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Velikonoční mír
a studená válka
JAN PRAŽÁK
Jako každý rok bude si i v těchto
dnech křesťanský svět připomínat
slova Zmrtvýchstalého: „Pokoj vám!"
Evangelista Jan sám opakuje v krát
kých deseti verších svého vyprávění
o setkání vzkříšeného, vítězného
Krista s učedníky tento pozdrav do
konce třikrát. (Jan 20, 19—31.)
Dneska slyšíme slovo mír na všech
stranách. Ale žijeme přitom ve stu
dené válce. Mírová propaganda se
stala dokonce součástí této studené
války — a mírové soužití Východu
se Západem je jen útočná zbraň,
válečná taktika jednoho tábera a
proto leží jako můra na táboře dru
hém. Nesmíme si dělat iluze; tohle
není zlomyslné překrucování výroků
dnešních hlasatelů míru, nýbrž smut
ná skutečnost. Jak rád by každý
křesťan slyšel v jejich okázalém vo
lání po míru ohlas Kristových slov!
Jak rádi bychom jim věřili! Ale nejde
to.
Proč?
Máme ještě všichni v dobré paměti
poslední — a ti starší z nás i před
poslední — válečný požár. Bojíme se
atomové války. Odsuzujeme ji. Ale
nemůžeme se dát ukolébat propa
gandou míru, která není upřímná,
nebo snad je upřímná jen natolik, na
kolik někdo ještě není prozatím dosti
silný, aby nás mohl napadnout, a
proto mu vyhovuje mír k podvratné
činnosti.
Sovětský mír, sovětská koexistence
v míru nemá bohužel s mírem, který
nám přinesl vzkříšený Kristus, nic
společného. Není to Boží mir, proto
že neuznávají Boha. Není to pokoj
lidí dobré vůle, protože právě ta
dobrá vůle jim chybí.
Kristus nám přinesl mír, protože
nám přinesl svobodu. Mír předpoklá
dá svobodu, svoboda předpokládá
spravedlivý pořádek. Proto napsal
svátý Augustin, že mír je stabilita
právního řádu, klidné trvání spra
vedlivého pořádku mezi lidmi a Bo
hem a mezi lidmi navzájem. Jen na
spravedlnosti je možno budovat trva
lý mír. Dokud existuje organizovaná
nespravedlnost, organizovaná nesvo
boda, není možno zabezpečit mír.
Pokojné soužití s nespravedlností a
nesvobodou by bylo jen nebezpeč
nou letargii vůči zlu. A taková letar
gie nezůstane beztrestná. Skončí to
nutně všechno buď všeobecnou ne
spravedlností nebo všeobecnou ztrá
tou svobody — nebo, nedej Bůh,
všeobecnou hroznou a nespravedli
vou válkou. Nespravedlivou proto, že
není nevyhnutelná. Že by byla za
viněná.
Zaviněná
nespravedlností
jedné a letargií druhé sírany.
Kristův mír není jen protikladem
války. Není to labilní rovnováha mo
cenských sil ve světě. Tím méně
potměšilý úšklebek po zuby ozbro
jeného soupeře, který čeká jen na
vhodný okamžik k výpadu. Kristův
mír je svoboda, svoboda synů a dcer
Božích. Láska mezi bratry, jejichž sou
žití je řízeno spravedlivým pořád
kem.
Kristův mír začíná v srdci a v duši
každého jednotlivce. Kdo otročí své
touze po moci, své pýše a svým
vášním, nemůže být ani tvůrcem ani
hlasatelem míru. Kdo se vědomě pro
dává, zbavuje své svobody jen za
hmotné výhody, nese v sobě zárodek
válečného požáru.
Proto pro nás musí být letošní
velikonoce velmi vážnou připomín
kou a důrazným napomenutím: strach
je špatný rádce! Jen radostná svo
boda v lásce a spravedlnosti je zá
rukou trvalého míru. To však musí být
„ta svoboda, ke které nás Kristus
osvobodil", jak říká svátý Pavel v
listu Galaťanům.
Kristovo vzkříšení je vítězství živo
ta nad smrtí, dobra nad zlem, spra
vedlnosti nad hříchem, svobody nad
otroctvím. Je to i naše vítězství. Ví
tězství všech lidí dobré vůle. Protože

Po patnácti letech komunistického panování v ČSR

« Situace je značně těžká»
Nodpis článku je citátem z projevu, ; ovšem najednou, ale postupně na
který měl Antonín Novotný, hlava růstaly od roku 1960". Když si však
státu a šéf KSČ na tzv. celokrajském přečtete všechno co řekl o železni-:
stranickém aktivu v Ostravě ve čtvr cích a o výrobě, pak zjistíte, že ve
tek dne 21. března t. r. Obsah jeho všech odvětvích lze mluvit o pozvol-,
řeči zastiňuje všechny ostatní události né se množících krizových zjevech. I
minulého měsíce a proto mu dnes 1 Jestliže Novotný uvádí rok 1960 jako
chceme věnovat patřičnou pozornost. jejich prvopočátek, nepostrádá to
Je to přiznáni pokračujícího roz určité pikantnosti.- V onom roce to
kladu hospodářství (slovo „krach" by tiž — dne 11. července — byla vyskoro bylo na místě) a doznání, že ! hlášena tzv. Československá sociali
s politikou dnešního vedení komuni stická republika s novou takzvaně
stické strany Československa nesou socialistickou ústavou. V onom roce
hlasí široké vrstvy obyvatelstva; ne : byl taky ovšem vypracován třetí pěti
ní přehnané, řekneme-li, že se proti letý plán, v jehož reálnost věřilo teh
němu formuje opozice i v komunistic dy jen vedení KSČ. Názory všech
pochybovačů (patřili jsme k nim) se
kých řadách.
ukázaly být pravdivé: Loni v létě
Krize na pokračování
tato pětiletka ve velmi útlém věku
Mluvě o „složité" situaci, která
zkrachla.
vznikla v dopravě v průběhu letošní
Nepěkně se vyvíjí i improvizovaný
tvrdé zimy dovodil Novotný, že „sou
časné obtíže a nedostatky nevznikly plán na letošek.

„Rozsah nesplněných úkolů v prů
myslu, stavebnictví a v dopravě do
sáhl za první dva měsíce nebývalé
výše", pravil Antonín Novotný úvo
dem své řeči a sdělil několik údajů,
které si ocitujeme:
„Jen u průmyslu dosahuje za dva
měsíce schodek oproti plánu téměř
jednu miliardu korun... Předpoklá
daný schodek v objemu stavebních
prací bude činit asi jednu miliardu
200 milionů Kčs... Proti plánu bylo
dodáno pro pořtebu obyvatelstva za
leden a únor o 250.000 tun uhlí mé
ně ... Ztráta loňského roku v země
dělské výrobě činí více než jednu
miliardu korun ..." A podobně.
Jak se tato situace bude řešit? O
tom hovoří Novotný — číslo jedna
mezi těmi, kdo za ni odpovídají —

(Dokončení na str. 2.)

Tak zle u nás nikdy ještě nebylo

Nekonečná zásobovací krise v CSR
liardy, sedm set milionů korun a úro trně po celý rok. Ministr potravinář
veň rostlinné produkce je dnes o ského průmyslu Krosnář to v posla
14% nižší, než byla před čtvrtstole necké sněmovně přiznal a zároveň
tím. Oproti době před 25 roky sklí prohlásil, že bude třeba, aby rodiny
zíme jen asi polovinu brambor, má počítaly s tím, že budou muset maso
me o 400.000 méně krav a o plných částečně nahrazovat sádlem a mar40% méně drůbeže. Vyrábíme celkem I garinem. To znamená, že se mají
asi o 23% méně mléka a každá sle spokojit s omaštěnými brambory. Levpice ročně snáší o 14% méně vajec. I né to nebude, poněvadž 1 kilo sádla
Již od loňského pololetí se vybíjejí 1 stojí 28 Kčs (to je skoro čtyři dolary)
základní stavy domácího zvířectva. a zda ho bude k sehnání dost, není
Do letošního prvního ledna se tím příliš jisté.
snížil počet skotu o 135 tisíc kusů,
Je příznačné, že se u nás zásobo
krav o 41.000 a slepic o půl druhého vání zhoršilo úměrně k tomu, jak se
milionu. I přesio však ani v této době kolchozy zmocňovaly půdy samostat
nebylo nikdy na trhu masa dostatek, ných rolníků a malorolníků. To pro
o jeho špatné jakosti ani nemluvě. to, že se na zkolektivisované půdě
Nejhorší následky bude mít ovšem vyrábí podstatně méně, než dovedou
vybíjení krav, které dosud pokračuje. soukromí hospodáři. Potvrzují to i
Přitom je kritický nedostatek krmiv statistické údaje,' které režim uveřej
a užiikovost podvyživeného zvířectva nil za rok 1961. Toho roku bylo u nás
stále klesá. Dodávky mléka se proto
zkolektivisováno 9iy2% půdy, ale vy
v letošním prvém čtvrtletí plnily sotva robilo se na ní jen 72%% mléka. To
na 90% a městští spotřebitelé ho pro znamená, že samostatní rolníci, kteří
ti stejnému období loni dostali asi o hospodařili pouze asi na 8%, vyrobili
sto milionů litrů méně. Stejně zlá si
plných 27%% mléka. U vajec je po
tuace je u vajec, jejíchž dodávky byly měr ještě křiklavější. Rolníci jich vy
v prvním čtvrtletí splněny jen asi ze
robili přes 60%, kdežto kolchozní
tří čtvrtin a spotřebitelé jich dostali družstva a státní statky dohromady
méně přibližně o 80 milionů kusů.
Pro nedostatek mléka režim také sotva 40 procent. Každý si umí před
omezil výrobu sýrů a tvarohu. Na stavit, jak by u nás bylo ještě nepo
děje na zlepšení zásobování není ani měrně hůře, kdyby zbývající rolníci
pro další měsíce a kritický nedosta a drobní chovatelé k zásobování obytek masa, mléka a vajec potrvá pa ' vatelstva tak vydatně nepřispívali.

Ačkoli je od ukončení druhé svě
tové války už osmnáct let, v dneš
ním Československu je kritický nedo
statek potravin a fronty před ob
chody nedílně patří ke každodennímu
životu našich občanů. Nejhorší však
je, že se zásobovací situace nelepší
a je stále svízelnější. Rodiny si již
zvykly, že výdaje jen za základní
potraviny pohltí přes polovinu je
jích příjmů; zvykly si také na to, že
něco vždy chybí — jednou je to ze
lenina nebo ovoce, jindy mouka nebo
brambory. Nově rostoucí nedostatek
masa a mléka, másla i sádla, sýrů
a vajec však vyvolává hluboké roz
trpčení a otevřenou nespokojenost.
O slibovanou nápravu se režim ne
postaral a zásobovací krise bude le
tos zřejmě katastrofálnější, než kdy
koli byla. Jednou z příčin je úpadek
výroby zkolektivisovaného zeměděl
ství, druhou je selhání dodávek chle
bového i krmného obilí ze Sovětské
ho svazu. Přitom československý vý
voz do Sovětského svazu se soustav
ně zvyšuje. Proto nám v SSSR už
čtvrtý rok zamrzají stamiliony. Na
nákup potravin na západě chybějí
pak prostředky; není je čím platit —
nejsou hodnotné valuty ani průmys
lové vývozní zboží.
Z domácí rozvrácené zemědělské
výroby nelze však národ uživit. Loni
klesla její hodnota o další dvě mi

Bude světový sjezd Čechoslováků?

Zastupitelstvo Rady svobodného Československa zasedalo
Ve dnech 23. a 24. března 1963 se
šlo se v New Yorku zastupitelstvo
Rady svobodného Československa,
aby posoudilo činnost výkonného vý
boru za uplynulé dvouleté funkční
období, zvolilo nové orgány RSČ, a
prodiskutovalo řadu důležitých otá
zek vnitřně a zahraničně politických.
Schůze se konala za účasti 40 členů
zastupitelstva. Jednání řídil dr. Juraj
Slavik. Prvá část zasedání byla věno
vána otázce členů zastupitelstva, kteří
vytvořili t. zv. Výbor pro svobodné
Československo. Po velmi podrobné
debatě se převážná většina přítom
ných členů zastupitelstva postavila na
stanovisko, že 16 členů, kteří podepsali prohlášení Výboru pro svobod
né Československo, se postavili mimo
rámec RSČ.
Předseda odstupujícího výkonného
výboru RSČ, dr. Petr Zenkl, přednesl
Kristus se nejen narodil a zemřel zc
všechny lidi, i jeho vzkříšení bylo a
je skutečnosti, která se týká všech
lidi.
(Dokončení na str. 2.)
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velmi obsáhlou zprávu o činnosti RSČ (v druhém kole budou členové za
za uplynulé období. Referoval o radě stupitelstva, kteří nebyli na schůzi v
významných a úspěšných akcí na New Yorku přítomni, hlasovat lístky).
amerických vládních místech, v kon Vzhledem k téměř jednomyslné vol
gresu, ve Spojených národech; o vy bě a značnému počtu přítomných čle
dání knihy Československo, almana nů, dá se očekávati, že navrhovaní
chu T. G. M., a dalších publikací; o । funkcionáři budou potvrzeni i v dru
černých stanoviscích zařazených do hém kole voleb. Předsedou zastupi
zápisu amerického kongresu; o akcích telstva byl znovu zvolen — čí lépe
ve svobodném světě (na př. v Mexi navržen přítomnými členy zastupitel
ku, Brazílii, Guinei), jimiž bylo účelně stva — dr. Juraj Slávik. Za místo
a úspěšně čeleno komunistické pro předsedy byli navrženi Čenek Torn a
pagandě; o zákrocích ve prospěch Gabriel Šarkanie. Za členy nového
politických vězňů v Československu. výboru byli navrženi: Michal FedorŘada členů zastupitelstva vyslovila v ňák, Kornel Filo, Jozef Horvath, Ma
debatě o zprávě dr. Zenkla upřímné těj Josko, Adolf Klímek, Radomír Lu
uspokojení — a mnozí překvapení — za, Otakar Machorka, Ján Papánek,
nad tak rozsáhlou a úspěšnou čin Ján Prochotský, Vávro Ryšavý, Fran
ností výboru RSČ, a vzali s uspoko tišek Schwarzenberg, Petr Zenkl a
jením na vědomí, že činnost RSČ je Jaroslav Zich. Do kontrolní komise
uznávána a oceňována jak americ byli navrženi Jarmila Uhlířová, Miku
kými, tak i jinými zahraničními ofi- láš Ferík, Josef Voženílek.
Po provedení voleb se zastupitel
ciálními místy.
Po schválení finanční zprávy, kte- stvo zabývalo podrobně situací v
rou podal finanční referent dr Matěj Československu na podkladě referátu
Josko, a udělení absolutoria odstu- předneseného dr. Jiřím Horákem, vý
pujícímu výboru, bylo provedeno vojem mezinárodním (zprávu přednesl
(Dokončení na str. 2.)
prvé kolo voleb nových orgánu Rady

PRŮKOPNICE
MÍRU
PŘEMYSL PITTER
Je lomu právě deset Jet, co zesnula
v starobinci českobratrské církve v
Myslibořicích na Moravě ve věku
devadesáti let vzácná česká zena,
spisovatelka Jindřiška Wurmová.
Který Moravan by nebyl znal jméno
této vynikající pracovnice pro mír a
průkopnice všech obrodných snah a
směrů!
Málokterý život ženy byl tak bo
hatý, tak naplněný sebeobětavou pra
cí, a to v době, kdy ještě nebylo
samozřejmostí, aby ženy se staraly o
víc než o vlastní rodinu. Svou působ
ností dokázala, jak i žena může velmi
obohatit veřejný život. Tím přispěla
k povznesení ženy a k uznání jejích
práv víc, než mnoho theoretických
prohlášení o rovnoprávnosti žen. Jin
dřiška Wurmová nejednala z něja
kého intelektuálního přesvědčení; mě
la láskyplné srdce a proto pomáhala
slabým a trpícím všeho druhu. Z živé
křesťanské víry cítila spoluodpověd
nost za bližní. Její kongeniální pří
telkyně spisovatelka Pavla Moudrá
napsala v r. 1933 k jejím sedmdesáti
nám: ^Vskutku celý její den, a jistě
i v přemýšlení mnohá hodina noční,
je naplněn činorodým působením, ne
únavnou ochotou k pomoci bližním,
snahou o lepši příští, plány a návrhy,
za nimiž, následuje hned skutek.?
Všude pátrala po příčinách nesouladu
a bolesti a neohroženě je potírala.
Mnoho sil vydala v boji proti alko
holismu. Šla ve stopách Masarykoxých, který ji byl vzorem a rádcem.
Ó hnutí protialkoholní má nemalou
zásluhu. Není náhodou, že právě v
jejím Brně se v první republice toto
hnutí tak silně rozvinulo.
Není v krátké vzpomínce možné
vypočítat všechny zásluhy Jindřišky
Wurmové. Jsou veliké a četné. Byla
pilným rozsévačem myšlenek dobra
a lásky. Ochrana matek a dětí, péče
o mladistvé provinilce, o mrzáky a
opuštěné nemocné, práce v »Českém
srdci« a Červeném kříži, ochrana zví
řat — to vše spadalo do jejího pro
gramu. Překypovala iniciativou, byla
průbojná a vytrvalá. Do vysokého
věku se starala o druhé a tím si
uchovala mladistvého ducha. Mladé
učitelky se zálibou vyhledávaly její
společnost, když bývala v Luhačovi
cích na léčení. Vždy od ní odcházely
osvěženy a podníceny k hlubšímu
působení ve vlastním okruhu.
Když jsme v r. 1948 slavili v Brně
její pětaosmdesátku, pronesla bez
přípravy skvělou řeč, kterou zakon
čila básní kteréhosi klasika. Měla
neobyčejnou paměť, kterou ani vy
soký věk neoslabil. Nebála se mi po
slat láskyplný pozdrav do exilu. Sou
dím, že si zachovala duševní svěžest
až do skonu.
Byla dcerou seniora evangelické
církve a národního buditele Benja
mina Pleischera, přítele Kollárova.
Narodila se 8. února 1863, v době,
kdy bylo v našich zemích ještě velmi
málo příležitosti pro vzdělání dívek.
Měla to štěstí, že byla pozvána —
jako i jiné dcerky farářské — evan
gelíky ve Švýcarsku, aby tam do
plnila svoje vzdělání. Z jejího po
bytu tam máme skvostnou literární
perličku
deníku sedmnáctiletém, z
něhož mluví čistá dívčí duše. V ci
zino se jí otevřel širší svět, než jak
jej mohla poznat na moravském ven
kově. Široký světo^' náhled byl i
znakem její veškeré pozdější čin
nosti, třebaže stále směřovala k po
vznesení domácího moravského lidu.
Devatenáctý květen, úmrtní den
Jindřišky Wurmové, je zvláštní sho
dou i výročním dnem zahájení první
konference mírové v Haagu v roce
1899. Haagská konference se stala
mezníkem v jejím životě. Při této
příležitosti měla v brněnské »Vesně*
svou první mírovou přednášku. Tím
zahájila celoživotní úsilí o sblížení a
smíření národů. Již v r. 1912 založila
v Brně ^Mírovou jednotu '. Tuto čin
nost přervala na čas první světová
válka, ale právě v té se osvědčilo
humanitní úsilí Jindřišky Wurmové
nejvíce. Dovedla si zjednat přístup
do nemocnic a snažila se mírnit utr
pení vojáků. Starala se o přemisťo
vání českých vojínů z nemocnic v
jiných zemích do vlasti. Povzbuzovala
je slovy a vhodnou četbou, dokud jí
v tom rakouská policie nezabránila.
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ČESKÉ SLOVO
(Dokončení se str. 1.)

Spolu s Pavlou Moudrou vydala pred samým
vznikem války » Mírové čítanky#, které byly
policii zničeny, ale po válce znovu vydány ve
dvou dílech. Zastávala se těch, kdo z důvodů
svědomí odmítali vojenskou službu a byli od
suzováni k dlouhým (restům. Význačně se
uplatňovala v Alianci křesťanských církví pro
pěstování mezinárodního přátelství a v Mezi
národní lize žen pro mír a svobodu. Na čet
ných mírových konferencích v zahraničí získá
vala úctu českému národu. Doma konala ne
sčetné přednášky, kázala v kostelích 1 ve vě
zeních, přispívala do mnoha časopisů. Napsala
knihu o mírovém hnutí a životopis švýcarské
ho vychovatele Pestalozziho. Hovořila k dětem
ve Školách o míru a přátelství a děti ji proto
nazývaly umíravou tetičkou#.
Je tomu téměř čtyřicet let, co jsem poznal
Wurmovou na konferenci mezinárodního kře
sťanského mírového hnutí, která se konala ve
valašském Štramberku. Vzpomínám, jak si
svou srdečností získala oblibu nejen všech
delegátů různých národností, ale i samého
civilního policisty, který byl vyslán, aby po
dal zprávu o našich jednáních. Někteří čeští
řečníci hodně překročili meze dané zákonem
a Jindřiška Wurmová tušila následky, které
jim hrozily. Dovedla však policistu získat tak,
že jeho referát nikomu neublížil. Rečník, který
přednášel německy, anglicky nebo francouz
ský' mohl být jist, že jeho řeč, překládaná
Jindřiškou Wurmovou, bude podána nejen ob
sahově věrně, ale nadto tak skvělou formou,
že často teprv v jejím překladu nabyla půso
bivosti.
Do vysokého věku zůstala Wurmová duší
práce mírové v našich zemích. Ano, duší, ne
boť tehdy práce mírová měla duši; nebyla ša
lebnou politickou propagandou, nadiktovanou
shora. Vyvěrala z ryzí lidskosti a křesťanské
víry ušlechtilých jednotlivců. Vyžadovala sí
průkopnických povah, statečných srdcí, lidí,
kteří se nebáli za to platit i osobními obětmi.

Dvě rozdílné krise
V západních spojeneckých vztazích po válce
nikdy nebyla doba úplné a dokonalé shody a
pohody. Vždycky byl někde na obzoru, když
ne přímo nad hlavami, mráček, z něhož mohlo
aspoň pršet, když už ne bouřit. Ale nejkritič
tější situace tehdejší jsou idylou proti součas
ným normálním situacím. Mnoho lidí proto svě
šuje resignovaně hlavu a málem podléhá zou
falství. Británie nemůže do Evropy, Francie
chce mít vlastní nukleární údernou sílu, Ně
mecko nesmí obchodovat s východem a Bri
tánie chce, problémů vskulku nad hlavu. Za
pomíná se ovšem, z čeho tyto projevy rozkolu
pramení, ze skutečnosti, která je sama o sobě
nad jiné radostná. Poválečná Evropa, zničená
léty zkázy, soustřeďovala se tehdy skoro vý
lučně na dílo obnovy a v tom byla odkázána
na americkou pomoc. Nebylo divu, že s ame
rickou pomocí přijímala i americkou politiku,
už proto, že sama o sobě žádnou sílu vlastně
neměla. Ležela na zádech, vyčerpaná skoro
k smrti. Tento obraz se ovšem změnil. Evropa
dnes stojí pevně na vlastních nohách, chce dě
lat vlastní politiku a nabyla síly, která vede
některé politiky — jejich ne [typičtějším před
stavitelem je de Gauíle — k názoru, že je na
čase, aby zase zaujala někdejší mocenské po
stavení ve světě. V našich moderních dobách
to znamená, aby začala hrát úlohu třetího
mocenského bloku ve světě, jednoho z trojice
Amerika — Rusko — Evropa. Nejde tu o pro
jev odporu či nedůvěry vůči současné Americe.
Jde tu spíš o snahu uplatnit vlastní sílu a, což
není žádné tajemství, o snahu zabezpečit
obranu Evropy v budoucnu, za nějakých pat
náct či dvacet let, až nebudou ve Spojených
státech u moci Kennedyové a Eisenhowerové,
kteří ve své politice s Evropou vždycky po
čítali. Z této nejistoty, jak se zvrtne v budouc
nu americká politika vůči Evropě, vznikají sna
hy o samostatnou nukleární zbraň, především
ve Francii.
Někteří kritikové soudí, že tato politika sou
běžného nukleárního zbrojení se Spojenými
státy je mrháním obrovskými penězi, projevem
nedůvěry vůči Americe a poškozuje Atlantické
společenství, které je jedinou záštitou svobod
ného světa proti sovětskému impériu. Usuzuje
se, že Sovětský svaz dříve či později se po
kusí z těchto rozporů těžit a využít jich k
vlastnímu prospěchu.

Tato námitka je ovšem jenom jedna strana
mince. Pohled na západní svět se může takto
jevit, ale jen tomu, kdo se nedívá i na druhou
stranu, na situaci v sovětském bloku. Tam přec
nejsou poměry v pořádku. Ani když nehledíme
na základní nedostatky v jednotlivých komu
nistických státech — především na katastrofu
zemědělskou, která je víc politická než hospo
dářská, rozkol mezi rudou Čínou a Sovětským
svazem dostupuje kritického bodu, který může
znamenat rozlom světového komunismu na
dvě theoretícky zásadně oposiční křídla. Na
tom nic nezmění skutečnost, že se tento roz
chod bude zakrývat nějakou další oponou —
bude tu. V tom je rozdíl mezi krisí na západě
a mezi křísí na východě. Na západě jde o
dynamiku z posice síly, síly hospodářské i poli
tické a nejde při tom o žádné spory o demo
kracii. Na východě však jde především o krisí
zásad a z toho vyplývající uplatnění těchto
zásad v praktické politice. Názorové různice
na západě se časem urovnají. Na východě
však se mohou jen prohlubovat.

Výrok Antonína Novotného

“Situace je značně těžká”

České Slovo

Novotným označování za „vnitřní nepřátele". ।
Jinde hovoří Novotný o „pašerácích měšťáckého liberalismu a úpadkového kapitalismu"
atd. Musí jich být mnoho, neboť šéf KSČ se
až zalyká vztekem, když jim .vytýká, že si
„mírovou koexistenci" popletli se spolužitím
taky ideologickým: „Strašlivě se mýlí, straš
livě se přepočítají!"
Odpor proti generální ideologické linii dneš
ního vedení KSČ není však rozšířen jen v řa
dách mladých, mezi umělci, spisovateli, rol
níky a dělnictvem, ale zasáhl i samotnou stra
nu. Je to zřejmé z náznaků, jimiž Novotný
ohlašuje výměnu funkcionářů na ministerstvech
a jiných ústředních úřadech. Jeden případ opo
zice ve vlastních řadách uvádí Novotný do
konce jmenovitě. Napadá Radoslava Seluckého
(ekonom, učitel marxismu-leninismu na pražské
technice a absolvent vysoké školy v Leningra
dě!), který se měl vyjádřit takto; „Nemůžeme
souhlasit s organizovaným náborem na přidě
lování mladých lidí do zemědělství, protože
tento způsob jak se provádí, to jsou podobné
poměry, jaké byly ve feudální době, kdy ne
volníci čekali na souhlas svého pána, jestli
mohou nebo nemohou odejít z vesnice."
Takhle prý mluví (podle Novotného) jen
„jednotlivci". Opravdu?

(Dokončení se str. 1.)
jen velmi mlhavě. Tak například poměry na
železnicích mají napravit sovětské metody ří
zení práce. Pokud jde: o těžbu uhlí, doporu
čuje „využít reservy", o nichž se všeobecně
ví, že za daného technického vybavení dolů a
za existujících pracovních podmínek nejsou. A
zemědělství, to se zase jednou „reorganizuje"
s pomocí aparátu KSČ a jeho nejbližších po
mocníků; podotýkáme, že rolníků se nikdo ne
ptal, zda s tím souhlasí.

Apatie, odpor, opozice
Referát o ostravském projevu Antonína No
votného je (v Rudém právu z 24.3.1963) nade
psán „Jednotně, celá strana, všichni pracující,
za uskutečnění sjezdem stanovených cilů"; přá
ní tu bylo autorovi titulku otcem myšlenky. O
jednotě KSČ samotné, natož o jednotné frontě
strany s jejími poddanými nemůže být ani
řeči...
Na jednom místě své řeči si 1. tajemník ko
munistické strany stěžoval na mládež, která
nechce jít pracovat do zemědělství, ale ze sou
vislostí, v nichž to řekl, vyplývá, že měl na
mysli valnou většinu nové generace: „Dal jsem
si otázku: Kam se ti mladí lidé dostávají, na
jaké pozici oni stojí? Pokládají se vůbec za
součást naší společnosti, nebo jsou něco zvlášt
ního, co stojí mimo ni...?"
Odpověď zůstal dlužen, můžeme ji však na
značit my, neboť o našich mladých lidech
dneška taky něco víme.- Mládež není nic
zvláštního; komunistickou společnost však od
mítá, neboť se jí protiví (lépe by bylo říci, že
je „otrávena") komandýrování a sekýrování,
jimiž ji KSČ „obšťastňuje" od rána do večera,
ve škole i mimo školu, jimiž ji chce dirigovat
do lůna svých politických představ. — Odpo
věď je tedy negativní. Až na nepatrné výjim
ky je mládež když ne proti režimu, pak jaksi
mimo, apatická, lhostejná k tomu, co od ní
chce. —
V projevu Novotného, který je vydáván za
„stanovisko vedení KSČ k situaci" (Rudé právo
26.3.), najdete dále odstavce, které svědčí o
tom, že režimisté těžce snášejí a zamýšlejí za
razit (jak jinak než rozkazem!) kritiku své po
litiky. Ti, kdo vyjadřují pochyby o správnosti
opatření, jimiž se Československo zařazuje do
tzv. Rady vzájemné hospodářské pomoci (Comecon) — kdo protestují proti převádění tová
ren do jiných zemí komunistického bloku, proti
dodávkám do SSSR, na Kubu a jinam — ti jsou
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Kam teď?
Není pochyby o tom, že Novotný si upřím
ně přeje, aby se zlepšila hospodářská situace
země, neboť by to upevnilo jeho pozicí. Ale
způsoby, které navrhuje jako léky na krizové
rány (zmínili jsme se o nich výše) samozřejmé
nepomohou. Rád by se taky tvářil jako člověk
lepší než stalinské doby, který ledacos do
volí — například kritiku. Řekl: „My tu kritiku
potřebujeme jako sůl, jako denní jídlo. Ale
nikdo se nesmí dotknout naší komunistické
strany, našeho socialistického zařízení. To musí
být a musí zůstat pro každého svaté."
To se ovsem nezdá být řeč normálně myslí
cího člověka. Uvidíme, jak s těmito a podob
nými nápady uspěje na sjezdech a konferen
cích (na sjezdech spisovatelů, skladatelů, mlá
deže, odborů, na konferenci žen), které jsou
plánovány na duben resp. květen tohoto roku.
Je známé, že Antonín Novotný má mezi funk
cionáři těchto organizací mnoho „svých" lidí,
kteří mu vděčí za kariéru. Ale není dnes už
j tak jisté, že ti ostatní budou jen mlčet a kývat
k lomu, kam spolek Novotný zavádí republiku
I politicky i hospodářsky.
JO

VELIKONOČNÍ MIR A STUDENÁ VÁLKA
(Dokončení se str. 1.)
Nějak to vše působí i na ty, kteří profesio I
nálně zapírají Boha, pronásledují Krista v jeho ■
Církvi, prohlašují náboženství za přežitek. Snad
jen cítí svou slabost, snad podvědomě hledají
něco pravdivějšího, než je jejich mírová propa
ganda. Těžko říci. Musíme však sami v sobě
překonat pochopitelnou antipatii a tajnou zlo
bu vůči nim. Musíme jim vyjít vstříc, kde mů
žeme. Ale jen tam, kde před svým svědomím
skutečně můžeme. Nesmime se však dát uspat
v pohodlnou rezignaci před zlem.

SEDMDESÄTKA VÁCLAVA VALOUŠKA
Ve Stockholmu se dožil 6. dubna 1963 sedm
desáti roků přední čs. sportovní pracovník
Václav Valoušek, s jehož jménem je spojena
historie československého sportu. Byl čelným
členem předsednictva Čs. Footbalového Svazu
a předsedou footbalové sekce S. K. Slavie Pra
ha, když pražská Slavie byla footbalovým mi
strem republiky. Pražské Slavii věnoval Václav
Valoušek velkou část svého života, byl jejím
nadšeným a obětavým klubovním funkcioná
řem, častokráte doprovázel své mužstvo, kdy
v něm hrály slavné footbalové hvězdy, jako
Plánička, Puč, Svoboda a jiní, do ciziny a byl
tedy vlastně strůjcem slavistických úspěchů
doma a v zahraničí. Když před patnácti roky
odešel se svou rodinou do Švédska, jelikož
se nechtěl podrobit komunistickému bezpráví
ve vlasti, bylo Václavu Valouškovi teprve 55
roků. Byl plný fysické a duševní energie, tak
že mohl úspěšně uplatnit svou obchodní podnikavost a nadání ve svém pracovním oboru.
Ve Stockholmu vybudoval se svou rodinou
restaurační podnik, který je chloubou české
podnikavosti a pracovitosti. Od prvých roků
svého pobytu v exilu se Václav Valoušek aktivně zapojil do sokolské práce, nejdříve v
Jednotě Stockholm a posléze byl zvolen sta
rostou Evropského okrsku Svobodného Sokolsiva v zahraničí. Roku 1956 patřil k hlavním
organisátorům velmi zdařilého sletu Svobod
ného Sokolstva ve Vídni. Zároveň se svou
sedmdesátkou oslavil Václav Valoušek pět
apadesát let sportovní a tělovýchovné čin
nosti. Přejeme Václavu Valouškovi k sedmdesátce jménem naši čtenářské obce, aby žil
ještě dlouhá léta!

nek nadepsaný »Výzva předních pracovníků
našeho hospodářství všem pracujícím: Za so
cialistický vztah k práci, za dělnickou čest, za
čest zemědělce#. Slíbilo tu pár komunistů a
komoušků. že udělají všecko, aby zachránili
situaci...
Z podepsaných mě zaujal soudruh Josef
Trousil, ošetřovatel krav z JZD (to je kolcho
zu) v Hlušovicích na Hané. Přiznám se bez
mučení, že jsem si jeho jména všiml ne tak
docela náhodou ... Víte, já čtu dost pilně ko
munistické noviny (každý z nás má nějakou
tu chybu!) a lak už nějaký len rok vím, že
Trousil má řád »Za zásluhy o výstavbu so
cialismu#, že má taky takzvaný »Rád práce#
a že od konce dubna 1961 je tzv. hrdinou so
cialistické práce a to za ^iniciativní roz
šiřováni nových metod práce a vytvoření nové
krmné techniky# (to jest pro krávy).
Hle, jak blízko mají kraviny k partajním
sekretářům!
Samozřejmě, milý čtenáři, že jsi člověk zví
davý a ptáš se, jak se lze stát ^hrdinou práce#,
o níž tu bylo (v citátech) tolik řečí.
Nuže, Rudé právo otisklo dne 29. 4. 1961 stať,
jež popsala ^Trousilúv všední den#. (A lady
jsme už pomalu v prostých počtech.)
Dověděli jsme se, že Trousilova kráva Slaťa
dojívala tehdy (co dojí dnes, to nevím!) 26,2
litrů mléka, jeho Dora 25,7 litrů a Ďábel celých
čtyřiadvacet... Což v porovnání s výkony
jiných krav (například dojnic karlovarského
okresu, které podle rozhlasu z 22. 1. 1963 »dodávají do mlékárny jeden, nejvýše dva litry#)
je výkon vskutku hrdinný. To musíte uznat.

Ale co jsem tu utrousil o Trousiloví — to
ještě nic není! Nejenže láme rekordy v dojení,
překonává se i jinak.
Tak třeba v roce 1960 (vím z úředních zpráv)
měl hrdina Trousil 20.000 návštěvníků v chlé
vě, kteří byli zvědaví, »jak to dělá#. V roce
1962 (podle Rudého práva z 6. prosince 1962)
ho navštívilo už jen 12.000 lidi — ale o to víc
měl zase Trousil stranických schůzí a takzva
ných .-aktivů# a takzvaných »besed# a před
nášek. To lze taky doložil oficiálními prameny:
Přednášku na Vysoké škole zemědělské na
téma r-průměmá dojivost 11 litrů# měl — na
příklad — ohlášenu Rudým právem dne 1.2.
1963.
Ale to nic. Lepší je počítat.
Když měl ten hrdina dojivostí dvacet tisíc
návštěv v roce, kolik to dělá na den? Asi 54
lidí. A přesto ten Trousil dojil a dojil... As!
jako ten kanonýr Jabůrek v sestašedesátém
roce minulého století pro císaře pána v té
slavné bitvě u Hradce Karlové kanóny ládo
val.
Nejsou ta komunistická pracovní hrdinství
nějakým podfukem?
Když se to vezme kolem a kolem, když se
spočítá, čeho se dociluje (na výkonech) mimo
svět, na nějž mají vliv komunistické sekreta
riáty, a když se uvede, co bolševici vydávají
za rekordy a za co udělují honosné tituly...
tak tu docela určitě něco nehraje... —
Náhodou jsme tu mluvili o dojivosti kráv.
Nebylo by dobré změřit, v čem všem bolševici
ve svýdi zprávách o úspěších podvádějí?
Já bych byl pro!
fousek

Zastupitelstvo Rady svobodného Československo zasedalo
(Dokončení se str. 1.)
dr. Ján Papánek), a problémy čs. uprchlíků v
Německu a jiných zemích. Členové zastupitel
stva podali v debatě o jednotlivých referátech
řadu konkrétních návrhů a připomínek, jejichž
provedení bylo přikázáno novému výboru.
Na základě návrhů jednotlivých komisi za
stupitelstva byla schválena řada akcí a pro
gramových návrhů. Zastupitelstvo přijalo texty
pozdravu lidu v Československu, prohlášení k
československému exilu, a prohlášení k letoš
nímu 1.100. výročí příchodu sv. Cyrila a Meto
děje na Velkou Moravu. Zastupitelstvo rovněž
schválilo návrh na svolání světového sjezdu
Čechoslováků ve svobodném světě v roce 1965.
Velký důraz byl kladen především na zinten
sivnění činnosti informační a propagační. Za
stupitelstvo se zabývalo podrobně vývojem v '
Evropě a přikázalo výboru, aby pečoval o
další zintensivnění spolupráce RSČ s orgány
Evropského společenství.
Schůze zastupitelstva Rady svobodného

Záznamy
O PROBLEMATICE, KTERÁŽ ZAČÍNÁ
U HTRDÍNU PRÁCE A POKRAČUJÍC
PŔES DOJIVOSŤ KRAV OCITÁ SE
V PROSTÝCH POČTECH
Problém, s nímž vás dici seznámit a který
zamýšlím rozvést, začíná (aspoň si tak myslimj,
ve dvou naprosto odlišných světech. Jednak
na ústředním sekretariátě komunistické strany
Československa, jednak v kolchozních kraví
nech čs. sovětské republiky. Hned vám to vy
světlím ...
S hospodářstvím (i hospodařením) je to u
nás špatné. Ani (s odpuštěním) krávy nemají
co žrát. Přesto však mají dojit tolik a tolik
mléka, neboť tolikálý a tolikálý plán (dvouletka, jednoročka, pětiletka, sedmiletka — ne
hodící se škrtněte) předepsal, aby se tak stalo.
Když se to neděje, a krmení rovněž není, po
tom je třeba zapřáhnout propagandu. Pak je
nutné vymyslet něco, co tu ještě nebylo, co
normální svět nezná a čím tedy je možné jej
obalamutit. A zde se ocitáme v těsné blízkosti
role sekretariátu KSČ (a podobnýdi komuni
stických stran).
Takový dobře zaběhaný aparát sekretářů,
ten panečku dovede ledacos zorganizovat!
Proto nás (co o jeho kouscích pravidelně
slýcháváme) vůbec nepřekvapilo, že jsme 30.
října loňského roku našli v Rudém právu člá
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Československa byla zakončena v neděli 24.
března, a účastníci se rozjížděli do svých do
movů s pocitem uspokojení nad prací, kterou
vrcholný orgán československého exilu koná,
a s přesvědčením, že dvoudenní živé a velmi
plodné zasedání položilo prvný základ k dal
ší, ještě intensivnější a úspěšnější činnosti.

číslo 4., duben 1963

ČESKÉ SLOVO

Zasloužilý budovatel Masarykovy republiky

Před devadesáti roky se narodil Antonín Švehla
Letošního 15. dubna bude tomu devadesát let, kdy se v Hostivaři u Prahy narodil Antonín
Švehla, jehož jméno je nerozlučně spjato nejen s bojem za slušnou životní existenci
venkovského lidu, ale i s budováním naší první republiky. A letos v prosinci budeme vzpomí
nat, že před třiceti lety předčasně zemřel. Bylo mu tehdy teprve 60 let, ale bylo mu jenom
55 roků, když se pro nemoc musil vzdát politického života.

pokládala co možná největší soustředění státo
tvorných sil v koaliční vládě. Švehlovo jméno
se stalo tařka symbolem tohoto systému vlády,
který se stal od roku 1922 trvalým vládním
principem. Uplatnil se velmi úspěšně díky úz
kému výboru vůdců politických stran, zvanému
„pětka". Pětce patří zásluha, že se v začátcích
republiky vytvořil politický systém, který ji za
jišťoval stálou vládu se sociálně pokrokovým
zaměřením. Bez Švehlových rozsáhlých politic
kých zkušeností by to bylo bývalo nemožné.
Nikdo nebyl tak intimně obeznámen s problé
my československé politiky jako on. Opřen o
stále roztoucí sílu své strany stal se před vál
kou vedoucím mužem české politiky. Jeho pa-

| mětníci říkají, že se mu nikdo nevyrovnal ve
: znalosti jejich problémů.
I Po volbách v roce 1925 se Švehla zapsal
výrazně do dějin Československé státnosti zísi káním státotvorných Němců k účasti na vládě.
• Tento státnický čin byl proveden v nejužší
j spolupráci s presidentem Masarykem. Při budo; vání naši první republiky hrál Švehla význam: nou roli ihned od jejího vzniku. Měl rozhodu! jící roli v domácích věcech už v první vládě,
I jejímž předsedou byl Karel Kramář. Jako mi। nistru vnitra připadl Švehlovi nesnadný úkol
'vytvořit správní a bezpečnostní aparát, který
by se těšil důvěře všeho občanstva. Není dnes
sporu o tom, že se Švehlovi tento nesmírný
úkol podařilo zvládnout. Jako ministr vnitra
měl také zcela mimořádnou odpovědnost v
době,, kdy komunisté rozvraceli sociální demo
kracii a podvraceli základy republiky. Švehla
obstál také v tomto úkolu v době, kdy státní
zřízení ještě nebylo stabilisováno a kdy ná-1
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léhavosf sociálních problémů ani nedovolovala
strohé uplatňování státní autority. S jménem
Švehlovým jako předsedy vlády je spojeno
uzákonění sociálního pojištění, dílo, kterým se
Československo postavilo v čelo světového so
ciálního pokroku. Stejně významná byla i po
zemková reforma, při níž bylo přes milion hek
tarů velkostatkářské půdy rozděleno malým
rolníkům, bezzemkům a zemědělským dělní
kům. Tím byly vytvořeny předpoklady k so
ciálnímu klidu i na venkově. Připomeňme též
Švehlova rozhodného zásahu pro znovuzvole
ní T. G. Masaryka presidentem roku 1927.
Švehla byl totiž pevně přesvědčen o tom, že
Československo Masaryka nutně potřebuje a
to z důvodů domácí politické stability a za
hraniční důvěry.
Naše historiografie dosud dluží zevrubné
dílo o státníku, jehož Masaryk považoval za
jednoho z největších v Evropě. Československý
exil se může pochlubit značným počtem mla
dých politických vědců. Neměl by se některý
z nich pokusit o vědeckou studii Švehlova díla
a jeho historické spolupráce s Masarykem při
zabezpečení naší nezapomenutelné prvé repu
bliky?
Rd.

V nejvýše položené farnosti v Evropě

Duchovním správcem český farář — exulant a alpinista

(

Bezděky se chce nám srovnávat se Svéhlavý
mi vrstevníky mezi státníky na Západě, jímž
bylo dopřáno řídit osudy svých národů nebo
aspoň nad nimi bdít nepoměrně déle. Dnes,
kdy nás dělí od Švehlovy doby celá generace,
je jeho státnické dílo už definitivně vryto do
československých dějin. Otevřme jednu knížku
československé historie, „Nástin českosloven
ských dějin", v němž Otakar Odložilík praví:
„Při takové pestrosti směrů a stran byla by
bývala v parlamentě těžká práce, kdyby zá
sada vytvářeli vládu z koalice stran ochotných
k součinnosti nebyla zapustila hluboké kořeny
a nestala se jednou z hlavních opor českoslo
venské vnitřní politiky. Díky tomu nebylo otře
sů, í když se měnily vlády a poměr složek a
sil v koalicích, které za nimi stály. Přesvědčení,
že by í státu a rozličným složkám jeho obyva
telstva škodily zápasy o převahu jednoho smě
ru a že je mnohem prospěšnější, jestliže si
jejich zástupcové dohodou a vzájemnými
ústupky zabezpečí společný akční program,
mělo vytrvalého zastánce ve vůdci republi
kánské strany Antonínu Švehlovi i v mnoha
předácích jiných velkých stran." Tak se rýsuje
Švehlův profil na pozadí dějů první republiky.jako moudrého a rozhodného smiřovatele roz
dílných stanovisek a mistra politického kom
promisu.
O Československu v době mezi dvěma svě
tovými válkami se rádo mluvilo jako o ostrovu
klidu a pořádku. Bylo by mnohem lépe mluvit
o něm, jako o lodi pevně řízené v neklidných
vodách, a vzpomenout při tom jmen dvou
osobností, které o pevný směr lodi měly hlavní
zásluhu: T. G. Masaryka a Antonína Švehly.
Bylo Štěstím pro Československo, že v počátcích jeho samostatnosti se mu dostalo politic
kých vůdců tak rozdílné inspirace politické a
že se mezí Masarykem a Švehlou, postupem
doby vyvinul poměr upřímného porozumění a
vzájemného respektu. T.G. Masaryk se dostal
do politiky jako učenec, jemuž filosofie byla
programem pro život. Masarykovi byla působ
nost politická jen příležitostí k uplatnění jeho
filosofie národního a humanitního programu.
Nevstoupil do politického života jako vůdce
určité vrstvy národa a nestaral se valně o bu
dování vlastní politické strany. Slo mu jen o
zásadní otázky národní orientace a politika
mu byla jen nástrojem jejich praktického ře
šení. Antonín Švehla vstoupil do politiky z
konce právě opačného. Soustavná práce organisační, neúmorný zápas o povznesení venko
va, houževnaté budování stranického aparátu
a hospodářských institucí, které politickému
hnutí dávaly bezpečnou oporu — to bylo
Švehlovo dílo. Bylo štěstím pro republiku, že
se dva nejvýraznější političtí vůdcové naši
první republiky tak dobře vzájemně doplňo
vali. Masaryk přijímal Švehlovy zásady prak
tické domácí politiky a Švehla se podřídil Ma
sarykovu vůdcovství ve věcech základní orien
tace zahraničně politické.
Švehla byl zásadním odpůrcem publicity
čehokoliv, co souviselo s jeho osobou. Karel
Čapek na Švehlovo přání vynechal z konečné
verse Hovorů téměř všechno, co se týkalo
Švehly. Ale stačí se podívat na základní data
československého vývoje, aby bylo zřejmo, že
Masaryk i Švehla sledovali stejný cíl. Oba stáli
na stejné frontě před válkou, když šlo o vše
obecné právo hlasovací. Celou svou působ
ností předválečnou Švehla určil agrární straně
směr sociálně pokrokový o po válce, v osvo
bozeném státě, v tomto směru důkladně po
kračoval. Masaryk a Švehla se vždy také sho
dovali v tom, že československá politika musí
být zaměřena k prospěchu nejširších vrstev lidu.
Takováto pokrokově zaměřená politika před-

Jedeme silnicí do prudkého kopce. Motor naší fiatky si pobrukuje i zpívá. Před námi se :
odvíjí jako v horském filmu scenérie za scenérií. A pak se nám v prudkém zákrutu otevírá
pohled na Obergurgl. Silnice se narovnává. Obergurgl, tyrolská vesnička v Rakousku, vesnička na okraji velehorských ledovců, je nejvýše položenou katolickou farností v Evropě — pokud víme. Tato vesnička nás zajímá ze dvou důvodů. Za 1. má kostelík, který je zasvěcen
českému světci, sv. Janu Nepomuckému —- a za 2. jejím duchovním správcem je Čech, český
kněz Pater Dr. Josef Hrbata ... Český kněz — alpský farář! Přijeli jsme do Obergurglu, aby
chom si s ním pohovořili.

Pane doktore Hrbato: byl byste tak laskav
a vysvětlil nejprve našim čtenářům, kde přesně
vaše farnost Obergurgl leží?
— Obergurgl leží 1930 m nad morem a je
poslední vesnicí v Olztálu, t.j. v údolí Otzu,
které leží příčně k hlavnímu tyrolskému údolí
Innu a začíná asi 50 kilometrů západně od
Innsbrucku, města příštích olympijských her.
Otztál je spolu s Zillertálem nejdelší postran
ní údolí ve východních Alpách. Je proslulé
horolezecky svými 90 horami s výškou přes
3.000 metrů a 80 samostatnými ledovci — z
nichž jich je 24 na území Obergurglu.
— Obergurgl je poslední vesnicí v Otztalu.
To nám něco připomíná. V Otztalu přece tra
gicky zahynul zakladatel Sokola, Tyrš — a
také tu po svém rekordním letu balonem do
slratosféry přistál prof. Piccard. Jsou ta místa,
pane doktore, daleko od Obergurglu?
— Místo Tyršovy tragické smrti je u obce
Otz, 40 kilometrů od nás, tedy už v údolí.
Profesor Piccard naproti tomu přistál 27. květ
na 1931 na našem ledovci, který nese i jméno
Velký ledovec Gurgl. Kdyby jej nebyli dva
rolnici z Obergurglu při jeho přistání v 9 ho
din večer náhodou nezpozorovali, byl by asi
se svým sekretářem dr. Kipierem zahynul,
protože by se vlastními silami neprobojovali
tou spoustou sněhu z ledovce až do vesnice —
na lyžích je to asi 5 hodin cesty. Piccardovo
dobrodružství ale přispělo k proslavení Ober
gurglu.
— Já vím, pane doktore, že katolický kněz
nerad mluví o sobě. Leč pověděli jsme našim
čtenářům, kde vaše farnost leží, takže si mys
lím, že bychom jim měli i povědět,-co je to za
kněze, kdo v ní působí...
— Jsem už pět let v této farnosti — vcelku
už 12 let v Tyrolich. Jistě jsem netušil, kde
budu svá mužná léta trávit, když jsem v brněn
ském seminári čelí knihu F. X. Nováka »Alpský farář». Jsem ledy z Brna-Krúlova Pole;
maturoval jsem na klasickém gymnasiu roku
1942. Pd totálním nasazení jsem studoval teo
logii v Brně a v Římě, kde jsem byl roku
1948 vysvěcen na kněze.
— Kde jste promoval a z čeho jste promoval ?
— Promoval jsem z teologie v Rímč, a to
roku 1949.
— A jak jste se stal politickým uprchlíkem?
— Po návratu do vlasti — krátce řečeno —
mě komunisté z náboženských důvodů uvěz
nili. Nu a po propuštění jsem už nečekal a
přešel jsem hranice.
— Vaše farnost, pane doktore, je dnes už
proslulé a světoznámé středisko zimních spor
tů — a — letovisko. Sezóna je u vás v Ober
gurglu vlastně stále. Ale kdy je tu hlavní se
zóna ?
—- Obergurgl patří vedle Kitzbúhlu, St. An
tonu a Secfeldu k nejnavštěvovanějším zimním
střediskům. Mám tu sice jen 190 vlastních farnikú, zato však je tu 2000 zimních turistů od
prosince do května. Od června do konce září
je tu asi 1000 letních hostů — hlavně horo
lezců a turistů, kteří hledají zdraví a osvěžení
ve vysokých horách.
— Slyšel jsem, že loni se tu dalo jezdit ne
jenom o velikonocích, nýbrž i o Svatodušních
svátcích. Je to pravda?
— Nadmořská výška 1930 metrů a poloha
všech svahů, které spadají k severu, je záru
kou dobrého sněhu od října do května. Mimo
řádně studené jaro loňského roku způsobilo,
že nám sníh padal v květnu a v červnu. 1 po
svatodušních svátcích se dalo dobře lyžovat

s hor až do vesnice. Mimořádní nadšenci mo
hou lyžovat na našich ledovcích po celý rok —
j v červenci a v srpnu.
— Vaši přátelé mi, pane doktore, vyprávěli,
že jste lyžařský a horolezecký kněz. Chci to
říci takhle: v tak typické tyrolské vesnici —
jak je Obergurgl — je přeci kněz alfou a ome
gou celého života, veřejného i společenského.
Co za úkoly musíte ještě pinii vy — kromě
duchovní správy?
— Zdejší duchovní správce musí být samo
zřejmě i lyžařem a horolezcem. Může se totiž
stát, že sněhové spousty nedovolí — aspoň po
několik dní — jinak se pohybovat než na
lyžích ... pro případ zaopatřování nemocných
a pod. Je tedy pro kněze lyžaření naprosto
nutné. Podobně je tomu 1 v případě neštěstí
v horách; nejenomže chodím v létě každou ne
dělí sloužit jednu mši svátou na horskou chatu,
která je přes 3000 metrů vysoko (na níž je
přítomno průměrně na 100 osob z okolních
veiehorských dmi!}, nýbrž jdu často se zá
chrannou četou, když je hlášen úraz v horách.
Jsem ovšem k tomu vyškolen a vyzbrojen. Vy
jste však položil i otázku poměru kněze ke
společenskému životu. Dřív tu byl farář oprav
du duchovní i civilní autoritou v jedné osobě.
Od roku 1690, kdy stojí fara a kostel, byl du
chovní správce až do začátku tohoto století
zároveň starostou, učitelem a jediným hospod
ským. Fara je dosud umístěna ve farním ho
stinci, který byl dříve hospicem na nesnad
ných horských stezkách mezi Otztálem a jižním
Tyrolskem — přes jediný nezledovatělý prů
smyk v těchto Alpách, průsmyk Timml, který
je v mé farnosti a přes nějž vede nyní krásná
silnice do Meranú. Tímto průsmykem vedla
velmi frekventovaná cesta z jihu na sever —
a farní hospic v Obergurglu byl zde asi tím,
čím byl hospic sv. Bernarda mezi Švýcarskem
a Itálií. 1 dnes je kněz v Gurglu nucen v zájmu
farníka a duchovní správy být v disposici ne
jen v užším slova smyslu jako duchovní správ
ce, nýbrž i jako sekretář turistického ruchu,
jako učitel cizích řečí pro lyžařské a horo
lezecké vůdce, jako sekretář důležité instituce
pro vodní obhospodařováni atd.
— Když jsem tu stál ráno před vaší farou,
řítilo se s Geisbergu dolů k Hotelu Gurgl a
Edelweiss asi 15 osmahlých lyžařů. Ty jejich
sešupy — to byla úplná pohádka. Pak jsem
poznal, že jsou to učitelé lyžaření. Jakou hlav
ní obživu mají vlastně vaší farníci? Je hlavním
zdrojem jejich příjmů turismus?
— V posledních 20 letech, tedy s růstem so
ciálního turismu, rozrostl se j v Obergurglu
turistický ruch tou měrou, že je teď z 90 pro
cení základnou výživy pro zdejší obyvatele.
Geografický pojem vnitřního Otztálu — tedy
kromě Obergurglu i Vent a Solden — přináší
rakouskému hospodářství ročně 200 milionů
šilingu na devisáchf Dnes jsou tedy zdejší oby
vatelé zámožní a lze to i viděl na jejich pen
sionech a hotelech. Dříve to byli skoro žebráci
— totiž přesněji řečeno: velehorští sedláci,
jimž chov dobytka (nic jiného lu nelze pěstovat, ani brambory ne!} přes píli celé rodiny
nevynesl víc než na bídné bydlení, šaty a
jídlo. Možná, že vás bude zajímat, že neza
nedbávají ten chov dobytka ani dnes a že í
největší hoteliér se pokládá nejprve za sedlá
ka a pak teprve za hostinského. Ačkoliv to
obdělávání horských pastev, měli bychom říci
— pusteven, přes různé mechanické pomůcky
(výtahy pro hnůj a seno, rozprašovače hnoje
a hnojůvky atd.) je obtížné, finančně nákladné
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Český knéz P. Dr. Hrbata, alpský farář v Ober
gurglu.
Foto: f. tomáš
a za nynější hospodářské siluace nerentabil
ní — přesto přesevšechno lnou tito sedláci ke
své půdě a původnímu zaměstnání. Pro mladé
lidi je to zároveň — podle mého názoru —
záchranné lano, aby se charakterově nezřifili
do propasti: práce v hospodářství a v horách
jim brání v rozmařilém životě, k němuž by
měli snadno přístup pro svou zámožnost i lá
kavý přiklad některých zdejších hostů.
— Ve vašem farním kostelíku jsem si všiml
obrazů našeho světce, sv. Jana Nepomuckého.
Ale io jsou obrazy ještě z doby před vaším
působením, že?
— Náš farní kostelík jc zasvěcen sv. Janu
Nepomuckému. To není v Rakousku žádnou
zvláštnosti — skoro v každé obci je aspoň
oltář či socha tohoto svátého Čecha, ke které
mu vlastni národ choval málo úcty. Jsem
samozřejmě rád, že jsem duchovním správcem
vc farnosti, jejímž patronem je náš svátý
krajan. Hlavni obraz na oltáři jc ze začátku
18. století, tedy z doby svatořečení sv. Jana.
Ostatní obrazy na stropu jsou teprve z roku
1930, kdy slavný stavitel proi. Holzmeister
kostelík restauroval. Obrazy innsbruckského
malíře Rudolfa Margreitera znázorňují tři scé
ny ze života sv. Jana: sxr. Jan před rozhněva
ným Václavem na pražském hradě (je dobře
rozeznat siluetu Hradčan), pak modlitbu sv.
Jana u Matky Boží ve Staré Boleslavi o sílu
k věrnosti a konečně obraz svrhnutí umučené
ho Jana z Karlova mostu do Vltavy. — Jistě
mi dáte za pravdu, že náš dům Boží je přes
všechnu jednoduchost milým horským koste
líčkem. Tisíce a tisíce hostů si dávají obrazy
vysvětlit — a slyší tím i o naší milé vlasti.
— Pane doktore, poslední otázku: Tyrolská
vesnice, to přece musí být výspa tuhého konservaiivismu a snad i přežívajícího nacionalis
mu. Jak vy, Čech, český kněz, vycházíte se
svými farníky, s místním obyvatelstvem?
— Tyroláci jsem jistě uzavřenější, nedůvěři
vější a individualistický smýšlející lidé než
ostatní Rakušané či Němci. Je to pochopitelné,
když člověk uváží jejich staJetý boj o kůrku
chleba s divokými silami hor, s vichry, lavh
námi a mořem skal: v těchto divočinách není
místo pro všesvětové bratříčkování nebo pro
romantické rozmazlence. Kdo však k nim na
lezne poměr, tedy: kdo se nebojí hor v zimě
ani v létě, kdo je ochoten s nimi pracoval a
spolupracovat: ten je »jejich«, k tomu stoji
jejich věrnost a náklonnost, i když jeho ma
teřská řeč je jiná. Jiným; slovy: nikdy mi ne
dali znát, že jsem Čech. Nikdy jsem necítil na
cionálni rozdíl. Naopak: společné vědomí, že.
jsem byl od nacistů pronásledován — stejně
jako i oni byli od nacistů pronásledováni: toto
společné vědomí pomohlo i zdejším lidem v
průlomu k přesvědčení, že přehnané nacionál
ni vědomi je hloupostí a nespravedlností.
(S Paterem Dr. Josefem Hrbatou
rozmlouval: F. Tomáš)
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Rada Svobodného Česko
slovenska ve Washingtone spolu s místními
exilovými a krajanskými spolky vzdala hold
památce T. G. Masaryka u příležitosti jeho 113.
výročí narozenin. Na vzpomínkovém večeru
promluvil anglicky Brackett Lewis, dávný a
osvědčený přítel demokratického Českosloven
ska a autor početných publikací a článků o
ČSR a jeho demokracii z roku 1918—1939,
který v minulé válce působil jako rozhlasový
komentátor Hlasu Ameriky. V uměleckém po
řadu večera účinkovali: paní L. Brodenová,
pěvecký kroužek Dvořák, p. F. Arient a dr.
Juraj Slavik. Před ukončením oslavy byl čet
ným účastníkům slavnosti představen pan Ro
bert Roy Budway, učitel tělocviku washington
ské YMCA a Američan čs. původu, který se
nedávno vrátil z Československa, kde byl loň
ského léta při návratu z návštěvy své tam
žijící matky-vdovy zatčen, obviněn ze špio
náže a odsouzen na čtyři roky a po odvolání
na snížené dva roky a devět měsíců žaláře.
V Českém proslovu pan Budway vzdal též
hold památce T. G. Masaryka. Zdůraznil, že to
byly právě ty demokratické a humanitní ideály
a učení T. G. Masaryka, které mu byly vždy
vzorem a vodítkem v jeho životě. Poděkoval
Radě Svobodného Československa, zvláště dr.
P. Zenkloví, že ona byla prvá, která na jeho
zatčení upozornila americké kruhy a rozvířila
akci, která na konec, vedla k jeho propuštění
z komunistického vězeni a k bezpečnému ná
vratu do jeho rodné země — USA. — V den
výročí narozenin T. G. Masaryka 7. března
1963 položily exilní a krajanské spolky ve
Washingtone věnec k desce T. G. Masaryka,
umístěné na budově hotelu 2400. Při tomto
pietním aktu promluvil k přítomným účastní
kům předseda výkonného výboru Rady Svo
bodného Československa dr. P. Zenkl. — So
kol v Los Angeles uctil 113. výročí narozenin
T. G. Masaryka slavnostní hudební akademií,
na které bylo předvedeno hudební pásmo:
„Třicet let napříč domovem a cizinou", od
hudebního skladatele Eduarda Ingriše. — Vý
bor čs. .síně katedrály věd Pittsburské Univer
sity a odbočka Čs. společnosti pro vědy a
umění uspořádala krajanskou oslavu a kon
cert k uctění 113. výročí narozenin T. G. Ma
saryka. Promluvil televisní a rozhlasový ko
mentátor pluk. J. J. Šustár. Vzpomínku na 1100.
výročí počátku křesťanství Čechů a Slováků
pronesl Msgr. John Kallok, redaktor časopisu
"The Byzantine World". — Československá
Národní rada Americká v Chicagu vydala
zprávu o dnešní vážné hospodářské situaci v
Československu a o opovržení čs. lidu k opa
třením komunistického režimu. Zpráva byla
otištěna v krajanském tisku, jakož i v americ
kém denním tisku. Našla též ohlas mezi ame
rickými poslanci a senátory. Zásluhou sená
tora Paula H. Douglase a poslance Derwinského byla uveřejněna ve věstníku americké
ho kongresu. Někteří z nich měli projevy o
Československu. Senátor Lausche za stát Ohio
vzpomněl slavné československé historie, zvlá
ště význačných historických postav Husa, Ko
menského a Masaryka. Závěrem projevu řekl:
„Nechť navždy irvá naše přátelství k česko
slovenskému lidu. Nedopusťme, aby jeho přá
telství k nám a naše zodpovědnost vůči němu
byla pokálena komunismem Nikity Chruščova." Na schůzi Oblastního výboru Čs. Národ
ní rady Americké v Chicagu přednášel dr. V.
Chalupa o současné situaci v Československu.
Čs. Ženská Národní rada v exilu, v Chicagu,
na výroční schůzi zvolila opět předsedkyní
paní Miladu Ferjenčíkovou, místopředsedkyní
//aru Friedovou-Prokopovou a Boženu Němeč
kovou, jednatelky byly zvoleny Emilie Schliksbierová a Zorka Rauschová, zapisovaielkou
Růžena Mejzrová a pokladní M. Růžičková. —
Národní Svaz českých katolíků připravuje
oslavy 1100. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Moravu. — Těl. Jednota Sokol Tábor v
Berwynu pořádala ve dnech 9.—10. března
1963 tělocvičnou akademii. — Na valné hro
madě Sdružení demokratických Čechoslováků
„Věrni zůstaneme" byli zvoleni: předsedou
Josef Jakl, místopředsedou dr. Antonín Hřebík
a Josef Němeček, jednatelem Miroslav Mejzr,
pokladníkem Fr. Žižala a zapisovatelem dr. Fr.
Lukeš. — Vzdělávací Klub Moravská Slovač v
Chicagu oslavuje 7. dubna 1963 40. výročí své
činnosti. — Výročí sto let působení Sdružení
českých svob. škol v Chicagu bylo oslaveno
dětskou akademií. — Slovenská Americká
Dobročinná společnost pořádala ve Štefániko
ve dvoraně v Chicagu kulturní a zábavní ve
čírek ve prospěch stavby domova pro přestárlé
slovenské krajany. — Na schůzi odbočky Mistr
Jan Hus, ČSNRA, v Chicagu promluvila Jaro
míra Žáčková na téma: Patnáct let vlády ko
munismu v Československu a důsledky pro
svobodný svět. — Na schůzi odbočky česká
Kalifornie ČSNRA v Chicagu přednášel dr.
Mojmír Povolný o svých zkušenostech z cest
Afrikou.
KANADA. Čs. Národní sdružení v Kanadě
svolalo na dny 6. a 7. dubna do hotelu "The
Queen Elizabeth" v Montrealu XV. výroční
kongres, na němž budou zastoupeni představi
telé kanadského veřejného života, etnických
skupin a tisku. — ČSPJ Winnipeg oslaví své
padesáté výročí založení ve dnech 17.—19.
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Přehled sportovních aktualit

Čs. hokejisté ve Stockholmu až třetí

Jen bronzová medajle pro mužstvo ČSR
Světovým mistrovstvím ve Stockholmu skon
čila čs. hokejistům letošní, na mezinárodní
podniky bohatá sezóna! Ačkoli v ní Čecho- ,
Slováci prohráli ze 24 mezinárodních nebo
mezistátních ulkáni pouze jediné, nedá se říci,
že by toto období dopadlo radostně, neboť
právě jediná prohra s mužstvem SSSR stála
čs. team ve Stockholmu titul mistra světa!
Vinu na této porážce nenesou však hokejisté,
ale neschopný trenér representačního teamu J.
Anton a členové tzv. trenérské rady, kteří
před zápasem se SSSR dali hráčům pokyn na
prosté zpomalovací a nedůsledné taktiky, kte
rá připomínala vojáka s puškou z doby první
světové války, který by chtěl soupeřit s pro
tivníkem, majícím k disposici moderní zbraně. !
Neschopné vedení si ve Stockholmu neuvědo-,
milo, že v naší vlasti se hraje moderní hokej, I
který může konkurovat všem světovým ho-1
kejovým velmocím. To ostatně ukázalo po- i
slední utkání Čechoslováků se Švédy, ve kte
rém všichni podali výkon hodný slavné tradice
čs. hokeje, výkon, na jaký se nezapomíná.
|
První tři utkání čs. mužstva podle očekáváni |
Stejně jako před dvěma roky v Ženevě, i
byla i na mistrovství světa ve Stockholmu j
prvními třemi soupeři čs. národního teamu j
mužstva slabší kategorie, nad kterými Čecho
slováci zvítězili poměrné snadno. Tak čs. team
porazil v zahajovacím utkání šampionátu západoněmecké hokejisty 10:1, mužstvo USA

rovněž 10:1 a východoněmecké representanty
8:3. I když tito soupeři byli jen slabými sparringpartnery, přece jen nutno poznamenat že
čs. obrana měla i v těchto zápasech značné
výkyvy. Trenér Anton měl ve všech utkáních
nechat v brance bratislavského Dzurilhi na
místo zraněného Mikoláše, a v obraně nahra
dil vítkovického Kaspera (nestačil už na tak
těžkou soutěž) Gregorem, — když už k světo
vému mistrovství nepřihlásil nejlepší čs. obrán
ce jako jihlavského Šmída, brněnského Maixnera nebo bratislavského Čaplul Útočné řady
čs. mužstva zahrály — až na centerforwarda
první formace Bukače — velmi dobře, a snad
jen smůla ve střelbě zachránila oba německé
teamy a mužstvo USA ještě od většího de
baklu.
Kanada — ČSR 4:4 (1:2, 2:1 a 1:1)
Ačkoli representanti javorového listu —
Kanaďané — předvedli v utkání s ČSR nejIcpší výkon na letošním turnaji mistrovství
světa, přece jen čs. mužstvo mělo více ze
hry (poměr střel na branku 33:21 ve prospěch
Čechoslováků!) a zasluhovalo vyhrál. Že se
tak nestalo, na tom má vinu čs. obrana, která
zbytečným driblinkem před vlastní brankou
při pomalém zakládání útočných akcí zavinila
dva naprosto zbytečné góly, a i přílišný re
spekt čs. hráčů před representanty země ko
lébky ledního hokeje. Utkání mělo velmi pěk
nou úroveň: čs. mužstvo bylo jako celek rych
lejší, Kanaďané naopak dovedli využít sebe
menší chyby soupeře.
14. Březen 1963 zůstane navždy černým dnem
Čs. hokeje
Jak jsem se už zmínil v úvodu, naprosto
nedůsledná a zcela zbytečná zpomalovací tak
tika čs. trenéra Antona přivodila v utkání s
SSSR jedinou porážku čs. mužstva v letošní
sezóně v poměru 1:3 (1:1. 0:1 a 0:1), která
siala titul mistra světa. Čs. hráči měli mít sice
za úkol krýt rychlá sovětská křídla už v pro
středni třetině, ale odtud se při nejmenšim
měli snažit rychlými ^brejkya proniknout před
sovětskou branku, a ne se zcela zaměřit na
zpomalování hry, které nemá v době moder
ního hokeje naději na úspěch. Trenér Anton
se dopusl.il druhé velké chyby, když ve třetí
třetině v 18,20 min., tedy necelé dvě minuty
před koncem zápasu, za stavu 1:2 při buly
před sovětskou brankou neodvolal brankáře
Mikoláše a nenahradil ho šestým hráčem v
poli, s kterým se měl pokusit o vyrovnání.
Neučinil tak — ačkoli s tím všichni hráči po
čítali — a tak celé mužstvo znervosnělo. 30
vteřin po té se v rozčileni jinak nejlepší čs.
obránce F. Tikal dopustil zbytečného přestup
ku, čs. mužstvo hrálo o něho oslabeno, a SSSR
vsítil několik vteřin před koncem utkáni třetí
gól.
Stísněná nálada v táboře Čechoslováku
V táboře čs. hokejistů panovala po porážce
o SSSR nálada pobělohorská, atmosféra plná
zklamáni a pes:m:-mu, kierá se pochopitelně
odiúžc'.a i v dalším utkáni mistrovství světa
s Finskem! Čs. rcpiesontačni mužstvo zvítězilo
sice nad teamem houževnatých Finů 5:2, ale
po rozháraném výkonu, v utkáni tvrdém a
nehezkém. Čechoslováci střelili Finům už v
pivnícli devíti minutách dva pěkné góly, ale
už i ta radost z dosažení branky je netěšila,
neboť porážka s SSSR jim odebrala chuť k
další hře.

kvěina 1963. — Sokol Toronto 2 připravuje
tělocvičnou akademii k pátému výročí otevření
sokolovny v Kanadě. — Čs. Obec legionářská ।
v Torontě byla přijata za člena "Canadian Legion". Předsedou Zemského výboru byl znovu
zvolen br. Jan Mráček z Toronta. — Odbočka
Čs. Národního sdruženi v Batawě konala val
nou hromadu a zdařilou vzpomínkovou oslavu
na výročí 113. narozenin T. G. Masaryka. Před
sedou byl opět zvolen A. Daicar a jednatelem
K. Seif. — Na valné hromadě Čs. Národního
sdružení, odbočka Hamilton, byl opět zvolen
předsedou Bedřich Čech a jednatelkou D. Petřková. — Kitschener uspořádal valnou hromadu
v den narozenin čestného předsedy Sdružení
br. Starka dne 27. ledna 1963. Předsedou zvo
len br. Jan Karger a jednatelem br. F. Jane
ček. V Montrealu byl zvolen předsedou od
bočky ČSNS Dr. F. Stein a jednatelkou A. J.
Dubská. — Odbočka Ottawa konala valnou
hromadu 9. března 1963 spojenou se vzpomín
kou na T. G. M. Předsedou byl zvolen Dr. Bo
ris Čelovský a jednatelkou s. L. Horová. —
Odbočka ve Winnípegu znovu zvolila na valné
hromadě předsedou br. F. Baleju a jednatelem
J. Hamalu. — Nejmladší kanadská tělocvičná
Jednota Sokol v Ottawě konala 14. března
1963 výroční valnou hromadu. Starostou byl
zvolen br. O. Hora, místostarostou Br. Frank,
jednatelkou Z. Kalinová, pokladníkem V. Rich,
náčelníci ses. Draha, místonáčelnicí Olga Boučková, náčelníkem Dr. Boris Čelovský, místonáčelníkem Dr. R. Kempt, zdravotníkem MUDr.
Ladislav Doubek, vzdělavatelem ing. Otto
Bruck a další pracovníci. O významu sokol
ského tělocviku promluvil MUDr. Ladislav Dou
bek.
VELKÁ BRITANIE. Na 60. řádné valné hro
madě jednoty Sokol v Londýně 24. února 1963
byl starostou opět zvolen V. Kašpar, prvým
místostarostou a vzdělavatelem dr. M. Lokay,
druhým místostarostou V. Titěra, náčelníkem
V. Kříž, náčelnicí Lomová, pokladníkem Wohlhoefner a do výboru: K. Bondová, B. Nahodílová, V. Neuwirtová a J. Sural, V. Šauer, J.

Lom, K. Michal a za náhradníka E. Bartáková.
Revísory F. Procházka a J. Buršík. — S ostat*
nimi čs. organisacemi v-exilu uspořádala jed
nota Sokol v Londýně dne 10. března 1963
vzpomínkový večer k uctění 113. výročí naro
zenin presidenta T.G. Masaryka — spojený s
připomínkou památky na Jana Masaryka, od
jehož tragické smrti uplynulo palnáct let. Vzdě
lavatel jednoty dr. Lokaj zdůraznil, že Masary
kova památka a Masarykův duch v národě
dosud žije, ačkoliv se jej v posledních deseti
letích snažili vymýtit nejdříve nacisté a pak
komunisté. V uměleckém pořadu večera účin
koval dirigent V. Tauský. Na programu byly
dále recitace, tělocvičné vložky a několik čísel
klavírních. — Na jiném večeru v Allied Circlu
vzpomenula výročí Masarykových narozenin
Rada čs. žen v Londýně. — Ústav Dr. E. Be
neše v Londýně vzpomněl patnáctého výročí
státního převratu v Československu na večeru,
na kterém promluvil býv. kancléř Jaromír
Smutný.
FRANCIE. Počátkem března 1963 zemřel v
Clamart u Paříže ve věku 67 let dr. Karel
Kupka, který byl dlouhá leta před válkou a
znovu po válce čs. tajemníkem ve francouz
ském Slovanském ústavu v Paříži. Po únorovém
převratu pracoval v UNESCO. Dr. Kupka byl
přednáškově a kulturně činný v různých čs.
spolcích v Paříži, hlavně v Sokolu a zaujímal
přední místo v kulturním životě čs. kolonie v
Paříži. Pocházel ze Stráže u Jindřichova
Hradce.
RAKOUSKO. Ve Vídni byl 18. března 1963
za velké účasti krajanů pohřben br. Josef Vašica, který patřil k předním zasloužilým a obě
tavým krajanským pracovníkům ve Vídni. Byl
vzdělavatelem ústředí Čs. Jednoty Barák, kte
rému prokázal nedocenitelné služby. Zemřel
ve věku 75 let. — Dne 20. března 1963 se ko
nala valná hromada krajanského podpůrného
spolku „České srdce". — Vídeňská Sokolská
župa odložila svou letošní valnou hromadu,
která byla původně určena na 20. březen, na
dobu pozdější. -

Švédská metropole — Stockholm — žila vr
dnech 7.—17. března zcela ve znamení 29. mi
strovství světa v lodním hokeji, které bude
navždy patřit k ncjdramatíčtějším světovým
šampionátům vůbec! Vždyť ještě v závěrečný
den tohoto vrcholného světového podniku ho
kejistů byla situace tak spletitá, že mistr svě
ta mohl být zrovna tak čtvrtý jako první. Nej
blíže k titulu mistrů světa měli Švédové, kteří
se už po vítězství nad SSSR 2:1 a Kanadou
4:1 viděli světovými přeborníky. Kdyby bý
vala v tu dobu vznikla nějaká vážnější světová
poiilická krise, těžko bychom se asi o tom ve
Stockholmu včas dověděli, neboť politické
úvodníky a důležité zprávy ustoupily na titul
ních stranách triumfu švédských hokejistů a
dokumentárním snímkům z nejdůležiléjšich
utkáni mistrovství. Nebylo so však ani čemu
divit, neboť ještě v závěrečný den světového
šampionátu mluvily pro mužstvo Tře Kronor
tři možnosti: 1. Švédsko se mohlo stát mistrem
světa, kdyby v posledním svém ulkáni do
vedlo alespoň remisovat s Čechoslováky; 2.
Švédové mohli s mužstvem ČSR i prohrát,
ovšem za předpokladu, že hokejisté USA po
razí vvchodní Německo; 3. Seveřané se mohli
stát mistry světa, kdyby Kanada hrála s SSSR
alespoň nerozhodné. Ani jedno však se ne
stalo! Mužstvo USA stačilo hrát s východo
německými hokejisty jen 3:3 a na páté místo
v tabulce se doslali Finové (při stejném počtu
bodu se počítal brankový rozdíl z utkáni prv
ních pěti teamů tabulky!), Švédové prohráli s
ČSR 2:3 a SSSR porazil Kanadu 4:2, a stal se |
lepším brankovým rozdílem mistrem světa. ’
Pravda, sovětští hokejisté, kteři tak získali už
po třetí světové prvenství, zaznamenali od mi
strovství světa v r. 1961 velký vzestup, měli
dobrou obranu i tři rovnocenné útočné for
mace, přesto však zde nepředvedli zcela ur
čitě lepší výkon než mužstvo ČSR.

Nejhezčí utkání mistrovství světa: ČSR — Švéd
sko 3:2 (0:1, 3:0 a 0:1)
Po vítězství mužstva Tre Kronor nad SSSR
a Kanadou věřili švédští žurnalisté, že jejich
team bude s ČSR alespoň remisovat a stane
se tak mistrem -světa! Proto také na neděli
17. března na 14,30 hod. (utkání skončilo o 14.
hodině) připravili zvláštní vydání svých listů,
která měla oznámit tuto radostnou zprávu
celé Skandinávii. Místo toho však vyšly tyto
listy se smutečním orámováním, a stručnou
zprávou o porážce s ČSR. — Čs. mužstvo vy
hrálo toto závěrečné utkání naprosto zaslou
ženě, neboí ukázalo, že v rodné zemi Malečka, Zábrodského, Bubníka a Vlacha i dalších,
se hraje hokej světové exitratřidy, a že ani
nešfastná porážka s mužstvem SSSR na tom
nic nemůže změnit. Zvláště ve druhé třetině,
kterou čs. leam vyhrál 3:0, čs. hráči přesně
kombinovali, zlepšila se — zařazením útoční
ka Pryla místo Bukače a vyřazením Kaspra —
i spolupráce obránců s útočníky a důrazně se
rozbíjely všechny pokusy soupeře o založení
nějaké úspěšnější akce už v jeho třetině. A
tak švédští diváci, kteří pochopitelně po celých
60 minut čisté hry podporovali své mužstvo
známým Heja, Heja, Sverigela, po skončení
zápasu ocenili výkon čs. teamu dlouho trva
jícím potleskem.
Kanadští hokejisté poprvé v historii šampionátů
bez medajle
1. SSSR
12 bodů score 50:9
2. Švédsko
12
44:10
3. ČSR
11
41:16
4. Kanada
9
46:23
5. Finsko
3
20:35
6. Východní Německo
3
16:43
7. Západní Německo
3
18:56
8. USA
3
21:6-1
Vlach nejlepším útočníkem mistrovství
Stejně jako předešlá mistrovství, rozhodli
členové Mezinárodni hokejové ligy i ve Stock
holmu o nejlepších hráčích turnaje! Tak cenu
nojlepšiho brankáře doslal Kanaďan S. Martin,
nejlepšího obránce Švéd Sloltz a cenu nejlep
šího útočníka M. Vlach z Vítkovic. — Vlach
spolu s obráncem Tikalem jsou i v nejlepší
světové pětce, která by vypadala takto: Mar
tin (Kanada). — Sloltz (Švédsko), Tikal (ČSR),
— McLeod, Tambeliiú (oba Kanada), Vlach
(ČSR). — Nejlepšími střelci byli ve Stockhol
mu Rus Staršinov a Dolana z Pardubic, který
má přímo ideálni přímý tah na branku sou
peře; oba útočníci dali po osmi gólech. — Ví
tězem Poháru slušnosti se stalo mužstvo Švéd
ska, které mělo z předních světových teamů
nejméně trestných minut. — Z čs. obránců za.
sluhuje plné absolutorium pražský Tikal. — z
útoků se prosadila svou dravostí Valtrova
rada s Dolanou a Jiříkem na křídlech, — tech
nickou brilantnosť ukázala Vaňkova formace
s Černým a Starším, — a pouze v 1. útoku to
skřípalo-, neboť jeho vedoucí Buk ač tělesně
i technicky na lak těžkou soutěž nestačil. Jeh-'. dva spoluhráči: Bubník a Vlach, patřili
však k nej lepším hokejistům mistrovství svě
ta: vítkovický Vlach byl nej rychlejším hrá
čem, Bubn k pak vynikal velkým přehledem
a rozvahou! • Skupinu B vyhráli ve Stock
holmu hokejisté Norska před Švýcarskem. —
kategorií C pak Rakousko (Irenuje Zdenek Ujčík) před Maďarskem, jehož trenérem je Če
choslovák Vladimír Komínek.
Telegraficky
Sourozenci Eva a Pavel Romanovi se na
mistrovství světa v krasobrusJení a tanci na
ledě v italské Cortině d’Ampezzo revanžovali
anglickému páni Shearmanová-Phíllips za ne
spravedlivou porážku na evropském mistrov
ství v Budapešti a siali se tak podruhé světo
vými mistry v tanečních párech. — Ani tento
krát se fotbalisté pražské Dukly nedostali do
semifinále Poháru evropských mistrů, neboť po
čtvrtfinálové porážce v Lisabonu s místní BenPicou Lisabon 1:2 (vítězná branka Portugalců
padla tři minuty před koncem zápasu z po
stavení mimo hru!), se s tímto soupeřem roze
šli v Praze za bezbrankového stavu, ačkoli
měli obrovskou převahu, kterou vyjadřuje i
poměr rohů 17:1! — Úspěšnější už byli házenkáři pražské Dukly, kteří v semifinále dekla
sovali západonémeckého přeborníka Frischauf
Goppingen 9:7 a 24:14, a postoupili do finále
Poháru evropských mistrů v házené o sedmi
hráčích. — Čs. národní mužstvo prohrálo však
mezistátní utkání v Dortmundu so západoněmeckými házenkáři nečekaně vysoko 7:12, což
jistě nikdo nečekal. — Čs. hokejoví junioři
se stali vítězi mezinárodního turnaje o tak
zvaný Duvalův pohár v Zenově, když zvítězili
nad kompletním mužstvem USA 11:3 a nad
Evropskými Kanaďany 9:4! Boj o druhé místo
v turnaji vyhráli Evropští Kanaďané, kteři po
razili representanty Kanady (Troll Smoke
Eaters) 8:3. — V Praze došlo k mezistátnímu
rohovnickému utkání ČSR — Skotsko, které
skončilo vysokým vítězstvím domácího druž
stva 16:4. Nej techničtější box> viděli diváci v
utkáni olympijského vítěze z Melbourne a ev
ropského mistra Skota McTaggarta s čs. rohovníkem Heczeiem, které vyhrál na body
Heczei. — 22-letý čs. vzperač H. Zdražila se
v posledních 3 týdnech třikrát zapsal do se
znamů světových rekordmanů, naposledy na
Ceně Moskvy, kde v nadhozu lehko-téžké vá
hy vzepřel 173,5 kg, což je o 2,5 kg lepší vý
kon, než byl oficiální světový rekord olym
pijského vítěze a mistra světa Rusa A. Kurinova. Zdražila je tak po Pšeničkovi teprve
druhým čs. vzpěračem, který je světovým re
kordmanem. — A konečně: fotbalisté S. Brati
slavy vyhráli sice 1. čtvrtfinálové utkání sou
těže -držitelů trofejím nad Tottenhamem Hot*
spurs 2:0, prohráli však odvetu v Londýně
vysoko 0:6, a byli tak vyřazeni ze soutěže.
KDM
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Čemu se doma smějí
Při velkém leteckém neštěstí zahyne polský
Gomulka, maďarský' Kadar a československý
Novotný. Který národ je z toho nejsmutnější?
—
— No přece: východní Němci, že u toho
nebvl UJbricht!

*

Maďarský Kadar měl na cestě k nějakému
politickému shromáždění malou automobilovou
nehodu. Nezbývalo mu než aby si zavolal ta
xíka. Ale drožkář ho nepoznává a tak mu
říká: Nemohu vás svést! Chci jet domů, abych
slyšel Kadarovu řeč! — Kadar se raduje z
toho, jak je populární a strká řidiči stoforintovou bankovku. Ten trhne rameny a prohlásí:
Sto forintů! K ďasu s Kadarem! Samozřejmě,
že vás svezu!

*

Klempíř národního podniku Klempna: »Víte,
kdvž přijdu do nějaké domácnosti bývalých
lidi, tak vždycky říkám: Dobrý' den, milostivá
paní! Tam se to rádo slyší. Nu a když přijdu
do dělnické domácnosti, tak říkám taky: Do
brý' den, milostivá paní! Tam to slyšejí ještě
radši k

Zprávy z měst a krajů
ZASNĚŽENÉ JARO
V prvém březnovém týdnu ukázala zima, co
letos dovede. V některých oblastech Česko
slovenska měli tuhé mrazy jako v lednu a
teploměr klesl až na dvacet stupňu pod nulou.
Ve dnech 13.—17. března byly sněhové bouře,
zvláště v severních Čechách a v Orlických ho
rách, které způsobily až metrové závěje a za
slavily silniční dopravu. Rovněž v Krušných
horách a jejich podhůří museli nasadit na uvol
nění dopravy sněhové pluhy. Avšak pravé sně
hové nadělení se dostavilo na první kalendářní
jarní den — 21. března, kdy na celém území
Československa sněžilo. Na Ostravsku sníh
znovu způsobil železniční kalamitu, která tam
již po řadu měsíců velmi vážně narušuje vý
robu v hutích i v ostatním průmyslu. V násle
dujících jarních dnech došlo k tání a vlivem
trvalého déště se rozvodnilý řeky, zvláště naMorcvě a na některých slovenských tocích. Po
vodňové komise měly dost práce, aby zabrá
nily obrovským škodám. Sníh nepřestal padat
ještě začátkem dubna a tak mají v naši vlasti,
podobně jako všude jinde ve střední Evropě
zasněžené jaro.

Brno. U příležitosti tisícistého výročí přícho
du slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Moravu budou pořádány vědecké konfe
rence. V říjnu bude Mezinárodní vědecká kon
ference v Brně, kterou organisuje Archeologic
ký ústav Čs. Akademie věd. Má se jí zúčast
nit na 40 vědců a odborníků z Evropy a Ame
riky. Od 17. srpna do 27. října bude brněnský
Dům umění hostit výstavu „Velká Morava",
kde se veřejnosti představí výsledky archeo
logických výzkumů z Moravy a Slovenska. Vý
stava zahrne období od IX. století po Kr. až
po současnost.
Hradec Králové. Historický dům U Špuláků,
který patří ke klenotům starého Hradce Králo
vé, byl opraven a zřízena v něm místnost pro
svatební obřady.
Bratislava. V dalším procesu proti tzv. špio
nům byl komunistickým soudem odsouzen Jo
sef Zaorálek z Bratislavy na třináct roků ža
láře a jeho manželka na tri roky. Josef Zaoráleki, bývalý majitel uzenářského závodu,
byl obviněn z valutových machinací, že nezá
konně postupoval při koupi a prodeji osobních
aut. Při jedné cestě do Západního Německa
byl zadržen a nalezeny u něho poznámky
„špionážního charakteru". Dále byly u něho
nalezeny mince a dolary. Podle zprávy komu
nistického rozhlasu se Zaorólkovi ke špionáž
ní činnosti přiznali.
Praha. Na konferenci s novináři přiznal mi
nistr zdravotnictví Plojhar, že v mnohých zá
vodech vedoucí činitelé podceňují péči o vy
tváření zdravých pracovních podmínek obyva
telstva, což způsobilo zhoršení zdravotního
stavu mnohých osob. Tak třeba nebyly zapo
jeny desinfektory ani čistička odpadných vod
a přesto tato voda byla použita pro společné
koupání, či říční neupravená voda byla vpu
štěna do potrubí pro pitnou vodu a dokonce
se z ní vyráběla sodovka. Loni chybělo prů
měrně denně v zaměstnání téměř 250.000 osob
následkem úrazů a onemocnění.
Plzeň. V západních Čechách vyschly násled
kem mimořádných mrazů prameny vody, tak
že je v celém kraji kritický nedostatek pitné
vody. Ani jarní tání nepřineslo očekávané
zlepšení. Na Karlovarsku nastaly některé po
ruchy v zásobování pitnou vodou proto, že
nebylo možno biologicky plně zpracovat vodu
zhoršené jakosti. Tyto potíže se zejména pro
jevily ve Staré Roli, Ostrově, Jáchymově a
Toužimi. Na Domažlicku se musí voda dová
žet do Kouta na Šumavě a omezená je také
dodávka vody v Kašperských horách a v Pefrovicích u Sušice.
Praha. Čs. komunistický režim není spoko
jen s výrobou oceli. To proto, že výrobní
proces je převážně tak zastaralý, že techno
logie výroby odpovídá úrovni ruční nebo jen
částečně mechanisované práce. Výroba oceli
v Československu je pracná a nákladná. Při
lití a válcování přichází do odpadu více než
třetina oceli — přiznal čs. komunistický roz
hlas.
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Poděbrady. Město má jednu pozoruhodnost;
České Budějovice. Dne 18. března 1963 vy
Zemřel František Němeo
každý třetí obyvatel tam chodí do školy. Ve pukl ve strojovně elektrárny v Mydlovarech
V Montrealu zemřel ve věku necelých 65 let
městě je celkem 17 škol, které navštěvuje 4 požár, který způsobil škodu v hodnotě jedno
tisíce dětí a studujících. Čtvrtina studujících ho milionu korun. Jeho pravděpodobnou pří bývalý čs. velvyslanec v Kanadě František Ně
vysoké elektrotechnické školy je ze zemí Afri činou byl zkrat, který vznikl v jednom z ge mec. S postavou zemřelého byl spojen kus vý
voje čs. dělnického a sociálně demokratického
ky, Asie a Latinské Ameriky.
nerátorů.
Bratislava. V sezóně od listopadu do začát hnutí, a nakonec i kus politických osudů česko
Praha. Občané v Československu vydali na
alkoholické nápoje v roce 1956 šest miliard ku března chytili lovci na Slovensku přes 14 slovenské republiky. Počátkem dvacátých let
korun, v roce 1960 sedm miliard a v roce 1962 tisíc zajíců, deset tisíc koroptví a 3500 bažan býval František Němec redaktorem odborář
již osm miliard. Podle průzkumů ve dvou kra tu. Tato zvěřina byla z většiny exportována ského časopisu „Železničář". Oženil se s dce
jích seznamují se děti s alkoholem daleko do ciziny, zvláště do Itálie a Francie. Čs. ko rou ústředního tajemníka odborové organisace
dříve. V deseti letech ví nejméně polovina z munistický tisk a rozhlas přesvědčují čs. veřej čs. železničářů Viléma Brodeckého. Koncem
nich, jakou chuť má pivo a desetina, jak chut nost, která si nemůže dovolit koupit polní zvě ! dvacátých let byl po svém tchánovi zvolen
nají kořalky. Ve čtrnácti letech znají pivo řinu, že za jednoho zajíce získá čs. obchod j ústředním tajemníkem této organisace. V parprakticky všechny děti a kořalku již plná polo dvacet kilogramů kvalitního hovězího maso, | lamentních volbách roku 1935 byl zvolen po
anebo 14 kilo zelené kávy a za pár koroptví slancem Národního shromáždění. Po okupaci
vina.
Plzeň. Bytová výstavba města je soustředě o bažantů dostane čs. obchod 22 kilo pome Československa nacisty odešel do exilu, kde
na v sídliště Doubravka, kde bude v letech rančů, anebo 35 kilo citronů, o něž je v Česko byl jmenován ministrem londýnské exilové vlá
dy. Na sklonku války byl vyslán presidentem
1963—1965 postaveno asi 2.000 bytů. Letos slovensku značná nouze.
Praha. Dne 15. března 1963 v ranních hodi Eduardem Benešem jako plnomocný delegát
tam má být postaveno 1.200 bytů nákladem
nách se nad Národním museem srazily dvě československé vlády na Podkarpatskou Rus,
73 milionů korun.
Mariánské Lázně. Lázně byly určeny pro re tramvaje, přičemž 20 cestujících bylo zraněno, aby tam přebíral civilní správu. V této funkci
kreaci komunistických odborářů. Letos přijede dva z nich těžce. Přetížení pouliční dopravy se František Němec na počátku roku 1945 ocitl
se tam léčit na 51.000 osob, o čtyři tisíce více v Praze vedlo v poslední době k několika v konfliktu se Sověty, když rudá armáda a
sovětská policie začala na Podkarpatské Rusi
než loni. Bude mezi nimi 21.000 komunistů ze srážkám tramvají.
Horažďovice. V místním podniku Spol vy popravoval, zatýkat a rozvíjet třídní teror.
Sovětského svazu, Maďarska, Polska, Jugo
slávie, Rumunska a několik tisíc komunistic robili hokejové hole pro čs. hokejové repre František Němec marně energicky protestoval
kých turistů z Itálie, Francie, Velké Britanie, sentanty ve Stockholmu. Byly to hokejky, ze proti zločinnému řádění sovětské policie, která
Belgie, Rakouska a Holandska. Pro čs. dělníky sílené silonem, které se ve Stockholmu výbor vzdor výslovnému československo-sovětskému
ně osvědčily. Závod vyrobil loni 436.000 hoke ujednání nejen odmítla předat civilní správu
mnoho míst nezbyde.
Plzeň. Obec Líně zažila v noci na 10. břez jových holí a letos jejich výroba překročí půl Podkarpatské Rusi, ale naopak začala z Ukra
na 1963 malé zemětřesení. Ve 2.22 hod. zde milionu. Kromě holí pro aktivní sportovce vy jiny organisovat agitační kampaň za účelem
pocítili slabé otřesy půdy, které však trvaly robí pro děti hokejky Supersport, rovněž ze připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému
svazu. Pro tento konflikt s proradností a tero
jen několik vteřin. Kromě dunění okenních skel sílené silonem.
a poškození omítky na některých budovách i Ostrava. Podle zpráv komunistického tisku rismem sovětské politiky se stal František Ně
nebyly způsobeny žádné škody. Pravděpodob byl v Ostravě souzen Richard Seib, garáž- mec pro čs. komunisty osobou nenáviděnou a
ně jde o tektonické poruchy v uhelných vrst mistr ostravských vodáren a kanalisací. Byl ob- tak zvaně politicky neúnosnou. Podporováni
vinněn, že spolupracoval se západoněmeckou proradným Zdeňkem Fierlingrem postavili se
vách.
Praha. Roku 1963 vypraví cestovní kancelář výzvědnou službou, které prý dodával vojen proti kandidování Františka Němce při vol
Čedok do zahraničí asi 211.000 osob z Česko ské zprávy, dále prý odposlouchával příkazy bách do Národního shromáždění roku 1946 a
slovenska, o třicet tisíc víc, než loni, pře v heslech ve vysílání rozhlasové stanice Svo raději hlasovali pro jeho jmenování českoslo
vážně do Sovětského svazu, Bulharska, Ru bodná Evropa a všechny informace dodával venským vyslancem v Kanadě. Byv takto od
munska, Polska, východního Německa, Maďar do mrtvé schránky v rychlíku Varšava—Paříž. sunut z československé vnitřní politiky do za
hraničí, odejel František Němec na sklonku
ska, na Kubu a do některých zemí Dálného Byl odsouzen k desetiletému žaláři.
léta 1947 do Kanady. Po únorovém puči roku
východu. Současně zajistí služby asi pro 250
1948 na znamení protestu složil funkci velvy
tisíc zahraničních návštěvníků, z nichž bude
slance. Stal se členem výkonného výboru Rady
několik tisíc z Rakousko, Itálie, USA, Švýcar
KDO ZEMŘEL: V Brně zemřel ve věku 64 let Svobodného Československa a obětavě praco
ska, Francie a Anglie.
' dlouholetý přední člen Janáčkovy opery Stát val v exilových a krajanských organisacích v
Praha. Nově vybudovaná přehrada na Bo ního divadla v Brně Géza Fischer, jenž ja 40
Kanadě. V posledních létech působil v kanad
tiči v Hostivaři se naplňuje jarními vody. Je let umělecké práce vytvořil více než 280 rolí
ském rozhlasu, do něhož přispíval zprávami a
zero se potáhne do vzdálenosti 2.5 km až k v operních dílech klasického a běžného re
úvahami o politickém a odborářském vývoji
Petrovicím.
pertoáru. — V Praze ve věku 67 let fotograf- věcí v Sověty porobeném Československu. Je
Lovosice. Byla zahájena stavba nejmoder umělec J. Jeníček, jehož fotografická díla vy
ho úmrtím ztratil čs. exil jednoho ze svých nejnějšího předávacího nádraží v republice. Bude šla knižně. — V Hradci Králové zemřel ve
přednějších pracovníků a porobená vlast mu
mít nejdokonalejší technické prostředky pro věku 82 roků děkan katedrální kapituly u sv.
že, který v boji proti Sovětům a komunistům
nakládku, vykládku i přepravu zboží do va Ducha njdp. Ludvík Tůma. — V Praze zemřel
prokázal daleko více pevnosti charakteru a
gonů. Součástí nově budovaného nádraží bude Jaroslav Chmel, výtvarník. — V Poděbradech
rozhodnosti, než mnozí jiní. Zaslouží si proto,
i velká krytá hala pro kusové zboží.
Phdr. Libuše Matoušková, profesorka. — V aby jeho jméno zůstalo zachováno v čestné
Praha. K starobylým koutům Prahy patří Praze-Hloubětíně Rudolf Hadrbolec, tělový vzpomínce Čechů, Slováků a Podkarpatských
domky ve Zlaté uličce na Hradčanech, které chovný pracovník. — V Praze-Libní zemřela Rusínů!
M. V.
se začaly stavět roku 1541. — Petřínská roz Barbora Heroutová, vdova po autoru čs. těsno
hledna měří 60 metrů a stojí 135.5 ni nad Vlta pisné soustavy ve věku 87 let. — Alois Salda,
REDAKTOR J.V.WELCL ZEMŘEL
vou a má nadmořskou výšku 324 m. Cesta k bratr F. X. Saldy zemřel ve věku 91 let. — Arch.
V Chicagu zemřel 19. března 1963 zasloužilý
rozhledně má 299 schodů. — V první revo Antonín Procházka, stavitel v Kladně a Čes krajanský pracovník a redaktor Denního Hla
luční noci, v květnu 1945, měli obyvatelé Pra kých Budějovicích. — Prof. Jaroslav Náprstek satele J. V. Welcl. Jeho pohřeb se konal za
hy při povstání proti 30 tisícům nacistických z Prahy-Karlína. — Julie Krejzová, učitelka ze četné účasti krajanské veřejnosti. Za vydava
vojáků, vyzbrojených tanky i letadly, v rukou Smíchova ve věku 89 let. — Karel Bůžek, řed. telstvo a redakci Hlasatele se se zesnulým
jen 700 pušek. — Přes Vltavu v Praze vede měšťanské školy v Praze ve věku 77 let. — V rozloučil red. Josef Falta, který vřele ocenil
sedmnáct mostů. Praha má na 500 věží a pe Praze zemřel ve věku 66 let JUDr. Bedřich No osobní vlastnosti J. V. Welcla, jeho lásku k
třínská lanovka začala jezdit roku 1890. Teh vák, advokát. — Jindřich Brúmer, hl. inženýr vlasti, mnohaletou národní práci a všemožnou
dejší vozy měly nádrže na vodu. V horní sta Pražských pivovarů. -— V Ústí nad Orl. zemřel I podporu úsilí o obnovu československé svonici se naplnily a vůz, který jel dolů, vytáhl ve věku 76 let Karel Hellmuth. — Josef Michá I body. Starosta Americké obce sokolské Karel
svou vahou druhý vůz z dola nahoru, který lek, ředitel školy v Praze 8 ve věku 74 let. — Prchal poděkoval zesnulému za obětavou prá
byl bez zátěže. Tato vodní lanovka jezdila V Turnově zemřel JUDr. Bohumil Čapek ve ci v sokolském hnutí.
do roku 1921.
věku 66 let, rodák havlíčkobrodský. — V Pra
Jablonec. Na žižkově vrchu se začne se ze zemřel ve věku 91 let inž. Ladislav Olta. —
stavbou nového sídliště. V příštích třech letech Karel Studený, býv. starosta Sokola Praha I.
ÚSPĚŠNÝ ZÁKROK KRAJANA J. MARTINA
tam budou postaveny vysoké, čtyř- až osmi- ■— Plk. Fr. Koubík ve věku 72 let. — V Hosti
V březnovém čísle jsme oznámili, že John
poschodové obytné bloky pro 264 rodin. Vý vaři zemřela ve věku 85 let Emilie Schúckero- Martin, známý krajanský a sokolský pracovník
stavba této čtvrtí, kde bude též postaven dům vá, řed. školy. — Na Smíchově zemřel Václav v Portlandu, stát Oregon v USA, upozornil
Osvětové besedy, pavilon služeb, mateřská : Skoba. — Inž. Karel Jonáš, min. rada ve věku i krajanskou veřejnost v USA na urážlivý citát,
školka a další společenské zařízení si vyžádá 77 let. — MUDr. Augustin Andres z Prahy ve jež se proti demokratickému Masarykovu
věku 63 let. — Inž. Ladislav Sístek z Prahy- Československu objevil v knize polského spi
23 milionů korun.
Praha. Loni došlo v Československu k 6.500 Smíchova. — JUDr. Jan Sácha z Prahy ve věku sovatele Leona Urise „Milá 18", v níž autor
požárům, z nichž velkou část zavinily děti. 70 let.
popsal hrdinný odpor polských židů za varšav
Při požárech přišlo o život 41 dětí a 43 jich
ského povstání proti nacistům. Autor v knize
Anežka Hodinová-Spurná zemřelo
bylo vážně zraněno. Jednou z hlavních příčin
prohlásil, že „Polsko mělo následovat zbabělVýznamná představitelka staré komunistické ství Československa a Rakouska a vzdat se
tohoto stavu je skutečnost, že rodiče dětí musí
pracovat a v častých případech jsou pak děti gardy v Československu Anežka Hodinová- Hitlerovi bez boje". Upozornění krajana Mar
Spurná zemřela 1. dubna 1963 ve věku 68 let. tina vHlasateli mělo značný ohlas. Spisovatel
bez dozoru.
Leon Uris vyhověl naléhání veřejnosti a uji
stil, že v dalších vydáních bude nevhodný citát
z knihy vyňat. Uznal zcela oprávněnost pro
testů a ujistil krajana J. Martina, že se příště
vyvaruje podobného omylu.

DOBŘE VAŘÍ—
DOBŘE SLOUŽÍ

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

KANADSKÁ PŠENICE DO ČSR
Podle sdělení kanadského ministra zeměděl
ství koupilo Československo 120.000 tun kanad
ské pšenice (4,400.000 bušlů). Pšenice bude z
Kanady dopravena loděmi vodním systémem
St. Lavrence v polovině dubna t. r.
Je příznačné, že Československo koupilo ka
nadskou pšenici na tříletý úvěr. Potvrzuje to,
že je v tíživé finanční situaci. Nákup kanadské
pšenice také ukázal, že s nedostatkem pšenice
zápasí dnes celý sovětský blok a že se komu
nisté bez nákupu obilí na západě nemohou
obejít. Před 25 lety, v době první ČSR, jsme
měli pšenice takový nadbytek, že jsme ji vy
váželi.

ASTA ŠIMURDOVÁ upozorňuje své přátele a
známé z někdejšího tábora v N. Ulmu a
Schwab. Gmúndu v Západním Německu, že
její dnešní adreso je tato: A. Šimurdová,
707 Schwäb. Gmůnd, Klarenbergslrasse 176.
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MATĚJ STACH
MISIONÁŘ V GRÓNSKU

máždění Bratří a řeč kazatele Jaga (jeho syn
později také přijel do Ameriky) učinila na
něho tak silný dojem — že se rozhodl uprch
nout do Saska. V Ochranově se začal zajímat
o misijní činnost a v roce 1734 odejel do
Grónska s Janem Beckem, který tam ztrávil
potom celkem třiačlyřicet let. Málem by však
byli oba při přistání zahynuli, protože se do
stali do končin, kde nebyla žádná potrava.
Boehnisch se několikrát vrátil na pevninu, cel
kem ztrávil v Grónsku devětadvacet let a měl
osm děti. Byl to první misionář, který za třicet
let misie v Grónsku zemřel a je lam také po
chován.
Matěj Stach celkem ztrávil v Grónsku čtyři
cet let. Jeho původní domek o šesti místno
stech pro misionáře a kaple — které bylo
nutno zbudovat v Holandsku a po částech
dopravit do Grónska a které po léta budily
úctu u Eskymáků jako největší stavby světa —
se rozrostly na celou síť misionářských stanic.
V roce 1771 šedesátiletý Matěj Stach došel k
názoru, že je čas, aby se odebral do končin
světa méně divokých, které by mu poskytly
více odpočinku. Vybral si Bethabaru v daleké
Severní Karolíně, kde Bratří již téměř dvacet
let budovali své nové jižní středisko. Stal se
tam správcem sboru, členem „Aufseher Collegium". Ale jednoho dne v únoru 1785 klouzl
a ošklivě se zranil na noze. Zbytek svého ži
vota pak už ztrávil většinou na lůžku. Pra
meny uvádějí, že v té době nepřestal vzpo
mínat na své mládí — patrně i na své rodné
moravské hory. Těsně před vánocemi 1787
zemřel. A o sto let později mu postavili na
, bethabarském božím poli onen pamětní jehla
nec.
■ Tady v Bethabaře taky sepsal ten svůj
životopis, který chovají v salemském archivu.
Je to prostá knížka, vzpomínky ušlechtilého
a hluboce věřícího člověka. Pokud jsem mohl
zjistit, vyšel toliko v Německu v „Nachrichten
aus der Brůder-Gemeínde" roku 1860.
Není mnoho těch, kteří se narodili v téže
zemi jako grónský misionář Moravský bratr
Matěj Stach a kteří se přijdou podívat na jeho
vzdálený hrob na bethabarském božím poli.
| Natrhal jsem proto modré kvítky, jichž byly
i celé záhony kolem pod stromy, a položil jsem
je na Stachův skromný hrob. Jako upřímný
i krajanský pozdrav muži, který svou celožívoti ní prací dělal své rodné zemi jenom čest.
; Neboť byl právě Hod Boží velikonoční, den
j vzpomínání a den květin na božích polích Mo] ravských bratří.
| Se slzami rozséval a proto s prozpěvová। ním žiti bude — Moravský bratr Matěj Stach.
। „Gens aeterna" je kdysi nazval Zinzendorf
, — Pokolení věčné.
।
(Z knihy: Čtení o Moravských bratřích.
I
Napsal Jaroslav Drábek. Vytiskl Univer!
sum Press Co. New York, 58 str.)

Je tomu už několik let, co jsem naposledy | ska společně se svým bratrancem Kristiánen
navštívil jeho hrob na tichém hřbitůvku v i Davidem, rodákem ze Ženklavy u Štramberka
Bethabaře. Z Washingtonu to znamenalo ně Bylo lo už v roce 1732. „Mimo šaty jsme ne
jakých pět set kilometrů na jihozápad do měli nic" — napsal Matěj Stach těsně přec
Severní Karoliny krajem, v němž bláznivě tím, než opustili evropskou pevninu. „Co si ’
kvetly broskve, hřálo jižní sluníčko a na modré Grónsku počneme, čím se budeme živit, o t<
obloze kroužili ostříži. Do Winston Salem jsme se opravdu pramálo starali." V Gronsk'
jsem přijel odpoledne, projel jsem městem a našli norského misionáře Egedeho, který tar
dorazil jsem do původního sídliště Bratří Bet- už trávil desátý rok. Za těch deset let se m1
habary, ležícím v kraji, zvaném Wachovia, podařilo obrátit na křesťanství jen několi'
podle podunajského kraje Wachau, odkud po málo Eskymáků a to ještě nepříliš spolehlivě
cházeli Zinsendorfovi předkové. „Boží pole" protože si příchozím stěžoval, že mu ti Esky
bethabarské leží na mírném svahu; dnes se máci víc kradou rybářské náčiní než chodí d<
tu už nepohřbívá. Ale jako na každém jiném kostela. Ale oba Stachy ani Kristiána Davidi
bratrském „božím poli" jsou i zde jen řady to neodradilo, ani když se Egede vzdal a od
desek v trávě na zeleném paloučku. Kdysi jel domů. „Tma v Grónsku musí ustoupi
jistě bílých, dnes už deštěm a větry ošlehaných světlu!" napsal Stach v jednom ze svých prv
ních dopisů z Grónska.
s nápisy nesnadno čitelnými.
Také bratr Matěj Stach proto dostal jen
Trvalo to ovšem ještě řadu let, než zazař
desku. Ten jehlanec uprostřed „božího pole" první paprsek tohoto světla a tím paprsker
to není náhrobek, to je jen Stachův památník byl Eskymák Kajarnak, který by! pokřtěn
z doby daleko pozdější, ostatně jediný na roce 1740 a zůstal Moravským bratrem až d'
celém hřbitově. Hrob Matěje Stacha má číslo své smrti. Dostalo se mu jména Samuel. Pc
osmdesát jedna a nápis na jeho desce je po stupně pak vznikaly celé nové osady na gror
divnou směsí latiny a němčiny:
ském pobřeží a všechny nesou trvalé znak
Matheus Stach, Nat. D. 4. Mař. 1711 in Máhren, toho, že u jejich kolébky stál Moravský brat
Ob. d. 21. Dec. 1787 erst Missionarius in Groen- Matěj Stach, ať už se jmenují New Herrenhu
land
Lichtenfels, Fredericksthal nebo iglorpait.
Bylo mu tedy sedmdesát šest let, když roce 1740 se Matěj Stach vrátil na nějaký čc
zemřel a z toho plných čtyřicet let ztrávil v do Německa, kde se také oženil, patrně s ně
pustinách Grónska. Na jeho obelisku jsou vy jakou svou vzdálenou příbuznou, protože byl
tesána slova stého dvacátého šestého žalmu: rozená rovněž Stachová. V tom směru ho vša
„Ti, kteří se slzami rozsévali, s prozpěvová čekalo zklamání, neboť o šestnáct let pozdě
ho tato manželka Rosina opustila. A neje
ním žiti budou."
Nade mnou na stromeph křičely a poska jeho — i Moravskou církev samu. Ale za da
kovaly červenky s oranžovými foremetkami, ších čtrnáct let, vrátila se zpět nejen k svém
houštinou se mihl ohnivý rudý pták kardinál. muži, ale i do lůna Moravské církve. Ted
V tichém archivu salemském, plném starých manželství zřejmě nevalně šťastné, zůstal
knih a zažloutlých rukopisů, jsem si pak pro také bezdětné.
hlížel malou knížku — jeho životopis, v němž
Matěj Stach ovšem nebyl v Grónsku jediný;
vlastnoručně energickým písmem zaznamenal moravským rodákem. Jeho pomocníkem b1;
pohnutý a klikatý běh svého života, docela kunvaldský rodák Frederick Boehnisch, kter
mimořádného zejména tehdy před čtvrt tisíci se stal Stachovým švagrem, když si Stach vz<
letím.
za ženu řečenou Rosinu, která byla sestro
„leh bin geboren in Markendorf in Máhren, manželky Boehnischovy Anny. Jeho hisfori
eine Stunde von Odrau..." Zase bohužel ne není také nezajímavá. V roce 1722 ho vzc
vím, jak se tato obec jmenuje správně česky. Jan Nitschmann (bratr známé Anny, pozděj
Odra, Fulnek a Suchdol tvoří malý trojúhelník manželky hraběte Zinzendorfa) na tajné shrc
severozápadně od Nového Jičína. Nevím
také, zda Stach hovořil vůbec česky, spíše se
zdá, že němčina byla jeho mateřským jazy
kem. Kromě toho je jisto, že v Salemu v jeho
době již nebyl nikdo, kdo by česky rozuměl.
Mějme také na paměti, že mu bylo deset let,
LESÁK
EMIL
když musel opustit rodnou Moravu. NejdůleVermont, prosím, je docela zvláštní stál j plněn asi tak na půl cestě. Tíha je satanská,
žitějŠí je to, že se na konec stal jedním z
americké unie’. Říká se, že tam mají více kra । žebřík se prohýbá. Tož začínám zpátky dolů
nejslavnějších misionářů Moravských bratří.
To misionářské zanícení Bratří se datuje až viček než lidí. Ale to bylo jen až do nedávna. a nohy se mi chvějou, kolena poddávají. Není
z dob jejich pobytu v Ochranove. Hraběti Zin- Z posledních statistik vysvítá, že se ten ne to, zkrátka, žádná legrace — nejsem, přece,
zendorfovi vznikaly obtíže z toho, že vlastně poměr vyrovnal. Kromě těch kraviček je také astronaut.
Dole na zemi, přemýšlím: Na tohle je třeba
dopomáhal k útěkům poddaným, čili podle Vermont známý pro své málomluvné, ale prý
systém. Kdo by se chtěl pachtit každých pár
tehdejšího právního nazírání nevolníkům osob lišácké občany.
Nu, dostal jsem loni kartičku z Vermonru. minut s košíkom? Bleskla mi hlavou myšlenka:
ně vázaným na panství toho kterého pána a
Bratří se necítili ani v Ochranově dokonale Od přítele Jožky, kterého jsem po léta ne Takhle, kdyby byla po ruce nějaká kladka ...
Ve stodole jsem pěknou kladku našel, s
bezpečnými a to tím spíše, že Evropu do ne viděl. Abych prý se tam u něho zaslavil na
konečna sužovaly revoluce a války. To obé kus hovoru. O starých časech z Evropy. -- dlouhým provazem. A nedaleko v koutě se
vedlo jak Zinzendorfa tak i Bratří samé k io- Jožka, třeba podotknout, pochází odněkud z válel prázdný sud! Zase zpět do sadu letím,
mu, že se ohlíželi po zemích v zámoří. Ovšem jižní Moravy. — Tož jsem si tam vyjel o do táhnu sud i kladku; lezu po žebříku k té nejvyšší větvi, strach mne z té zanícenosti přešel.
přímým důvodem k jejich misionářské činnosti volené. Bylo to asi tak tri sta mil.
Pěknou farmičku měl, s rozsáhlými luky a Kladku přivazuji, prázdný sud nahoru po klad
byla jejich vášnivá přímo touha — zejména
i hraběte Zinzendorfa, vybudovat mohutnou jabkovými sady, radost se podívat. A to všech ce tahám, konec provazu zajišťuji dole na
církev Kristovu u pohanů v zámoří, o nichž no v osamoceném, nádherném údolí s bubla traktoru. Česám jablka, sud se naplňuje.
přicházely stále častěji zprávy, že žijí buď v vým horským potokem. Nejbližším sousedem Všechno teď jde jako po drátku, sud je vrcho
otroctví bělochů anebo v divoké nevědomosti v tomto pozemském ráji byla benzinová sta vatý.
Lezu dolů po žebříku, odvazuji provaz od
nice dole při silnici. A jak. mne Jožka přivítal’
jako barbaři.
Tyto zprávy byly, pokud šlo o Ameriku, do Poseděli jsme si dlouho při moštu a vzpomí traktoru — hopla: Sud je těžší než já, provaz
plňovány velkolepým líčením života v Nové nání nebylo konce. Jenom mne trápilo, že mne katapultuje do výšky a já, mezek, držím
zemi, kde prý je všeho hojnost a kde není Jožkova pravá ruka byla ochromená. Levou jako klíště. Už jsem v půli cestě — když sud
s jabky do mne vráží se shora, až mi koště
válek. Zejména tato věc musela u Bratří, jimž se opíral o lískovku, a kulhal.
„Co se stalo?" ptám se. Jožka odmách na praskají. Provaz ale táhne nahoru jako blá
boje a zbraň bylo něčím svrchovaně protiv
máhavě ochromenou rukou: „I nic — spadl zen. A nahoře, prsty se mi priskřípávají do
ným, nacházet příznivého ohlasu.
Výsledek toho všeho byl, že se Bratří po jsem se stromu. Při česání jablek. Jabka, víš, kladky, až ječím. Jabka se mezitím na zemi
rozsypala a samozřejmě, jsem teď zase těžší
stupně věnovali činnosti misionářské, která jsou moje živobytí."
než prázdný sud dole a padám jako meteor.
To, ovšem, bylo politováníhodné.
trvá dodnes a která jim v mnohém směru vy
„Zůstaň tu na pár dní", nadhodil Jožka A zase na půl cestě do mne ten sud vrazil, až
sloužila obecné uznání. Začalo to v roce 1732
výpravou Johna Leonarda Doberá, který byl srdečně. „Mám nahoře pěknou světnici pro jsem vyjekl. Ještě než jsem dosáhl země, při
prvním misionářem na ostrově sv. Tomáše v hosty a můžeš užít zdravého vzduchu." Mne razil jsem se o traktor a už jsem se vzdal:
Západní Indii. Jeho společníkem na této ne to, samozřejmé, potěšilo; myšlenka na trochu pouštím konečně ten ďábelský provaz a sud,
bezpečné výpravě byl už zmíněný David rybaření a courání lesy v této božské krajině ovšem, rovnou s výšky na mne až mne do
Nitschmann, rodák z moravského Suchdolu. byla lákavá. Jožka pokračoval: „Jo, mám to razil.
Probudil jsem se za pár dní v nemocnici —
Pak přišlo na řadu Gronsko, severní Amerika těžké — no strom letos vylézt nemohu a o
a pak už téměř všechny země v nejvzdáleněj česáče je nouze. A ještě spousta stromů s hanba to byla se na mne podívat: plastr tady
i támhle, všude samý obvaz. Bylo, ovšem, po
ších končinách světa — jižní Amerika, v Asii jabky slojí..."
„I co, já li nějaká jabka dotrhám", poví dovolené. Když mne z nemocnice převáželi
Tibet, útulek pro malomocné v Jeruzaleme. V
domů, ambulance se zastavila u té benzinové
Africe zahájil misionářskou činnost v roce dám. „Jen mi řekni jak na io."
Šel jsem ráno trhat. Jožka mi do sadu při stanice pod Jožkovou farmou. Měli tam také
1737 zase rodák moravský Jiří Schmidf. Ovšem
přinesl si ze své rodné Moravy do Ochranova táhl traktorem plný vůz prázdných beden a na prodej čerstvá jablka a koupil jsem si jich
památku — od okovů zjizvené kotníky z těž odbelhal se zpátky do domu. Nikdy, na mou plný košík. Povídá ten člověk ze stanice: „Ro
kého žaláře, do kterého byl pro víru uvržen. duši, jsem neviděl tak vysoké jabloně. A ta stou tady lokálně, pane. Můj soused Joe tám
Působil leta mezi Hotentoty a vlastně celý jabka! Jako melouny. Žebřík už byl přistaven hle nahoře je sem dává lacino na prodej.
jeho život byl zasvěcen šíření křesťanství v a já začal šplhat, s košíkem zaháknutým u Nemá výdaje s česáči."
„Jak to?" mumlám skrz sádrový obvaz.
Africe. Bratří také věnovali zvláštní pozornost opasku. Postrkávám nohu za nohou, dolů se
„Inu, vždycky si sem zve nějaké přátele a
nedívám, v žaludku se mi chvěje. Lezu. Tu a
dalekému severu — Aljašce a Grónsku.
S Grónskem pak je nerozlučně spjato jméno tam pochňapávám po nějakém tom obrov ti mu je česají zadarmo. On sám, víte, v ži
Matěje Stacha. Ten byl totiž vyslán do Gron- ském jabku a košík se stává těžším. Byl na- votě na strom nevylez."

NÁVŠTĚVA

Slovíčko nejmenších
Jan Neruda:

BALADA HORSKÁ
»Rekněte mi, babičko má, vo že rány svírá,
po čem človek, těžce raněn, přece neumírá?* —
■'Rány hojí otevřené na tom lidském těle
jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele.* —
■ Řeknete mí, babičko má, co se dobře dává,
je-ii ochorela hlava bolestí až žhavá?* —
>Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není
nežli mladé jarní listí z lesní jahodení.*
Ditě z chaty vyskočilo, do sousedních polí —
>Daruj šťávy, jitroceli, na vše co kde bolí!«
S pole spěchá ku lesine, přes tmi a hloží —
•Dej mi to své mladé listí, jahodino boží!*
Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží:
na krizi zde před oltářem Kristus rozpjat leží.
^Potírám Tvá svátá prsa, myju bok Tvůj svátý,
tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý —
kladu čerstvé listí lesní na hlavu a líce,
nebude Ti hlavičku Tvou bodat úpal více!*
Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní,
lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní:
jak to dětská duše snila,
vůle boží vyplnila.
Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele,
nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele,
bílá lil je v ranní záři po celičkém těle.

Pavel Sula:
MALOVANÉ VAJÍČKO
Venouš přišel ze školy všecek rozzářen. Pan
učitel jim ukazoval, jak mohou zdobit veliko
noční vajíčka. Venouš jásal a hned se dal
doma do díla.
V hrníčku si rozehřál vosk. Do proutku za
píchl špendlík. Hlavičku špendlíku namáčel do
vosku. Potom psal po bílém nebo barevném
vajíčku tečky nebo slzičky. Z těch sestaví!
hvězdičky a pásy, jak se mu líbilo. Nadělal
mnoho vzorů. Malý Jan přihříval vosk a divil
se té kráse. Však také zkusí nějaké vajíčko vy
zdobit.
Přišla maminka a povídala: „Hezky to do
vedeš, mám z tebe radost. Já jsem za mlada
nejraději jehlicí a nožem ryla květy po vajíč
kách."
„Naučíš mě iomu taky?"
i „Naučím, až v neděli, až nebudu pracovat."
Venouš dával potom vajíčka do vlažné vo
dy. Tam se vajíčko zbarvilo a vosk se jen
setřel šátkem. Pod voskovými tečkami a hvěz
dičkami zůstala bílá plocha, bílá ozdoba.
O pomlázce dali vajíčka na stůl pro koledníky. Všem se líbila. Každý se na ně usmíval
a Venda hrdě říkal: „Ta vajíčka jsem zdobil
já. To je moje výroba."
„A má taky", hájil se malý Jan. „Já jsem
ti přece přihříval vosk."
„Dělali jste je spolu", rozhodla maminka.
Sama si několik vajíček schovala do skříně na
malovaný talíř. To proto, že je vyzdobil Venouš
s Jeníkem.

MYŠLENKY MAJI KŘÍDLA
Pavel Skála, záslužný propagátor „oxford
ského hnutí", známého pod jménem „mravní
ho znovuvyzbrojení", přeložil do češtiny kníž
ku jednoho z autorů tohoto hnutí, Petra Howarda, Myšlenky mají křídla, a přidal k pře
kladu dvě své kapitolky, týkající se českých
věcí. Knížka sice poměrně málo říká o zalo
žení hnulí Frankem Buchmanem a o jeho hi
storii, kterou možno již nazvat slavnou, za to
však dobře líčí praktickou filozofii mravního
znovuvyzbrojení, jak ji Petr Howard prožil
sám na sobě a v sobě. Jde o zajímavý život
člověka, který se zřekl slibné kariéry novináře,
peněz a úspěchů, poněvadž pochopil, že hon
ba současného lidstva za těmito pomíjejícími
statky přihrává jen materialistickému komunis
mu a vede lidstvo do zkázy. Podle filozofie
oxfordského hnutí nestačí již dobrá vůle člo
věka nebo národa, je třeba vůle odhodlané
a mocně vyzbrojené, aby i myšlenky idealis
mu, nově vzkříšeného, dostaly křídla. Hnutí
mravního znovuvyzbrojení bojuje za uskuteč
nění lepších a laskavějších lidských vztahů, za
nesobeckou spolupráci mezi lidmi, za pocti
vější obchod, čistší politiku a za odstranění
politické, průmyslové a rasové nesnášenlivosti.
Hnutí také touží po novém a hlubším prožití
křesťanství, není však žádnou náhražkou za
náboženství, je spíše praktickou metodou idea
listických ideí, které se musí sešikovat v bojov
ných formacích v době, která poprvé v ději
nách lidstva uviděla, že se materialismus pev
ně zorganizoval pod rudým praporem komu
nismu.
Všecky tyto myšlenky mají ledacos říci i na
šemu národu, a proto překlad knížky Petra
Howarda, která nás s hnutím seznamuje, je
dobrým činem, za který bychom měli být
Pavlu Skáloví vděčni.
Ladislav Radimský

Zájemci si mohou knihu objednat v redakci
Českého Slova, 8 Munchen 27, Postfach 91,
Germany. Na expediční výdaje přiložte jedno
dolárovou bankovku, anebo příslušný obnos.

