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STŘEDNÍ EVROPA
A AMERICKÁ POUTIKA
Ve chvíli, kdy se chystal americký
zahraniční ministr Rusk na cestu do
Moskvy, aby tam podepsal smlouvu
o částečném zákazu pokusů s atomíckými zbraněmi a hovořil s Chrusčo*
vem o dalších krocích ke snížení mezi
národního napětí, poslal pennsylvánský senátor Hugh Scott presidentu
Kennedymu dopis, ve kterém mu po
ložil otázku, kterou si v těchto dnech
kladou diplomaté i prostí občané na
obou stranách Železné opony: Bude-Ii
sjednána se Sověty smlouva o neúto
čení — bude to znamenat, že Spojené
státy pokládají dnešní stav ve střední
a východní Evropě za konečný a ne
změnitelný? A aby otázka byla plně
pochopena, senátor H. Scott uvedl v
dopise názor, že Sověty sledují v Ev
ropě tři navzájem na sobě závislé
cíle: Za prvé přimět západní velmocí,
aby uznaly porobení národů ve střed
ní a jihovýchodní Evropě, ,za druhé:
neutralisovat západní Německo a za
třetí rozložit Atlantické obranné spo
lečenství a zabránit evropskému sjed
nocení. Senátor Scott dodal, že se ne
staví proti tomu, aby americká vláda
i za tohoto stavu věcí jednala se
Sověty, i když sám je na pochybách
o tom, že to je moudré, dokud Mos
kva nadále sleduje v Evropě své vlast
ní politické cíle. „Ale nemůžeme za
pomenout na utrpení porobených ná
rodu za Železnou oponou" — napsal
senátor a dodal ■— „že důvěřuje za
hraničnímu ministru Ruskovi, že bude
mít při svých rozhovorech v Moskvě
na mysli úsilí a touhu našich umlče
ných spojenců ve střední a východní
Evropě a vrcholný zájem Spojených
států a jejích spojenců pokračovat v
politice podpory osvobození podma
něných národů." •— Senátor H. Scott
uveřejnil pak odpověď, kterou mu na
jeho dopis poslal vysoký úředník
amerického zahraničního ministerstva,
Ruskův asistent pověřený pro styk s
kongresem Frederick Dutton. V odpo
vědi se výslovně uvádí, že Spojené
stály neuznávají dnešní sovětskou
nadvládu ve střední a východní Evro
pě za uspokojivý a trvalý stav. Dutton napsal: „Zahraniční ministerstvo
sdílí vaši obavu a zájem o aspirace
národů střední a východní Evropy pod
sovětskou nadvládou a jejich úsilí o
národní nezávislost a základní lidské
svobody. Spojené státy dávaly znovu
a znovu jasně najevo, že neuznávají
dnešní stav sovětské nadvlády. Náš
zájem o blaho těchto národů a o je
jich budoucnost zůstává základním
motivem při formulování a provádění
politiky Spojených států v této obla
sti." Tolik oficiální mluvčí amerického
zahraničního ministerstva o problému
národů za Železnou oponou. Je do
bře, že tato jasná slova byla vyslo
vena dnes, kdy se mluví o nové ka
pitole vztahů mezi Spojenými státy
a Sovětským svazem. Z dopisu sená
tora Scoita i z odpovědi mluvčího
amerického zahraničního ministerstva
Duttona je zřejmo, že zájmy Sovět
ského svazu a záímy Spojených států
ve střední Evropě stojí nadále v pří
krém rozporu. A jestliže je tomu tak,
zbývá otázka, zda je možno vůbec
dospět ke kladnému výsledku jednání
o paktu o neútočení, se kterým právě
přicházejí Sověty. A další otázka:
jaký smysl má vůbec podobné jed
nání, když se Sovětský svaz nevzdává
svých konečných cílů na ovládnutí Ev
ropy? Na tyto otázky odpovídá Rus
kův zástupce Dutton takto: „Spojené
státy a Velká Britanie se shodly na
tom, že budou o paktu neútočení me
zi východem a západem jednat se
svými spojenci v Atlantickém obran
ném společenství. Spojené státy jsou
si přitom dobře vědomy toho, že ni
kde se neobjevují zmánky, že by se
Sovětský svaz nějak podstatněji od
chýlil v cestě za svými cíly v Evropě.
Ale americké zahraniční ministerstvo
se domnívá, že Sovětský svaz bude
nyní usilovat možná o splnění svých
cílů opatrněji, tak, aby neriskoval
konflikt a že se možná soustředí víc
na vlastní naléhavé problémy, jako
(Dokončení na str. 2.)

K patnáctému výročí smrti E. Beneše
Úloha presidenta republiky dr. Be
neše jako Oslavního činitele v úno
rové vládní krisi 1948 skončila, když
dne 27. února přijal přísahu členů
nové komunistické vlády. Od té chvíle
dr. Beneš jako politik ustoupil zcela
do pozadí. Jeho abdikace dne 7. čer
vna, neoficiálně vlastně dne 3. května,
uzavřela i období jeho pasivního se
trvání na politické scéně. Zůstal jen
Beneš-člověk. Jen nemocný člověk,
uzavřený ve své venkovské vile u
Tábora na několik týdnů zbytku ži
vota.
Když zemřel dr. Beneš dne 3. září
1948, skončilo jeho smrtí období, kte
rému T. G. Masaryk a E. Beneš vtiskli
pečetě svých osobností. Bylo to ob
dobí, jehož charakteristickým rysem
byla idea legionářská v pravém svém
výrazu: idea osvobození, idea svo
body a lidské spravedlnosti.
T. G. Masaryk umíral také v měsíci
září jako Beneš, jedenáct let před
ním. Byl stár 87 let, když zemřel. Be
neš umíral ve věku 64 let. Masaryk
sám poukazoval na rozdíl věku mezi
jím, Benešem a Stefánikem, když za
čínali práci v prvé světové válce: „Byl
jsem dvakrát tak starý a zkušenější,
měl jsem přirozeně vedení. Ale to zá
viselo také v síle společné ideje a v

JAROMÍR SMUTNÝ
*
porozumění", napsal ve „Světové levoluci". V tomto porozumění společ
né ideje byl základ jejich přátelství a
úspěchu jejich celoživotní spolupráce.
i

litického, hospodářského a sociálního
vývoje. Beneš za svého presidentství
se dožil dvakráte dočasného úpadku
díla, které budoval s Masarykem a po
Masarykovi. Do historie národa vešel
tak Beneš nejen se svým podílem na
osvobození a budování státu, ale také
s podílem své účasti na politických
událostech, které jsou spojeny se
jmény „Mnichov" a „únor". Jeho podíl
je líčen leckdy zkresleně, obzvlášť po
kud únorového převratu se týče. Je
to pochopitelné, neboť na spravedlivý
výrok historie nebylo ještě času v národě, kdo historii lze psát buď jen
pod vlivem zklamání nad porážkou
anebo pod tlakem stranického vítěz
ství, v režimu nesvobody či v exilové
odloučenosti od národa.
Srovnání konce života T.G. Masary
ka a E. Beneše ukazuje, jakými změ
nami prošel svět od roku 1937. Ma
saryk mohl umírati s vědomím, že
jeho životní práce byla korunována
úspěchem, a s klidem, že její pokra
čování odevzdal do osvědčených ru
kou svého nástupce. Beneš nemel ani
toho vědomí ani toho klidu. Byl uspokojen sice, že se mu podařilo během
války odčinit územní důsledky „Mni-

Úvaha na rozhovor

VRAHOVÉ SEDÍ
NA NEJVYŠŠÍCH
MÍSTECH
FRANTIŠEK TOMÁŠ

Setkali jsme se s ním na cestě Rakouskem, s 251etým studentem z Tu
niska A. Habebem. Žil, studoval a
pracoval 18 měsíců v Českosloven
sku. Přijel do země, když doznívala
Barákova aféra; odjížděl z ní zpátky
do Tuniska, když propukla nová destalínisace a mluvilo se o soudní re
■
habilitaci Slánského. Nyní byl na
prázdninové cestě Rakouskem. Za 18
měsíců se naučil všemu v češtině
.
rozumět. Ovšem, plynně mluvit se
nenaučil. A lak si v našem hovoru
vypomáhá anglickými a francouzský,
mi slovíčky. Někdy nás však v řeči
překvapil tak nezvyklými výrazy a
obraty, českými výrazy a českými
obraly, že jsme poznali, že se musel
stýkat s mnoha českými lidmi.
»Pane Habeb, jak se vám vlastně
v Československu líbilo?#
»No tak tam — tam je moc krás
ně. A lidé jsou moc hodní...«
»A co komunismus?#
Masaryk byl presidentem republiky 1
^Komunismus? Co si myslím o ko
18 let. Beneš byl v čele státu jen 12
munismu? Je opravdu špatný. Ten ko
let. Masaryk umíral v době, kdy re
munismus tam — to je moc dikta
(Dokončení na str. 4.)
publika dospívala k vrcholu svého po
tura.#
Tuniský student našel v Českoslo
vensku hodně přátel, hodně dobrých
přátel — a to hlavně mezi mladými
lidmi. Žil mezi nimi a stýkal se s
nimi. Nejvíce mu však bylo líto to
tajemník komunistické strany, popravený v prosinci
Dne 22. srpna 1963 uveřejnily čs. noviny „Zprávu o
ho, že naši mladí lidí velmi pijí. —
1952, byl „v celém rozsahu obžaloby zproštěn". Tento
výsledcích revize politických procesů z období let
»Vím také proč...# řekl. Ta »proč«
bod Zprávy se většině zahraničních pozorovatelů zdál
1949—1954", kterou vypracovala zvláštní komise Ústřed
pak vypočítal: Je to pochopitelně ne
nejzajímavější. Jsou tu ovšem ještě další, které roz
dostatek, naprostý nedostatek svobo
ního výboru KSČ spolu s Generální prokuraturou a
dy. Je to spousta zákazů. Mladí lidé
ministerstvem vnitra. Rudolf Slánský, bývalý generální
hodně stojí za zmínku.
v Československu nežili tak jako žijí
Říká se například v citované Zprá však ještě další vady, které nesmíme také o vnesení světla do celé té za mladí lidé v jiných vyspělých, civilimotané (a polovičatě a hlemýždím sovaných zemích. Nemají prostě tolik
vě: „Přijatým! opatřeními byl dán přehlédnout.
tempem pokračující) historie rehabili možností. Nemají prostě možnosti ce
průchod pravdě, spravedlnosti a od
Zločiny 1949—1954
stovat do zahraničí. Tuniský student
Zločiny se nedály, jak -nám chtějí tací v Československu.
činěny křivdy způsobené některým
Citujeme ze zprávy Antonína No sí dobře všiml, jak naši mládež tísní
stranickým a státním funkcionářům v komunisté vemluvit, jen v letech 1949
období kultu osobnosti." — Již z této až 1954. Lze snadno doložit, že se votného, přednesené celostátní kon železná opona a dověděl se, co o ní
soudí, že ty ostnaté dráty’ na hrani
jediné věty je patrno, jak málo zmí staly nástrojem upevňování moci KSČ ferenci KSČ dne 11. června 1956: „Po cích, nabité elektrickým proudem,
něná komise udělala ve věci nápravy již v oněch únorových dnech roku X. sjezdu jtj. po červnu 1954; pozn. jsou jenom k ochraně »fěch pánů tam
napáchaných zločinů. Zadostiučinění 1948, a nejen výpovědi uprchlíků, ale J. O.) se politbyro začlo zabývat... nahoře#, kterým je všecko dobré jen
se dostalo jenom „stranickým a stát samy oficiální prameny potvrzují, že otázkami politických procesů v ČSR. abv si udrželi dobrá bydla... »Takoním funkcionářům" a to ještě jenom „socialistická zákonnost" je tím či Šlo zvláště o údobí 1948—1951 ... a vý život s tak omezenými vyhlídkami
„některým". Nejasně formulovaná in oním způsobem porušována prakticky pak o rok 1952... K prověrce těchto moc netěší a tak mladí lidé moc pijí,
procesů byla ustanovena komise ve i když hv to neměli dělat« — řekl
formace ve Zprávě obsažená napo dodnes.
student z Tuniska a pokračoval: »M!avídá, že bylo 481 takových „případů".
Pokud jde o formální stránku, je složení Barák, Hruška, Bakula, Inne- dého člověka to ani nemůže těšil,
Ne víc, ne méně. To je ovšem od třeba připomenout, že Zpráva za mann a Mlejnek ... Od r. 1954 bylo kdvž vidí, jak má osekané možnosti
vážné, snad se dá i říci, že drzé, bez brala sotva čtvrtinu stránky Rudého celkem prověřeno generální prokura a jak ho režim vůči mladým lidem
ostyšné tvrzení: — je to nizké číslo práva, zatímco líčení pobytu kosmo turou 481 osob"... Novotný k tomu jiných národů — hlavně západních —
i když má jít pouze o funkcionáře.
nautky Těreškovové v Československu dodal: „Dosavadní prověrkou bylo přímo nutí do komplexu méněcenná,
Byly však i desítky tisíc lidí bez le a text dalšího jakéhos „Prohlášení zjištěno, že není důvodů k rehabili sti.# Komunismus bvl ale přece vždy
hnutí mládli namítli jsme schválně
gitimace KSČ, bez funkcí, a ty komu sovětské vlády" spotřebovaly asi de taci Slánského."
Zřejmě se v mezidobí našly. Ale je tuniskému studentovi. A jeho odoonistický režim také poslal do krimi setkrát víc místa. — Konečně, veřej
věd? » Abych se nedal do smíchu! To
nálu. Tu proto, že byli kdysi stoupenci nost čekala na uveřejnění této sporé tu řada dalších nesrovnalostí. — No mu může ještě tak věřit někdo, kdo
jiných politických stran, tu jen proto, informace o více než čtyři měsíce votný mluvil před sedmi lety o údobí nic jiného nepoznal. A pak se roz
že měli jiné předky, než předpiso déle než členové KSČ, kteří byli s je 1948—1952, jež prý bylo třeba revi hovořil o některých naivních barev
valy právě platné směrnice takzvané jím obsahem seznámeni už po 4. dub dovat, a že se s tím začlo už v roce ných studentech, kteří při jeli do Čes
ho kádrového (či bezpečnostního) re nu 1963, kdy se jí zabýval Ústřední 1954, a že se našlo celkem 481 obětí koslovenska a nikdv nic jiného před
ferenta. A jindy, v pozdějších letech výbor komunistické strany. Ale to jsou hodných přezkoušení. Letošní srpnová tím neviděli. Ten cizinec, který nikdy
zas z toho důvodu, že odmítali koneckonců zvyky, které v poměru zpráva hovoří o revizi zločinných roz nebvl v Evropě, mvslf si, že je to v
Československu moc dobré. Ale co
vstoupit do kolchozu a byli tedy KSČ k obyčejným lidem nejsou nic sudků z let 1949 až 1954, tvrdí, že mají tam v Československu, to je fen
„příkoří" se odstraňovalo počínajíc až to normální.# Proto jen naivním a ne
označeni za trestuhodné „kulaky" — nového.
Ještě jedna věc stojí za zmínku: rokem 1955 — a kupodivu nachází informovaným barevným studentům
či prostě proto, že byli takzvaně „bý
„Zpráva o výsledcích revize politic také a jen 481 „případů". Přitom se v se může komunismus zdát rájem. Ale
valými lidmi".
Křivdy spáchané ve jménu těchto kých procesů z období let 1949 až letech 1953 a 1954 — v těch, o nichž upřímně, podotkl A. Habeb, takových
obvinění,
zhusta
vyfabrikovaných, 1954" neobsahuje nejmenší podrob se Novotný .nezmínil, které však srp studentů ubývá. Naopak: většina z
často vymyšlených a s hledisek huma nost o tom, kdy byla ustavena ona nová Zpráva zahrnuje — odbývaly .nich se wléčí v Československu ze
nitních docela jistě neúnosných — ty zvláštní komise k prověření soudních procesy s Richardem Slánským a spo všech Husí o komunismu. Život v
Československu le v tom smvslu do
zůstávají zatím nadále neodčiněny.— přelíčení, a kdo byl jejím členem. Tu lečníky (v květnu 1953), s Marií šver- hrou výukou. ,'To máte tak#, pokra
(Dokončení na str. 2.)
Úřední zpráva o rehabilitacích má nejde jen o ukojení zvědavosti, ale
čoval potom: »Kdvž jsem se po prvé
vrátil do Tuniska! Všude jsem ote
vřeně vypravoval, co ten komunismus
je. co fsem viděl, co jsem zažil. A
abvch vám pravdu řekl, lidé mi málo
věřili.
Většinou namítali: Ale tak zlé
Letošní úroda obilí v Českosloven । čátku žní vedoucí soudruzi přímo nice podeschla, utrpěla i její jakost.
to zase snad nebude! Je ještě tolik
sku je nižší, než loňská a hektarové ■ oplývali optimismem a ministr země* V některých slovenských okresech je Udí, kteří věří krásným slovům ...
výnosy jsou podstatně menší, než se | dělství Krutina ďokonce prohlásil, že neúroda katastrofální. Mnohde totiž Ale iá Jsem jim říkal, že to tak
předpokládalo. Také slámy je znač letošní úroda je tak dobrá, že po nevymetaí ani ječmen a pšenice se opravdu je, že fá bvch ani za nfc ne
ně méně. Ani režim netvrdí, že to vinné dodávky obilí mohou všude ne sklidilo z jednoho hektaru sotva 4—6 chtě! žít v komunismu. S ním af mi
způsobila pouze nepřízeň přírody a jen splnit, ale i překročit. Hlavně do metrických centů. V postižených obla daií nokoi! Nuže — a pak se vraceli
připouští, že se ve zkolektivisovaném dávky pšenice. Brzo se však ukázalo, stech nejen není co vykupovat, ale do Tuniska leště jiní studvntí a prak
zemědělství špatně hospodaří. Letošní že úroda je nižší u všech druhů obilí bude jim dokonce nutno dodat obilí tikanti. A pak se bvl i v Českosloven
sku podívat také někteří naši nolltineúroda je o to horší, že následuje a nejnižší je právě u pšenice, která je na osev. V českých zemích je sice kr>vé. Nu a všichni říkali totéž.# —
po loňském katastrofálním neúspěchu pro zásobování nejdu ležífější. Nej- úroda poněkud lepší, ale plánovaných *Dobrá#, přerušili jsme tuniského stu.
zemědělské produkce, jejíž celková horší situace je na západním a vý výnosů dosaženo nebude.
denla, »ale co je tak nejvíce špatného
hodnota byla loni o dva tisíce sedm- chodním Slovensku. Režim to vysvět
Přesto však režim trvá na původních na životě v Československu?# A. Ha
set milionů korun menší, než v roce luje tím, že loni na podzim byla pše dodávkách a nízký výkup na Sloven beb k tomu řekl: »Ponechme stranou
1961. Nízká sklizeň se ovšem projeví nice opožděně zaseta, špatně pře sku chce nahradit tím, že vymáhá duchovní stránku věci. Tu naprostou
nepříznivě i v živočišné výrobě a v zimovala a že velkou část bylo nutno vyšší dodávky v Čechách a na Mora- nesvobodu ducha. I tu uzavřenost
před světem. Všimněme si té mate
nedostatečném zásobování měst ma zaorat. Komunistický president A. No
přesto, že tím drancuje podstatu riální stránky, na kterou komunismus
sem, mlékem a vejci, zvláště v zim votný na letošních oslavách 1. máje zemědělských závodů a podlamuje klade ve své propagandě, mezi barev
prohlašoval opak. Hektarové výnosy jejich hospodaření.
ním období.
nými národy takový důraz! Ani po
Režim tuto neradostnou situaci až jsou na Slovensku proti loňsku asi o
této stránce není v Československu
(Dokončení na str. 7.)
do poslední doby tajil. Ještě na za- jednu třetinu nižší. A poněvadž pše
uspokojující stav.# — Dále řekl:
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„Viděl jsem stát lidi ve frontách na kousek
masa, na trochu zeleniny. Viděl jsem staré
lidi, jak se stavějí do fronty už o půlnoci a
čekají až do rána a nevědí, zdali maso bude či
nebude."
»To když přijedete do Rakouska, tak to něco
takového nevidíte, že?«
»Ne... to ne! V Rakousku je všecko k do
stání. A ještě jeden rozdíl je tu proti Česko
slovensku. Tady v Rakousku můžete mluvit co
chcete. To není jako v Československu!"
A. Habeb se také všiml toho, jak se v naší
zemi rozmohlo pokrytectví. Lidé skrývají své
přesvědčeni. Musejí ho skrývat, chtějí-li sluš
něji žít. Ano, lidé dokonce musejí předstírat
přesvědčení... jen aby dostali slušnější pra
covní příležitost nebo aby slušnější místa ne
museli opustit.
»Lidé v Československu nejsou spokojeni.
Vůbec nejsou spokojeni!"
Tuniský student přijel do Československa,
když doznívala Barákova aféra. Slyšel o ni dvě
verse, tu oficiální i neoficiální. Obě verse však
pokládá za špatné znamení pro komunismus.
»Je-Ii pravda, že Barák byl zJoděj a defrau
dant", řekl, »pak to znamená, že ani komunis
mus není ušetřen korupce. A je-li pravdivá
druhá verse, t. j. verse, že pan Novotný se
chtěl zbavit svého odpůrce, pak je i to pro
komunismus špatné znamení. Proč nám pak
dlouze vykládali o systému vnitrostranické de
mokracie, když si jeden člověk, jedna klika
může dělat co chce?!«
Tuniský student zažil také v Československu
mumraj okolo rehabilitace Slánského a jeho
t. zv. společníků. Lidé s ním o tom často mlu
vili, někdy jen na půl úst, někdy zcela ote
vřeně. »K tomu se dá říci jen jedno«, řekl a
pokračoval: „Viděl jsem jeden moc dobrý film,
německý film o nacismu, který se jmenoval:
Vrahové mezi námi! Kdyby se měl natáčet film
o tom, co se v Praze odehrává okolo Slánské
ho rehabilitace, takovému filmu bych dal titul:
Vrahové sedí na nejvyššich místech!"
Tolik náš rozhovor. Problém barevných stu
dentů v Československu je a zůstává složitý.
V zemi, která neznala rasovou diskriminaci,
vyvolal rasové incidenty, ba přímo výtržnosti.
Barevní studenti nejsou — jak se zdá — u
většiny obyvatelstva oblíbeni. Zkoumat pří
činy jejich neoblíbenosti — to by byla už sama
o sobě sociologická studie. Lidé v nich vidi —
většinou neprávem — apriori přívržence nebo
hýčkané děti komunismu. Barevní studenti mu
sejí zápasit s jazykovými těžkostmi. To je pro
ně ovšem velkým handicapem ve studiu. V
soutěži s naším studentem zůstávají značně
pozadu. Mnozí také — podle názoru našich
studentů — studují neradi a čekají jen na
diplom. Zlou krev dělá také mezi lidmi to, že
studenti z rozvojových zemí, ačkoliv přijeli do
země jako vládou placení hosté, mohou si do
kupovat věci v Tuzexu a mají po každé strán
ce větší životní úroveň než domácí studenti,
než domácí obyvatelstvo. Je také pravda, že
režimistům se podařilo některé naivní barevné
studenty získat. Není to však tak velké pro
cento. Barevný student, který se naučí česky,
je nakonec chtě nechtě vystaven vlivu prostře
dí, a to působí většinou dobře a v obráceném
směru než oficiální propaganda, oficiální vý
uka. Velká většina barevných studentů proto
odjíždí z naší země vyléčena z komunismu ne
bo aspoň zviklána. Barevní studenti dostávají
jiné, přesnější představy o konfliktu mezi Zá
padem a Východem a možná, že nebudeme da
leko od pravdy, když řekneme, že mnozí z nich
se stali upřímnějšími přívrženci Západu než je
jich kolegové, kteří studovali nebo studují na
Západě. Protože se v Československu naučili
vážit toho, co je na Západě.

Záznamy
O CÍNECH, které se VYMYKAJÍ VŠEM
PŘEDSTAVÁM O DOBRÝCH MEZINÁROD
NÍCH STYCÍCH, JAKOŽ NA NÁMĚT, ŽE
KOMU ČEST, TOMU I HOJNÉ ÚŘADY.
Posloudiám ve středu 28. srpna 1963 rádio
a tu najednou ve zprávách, že v podniku tom
— a — jom (jméno jsem nerozuměl) začal
»maniíestačni odběr krve... zdarma« a že «ve
slovenských krajích vážně zaostává sklizeň
okopanin« — tu najednou slyším hlášení, že
»dva dánští občané... se včera dopustili na
našem území trestného činu, který se vymyká
všem představám o dobrých mezinárodních
stycích. Oba gangsterským způsobem*, bylo ře
čeno (a v novinách z 29. 8. opakováno) vhrubě
zneužili možnosti přepravovat nákladním vo
zem přes československé území obchodní zbo
ží ...«
Co udělali?
»Neslýchaným činem* — to je přeražením
hraničních závor — numožnili oba Dánové ne
zákonné překročení státní hranice 48letému
Josef Růžičkovi, bývalého bankovnímu úřed
níkovi, a jeho ženě Martě.«
Mám k tomu, milý čtenáři, celkem čtyři po
známky.
Jednak si vzpomínám na výrok nebožtíka
Jana Masaryka, kterýžto prý učinil, když na
byt zkušeností z jednání v Moskvě: »Ze všech
Slované mám nejraději Dánové.«
Za druhé vím, že proražení závor vozidly
různého druhu, ať už jde o hranice čs.-rakous.
ké, či čs.-západoněmecké, nebo východo-západoněmecké a dokonce hranice bulharsko-řecké,
není činem »neslýchaným«. O skutcích loho
druhu jsme slyšeli už moc. Došlo k nim ke
všem z toho prostého důvodu, že všechny ty
komunistické svobody končí (af chceš kam
chceš) závorami. A potom mám třetí poznámku
a (když dovolíte) první otázku:
V rakouských novinách jsem četl o případu
Bruno Hansena z Kodaně a Xavera Deglise z
francouzského Toulonu. Mladí lidé, studenti,
přes prázdniny šli dělal do Lince. Dne 3. srpna
t. r., byla to sobota, si vyjeli na rakousko-
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novou a druhy (v lednu 1954) a se slovenskými
„buržoazními racionalisty" Gustavem Husákem,
Laco Novomeským a dalšími (v dubnu 19541;
přitom v těchto přelíčeních odsouzení jsou v
letošní Zprávě výslovně uvedeni mezi rehabili
tovanými!

Sedm skupin rehabilitovaných
Praví se v úřední Zprávě: „Ve dnech 3. a 4.
dubna 1963 projednal a schválil ÚV KSČ zprávu
o porušování stranických zásad a socialistické
zákonnosti v období kultu osobnosti a dopo
ručil Generální prokuratuře a Nejvyššímu sou
du provést revizi politických procesů z let
1949 až 1954 a učinit příslušné závěry. Gene
rální prokuratura a Nejvyšší soud při provádění
revize postupoval přísně podle platných před
pisů trestního zákona a trestního řádu ..."
O tom, zda obě jmenované instituce postu
povaly přísně v duchu zákonů, máme určité po
chybnosti. Vzbuzuje je už ta skutečnost, že če
kaly až na to, co jim „doporučí" ústřední vý
bor vládnoucí partaje. Mysleme si tedy svoje
a přejděme k tomu podstatnému z rozhodnutí
Nejvyššího soudu (jemuž, připomeňme si to, až
do března t. r. předsedal JUDr. Josef Urválek,
který byl hlavním žalobcem Slánského, svého
času poslal do kriminálu amerického novináře
Oatise atd.).
Oficiálně- rehabilitovaných je celkem sedm
skupin.
První tvoří ti, kdo byli v listopadu 1952 sou
zeni spolu s bývalým generálním tajemníkem
KSČ Rudolfem Slánským. Byli plně rehabilito
váni až na to, že u Bedřicha Reicina (pováleč
ného „politického" generála), a u Karla Švába
(švakra „národního hrdiny" Jana Švermy a bý
valého pracovníka ústředního sekretariátu stra
ny), jakož u Otto Fischla, bývalého náměstka
ministra financí, byly dodatečně zjištěny trest
né činy mj. zneužití úřední moci. — Pokud jde
o Reicina (citujeme ze Zprávy) „vzhledem k
jeho smrti nemohlo být nyní trestní řízení ob
noveno". Pokud jde o Švába a Reicina bylo
(zase citujeme) „vzhledem k rozhodnutí presi
denta republiky o amnestii z 9.5.1960... trest
ní stihání zastaveno". — Je třeba dodat, že jak
Slánský, tak spolupopravení Ofto Šling, Bedřich
Reicin, Oto Fischl a Karel Šváb jsou i nadále
„vyloučeni ze strany". Což je docela určitě ne
bolí ...
Ve skupině dvě byli spolu s bývalou zástup
kyní generálního tajemníka strany Marii Šver
movou (sestrou Karla Švába) rehabilitováni
někteří bývalí krajští tajemníci strany. Šetření
ve věci Jarmily Taussigové-Polůčkové, bývalé
členky stranické kontrolní komise, „není dosud
skončeno". Její případ, slyšeli jsme, má jít zno
vu před soud. —
Třetí skupinu rehabilitovaných tvoří tzv. slo
venští buržoázni nacionalisté v čele s dr. Gu
stavem Husákem, zatímco ve čtvrté se setká
váme se jmény některých vedoucích hospodář
ských pracovníků. Jde např. o bývalého gene
rálního ředitele. Čs. závodů těžkého strojíren
ství inž. dr. Františka Fabingera a o pováleč
ného šéfa Baťových závodů Ivana Holého; re
habilitován byl také Josef Smrkovský, bývalý
generální ředitel státních statků, který byl již

československé pomezí. Chtěli vidět, „železnou
oponu". Při procházce podél hranic propadli
omylu, že hraniční čáru tvoří ty ostnaté dráty,
které zahlédli — a vyšli, aby se na ně podí
vali zblízka.
To neměli dělat. Vmžiku je obklopili komu
nističtí hrdinové z tvz. Pohraniční stráže a
hrozíce samopaly je odvlékli do (českosloven
ského) vnitrozemí. — Dán Hansen a Francouz
Deglise tam zůstali plné tři týdny, dnes a
denně vyslýcháni, bez styku s diplomaty svých
zemí, neboť ten jim nebyl dovolen. Až po hla
dovce byli odsunuti zpět do Rakouska.
A tu je ta první otázka: Nebyl to gangster
ský čin, který se vymyká všem představám o
dobrých mezinárodních stycích? (Vaši odpo
věď, milý čtenáři, znám. Ale co kdyby tak
Praha se vyjádřila?).
Ohlásil jsem čtyři poznámky; teď tedy je
na řadě ta poslední. Materiál k ní jsem našel
ve švédském časopise »Stockholms Tidningen«
z 22.8. t. r. Líčí se v něm případ 341etého Lud
víka Hujky. který utekl z Československa v
roce 1949 a pak pracoval v Rakousku několik
let, prý' pro francouzskou a pak britskou armá
du (v blíže neuvedené funkci), až do r. 1955,
kdy vyemigroval do Švédska. Pracoval tam
pak jako elektrikář (tím se vyučil už doma) v
různých městech. A když letos na faře dostal
švédské občanství, chtěl spolu se svojí nevě
stou (svatba byla stanovena na září) navštívit
rodiče na Moravě. Visum dostal beze všech
těžkostí, dokonce se slibem, že se mu doma
nic nemůže stát. Ludvik Hujka a jeho děvče
(Ingrid Bonde) odjeli do Československa 5.
července t. r. Čtyři dny nato byl p. Hujka od
veden policií z domku svých rodičů.,.
Dovolte mi prosím, vážený čtenáři, druhou
otázku: Nebyl ten mladý, důvěřivý krajan vy
lákán návštěvním vízem, aby se tu spáchal
další gangsterský čin, vymykající se předsta
vám o slušném, nestalinském chování?
(Dodatek pro všechny koexislenčníky:
My, Chruščov a spřažení, tedy i Antonínové
Novotní, hlásáme a jsme pro mírové spolužití.
Jen tak daleko, ovšem, jen potud, ovšem, jak
se nám, to jest Chruščovům a všem Novot
ným, hodí.)
*
Pátrá se teď, po všech těch pětiletkách, pátrá
se od Aše až po Vladivostok (s výjimkou Al

mezitím dosazen do vysoké funkce náměstka
předsedy Ústřední komise státní kontroly a sta
tistiky.
V páté skupině jsou rovněž hospodářští pra
covníci, tentokráte však spíše takoví s „trockistickou" minulostí, např. Václav Vlk, Oldřich
Černý, Ladislav Pluhař. — Šestou skupinu „ob
žaloby zproštěných" tvoří bývalí generálové
Šimon Drgač, Rudolf Bulander a Zdeněk No
vák. — V sedmé skupině nalézáme jména jako
Richard Slánský (bratr Rudolfa), Koloman Moškovič (který býval tajemníkem slovenské komu
nistické strany a pak „sionistou a dobrodruž
ným živlem"), Osvald Závodský (bývalý interbrigadista, po válce velitel Státní bezpečnosti)
a j.
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A co dál
Otázka rehabilitaci politických obětí režimu
— jak daleko, jak hluboko v ní jít — to je jen
jeden z vážných problémů, před kterým stojí
Novotný a spol., a to už drahnou dost dobu.
Je všeobecně známo, například, že i hospo
dářská situace si žádá naléhavé řešení. A i tu
jsme svědky polovičatých rozhodnutí, váhavého
přešlapování: Bude sedmiletka, nebo jen ně
jaké (a jaké?) jednoleté plány? Má se upev
nit centralizace, nebo se dovolí iniciativě zdola AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
Adelaide, Semaphore, S. A.
rozmáchnout se? Bude se pěstovat politika uta
hování opasku, či konečně přestane „strach z BRAZÍLIE: Dr. Miroslav RAŠIN, Chaixa Posta 2,
toho, že rolníci a dělníci zbohatnou", jak to
Agenda Copacabana, Rio de Janeiro.
trefné vyjádřil začátkem srpna jeden slovenský HOLANDSKO: Dr. Karel REMEŠ, v. Kretschmar
ekonom v „Kultúrnom živote". —
v. Veenlaan 92, Hilversum.
Dne 29. srpna se vzpomínalo 19. výročí Slo ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
venského národního povstání. Přestože nerov RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVL, Helblingné výročí, přilákalo velkou pozornost zejména
gasse 1—3.
slovenských mluvčí (až ovšem na Slováka-miniSPOJENÉ STÁTY: František AMBRO2, P. O. Box
sterského předsedu Viliama širokého, blízkého
318, New York 21, N. Y.
spolupracovníka šéfa strany a státu Novotné
ho). Šlo totiž o hledání pravdivého hodnocení ŠVÉDSKO: Karel MIKULÁŠEK, Ringborgsvägen 6,
Norkopping 1.
této události. Slovenským historikům a dokonce
i českým autorům (např. Gabrielu Laubovi v VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VACLAVÍK, Clapham Common, Crescent Grove 29, London,
Literárních novinách č. 34) se dovolilo napově
S. W. 4.
dět, že až dosud se o ní (Široký je natom víc
než vinen) silně lhalo. Ale plnou pravdu jsme
přece jen ještě neslyšeli. — Zase jen řešení, že
ani ryba, ani rak . ..
Jenom v jedné jediné otázce si vedení KSČ
DR. MILOSLAV KOHÁK „60"
duplo do podlahy: Přidalo se k útočníkům na
Šedesátky dr. Koháka vzpomínají čtenáři
odpadlíka Mao Ce-tunga, nazývajíc jeho stou
předválečné „Přítomnosti", kam jako student
pence (například) „anarchisty".
ský pracovník čile psával. Vzpomínají jí všich
To je ovšem málo, to není nic. Lidé, občané ni českoslovenští YMCAři, jimž věnoval hodný
očekávají podobně jednoznačná slova i jinde. kus svého života. Připomenou si ji spolukonNikoliv silácké věty do větrů na Dálný Východ, centráčníci. Vzpomenou zaměstnanci zpravo
ale činy v tom nejbližším domově. —
dajské a těsnopisecké služby Národního shro
Tuto situaci si prý uvědomují i někteří komu máždění, jejímž býval po válce ředitelem. A
nisté z nejbližšího okolí Antonína Novotného. zaměstnanci Melantricha, kde byl před pučem
Bude tedy zajímavé sledovat teď, kde a jak šéfem politické sekce Svobodného Slova. A
se formují opoziční síly proti němu, proti jeho spolupracovaníci čs. oddělení rozhlasové sta
stalinistické politice, neochotné k potřebným nice Svobodná Evropa, kterým řediteloval v
reformám.
J. O. politicky velmi důležitých létech 1952—1955.
A vzpomínají a blahopřeji ovšem všichni
přátelé dr. Koháka.
Těžko se té jeho šedesátce věří. Ale dne 12.
POŽÁR ČS. LETADLA
září 1963 je to pravda.
red.
Dne 16. srpna 1963 shořelo na letišti Bombay
v Indii letadlo Čs. Aerolinií TU-104. Požár vznikl
při doplňování pohonných hmot. Cestující na
palubě letadla v době požáru nebyli.
ZDAŘILÝ ČESKOSLOVENSKÝ DEN V CHICAGU

bánie a Cíny samozřejmě) po příčinách špat
ných výsledků, k nimž se ty ohromné superplány dopracovaly. Dochází se k názorům la
kovým a onakým, neboť jednota myšlení v
komunistickém světě, jak je už všeobecné
známo, neexistuje...
Odpusťte, že se v lom případě přidržím jen
Věry Hodaňové (kterou samozřejmě neznám!)
z pražského odborářského deníku »Prácc«; jejích poznámek ze 4. srpna ...
Popisuje v nich (mimo jiné) ‘ kariéristy <,
kterým se i »po deseti zklamáních dává další
příležitost": Soudruhy, které pochybná čest vy
nesla do vysokých úřadů, jichž, jak se zdá, se
nemohou (za okolností v dnešním Českoslo
vensku panujících) zbavit.
Dejme slovo soudružce Věře:
„Pracovník, který' měl své zásluhy v únoro
vých událostech, zastával dosti významnou
funkcí v odborovém orgánu. Naučil se někte
rým poučkám z marxismu leninismu, takže o
věci dovedl hovořit... Vydržel dost dlouho,
ale když si kolektiv konečně po létech vy
nutil jeho odvolání, přešel — aby mu byla
dána možnost nápravy — na ministerstvo. Tam
se historie opakovala, a tak přešel tam, kde
prý nemůže nic pokazit: do výzkumného ústa
vu."
»Neni to zlý člověk" — sdělila nám sou
družka Věra z pražské »Práce« — „ale na po
třeby dneška stačí asi tak jako mravenec na
stavbu činžáku."
Já se domnívám, že soudružce Hodaňové z
pražské Práce (kterou namouduši neznám), že
jí rozumím. Ona je tak slušně vychovaná (asi
nekomunistický, snad dokonce „buržoasně*),
ze toho člověka, který z té krajně pochybné
pučové cti se vyšvihl a přežívá v hojných úřa
dech, že ho ani nejmenuje. Musela by asi pro
zradil jméno dnes stále ještě vysoko postave
ného funkcionáře. Třeba ne zrovna Antonína
Novotného, ale někoho, kdo je mu možná vel
mi blízko.
Ale to nic. Odpusťme to soudružce Hoda
ňové. Hlavni věc je, ze nás k pravdě o komu
nistickém svstému přivedla zase trošku bliž.
Ona. a ty švédské a ty rakouské noviny.
A nám o nic jiného nejde, než o pravdu. —

Letošní Československý den v Chicagu, po
řádaný Oblastním výborem Československé ná
rodní rady v Americe byl velmi četně navštíven
krajany a exulanty. Na tribuně s velkou so
chou svobody byly vlajky americká a česko
slovenská. Po americké hymně předseda
Oblastního výboru Břetislav Vaněk zdůraznil
význam slavnosti za svobodu v této době tak
pohnutých světových událostí. Předsedkyně
ČsNRA Vlasta Vrázová připomněla, že Česko
slovenská národní rada Americká již po třetí v
tomto století usiluje o návrat svobody a demo
kratické vlády porobenému národu. Významný
pracovník americké Národní bezpečnostní rady
Josef Ševčík v anglicky předneseném projevu
varoval před předčasným a přílišným optimis
mem a připomněl, že komunismus nepřestal
usilovat o vítězství nad demokracií. Dr. Franti
šek Schwarzenberg přečetl prohlášení Čs. ná
rodní rady Americké, v němž se mimo jiné
praví: „Vítáme dočasné uklidnění mezinárod
ního napětí, ale ve své bdělosti nepolevíme,
dokud lid v Československu a v ostatních po
robených zemích nebude moci zase svobodně
rozhodnout o svém vlastním osudu. Manifestace
byla ukončena československou hymnou.

STŘEDNÍ EVROPA A AMERICKÁ POLITIKA
(Dokončení se str. 1.)

jsou jeho hospodářské nesnáze a nebezpečí,
které představuje čínská hrozba. Ale i kdyby
se ukázalo, že jednání se Sověty je možné, ne
podniknou Spojené stály nic, co by bylo v roz
poru nejen s jejich vlastními zájmy anebo se
zájmy spojenců, ale i se zájmy střední a vý
chodní Evropy. Spojené státy si při tom nedě
lají ilusí, že by bylo možno dnešní nesnáze
překonat. Přesto však, jak už naznačil v Mos
kvě Rusk a v dopise senátoru Scottovi také
jeho assístent Dutton, budou hledat všechny
cesty k dalším dohodám, které by snížily dneš
ní mezinárodní napětí. To ale nikdy nezmizí,
dokud národy ve střední a východní Evropě se
fousek. nevymaní z komunistického područí.

Číslo 8, záři 1963

ČESKÉ SLOVO

Strana 3.

Čtvrt století od mnichovského diktátu
výročí osudného rozhodnuií
30. září uplyne 25 let od mnichovského diktátu, který byl nejen smrtelnou ranou pro ledna 1937. K jejich návratu však nikdy ne
Československo, ale též počátkem hrozných událostí pro Evropu a celý svět. K tomuto došlo.
smutnému výročí přinášíme výňatky z pojednání, které (anglicky) napsal pro studijní skupinu
Československé společnosti pro vědy a umění v Americe býv, podřajemník v ministerstvu OBAVY Z ČS. SPOJENECKÉ SMLOUVY S SSSR
zahraničí a čs. delegát u Společnosti národu Arnošt Heidrich.
V další části své studie se A. Heidrich roze
pisuje o poměrech, za nichž byla podepsána
POLSKO NABÍDLO SMLOUVU
Ve své relativně krátké historii bylo Česko
spojenecká smlouva se Sověty. Britové se totiž Budova, v níž byl podepsán mnichovský diktát
O VÉČNÉM PŘÁTELSTVÍ
slovensko postiženo dvěma vážnými katastro
obávali, že Sověty jí mohou v budoucnu po — Lenbach-Vila v Mnichově. Dnes je v ni
fami. V roce 1938 to byl mnichovský diktát a
Polská vláda se o navrhovaném paktu do užít jako prostředku k proniknutí do střední Městská galerie.foto -adk.
o 10 let později únorový komunistický puč. zvěděla na jaře 1933 a ministr zahraničí Beck
Evropy. Proto byl při jejím podpisu připojen
Kdežto první katastrofu způsobily výlučně mezi nabídl dr. Benešovi uzavření smlouvy o věčném
protokol, že Rusové pomohou jen po před mezinárodní situaci. Litvínov mu prohlásil, že
národní politické síly, byla při druhé rozhodu přátelství, ovšem za podmínky, že Českosloven
chozí pomoci Francie. Heidrich velmi dobře by se Západ dopustil velkého omylu, kdyby se
jícím faktorem zahraniční moc. Proti oběma sko vynaloží na příštím zasedání Malé dohody
věděl, jak Kreml bude reagovat na sebemenší domníval, že by Rusko vstoupilo do války dří
byla čs. vláda bezmocná.
vše, aby se tato aliance co nejrozhodněji po známku diskriminace, přesto však ani pražský ve, než těsně před jejím koncem, kdy by mohlo
Již zrod první republiky provázelo záští, stavila proti zamýšlenému paktu Čtyřky. Dr. vyslanec Alexandrovsky, ani Moskva dodatek působit na zajištění skutečného a trvalého míru.
oposice a nesmiřitelné nepřátelství. Do jisté Beneš byl ochoten tak učinit a pověřil A. Hei nijak nekomentovali.
14. září 1938 zavolal A. Heidricha telefo
míry to bylo dědictví, které si tři národy, tvo dricha vypracováním smlouvy s Polskem a ná
nicky v Ženevě předseda francouzského Ná
Tak se Československo stalo členem všech
řící republiku přinesly do vínku z rakousko- vrhu resoluce pro Malou dohodu.
rodního shromáždění Eduard Herriot a požá
možných obranných aliancí. Hitler však nepo
Francouzský ministr zahraničí Paul-Boncour
uherské monarchie, hlavně to však byla za
dal ho, aby vyřídil presidentu Benešovi, že
chyboval o tom, že životně důležitý zájem,
však poukázal na nebezpečí, že vláda v Pa
hraniční reakce na hranice republiky, a to ještě
Československo nemá jinou volbu, než se do
pro nějž by Britanie šla do války, je vázán
říži by vzhledem na mezinárodni situaci mu
před tím, než byly stanoveny mírovou smlou
hodnout s Hitlerem, protože Francie nemůže
na Rýn. Že Francie dospěla po roce 1934 k
sela
podle
všeho
odstoupit,
kdyby
Malá
do

vou.
vyhlásit všeobecnou mobilisaci z důsledků
názoru, že její čs. spojenec je více risikem než
hoda
veřejně
zaujala
k
Čtyřmocenskému
paktu
nízké porodnosti za první světové války a
Požadavky sudetoněmeckých vůdců, postoj
ochranou. A Sověty že byly přesvědčeny, že
negativní stanovisko. Paul-Boncour však dr.
protože není dostatečně vyzbrojena, zvláště
ríšskoněmecké delegace ve Versailles, invase
mají poskytnout vojenskou pomoc jen v pří
Beneše
ujišťoval,
že
Francie
nikdy
nebude
pokud jde o letectvo a obrněné sbory. Her
Bely Kuna na Slovensko a nároky maďarské
padě německého útoku, kdežto jinak že chtějí
pakt ratifikovat, i kdyby pařížská vláda ne
riot dále zdůrazňoval, že ví z rozhovoru s
delegace v Trianonu jasně ukazovaly, že
zabránit vojenskému konfliktu s Hitlerem.
mohla
zabránit
jeho
dojednání.
Po
zjištění
Litvínovem, že Sověty nejsou ani ochotny, ani
Československo musí hájit svou politickou a
stanoviska
Jugoslávie
a
Rumunska
sdělil
dr.
připraveny jít do války s Hitlerem. Při tom
územní integritu. Bylo přirozené, že se Česko
HENLEINOV KARLOVARSKÝ PROGRAM
Beneš ministru Beckovi, proč Malá dohoda
jim bylo celkem dostatečnou omluvou, že Ru
slovensko přimklo ve snaze zajistit svou bez
A SPOJENCI ČSR
nemůže
polskému
přání
vyhovět.
Beck
na
to
muni a Poláci nedovolí Rudé armádě prů
pečnost k spojeneckým mocnostem, které měly
Až do roku 1936 byl Hitler přesvědčen, že
okamžitě návrh čs.-polské smlouvy odvolal.
chod jejich územím.
tentýž životní zájem udržet politická a územní
jeho síle spočívá v západoevropské pasivitě
Varšavská
vláda
se
poté
marně
snažila
vzbu

fakta, vytvořená mírovými smlouvami. To vedlo
□
slabosti,
a
proto
že
si
muže
dovolit
soustav

dit v Paříži oposici proti Hitlerovi. Plukovník
LACINÉ SOVÉTSKÉ GESTO
ke spojenectví s Jugoslávií, Rumunskem a
Beck obrátil, a zanedlouho na to — 26. ledna ně porušovat Versailíeskou smlouvu. Potom
Francií.
21. září 1938 navštívil sovětský vyslanec Ale
vyčkával
plné
dva
roky,
aby
v
mezidobí
vy

1934- — podepsalo Polsko s Německem
xandrovsky presidenta Beneše a ujistil ho, že
Účelem Malé dohody bylo chránit členské
smlouvu o přátelství a neútočení. Není pochyb zbrojil svou armádu. Po té zahájil kampaň po Kreml bude stát při Československu, ať se děje
země proti hrozbě maďarského revisionismu
národním
sebeurčení.
20.
února
1938
zdůrazňo

o tom, že tento pakt a kampaň Varšavy
cokoliv. Bylo to však jen pouhé slovní gesto,
a proti nebezpečí opětovného nastolení Habs
zmenšily do jisté míry cenu Československa val v Reichslagu, že v Rakousku a Českoslo protože Československo mělo předložit svůj
burků. Spojenectví s Francií chránilo Česko
vensku
žije
přes
10
milionů
Němců,
a
že
je
po

jako francouzského spojence.
slovensko proti nebezpečí se strany Německa.
vinností Říše hájit jejich zájmy. Hitlerův poli spor s Německem Společnosti národů. A So
věty věděly stejně dobře, jako pražská vláda,
Tato smlouva se stala, spolu s Rýnským pak
ANGLIE A FRANCIE USTUPOVALY HITLEROVI tický instinkt byl zase správný — po obsazení jak by to probíhalo.
tem 16. října 1924, nedílnou součástí LocarnRakouska nikdo z ručitelů jeho nezávislosti ne
V další části svého pojednání A. Heidrich při
ských dohod, což znamenalo, že Britanie musí
podnikl nic více, než že protestoval.
CESTA K MNICHOVSKÉMU DIKTÁTU
vojensky přispěchat na pomoc, jestliže by Fran pomíná, že když se Hitler ujal v Německu mo
Současně s anexí Rakouska přispěchal gene
ci,
nebyly
Anglie
a
Francie
potenciálně
schop

cie byla zapletena do války k vůli německému
Události nabývaly rychlého spádu. Neville
rál Goering a další němečtí činitelé s ujišťo
ny
zmařit
jeho
plány.
A
nad
to
Hitler
zničil
v
útoku na Československo. To vysvětluje, proč
váním, že Německo chová vůči Československu Chamberlainovi nedalo moc potíží přimět Fran
Francie se v roce 1938 neustále zajímala, jak létech 1935 a 1936 většinu základů, o něž se mírové záměry a že se i nadále cítí vázáno couze, aby přistoupili na Hitlerův požadavek
opírala
francouzská
a
částečně
i
britská
bez

Britanie bude reagovat na Hitlerovy akce; Lon
smírčí a artibtrážní dohodou. Ale jen několik po odtržení t. zv. sudetoněmeckého území, a
dýn se na druhé straně snažil zabránit situaci, pečnost. V březnu 1935 dal Hitler rozkaz vy týdnů na to vyhlásil Konrád Henlein svůj „Kar tím se otevřela cesta k Mnichovu. A. Heidrich
budovat
„Luftwaffe",
zavedl
povinnou
vojen

při níž by Francie byla nucena Československu
lovarský program" a Hitler zahájil kampaň dostal příkaz, aby z Ženevy odletěl do Berlína
vojensky pomoci. Další integrální částí Locarn- skou službu, na podzim obnovil německý ge proti Československu. Francie a Britanie zahá a tam společně s vyslancem Mastným provedl
nerální
štáb
a
7.
března
1936
obsadil
levý
břeh
ských dohod byly arbitrážní a smírné smlouvy,
jily všemožný tlak na Prahu, aby vyhověla su- Mnichovský diktát. Za letu studoval jednotlivé
které Německo podepsalo s Československem Rýna, který byl mírovou smlouvou demilitari detoněmeckému požadavku po autonomii. Hit body dohody a dospěl k přesvědčení, že
zován.
Francie
a
Britanie
se
zmohly
jen
na
Československo musí okamžitě čelit dynamitové
a Polskem.
protesty u Společnosti národů, což bylo při ler využíval sebemenších incidentů k nejostřej náloži, která byla vložena do republiky ve for
ším útokům proti Československu a jeho kam
slabosti
této
organisace
jen
obřadným
ulože

SLABINY SPOLEČNOSTI NÁRODŮ
paň vyvrcholila, když pražská vláda 21. května mě plebiscitu v jazykových enklávách. Nebylo
ním případu ad acta.
Pojmovou a právní základnou všech těchto
1938 vyhlásila částečnou mobilisaci. Stalo se pochyb o tom, že Hitler připravuje protiněmecPo okupací Porýní prohlásil Hitler Locarnské
smluv a dohod byla Společnost národů. Na ne
tak po tom, co čs. vojenský pridelenec v Ber ké incidenty, aby měl záminku k obsazení ce
dohody pro Německo za nezávazné s výjimkou
štěstí však tato organisace kolektivní bezpeč
líně plk. Hron informoval vládu o soustřeďo lého území. Dalším úkolem mělo být přesvědčit
smírčích a arbitrážních smluv s Českosloven
mezinárodní komisi, aby hranice konečného
nosti zdaleka nesplnila naděje, kieré se v ni
skem a Polskem. Tuto výjimku učinil zřejmě jen vání německých vojsk na hranicích.
okupačního pásma — oblastí s nadpoloviční
kladly. Bylo by chybou domnívat se, že hlavní
Napětí mezi Německem a Československem většinou německy mluvícího obyvatelstva —
z toho důvodu, aby Praze a Varšavě ztížil od
příčinou tohoto neúspěchu byla skutečnost, že
had o svých budoucích záměrech. Francii a se zvyšovalo a britská vláda se rozhodla, po byly stanoveny podle výsledků sčítání lidu z
Spojené státy nepřistoupily k této organisaci,
Anglii uklidnil nabídkou paktů o neútočení se poradě s Paříži, vyslat do Prahy misi lorda roku 1930, a ne z roku 1910, jak to žádali
jejímž duchovním otcem byl president Wilson.
západnými a východními sousedy Německa. Runcimana. I když neměla oficiální postavení, Němci, protože tím by Československo ztratilo
Slabost Společnosti národů se v případě
Malá dohoda mezitím ztrácela pojítko společ bylo jejím účelem zjistit poměry sudetských všechna pohraniční opevnění. Hitler však trval
Československa projevovala hlavně na poli
ných zájmů. Pro Československo vyrostl poten Němců a případně mezi nimi a vládou zpro na plebiscitu podle stavu z roku 1910 a hrozil
t. zv. národnostních menšin. Jako jeden z no
cionální nepřítel v Hitlerovi, pro Jugoslávii to středkovat. Z čs. strany s mísí jednali předáci okamžitou okupací všech požadovaných obla
vých států s národnostními menšinami uvnitř
byl Mussolini a pro Rumunsko Stalin, a tak šesti parlamentních stran za předsednictví před stí. 3. října 1938 došlo ke konferenci tří západ
svých hranic se Československo v roce 1919
tato organisace stále více přestávala být di sedy čs. parlamentu Malypetra. A. Heidrich, ních velvyslanců, vyslance dr. Mastného a A.
zavázalo poskytnout tatáž práva všem národ
plomatickou a vojenskou jednotkou. Stal se z který působil jako spojka mezi touto „Šestkou" Heidricha, které předsedal baron Weizsácker.
nostem, rasám a náboženstvím. Z čs. hlediska
a presidentem Benešem dospěl k názoru,
ní jen symbol vzájemného přátelství.
měla tato smlouva dva positivní aspekty.
Nejpříznivěji se k vývodům Heidrichovým sta
A. Heidrich zjistil z rozhovorů, že Britanie se
že nikdo z čs. delegace nebyl nijak zvlášť
Měla republiku chránit před vzrůstajícími po
věl velvyslanec Attolico, zřejmě proto, že si
kloní k názoru, že radikální německý naciona
obeznámen
s
menšinovými
problémy.
Pražská
žadavky národnostních menšin a před pokusy
Mussolini nepřál, aby Hitler nabyl příliš moci
lismus ztratí na své nebezpečné agresivnosti,
vláda prakticky přijala všech 8 bodů „karlo
o zahraniční intervenci pod záminkou obrany
ve střední Evropě; velvyslanec Henderson zů
■jestliže budou napraveny jisté chyby, kterých
varského
programu".
Henlein
a
Frank
se
však
jejich zájmů. Dohoda z roku 1919 pověřila
stal neutrální, zatím co zástupce Francie Franse dopustila pařížská mírová konference —
začali
obávat,
že
by
to
mohlo
zbavit
je
zá

Společnost národů dozorem nad uchováním
cois-Poncet položil otázku:
chyby, které měly být napraveny na úkor ma
kladny
pro
další
kampaň
proti
pražské
vládě.
práv menšin. Status Společnosti však v tomto
Co vlastně chcete? Přejete si, abychom Váni
lých nových států.
Hitler
ale
brzy
poslal
nové
instrukce
a
henohledu dovoloval, vzhledem k její slabosti, že
hranice nadiktovali?
leinovci
měli
vyvolávat
incidenty,
aby
Hitler
každá zainteresovaná strana mohla očerňovat
Francois-Poncet byl dobrým přítelem Česko
HENLEINOVCI ZASAHUJÍ
mohl pod záminkou vraždění Němců v Česko
ČSR před zraky světové veřejnosti a podko
Čs. ministr obrany Machník vydal v lednu
slovensku jednání přerušit. A skutečně tohoto slovenska, ale z jeho slov byl patrný panický
pávat důvěru mocností v pražskou vládu.
1936 nařízení na ochranu podniků důležitých
argumentu použil za Chamberleainovy ná strach jeho země, že by mohla být zavlečena
Ukázalo se, že Společnost národů nebyla
pro obranu proti špionáži. Henleinovci to uví
vštěvy v Berchfesgadenu, aby tak podpořil do válečného konfliktu s Německem.
schopná zabránit, aby se národnostní menšiny
tali jako příležitost k stížnosti. Obvinili ve
svůj požadavek, že všechny pohraniční oblasti
Pres odpor dr. Mastného a A. Heidricha
nestaly v zájmu cizí moci nástroji rozkolu,
formě „stížnosti menšiny" československou
s převážně německým obyvatelstvem mají být
padlo však rozhodnuti, že se plebiscit bude
agitace a vnitřní agrese. Postup těchto men
vládu, že porušila své „mezinárodní závaz
připojeny k Říši. Chamberlain to přijal, když
konat podle výsledků sčítání lidu z roku 1910.
šin se stal v mnoha směrech vzorem pro ko
ky". Společnost národů zřídila zvláštní komi
ho Hitler ujistil, že jde o jeho poslední územ
Po návratu z konference volal baron Weiz
munistickou podvratnou činnost během II. svě
sí,
jejímž
předsedou
byl
britský
ministr
zahra

sácker
telefonicky Heidricha, aby přísel na mi
ní požadavek.
tové války a po ní. —
ničí Anthony Eden a členy předseda Švédské
nisterstvo zahraničí. Tam mu prohlásil:
vlády Sandler a býv. italský ministr zahraničí
Jak vidíte, je práce komise příliš pomalá a
Arnošt Heidrich dále poukazuje na skuteč
HEIDRICHÚV ROZHOVOR
Scialoja, která mela stížnost henleinovců vy
nost, že téměř všechny země obrátily po válce
není naděje na pokrok. Jestliže má Českoslo
S KRÁLEM CAROLEM
šetřit. Komise odmítla sice předložit stížnost
svou pozornost k úzkým národním zájmům a
vensko zájem, aby Německo zaujalo přízni
A. Heidrich se dále rozepisuje o rozhovoru
Radě Společnosti národů, ale přesto dal Eden
vější postoj k jeho problémům, pak musí pre
zapomínaly, že nikdo není s to bránit se bez
s rumunským králem Corolem, kdy dostal pří
Heidrichoví dosti jasně na srozuměnou, že do
sident Beneš resígnovat. Dobře víte, jakou
pomoci druhých. Spojené státy se vrátily k
slib, že sovětská letadla mohou přeletět rumun
hoda o menšinách nemůže již být základnou
antipatii má Hitler k dr. Benešovi, a protože
předválečnému isolacionismu, Francie k systé
ské území, ale že na nej v žádném případě
pro řešení sudetských problémů. Brzy na to se
všechna rozhodnutí závisí na kancléři, musí
mu nestálých vládních koalic a Britanie k paci
nesmí vkročit Rudá armáda. Král Carol to'
Londýn stal Mekkou sudetoněmeckých pře
být Benešova osoba odstraněna.
fismu.
odůvodňoval tím, že by se jí Rumunsko nikdy
dáků, kteří našli otevřené dveře k vlivným
Druhý den letěl Heidrich do Prahy. Dopro
už nezbavilo. Podobné obavy podle Cardo
Za této situace nebylo celkem žádným pře
britským kruhům.
vých slov sdíleli i Poláci. Rumunský král dále vázel ho gen. Husárek. Na Hradě okamžitě
kvapením, že Britanie kladné reagovala na
V prosinci 1936 se zdálo, že se českosloven zdůrazňoval, že Sověty nemohou Českosloven referoval presidentu Benešovi. Dr. Beneš mu
Hitlerův návrh, aby odzbrojovací konference
dovolila Německu totéž zbrojení, jako prová ská věc dostala do příznivějšího ovzduší. Před sku pomoci i kdyby chtěly protože jejich ar doznal, že již týden nespal, že se cítí nemocen
děla Francie. Londýn též přijal myšlenku Mus- vánoci požádal dr. Beneš A. Heidricha, aby máda je daleko za německou a závěrem po a že již nemůže a nechce nést na delší dobu
soliniho, aby Britanie, Francie, Německo a Itá okamžitě vypracoval návrh dohody o přátelství znamenali, že Československo se může cílit své oficiální břemeno. Dodal však, že věří, že
lie uzavřely pakt, který by vytvořil jakýsi ev a neútočení s Německem. Stalo se tak na zá šťastné, jestliže mu Sověty nepřispěchají na po ještě pár týdnů vydrží, než celá věc skončí.
Nové hraníce s Německem byly prakticky
ropský direktorát. Jeho účelem mělo být při kladě návštěvy hraběte Trauttmansdorfa a dr. moc, protože se jich již nezbaví. Sovětská po
způsobovat politická a územní fakta současné Haushofera, kteří tuto nabídku učinili Hitlero moc se tak jak tak ukazuje ilusorní, protože stanoveny v první třetině ledna 1939. Do konce
mu vývoji v Evropě. Britanie byla, podle všech vým jménem dr. Benešovi. Nikdo z nich se ani přeprava jedné divise po jednokolejné dráze měsíce však bylo jasné, že se Němci snaží vše
možně zabránit jejich zaručení. Bylo to zname
náznaků, ochotna obětovat část nových států, slovem nezmínil o sudetoněmeckém problému. by trvala alespoň týden.
Krátce po návratu z Rumunska poslal dr. Be-; ním, že se konec republiky blíží. A invase 15.
jako Československa, Polska, Jugoslávie a Ru Čs. vyslanec dr. Mastný doručil návrh smlouvy
munska, jen aby zabránila rostoucímu nebez Hitlerovým emísořům koncem prosince, kteří neš Heidricha do Ženevy, aby zjistil u sovět-: března 1939 jen formálně doplnila zničení,
přislíbili, že se s odpovědí vrátí do Prahy 7. ského ministra Litvínova názor Moskvy na j které připravil mnichovský diktát.
pečí evropského konfliktu.
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ČESKÍ SLOVO

K patnáctému výročí
smrti Edvarda Beneše
(Dokončení se str. 1.)

chova", a nad to docílit skutečného zvětšení
národního prostoru návratem pohraničního úze
mí do držení českého lidu. Ale podíl Česko
slovenska na vítězství, za které národ platil
mnichovskou obětí, bojem doma i v cizině a
lidskými obětmi za války a okupace, přinesl s
sebou nové problémy. Jejich řešení naráželo na
nepřekonatelné překážky, ať šlo o otázky
vnitropolitické nebo zahraničně-politické, o
otázky sociální či o uspokojivé vyřešení vztahů
mezi Čechy a Slováky.
Tři poválečná léta vyplnil dr. Beneš neúnav
ným apoštolováním pro ideu svobodné demo
kracie. Nebylo téměř dne, aby denní tisk ne
uveřejňoval jeho projevy k delegacím, které k
nému přicházely ze všech krajů a ze všech
vrstev. Beneš z politického realismu byl pře
svědčen o nezbytností spolupráce s komunisty,
ale komunisté měli odlišná mínění o smyslu
léto spolupráce.
Závěrečná fáse Benešova života, a počátky
jeho těžké choroby připadly do doby, kdy by
bývalo nejvíce zapotřebí, aby ve své vůdčí
funkci, ústavní i osobní, býval mohl aktivně za
sahovat do vývoje událostí. Beneš byl zvyklý
dělat vždy věci tak, aby byl připraven na
všechny eventuality. Od poloviny roku 1947 ne
měl již dosti síl, aby sám ovlivňoval běh věcí.
S výjimkou několika týdnů na podzim roku
1947, kdy ho choroba zcela vyřadila z účasti
na politice, přijímal přes to neustále politiky a
sledoval bedlivě — as obavami — vývoj si
tuace. Analysa její, a pokyny, které dával, byly
jasné. Těžiště zodpovědnosti přecházelo však
na osoby, které byly povolány Benešovy ná
zory uplatňovat v praktické denní politice,
řídit, se jeho radami a výstrahami. Nikoli proto,
že by se byl Beneš zříkal své zodpovědnosti,
anebo je o to žádal, nýbrž proto, že presiden
tův zdravotní stav, jeho fysické síly a jeho
možnosti, byly dobře známy ve všech politic
kých kruzích.
V oboustranně nehrdinném a neromantickém
konfliktu s demokraty stali se komunisté v úno
ru 1948 jedinými držiteli politické moci v re
publice. Beneš jako ústavní president republiky
se octl v situaci pro něho osobně nejtrapnější.
Jeho povinností bylo vyřešit ústavně konflikt,
který vznikl a byl držen oběma tábory na
ústavní platformě, i když skutečná povaha kon
fliktu byla zřejmá.
Jako za Mnichova, tak za války i po válce,
a stejně v únorové krisi bylo vedoucí snahou
Benešovou udržet jednotu v národě a zabránit
občanské válce. Neznamenalo to, že odmítal
možnost obrany proti násilným pokusům o pře
vrat. Naopak, počítal s ní a spoléhal na ní,
kdyby se staly demokratické instituce obětí pří
mého napadení a došlo k bojům v národě.
Únorový převrat byla nebojová policejní akce.
Napětí, které vyvolal průběh únorových udá
lostí, odrazilo se kriticky na Benešově zdravot
ním stavu a urychlilo jeho konec. Jen jedinkráte ještě zajel na Hrad, a to jen proto, aby
v oslavách 500letého výročí Karlovy university
znovu vyjádřil svoji víru v cenu svobody: „síla
svobodné myšlenky ... rozvazuje okovy".
Trávil dny v Sezimově Ústí, přijímal občasné
návštěvy svých přátel, sledoval až do konce
života stále pozorně běh věcí doma i v cizině,
ale neučinil již jediného veřejného projevu.
Proto také nepřijímal novináře, jen s několika
diplomaty se setkal.
Od Benešovy abdikace stalo se Sezimovo
Ústí téměř poutním místem. Počátek tomuto
putování dal sokolský slet. Neminulo dne, aby
auta a autobusy nepřivážely do vesnice ná
vštěvníky, a obzvlášť v nedělních dnech stovky
aut a autobusů parkovaly na přilehlých polích
v Sezimově Ústí. President nemohl lidi při
jímat, ale aspoň z okna děkoval jim za projevy
účasti, když procházeli jeho zahradou. Policie
dělala různá opatření, aby zastavila proudy
návštěvníků, ale bez úspěchu, poněvadž vláda
se neodvážila použiti násilných opatření ani vy
datí otevřeného zákazu cest.
Úsilí lékařů sice prodlužovalo Benešův život
o dny, ale záchrany nebylo. Poslední čtyři dny
před smrtí byl president Beneš téměř stále v
bezvědomí, občas bolestném, ale nakonec umí
ral klidně.
Pohřeb presidenta Masaryka byla smutná
událost pro celý národ, ale v určitém smyslu
byla to současně manifestace síly, důvěry v
republiku, víry v její zakladatele a v její zá
klady, výmluvná obzvlášť ve vzrůstajícím ohro
žení republiky. Za Masarykovou rakví šli před
stavitelé hlav států a národů celé spřátelené
ciziny. V průvodu šel president republiky dr.
Beneš a nepřehledné zástupy legionářů a vo
jáků. Za Benešovou rakví nešel nový president
republiky, a jen tři malé skupiny legionářů byly
připuštěny do pohřebního průvodu, a to jen
ještě v rámci „krojovaných družin".
Pohřební ceremoniel presidentského pohřbu
byl dodržen, ale ve všem, co vláda dělala, bylo
cítit chlad vnější oficiální piety. Předseda vlády
ujišťoval v Pantheonu, že Beneš „svojí prací
pro národ a republiku postavil si jistě v srd
cích našeho lidu pomník nehynoucí, jeho jmé
no, památka a činy vešly do dějin,, a sliboval,
že se „budeme starat o to, aby tato památka
zůstala vždy světlou a krásnou, jako byla jeho
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Zahraniční tisk o dnešní Praze

«Obraz chudoby a totálni proletarisace ...»
V poslední době vyšlo několik článku a reportáží od žurnalistů a zahraničních ná
vštěvníků, kteří navštívili Prahu a Československo. Přetiskujeme části článků, které vyšly ve
Frankfurter Zeitung, dále v liberálním západoněmeckém deníku „Deutsche Zeitung" a v ir
ském měsíčníku "Irísh Tatier and Sketch". Názory autorů se značně shodují a všichni chválí
starobylou krásu Prahy a shodně prohlašují, že hlavní město Československa není vhodnou pů
dou pro zdárný vývoj komunistické společnosti. Z článků „Frankfurter Zeitung" citujeme:

»Procházky Prahou, nádherou její živé histo
rie, jejím Starým městem a zvláště Malou stra
nou, v člověku dlouho doznívají. Malá strana
je jedinečným mistrovským dílem městského
stavitelského umění na sever od Alp, a pano
rama stověžaté Prahy se člověku objevuje vždy
v nových perspektivách. Je to město, v němž se
obráží tisíc let evropské historie. V Praze se
dá silněji než jinde změřit jak dějiny tvoří du
cha, mentalitu a veřejné mínění lidu. Sociali
stický masový stát možno promyslet, na papíře
navrhnout a vytvořit na Kubě, na Sibiři nebo
snad na Marsu, ale ne v Čechách, v někdejším
staroslavném království. Tam se historie na
každém kroku střetá se současnosti v nebez
pečné dialektice. Praha, stavěná jako elegantní,
životem kypící město je dnes šedivý obraz chu
doby a totální proletarisace. Což působí dra
sticky na člověka, který znal stupeň blahobytu
Pražanů i ostatního československého obyva
telstva všech společenských tříd před poslední
válkou.
Pražské historické budovy však nemluví jen
o katastrofách, které přežily ale také, a přede
vším, o pokojných dobách a prosperitě. Proto
i ten nejnepatrnější a nejzakřiknutější Pražan
věří, že stalinismus a komunismus musí ustoupit

lidsky důstojným podmínkám a že se Praha
opět stane moderním, životem naplněným mě
stem.«
V irském měsíčníku "Irish Tatier and
Sketch”, který vychází ve svobodném Irsku,
vyšel článek Bernarda Shara »Na návštěvě v
Československu". Článek je napsán s jemnou
ironií a vtipně. Doplňuje ho několik oficiál
ních pražských fotografií. Citujeme, co autor
říká o Praze:
»Praha je velmi staré město. Bohatství, roz
manitost a ucelenost středověké architektury s
jakou se setkáváme v Praze nemá sobě rovné.
Je to město věží, pomníků, památných staveb,
pivních sklepů ze 14. století, úzkých uliček a
gotických podloubí. Vzhled města je v napro
stém rozporu s jeho dnešní úlohou být hlavním
městem komunistického státu. Nikde za Želez
nou oponou nenajdete tak bizární a poťouch
lou směs minulosti s přítomností jako v Praze.
Praha je stále ještě křižovatkou Evropy i když
dnešní ukazováky směřují na Východ.«
Západoněmecký liberální deník » Deutsche
Zeitung" uveřejnil reportáž svého redaktora o
Československu. Zvláště zajímavá byla kapi
tola o Praze:
»Ze všech národů východního bloku se cho-

vají Češi ke komunistickému režimu nejrafino
vaněji a nejmrzutěji. Tohoto dojmu jsem nabyl
za svého pobytu v Praze, kde přede mnou de
filovalo tisíce ponurých a zamračených lidí a
kde jsem od prvního až do posledního dne své
návštěvy neslyšel nic jiného než — žaloby a
stížnosti proti totalitní vládě. Československo
bylo již před válkou státem s vysoce vyvinutým
průmyslem, takže nepotřebovalo komunistickou
industrie lišáci. Čeho si však znalec ostatních
zemí východního bloku po prvním setkání s
Čechy zvláště všímá — to je jejich antikomu-

Dvanáctá valná hromada exulantek

Záslužná činnost pro osvobození vlasti
V New Yorku konala Národní Rada žen Svo
bodného Československa svoji dvanáctou val
nou hromadu, kterou řídila předsedkyně paní
Betka Papánková. Zpráva jednatelky L. DrobíIkové-Dvořáčkové svědčila o neobyčejně
úspěšné a bohaté činnosti naši exulantské organisace v uplynulém období. NRŽSČ uspořá
dala několik významných podniků, z nichž tře
ba zaznamenat vzpomínkový večer k uctění
památky presidenta T.G. Masaryka u příleži
tosti 25. výročí jeho smrti a 14. výročí smrti
presidenta dr. E. Beneše a narozenin Jana Ma
saryka. čs. ženy v New Yorku vzpomněly též
smrti Fráni Zemínové, uspořádaly přednášku dr.
M. Ostenové k stému výročí smrti Boženy Něm
cové, dále uspořádaly večírek na počest 84.
narozenin dr. Alice Masarykové a přednášku
B. Papánkové o její cestě do Austrálie a Asie.
Společně se Svazem pro vědy a umění uspo
řádaly přednášku Ing. P. Blaho o zájezdu dr.
Pavla Blaho do Ameriky před padesáti roky a
o významu jeho cesty pro čs. vzájemnost. Nej
větším podnikem byla však vánoční akce, která
vynesla podporu ve prospěch potřebných čs.
uprchlíků ve výši 6 tisíc marek. Rada žen Svo
bodného Československa v New Yorku byla ve
styku s mezinárodními ženskými organisacemi,
zúčastnila se několika konferencí, informovala

různé americké a mezinárodní organisace o
aktuálních problémech, které se dotýkají spo
lečného boje proti komunismu. O mimořádné
spolkové činnosti této nejpřednější čs. exulant
ské organisace svědčí značná administrativní
agenda. Jednatelka L. Drobílková-Dvořáčková
odeslala 7.893 dopisů a tiskovin a obdržela
2.081 dopisů.

Po zprávě pokladní bylo uděleno absoluto
rium odstupujícímu výboru a bylo zvoleno nové
vedení Národní rady žen Svobodného Česko
slovenska: předsedkyní p. Betka Papánková,
místopředsedkyně Olga Hurbanová a R. Petříč
ková z Toronta, jednatelkou L. Drobílková-Dvo
řáčková, zástupkyní jednatelky M. Kovačová,
pokladní M. Dobiášová, zapisovatelkou A. Koldová. Členky výboru: dr. Zorka Černá, Š.Če
chová, A. Faltusová, M. Herbenová, H. Hladídíková, dr. M. Ostenová, F. Pavlů, O. Radimská, A. Roudnická, H. Šlachová, M. Schidíofová,
M. Vaňková. Předsedkyně B. Papánková zdů
raznila, že dalším úkolem Národní rady žen
Svobodného Československa je pomáhat našim
lidem, kteří pomocí potřebují, dále obohacovat
sebe i jiné kulturním snažením a usilovat o
osvobození Československa z komunistické po
roby.

Pětašedesáiiny poslance Čeňka Torna

nismus. Za celou dobu svého pražského po
bytu jsem nepotkal jediného Čecha, který by o
komunistickém režimu řekl něco dobrého, ač
koliv tato země má nejvyšší životní standard ze
všech zemí za Železnou oponou ...
„Naše země by vzkvétala, kdyby se nepotře
bovalo tolik peněz na zbrojení a na pomoc
pro méně vyvinuté země —", řekl mi velmi zahořkle jeden student a pokračoval:
„70 procent naších peněz takhle mizí a my
jsme nuceni žít z toho, co zbude."
Československo vlastní nejproduktivnější prů
mysl východního bloku. Ale velká část toho, co
se v Československu vyrobí, t. j. výzbroje, stro
jů a zbraní jde do rozvojových zemí, což
umožňuje především Sovětskému svazu, aby si
tam na konto Československa hrál na štědré
ho mecenáše, aby tam politicky agitoval a
hospodářsky konkuroval Západu.
„Na příklad Kuba je pro nás úplně ztrátový
obchod —", řekl mi vrchní číšník v jedné re
stauraci.
„Bez naší a bez sovětské hospodářské a fi
nanční pomoci by se Kuba do osmi dnů polo
žila. Většina tramwajových vozů v Praze je
stará — někdy až 50 let. A přitom posíláme
darem stovky zbrusu nových vozů na Kubu!"
Z kouzelného lesku, který předstírají pohled
nice, je v Praze vidět málo. Většina budov pů
sobí sešle a většina jich je také pokryta silnou
vrstvou prachu a sazí. A ani novostavby na
pražském předměstí oku mnoho nelahodí. V
noci jsou i hlavní ulice spoře osvětleny. Ani
neonové světlo Praha téměř nezná — je ho
málo. V tom stojí československá metropole
daleko za maďarskou metropolí...«

V Norih Riverside, ve státě Illinois v USA,
oslavil svých 65 let Čeněk Tom, bývalý posla
nec čs. parlamentu a dnes úspěšný podnikatel.
Jubilant má za sebou bohatou politickou čin
nost. Narodil se 30. května 1898 v Podlešíně u
Slaného, kde hospodařil na svém patnácti hek
tarovém hospodářství. Od roku 1922 byl tajem
níkem republikánské strany v župě Louny,
předsedou Hospodářského družstva ve Sla
ném. Byl dvakráte kandidován do poslanecké
sněmovny na kandidátce republikánské strany
spolu s býv. předsedou čs. parlamentu Malypetrem a patřil do kruhu oblíbených přátel An
tonína Švehly. Ve válce byl zatčen a po čtyři
roky vězněn v koncentračním táboře Mauthau
senu. Po válce byl jako zástupce zemědělců

zvolen za čs. stranu nár. socialistickou do par
lamentu, kde vytrvale bojoval proti komunistic
kému teroru. Po komunistickém puči byl zařa
zen do skupiny poslanců, kteří byli označeni za
„reakcionáře a nepřítele lidu". Čeněk Torn ne
čekal a s manželkou Annou a dcerkou Marce
lou prchl za hranice. Z uprchlického tábora v
západním Německu emigroval do Spojených
států. V nacistických koncentračních táborech
se vyučil zednickému povolání, které uplatnil v
USA, kde se díky své houževnatosti dopracoval
samostatného postavení v podnikání staveb
obytných domů. Letos v dubnu byl Čeněk Torn
zvolen místopředsedou Rady Svobodného Čes
koslovenska. Jubilantovi srdečně blahopřejeme.
J.2.

Bratislava. V Nováckých uhelných dolech se
v polovici srpna 1963 provalily vody a horniny.
Při neštěstí zahynulo 13 horníků. Českosloven
ská tisková kancelář uveřejnila o tom zprávu
s několikadenním zpožděním.

práce." Ale sama bezpečnostní opatření, která I
učinila vláda k pohřbu, mluvila již jinou řečí.
Kolem části pohřebního průvodu, ve které krá
čeli ministři, diplomaté a oficiální účastníci,
pohyboval se po každé straně těsný rámec
složený z rady vojáků a dvou rad dělnických
milicionářů, jen v pracovních šatech, s puškami,
kterými byly ozbrojeny i ženy-milicionářky. V
hustém špalíru roubily dělnické milice a policie
davy lidu v ulicích, kterými se ubíral průvod.
Benešův pohřeb byl už jen dnem smutku.
Vládní opatření byla namířena proti lidu.
Noví držitelé moci se báli projevů lidu. Nebyla
to čest vzdávaná mrtvému. Vláda je odůvodňo
vala tím, že „reakce" chystala manifestace v
den Benešovo pohřbu. Vyslanec republiky v
Bernu poslal varovnou depeši — nevylučoval
bych, že z Prahy objednanou — o instrukcích,
které prý vydali „emigranti". Ministr čepička
o nich mluvil po pohřbu na „dnu radosti a od
dechu" v Duchcově dne 12. září 1948: „zahra
niční agenti vydali heslo: za smrt Beneše smrt
Gotwalda".
Gottwald využil depeše, aby se vyhnul účastí
v pohřebním průvodu, snad opravdu ze stra-

chu, snad si připomínal projevy, jejichž byl ter
čem před dvěma měsíci o sokolském průvodu.
Přišel jen na obřad do Pantheonu. Jeho obavy
byly jistě zbytečné v té chvíli. I vládě se pak
asi zdálo směšným pouštěli do veřejnosti in
formaci o chystaném aientátu na Gottwalda,
když se nic o pohřbu nestalo, a citovaná věta
musela být v tisku z čepičkova projevu vy
puštěna.
Beneš umíral usmířen se všemi. Neměl výtek
proti nikomu. Když přijímal dne 27. února 1948
slib vlády, ve které byl ještě Jan Masaryk a
Vávro Šrobár, připomenul, že jeho „rozhodo
vání nebylo lehké, naopak osobně velmi těž
ké". A dal najevo pochybnost o správnosti roho, co se stalo: „chcete vésti státní věci novými
cestami a novou formou demokracie. Přál bych
vám, národu i státu, aby to byla cesta šťastná
pro všechny." Neřekl: „přeji vám", poněvadž
věděl, že pro všechny to sotva cesta šťastná
bude.
Beneš nenapsal testamentu před svou smrtí,
ani osobního ani politického. Jediný testament:
psal v Anglii před svými cestami do Spojených ,
států a do Ruska v roce 1943. Měl pocit v roce 1

1948, že řekl národu již dostatečně, co říci
chtěl. Stručné věty jeho testamentu z roku
1943 byly platné i v roce 1948: „Radím a pro
sím, aby všichni zachovali mou linii politic
kou... a aby zachovali svornost a jednotu.
Jsem spokojen, že se mi podařilo odčinit rok
1938 a věřím v další budoucnost národa a stá
tu. Zachovat věrnost linii Masarykově a mé,
vše bude pak dobré."
V den své abdikace loučil se již s národem:
„Přeji všem svým drahým spoluobčanům,...
aby republika zůstala ušetřena všech pohrom,
aby všichni žili a pracovali v snášenlivosti, lás
ce a odpouštění, svobody přáli a svobody svě
domitě užívali." A dal současně výraz svému
celoživotnímu optimismu slovy: „Věřím v do
brého genia našeho lidu a věřím v krásnou
budoucnost naší drahé vlasti." Byly v tom víra
i přesvědčení, že ideje, kterými Masaryk a
Beneš se řídili a které vložili do duchovních zá
kladů republiky, přetrvají jejich životy a oživ
nou v nových formách, ovlivněných vývojem,
kterým prochází svět a republika, a novými
osobnostmi, které je budou znovu uvádět v
chod.
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ČESKÉ SLOVO

Česka hudba na salcburském Festivalu 1963
Hovoříme s velkým příznivcem naší hudby, s exilovým Jitevským hudebním skladatelem a který tento orchestr postavil. A ještě dnes se
kritikem Chrystofem Waltrem, který nyní působí v západním Německu. Thema rozhovoru: vy hrají jeho různé retuše v Dvořákových i Sme
tanových symfoniích a jiných dílech, které žád
stoupení české filharmonie na salcburském festivalu 1963.
ný jiný orchestr světa nemá. Nuže, pokud jde
Salcburský festival 1963! Na tomto festivalu jen potěšující, kdybychom Josefa Suka slyšeli
o otázku dirigenta, tak si myslím, že Karel
byla také zastoupena Česká filharmonie a mno na Západě častěji. — Nuže, a nyní ke Karlu
Ančerl je — jak jsem již řekl — mistrem zvu
Ančerlovi, který ovšem není pro nás na Zá
zí jiní čeští hudebníci. Co o tom soudíte?
ku, inženýrem zvuku, který stojí na extrémním
padě
žádným
cizincem.
Karel
Ančerl
si
dal
i
Myslím, že to bylo pro Českou filharmonii
stanovisku, na stanovisku přísného, ale stude
při
těchto
koncertech
velmi
záležet,
ale
samo

zvláštní vyznamenání, že zde směla vedle Ví
ného technika. Řekněme úplně v opaku k Ra
deňské filharmonie účinkovat v řadě koncertu. zřejmě — po svém. Řekl bych, že je to vyslo faelu Kubelíkovi, který každé hudební dílo
veně
technický
dirigent,
který
se
podobá
spíše
Vy jste některé koncerty České filharmonie
interpretuje nebo přímo celebruje jako kněz.
slyšel. Co byste k nim řekl jako hudební kri inženýrovi zvuku než hudebníkovi. To nezna Zdali je však možné najít střední cestu a oba
mená,
že
by
neměl
temperament.
Naopak:
má
tik?
tyto směry spojit — nato odpovědět jedno
ho. Ale ve svém pojetí hudby je příliš distan
značně je velmi těžké. — Zlepšit kvalitu orche
Na Západě je všude známo, že Česká fil
covaný od každého díla. Je poněkud vlažný
harmonie patři ke špičkovým orchestrům světa. vůči materii, což se často nešťastně projevuje stru! Nuže, tady je důležitý ještě jiný moment.
Česká filharmonie vyrostla z české hudby. Mys
Slyšel jsem ji již častěji a v Salcburku zcela
právě při interpretaci české hudby.
lím si však, že nadešla doba, aby už konečně
určitě svou pověst jen znovu potvrdila. — Sám
A ještě poslední otázku: Patrně se oba shod vyrostla i nad českou hudbu. Zde nemluvím o
jsem přesvědčen o tom, že z koncertů v Salc
burku byl nejlepší koncert s Wolfgangem Sa- neme na tom, že Česká filharmonie je skvělé technice hudby — tu pomíjím. Členové České
walischem. Posoudit koncert je vždy těžké. hudební těleso. Ale myslíte, že by potřebo filharmonie by měli dostat svobodu, kterou si
Nejde tu v zásadě o posouzení chyb nebo po vala nějaké zlepšení či aspoň lepšího dirigenta zasluhují jako-členové orchestru světové úrov
ně. Tím bych chtěl říci, že je nemožné, aby lidé,
dobných věcí. To je u takového orchestru úplně než je Karel Ančerl?
zbytečné. Chtěl bych spíše říci, že vystoupení
Jsem tu trochu na rozpacích, protože jeden kteří přicházejí z takové země jako je Česko
se Savalischem, s kterým orchestr hrál po prvé z mých učitelů byl studijním kolegou Karla slovensko a kteří sice mají zahraniční zkuše
vůbec, bylo snad nejvíce okřídlené, mělo nej Ančerla. Nechtěl bych se proto vyjádřit v tom nosti, aby se na těchto lidech poznalo, aby to
více espritu a bylo v něm i nejvíce nadšení. to smyslu. Člověk nemůže jenom tak snadno bylo slyšet i v jejich hudbě — jak jsou zakřik
Nezapomenutelný byl přirozeně Í první koncert ohodnotit tohoto muže a jeho výkon. Ale k nuli! K velkému světovému orchestru přísluší
s tradiční českou hudbou od Antonína Dvořá thematu, které jste nadhodil — ke zlepšení i světovost ducha. A to je myslím překážka,
ka — za řízení Karla Ančerla. Chtěl bych výkonu České filharmonie. Tu bych chtěl roz kterou ovšem nevytvořili čeští hudebníci, nýbrž
zvláště vyzdvihnout báječné smyčce orchestru, lišit vlastně dvě věci. — Jistě je to i otázka poměry v jejich zemi. A toho je třeba opravdu
F. T.
ale pak i dechové nástroje. A zejména první dirigenta. Talich byl zcela určitě dirigentem, litovat.
fagot! Myslím, že tento fagotista je mistrem
svého nástroje a je snad vůbec nejlepší, které
ho jsem slyšel. Ze všech orchestrů, které hrají
českou hudbu, zní pří hře České filharmonie
WARNEMUNDE — lázně na'brehu Baltické
tato hudba právě nejčeštěji zásluhou činelů a
bubnů. Zvláště bych však vyzdvihl bubny. To ho moře, jedenáct v noci: Reflektory prošlehá
je opravdová specialita tohohle orchestru. Pro vají temnotu a střeží výjezd z přístavu. V
to bych chtěl blahopřát umělci, kterého se to dálce na vodě rachotí motor strážního člunu.
týká. Rozhodně by se neměl dát mýlit zbyteč Z nedaleké pláže se ozývají hlasy pozdních
nou kritikou, které se mu v Salcburku neprávem koupajících, které neruší ani přítomnost hlíd
kujících „volkspolicistů". Stranou, pod ochra
dostalo.
A nyní tuto otázku: Vy jako hudebník se nou hlubokého stínu „odráží" od břehu gu
pohybujete volně mezi ostatními hudebníky. mový člum. Neslyšně proplouvá kolem jedné
Mohl jste pozorovat něco z toho, jaké kontakty ze strážních věží pro plavčíky a zakrátko jej
měli čeští hudebníci na salzburském festivalu pohlcuje temnota.
*
k ostatním hudebníkům, například k členům
Ostrov FEHMARN, pláž u města Burgu v
Vídeňské filharmonie?
Hudebníci byli vždy — abych tak řekl — ná poledne:
Od moře hnán vlnami se přibližuje směšně
rodem kosmopolitů. Čeho jsem si však v Salc
burku zvláště všiml — to byly přátelské... ba malý gumový člun. Mladý muž se usilovně po
řekl bych . . . přímo srdečné vztahy pražských kouší pádlem mu dát správný směr. Konečně
hostí k členům Vídeňské filharmonie. Snad to je člun vyplaven na břeh. Plavec vysílením
bylo proto, že Vídeňská filharmonie byla právě padá do horkého písku a volá po vodě. Když
v Praze. Ale možná, že v tom byl i jiný důvod utišil svou žízeň, ptal se se zřejmým strachem,
a na něj chci přivést nyní řeč. Všiml jsem si, že kde je.
„Jsi v západním Německu", řekl jeden z kovídeňští i čeští filharmonikové mezi sebou pilně
hovořili česky. To proto, že řada členů Vídeň lemstojících lidí a nabídl plavci, zřejmě cizinci
ské filharmonie jsou bud Češi nebo Slováci cigaretu. Ten ji plný radosti s chutí vykouřil.
*
nebo alespoň českého nebo slovenského pů
Příběhy z WARNEMONDE a z ostrova FEH
vodu. Tyto kontakty se obrážely nejenom v
rozhovorech, ale i ve vzájemných přátelských MARN jsou začátek a závěr cesty za svobo žádost však odmítl. Mě! strach z kontroly pří
kritikách a návštěvách. Vídeňští filharmonikové dou, která trvala tři dny a tři noci. Podnikl ji stavní policie.
se samozřejmě zdržují v Salcburku častěji a štestatricetiletý Jan Hájek z Prahy, který v
Druhý den plul kolem dánských lodí. Jejich
déle, takže mnozí z nich tam mají weekendové červenci byl ve Warnemúnde s výpravou Če posádka ho však nespatřila.
domky. Z toho pak vyplynulo, že zvali mnohé doku na dovolené. Dnes tento bývalý student
Druhou noc se obrátil vítr a lehký člun hnal
pražské hosty k sobě. A pro české hudebníky práv kouří opět cigaretu. Ovšem za jiných k dánskému pobřeží. Začaly se nesnesitelně
bylo takové pozvání vítanou příležitostí a ja okolností. Před námi a již v bezpečí. K tomu hlásit hlad a žízeň.
kýmsi ulehčením jejich pobytu v Salcburku, popíjí nepostradatelný šálek kávy. Je vidět,
Druhý den ze zoufalství začal pít mořskou
protože s denní apanáži 120 šilinků, kterou že se ze svých cestovních útrap již zotavil. vodu.
v Salcburku dostávali, se nedají dělat velké Ukazuje výtisk německého časopisu „BILD",
Třetí noc se dostal do manévrové oblasti vý
skoky do světa. To je opravdu málo, když si který zprávě o jeho neobvyklém útěku věno
chodoněmeckých lodí u dánského pobřeží. Byl
uvědomíme, že vídeňští filharmonikové dostá val místo na první straně (na obrázku). Na
téměř stokilometrovou plavbu ve vratkém tak blízko, že slyšel hlasy námořníků. Změna
vají čtyřikrát tolik.
člunu
vzpomíná jako na napínavé dobrodruž větru ho zachránila před objevením. Ráno zmi
Z našich hudebních osobností byl v Salcbur
zel z dohledu posádek těchto lodí.
ku Karel Ančerl a Josef Suk. Jak byste po ství se šťastným koncem.
Poslední den vyhladověn a skoro bez vědo
*
soudil oba tyto hudebníky?
Jistě jeho cesta od samého začátku byla mí přistál s vypětím posledních sil na ostrově
Nechte mě začít Josefem Sukem. Jsem pře
svědčen, že je to vynikající houslista, který po velmi napínavá. Byla ale také nanejvýš nebez Fehmarn.
*
kračuje v sukovské tradici. A pokládám to za pečná. Mohla ho stát za nepříznivých povětr
Jan Hájek vyprávěl také o důvodech svého
velmi nešťastné, že mnozí kritikové psali, že nostních podmínek život.
První noc se uprchlík pokusil dostat na řec útěku, na který se připravoval delší dobu.
má ve svých houslích velmi malý tón. Já jsem
»V roce 1949 jsem byl vyloučen z právnické
nic takového neslyšel. Samozřejmě, že by bylo kou loď, kotvící před přístavem. Kapitán jeho

Dobrodružná plavba za svobodou

Přátelství až za smrt
A. J. TAYLOR

A. J. Taylor je bývalý britský letec, účastník
bitvy o Britanii. Napsal sbírku krátkých po
vídek, které líčí život členů královského
letectva za druhé světové války. Jeho povídky
vycházely v Anglii za války a byly shrnuty v
knihu, které měla obrovský úspěch. Toto je
jedna z povídek, která vypravuje o dvou pří
slušnících čs. letectva v zahraničí.
U naší eskadry sloužili letci z celého světa.
Když jsme se sešli v jídelně a každý z nás za
čal hovořit rodným jazykem, připadal jsem si
jako na perském trhu. V naší letce byli Holan
ďané, Poláci, Belgičani, Čechoslováci, Francou
zi a Norové. Mezi Francouzi bylo nadto ještě
hodně zástupců francouzských kolonií — hně
dých i žlutých — a ti odpoledne obyčejně hrá
vali jakousi podivnou hru s penězi. Přirozeně,
že byli v naší eskadře zastoupeni také Kana
ďané, Novozélanďané, Australané a Jihoafričané. Tuhle směsici národností doplňovali bý
valý litevský footbalista, míšenec z Indočíny,
Američan, Švýcar, Tohifon a jeden chlapík z
Trinidadu, který byl barvy čaje s mlékem.
Když by se to vzalo kolektivně, příslušníci
eskadry a přidružený pozemní personál znali
všecko a poznali celý svět. Většina z nich měla

kdysi vše, co si mohli přát, a to všechno najed
nou ztratili. Tihleti prostě přeběhli hranice z
okupovaných zemí. Opustili své domovy. Do
Anglie se dostali přes Libyji, Persii aneb Tu
recko kolem Jižní Afriky. Jiní šli zase přes Špa
nělsko a Portugalsko. Tváře těch všech měly
zvláštní výraz. Odhodlaný výraz. Mezi nimi
byl jeden, který se od ostatních nějak lišil.
Jmenoval se Čapek. Byl fo Čech. Měl úplně še
divé vlasy.
Čapek byl specialista, byl noční stíhač. Vět
šinu dne ztrávil na ubikacích. Naše ubikace
byla docela hezky vybavena, v rohu společen
ské místnosti stál klavír, uprostřed kulečníkový
stůl (eskadra jej dostala darem od pana sta
rosty). Na stěnách visely obvyklé křiklavé re
produkce sličných slečen ve spodním prádle.
Kolem stolků seděli letci, kteří trávili volný čas
kartami. Nekarbaníci prožvanili hodiny srov
náváním počasí Nového Zélandu s anglickým.
— Bavili se všichni o všem možném, jen o vál
ce ne. Čapek byl docela jiný. Nikdy nezahrá!
na piano, nehrál karty, nebavil se. Sedával da
leko od nás. Zdálo se, že mezi nás vůbec ne
patří. Se slunečními brýlemi na očích, se svými
šedivými vlasy a tak vůbec budil dojem středo
školského profesora na dovolené než pilota,
který noc co noc honí útočníky. Kdyby mi ně
kdo na ulici na něho ukázal prstem a prozra
dil, že to je noční stihač, vysmál bych se mu.
Jednou zavítala na naše letiště jakási vysoká
osobnost. Zastavil se u Čapka a namátkou se
zeptal, kolik let odsloužil u letectva. „Sedmnáct

let", ohlásil stroze noční stihač Čapek. Byl
proti nám stařešina. Létal v době, kdy většina
z nás byla botolátky. Létal na všech možných
letadlech. Byl částí oné Evropy, která zmizela
s příchodem nacistických tanků. Čapek byl jed
ním z těch, kteří prchli včas. Pod železničním
vagónem se dostal do Polska. Tam našel svého
krajana Macháčka. Stali se nerozlučnými přá
teli. Až do osudných zářijových dnů roku 1939
zůstali v Polsku. Musím říct, že i po době zfrávené v Anglii měl Čapek těžký přízvuk, vyja
dřoval se v holých větách a bylo mu těžko
rozumět. Ani Čapek ani Macháček se z Polska
nedostali a byli zajati Rusy, kteří se podělili s
Němci o Polsko. Rusové poslali Čapka do kon
centračního tábora a Macháčka do dolů. Jejich
postavení je těžko popsat. Sovětský svaz teh
dy nebyl ve válce a Československo pro Rusy
politicky neexistovalo. Tehdy se zdálo, že
Rusko půjde bojovat proti Anglii.
Čapek jen suše poznamenal: „Žili jsme tak
skoro dva roky." Když nacisté napadli Rusko,
Čapkův přítel Macháček se konečně dostal z
dolů, Čapek z koncentráku. Byli znova pohro
madě. Dostali se až k Černému moři. Čapek
byl poslán do Turecka a přes Sýrii, Kahýru a
Aden se dostal do Anglie.
Pak jsem se jen tak stranou zeptal: „A co
Macháček, byl s tebou?"
„Macháček, ano, byl se mnou až do Adenu.
Ale pak jel lodí do Bombaje a já jel do Kap
ského Města."
„Tak Macháček jel do Indie a ty do Kap
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Ústředí svobodných Česko
slovenských odborů v New Yorku poslalo k
americkému Svátku práce zdravici americkým
odborům a dělnictvu, v níž vyjádřilo díky čs.
dělníků, kteří žijí v nesvobodě za vše, co v'/’
konalo nejen pro pracující Ameriky, aíe i pro
pracující celého světa. V závěru zdravice, kte
rou podepsali Josef Horváth, úřadující místo
předseda a František Cifka, tajemník, se praví:
„Americké dělnictvo a Vy jste nikdy nezapom
něli na závazek vůči dělníkům za Železnou
oponou, t. j. že budete vždy solidárně pod
porovat jejich boj za svobodu, za důstojnost
práce, za demokracii a sociální spravedlnost a
nade všechno, za dosažení spravedlivého a
trvalého míru" Provolání bylo vysíláno do
Československa rozhlasem Svobodné Evropy. —
Českoslovenští legionáři v Americe, účastníci
bojů za osvobození Československa v obou
světových válkách vzpomínají 45. výročí pří
sahy na první československý prapor v mě
stečku Darney ve Francii. Americká Obec So
kolská poslala k této slavnosti nový americký
prapor. — Župnímu sletu Pacifické sokolské
župy v San Franciscu přihlíželi sportovní redak
toři amerického tisku. — V Texaském městě
Ganado, kde žije velký počet našich krajanů
se konala zdařilá slavnost jedenáctistého vý
ročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
Po slavnostním průvodě a bohoslužbách pro
mluvil česky biskup Mořkovský a anglicky
biskup Leven. Na odpoledním shromáždění pro
mluvil starosta města Brandes, státní senátor
Patman a jiní. Celý průběh byl přenášen roz
hlasovou stanicí El Campa. — V minulé schůzi
výboru Svazu českých katolíků v Chicagu byla
podepsána smlouva se zástupci výboru pro
stavbu národní americké svatyně ve Washing
tonu. Svaz českých katolíků věnuje barevné
okno v hlavní lodi dnes již téměř dostavené
katedrály. Na okně bude obraz Panny Marie
Hostýnské. — Velká Cyrilo-metodějská slavnost
v New Yorku bude první neděli v říjnu. — V
Masaryktownu na Floridě provádí Výbor pro
postavení musea sběrací akci. Museum bude
pojmenováno po T. G. Masarykovi a budou v
něm umístěny všechny památky, fotografie,
knihy, dopisy a jiné upomínkové předměty,
které věrní krajané darovali, aby návštěvníkům
připomínaly památku presidenta Osvoboditele.
— V Chicagu, III., působí od doby druhé svě
tové války Americký Červený Kříž, odbočka
T. G. Masaryk, vedená krajankou Marií Krčkovou jako předsedkyní a Annou Paštikovou,
jednatelkou. Odbočka vyvíjí pravidelnou spol
kovou Činnost a přispívá peněžitými dary na
různé krajanské akce, zvláště na udržování
české školy T. G. Masaryk v Cicero, III. —
Clarkson, ve státě Nebraska, prožil radostný
den na Českém festivalu, na který se sjeío
mnoho krajanů farmářů z Nebrasky. Program
zpěvní, hudební, recitační řídil dr. Kučera za
spolupráce studentů, které vyučuje češtině.
Účinkovaly také Sokolky z Wilber a klavírista
Josef Libor a pěvkyně paní Pražanova z Omahy. —

fakulty Karlovy university v Praze pro neproletářský původ. Můj otec byl totiž plukovníkem
letectva za první republiky. Na vojně jsem
sloužil jako nesplolehlivý v pracovních jednot
kách PTP v dolech. Pak jsem pracoval deset
let jako pomocný dělník v továrně. Miluji svou
vlast. Ale za těchto okolností se stal můj život
doma nesnesitelným
Jeho přáním je vycestovat do Kanady ke
svým příbuzným.
(Text a foto — adk)

ského Města", povídám, abych něco řekl.
„Jo, a z Kapského Města jsem se dostal sem
přes Gibraltar", řekl Čapek a odmlčel se. Za
díval se kamsi do neznáma. Ten pohled neměl
nic společného s minulostí, ale měl zřejmě
hodně společného s Macháčkem.
Měl jsem velkou nevýhodu. Ovládá-li člověk
cizí jazyk jen částečně, je pro něho hrozně
těžké vyjadřovat se v půltónech útrap, nesnází
a srdcervoucích starostí, které zažili ti dva Češi.
Co víc, doma měli rodiny, o nichž nevěděli ani
zbla. Snad to vysvětlovalo Čapkovy bílé vlasy.
Když se Čapek díval na přistávající Hurikány
v odpoledním slunci, byl obrazem smutku. Jeho
kamarád Macháček byl mrtev.
Lítat v Hurikánu za noci není nic snadného.
Macháčkův Hurikán jednoho rána přeletěl při
stávací plochu a narazil na telegrafní sloup.
Macháček zemřel dřív, než k němu mohl Čapek
doběhnout. Pro Čapka to bylo všechno ještě
těžší. Musil i potom lítat v noci v Hurikánech,
i když ztratil pravděpodobně nejlepšiho přítele,
kterého kdy měl.
Nejhorší na tom bylo, že Čapek nemohl se
nikomu vyzpovídat ze svého žalu. Nikomu z
nás, z mezinárodní eskadry královského brit
ského letectva. Bylo nám všem jasné, že jeho
smutku a bolesti nikdo z nás neporozumí. Jeho
smutek byl smutek muže, který ztratil zemi,
svobodu a přítele.
Nikdy jsem s ním znovu nezačal rozhovor. —
Kdykoli jsem viděl jeho šedivé vlasy, tmavé oči
a dlouhé prsty, bylo mi nevýslovně smutno.
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ČESKÉ SLOVO

Přehled sportovních aktualit

Skvělý úspěch čs. veslařů v Kodani
čs. hokejisté zahajují na olympiádě v Inns vaná americká dvojice Spero-Cromwell. K
těmto dvěma zlatým, medajlím připojila za
brucku s Japonskem nebo s Austrálií

Zatímco v parných srpnových dnech trávila
ještě řada předních evropských hokejistů do
volenou na plážích a koupalištích, rozhodo
vala už Mezinárodni hokejová federace ve
švýcarské Montaně o definitivním uspořádání
olympijského turnaje v Innsbrucku! Zúčastní
se ho 16 representačních teamů, které byly
rozlosovány do osmi dvojic: vítězové postou
pí do závěrečných bojů o medajle, poražení
pak budou hrát v Bé skupině. Čs. hokejisté se
hned v zahajovací den IX. zimních olympij
ských her v Innsbrucku, 29. ledna 1964, střel
nou s vítězem kvalifikačního utkáni Japonsko
— Austrálie, tedy v každém případě se sou
peřem, se kterým bude tento zápas skutečné
jen formální záležitostí. Čs. národní mužstvo
hrálo s hokejisty Japonska na mistrovství svě
ta v r. 1957 v Moskvě 25:1 a s teamem Au
strálie na olympijských lirách r. 1960 ve Squaw
Valley 18:1. Za Austrálii tehdy nastoupili dva
čs. exulanti: bratr čs. obránce Františka Tika
la Zdeněk Tikal a jeho přítel Veselý. — Vel
kými favority olympijského turnaje v ledním
hokeji v Innsbrucku jsou Kanaďané, kteří
tentokrát nevyšlou do bojů o olympijské a
světové prvenství klubový celek jako tomu
bylo dosud, ale poprvé nejlepší jednotlivec.
Ti už měli v polovině srpna pod vedením
známého kanadského experta a trenéra, 38letého římskokatolického kněze P. Davida
Bauera první soustředění. Jelikož prý všech
třicet kandidátů representačního dresu Ka
nady jsou studenti, budou všichni od září za
psáni na universitě ve Vancouveru. »Zli jazykové« tvrdí, že tu budou studovat jen lední
hokej, a na nic .jiného jim nezbude čas, proto
že prý musí být celých pět měsíců na ledě,
aby v Innsbrucku odčinili porážku kanadského
hokeje z posledního mistrovství světa ve
Stockholmu, kde representanti javorového li
stu skončili poprvé v historii až čtvrtí za
SSSR, Švédském a ČSR. Tím pochopitelně bude
v Innsbrucku obtížnější i postavení Čecho
slováků, kteří už mají za sebou rovněž první
letošní soustředění na opavském ledě. Po ne
úspěchu na mistrovství světa ve Stockholmu,
hlavně porážce se SSSR, která stála ČSR titul
mistra světa, došlo ve vedení čs. hokeje k
několika změnám. Předsedou trenérské rady
se stal známý čs. internacionál inž. F. Pácalt,
ale ve funkci stále ještě zůstává hlavní viník
ze Stockholmu: trenér Jiří Anton. Anton není
mužem povolaným, který by měl rozhodovat
o osudu čs. ledního hokeje. Příznivci tohoto
nejpopulámějšího sportu ve vlasti však věří,
že příslušní funkcionáři přece nakonec ještě
daji při výběru trenéra národního mužstva
přednost odborným znalostem před partajní
legitimaci soudruha Antona a jemu podob
ných, a že generální zkoušku na olympijské
hry v Innsbrucku absolvují čs. hokejisté v
Kanadě (16. XII. 1963—6. I. 1964) s novým tre
nérem nebo alespoň s mužem, kterému by
soudruh Anton podléhal a nebyl suverérmem
v rozhodování.
KOZA SE KUPOVAT NEBUDE
27. srpna se jelo ve švédském Goteborgu
evropské finále motoristů-plošinářů, kterého
se poprvé v historii mohli zúčastnit i čs. re
presentanti: Tomiček a Kasper. Ačkoli oba
dva v předešlých jízdách letošního šampionátu
dovedli vyřadit plošináře zvučných jmén, pře
ce jen tentokráte na nejlepší jezdce Skandiná
vie a Evropy vůbec nestačili, neumístili se
mezi prvními osmi, a už nepostoupili do finále
mistrovství světa ve Wembley v Londýně. I
když jistě toto vyřazení není žádným debak
lem, přece jen byli zklamáni, neboť doufali, že
čestně obstojí i v tomto zápolení světových
borců. Uzavřeli dokonce se svým trenérem
Stanislavem a členem trenérské rady, Těšín
ským sázku, podepsanou dalšími deseti čs.
jezd jezdci. Ta zněla: jestliže se Tomiček a
Kasper kvalifikují do světového finále v Lon
dýně, pak Stanislav i Těšínský si musí koupit
kozu a vypravit se s ní pěšky z Prahy na
veletrh do Brna. A tak po porážce těchto dvou
nejlepších čs. plošinám koza se kupovat ne
bude!
Největší úspěch čs. veslařů na mistrovství
Evropy — Čtyři lodě — čtyři medajle

úplné průtrže mračen smíchovská čtyřka Ste
fan, Starosta, Líbal a Karafiát s vyšehradským
kormidelníkem Koníčkem stříbrnou medajli za
druhé místo ve čtyřkách s kormidelníkem, a
čs. osma, které se nedávala velká naděje na
úspěch, získala v Kodani bronzovou medajli,

Evropský mistr ve skifu Václav Kozák

když rychlejší byly už jen osmy Německa a
SSSR. — Tento velký úspěch čs. veslařů mů
žeme správně zhodnotit až teprve tehdy, jestli
že si uvědomíme, že v bohaté historii těchto
šampionátů získali čs. veslaři pouze dva tituly
mistrů Evropy: v r. 1953 na stejném kodaň
ském jezeře stála na stupních vítězů třeboňská
Lusková čtyřka s kormidelníkem (rok před
tím získala na olympiádě v Helsinkách zlatou
medajli) a v r. 1956 na jezeře Biedu v Jugo
slávii vyhrála zlatou medajli čs. osma. — Po

radí národů v soutěži o Pohár Carla Montn
(družstvo, které získá ve finálových bojích
nejvíce bodů): 1. Německo, 2. ČSR. 3. SSSR,
4. Holandsko, 5. Itálie, 6. Polska atd. — Zlaté
medajle mistrovství Evropy získalo: Německo
4. ČSR 2, Itálie 1.
Ústup ze slávy ve vodním slalomu

V malebném údolí pod velikány rakouských
Alp, na dravé horské říčce Lieseře v korutanském Spittalu, bylo v polovině srpna uspo
řádáno VIII. mistrovství světa ve vodáckém
slalomu, jehož absolutními vítězi se stali re
presentanti východního Německa. Čs. vodáci
sj sice i zde udrželi druhé místo na světě, ale
ztratili krok se svými bývalými žáky, kaja
kári a kanoisty Německa, neboť proti jejich
sedmi zlatým medajlím mohli tentokráte po
stavit jen jeden titul mistra světa. Ten získala
29-letá Ludmila Veberová, když obhájila svě
tové prvenství v kajaku jednotlivkyň, získané
před dvěma roky na řece Weisseritz poblíže
drážďanského předměstí Hainsbergu. Vebero
vá, matka dvou dětí, která nebyla v posled
ních dvou letech vůbec poražena, »vyrostla'<
na orlické přehradě, kde jí před šesti lety ob
jevil její manžel, trenér. Experti obdivovali
ve Spittalu její znamenitou techniku při jizdé,
ve které jsou její specialitou tzv. eskymácké
obraty, které ovládá naprosto bezpečně ve
všedi polohách. Tento její skvělý úspěch však
daleko zastínily »černé dny« kanoistů. Kromě
špatné technické přípravy a špatné kvality
lodí, byla tentokrát příčinou neúspěchu i na
prostá neznalost tratě. Zatímco vedoucí vý
chodoněmeckého vodáckého spotu vynaložili
vše, aby jejich representanti čestně obstáli,
neobětoval čs. svaz ani jeden haléř navíc. Zá
vodníci východního Německa, kteří tu odsunuli
Čechoslováky ve vodáckém slalomu na vedlej-
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ši kolej, trénovali mezi brankami řeky Líesery
téměř tři týdny, takže znali trať poslepu. Tý
den před mistrovstvím světa si pak jeli domů
odpočinout a se svými instruktory probrali
doma ještě nejnebezpečnéjši úseky tratě. Če
choslováci také trénovali, ale ne na správných
místech a velice králce. Pak se není ani čemu
divit, že pro né poměrné snadná traf byla ne
překonatelnou překážkou, a z vodácké velmo
ci ČSR se stalo rázem družstvo druhé katego
rie. Podle redaktora ^Československého sportu« Karla Moravce, šetřili vedoucí čs. vodác
kého sportu a neposlali do Rakouska něko
lik dalších předních slalomářů, kteří nebyli do
ma vůbec poraženi (Bořilová-Sedívcc a Fikarová-S.denář), a tak tento autor musel napsat:
>>Vlírá se na mysl, zda jsme nenechali doma
mistry světa!«
Dva tituly mistrů světa ve sjezdu na divoké
vodě

Ve sjezdových vodáckých disciplinách III.
světového mistrovství, které se konalo rovněž
na řece Lieseře v Rakousku, si čs. družstvo
uhájilo postavení z posledního šampionátu,
když získalo dva tituly mistrů světa: ve sjez
du kanoi dvojic dominoval čs. pár ValentaSladí a v soutěži tříčlenných hlídek kanoistůjednollřvců ziskala zlatou medajli trojice: Ji
rásek, Pospídial a Janovský.
Žena rozhodčí kopané

Čx kopaná má další světovou kuriositu! V
jarních měsících letošního roku absolvovala v
Karlových Varech kurs pro rozhodčí kopané
III. třídy první žena, 17-letá Sylva Grégrová,
která udělala závěrečné zkoušky na výbornou!
Nyní už má za sebou 20 ' Odpískaných zápa
sů, přátelských i místních v okresním přeboru
Karlovar.ka, ve kterých prý' si svým rozhodo
váním získala respekt u všech fotbalistů. Sylva
Grégrová je žákyní zdravotnické školy a
příští rok půjde pracovat do nemocnice jako
dětská sestra. Zůstane však í nadále věrna
fotbalovým hřištím, což nedávno vyjádřila no
vinářům větou: »Pro jedno však neopustím
druhé!«
Čs. lehcí atlefi vítězí v Lublaní

Křížovka „Českého Slova"

Po sérii porážek v mezistátních lehkoatletic
kých utkáních, zvítězilo čs. družstvo mužů v
Lublani nad teamem Jugoslávie přesvědčivě
vysoko 124:87 bodům, když vyhrálo 15 z dva
ceti disciplin. Většina borců podala dobrý vý
kon, pouze čs. oštěpáři a trojskokani zklamali.
Z výkonů čs. mužů stojí za zvláštní zmínku
vítězství Danka v hodu diskem (58,68 m), Ma
touška v hodu kladivem (65,25 m) a tyčkaře
Tomáška (4,80 m). Tomášek skočil sice čs. re
kord 4,90 m, ale po přeměření se zjistilo, že
je to výkon o 10 cm horší. — Cs. ženy pora
zily pak v Lublani i bez své nejlepší atlétky
dálkařky Přikrylové (startuje na světových
akademických hrách v brazilském městě Porto
Allegre!) družstvo Jugoslávie 76:41, a dosáhly
tak druhého vítězství v letošní sezóně. Nej
hodnotnějšího výkonu dosáhla štafeta na 4X100
m, která ve složeni: Faltusová, Sfolzová, Králíčková a Lehocká zaběhla časem 46,5 vt. nový
čs. rekord.
Telegraficky

Vodorovně: A. antický vojevůdce; polský ta
nec; jihoamer. tanec; B. vztahuje se na uran;
žen. postava řecké mythologie; lat. zkratka
přírod, věd; obyvatel Apulie; C. franc. umění
s členem; část opery; „mučil“ nervy; něm.
úřad; D. nehádá (se); projevovaly; srnka Walla Disneye; E. otr. plyn; kroutil; trop, nemoc;
lat. již; F. japonská hra; začátek a konec abe
cedy; sektor; upsaný v přesm.; G. volební po
třeba; franc. člen; tumory; slov, příslovce; lon
dýnská mlha; H. Habeš (fon.); franc. město;
I. bezvlasí; dovede; bodám v přesm.; římský
peníz; ztuhlá polévka; J. aréna; rak. město;
zájmeno; nejoblíbenější tanec v Českosloven
sku; K. udeří; načepovalo; čs. typovací společ
nost; zájmeno; L. zelenina; věd. práce; ang.
konec; myslivec; M. zájmeno; plakal (básn.);
Po loňském debaklu čs. veslařů na I. mi žurnalista; slavnostní úbor; aké v přesm.; nový
strovství světa ve švýcarském Luzemu, roz tanec; vztahuje se na člověka.
hodla letos tzv. čs. veslařská sekce, že na 51.
mistrovství Evropy do Kodaně vyšle pouze
čtyři lodé se 17 veslaři, aby tu získali zku
šenosti, potřebné ke startu na olympijských
hrách v Tokiu. Nikoho však ani nenapadlo, že
by tato malá výprava mohla na kodaňském
jezeře Bagsvaerdu vůbec čestně obstát. Vždyt
olympijský vítěz ve dvojskífu Václav Kozák
opustil teprve před časem svého partnera dr.
Schmidta a po šesti letečtí to zkusil sám ve
skifu, a nově sestavená posádka dvojskífu
Andrs-Hofman měla před svým odjezdem do
Dánska za sebou pouze tři větší závody (praž
skou a tuzemskou regatu a mistrovství repu
bliky v Třeboni). A přece byli to právě tito
tři veslaři, kteří se v Kodani postarali o to,
že čs. družstvo obsadilo na tomto vrcholném
evropském podniku (startovali však i zámoř
ští veslaři z USA a Japonska) v celkové kla
sifikaci národů velmi čestné druhé místo za
vysoce favorisovanými Němci, což je vůbec
největší úspěch čs. veslařského sportu na ev
ropských šampionátech. — Václav Kozák vzru
šil celé hlediště kodaňského stadionu, když
ve finále skifu byl ještě v půli trati čtvrtý za
Holanďanem Gronenl, Němcem Lebertem a
dvojnásobným olympijským vítězem Rusem
Ivanovem, ale strhujícím finišem v nejdramatičtějšim závodě mistrovství Evropy získal
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ještě zlatou medajli. Po druhé se v Kodani
nesly velebné zvuky čs. státní hymny po té,
když čs. pár Vladimír Andr-Pavel Hofman byl
v cíli o délku dvojskífu dříve než favoriso-

Kolmo: 1. nový tanec v Paříži (dvě slova);
polár. zvíře; 2. papoušek; kožní otvor; část
dne; 3. franc. řeka; nedej do kufru; 4. angl.
výraz pro mezinárodní (pl.); 5. maď. kůň; řec
ké písmeno; žen. jméno; 6. čtvrtletní; argon a
dusík; 7. švýc. řeka; zaječelo; 9. nepoctěna;
10. draslík a jod; ytterbium, kyslík a argon;
fin. přístav; 11. přívlastek jisté taneční melodie;
12. začátek abcedy; port, država v Číně bez
hlavy; Jiřina v přesm.; 13. slov, jelikož; vzbou
řenec; 14. býv. oděv, firma v ČSR; městský
úředník; 15. mluv (slov.); vada, řecké písmeno;
16. špan. lázně (i minerálka); selen; 17. měsio
v Sýrii; patří mezi klasické tance; 18. ianec
karibské oblasti; rozdělil; 19. užilečno; jako 5
kolmo; 20. jihoamer. tanec; oddělení v sovět,
koncentráku; 21. symbol šetření; amer. tanec;
22. město na Floridě; opak velkých; předmět;
23. jihoamer. tanec; angl. řízek; 24. určitá fysikální vlastnost.
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O největší sensaci letošního, už. 14. ročníku
tenisové soutěže juniorů o tzv. Galeův pohár
se postaralo čs. družstvo, které ve složeni:
Koudelka (jeho otec bývalý mistr republiky v
krasobruslení), Holeček (matka bývalá teni
sová přebornice CSR), a Kodeš zvítězilo v Plz
ni nad Monakem 5:0 a Francií (obhájce tro
feje) 3:2 a ve Víchy nad SSSR 3:2 a Itálií 3:2,
a stalo se poprvé vítězem tohoto neoficiálního
juniorského mistrovství Evropy. Tyto mladé
tenisty připravoval na soutěž bývalý čs. re
presentant F. Cejnar. — 10 čs, hokejových tre
nérů bude působit tuto zimu v zahraničí! Jsou
to: v Itálii Bartoň, ve Švýcarsku Rejda, v
Polsku Štemprok, Hertl a Haukvic, v Maďar
sku Komínek, v Rakousku Ujčík, v Jugoslávii
Fryčor s Kunou a přípravu východoněmeckého
representačního teamu povede po několik tý
dnů bratislavský Laco Horský. — Nadějí čs.
lehké atletiky je bezpochyby necelých 16 let
stará Bernardová, která v minulých dnech po
sunula čs. rekord ve skoku vysokém na 169
cm. — Ivan Andreadis, nejlepši čs. stolní teni
sta posledních let, má v záři odletět do Indie,
kde bude připravovat indické pingpongisty na
mistrovství světa r. 1965 v Jugoslávii. An
dreadis, který zanechal závodní činnosti po
letošním březnovém světovém šampionátu v
Praze, figuruje i ve svých 39 letech stálo v
čele žebříčku nejlepších hráčů republiky. - 30-letý novozélanský vytrvalec Bili Baillie
překonal v AuckJandu dva světové rekordy
(na 20.000 m a v hodinovce), jejichž držitelem
byl Emil Zátopek! V závodě na 20.000 m stopli
Baílliemu 59:28,8 min. (Zátopkův rekord byl
59:51,8 min.) a v hodinovce uběhl 20.189 m
(Zátopek zaběhl 29. září 1951 v Houstcc u
Staré Boleslavi 20.052 m). Zda však budou tyto
výkony uznány za světové rekordy, dá se
ještě těžko řici, neboť jsou pochybnosti o trati,
na které byly dosaženy. — Zcela určité však
ztratil svůj evropský rekord milař Stanislav
Jungwirth, neboř jeho čas 3:38,1 min. na 1500 m
vytvořený v r. 1957, byl překonán nyní na
přeborech Francie v Paříži Fiancouzem Michelem Jazym, který byl o 0,3 vt. rychlejší. —
Cs. kajakári a kanoisté, kteří v minulosti zís
kali už 6 titidů mistrů světa a pět titulů mistrů
Evropy, vyšli tentokráte na VI. mistrovství
světa v kanoistice na hladkých tratích v jugo
slávském Jajce naprázdno, když nezískali ani
jednu medajli, což je jistě velký debakl toho
to u nás tak populárního sportu. — Loňská
wimbledonská finalistka Věra Suková stala se
v Ostravě opět mistryní republiky v tenisu,
když neměla v dámské dvouhře vůbec kon
kurenci, — v pánském singlu obhájil pak titul
mistra ČSR Štróbl, který v rozhodujícím utká
ni porazil zraněním handicapovaného nojúspéšnějšího tenistu CSR v posledních letech,
Jiřího Javorského. — A konečně: fotbalisté
pražské Slávie, kteří sestoupili do 2. ligy, pro
hráli v této nižší soutěži dvé ze tří prvních
mistrovských utkání, a jsou tak až na 11. místě
s pasivním brankovým poměrem 3:4.
KDM
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Čemu se doma smějí Kennedyho poselství brněnskému veletrhu
p-------------------------------

- - -.
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Očekává se, že Československá socialistická
republika se brzy stane dalším státem Sovět
ského svazu. Obdrží jméno »KRACHISTAN •.
Jeho měnovou jednotkou bude jedna »krachle«,
která bude mít sto »ruple«.
*
Jaký je rozdíl mezi současným Českosloven
skem a Spojenými státy severoamerickými? —
V USA pracuje deset černochů na jednoho bě
locha. V ČSSR deset bělochů na jednoho čer
nocha.
*

V pralese ve střední Africe vařili dva čer
noši v kotli československého montéra. Povídá
jeden: >Co myslíte, pane inženýre, je už dost
měkký?- — Druhý odpoví: „Pane doktore,
myslím, že ano." Když montéra snědli, pochva
lovali si oba: »To bylo ale žrádlo. Lepší, než
ve studentské mense v Praze."
*
Přijel zahraniční novinář do Prahy a chtěl
poznat československý kriminál. Přítel mu po
radil: ^Stoupni si na Václavák a řvi, ať žije
Hitler. To tě jistě zavřou."
Novinář lak učinil, ale nic se nestalo. Jen
lidé chodili k němu, poklepávali mu na rameno
a říkali: »Jo, to byli časy, to jsme se alespoň
najedli."
Druhá rada byla: »Běž tam ještě jednou a
volej, af žije Amerika, ať žije Kennedy. To
tě určitě zabásnou."
Ale ani po druhé se nic nepřihodilo. Lidé se
sice shlukli, ale zase mu poklepávali na bedra
a prohlašovali: „Kennedy je moc fajn chlapík
a jen už aby tady ti Američané byli."
Třetí rada přítele měla být stoprocentní.
Navrhoval, aby žurnalista šel na sovětské vy
slanectví a lam v hale vykřikoval, že Chruš
čov je vůl. Novinář šel tedy na vyslanectví
a tam vyvolával: „Chruščov je pacholek...«
Tu k němu přiběhl úředník vyslanectví a zdě
šeně a s prstem na ústech mu domlouval: »Proboha, pst, pst! To my víme všichni, ale máme
zde jednoho českého zaměstnance a ten by to
mohl prásknout."
*

Pořekadla
Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
(U9.)
Na Panny Marie narození první vlašťoviček.
(8.9.)
Svatá Hedvika medu do řepy namíchá. (17.9.)
Po svatem Mafúši, čepici na uší.
(21.9.)
Na svátého Matouše, každé jablko se ukouše.
(To znamená, že ovce dozrálo)
Na Václava českého, bývá vína nového. (28.9.)
Svatý Václav zavírá zem.
(ze Slovácka)
Svatý Michal — z pole spíchal.
(29.9).

Dnešní pohled na Brno před nádražím
Také letos bude v Brně ve dnech 8.—22. září uspořádán Mezinárodní veletrh, kterého
se zúčastní vystavovatelé tařka ze všech technicky vyspělých zemí. Na veletrhu bude rov
něž i americká exposice. Každý návštěvník americké exposice dostane brožuru, obsahující
poselství presidenta Spojených států k československému lidu. Poselství zní:

wJménem lidu Spojených států amerických technologii zemědělské výroby a ve zpracosrdečně vítám všechny návštěvníky americké vání a spotřebě potravin. O zemědělský poexposice. Vzpomínám vřelého přijetí, kterého krok mají mít zájem všichni lidé, protože zlepse nám dostalo od tisíců a tisíců Čechů a šené výrobní metody a dokonalejší výrobní
Slováků, jež navštívili náš výstavní slánek na prostředky znamenají větší a levnější výrobu
loňském brněnském veletrhu. Náš pavilon, ja-1 potravin a v konečných důsledcích lepší životní
kož i stánky amerických vystavovatelů roz- úroveň. Doufáme, že americký příspěvek k
troušené po celém výstavišti ilustrují pokrok, zlepšení produkčních metod a k zdokonalení
Chruščov a Macmillan konferují. Chruščov kterého bylo dosaženo ve Spojených státech v distribuce potravin bude zajímat i vás.«
hrozí, že může Anglii zničit v několika minu
tách.
Pošlu k vám dvacet agentů s dvaceti atomovkami ve dvaceti kufrech. A Anglie ne
Náchod. Při hloubení jámy pro strom objevili
Žaiec. Dne 7. srpna 1963 se přehnala nad
bude!
ve Starém Plese hromadné skladiště bronzu z Severočeským krajem silná vichřice s deštěm.
Macmillan zamyšleně:
období lužické kultury (1200 až 900 Jet před Těžko postihla zejména okolí Zátce a Pod
„Nepochybuji, že máte dvacet agentů, i dva Kristem). S největší pravděpodobností jde o
bořan, kde povalila téměř třista hektarů chme
cet bomb. Ale kde vezmete prosím vás těch
sklad kovolitce, jeden z největších, který byl u lových' konstrukcí s dozrávajícím porostem.
dvacet kufrů?"
nás objeven.
Škoda činila devět milionů korun. Prudkost
Tovačov. Poslední letecká puma shozená živlů byla taková, že dokázala v závodě Lesní
spolu s dalšími pěti před 18 léty anglickým let brána, podniku Obalové a lisované sklo na
cem do štěrkovny v Tovačově byla v těchto Tepličku srazit dokonce 11 metrů vysokou
chladící věž.
Luhačovice. Tradiční festival Leoše Janáčka, dnech zneškodněna.
Praha. Za první tři měsíce letošního roku
Choceň. Dne 18. srpna 1963 došlo v Chocni
který připomněl 35. výročí skladatelovy smrti
byl zakončen koncertem zlínské filharmonie, bylo v ČSR uzavřeno 18.909 sňatků a roz k železniční nehodě. Při vjezdu nákladního
vedeno 3.770 manželství. Narodilo se 56.136 vlaku do nádraží se vlivem technické závady
která předvedla díla z Janáčkovy tvorby.
vyšinul jeden vagon, který způsobil vykolejení
Ostrava. U pamětní desky na domě, kde před dětí.
Orlík. Na silnici ke zvíkovskému podhradí dalších vozů i lokomotivy. Souprava úplné za
35 lety zemřel skladatel Leoš Janáček se ko
byla dokončena stavba mostu, který je pres tarasila stanici, takže trať byla delší dobu nenala 12. srpna 1963 pietni vzpomínka.
čtvrt kilometru dlouhý a třicet metrů vysoko průjezdná.
Poděbrady. Šest set let Kostelní Lhoty bude
Pardubice. Bezpečnostní orgány dopadly
oslaveno 21. a 22. září 1963 kulturním pořadem. nad čtyřiceti metrovou hlubinou Orlického je
zera. Cesta z Orlíka na Zvíkov se tím zkrátila vraha dvou dělí, šestiletého a devítiletého
Obec byla založena se sousedními třemi Lhota
chlapce, kteří byli nalezeni mrtvi za pardubic
mi — Pískovou, Vrbovou a Přední — na ob o 40 km.
Most. V Chemických závodech v Záluží na kým nádražím.
chodní stezce z Prahy do Polska.
lezli už 28 leteckých bomb. Je to pozůstatek 19
Vysoké Tatry. Dne 8. srpna 1963 pochodovala
Opava. Ve dnech 8.—15. září se koná festi
náletů z konce války. Z posledních těchto po silnici z Lučivnej do Svitu skupina dětíval „Bezručova Opava 1963". Součástí festivalu
bomb, kterou objevili v těchto dnech při terén pionýrů, kteří byli na letním pobytu vpionýrbude literárně vědná konference zabývající se
ském táboře v Lučivnej. Za nimi jedoucí ná
kanonisací textu Slezských písní před jejich ních úpravách vážila 500 liber.
Znojmo, V Jihomoravském kraji bylo v nyněj kladní auto při vyhýbání jinému vozidlu do
konečným vydáním. V Opavě se v té době
uskuteční setkání skladatelů, kteří zhudebnili ší lovecké sezóně odstřeleno asi 4 tisíce jelenů, stalo na mokrém asfalte smyk a vrazilo do
Bezručovy verše a festival vyvrcholí slavnost daňků, muflonů a divočáků. Zahraničním ho dětí. Dva chlapci byli na místě mrtví, tři těžce
ním koncertem Pěveckého sdružení moravských stům nabídli k odstřelu 140 kusů trofejové a jeden lehce zraněni.
Bratislava. Dne 13. srpna vykolejil v úseku
učitelů, jemuž bude udělena letošní Cena Petra zvěře. Vzhledem k dobrému stavu drobné
Bezruce za dlouholetou propagaci Básníkova zvěře čeká se v kraji úlovek asi 25 tisíc ba Ružomberok — Ľubochňa nákladní vlak a za
tarasil obě koleje. Osobní doprava se musela
žantů a stejný počet zajíců.
díla.
Česká Skalice. Tradiční jiřinkové slavnosti se
Telč. Ve městě je sídlo podniku Státního ry- po celý den udržovat přestupováním a na úse
konaly v České Skalici od 25. srpna do 8. září bářslví, hospodařícího v okolí na 1330 rybní ku Kralovaný — Ružomberok autobusy.
Plzeň. Mezi stanicemi Plešnice a Kozolupy se
1963. V Památníku B. Němcové byla uspořádá cích o celkové ploše 3750 hektarů. Hlavním
na velká výstava jiřin a slavnost zakončena produktem jsou nejen kapři, ale i pstruzi, ma 3. září srazily dva nákladní vlaky s uhlím.
tradičním jiřinkovým plesem.
řeny, lni, štiky a candáti. Podnik dodá letos Poškozeny byly obě lokomotivy a-osm vagonů.
Unhošt. Dne 12. srpna 1963 tu zemřel ve
Pardubice. V zámku byla otevřena výstavka, na trh 52 Psic metrických centů ryb a 2600
věku 91 lei JUDr. Karel Karas, advokát a bý
ukazující rozvoj města až do nejstarsích dob. centů kachního masa.
Je zajímavá — třeba i v dokladech toho, že
Kyjov. Dobrou úrodu vína — i přes neoby valý dlouholetý starosta města Unhoště.
dnešní Kostelní ulice ani trošku nezměnila svou čejně tuhou zimu letos očekávají vinaři na již
KDO ZEMŘEL: V Praze ve věku 79 let prof.
tvář od roku 1538,
ní Moravě. Pouze některé odrůdy, jako neuPraha. Valdštejnský palác je jedním z nej burgské, portugalské modré — pokud byly vi dr. inž. Košťál, profesor vysokého učení tech
větších památkových objektů města Prahy. V nice v údolích — utrpěly mrazy. Dobré výnosy nického. — Akademický malíř Vojtěch Kálny,
řed. Východoslovenské galerie v Košicích. —
současné době odborníci obnovují omítku zdi slibují vlašský ryzlink, burgundské bílé a j.
Znojmo. Přes 6500 hektarů polí bude zúrod- V broumovské nemocnici zemřela ve věku 59
vá, ostání, vyměňují okna, doplňují profily a
provádějí různé kamenické práce. Také v kom ňovat voda z Dyje po dokončení zavlažovací- let Maríe Lukášová, dlouholetá členka Měst
natách se pilné pracuje, opravuje Rytířský sál ho systému, který se buduje v oblasti kanálu ských divadel pražských, na jejichž scénách
působila nepřetržitě od roku 1928. — Karel
a tzv. Baroková chodba. Slěny tu jsou obloženy Krhovice — Hevlín.
umělým mramorem, který se čistí a leští. Čle
Plzeň. Zastaralé pivovarské vozy vyjedou v Bernhard, hudební skladatel ve věku 75 let. —
nové Svazu výtvarných umělců obnovují ná září opět do plzeňských ulic. Ale nikoli už roz Při automobilovém neštěstí u Kutné Hory za
stěnné a nástropní malby, které časem ztratily vážet pivo, nýbrž nastoupí svou poslední cestu hynul 44letý Ota Čermák z K. Var, přední var
svou barvitost, právě tok jako zlaté obruby do pivovarského musea, které bylo loni zru haník a skladatel. — Karel Chalupa, novinář
klenby.
šeno a po úpravách bylo 6. září 1963 natrvalo z Prahy. — JUDr. Ladislav Květoň, konsul z
Prahy ve věku 84 let. — PhDr. Karel Paul, pro
Znojmo. Brněnští archeologové provádí vý otevřeno.
fesor a vědecký pracovník z Prahy. — Jan Ře
zkum neolitického sídliště ve Vedrovicích. Při
Praha, letos jo očekáváno v Československu záč, prom. filolog asistent Památníku národ
loňském výzkumu zjistili půdorysy dvou obyt celkem 270 tisíc zahraničních návštěvníků a tu
ního písemnictví. — Při automobilovém neštěstí
ných staveb, starých pět tisíc let.
ristů. Bylo mezi nimi mnoho krajanů, kteří na zahynula 30letá Ludmila Kárníková-šmilaueroPraha. Loni se v Československu vykouřilo vštívili příbuzné. Nejvíce jich přijelo z Rakous vá, pracovnice Historického ústavu z Prahy. —
přes devatenáct miliard cigaret. Kuřáci tak ka, Francie, Kanady a ze západního Německa. Jaroslav Trčka, účetní řed. min. dopravy. —
denně proměnili v dým asi deset milionů korun. Menší skupiny přijely z Belgie a Austrálie.
Rudolf Přibyl, ředitel banky z Prahy. — MUDr.
Nejvíce se kouří Partyzánka o Bystrice. Stoupá
Bratislava. Na bratislavském letišti se pro Maxmilián Gratinger, chirurg z Prahy. — Vác
však zájem o filtrované cigarety.
dlužuje hlavní d^istávací dráha, která bude lav Šafr, redaktor np. Kniha z Prahy. — Ana
Strakonice. Při stavbě hostince v Radomyšli dlouhá 2900 metrů a budou tam moci přistávat stázie Spěváková, vdova po pres. řed. pošt
bylo při skrývce terénu u místního kostela ob všechna velká moderní letadla. Ve výstavbě je z Prahy. — Karel Brát, stavitel z Prahy. —
jeveno slovanské pohřebiště z časného středo také nová odbavovací plocha před budoucí Josef Šťastný, účelní ředitel z Prahy ve veku
věku. Archeologové odkryli na padesát hrobů staniční budovou jejíž projekt je už téměř do 86 let. — Libor Stuchlík, ze Smíchova. — Alois
s kostrami ležícími na zádech hlavou k západu. končen. Veškeré úpravy jsou součástí celkové Pleskot z Prahy-Pankráce. — Antonín Ryspler,
Nalezené předměty datují radomyšelské pohře modernisace letiště, které počítá v roce 1975 profesor z Prahy. — Svatopluk Slabák, úřed- •
nik Investiční banky z Prahy.
I
s hodinovou špičkou asi 1200 cestujících.
biště do 11. a 12. století po Kr.

Zprávy z měst a krajů

Slovíčko nejmenších

„------------------------

SVATÝ VÁCLAV
Za Bramborů v Čechách v letech 1278 až 1283
v letech zpustošení království vznikla pravdě
podobně česká duchovní píseň „Svatý Václave"
jako projev žalosti nad zkázou vlasti a zároveň
naděje v pomoc svátého dědice českého. Lid,
ztrativ pozemského vůdce a tvůrce nového stá
tu Přemysla Otakara II, který byl ubit na Mo
ravském poli, vysílal své prosby k nebeskému
knížeti Václavovi a prosil jej o přímluvu u
Boha.. Původní znění svatováclavského chorálu
je toto:
Svatý Václave,
vévodo české země,
kněze náš,
pros za ny Boha,
svátého Ducha. Kyrieleison.
Nebeské jest dvorstvo krásné
blaze tomu, kdož tam pójde:
v život věčný,
oheň jasný
svátého Ducha. Kyrieleison.
Pomoci tvé žádámy,
smiluj se nad námi,
utěš smutné
otžeň vše zlé,
svátý Václave! Kyrieleison.

Antonín Klášterský:

STARÁ JABLOŇ
Starou jabloň v sadě máme,
jablek má, až snět se láme
Pod jabloní stín tak chladí —
sázel ji náš děda v mládí.

Dědoušku náš, dobře spěte,
vaše jabloň co rok kvete.
A když z jara bělá květem,
jak vy byste žehnal dětem.
Když jdem v létě pod ni čisti,
jak váš hlas nám šumí listí.
Na podzim těch jablek shluky
bereme jak z vaší ruky.
Jak když jste nás na klín brával,
pohádky nám povídával.

A když v zimě v sněhu dřínie,
vaši bílou hlavu zříme.
Ach, dědoušku, připadá mi,
že žijete dosud s námi.
V BRATISLAVĚ STÁVKOVALI DĚLNÍCI
Bratislavský list komunistických odborů „Prá
ca" uveřejnil 17. srpna 1963 zprávu o stávce v
jednom dřevařském podniku. List byl na stávku
upozorněn anonymním informátorem, který zatelefonoval do redakce, aby do závodu vy
slala reportéra, který by si na místě ověřil
všechny skutečnosti. Reportér zjistil, že dělníci
nastoupili stávku, protože jím byly sníženy
mzdy. Dělníci si rovněž stěžovali, že jejich od
borová organisace je zanedbává a obrací se
k ním zády. List „Práca" popsala poměry v zá
vode a konstatovala, že závod je tou nejkom
plikovanější myslitelnou mašinérií intrik. Vedou
cí závodu přiznal, že mzdové požadavky děl
níků jsou oprávněné a prohlásil, že peníze, jež
jim závod dluží, jim budou vyplaceny. Brati
slavská stávka je dalším důkazem vzrůstajícího
napětí mezi československým lidem a režimem
Antonína Novotného.

LETOŠNÍ ŽNĚ V ČESKOSLOVENSKU
NEUSPOKOJILY

(Dokončení se sfr. 1.)
Letos poprvé zasáhly do žní tak zvané
„okresní výrobní správy". Zemědělství mělo o
jednoho poručníka víc. Organisace žní se však
nezlepšila a mechanisace sklizně trpěla stejnými
neduhy jako dříve. Navíc se letos už plně uká
zaly i nevýhody tak zvané „mezinárodní so
cialistické dělby práce" při niž je čs. zeměděl
ství převážně odkázáno na cizí stroje. Vymstilo
se io zvláště u sovětských kombajnů SK 4. So
věty jich jednak dodaly míň, než zaručily a u
většiny z nich něco chybělo — na příklad
chladič. Náhradní díly nedodaly vůbec a po
něvadž kombajny trpěly vysokou poruchovostí,
byly často v nečinnosti. Dostalo se jim ozna
čení „museálních výrobků". K upotřebení ne
byly ani sovětské, ani bulharské řádkovače a
ke cti přišly staré samovazy, vyřazené sekačky
a mnohde i ruční kosy, které režim narychlo
objednal z Rakouska.
Před pěti léty odhadl ministr Uher sklizňové
ztráty na 200 tisíc tun. Nedávno však režim
přiznal, že teď dosahují více než 400 tisíc tun.
Dalších sto tisíc tun obilí se zničí nezodpověd
ným uskladněním. I když sklizeň do uzávěrky
listu nebyla ještě skončena, je jisté, že opětně
neuspokojila. A příčina? Vinou stalinských dog
matiků ve vedení KSČ, kteří kvetoucí zeměděl
ství v Československu uměli sice zkolektivisovat, ale s hospodařením si nevědí rady.
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„Kolik je to Václavů na tomhle místě!" My
Václavové máme v Praze velkolepé náměstí,
pluk, čtyři mrtvé krále, výstavu ostatků, která
zaplňuje širokánský sál, a skoro ve všech ob
chodech se prodávají václavské sošky. Tam sc
chápe lépe než v kterékoliv části světa, jak
důležité je jmenovat se Václav a když jsem
prohlašoval: „Také moje jméno je Václav",
druzí Václavové na mne koukali s vese
lou sympatií jako na bratra, který žije moc
daleko a který přišel se projít svým domovem
Ze španělštiny přeložil dr. Václav Láska
a ve zvědavých pohledech některých z nich
jsem uhadovol myšlenku: „Podívejme se, jaký
Španělský spisovatel a žurnalista WENCESLAO FERNÄNDEZ FLÓREZ (poslední jméno je
je fen španělský Václav!"
dle španělského zvyku dívčí jméno matčino} navštívil v r. 1929 Československo o oslavách
A pozoroval jsem, že jsem se nemusil nikte
svatováclavského tisíciletí, aby poznal zemi svého patrona Wenceslao, jak je sv. Václav ve
rak namáhat, abych byl takový Václav jako
Španělsku nazýván po středověkém zlatinizování původního jeho jména Věnceslav na Wenoni, a tato stejnost nás zjevně pevně zpříbuzceslaus. Napsal o své návštěvě kratičký cestopis, v němž zachytil své dojmy z doby rozkvětu
ňovala. Ve dnech fisíci'etí bylo lidstvo roz
mladé Československé republiky, který v nás v cizině vyvolává nostalgii po těch šťastných
děleno na dvě skupiny: jednu Václavů a dru
časech, kdy jméno Československa mělo za hranicemi tak dobrý zvuk svou demokracií,
hou těch, kteří se jmenovali jinak. Myslím, že
svými výrobky, svou kulturou, a kdy jeho občan byl na každé hranici ve světě přijímán se
mohu být hrdým na vlastnictví, s jakým jsem
sympatii, třebas jen mlčky vyjádřenou.
nosil své jméno. Jediná výčitka se hýbe mojí
Autor, velmi plodný spisovatel, napsal řadu menších cestopisu o Maroku, Švédsku, Ně
duší jako červ: nesnáším kmín, prostě nemohu.
mecku, Finsku a jiných zemích, sebraných pod názvem nDobyti horizontu^; mezi nimi je i
Ochutnal jsem chléb s kmínem, polévky s kmí
onen o Československu, který si zasloužil již dávno, aby byl přeložen.
nem, drůbež s kmínem, různé ssavce s kmí
nem...; byly chvíle, kdy všechno v Praze mělo
znaku obraz tohoto světce; koruna česká se
SVATÝ VÁCLAV A JEDEN VÁCLAV
pro mne vůni, barvu a nepříjemně sladkou
Jsem se svým křestním jménem spokojen. nazývá korunou sv. Václava; on je hlavním
chuť kmínu: vltavská mlha, zdi starobylých bu
Jako ona paní z jednoho románu Daudetova motivem pro inspiraci výtvarných umění, a le
dov, české cigarety... Dokonce v jídlech,
myslím, že W je písmeno velmi dekorativní. genda upírá naň v extasi své oči. Jeho mečem
která zdánlivě nemají žádný vztah ke kmínu,
Na druhé straně je ve Španělsku dostatečně se vyzbrojovali rytíři v starém království a
není možno se vyhnoufi, aby se v nich neob
vzácné^ abych nemusel obracet hlavu, když vo jeho kopí bylo nošeno do bitev, aby zajistilo
jevil kmín, i když jsem podplácel kuchaře
lají někoho jiného, jako by se stávalo, kdyby vítězství. A když mladá republika razila své
prosbami a dary. Hledejte a to v jakémkoli
mně byli dali jméno Josef nebo Ludvík nebo první zlaté mince, vytiskla na ně obraz sv.
skrytém místě: pod křídlem kuřete, pod žá
Václava. V legendách zjevuje se sv. Václav
Socha sv. Václava na Václavském náměstí
Manuel.
brami ryby, v kůrce chleba, uvnitř luštěniny,
v Praze
I málo vzdělaná svíčková bába ve Španěl mnohokrát po své smrti, aby bojoval po boku
nebo plovoucí jako ponorka v hlubinách tasku ví, že ten svátý Václav byl českým králem, svých, jako Santiago v bitvě u Clavijo. Jeho
a že se nejedná o jakéhokoliv svátého, který bílý kůň otvírá brázdu v řadách nepřátel a pra zeného svatostí, jde krokem procesí v tmavém íře polévky, bude tam ta malinké a vonné
již vyšel z módy, ale že je to nebeský patron porec, na němž černá gotická orlice vyniká hábitu a s žíněnou košilí četných pilířů ve svém irnko toho koření. Každá země trpí svou neČeskoslovenska a že má v Polsku tolik od- svou krásnou kresbou, je vodítkem k vítězství. tekoucím těle. Když se rozplynul život sv. Jana noci a sv. Václav bude mít své důvody, proč
danýchctitelů, jako Santiago Větší ve Španělsku. Tak mohl Oldřich znovu dobýti Čech a vojsko Nepomuckého v jejích vodách, řeka zdvihla na lezbavil česká patra v ústech této chuti na
Když má člověk štěstí být pod ochranou tak Soběslavovo zvítězilo nad Lotarem, a Bedřich svůj široký ocelový štít mrtvolu zpovědníka krá lích ‘lpící. V každém případě byl bych chtěl
slavného světce, má na to upozornit skromně, Sličný utekl před náporem válečníků, kteří byli lovny Žofie a nesla ji s plovoucím šatem a s Dožádat, aby mi dali na talířku zvlášť na mne
tváří obrácenou k nebi, s obličejem vyhaslým, ořipadajícr kmín v každém jídle, abych s ním
ale s důrazem. Ne, že bych chtěl špatně mlu pod ochranou vnuka sv. Ludmily.
Sv. Václav je v Československu symbolem ná pomalu, jako dítě, které spí. A třpyt pěti hvězd, jdělal co chci, ale je velmi těžko vysvětlili tá
vit o sv. Isidrovi Oráči, ale sv. Václav byl
velmi odlišný, a kdyby mu byli jednou řekli, rodní ídee. Je vlastí českou i duší českou, i které sestoupily s nebe, aby daly svatozář svět covou žádost, jednáte-li s číšníky, jejichž jazyk
že jeho jméno bude znít na večerní pouti s ko jazykem a krbem českým. Proto slavnosti tisíci ci, dlouho trval v proudu otřeseném pohnutím neznáte. Já vím, že se může člověk uchýlit k
nákresu, a díky léto schopnosti dostalo se
lovrátkem, při valdepeňském víně s olivami, letí, pořádané, když země svrhla panství Habs nad tímto zázrakem.
Svatí a válečníci. Celá Praha je naplněná mnoho lidí z nepříjemných chvil v restauracích
při výkřicích „to je ohromný" a „to je báječný", burků a žije v prosperující nezávislosti, jsou
přijímány v národě s nadšením a hlavní město tímto dvojitým bratrským charakterem. Padesát v cizině, ale to musí být člověk znamenitým
nebyl by byl s to tomu porozumět.
Abych opravil tyto omyly, téměř kacířské, se plní návštěvníky z venku. V hotelích není chrámů a dvacetdva klášterů se zdvihá v jejím umělcem, aby vyjádřil graficky tuto ideu:
myslil jsem před časem, že by bylo velmi uži pokojů. Taxi se zavazadly až navrch projedou obvodu, a jako mlha pomalu vychází z lesa, „Prosím snažně, ntc s kmínem." Může se na
tečné, napsati pár kapitol, které by uvedly ve mnoho kilometrů než najdou vrátného, který tak zůstávají mezi nespočetnými věžemi města kreslit tele nebo bažant... ale i tak... Při
hodilo se mi to jednou:
známost pravou osobnost světcovu. Ale já sám neopakuje: „Vše je obsazeno." Davy návštěvní útržky dálných staletí.
Měl jsem chuť k jídlu. Bylo již pozdě,
A spolu s těmito hrůzami |sou zde pověsti
jsem měl o ní moc špatné vědomosti. Když se ků s volným časem, mezi nimiž jsou četní ves
mne někdo ptal: „Jak to bylo se sv. Václavem“? ničané v malebných krojích, se procházejí po o osmihranném kostele na Karlově, vyvoláva abych Šel do hotelu a tak jsem dal přednost
Co udělal sv. Václav?" moje odpovědi byly malu ulicemi, koukají do obchodů, kde jména, jící vzpomínky Zlatá ulička, v níž se otvírají v vstoupili do první restaurace, kterou jsem na
tak neurčité, že neuspokojovaly nikoho a zvě řemesla a zboží jsou uváděna v českém ja silné hradní zdi malá obydlí, v jejichž taj šel na cestě.
Číšník a český pozdrav, na nějž jsem od
davec odcházel ode mne s pevným a mylným zyku s čárkami nad souhláskami, s háčky nebo nosti hledali alchymisti pod ochranou císaře
přesvědčením, že sv. Václav nebyl nic víc, než kroužky jako „o" nad r, s, z, tvrdém y, které kámen filosofů; a na Židovském hřbitově je pověděl laskavě portugalsky. Toto chování,
dobrý člověk. A tak, když v Holandsku jeden uvádějí do rozpaků, a poněvadž je jich mnoho náhrobní kámen, který označuje místo, kde sta které na první pohled zdánlivě komplikuje si
můj přítel, řiditel významných českých no^in, a jsou maličké s otevřenými křídly, připomínají letí hlodají na ostatcích rabína Lowa, romá tuaci, je doporučifelné a vhodné, poněvadž
mne uvědomil, že 28. září tohoto roku (1929) ptáky, kteří létají nad přežvýkavci, aby na nich nové to postavy, bezmocné a vševědoucí, vás náhle zaplaví jistota, že se nikdy nedo
která byla s to oživiti sošku uhnětenou svýma rozumíte mluvou, a donutí vás hledali jiný
se budou pořádali oslavy tisíciletí světce, jehož sbírali příživníky.
Na svahu ulic, které vedou ke katedrále, kde rukama. Mág a mudrc zároveň, jedna z těch postup. Přehlédl jsem rozvážně prízvučné sou
tělo se chová v pražské katedrále, rozhodl
jsem se; „Dobrá, tak tam jedu. Je to dlouhá je chováno tělo světcovo, davy se ještě více mimořádných osobností, které středověk stvo hlásky, které se jevily na jídelním lístku. Češi
cesia, ale budu rád, poznám-Ii svého svátého zhušťují. Jsou to muži a ženy, kteří mnohokrát řil a vzal s sebou navždy, v malebném prů užili svého práva a pokřtili všechna jedlá zví
slyšeli a zpívali s nadějí neb úzkostí chorál sv. vodu, ve svém širokém tmavém hávu, se svol řata a zeleniny jmény, která se nikterak ne
patrona z tak blízka."
A proto jsem teď ve vlaku, jedoucím přes Václava, který se vznáší od XIII. století k ne mnohohrannou čepicí a svou pokrývající bra podobají španělským nebo francouzským. Mys
Německo směrem ke starému království české besům ve všech českých chrámech zachovávaje dou, se svým hákovým nosem, se svýma oči lil jsem si: „Když se člověk nalézá v této
ma, které vše to viděly a všecko to znaly .. situaci, může si vybrali mezí dvěma prostřed
svou krásnou starobylou formu.
mu a myslím si: „Zrovna jako poutník."
Tak se vztyčuje v soše rabín Low, celý černý ky: napodobovacím a uměleckým." Jistá paní,
Plzeň. Veselé nádraží, květy na železných
SVATÍ A VÁLEČNÍCI
obrovský a imposantní v průčelí nového rad moje krajanka, luštila své gastronomické ne
sloupech v drátěných košíčkách. Několik číšníků
Když jsem přišel na noc do hotelu, hledal ničního paláce, jako symbol svornosti mez snáze v cizině tím, že se posadila v dřep před
běhá podle vlaku a nabízí sklenice slavného
jsem marně přikrývky na posteli. Aby mohl Židy a křesťany, kteří více než jednou po vrchním číšníkem a křičela mávajíc pažemi-.
světlého piva a růžové párky, které rozněžňují
Španěl pohodlně spát v Praze, musí dát Čas tvrdili neúprosnými pogromy strašnou sílu c „Ko-ko-ko!... Ko-ko-ko!" jako slepice, která
toho, kdo je jí, jako kdyby kousal děcko, a
svému zvyku, aby zvítězil nad cizí zvláštností. prudkost své víry. Útržky bouřlivé minulosti právě snesla vejce, a pak jí přinesli dvé sma
rohlíky s krystalky soli a semeny kmínu zape
Na posteli není nic jiného než peřino, na niž které bezpochybně tak silně zdůrazňují kouzle žená vejce na talíři. Mohl bych udělal něco
čenými do kůrky.
je připnutá cícha, a tato zvláštnost připravuje tohoto města, jednoho z nejzajímavějších
podobného, ale... nechce se mi teď vyráželi
KNÍŽE ČERNE ORLICE
neofytovi neznámé dojmy. Tvrdá portugalská Evropě.-Udržují se nehledě na velké obchody něžné bučení, abych doslal biftek, nebo bě
Háje smrků a borovic, kde cukrová řepa po postel v nás vzbuzuje podezření, v tom neurči světelné reklamy, které proti nim vysílají sví hali po jídelně a skákat na obou nohách s
kládá velmi rozlehlé zelené skvrny, nebo kde tém bezvědomí, které předchází spánku, že přerušované světlo z rozsáhlého náměstí sv hlavou na stranu, abych koukal jedním okem,
již posečené obilí nechává na zemi světlý stín jsme se nevysvětlitelným omylem uložili na Václava, nehledě na tramvaje, které na ni až by číšník pochopil, žc chci ptáky s foiejako špatně oholená tvář, a mezi stromy nebo portálu. Ve Španělsku jistě si někdy každý zvoní jako kulometem, a které jedou vzhůru gras. Uchýlím se k uměni.
na okraji stezky kříž chráněný proti sněhu v myslí, když vklouzl mezi prostěradla, že se do po svazích staré čtvrti Malé Strany, nehledí
Tak jsem začal kreslil na rubu lístku. Nikdy
zimě stříškou v úhlu; nízké vrchy, malé vesnice stal do jedné z těch obálek z tkaninového pa na troubení nesčetných aut, která poslouchaj jsem nedosáhl nejmenšího úspěchu v této prá
a úseky řeky v úvalech lesní krásy. To je to, píru pro deklarované ceniny. Spánek nás po strážníky věšené na stojanech pruhovanýcl ci, a tak, znaje svou neschopnost, nechal jsem
co se může vidět z vlaku mezi pohraničním tom přenáší jako gigantický listonoš do chi červeně a bíle. Vytrvávají mezi mohutnýn samozřejmě veškerou snahu, abych vykreslil
městem Chebem a Prahou. Země českosloven mérických krajů, a když se druhý den vzbudíme vzkříšením Prahy pracující a šťastné.
tele nebo prase. Zvolil jsem jednoduché, sche
ské a některé národy, jako Polsko, kde je uctí — na posteli zmačkané jako dopisy, které mno
Jedině u paty Prašné věže se na ně nemůže matické čáry ryby. Jaké? Sám bych to nemohl
vání sv. Václava rozšířené a hluboké, se vy- ho cestovaly —• můžeme věřiti, že jsme na
myslili. Starobylá ohromná stavba, potěšeni říci. Je možné, že neexistuje žádná jako ia,
prázdňují ve směru na hlavní město mladého lémže místě, protože někdo napsal na záhyb
oči, zdobená štíty, držící na sobě sochy sta kterou jsem vypodobnil. Ale byl v těch črtech
státu tisíci cestujících. Viděno od ohromné a přikrývky: „Vrací se odesilateli — adresát ne
rých českých králů, je jistě dobré sídlo pro vzduch... výraz druhu... něco, nevím co ta
zčernalé budovy musea, hlavní náměstí praž známý."
strašidla dějin. Ale vedle ní čekají na svůj ná kového, že jsem se na ně díval, jak vyrážely
ské, rozsáhlé, čtverhranné a na svahu, několi
Tato sensace pytlíku, obálky se marně hledá
klad turistické autokary. A opřen o černou a z mé tužky, a říkal jsem si: „Není pochyby, že
kráte delší než širší, je var lidí, aut, tramvají. v pražské posteli. Je-li člověk natažen mezi
hnědou zeď, jako v odstínech leptu, ohřívá to je ryba. Sardinka nebo žralok, okoun nebo
Mezi světlem lamp, které odrážejí výkladní polštářem a peřinou, jeho představy ve snu
lidový prodavač párků celé noci své zboží v losos — je to ryba." Umístil jsem ji na hřbet
skříně, a tím, které padá z mnohobarevných jsou velmi rozdílné. První moc sní, že je z něho
očekávání svých zákazníků a podkuruje ka ploutev, ale potom jsem ji přeškrtl, poněvadž
světelných reklam, zdvihá se socha sv. Václava, sandxvich a trápí ho strach, že není dost chut
menné monarchy parou svého lidového, nezá mi připadala jako sevillský hřeben. Číšník sle
tmavá a krásná na načernalém bloku vyleštěné ný a moje noční hrůza se zakládala na této
doval pozorně mou práci. Podal jsem mu pa
živného povolání své doby.
žuly. V polovině sousoší vztyčují se čtyři vážné úzkostlivé myšlence: „Můj Bože, mně se zdá,
pír. Nějaký čas se na něj díval, požádal mne
bronzové figury na každém ze čtyř rohů. Drže že nemám na sobě dost másla!" Potom se ob
o tužku; nakreslil pod břichem onoho živo
KMÍN A JINÉ DROBNOSTI
své kopí s černou orlicí na krátkém praporci, vykle myslí, že je člověk želvou, protože pod
Viděl jsem oknem vlaku, jak Praha mizí. Mu čicha nohy kuřete a na straně načrtl otazník.
s pláštěm padajícím pres záda v záhybech, víc nafouklou mušlí peřiny vystrkuje bázlivě hlavu sím přiznali, že jsem se vracel spokojen, že Bezpochyby se chtěl zeptat: „Přejete si husu?"
válečník než svátý, Václav l. označuje místo, a poněvadž protahuje údy, objevují se na jedné mám svátého patrona tisíciletého a českého. Chtěl jsem trvati na svém, ale styděl jsem se
kde je srdce města a kde je srdce Čech. Zdá se, i druhé straně ruce a nohy rozložené jako u Cítil jsem jakousi příjemnou úzkost při po prohlásit, že moje nákresy jsou tak špatné, žo
že jeho kůň kráčí do bitvy. Je to postoj vůdce, želvy.
myšlení, že kdyby byl sv. Václav zemřel sto se může splésti rybička s kachnou. Moje hrdosi
který jde vpřed v čele zástupu: toho, který
Je den sv. Václava.” Slunce je naznačeno sla let dříve nebo sto let později, nebo kdyby se umělce mi poradila: „Nejlépe je svésti ho s
obývá Čechy, a Moravu, a Slovensko, a ty bě a barvou slámy. Je vysoká mlha, “hustá a byl narodil v Bordeaux, scházela by mně cesty." A přidělal jsem k oné rybě $ kohoučástí Slezska a Podkarpatské Rusi, z nichž se kalná jako kouř z továrny, klouzá k obzoru pravděpodobně každá rozumná záminka k ce tíma nohama sloní chobot, abych případ skom
složil po válce z r. 14 tento nový stát s třinácti a dává jeho ohraničení klamný odstín bouře. stě na návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst plikoval. Ve snaze, aby se to vyjasnilo, můj
miliony obyvatel.
Stín domů a Udí je tak slabý, jako kdyby bylo Evropy. Odjížděl jsem s trošičkou smutku v spolupracovník přikresli! prasečí ocásek ve for
A tohle je sv. Václav pro Čechy: vůdce, všechno průzračné. V těchto počátcích podzimu duši, jako člověk, který jde do vyhnanství, mě vývrtky, potem já jsem noiýsoval na nos
který mrtvý tisíc let, je vede a chrání. S uctí se rána v Praze naplňují tímto znepokojujícím protože konec konců Praha je město Václavů té obludy brýle. Číšník velmi ustarán odešel
váním jeho svatosti je silně svázána politická světlem zatmění slunce, kdy se nám zdá, že Moc mne těšilo, že jsem viděl na firmách ob s lístkem a brzy na to mi přinesl talíř, párků.
idea. Václav I, to byl, který uskutečnil jednotu svět půjde spát nebo zemřít. Pod krásnými chodů, na smaltovaných štítkách kanceláří, nc Nezbylo mi nic jiného, jak se slušně zachovat,
českého národa, který jej přivtělil k západní mosty široká a hnědá řeka nese prudce vory hlavičkách účtů jméno Václav — tak se to než co jsem udělal: výrazné, veselé gesto,
civilizaci a který zušíechtil jeho mravy. Ne klád, které několik lidí pracně řídí dlouhými tiž píše česky — v hojnosti, a mohl jsem zji abych dal na srozuměnou: „Konečně jste mne
šťastnými dějinami Čech je iméno sv. Václava tyčemi, a trnové sochy svátých, které zdobí zá sliti tuto početnost až do lakové míry, že m pochopil, tohle je opravdu to, co jsem chtěl."
(Z knihy ^Československo a Svatý Václav^
spojeno s ideály a utrpením, s jejich kulturou bradlí, se v ní zrcadlí jako v oddané zřítelnici. připadalo být v hlavním městě Českosloven
wdala Edice Sklizeň, Hamburg 13, Päst
a s jejich válečnými činy. Pražská universita, Stará, vážná a klidná řeka Vltava, která zde ska jako synonimum jména a před davem lid
iach 2700)
založená Karlem IV. v r. 1348, má ve svém křižuje stránku plamenného mučednictví, nasy- jsem nemyslil: „Kolik je to lidstvo!" nýbrž
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