městnanci neplatí zvláštní příspěvky na úhra rok nejen na zaslouženou mzdu, ale i na tře
du dávek ze sociálního zabezpečení, protože tinu svého důchodu; a kromě toho i na při
režim hradí toto pojištění přímo z rozpočtu, měřené zvýšení řádného, nezkráceného dů
tedy z výtěžků spotřebních daní a národních chodu, až skutečně odejde na odpočinek. To
podniků. Celý národ tedy pomáhá hradit po je ostatně způsob, který umožňuje důchodcům
jištění zaměstnanců průmyslu, ale rolníci, živ dobrovolně pokračovat v zaměstnání í v ze
nostníci a jiní občané samostatně výdělečné mích svobodného západu. XII. sjezd KSČ však
činní mušek mimo to platit ještě individuálně , rozhodl, že třetinové důchody budou zrušeny
za své osobní pojištění.
I a naznačil, že už nyní bude platit zásada buScciální zabezpečení družstevníků podle no । doucího „komunistického věku": O odchodu
vého zákona z březno 1962 provádí opět dis ' na odpočinek nebude rozhodovat dosažená
kriminací v tom, že výše důchodů je pod polo věková hranice, stanovená zákonem, ale fy
vinou důchodů zaměstnanců a pohybuje se pod sická neschopnost k práci. Rozhodnutí sjezdu
existenčním minimem, a dále v tom, že nárok k tomu připojuje nevinnou definici: „dobro
na starobní důchod nenastává automaticky po volné prodlužování pracovní aktivity". Obča
20 letech dosažením věku 60 let jako u zaměst né se tedy budou vzdávat nároku na odpoči
nanců. Důchodce musí totiž buď v družstvu nek stejně ,,dobrovolně", jako se hlásí na bri
zůstat a dále pracovat, nebo musí být ne gády, nedělní směny k socialistickému soutě
schopen jakékoliv další práce.
žení a k jiným akcím, které poskytují režimu
bezplatně nové hodnoty .. .
Reorganisace zhoršila nemocenské pojištění
Změna věkové hranice u žen
Také nemocenské pojištění zaměstnanců pro
U žen sjezd změnil věkovou hranici. Posunul
dělalo změny; ne k lepšímu, nýbrž k horšímu,
protože režim používá tohoto pojištění jako ji z 55 na 57 let, avšak své nepopulární rozzbraně proti absenci a jako odměny horlív-
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bodnutí zamlžil různými výhodami matkám: na
příklad matky s větším počtem dětí mohou
odejít na odpočinek dříve než jiné matky.
Mimo to i matky bude režim žádat, aby zů
staly v pracovním procesu i po dosažení vě
kové hianice.
Zmeny k horšímu podle sovětského vzoru
Dr. Rozehnal přivedl ovšem svůj chronolo
gický výklad sociálního pojištění jen do roku
1960, kdy jeho kniha v Římě vyšla. Jistě je
důležité, aby pokračoval v tomto významném
úsilí a sledoval.dále vývoj sociálního pojištěni
v Československu. Nebylo by bez zajímavosli
zpracovat ještě další kapitoly, na příklad kapi
tolu o tom, do jaké míry sledovali čs. komu
nisté při všech těch změnách k horšímu sovět
ský vzor a jaké změny podle toho možno oče
kávat v budoucnosti. Na druhé straně by jistě
bylo zajímavé srovnat nynější vývoj sociál
ního pojištění v Československu s vývojem na
západě, zejména v Německé spolkové repu
blice, Rakousku, Skandinávii a ve Velké Bri
tanii. Takové srovnání by názorně ukázalo,,
který systém skutečně sleduje blaho člověka,
zda komunistický či demokratický.

I když kniha je určena především odborní
kům, zabývajícím se sociální politikou, její
závěrečnou kapitolu by si mě! přečíst každý,
kdo má stále ještě zájem o budoucnost Česko
slovenska.
Základním kamenem struktury demokratické
ho Československa byla, jak píše dr. Rozehnal
v této kapitole, naprostá rovnost občanů před
zákonem. To je klasická norma demokracie.
Avšak první ČSR se nespokojila pouze s usku
tečněním této klasické normy demokracie,
nýbrž připravovala cestu i pro materiální de
mokracii, která jde dále a rovnost občanů
před zákonem doplňuje jejich rovností v hospo
dářské prosperitě. Rozdíl v hospodářské úrov
ni se vyrovnával pozvolna sociálním zákono
dárstvím, jehož cílem byla stejná hmotná zá
kladna životních podmínek a životní úrovně
pro všechny občany, jinými slovy sociální i
materiální rovnost.

Nesplněné sliby komunistů
Komunisté získali své stoupence sliby abso
lutního sociálního zabezpečení a materiální
prosperity. Když se zmocnili moci, zlikvidovali
sice všechny zdroje sociální a materiální ne
rovnosti, ale svůj slib, že zajistí blahobyt a na
prostou rovnost před zákonem všem občanům
bez rozdílu, nesplnili. Nesplněné sliby na poli
sociálního zabezpečení jsou nejlepší charak
teristikou komunistického řádu, který pokry
tecky vychvaluje své sociální instituce jako nejlepší na světě a zároveň skrývá jejich pravý
účel za různými hesly o vyšších zájmech ko
lektivu, státu o mezinárodní proletářské soli
darity. Účelem sociálních institucí v komuni
stickém státě, jak správně píše dr. Rozehnal,
je sloužit režimu jako nástroj třídního boje a
likvidace celých společenských vrstev a jako
zbraň, kterou režim vynucuje na svých obča
nech vyšší pracovní výkon a politickou po
slušnost.

Režim potřebuje doma i v zahraničí udržo
vat legendu o tom, že jeho sociální instituce
jsou nejlepší na světě. V zahraničí mu jde o
propagandu, doma o to, aby mohl svým ob
čanům hrozit, že s likvidací komunistického
systému bude zlikvidováno i vzorné „národní
pojištění1'. Nejde ani tak o to, pokračuje dr.
Rozehnal, zda občan těmto komunistickým
hrozbám věří. Jde spíše o to, zda stačí, aby se
nespokojenému občanovi slibovalo pouhé
osvobození nebo zda se mu má slíbit také
„materiální demokracie", abychom použili
pojmu, který razí sám autor. Podle dr. Roze
hnala a podle každého rozumně uvažujícího
člověka toto rozhodnutí je důležité, protože
na něm závisí, zda nespokojený občan „bude
sice čekat na osvobození, ale jen pasivně, s
nadějí na zahraniční pomoc nebo zda bude
sám za osvobození bojoval a bude také vědět
zač bojuje ..
Heslo „materiální demokracie" má být adre
sováno nejen nekomunistické většině národa,
ale i komunistům, kteří se nestali členy nové
třídy. Bude-li pojem „materiální demokracie"
správně formulován a definován, národ se
přestane dělit na komunisty a nekomunisty,'
protože se sjednotí ve svém odporu proti oli-1
garchii nové vládnoucí třídy.

Národ se může sejít jedině někde uprostřed
mezi dvěma extrémy: Na jedné straně je ab
solutní svoboda, ve které člověk neví, zda |
zítra bude mít co jíst a kde spát (svoboda mít
hlad, jak říkají komunisté). Na druhé straně
je to stoprocentní sociální zabezpečení, kdy
se společnost stará o jednotlivce v každém
ohledu (ve vězení nebo v komunách). Najdě
me řešení tohoto problému a najdeme cestu
k osvobození porobených jednotlivců od stra
chu ze svobody!

NEDŮVĚŘUJÍ SVÉMU VELVYSLANCI

Československý velvyslanec v Londýně, dr.
Zdeněk Trhlík, našel ve své kanceláři mikro
fon. Anglický časopis Sunday Telegraph na
psal, že se ukázalo, že byl do velvyslancovy
kanceláře instalován vlastními, českosloven
skými špicly.
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Výrok habešského studenta po odchodu z Československa

„Už nechci studovat v žádné komunistické zemi..."
Bařevní studenti v Československu — ano: afrických studentu v Jugoslávii. A cestou do i trhat meruňky, budeme znát, co ta meruňka je.
tento problém existuje i když komunistický re Jugoslávie jsem prostě vystoupil ve Vídni z j Odpověděli jsme jim: že to nám zase nepomá
žim dělá jako by ho nebylo. Režim si zve vlaku ... protože už nechci studovat v žádné há, protože jako veterinář — proč bych mél
barevné studenty do země a hýčká je, protože komunistické zemi. Chci studovat v nějaké ■ trhat okurky či meruňky? Hlavním účelem
zemi, nejraději v Americe."
toho však bylo, přesvědčit nás, že systém zkoz nich chce vychovat komunistické agitátory, západní
Makonnen Fantaw se nerozhodl opustit leklivispvané vesnice, systém JZD, je lepší než
agenty, záškodníky. A tak můžeme rozumět Československo sám — už šest z jeho devíti । systém soukromě hospodářících rolníků."
lomu, že drobný český a slovenský člověk, druhů zatím odejelo stejným směrem: na Zá-' Ale etiopský student si může utvořit už vlast
který si bere, musí brát od úst — nehledí vždy ! pad. — Ale vydejme se zpátky, na cestu zkla-1 ní úsudek.- poznal přece oba systémy!
s velkými sympatiemi na barevné studenty, ; mání Makonnena Fantawa, po stopách Méměr |
kteří k nám přijeli — a navíc, že v nich často I ztraceného času-:, jak on sám říká dvouletému ■ :-Ano — poznal jsem oba systémy a při tom
jsem i mluvil s mnoha zemědělci. Samozřejmě
vidí pomocníky svých utlačovatelů. To vyvolá I pobytu v Mariánských Lázních a v Brně,
— v kapitalistických státech — zemědělec mu
vá někdy pochopitelně třenice a nevraživosti. j
-Po příletu do Prahy jsme měli obtíže s uby- sí často pracovat hodně, aby zvýšil svou život
Ale na druhé straně: Je opravdu každý barev j továním i jídlem. Jeli jsme do hotelu Inter- ní úroveň a vydělal tak víc peněz, aby měl co
ný student voskem, který si komunisté hnětou i nutional •— tam jsme však neměli bydlet, že potřebuje. V socialistických státech je však
ke své podobě? Určité není! Je už mnoho ba I prý je pro studenty moc drahý. Nakonec nás zemědělství považováno za nějaký úřad, do
revných studentů, kteří, když našli důvěru, po I tam nechali přespal, ale jídlo jsme si nesměli kterého zemědělci včas přijdou a zase z něho
rozumění a sympatie, opustili Československo vybrat. Jedli jsme, co nám dali. Pak jsme jeli včas odejdou. Podle mých zkušenosti však ze
jako přátelé našeho lidu, ale také jako od do jazykové školy v Mariánských Lázních, kde mědělství není taková práce, která by se dala
řídit a spravovat a vykonávat jen z moci
půrci komunismu. A právě s jedním takovým jsem se zdržel osm měsíců. Co jsme se tam úřadu. ■
všechno učili? Měli jsme se učit česky, ale
případem, s případem mladého etiopského stu knihy a noviny a všechno, co jsme používali,
AAakonnen Fantaw nám pak popisuje, jak se
denta, vás chceme podrobně seznámit. Setkali bylo vlastně učení z marx-Ieninismu.«
konečně dostal na veterinárskou fakultu do
jsme se s ním ve Vídni. Sedě! proti nám a vy
První velké zklamání pro etiopského studen Brna. Ale tam se jeho zklamání jen prohlubuje.
právěl nám ...
ta. Takové to chytrácké podstrkování marx- Ukazuje nám studijní výkaz. Vidíme to na
■.-Jmenuji se Makonnen Fantaw. Jsem z Etio leninismu v jazykových kursech. Učí se češtině vlastní oči! První a hlavní studijní obor veteri
pie. Je mi 24 let. Poslední dva roky jsem pro | tím, že musí překládat články z Rudého práva
náře se jmenuje: marx-leninismus. Makonnen
žil na studiích v Československu."
; nebo z marx-leeinských příruček. A k tomu mu Fantaw už od té chvíle přesné věděl, co od
Mladý etiópsky student hovoří česky tak jak
ještě učitelé i anglicky vysvětlují, co je to so něho komunisté chtěli...
se naší reči naučil za svého dvouletého po
cialismus a marxismus a co je to socialistická
bytu v Československu: některé věty řekne
; Chtěli, aby se z nás stali dobří komunisté.
soustava států atd. Makonnen Fantaw však ne-.
Chtěli, abychom byli jejich agenty v zahraničí,
správně nebo jen s malými chybami, kdežto
přijel do Československa, aby se stal komu abychom se učili dělal převraty, revoluce. Jim
větší větné vazby zůstávají pro něho stále ob
nistou, nýbrž veterinářem.
je jedno, zdali nějaký student studuje dobře
tížné. Ještě než jsme náš interview začali, řek!
»To byla ta nejhrubší indoktrinace. My jsme
nám anglicky, že »čeština je velmi obtížný ja- například četli denně Rudé právo. Proto jsme nebo ne. Jeho postup z jedné třídy do druhé
záleží na tom, jak věrně věří v komunismus."
zyk«, ale přesto se nám pochlubil vysvědčením jim říkali: Tohle nám nepomůže studovat na
Etiopie patří mezi ty méně vyvinuté země,
z jazykové školy, na němž měl z češtiny — vý vysoké škole! My chceme studovat vědu! K které nutně potřebují nezištnou pomoc prů
bornou. Už 7. toho je jisté zřejmé, že tento čemu je nám v tom platný marx-leninismu^ myslově vyspělejších zemí. Pomáhají však ko
student měl nejlepší vůli v Československu Oni říkali: to je ale dobré, to je užitečné pro munisté méně vyvinutým zemím v iomto smys
dobře studovat, pokud možno s výborným pro vaši zemi! Co si myslíte, že byste si bez mar lu?
spěchem. Háček byl v tom, že chtěl studovat xismu počali?"
■Oni méně vyvinutým zemím v tomto smys
Ale vyučování barevných studentů na jazy
svůj -obor — ne marx-leninismus. Ale o tom
lu nepomáhají... Jejich pomoc by byla snad
později. Jak se vlastně dostal ke studiím v kové škole v Mariánských Lázních nebylo jen užitečná, kdyby po nás nechtěli, aby se z nás
vyplněno teoretickou indoktrinací. Studenti měli
Československu ?
stali komunisté... A to je to jediné co oni
^Stipendium z Československa jsem dostal I také vyznávat marx-lenínismus v praksi. Kaž- chtějí!"
!
dou
chvíli
byli
odváženi
v
autobusech
na
de

prostřednictvím naší školy — přes ministerstvo
Jaké měl zkušenosti ze styku s našimi stuškolství. Všechny další informace mě pak po monstrace do Prahy. Těch demonstrací bylo na-,I denty a domácím obyvatelstvem?
skytlo československé vyslanectví v Adis konec tolik, že etiopský student už ani ne
-Zkušenosti jsem nabyl různé. Mnohému
věděl — za co a proti čemu demonstruje. Tak j
Abebě.«
! jsem se naučil rozumět ovšem až později. Když
Makonnen Fantav/ vyjel z Adis Abeby ještě že, když jazykovou školu opouštěl — co zji i jsme chodili s českými děvčaty, říkali nám
s dalšími devíti etiopskými studenty. Kdy jejich stil?
[ češti kluci: Zmiz — ty černá hubo! A když
»My jsme neuměli žádná vědecká slova. j jsem jim jadrně, po česku, odpověděl — tak
skupina do Prahy přijela?
Ztratili jsme mnoho času tím, že jsme hledali । docházelo k bitkám. Mezi námi, africkými stuMO. října 1960.. .v
každé vědecké slovo ve slovníku."
Co chtěl eliopský student u nás studovat?
i denty a českými studenty, panovala řevnivost.
Pro Makonnena Fantawa začíná druhá kapi ; Čeští studenti snad žárlili, že naše měsíční sti>,V Etiopii jsem studoval obecné zemědělství,
ale potom jsem si přál vystudovat veterinář tola jeho pobytu v Československu. Opouští i pendium bylo nejméně o 250 korun vyšší než
ství. Proto jsem přijal československé stipen i jazykovou školu a instruktoři mu oznamují, že I jejich měsíční stipendium. Ale, když jsme se
dium.«
j bude studovat ještě další dva měsíce češtinu. I pak začali poznávat a když jsme si začali dúEliopský student přijel k nám jenom proto, I Tentokrát však prý v kursech, na kterých budou | věřovat — to je, když už jsem pak mluvil ob। stojně česky — mluvil jsem s mnohými z nich
aby mohl odborně studovat. Ale splnilo se mu j přednášet profesoři z vysokých škol...
i a poznal jsem, že nevěří v komunismus. Fikají,
jeho přání?
I »... ale místo toho nás pracovně nasadili na \; že je to politické otroctví, nejhorší otroctví, co
I
státním
statku
v
Zidlochovicích,
kde
jsme
pramůže existovat a touží po svobodě, v které
»Ne — nesplnilo. V Československu na mě
čekalo zklamání a rozčarování, takže jsem stu ! covalí osm hodin denně. Plat jsme nedostali Československo bude mít jednou demokratic
dia musel nakonec nechat. Býval bych se ani žádný. Jenom jídlo jsme dostali zadarmo. .4 kou vládu — a každý bude mít právo mluvit
z Brna nedostal ven, protože jsem neměl vý j když jsme říkali, že také to nám nepomáhá, co chce a dělat co chce! — Mezi prostým lidem
jezdní doložku. Tu jsem však dostal, když jsem i oni říkali, že když budeme trhat okurky, bu jsem se vlastně s žádným přesvědčeným komu
f. tomáš.
trval na tom, že se chci zúčastnit konference deme znát, co ta okurka je a když budeme nistou nesetkal."

Obdivuhodná cesta sněhem a v mrazu za svobodou
V časných hodinách ranních, ještě za tmy, se dobelhal do dvora státního statku Frenlsch
u Eslarn, od něhož není více než dva kilometry k >'žclezné oponě", úplně vyčerpaný’ muž. Namrzlý led na jeho kalhotách a kabátě svědčil, že má za sebou dalekou cestu ve vysokém
sněhu. Více posuňky než slovy vysvětloval probuzené selce, že přichází xodtamlud, ze
země, která leží za strážními věžemi a drátěnými překážkami, z Československa ...«

Selka velmi dobře rozuměla, protože v tom
to pohraničním kraji Bavorska nejsou úleky z
komunistického ráje pražádnou zvláštností. Po
pivní pomoci na statku, která patřila přede
vším omrzlým nohám uprchlíka, po teplém
jídle, prvním po několika dnech a po krátkém
odpočinku se noční poutník přihlásil u bavor
ské pohraniční policie. Již první jeho výpověď
ukázala, že jde o sedmatřicetiletého Vlasti
mila M. z Nové Páky a že jen nehorázné
štěstí, kterého si ani nebyl vědom, mu po
mohlo přes hranice.
Dnes již o svém štěstí dobře ví. V rozhovoru
totiž přiznává; »K tomu, aby pokus o pře
chod byl úspěšný, je třeba hodně vůle, vy
trvalosti, sebeodříkání, duševní a fysické po
hotovosti. To je ale jen jedno procento úspě
chu, těch ostatních 99 procent je Štěstí.«
Je to vlastně již jeho druhý útěk. První
ztroskotal krátce po únorovém puči. Na nový
pokus se připravoval několik měsíců. Opatři!
si silované kleště, bílý plášť s kapucí pro cestu
zasněženou krajinou, mapu a kompas. Se
značnými potížemi se setkal při opatřování
orientačních pomůcek. „Kdo se někdy v repu
blice zajímal o mapy západního pohraničí
ví", — vysvětlil své potíže — „že tyto mapy
nejsou k doslání. Je velmi nesnadné opatřit si
i kompas. Podle několika map různých měří
tek, nejpodrobnější byla 1:500.000, jsem si sám
zhotovil jakous-takous mapu, která mně zhru
ba vyhovovcfla. Výhodou ovšem bylo, že jsem
znal trochu kraj, kudy jsem chtěl utéci, již z
dřívější doby."
Posledních deset kilometrů od železniční
stanice do bezprostřední blízkosti hranic šel
třináct hodin. Vysokým sněhem v terénu, při
každém podezřelém zvuku setrvával ve skry

tu, zabořen ve sněhu, za stromy, a pak dá!
hlemýždím tempem ...
„K první strážní věži jsem došel až v osm
hodin ráno. Zjistil jsem, že je neobsazená. Po
bedlivém ohledání stop jsem nabyl přesvěd
čení, že na ní nikdo nebyl nejméně jeden tý
den, to je od posledního sněžení." To byl první
uprchlíkův dojem z hranic. Dojem klidu a
ÚSPĚCH ČS. ŽURNALISTY-EXULANTA
Po Luboru Zinkoví, který se úspěšně uplat
ňuje v kanadském tisku, přichází zpráva o
dalším čs. žurnalistovi. Vydavatelstvo rozšíře
ného
amerického
informačního
týdeníku
"Newsweek" jmenovalo Milana J. Kubika svým
zahraničním zpravodajem pro Jižní Ameriku,
pravděpodobně se sídlem v Rio de Janeiro.
Redaktor Kubík byl až do roku 1948 filiálním
redaktorem Melantricha v jižních Čechách. Po
komunistickém puči v roce 1948 odjel přes
Západní Německo, kde pobyl králkou dobu
v uprchlickém táboře, do Spojených států.
Sloužil v americké armádě a po propuštění
z armády vystudoval žurnalistiku v Chicagu.
Začal v chicagské redakci "Newsweeku", od
kud byl přeložen do Washingtonu. Zde byl
dopisovatelem z kongresu, Bílého domu a z
ministerstva zahraničí. Krátce před volbami
v roce 1960 byl pověřen dopisováním z Bílé
ho domu, kde tehdy byl ještě president Eisenhower. Za předvolební kampaně byl v prů
vodu Kennedyho. V poslední době se specialisoval hlavně na Latinskou Ameriku a nyní
byl svým časopisem pověřen, aby organisoval
filiální redakci "Newsweeku" v Jižní Americe.
Počátkem února mě! interview s brasilským
presidentem Goulartem.

( zdánlivého bezpečí, které bylo však brzy vy
střídáno napjetím a strachem z chycení.
„Až do odpoledne jsem obhlížel terén" —
vypráví o tom. — „Skrýval jsem se v lese. Nic
méně přes veškerou opatrnost jsem se odpo
ledne ve vzdálenosti asi 400 metrů od drátů
přiblížil do nebezpečné vzdálenosti „péesáka"
se psem. Jen šťastnou náhodou a patrně změ
nou větru jsem nebyl odhalen. Totéž se mně
přihodilo i večer. Slyšel jsem štěkot psa. V
panice jsem vylezl na nedalekou strážní věž,
kde jsem setrval několik hodin. Sám si nedo
vedu vysvětlit, že na mně vojáci nepřišli, když
chodili pode mnou."
Vlastimil M. měl na věži ještě jiný zážitek.
Vypráví o něm s jistou dávkou šibeničního
humoru: „Při svém zvědavém pozorování okolí
jsem totiž náhle uviděl lampiónový průvod.
Přemýšlel jsem, co je to asi za slávu, když
přece výročí velikánské říjnové revoluce již
dávno přešlo. Teprve při druhém střídání strá
ží jsem pochopil, že se nejedná o lampiónový
průvod, nýbrž že si vojáčkové svítí na cestu,
aby nezakopli na špiona nebo diversanta. Ve
lice mne to posloužilo. Když totiž vojáček do
šel na své stanoviště, světýlko zhaslo a svě
týlka pokračovala v pochodu dále o jedno
zmenšená. Věděl jsem přesně, kde hlídky
stojí nebo sea'í. S věže jsem měl potěšení sle
dovat tyto lampiónové průvody šest hodin."
Za tuto dobu „hlídači" na věži omrzlý prsty
na nohou a mráz se stol již nesnesitelný i přes
teplé oblečení, které uprchlík měl. Z této bez
nadějné situace vyrostlo i rozhodnutí. Opatrně
slezl z věže o přiblížil se k drátěným překáž
kám, bez ohledu na to, zda bude pozorován
či nikoliv. Posledními silami prostřihal si cestu
dráty, ve kterých nebyl elektrický proud a
sněhem se přebrodil na německé území.
„Možná, že i pohraniční stráž šetřila elek
třinou, aby pomohla krachujícímu hospodář
ství. Mně to možná zachránilo život...", pro
hlásil nový uprchlík závěrem.
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Ze živoia krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. V New Yorku uspořádali
čs. národní socialisté v exilu pietni tryznu za
zemřelou poslankyni Fráňu Zemínovou. Pro
jevy o životě zemřelé měli Dr. Petr Zenkl a
Jarmila Uhlířová. Recitoval Josef Kout. —
„Svobodná Obec", starokrajanská organisace
a Cs. Ženská Národní rada v exilu v Chicagu
na svých členských schůzích vzdaly poctu bo
jovnici a mučednici zemřelé v boji za demo
kracii Fráni Zeminové. — Oblastní výbor Cs.
Národní Rady Americké v Chicagu zvolil na
výroční schůzi 3. února 1963: předsedou Břeti
slava Vaňka, místopředsedy Oscara Pejšu a
Mikuláše Ferjenčíka, jednatelem Aloise Šala
mouna, zapisovatelkou Vlastu Motelovou,
účetní Annu Bukvu a pokladníkem K. Glasera.
— Dne 18. ledna 1963 uspořádala Cs. Národ
ní rada americká s chicagskou skupinou Cs.
společnosti pro vědy a umění večírek na pa
měť hudebního skladatele J. Ježka. Byly před
vedeny ukázky Ježkových skladeb. Slovní vý
klad měl prou K. B. Jirák, jehož byl J. Ježek
žákem. — Na schůzi Bohemian Woman's Ci
vie Clubu v Chicagu promluvila Vlasta Vrázová o nutnosti boje proti komunistické infil
traci v krajanských spolcích. — V americkém
tisku bylo vzpomenuto třicátého výročí vra
žedného útoku na Antonína Čermáka, českého
starostu Chicaga. — V Los Angeles byl usta
ven Oblastní výbor Čs. Národní rady americ
ké, do kterého byli zvoleni: Jiří Spánek ze
San Franciska předsedou a Bohumil Smutník z
Los Angeles jednatelem. Do výboru zástupci
odboček a spolků z oblasti Pacifiku. — Jiří
Spánek, známý sokolský pracovník, který se
před časem přestěhoval z Chicaga do San
Franciska, dožil se 10. února 1963 šedesáti let.
Jiří Spánek byl mezi prvními dobrovolníky do
čs. armády ve Francii za druhé světové vélky.
Z Paříže dopisoval do mnoha krajanských
časopisů a byl aktivně činný v druhém odboji.
Po válce se přestěhoval do Spojených států a
zapojil do sokolské činnosti. Stal se členem
ústředního výboru Americké obce Sokolské,
členem předsednictva Čs. Národní rady ame
rické a spolupracovníkem redakce Hlasatele.
Jubilantovi srdečně gratulujeme. — John Mar
tin, známý krajanský a sokolský pracovník v
Portlandu, Oregon, upozornil v Hlasateli na
urážlivý citát, jež se proti demokratickému
Masarykovu Československu objevil v knize
polského spisovatele Leona Urise „Milá 18",
v níž autor líčí hrdinnou podzemní činnost
polských židů za nacistické okupace. Vyzval
krajany, aby v dopise spisovaleli protestovali
proti urážce československého lidu. — Čs. Žen
ská Národní rada v exilu v Chicagu uspořá
dala pro četné delegátky amerických ženských
klubů tzv. Reciprocity Day. Promluvila Vlasta
Vrázová o komunistickém nebezpečí pro Ame
riku. — V „Orgánu", novjnach Jednotné česko
slovenské spolky v Americe, který má náklad
25 tisíc výtisků a vychází dvakrát měsíčně,
napsala Jarmila Žáčková, býv. poslankyně z
Brna úvahu na téma: „Patnáct let panování
komunistů v Československu a jaké jsou její
výsledky?", v níž podrobila kritice zničenou
ochranu zájmů spotřebitelů a zhoubné násled
ky v celém distribučním systému. — Čs. Ná
rodní rada americká svolává do Chicaga na
dny 6. a 7. dubna 1963 výroční schůzi výkon
ného výboru, kterému budou podány zprávy
o činnosti předsednictva a určeny směrnice
pro další činnost. — Místní pracovní skupina
Čs. Společnosti pro vědy a umění ve Washingtoně D. C. uspořádala 6. února 1963 vzpo
mínkový večer na zesnulého českého malíře
Františka Kupku. Večer byl současně věnován
modernímu malířskému umění. Hlavním bodem
večera byla přednáška Dr. Medy SokolovéMlódkové na téma: František Kupka ve vývoji
moderního umění a malířství od baroka k ab
straktu. Dr. Sokolová-Mládková studovala v
Ženevě a v Paříži a její specialitou je moder
ní malířské umění a zejména umění malíře
Fr. Kupky. Malíř Kupka je také předmětem
monografie, kterou dr. Sokolová-Mládková
připravuje. Její odborná přednáška ve Wa
shingtone zaujala pozornost značného počtu
účastníků přednášek SVU, kteří měli možnost
seznámit se s uměleckým dílem a vývojem
našeho slavného krajana. Další umělecký ve
čer připravuje místní skupina SVU v březnu.
Bude to večer recitací čs. veršů a prosy, který
připravuje dr. Milada Lejková. — Omladina
Ústředny Moravských spolků v Chicagu uspo
řádala 11. krojový ples v Plzeňském parku,
kterého se účastnilo dvě stě účastníků v pů
vodních národních krojích. — Klub Bedřich
Smetana v Chicagu sehrál divadelní předsta
vení „Sedávej panenko v koutě" od Karla
Fořta. — Národní rada žen Svobodného Čes
koslovenska v New Yorku uspořádala 9. února
1963 masopusfný večer ve Slovenské sokolov- I
ně. — Dramatický odbor Velkořádu ČSA se- I
hraje 17. března 1963 premiéru výpravné '
zpěvohry „Čaroděj válčíků" ze života Johanna :
Strausse ml., kterou napsal Jaroslav F. Chrne- ’
líček a v níž hlavní roli hraje barytonista Jiří
Nekolný. — František Cífka, jednatel Ústředí
svobodných československých odborů v exilu
se sídlem v New Yorku byl zvolen předsedou
odborové organisace v továrně, kde pracuje.
Nedávno se zúčastnil semináře Mezinárodní
associace sfrojníků. — Umělecká cirkusová
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Přehled sportovních aktualit

Vysoká porážka amerických hokejistů v Praze
Rozhodčí Stein rozhodl o porážce mistrů světa závěrečné fázi kompletní. Vždyť pres dva
Romanových
měsíce nenastoupila l. útočná formace: Bubnik — Panlůček — Danda, což bylo jisté
poštského mistrovství Evropy v krasabusleni • velkým handicapem čs. mistra. Trenér Vládia tanci na ledě oznámil několikanásobný ev- mír Bouzek dal však možnost mladým hrá
lopský přeborník a držitel stříbrné olympij čům jako 20-lctým Ševčíkovi a Soukupovi a
ské medajle Karol Divín z Bratislavy, že si 22-lctému Skopalovi, kteří se osvědčili, a tak
v tréninku při nácviku dvojitého axekľ ob si příznivci ledního hokeje v Brně prcce při
novil zranění a nebude surfovat na tomto šli na své. Evropští hokejoví experti zastá
vrcholném evropském podniku, skládali pří vají názor, že mužstvo ZKL Brno je v sou
znivci čs. sportu veškeré naděje v mistry časné době nejlepším klubovým celkem Ev
světa Evu a Pavla Romanovi! A skutečné: ropy. O mistrovský titul se zasloužili všichni
sourozenci Romanovi nezůstali nic dlužni vý hráči! Biankáři: Nadrchal a Ševčík, obránci:
konu mistrů svěla! Zajeli těžký tanec (lox- Potsch, Mašláň, Olejník, Maixncr a Soukup,
trott, rumba a blues) v ivchlém tempu se vše- ; a úločnici: Dubník. Panlůček, Danda, — Somi efekty, zcela bez chyb, ale stačil jediný za- ' jer, Vaněk, Černý, — Ševčík, Kepák, Jiřík, —
sah nemeckého rozhodčího Dr. Freimulha Stei- Winkler, Skopal a Šubert. — O pořadí na 2.
na a prišli o zasloužené prvenství. Dr. Stein až 4. místě se však rozhodlo až v posledním
z Norimberku byl totiž jediný ze sedmičlen- । kole soutěže! Druhé místo obsadila vítězstvím
ného sboru rozhodčích, kdo ohodnolil volný [ v Chomutově (3:0) pražská Spaita, o třetím
tanec Romanových méně než tanec anglické i místě pak padlo rozhodnutí v Bratislavě, kdo
dvojice Shearmanová-Phillips. a to rozhodlo I místní Slovan porazil Jihlavu 7:3. — Stejně
o porážce Čechoslováků, neboť po povinných | jako minulý rok, hrálo i letos všech 12 muž
figurách zůstávali o 2,3 bodu za Angličany. I stev 1. čs. ligy spolu každý s každým dva
Sleinovo počínáni odsoudil veškerý západo-1 krát, a po 22. kole bojovalo prvních šest o
německý sportovní tisk, ale co to bylo platné? ; titul mistra republiky, teamy na 7.—12. místě
Romanovým zbyla jen nadeje, že porazí tyto ; o další pořadí, a tím i o sestup. Tuto B sku
dva své největší rivaly na světovém šampio pinu nej vyšší čs. ligy vyhráli hokejisté Litví
nátu v Cortině ďAmpezzo! — Budapeštské nova, kteří v minulém roce sestoupili do 2.
mistrovství Evropy poukázalo na to, že vel ligy. Jelikož však nováček soutěže Tatra Ko
kou nadějí čs. krasobruslařského sportu je lín odvolal účast v 1. lize, zůstali Litvínovští
13-le-tá Hana Mašková, která se tentokrát ještě v nejvvšší soutěži, ve které si vedli zname
neprosadila, neboť po povinných cvicích byla nitě. S nejvyšší čs. ligou se rozloučili hoke
až 20., ale pátou nejlepši volnou jízdou se jisté Č. Budějovic (nevyhráli ze 32 zápasů
dostala na 15. místo. Její volná jízda byla ani jeden, pouze čtyřikrát remisovalí) a ZJŠ
naplněna výbornými piruetami a dvojitými Brno, jemuž ani pěkný závěr nestačil na
skoky, a oceněna dokonce i známkou 5,7. — udrženi.
Umístěni čs. representantů: soutěž mužů —
Pořadí 1. čs. hokejové ligy ročníku 1962/63
1. Alain Calmat (Francie), 13. Kotek, 21. Filc
bodů score
(oba ČSR); soutěž žen: 1. S. Dijkstrová (Ho
1. ZKL Brno (Závody kuličkových
■ ~
landsko), 4. Mrázková, 15. Mašková; sportov
ložisek, dříveRH Brno)
55 186:71
ní dvojice: 1. Kiliusová-Bäumler (západní Ně 2. Sparta Praha
42 139:95
mecko), 5. Kubíková-Votruba, 7. Vlachovská- 3. Slovan Bratislava
41 141:95
Bartosziewicz; taneční páry: 1. Shearmanova- 4. Jihlava
40 135:112
5. Vítkovice
33 104:97
Plnllips (Velká Británie), 2. E. a P. Romanovi, ■‘
6. Chomutov
35 120:135
7. Babická-Hclan.
||
j
II. skupina
Brněnští hokejisté po osmé mistry ČSR
;
7. Litvínov
31 115:137
Na rozdíl od předcházejícího ročníku, kdy j
8. Kladno
30 137:148
mistru čs. hokejové ligy padlo rozhodnutí |
9. Pardubice
30 130:144
29 102:1 10
i teprve v posledním kole, bylo letos už 10. Plzeň
lil.
ZJS
Brno
(Závody
J.Svermy)
24
96:142
rzy po startu této největší čs. soutěže jasné,
4 82:20-1
e titul mistra republiky zůstane i nadále v I 12. -České Budějovice
rně! Mužstvo ZKL Brno si hned v prvních
A jak vypadala tabulka v minulé sezóně?
lístrovských zápasech moderním pojelím hry
1. RH Brno 51 bodů, 2. Bratislava 49 bodů,
ujistilo velký bodový náskok, když poráželo 3. Jihlava, 4. Sparta Praha, 5. Plzeň, 6. Par
iměř všechny své soupeře rozdílem třídy dubice, 7. Kladno, 8. Vítkovice. 9. Chomutov,
’ardubice prohrály na brněnském kluzišti do- 10. Či Budějovice, 11. Litvínov, 12. Lito
onco rekordním brankovým poměrem 1:19!) měřice.
tak získalo naprosto zaslouženě už po osmé
Čs. sportovci čtvrtí na světě
řebornický titul. Nakonec mělo 13-bodový
V minulých dnech uveřejnil madarský od
áskok před druhým teamem tabulky, praž- borný sportovní časopis Népsport' pořadí
cou Spartou, a to ještě bodový rozdíl mohl nejúspěšnéjších států roku 1962, které sesta
ýl. větší, kdyby bývalo mohlo hrát v vili jeho redaktoři na základě výsledků spor-

Křížovka «Českého Slova»

Vodorovně: A. první část tajenky (citát z
TGM o demokracii); B. prezenty; franc. sázka;
Evropan; vysoký úředník; pták (5. p.); C. žen.
jméno; malá šavle Jánošíka; angl. titul; zvrat,
zájmeno (sl.); připravím těsto; D. kroutí; roz
kaz nahlédnout; nestál; polský tanec; osob,
zájmeno; E. egypt. bůh; lid. muž. jméno; před
ložka; franc. vzrušení; F. dává se do chleba;
komandovaly; ilal. souhlas; špan. město;
zkratka na angl. dopisech; G. egypt bůh; pla-

skupina Bertini z Československa, která se
skládá ze sedmi dospělých a dvou dětí má
veliké úspěchy na svém zájezdu po Spojených
sláfech. Od příchodu do Spojených států v
lednu minulého roku skupina Bertini vystupo
vala se slavným cirkusem "Ringling Brothers",
který je největším na světě. Skupina předvedla
ukázky svého cirkusového umění též v mnoha
zábavných pořadech americké televise. —
Jindřichův Hradec. V blízkosti města byla
dána do provozu nová veliká líheň kachen.
Letos se v této velké továrně na kachny vy
líhne sto tisíc kačen, příští rok to má být již
150 tisíc kachniček.

vidlo; skandin. jméno; dohlížecí staveb; rak.
městečko; H. kroniky; povolení k tisku; arab,
jméno; karí., figura; I. stará zbraň i nástroj;
slabika smíchu; slavný zpěvák; denuncoval;
dělej díru (sl.); J. první letec originálně; angl.
továrna; překvapil; stavitel paříž. opery; K.
šestá a poslední část tajenky.
Kolmo: 1. třetí část tajenky; 2. nikým ne
zvaný host; 3. vrátí (sl.); pomůcka v terénu
(obr.); 4. lyž. vesnice v Bavor. Alpách; lat.
umění; řecké písmeno; 5. světová strana; 6.
kraj kolem Opavy; severské božství; 7. daro
vali; ploš. míra; 8. pátá část tajenky; 9. živí
se; africká republika; 10. slovenská řeka; část
dveří; 11. hmyz teplých krajů; slarogermán.
písmo; 12. Evropan; věnuje; část stromu; síra,
argon; lid. muž. jméno; 14. muž. jméno; irská
tajná organisace; část těla; 15. opak války;
chladí; 16. argon a dusík; šachový výraz;
úžas; 17. ital. město; zreparuje; 18. obložila
rostlinami; vládne v demokracii ne v komu
nismu; 19. souhlásky dítěte; nepřirozená; Čín.
jméno; 20. čtvrtá část tajenky; 21. tažné stroje;
souhlásky solí; 22. poslední indočín. císař;
arci bez hlavy; 23. angl, palec nohy; osob,
zájmeno; zaklad. Sokola; 24. umělé vlákno;
spojujem roztržené; 25. husár; tropický pták;
26. druhá část tajenky.

lovců jednotlivých zemí, dosažených na 19
mistrovstvích světa v 19 druzích sportu. Časo
pis hodnotil první místo třemi, druhé dvěma
u třetí místo jedním bodem. Žebříček vypadá
íukio: 1. SSSR, 2. (JSA, 3. Japonsko, 4. ČSR,
5, Maďarsko. 6. Švédsko, 7. Itálie, 8.—10.
Polsko, východní Německo a Švýcarsko, 11.
Francie, Í2. Turecko, 13. Velká Británie, 14.
Holandsko. Je zajímavé, že na př. sportovci
západního Německa se nedostali ani mezi 14
nejúspěšnějších států r. 1962.

Vyvrcholení příprav čs. hokejistů na mistrovství
světa ve Stockholmu
ČSR — Evropští Kanaďané 3:3 a 2:0
Čs hokejové národní mužstvo sehrálo v
únoru pět mezinárodních zápasů, které byly
jakousi generální zkouškou na světový šam
pionát ve Stockholmu! A ačkoli tato střetnutí
dopadla pro Čechoslováky poměrné dobře,
nclz přesto dělat nějaké větší uzávěry, neboť
v těchto utkáních se vystřídaly desítky hráčů,
ze kterých trenér Anton vybral po druhém
zápase s Kanadou 17 •— podle jeho názoru —
nejlepších hokejistů. Sérii pěti mezinárodních
zápasů zahájil čs. representační team dvěma
utkáními s mužstvem Kanaďanů, působících
v evropských klubových teamech. V obou zá
pasech měli čs. hráči velkou převahu, nedo
vedli ji však vyjádřit číselně, a tak ve švý
carském Fribourgu s tímto velmi dobrým
sparringpartnerem (remisoval i s národním
mužstvem Kanady 4:4) se rozešli za nerozhod
ného stavu 3:3 a o 24 hodin později ho po
razili v Paříži 2:0!
ČSR — USA 16:2
Hiou kočky s myší.: se dď nazvat pražské
utkáni čs. hokejistů s teamem USA, který
bude asi — nedojdou-li mu nové posily —
na letošním mistiovstvi světa ve Stockholmu
těžce bojovat i o páté místo v tabulce! Čs.
kterému stačil k této největší po
'mužstvo,
rážce amerických hokejistů na evropské pev
r
nině
vůbec jen průměrný výkon, se jen svou
s
ležernosti
v obraně připravilo o čisté konto,
a tím i o výsledek, který by znamenal sto
.procentní rehabilitaci za porážku čs. národ
ního mužstva 28. dubna 1920 v Imnaji olym
(
pijských
her v Antverpách, kdy nás team USA
:
porazil
16:0! Přesto však nelze považovat vý
;
sledek
za směrodatný pro posouzeni současné
1výkonnosti čs. hráčů, protože soupeř byl
tentokrát
příliš siabv.
l
ČSR — Kanada 3:2 (0:2, 1:0 a 2:0)
S neobyčejným zájmem očekávané mezi
<státní utkání čs. hokejistů s- representanty
jjavorového listu — Kanaďany — na brněn
ském kluzišti přineslo v prvních dvou třeti
nách jen hokej průměrné úrovně. V závěreč
né části hry, kdy obě mužstva chtěla strhnout
vítězství na svou stranu, viděli diváci pěkný
hokej a dramatický závěr. V celku však mož
no o střetnutí říci, že oba teamy neukázaly
všechny své trumty, které si šetří na mistrov
ství světu ve Stockholmu! — Nástup patřil
Kanaďanům, kteří od prvního hvizdu rozhod
čích nasadili velké tempo, kterému však v
druhé — a hlavně pak v závěrečné — třetině
sami podlehli. V posledních vteřinách utkání
za stavu 3:2 pro ČSR měl čs. team dva hráče
na -lavici hanby , kanadský coach B. Kromm
poslal na střídačku i brankáře Martina, a tak
Kanaďané chtěli v početní převaze 6 na tri
Čechoslováky za každou cenu vyrovnat. Čs.
mužstvo se však ubránilo, a dosáhlo tak pozoi uhodného vítězství nad representanty země
kolébky lodního hokeje! Branky v tomto
utkání dali: brněnský Jiřík, vítkovický Kasper a jihlavský Bukač!

Telegraficky
V přípravě na čtvrtfinálová utkání Pohání
evropských mistrů s Bonficou Lisabon absol
vovala pražská Dukla 1 1 přátelských zápasů
v Řecku, v Mexiku a v San Salvadoru; sedm
utkáni Pražané vyhráli, třikrát hráli neroz
hodně a pouze v 1. zápase v Mexiku prohráli
s mexiickým Quadalajara 0:2, když dosáhli
pěkného aktivního brankového poměru 18:6!
— Dukla Praha je už pátým čs. teamem, který
se střetne s Beníikou Lisabon! Styky s portu
galskými fotbalisty zahájilo mužstvo Unionu
Žižkov, které v r. 1922 porazilo Benfiku 4:3,
prohrálo však odvetu 1:2. Druhým čs. teamem,
který zavítal na hřiště Beníiky byl Nuselský
SK, který porazil Portugalce 2:0. Nejlépe však
obstála železná Sparta, která v r. 1924 dekla
sovala Benfiku Lisabon na její půdě 5:0 a o
rok později 5:1. Pak došlo k 35-lelé přestáv
ce, kterou přerušilo mužstvo RH Bratislavy,
které v r. 1959 prohrálo s lisabonskými fotbaJisty 0:2. — V Praze zemřel ve veku 54 let
dlouholetý pracovník čs. fotbalového svazu
a novinář J.Vogel. — Čs. národní mužstvo vy
hrálo v Goteborgu mezistátní utkáni v házené
nad Švédském 19:16, — muži Dukly Praha po
porážce v Lipsku s DHfK Lipsko 9:14; zvítě
zili v odvetě nad tímto soupeřem doma 21:11,
a postoupili do semifinále Poháru evropských
mistrů v házené o sedmi hráčích!
Čs. hokejové národní mužstvo vydíralo v
Praze nad Kanadou i odvetné mezistátní utka
ní, tentokrát 3:1 (1:1. 0:0 a 2:0), po výkonu,
jaký prv Pražané ještě neviděli! Góly vsítili:
Jiřík, Starší a V. Bubník. — Po těchto připravných zápasech nominoval trenér J. Anton
17 hráčů pro světový šampionát ve Stock
holmu! Jsou to: brankaři Mikoláš (Vítkovice)
a Dzmilla (Bratislava), — obránci: Potsch
(Brno), Kasper (Vítkovice), Tikal (Sparta, Pra
ha), Gregor (Bratislava) a Sventek (Plzeň), —
útočnici: Bubník (Brno), Bukač (Jihlav), Vlach
(Vítkovice), — Starší (Bratislava), Vaněk,
Černý (oba Brno), — Dolana (Pardubice), Valtr
(Litvínov), Jiřík (Brno), a desátým útočníkem
je Pryl z Jihlavy.
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Slovíčko nejmenších

Praha. Od začátku roku 1963 došlo v Česko
Spindlerův Mlýn. V noci na 14. únor 1963
slovensku ke 300 větším požárům. Hmotná vyhořela do základů zofavovna Hromovka,
Škoda činí přes dvacet milionů korun. Nej patřící Českému hudebnímu fondu. V letošní
Březen, — za kamna vlezem,
Pražák jde do Masny a žádá půl kila ve větší požár byl ve Frýdlandu, kde vyhořel zá zimě vyhořely dvě podnikové chaty v Horní
duben, — ještě tam budem,
vod Irotex a vznikla škoda sedm a půl milio Malé Úpě a ve špíndlerově Mlýně kiosk Bar
přového. Prodavač: Nemáme.
máj, — půjdeme v háj!
(Z Čech}
Tak mi dejte aspoň půl kila kostí do po nu korun. Při těchto požárech zahynulo 15 lidí. randov.
*
lévky.
Sušice. V obci Prášily byl „přeměněn" kostel
Brno. Pracovníci zahradní architektury stát
Suchý březen, mokrý máj,
Taky nemáme.
na kulturní dům.
ního statku v Želešicích vykopali v lednu, v
bude humno jako ráj.
(Z Čech)
K Čertu! Tak co vlastně máte?
Kutná Ho»a. Dne 18. února 1963 se dožila době krutých mrazů a přestěhovali z Lužánek
Do pěti hodin otevříno.
109 let Antonie Samková z Bludova, která je k novému hotelu Internacionál sedm vzrost
Na svátého Řehoře (12. března)
*
nejslarší občankou v Československu. Stařenka lých kaštanů. Tvoří teď hezkou alej před hote
Na svatýho Řehoře
Kapitalista je po smrti odsouzen do pekla. je stále čilá a může číst bez brýlí. V Česko lem.
led plave do moře,
Před kapitalistickým peklem nestojí ani noha slovensku žije 15 občanů, kterým je přes sto
Praha. Rada národního výboru hlavního
žába
hubu otevře.
(Z Čech)
— všecko se tlačí před peklem komunistic let, většinou ženy.
města Prahy se rozhodla zřídit v historickém
kým. Spatří známého a ptá se:
Ostrava. V Dole Eduard Urx v Petřkovicích středu Prahy „Městskou památkovou reserva
Na svátého Řehoře
■Pročpak chtějí všichni sem?«
šelma sedlák,
No, to máš tak příteli. Říká se všeobecně, došlo 7. ledna 1963 k velkému důlnímu neště ci". Reservace má zaujímat Staré Město, včet
jestli neořc.
(Z Čech)
že tady v tom komunistickém pekle to mají stí, když se náhle provalily vody ze stařin. ně Josefova a Národního divadla, dále Malou
přece jenom lepší. Jednou nemají napláno Vody byly silně nasyceny sirovodíkem. Inten Stranu a Hradčany. Reservace by obsáhla 70
Skřivan zpívá:
vané topivo, po druhé zase jim dojdou ná sita průvalu byla tak veliká, že znemožňovala paláců, 30 církevních objektů a přibližně 370
Já jsem se díval, díval, díval,
hradní součástky pro kleště, mají nedostatek pronikání záchranných čet za odříznutými obytných domů. K vyhlášení pražské reservace
jak sedlák oral, oral, oral,
kotlů a nové zaboha nedostanou a ostatně horníky. Při neštěstí zahynulo devět horníků.
bylo třeba přistoupit proto, že dnešní půdo
na koně volal, volal, volal:
všichni komunističtí čerti pracuji jen podle
Uherské
Hradiště.
Na
jaře
bude
zahájena
rys
Starého
Města
uchovává
hlavní
osnovu
ko

»Vijo,
vijo, vijo, vijo, vijo!«
norem.
stavba centrální teplárny. Objekt je řešen jako munikací z X. století a střed Prahy bohatě
*
(Z Moravv)
*
Švejkovi se podařilo doslal skrz »Železnou rekonstrukce dosavadní kotelny Slováckých ilustruje vývoj všech historických stavebních
Skřivánek:
oponu« a přijde do Vídně. Dá si v kavárně konserváren a nahradí osm menších tepláren, etap a slohů, které jsou dokladem vyspělé
kulturní a tvůrčí schopnosli českého lidu.
Hotuj biče, pohoniče,
malou černou a objedná si u pana vrchního které se měly původně stavět.
Most. Na letošní krutou zimu budou dlouho
Bratislava. Československý úsek Dunaje je
sej, sedláčku, sej!
■ Rudé právom. Vrchní mu zdvořile hlásí:
Jak nebudeš orali,
vzpomínat občané hornické obce Kopist u neustále kontrolován z helikoptéry. Od ústí
>:To nemáme.'
budeš za rok žebrali.
(Z Moravy)
Švejk přijde druhého dne a objedná si zase Mostu. Ve čtvrtek 14. února 1963 silnými mra Dunaje az do Rakouska je celý Dunaj pokryt
malou černou a ^Rudé právo". Vrchní znovu zy narušená hráz vodní popelové skládky po nahromaděnými ledovými krami. Podobná si
BEDŘICH SMETANA
volila tlaku a obyvatelům několika ulic v tuace se vytvořila naposledy 1929 a 1940. Žepokrčí rameny a povídá:
(Narodil se 2. března 1824 —
Kopistech vnikla do bytů. Několik desítek nisté čs. armády jsou připraveni pro případ,
> Řekl jsem vám, to že nemáme.«
zemřel 15. května 1884)
Švejk přijde třetího dne a opět žádá totéž. domů bylo rázem zatopeno. Na pomoc přispě že by bylo třeba ledové barikády bombar
V Litomyšli pořádali hudební akademii. Po
chali hasiči i vojsko a rychle přestěhovali po dovat.
Vrchní už nakvašeně odpovídá:
Brno. Universitní knihovna patří k největším klavírní skladbě obecenstvo nadšeně tleskalo,
Řekl jsem vám přece už včera i přede stižené rodiny do místní sokolovny a hotelů
v Mostě. Cisternové vozy čerpaly vodu ze za knihovnám v Československu. Stovky regálů vstávalo se svých míst a hrnulo se k pódiu,
včírem, že „Rudé právo" není!«
topených bytů a do vniklé trhliny hráze vozili této knihovny chovají 1,300 tisíc svazků knih. aby vidělo malého umělce, který tak krásně
Tu Švejk se spokojeně usměje a povídá:
hasiči zeminu, aby trhlinu zacpali, škoda, Knihovna má rozsáhlé studovny a čítárny a hrál. Kdosi ho vyzvednul hodně vysoko, aby
>'To je právě to, co tak rád slyšímla
která vznikla na bytovém a domovním ma vlastní dokonce i kolem sto tisíc vzácných ho všichni přítomní viděli. Byl to šestiletý
jetku je značná.
historických rukopisů. V roce 1962 vyhledalo Bedřich, syn litomyšlského sládka Smetany.
Praha. V těchto dnech se konal proces proti knihovnu na 300 tisíc čtenářů.
Bylo to jeho první vystoupení a první úspěch.
Čím více rostl, tím více miloval hudbu. Na
západoněmeckému státnímu příslušníkovi Gu
SDĚLENÍ ADMINISTRACE
piano hrával nejraději to, co si sám vymyslil.
V lednu a v únoru vyhovělo mnoho odběra stavu Pohlovi z Heidelsheimu v Německé spol
ZEMŘEL SYN ANTONÍNA ŠVEHLY
telů naší výzvě a uhradilo předplatné na České kové republice, který byl zatčen komunistic
Dne 23. ledna 1963 dotrpěl jediný syn spolu- Když otec poznal velké synovo hudební na
Slovo na rok 1963. Nemáme však technické kými policejními orgány, když navštivil svého budovatele naší první republiky a jejího dlou dání, staral se, aby se mu dostalo dobrého
prostředky, ani nezaměstnáváme administra syna Waltera Pohla ve Vejprtech a jeho man holetého ministerského předsedy Antonína hudebního vedení. Mladíka se později ujal
tivní aparát, abychom každému odběrateli po želku. Všichni byli zatčeni a obviněni ze špio Švehly. Zemřel v pouhých šedesáti letech a byl profesor Josef František Smetana, otcův bra
tvrdili příjem a za předplatné poděkovali. Či náže ve prospěch Německé spolkové republi 29. ledna 1963 pohřben v rodné Hostivaři u tranec, a vzal ho k sobě do Plzně. Seznav
níme tak touto cestou. Odběratele, kteří nám ky a odsouzeni Walter Pohl na třináct roků Prahy. Dr. Antonín Švehla byl velmi vzdělaný, jeho neobyčejné hudební nadání, vymohl mu
dosud předplatné nepoukázali, prosíme, aby žaláře, Gustav Pohl na deset roků a Anna ale zároveň i tichý člověk, který se věnoval u jeho otce dovolení, aby mohl studovat na
hudební škole v Praze. A tak přišel v říjnu
tak učinili neprodleně a zajistili si další odběr Pohlová na šest roků vězení.
jen své rodině a nebyl nikdy politicky, aní
Liberec. V minulém čísle jsme oznámili, že
1843 Bedřich Smetana do Prahy a zasvětil svůj
listu.
veřejně činný. Komunistům však překáželo
1. února 1963 vyhořel horský hotel na Ještě
život hudbě. Byl odkázán sám na sebe, otec
velké jméno, které nosil. Jen proto ho krůtě
du. Škoda činí tří miliony korun. Hotel má
ho nemohl mnoho podporovat a tak se živil
pronásledovali, žalářovali a v uranových do
být obnoven do dvou let a nový projekt před
soukromým vyučováním hry na piano.
lech mu zničili zdraví. Jeho těžký osud je do
pokládá zřízení asi jednoho sta pokojů o jed
Roku 1848 vydal své klavírní skladby, které
kladem komunistické zloby a nespravedlnosti.
z
a
nom až pěti lůžkách, restauraci se samoobslu
měly veliký úspěch. Bedřich Smetana složil osm
Hodonín. Letos, v roce 1.100 výročí příchodu hou a francouzskou restauraci pro sto lidí.
KDO ZEMŘEL: Vladimír Sychra, akad. malíř oper. Jsou to: Bramboří v Čechách, Dalibor,
Cyrila a Metoděje na Moravu, očekává větší V objektu bude instalován i televisní vysílač.
a umělec, prof. Akademie výtvarných umění v Libuše, Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Hubička,
Trnava. Podle hlášení bratislavského roz
Tajemství a Čertova stěna. Kromě toho složil
počet návštěvníků také velkomoravské hra
Praze ve věku 60 let. — Dr. Cyril Purkyně,
diště v Mikulčicích. Ve známém archeologic hlasu dolili členové kolchozního družstva ve býv. ředitel Zoologické zahrady ve věku 68 celou řadu skladeb orchestrálních, klavírních a
kém nalezišti se počítá s větší terenní a sado Velkých Kostelanech za posledních šest měsíců let. — Jiřina Audolenská, roz. Kmochova, houslových. Jeho smyčcové kvarteto „Z mého
do mléka 17 tisíc litrů vody. Přilévání vody do dcera hudebního skladatele Fr. Kmocha. — života" je velmi známé. Také cyklus symfonic
vou úpravou.
Kremnice. Ve státní mincovně vydají vzpo mléka je dnes všeobecný zjev. Kolchozníci si MUDr. B. Niederle, býv. předseda Čs. chirur kých básní „Má vlast" je na pořadech nejen
mínkové medajle a odznaky u příležitost i 250. takto pomáhají nejen k výdělkům, ale i k gické společnosti v Praze ve věku 89 let. — československých, ale i zahraničních orchestrů
výročí smrti Juraje Jánošíka. Medajlonky bu mléku, kterého nemají dostatek ani pro sebe. Klaviristka Noemi Jirečková, zemřela ve Vy a má ctitele po celém světě.
Ostiava. Nedávno hostoval v Ostravě sou sokém Mýtě ve věku 89 let. — Václav Šmída, (Podle Elišky Krásnohorské a Ot. Hostinského)
dou na způsob bývalých dukátů, které se v
době Jánošíkových časů razily v Kremnici. Na bor pražského divadélka Rokoko, jehož druhé profesor gymnasia na Vinohradech a známý
přední straně medajlonku o průměru 26 mm představení v sále na Černé louce nebylo do šachista. — Vilém Ritterhaim, arch. film, studia
končeno, neboť diváci herce vypískali. Při té na Barrandově. — Na Vinohradech zemřel Z VELIKONOČNÍHO TÝDNE NA VENKOVĚ
bude Jánošíkova podobizna.
(Vilém Mrštík: Pohádka máje)
Brno. Brněnské Divadlo bratří Mrštíků, kteié příležitosti prozradil komunistický deník „No Franta Šifner, býv. internacionál. — Prokop
pořádá zájezdy v oblosti Jihomoravského kra vá svoboda", že podobné případy se v Ostra Chramota, varhaník v Cetorasi ve věku 79 let.
Kdo by neměl rád poesii velikonočních dnů,
je, nastudovalo až dosud 135 inscenací a se vě staly již dříve, třeba při filmových festi — Gabriela Pfeiferová, řed. školy v Praze. — provanutých jarními výdechy země, prozáře
hrálo přes pět tisíc představení. Na nedávném valech.
Jan Pustějovský, zástupce Air France v Česko ných tichou nádherou velikého vzkříšení pří
Most. V noci na 23. února 1963 vznikl na slovensku. — V Piešťanech zemřel Jan Vlček rody. Ještě po letech si vzpomínáme, jak na
zájezdovém představení ve Znojmě uvítalo
dole
Maršál
Konev
v
Dřínově
důlní
požár.
z Vinohrad. — Jaromír Burger, vrch. insp. a nás působila chvíle, kdy umlkl hlahol zvonů
dvoumilionfého návštěvníka.
Praha. České hudbě roste mladý nadějný Všichni horníci byli, včas odvoláni a do dolu kontrolor pokladen ČSD. — MUDr. Leopold a po dědinách se rozprostřela vznešená ná
virtuos — čtrnáctiletý Ivan Klánský. Dne 14. sfáralo dvacet členů záchranných čet, aby po Hoffmann z Prahy. — Inž. Václav Macháček, lada Velkého pátku, jejíž ticho rušili pouze
února 1963 měl samostatný koncert v praž žár likvidovali. Během zdolávání požáru do min. úředník. — Antonín Huspeka, úř. I. České děti a skřivánci. U kostela se kupili chlapci,
ském Smetanově museu. Nový umělec se vě šlo k explosi plynu, při níž zahynulo osm pojíšť. v Praze. — Květuše Kvapilová, vdova kteří rázem dvanácté vyrazili od zvoničky,
po kluk. — MUDr. Lad. Hnátek, odb. žen. lé aby oznamovali po dědině, že je poledne.
nuje hudbě od svých šesti let. V posledních členů záchranné čety.
dvou letech studoval hru na klavír ve studiu
Košice. Lednové mrazy přihnaly ze soused kař v Praze. — Dr. Miloš Dvořák z Prahy 7. — Strašlivý řev jejich trgačů a hrkaček táhl po
mladých talentů při lidové konservatoři v Pra ního Polska na východní Slovensko dravou Václav Šedivý, sazeč Melantricha v Praze. — celé vesnici od jednoho konce na druhý.
ze. Pokouší se také o vlastní komposici a už zvěř. Podle odhadu je v oblasti Humenné 150 Josef Bárta, řed. siř. školy v Praze ve věku
Na Bílou sobotu po slavném Gloria, když
jako osmiletý získal první cenu v ústředním vlků, asi 300 rysů a 400 divokých koček. Na 61 let. — Ladislav Švarc, učitel z Nuslí. — Inž. zvony znovu promluvily, bylo radosti po celé
kole soutěže tvořivosti mládeže.
šly se také stopy tří medvědů. Dravcům padlo Ladislav Gita, odb. přednosta min. dopravy vesnici. Oživly chaloupky, oživly statky a všu
Osíruva. Nedávno se konal před komunistic za oběť asi třicet jelenů a srnců a několik set z Prahy. — Josef Matyásko, architekt ve věku de bylo plno chvatu, ruchu a shonu. Selky
kým soudem proces proti skupině pěti mladí menších domácích zvířat. Honci však neměli 60 let. — V Praze zemřel ve věku 85 let inž. utíraly okna, děvčata žehlila a po celé dě
ku, vedené Karlem Koppem z Ostravy, která valný úspěch. Podařilo se jím zastřelit pouze Jan Tichý, vrch. těch, rada ČSD. — Václav dině se šířila vůně teplých koláčů. Všechno se
16. září 1962 přepadla člena závodní stráže dva vlky a dva rysy.
Vojtěchovský, plukovník z Prahy.
chystalo na večerní „Vzkříšení".
dolu Rudý říjen v Ostravě-Heřmanicích a od
A v podvečer kdejaká stará babička a belcizila mu služební pistoli s náboji. Takto vy
havý stařec, dědouškové, sousedé, ženy s dět
zbrojena o půl hodiny později přepadla pří
mi i déty samy, všechno vyšlo na náves a
slušníka městského oddělení Veřejné bezpeč
přidávalo se k průvodu, který kráčel kolem
nosti v Ostravě-Hrušově, který při potyčce byl
kostela. Hudba hrála, zvony zněly, vítr prozraněn. Skupina měla, podle obžaloby, na
víval korouhvemi a čechral vlasy na obnaže
mířeno do západního Německa. Byla zatčena
ných hlavách a roznášel nábožné písně přes
a postavena před soud. Vladimír Rolter byl
střechy statků a mlčící zahrady daleko do ze
odsouzen na sedm roků vězení, Stefan Višnák
lených polí, kde se k spánku ukladali skřivani.
na pět a půl roku a další Iři mladiství celkem
Slunce se už klonilo k západu, když sta
na pět roků. V krátkém času je to druhý pří
řičký kněz s monstrancí vstoupil opět do ko
pad procesu proti mladým lidem, kteří se do
stela, kamž se za ním stěží stěsnal všechen
pustili násilí na komunistických policistech.
průvod. A již v mohutných akordech zaduněly
Podle zprávy z domova je činnost těchto mla
varhany a chrám se naplnil hudbou a zpěvem.
dých lidí namířena proti komunistickému re
žimu.
Brno. Bývalá Masarykova universita v Brné,
Ostrava. Hladem zesláblá srnka zabloudila
dnes Universita Jana Evangelisty Purkyně má
až do středu Ostravy na hlavní Dimitrovovu
stejně, jako pražská Karlova universita rok
třídu. Nechala se chytit a ošetřit. Byla dopra
od roku větší potíže s vyučovacími prostory,
vena do zoologické zahrady.
předeveším s místnosti pro praktická svičení.
Pouze príiodovedecká fakulta je na tom o ně
co lépe. Část učeben a laboratoří této fakulty
je umístěno v bývalé obchodní akademii Dr.
PRODÁM DVÁ KRÁSNÉ ZACHOVALÉ KYJOVE. Beneše v Kotlářské ulici.
SKÉ DÁMSKÉ KROJE za padesát dolarů,
Liberec. Mráz roztrhl ve středu města ply
anebo 200 DM každý. Pište na adresu:
nové potrubí a plyn unikal v takovém roz
Jerry Meyer, 5701 Devereaux, Detroit 10,
sahu, že obyvatelé sousedních domů museli
Mích., USA.
být přestěhování do hotelu.

Čemu se doma směji

Zprávy

měst

krajů
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jubileum tragické smrti Antonína Čermáka

HORNICKÝ SYNEK Z KLADNA
STAROSTOU VELKOMĚSTA CHICAGA
“Z ani glad it was me instead of you” — »Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy!« — tato
slova prones] 15. února 1933 v Miami muž, zasaženy střelou, která byla určena nove zvole
nému presidentu Spojených států, Franklinu Děláno Rooseveltovi. Tímto mužem byl sta
rosta Chicaga, Antonín Čermák. President Roosevelt ho vezl právě do nemocnice, kde Čermák
5. března zemřel.
Dne 10. března 1933 probíhaly v Chicagu za mrazivého počasí největší pohřební obřady,
jaké kdy toto město vidělo. Ulice, kudy se pohřeb ubíral, lemovalo na 500 tisíc diváků.
Ve viastním pohřebním průvodu šlo 30 tisíc osob. Na 255 tisíc se zúčastnilo pohřebních
obřadů na chicagském stadionu. Na 50 tisíc osob přišlo na Český národní hřbitov, kde
byl Čermák uložen k věčnému odpočinku.

Muž, kterého Chicago tak okázale dopro
vodilo na poslední cestě, byl první a dosud
jediný chicagský starosta, jenž se nenarodil
ve Spojených státech, největší politický vůdce,
který kdy v Chicagu vyrostl, jak píše Čermá
kův životopisec Alex Gottfried.
Čermák již za svého života vyvolával u ve
řejnosti vřelou a oddanou reakci, není proto
divu, že dramatické okolnosti jeho smrti při
měly tak velké davy k účasti na jeho pohřeb.
A to nebylo vše. Čermákovo rodné město
Kladno umístilo na jeho rodném domě pamět
ní desku. Za druhé světové války nesla jeho
jméno jedna americká válečná loď. V parku
v Miami, kde došlo v roce 1933 k atentátu,
byl postaven Čermákův pomník. Jedna z hlav
ních chicagských tříd nese dosud jeho jméno
a řada krajanských spolků se jmenuje také
jeho jménem. A loni vyšla v Seattlu na univer
sitě státu Washington obšírná historická a so
ciologická studie profesora Alexe Gottfrieda
"Boss Čermák of Chicago — A study of political leadership" — „Politický vůdce Čermák
z Chicaga — Studie politického vůdcovství",
která zdůrazňuje, že postava českého starosty
města Chicaga, Antonína Čermáka, byla mimo
řádným zjevem nejen mezi americkými Čechy,
ale i v americké politice a historii.

číslo 3., březen 1963

ČESKÉ SLOVO

válce se ihned rozjel na krátkou návštěvu do
Československa.
Nový starosta se hned snažil zlepšit hospo
dářství města a hlavně očistit jeho špatné
jméno jako města gangsterů. To byl také dů
vod, proč byl Čermák vždy v předních řadách
amerických politiků, kteří bojovali proti prohibici. To byla také jedna z příčin, proč se
Čermák jako předák demokratické strany ve
státě Illinois stal jedním z hlavních činitelů v
politickém táboře budoucího presidenta USA,
Franklina Děláno Roosevelta.
Nejen američtí Češi a Slováci, ale i občané
Kladna a celého Československa přijali s nad
šením zprávu, že se Čermák stal starostou
Chicaga. Československá tisková kancelář v
Praze dostala počátkem dubna 1931 z Chica-:;
ga tuto zprávu: „Antonín Čermák, narozený ii
v Kladně, vychováním Američan, ale věrný.'

Illinois, ale Čermák se rozhodl, že do voleb
nepůjde. Roku 1928 byl už tak zvaným „bos
sem" demokratické strany v Chicagu čili hlav
ním mluvčím demokratické strany v tomto
velkoměstě. Roku 1931 došlo k volbám sta
rosty města Chicaga. Čermák se rozhodl kan
didovat na kandidátce demokratické strany a
nad svým protivníkem zvítězil největším roz
dílem hlasů v historii chicagských voleb.
Skvělé vítězství Antonína Čermáka ve vol
bách bylo úspěchem nejen pro kandidáta de
mokratické strany, ale pro každého, komu zá
leželo na dobrém jménu a finančním hospo
dářství Chicaga. Pro většinu občanstva nebyl
výsledek voleb žádným překvapením. Čermák
měl za sebou podporu celé demokratické
strany a dokonce i podporu republikánských
frakcí.

Pomáhal T. G. Masarykovi v zahraničním odboji
Když před první světovou válkou působil
jen v české čtvrti Chicaga, založil tam jeden
z největších českých svépomocných spolků a
též jiným způsobem organisoval český živel.
Za první světové války byl v řadě předních
chicagských Čechů, kteří pilně pomáhali Ma
sarykovu boji proti Rakousko-Uhersku. Pomá
hal organisovat také jiné chicagské ethnické
skupiny. Pomohl jim vytvořit spojenou organiOd třinácti let hornickým pomocníkem
saci, zvanou United Societies of Chicago a po
Antonín Čermák přijel do Spojených států řadu let byl tajemníkem tohoto významného
jako jednoletý hoch spolu se svými rodiči, An sdružení chicagských národnostních skupin. Po
A. Čermák s F. D. Rooseveltem roku 1930.
tonínem a Kateřinou Čermákovou, kteří se do
Ameriky vystěhovali roku 1874 za třetí vlny
české emigrace. Starý Čermák byl podobně
DIVADELNÍ HRA O JANU MASARYKOVI
jako jeho otec kladenským horníkem a do
Ameriky se vystěhoval z hospodářských dů
vodů. Rodina se usadila nejdříve v chicagské
české čtvrti, ale brzy odešla do sousedního
Tragická smrt Jana Masaryka zapůsobila před patnácti lety hlubokým dojmem na širo
městečka Braidwood, kde byly doly. Mladý
kou americkou veřejnost. Jan Masaryk se těšil ve Spojených státech velké oblibě jak u úřed
Antonín tam chodil do školy jen asi dva nebo
ních kruhů, tok i u prostého lidu. Byl znám nejen jako syn velkého otce, zakladatele malé
tři roky. Ve třináctí letech už pracoval jako
středoevropské republiky, a americké matky z Brooklyna, ale i jako dobrý člověk, politik,
pomocník v dolech a roku 1889 vedl dokonce
diplomat a státník. Proto jeho smrt v březnu 1948 byla pro americký lid nejen tragedií ob
skupinu horníků při vyjednávání o vyšší mzdy.
líbené osobnosti, ale i určitou osobní ztrátou, a dramaticky znamenala víc, než sám komu
Když správě dolů pohrozil slávkou, byl pro
nistický puč v únoru 1948.
puštěn — a to asi rozhodlo o jeho budoucí
životní dráze. Odešel totiž do Chicaga.
Osobní i národní tragedie, kterou byla být organisován, mobílisován, vyzbrojen a
Jako 16-leiý hoch Čermák bydlel ve čtvrti
musí být veden do bitvy. A kde jsou vůdcové?
zvané Česká Plzeň a pracoval jako brzdář na tragická smrt Jana Masaryka, je nyní námětem
divadelní hry „Dlouhá noc", k jejíž premiéře Kde je organisace? A zbraně?
městské dráze. Později vodil na pouliční dráze
Zahraniční ministr: Co se zbraní týče —
koně, který táhal vozy do kopce. Když bylo došlo 6. února 1963 v Tallahassee na Floridě.
President (ho přeruší): — zbraně — ne však
Hru napsal známý americký dramatik, MauČermákovi 19 let, starého koně, který táhal do
rice Valency, který je profesorem srovnávací za tři měsíce, ne příštího roku, ale hned! Dnes
kopce vozy místní dráhy, koupil a zařídil si
literatury na Columbijské universitě v New večer! Mimo to je tu jiná věc, kterou jako
povoznictví a obchod s dřívím. Za dva roky
Yorku. Podkladem k dramatu mu byl román hlava státu musím brát do úvahy.
se mu vedlo už lak dobře, že se mohl oženit
Zahraniční ministr: Rusko?
„Zahraniční ministr", který napsal kolem po
s dcerou českých přistěhovalců, Marií Hořej
President: Kdyby došlo k občanské válce,
stavy Jana Masaryka italský novinář a diplo
šovou, za čtyři roky si postavil v české čtvrti
mat Leo Lania. Lania byl totiž za komunistic Rusové by neseděli stranou a nedívali by se
svůj vlastní dům, a roku 1902, kdy se stal
kého puče v roce 1948 v Praze. Divadelní hru netečně. Vmašírovali by do republiky.
členem sněmovny státu Illinois, měl již pět
nastudovala a sehrála dramatická škola státní
Zahraniční ministr: A západní mocností?
nebo šest vlastních vozů a 12 až 15 zaměst
President: Hovořil jste s americkým velvy
university v Tallahassee na Floridě. Režii měl
nanců.
Richard Fallon a technickým poradcem byl slancem?
Vstup do politiky
profesor Floridské státní university, Dr. Viktor
Zahraniční ministr: Nemohl jsem se s ním
Už ve svých dvaceti letech se začal zajímat
Momatey, který je slovenského původu. V dostat do siyku.
o americkou demokratickou stranu a o místní
hlavní roli ministra zahraničí vystoupil profe
President: Přirozeně. Nedostal žádné in
politiku. Bylo to samozřejmě v české čtvrti,
sionální americký herec Paul McGrath.
strukce a proto neví, co má dělat. Západní
zvané Česká Kalifornie, anglicky Lawndale,
Hra „Dlouhá noc" shrnuje osud, tragedii a mocnosti se nepohnou. Jsou unavené z bojo
kde Čermák začal, odkud byl po celý život
dilema ministra Jana Masaryka, který se ve vání. Chtějí mír. Právě tak jako před desíti
podporován a které také zůstal vždy věren.
hře jmenuje Karel Moravský, — během jedné, lety v době Mnichova...
Gottfried píše, že se tato čtvrt časem vyvinula
jeho poslední noci. Autor se nesnaží zrekon
ve význačnou jednotku Chicaga se svým vlast
struovat historická fakta únorového puče a
Podle hry trpký kalich ministra zahraničí
ním charakterem. Když Čermák přijel do Chi
tragické Masarykovy smrti, protože ty zřejmě malé demokracie není ještě vyprázdněn, když
caga, mělo město jen jeden milion obyvatel.
stále ještě zůstávají státním tajemstvím komu si ministr uvědomí bezmocnost svoji a svého
Když se stal jeho starostou, mělo tri miliony,
nistického režimu v Praze. Autorovi ani o národa. Komunisté zneužívají jeho populární
z toho 200 tisíc občanů českého a slovenského
historická fakta nejde. Snaží se jen intuitivně ho jména i osobní preslyže k tomu, aby uklid
původu. Čermák byl tedy starostou města,
vyložit problém jedné malé středoevropské nili národ, než se budou moci plně chopit
které mělo po Praze a Vídni největší počet
demokracie. Ministr Karel Moravský je sym moci. Ministr Moravský se proio rozhodne
českých obyvatel.
bolem této demokratické země, která se ne podat demisi, ale oni tam nekončí jeho role.
Čeští přistěhovalci v Americe měli původně
zaviněně octne uprostřed neúprosných sil Je na něj učiněn nátlak. Sovětský velvyslanec
blíže k republikánské straně, protože ji spo
studené války.
Ivanov, který je karikaturou Valeriana Zorina,
jovali s Lincolnem a s jeho bojem proti otroc
PROB1ÉM ČESKOSLOVENSKA JE ZACHY intervenuje na příkaz Moskvy, avšak největší
tví. Roku 1883 byl však v Chicagu nominován
CEN V TOMTO DIALOGU:
nátlak na ministra učiní mefistofelský sekretář
demokratickou stranu první Čech do městské
President: Nedá se nic dělat. Komunisté při Josef Munda, jehož postava do jisté míry při
rady a od té doby začali chicagští Češi pod
vedli do města ozbrojené muže z celé země. pomíná Zdeňka Fierlingra. Je to ministrův
porovat demokraty. Není proto divu, že se
Je jich tu tisíce!... Na policii se už nemůže dávný přítel a tyká si s ním. Mezi oběma
také Čermák rozhodl pro demokratickou stra
me spoléhat.
dojde k faustovskému dialogu tohoto znění:
nu, která se nakonec stala jeho osudem.
Zahraniční ministr: Tak mobilisujte armádu!
Čermákova politická kariéra byla obdivu
President: A proč si myslíte, že armáda je
hodná. Nejdříve stoupal po žebříčku místních
Munda: Nebuď takový reservovaný vůči
spolehlivá? Ministr národní obrany sympatisuje
politických funkcí, roku 1902 byl zvolen čle
$ komunisty. Vyšší důstojníci byli buď podpla mně, Karle! Momentálně jsme ovšem na opač
nem sněmovny státu Illinois, brzy poté se stal
ceni nebo odstraněni a nahrazeni spolehlivěj ných stranách barikády. Ale přesto jsme staří
členem chicagské městské rady, roku 1919 byl šími. Ale to není ten největší problém. Hlavní přátelé. Je snad nějaký důvod pro to, že by
jmenován mluvčím demokratů v městské radě
problém je, že ministerský předseda jedná chom nemohli spolupracovat?
a roku 1921 byl zvolen předsedou sborů komi přesně v rámci ústavy... Já nemám právo
Zahraniční ministr (pokrčí rameny): Spolu
sařů okresu Cook, ve kte.rém leží město Chi
pracovat?
se do věci míchat.
cago.
Munda: A proč ne? Ty mně nedůvěřuješ?
Zahraniční ministr: Tak tedy dojde ke komu
Ale já ti důvěřuji, Karle. Proto ti říkám docela
nistické diktatuře!
Zvolen přesvědčivou většinou starostou
upřímně: Vláda považuje tvou podporu za
V několika dalších letech došlo k zvratu,
President: Ano!
Zahraniční ministr: Apelujte k národu, pane bezpodmínečně nutnou. Udělá vše možné, aby
když se ucházel o kandidaturu do senátu a
si ji získala.
prohrál. Tehdy se uvažovalo také o tom, aby presidente! Národ se bude bít.
Zahraniční ministr: Vláda m; lichotí.
President: Národ by se bil, ale nejprve musí
se ve volbách ucházel o funkci guvernéra státu

Dlouhá, poslední noc svobody

svému českému původu, člen Sokola a jiných
česko-amerických organisací, byl zvolen vel
kou většinou starostou města Chicaga. Česko
slovenská Amerika, která k jeho zvolení při
spěla svými silami, je nadšena výsledkem vo
leb. Oznamte tuto zprávu časopisům, Národní
radě, městské správě, sněmovně a vládě..."

Obětí atentátu na presidenta Roosevelta
Antonín Čermák věnoval zájmům Chicaga
vše — nakonec i svůj život. V únoru 1933 nejel
na Floridu, jak to činí v zimě mnozí Ameri
čané, odpočívat. Jel tam na poradu s nové
zvoleným presidentem Spojených států, Roose
veltem. Dne 15. února 1933 vítaly v parku v
Miami tisícové zástupy presidenta, který se
vracel z desítidenní rekreační cesty na moři.
O půldesáté večer se presidentův automobil
zastavil uprostřed hustého davu. President
usedl na zadní sedadlo a začal krátký projev.
Když projev skončil, ozvaly se střelné rány.
Byl to revolver pomateného italského anar
chisty Zangary, který chtěl zastřelit Roosevel
ta. Roosevelt však nebyl zasažen. Místo něho
byly postřeleny čtyři osoby, které stály u
jeho automobilu. Jednou z nich byl Antonín
Čermák. Byl zasažen několik vteřin po skon
čení svého krátkého rozhovoru s Rooseveltem.
Příslušníci tajné služby Roosevelta sice z parku
ihned odvezli, avšak Roosevelt trval na tom,
aby se vrátili. Skutečně se tak stalo. President
se vrátil na místo atentátu, nařídil, aby zraně
ný Čermák byl přenesen do jeho automobilu,
a pak s ním jel osobně do nemocnice. Během
i této cesty došlo k známé výměně slov mezi
Čermákem a Rooseveltem. Čermák se cestou
do nemocnice probral z bezvědomí a když
poznal Roosevelta, tiše řekl: :Jsem rád, že jsem
to byl já a ne vy. — To by vás mělo přesvěd
čit, že se nemate volně pohybovat bez patřič
né ochrany. Tato země vás potřebuje .. .' Pre
sident Roosevelt však na to odpověděl: :>To je
v pořádku, pane starosto. Teď však mám zá
jem jen o vaše uzdravení. Tato země potřebuje
muže, jako jste vy...
Dne 5. března 1933
Antonín Čermák v nemocnici v Miami zemřel.
Podle studií „Náš Čermák" (sepsali Gustav
Drnec a J. V. Welcl r. 1933 v Chicagu) a "Boss
Čermák of Chicago — A Study oř Political
Leadership" (napsal Alex Gottfried, vydal Uni
versity of Washington Press, Seattle 1962)
Zpracoval -vnd-.
Munda: Ale vůbec ne! Ty máš velký osobní
vliv; jak doma, tak i v zahraničí. Vliv větší,
než kdokoli z nás. To je ovšem přirozené.
Tvůj otec tuto republiku založil.
Zahraniční ministr: A proto fy chceš, abych
se zúčastnil jejího pohřbu.
Munda: My potřebujeme tvou pomoc, Karlo.
Zůstaneš-li ve vládě v této přechodné době,
demokratická tradice se udrží... Přechod
bude evoluční.
Zahraniční ministr: Co chceš vlastně ode
mě? Abych přispěl k zničení republiky?
Munda; Republika vykonala svou funkci. My
kráčíme k něčemu jinému, k něčemu vyššímu.
Zahraniční ministr: K čemu? K tyranii? K
teroru?
Munda: Ne! K socialismu...
Munda hraje jako pravý Mefistofeles na
každou strunu. Apeluje na ministrovu čest,
vlastenectví i ješitnost. Když nemá úspěch ani
v jednom případě, uchýlí se i k methodé za
strašovaní; a v pozadí scény se objeví sym
bolický sovětský generál. Ministr se však ne
poddá a rozhodne se pro demisi. Sovětský
generál nařídí, aby byl zatčen. Ministr zahra
ničí se však k poslednímu aktu své svobodné
vůle: S výkřikem „A přece jsem svobodný!"
se vrhne z okna své kanceláře na dlažbu.
Sovětský generál je zaražen, ale brzy si
spokojeně namlouvá: „Nečekané řešení! Aíc
konečně také řešení. Nebude nám už nebez
pečný .. ”
Komunista Josef Munda, který zná lépe svůj
národ, však nepřímo generálovi odporuje:
„Hlupáku! Právě teď se nám stal nebezpeč
ným ..
Divadelní hra „Dlouhá noc" se neskládá jen
z takových politických dialogů. Je v ní hodně
činnosti, napětí i humoru. Ministrův sluha v
jedné scéně charakrerisuje švejkovsky novou
situaci po puči těmito slovy: „Pod Rakušáky
jsme jedli šnitzie, pod Němci buřty a pod
Rusy se naučíme jíst bořšt..."
Pouze hlavní role hry, ministra Moravského,
byla obsazena profesionálním hercem. Ostat
ní úlohy hráli studenti dramatické školy Flo
ridské státní university. Šlo vlastně o pokusné
představeni, jak je to v Americe zvykem. Než
se nová hra dostane na Broadway nebo jinam
na velkou scénu, hraje se obyčejně někde na
malé, zkušební scéně. Proto v Tallahassee mě
la divadelní hra o Janu Masarykovi „Dlouhá
noc" malé, ale vybrané obecenstvo, které při
jalo její premiéru s nadšením. Místní tisk uve
řejnil příznivé kritiky. Zmínil se i o tom, že
sestra ministra Masaryka, o kterém hra po
jednává, žije právě nyní na Floridě. Napsal,
že hra je přesvědčivá a že je. její hlavní po
stavou je tragický hrdina v klasickém smyslu.
Hra podle těchto novin končí sice pohromou,
ale hrdina vítězí. Brutální síla komunistického
státu ho nezlomí.
A je jistě na miste, že hra o Janu Masary
kovi bude mít reprisu v malém floridském
městečku, které se jmenuje Masaryktown,
Masarykovo město.
m (Florida)

