rťoviny československého
exilu

•
Die Zeitschrift der tsdiecho
slowakischen Exnílanten

•
The Newspaper of the
Czechoslovak Exiles

České Slovo

Ročník 9, číslo 9
Říjen 1963

•
Le Journal des ezúlés
Tdiěcoslovaques

VZPOMÍNÁME PĚTAČTYŘICÁTÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
K 28. ŘÍJNU
JAROSLAV SEJNOHA

PÍSEŇ NOCI 29. ŘÍJNA

ŘÍJNOVÁ
VZPOMÍNKA

Od 28. října 1918 uplynulo už čtyři
cet pět let. Přímých pamětníků válem
ubývá a pro mladé pokolení v Česko
slovensku je den, který jsme sym
bolicky spojili se vznikem samostat
ného státu, pouze jedním z celkem
málo vzrušujících historických dat. Ä
Vichřici strašnou ještě slyším skučet.
Kokardy, jásot, na praporu prapor.
to tím spíše, že se dnešní režim usi
Chráň, čehos nabyl, vlastní říš.
Srdce se v dálku rozletí.
lovně stará, aby s něho setřel veš
Čas není, bratří, připravovat účet,
keré stopy důležitosti. Je dobré si
Jak fe *° krásné překonali zápor
! občas připomenout, že dříve, než se
jejž rodné zemi předložíš!
a býlí, růsti, stavěli!
stal historickým letopočtem, byl ži
Z tohoto hlediska byl druhý odboj
vou, velmi vytouženou skutečností.
Význam 28. října zhodnotilo už mno
nesnadnější. Byli jsme sice již známí
ho povolaných odborníků a zvláště
a měli svůj stát, který býval dáván
Ne na svůj zájem, ale na budoucnost
Leč, všichni vy, jichž srdce pýchou zhrdla,
účastník nejpovolanější první presi
í za vzor, ale najednou se pod námi
hleď v moři krve prolité.
jež opři’ dne oslava:
dent Československé republiky T. G.
země probořila a vše vybudované nad
A nebude-Ii v srdcí čistá vroucnost,
Poslyšte výkřik z básníkova hrdla.
Masaryk. Je proto obtížné se znovu
námi se zřítilo, hrozíc, že pod tros
jak uhájíme dobyté?
Boj teprve nám nastává!
pouštět do zásadních úvah, vše čím
kami rozdrtí i víru, že pravda vítězí.
může obyčejný občan, stárnoucí pa
mětník přispět, jsou jeho osobní zá
V mnichovském ultimatu, kromě žá
žitky. Považuji je za dosti důležité,
dosti o oběť pro záchranu světového
Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Boj se sebou, se všemi zlými pudy,
protože
se domnívám, že každá sebe
míru a kromě slibů, později nesplně
Srdce se až až rozletí.
se sobectvím, jež vede v sráz.
drobnější vzpomínka je dalším pád
ných, bylo pohroženo i nezájmem o
ným důkazem, jak spontánně se celý
Jak je to krásné, překonali zápor
Nezapomeňte na svých otců bludy,
budouci osud národa, kdyby diktát
národ radoval ze samostatnosti a jak
a býti, vésti, stavětí!
nezapomeňte běsů v nás!
nebyl přijat. Šéfové politických stran,
lidé nejrůzněfších vrstev byli plni
vláda a president republiky, přesvěd
dobré vůle spolupracovat ze všech
sil na budování vlastního státu.
čení, že veliká válka je neodvratná,
se rozhodli kapitulovat, nechlíce vésli
Na podzim roku 1918 se mnoho
Leč, všichni vy, jichž srdce náhle zhrdla,
národ na jatky osamocené války.
dělo. Byly to události, které se ne
jež opíjí dne oslava:
týkaly
pouze nás, ale celé Evropy.
Poslyšte výkřik z básníkova hrdla.
Přišla brzy a hrozil i zánik národa.
První světová válka se blížila ke
Boj teprve nám nastává.
Vystehování a útok na jazyk. Víme,
konci. Velké státní celky se hroutily
jak zaniká národ, zaniká-li jazyk.
a tvořily se nové územní jednotky.
Padaly monarchie a vznikaly repu
Měli jsme opět vůdce, byf ne ihned
bliky. Z tohoto chaotického dění se
uznaného. Je ovšem pochopitelná, že
tvořila historie, která se současníkům
těm, kteří byli ještě vlivní aneb do
v celém rozsahu zjevila až odstupem
konce ještě v čele vlád, nemohlo být
času. Ani nejzasvěcenější tvůrci ne
příjemno sejít se s Dr. Edvardem Be niku, ale také mnohým geniálním no souhlasit. Nezapomněl na před ztížen vírou či nadějí, ať jíž upřím dovedli domyslet a zkonsolidovat
nešem, s touto obětí a živým svědo vzkříšením, rozkvětem: dějiny národa večer 28. října roku 1918, kdy Anto nou nebo předstíranou, že poctivá běh události, a většina lidstva měla
mím jejich mnichovského činu. Avšak nesmrtelného.
nín Švehla uklidňoval rozpálené hla koexistence je možná. Měl by však | na dramatický spád věcí jen dílčí po; hled a postoj k němu převážně cito
jednota emigrace prosadila Benešo
Dnešní svět ještě nevyšel z pová vy nabádáním neukvapit se a vyčkat být připraven pro dobu příznivější.
vý. Toho druhu je také moje vzpo
vo vůdcovství.
Za 1. odboje stranické legitimace mínka. Je ryze osobní a vypráví, jak
lečné malátnosti, skepse, sobeckosii, vhodný okamžik. Národ, který se ne
První světová válka skončila slavně, zmatku. Strach z hrůz třetí světové poddal cizí nadvládě po staletí, který nepromluvily. Za druhého se některé j jsem prožila v Hradci Králové říjno
protože měla ve štítě hesla: sebe- války ho vede k předstírání, že za se ubránil za 1. republiky fašistické sice přihlašovaly, ale bez vážnějšího vý převrat.
určení národů a odstranění feudalis pomněl na nedodržováni smluv. Je a nacistické nákaze, který byl po Mni narušení jednoty. Nynější četní exu
Nebylo bv nezajímavé napsat stu
mu. šli jsme do boje proti heslu ně ochoten uzavírat další, ustupuje a chově přenechán, s rukama a nohama lanti je nevzali sebou, nechali doma, dii, jak se Hradec Králové v prvních
ustupuje. Slýcháme, že i nepřítel je svázanýma, nacistickým zločincům, jiní je odhodili na hranicích, někte dvou desetiletích našeho století mě
meckému, že moc předchází právu.
mírumilovný, ale také, a často sou ten národ se nikdy nepoddá, ale ne rým se staly přítěží, těžší žernova nil z rakouské pevnosti, které před
Druhá válka byla chudší. Hlásali
časně, bývá protivníku tvrzeno, aby mělo by jeho utrpení trvat příliš osličího. Čas již mnohou odvál. Lze cházela dlouhodobá česká tradice, v
jsme, že musíme porazit nemravný
se jen neopovážil..., že jsme silněj dlouho, je-li ještě trochu lidskosti ve doufat, že zmizí i zbývající, aby byla moderní pokrokové město.
fašismus a nacismus, ale ještě častěji,
ší... Není dosud myšlenky proti světě. Proto je nutno burcovat světo obnovena důvěra, že exil není za
V posledních letech před válkou
že zvítězíme, protože jsme silnější. — myšlence. —
vé svědomí a znova bude vyhrán zá tížen, paralysován a může být scho bvla velmi -aktivní, početně ne zvláště
Dějiny se neopakují. Pohromy jsou i Národ doma fe pouze k politování. pas o svobodu. Naši doma nepotře pen splnit svou politickou povinnost silná skupina »pokrokářů«, kterou
vedli žáci a přívrženci Masarykovi.
sice jako opakující se povodně, za ■ Musíme na něj vzpomínat tím vrouc- bují našich rad. Potřebují však, aby ve chvíli osudové.
Za války se skupina obezřetně stáhla
kterých přívaly přinášejí zkázu, ne ■ něji, čím více se nynější situace pro- exulanti byli jeho slušnou a důstoj
Jestliže skutečná politická Činnost do pozadí, a pro nás tehdejší studen
vonné bláto se vyvalí ze spodin řek I dlužuje. Nebylo důležité, nebyl-li ně- nou representací.
je nyní velmi omezená, ne-li nemož ty se stal legendárním nkulatý stúh
a zableskne na chvíli na výsluní, ale | kdo s ním za rozmachu a rozkvětu,
Víme, že politický odboj je nesnad ná, není překážek k činnosti na ne v kavárně Grand hotelu, kde se tito
voda je vždy jiná. Naše dějiny jsou i ale bylo by nešlechetné nebýt s ním nější za nynějšího příměří, nežli byl konečných lánech kulturních.
lidé dříve scházeli a kam být pozván
naplněny nebezpečím, hrozbami zá- v době neštěstí, S jeho postojem nut za válek. A jak je právě nyní ještě
se zdálo každému z nás velikou ctí.
(Dokončení na sir. 2.)

Odboj za 1. světové války nebyl
snadný, protože jsme byli téměř ne
známí a svět si nedovedl představit
Evropu bez Rakousko-Uherska. Ale
měli jsme vynikající vůdce, nesobecké
nadšeni a utvořili jsme velkou dobrovolnickou armádu. Mnoho jsme však
neriskovali, kromě svých životů a ma
jetku, protože jsme politicky téměř
nic neměli.

VIKTOR D YK
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ČESKÉ SLOVO

Říjnová vzpomínka

Události v Československu v měsíci září

(Dokončení se str. 1.)

Novotný obětoval Širokého

Na podzim roku 1918 se začali »pokrokáři«
znovu denně scházet v kavárně Grand hotelu
a občas byl mezi ně přizván také někdo z nás.
Mě tam uvedl profesor Jan Hejman, jeden z
nejmladších Masarykových žáků, který později
za republiky pracoval jako na slovo vzatý od
borník v ministerstvu školství. Tehdy v Hrad
ci založil skupinu mládeže státoprávní demo
kracie a soustředil kolem sebe pokrokově
smýšlející mladé lidi.
Jaký to byl tehdy podzim! S jakým zápalem
a nadšením jsme chodili do schůzek, jež si mu
sely uchovat nenápadný, polosoukromý ráz.
Koncem září v nedělí dopoledne přednášel ve
velkém sále biografu v Grand hotelu dr. Adolf
Stránský. Schůze byla na průkazy s jménem.
Otec opatřil jeden průkaz pro mého bratra a
druhý pro mě. Mladá žena na politické schůzi
to bylo tehdy na venkovském městě něco na
prosto nezvyklého, však nás tam také mnoho
nebylo. Sál byl přeplněn muži. Na pódium u
přeďsednického stolu seděl úředník z císařskokrálovského hejtmanství v uniformě. Vědělo
se o něm, že je to tolerantní člověk a dobrý
Cech. Přihmouřil obě oči, nechtěl vidět a ne
chtěl slyšet, protože dr. Stránský bouřil a co
věta — to velezrada. Sál burácel potleskem.
My mladí jsme byli lak nadšeni, že každý z
nás byl v tu divili odiolen na Stránského po
kyn provést sebeodvážnější rozkaz.
Odpoledne jsem se s řečníkem sešla u kula
tého stolu. Šla jsem tam s tlukoucím srdcem,
ale byla jsem hrozně rozčarována. Místo poli
tického rozhovoru, který jsem očekávala, vy
právěl dr. Stránský židovské anekdoty. Vyprá
věl je znamenitě, ale já byla příliš mladá, než
abych se zasmála anekdotě, když jsem čekala
rozhovor o podvratné politice.
Píjen byl studený a déštivý. Byl nedostatek
uhlí, stupňovaly se zásobovací obtíže a řádila
chřipka. Podvyživeni lidé na ni umírali.
Scházeli jsme se v nevylepené místnosti s
profesorem Hejmanem k odvážným debatám.
Zvlášť důvěryhodným půjčoval knihy z kni
hovny rozpuštěného spolku pokrokových stu
dentu »Mansardy«. Bratr přinesl domů Masa
rykovu »Sociální otázku". Velmi statečně a
vytrvale jsem se pokoušela knihu přečíst, ale
nerozuměla jsem jí. Za nic na světě bych to
nebyla tenkrát přiznala. Pak se mně dostaly
do ruky z téhož pramene Masarykovy »Humanitní ideály". Udělaly na mě nesmírně hluboký
dojem. Clla jsem je znovu a znovu a do sešit
ku jsem si vypisovala celé dlouhé odstavce.
Ještě teď kdykoliv v nich listuji, vybaví se
mi ony deštivé dny, kdy jsem je čtla po prvé.
Nemohlo být lepší duchovní přípravy na ten
den, který začal jako každý jiný a skončil hi
storickým posvěcením.
Tu slavnou zprávu jsem se dozvěděla za
soumraku na hradeckém Velkém náměstí, když
jsem kupovala u mlékařky z Malšovic mléko
pro svou malou sestru. Babka přivážela každý
večer na vozíku mléko pro děti na zvláštní
lístky. Byla scvrklá a snad stoletá, vozík hro
zil, že se každou chvíli rozsype a bílá opeli
chaná kobylka pletla těžce nohama. Kdosi z
mých známých ke mně přiběhl a udýchaně sdě
loval: »Něco se děje! V Praze je revoluce!"
Babka se hrozně polekala. »Pánbů s náma
a zlý pryč! To budou uřezávat lidem hlavy."
»1 nebudou, babičko, nebojte se.«
»1 budou, mladej pane, jako ve Frankreichu —« A sedla do vozíku a hnala kobylku k
Malšovicům, ani nečekala na těch pár krejcarů
za mléko, na které bývala jindy tak žádostivá.
Radostně jsme se smáli a honem utíkali za
Hejmanem. Přivítal nás slovy: »Buďte zdrávi,
republikáni!" Cítili jsme se najednou nesmírně
bohatí. Mnoho nevěděl, jen to, že se v Praze
něco děje, že se čeká na pokyny a vyzval nás,
abychom byli připraveni, kdyby nás bylo tře
ba. Cekali jsme rádi.
Asi za hodinu přišel z Prahy telefonicky pří
kaz, aby všude tam, kde se shromažďují lidé
se začalo zpívat. Nevěděli jsme sice proč, ale
vyběhli jsme na náměstí a radostně plnili
pražské přání. Nedalo nám to ani mnoho prá
ce. stačilo zanotovat a lidé se spontáně při
dávali. Zpíval se »Kde dómov můj", »Hej, Slo
vané!", »Píseň práce« a kdejaká písnička do
pochodu. Provolávala se sláva presidentu Wilsonovi a Masarykovi. Zástup studentů a děl
níků z kuklenské Škodovky táhl na c. k. hejt
manství, aby shodil rakouského orla. Pak se
šlo na čelnické velitelství, k budově krajského
soudu a ke gymnasiu. Když sundávali orla na
c. k. notářství, přiběhla stará notářovic kuchař
ka a prosila studenty: >Hoši, dejte pozor a
nepoškoďte to prkno... co je na něm ten
vorel... je dubový! Já ho dám Nevyhoštěným
vohoblovat a budu mít vál na nudle."
Velmi dlouho se tato historka v Hradci vy
právěla.
Pozdě v noci přišly z Prahy některé nejdáležitější instrukce a zvláštní vydání novin. Ce
lou noc se pracovalo na přípravách slavnost
ního vyhlášení republiky z balkonu staré soud
ní budovy. Národní výbor, aby udržel pořádek
a nenastaly zmatky, nařídil, aby se v úřadech
pracovalo dá! jakoby byl všední den. A tak
se stalo, že v dopoledních hodinách měl soudní
přelíčení starý vicepresident krajského soudu,
původem Němec a stoprocentní c. k. rakouský
byrokrat. Měl vynést rozsudek — ale jménem
koho? Rakousko už neexistuje, nelze tedy jmé
nem veličenstva, císaře a krále, ale jménem
koho, aby rozsudek byl pravoplatný? Starý
pán si zavolal soudního sluhu a nařídil mu:
vAlounku! Zeptejte se telefonicky na tom no
vém úřadě jménem koho se teď vyhlašuje roz
sudek." Alounek skutečně telefonoval a na
Národním výboru seděl u telefonu jeden z na
šich kolegů filosof. Ten bez dlouhého rozmýš
lení suveréně nařídil: »At vyhlásí rozsudek
jménem svrchovanosti lidu."
A tak se stalo, že v Hradci Králové první
rozsudek ve svobodné republice byl vyhlášen
jménem svrchovanosti lidu.

Hlavní událostí srpna byla zpráva o revizi některých politických procesů. Nestačili jsme
už zaznamenat (uzávěrka je přísnou záležitostí!), že ji doplnilo hlášení, že dva bývali plukovnici-náměsfci ministra vnitra byli odsouzeni na několik let do vězení, neboť trpěli nesprávné
vyšetřovací metody zatčených. Tak nějak to bylo řečeno a nakonec to nepatří k věcem
přespříliš důležitým, protože každému pozorovateli vývoje v Československu je jasné, že vin
níci sedí výs... A tak jsme se posledně ptali: Rehabilitace, a co dál?
Odpověď, ještě ne úplná, přesto však závažná, došla v sobotu dne 21. září...
Až teprve onoho dne v 7 hodin večer se
obyvatelé republiky (pokud poslouchají roz
hlas) dověděli, že mají už od pátku nového
ministerského předsedu. Kdo čte jen noviny,
len se o tom poučil až v neděli 22.9.:
»Dne 20. září 1963 učinil president republiky
soudruh Antonín Novotný podle článku 62
Ústavy tato rozhodnutí. Poslance Národního
shromáždění Viliama Širokého odvolal z funk
ce předsedy vlády. Předsedou vlády jmenoval
předsedu Slovenské národní rady a poslance
NS Jozefa Lenárta; nově jmenovaný předseda
vlády složil dne 20. září 1963 do rukou presi
denta republiky Ústavou předepsaný slib ...«
Následovaly podrobnosti o dalších změnách ve
vládě.
Konec Širokého, Ďuriše...
Viliam Široký, ministerský předseda od břez
na 1953, byl odvolán „za nedostatky v práci,
za nedostatečné uplatňování linie strany v ří
dící činnosti vlády a za některé chyby v jeho
politické činnosti v minulosti i vzhledem k jeho
neuspokojivému zdravotnímu stavu". Přestává
být i členem užšího vedení strany. — Julius
Ďuriš, ten neslavně známý ministr zemědělství
v době těsně poválečné a posledních právě
deset let neméně populární ministr financí byl
propuštěn z vlády, ale zbaven i členství v
ústředním výboru KSČ. Úřední zpráva se jeho
odvolání ani nesnaží odůvodnit.
Funkcí v předsednictvu vlády i v předsednic
tvu strany byla zbavena také ing. Ludmila Jankovcová — odchází prý „na odpočinek". Z vlá
dy s ní odchází poslední (bývalý) sociální de
mokrat. Pozici zrádců této strany drží v KSČ
nadále už vlastně jen 72-letý Zdeněk Fierlinger...
S úřadem místopředsedy vlády se musel roz
loučit i další starý známý dr. Jaromír Dolanský, kteiý bude napříště jen předsedou Státní
mzdové komise a vedoucím nově zřízené tzv.
komise ústředního výboru pro otázky životní
úrovně. — Do penze jde i Josef Krosnář, kdysi
dávno (1948—1951) jako předseda krajského:
výboru KSČ v Praze nadřízený Antonína No-,
votného a naposled ministr potravinářského
průmyslu.
Na změnách získal např. 40-letý Oldřich Čer
ník, bývalý pracovník aparátu strany a napo
sled neúspěšný ministr paliv, který se teď stal
místopředsedou vlády a zároveň předsedou

Státní plánovací komise. Povýšil i Richard Dvo
řák (po válce předseda okresního národního
výboru v Chebu, později ministr zahraničního
obchodu a velvyslanec v Moskvě), naposled
vedoucí ústřední správy pro rozvoj místního
hospodářství, jenž se nyní stal ministrem fi
nancí.
Noví ministři
Nový ministr školství a kultury dr. Čestmír
Císař ze svého jmenování možná velkou radost
nemá: musel zároveň vyklidit pozice, které mél
na ústředním sekretariátě strany. — Jiří Burian,
původním povoláním zedník a teď devátý mi
nistr zemědělství, len má na svoji novou funk
ci asi lepší názor, právě tak jako Josef Od
várka, ministr paliv, který se také poprvé do
stal do vlády.
Čerstvými ministry (bez rezortu) se dále stali
Michal Chudik, dosavadní pověřenec zeměděl
ství, který byl však skoro vzápětí svého jmeno
vání do vlády zvolen také předsedou Sloven
ské národní rady — a Vincent Krahulec, nový
předseda slovenské plánovací komise. (Jeho
předchůdce Michal Sabolčík přejímá čistě stra
nické funkce, mimo jiné je novým kandidátem
předsednictva ÚV KSČ.)
Ústřední postavou nové vlády je ovšem ná
stupce Širokého, Jozef Lenárt. — Narodil se
3.4.1923 v Liptovskej Porúbke, absolvoval che
mickou mistrovskou školu v Batizovcích, od
slovenského národního povstání pracoval ak
tivně v komunistické straně. Důležitá pro jeho
kariéru jsou bezesporu léta 1953—1956, kdy
navštěvoval Vysokou stranickou školu v Mos
kvě. Po návratu domů vystřídal několik důle
žitých funkcí ve stranickém aparáíě na Sloven
sku, až se vloni v říjnu stal předsedou Sloven
ské národní rady. Od prosince minulého roku
je také členem nejvyššího stranického orgánu,
předsednictva ústředního výboru.
Ve středu 25.9. přednesl Lenárt ve své nové
funkci první řeč v Národním shromáždění. Nic
světoborného, nic převratného ... Ale nebyl to
také projev agresivní. Co komunista Lenárt
chce, to se samozřejmé teprve ukáže. Zazna
menejme však skutečnost, že právě v den jeho
nástupnické řeči v československém parlamentě
vyjednával ministr zahraničí jeho vlády Václav
David s Dean Ruskem o možnostech čs. ná
kupu americké pšenice: A pak hned jel Dvořák
do Anglie...
(Pokračování na str. 3)

Sněm čs. vědců a umělců v Torontu
V Divadelním sále městské knihovny v ka
nadském Torontu sešlo se v sobotu 7. září 1963
valné shromáždění Společnosti pro vědy a
umění. Účastníci vyslechli pozdravné projevy
Vlasty Vrázové, předsedkyně Čs. národní rady
americké, a Antonína Daičara, předsedy Čs.
národního sdružení v Kanadě. Pak následovala
obsažná zpráva gen. tajemníka prof. dr. Ru
dolfa Šturma, zachycující činnost SVU, neustá
le rostoucí do hloubky i šířky. Společnost má
po čtyřech letech trvání 615 členů ve všech pěti
dílech světa. Místní pracovní skupiny jsou činné
v Torontu, Montreálu, Chicagu, Washingtonu,
New Yorku a Pittsburku. Oblastní jednatelé
působí v Pennsylvánií, Ontariu, Quebeku, Brit
ské Kolumbii, New Yorku, Oregonu, Illinois, ve
státě Washington a v Itálii. Připravuje se jme
nování resp. volba oblastních jednatelů pro
Kalifornii, Anglii, Francii a j.
Další referáty přednesli pokladník SVU Ol
dřich Černý, předseda programové komise dr.
Jiří Škvor, předseda vydavatelské komise dr.
Miloslav Rechcígl ml. a předseda vydavatelské
ho fondu Antonín Cekota. O činností svých
skupin referovali rovněž delegáti z Chicaga,
Toronta, Montreálu, New Yorku, Washingtonu,
D. C., a někteří oblastní jednatelé.
Ve volbách byli zvoleni všichni dosavadní
funkcionáři s výjimkou těch, kteří se pro nemoc
funkce vzdali. Předsedou zůstává dr. Wellek,
místopředsedy dr. Vratislav Bušek, Rafael Kubelík a Rev. Felix Mikula, gen. tajemníkem dr.
Šturm a pokladníkem Oldřich Černý. Za Ivana
Herbena, který se musel ze zdravotních dů
vodů činnosti vzdát, byl tiskovým referentem
zvolen Vojtěch Nevlud.
Odpoledne 7. září byly v torontské knihovně
přednášky SVU. Prof. Bušek mluvil na théma
„Pláli Mnichovská dohoda?" Býv. velvyslanec
Jaroslav Šejnoha přednesl „Svědectví a zkazky
ze života výtvarného". Pavel Javor, Inka Smut
ná a Miloslav Zlámal recitovali pak ukázky své
poezie.
Večer byla v hotelu Westbury slavnostní ve
čeře, které se účastnilo přes dvě stě osob. Byli
mezi nimi krajané z Toronta a okolí v čele
s Tomášem Baťou ml. Byl tu ministr Grossman
v zastoupení ministerského předsedy Ontaria,
představitelé města Toronta, zástupci cirkví a
funkcionáři Českých a slovenských spolků. Po
řad řídil Jan Rubeš, který úvodem také zazpí
val árii z Dvořákova „Jakobína" za doprovodu
Ruth Shipman.

Po večeři první předseda SVU prof. Hlavatý
odevzdal nynějšímu předsedovi prof. Wellkovi
antologii Wellkových prací "Essays on Czech
Literatúre" na památku autorových 60. naroze
nin. Kniha vyšla právě v těchto dnech péčí SVU
v nakladatelství Mouton v Hágu. Prof. Wellok
nato učinil projev nazvaný "Czech Literatúre
at the Crossroads of Európe". Závěrem prof.
Oskar Morawefz zahrál na klavír vlastní sklad
bu, kterou složil pro SVU a jež tu byla pro
vedena poprvé. Na začátku banketu a na za
končení Rev. Gerard Janda a Rev. J. Novák
přednesli modlitby.
(Tisk, služba SVU)

K 28. ŘÍJNU
(Dokončení se str. 1.)
Nejsou to jen komunismus aneb fašismus,
které berou člověku osobitost a snižuji lidství.
I jiné pohromy ohrožují nyní svobodu myšlení:
indusfrialisace umění, komercialísace literatury
a mobilisace duchovního světa do služeb ně
čeho, co nemá s duchovním světem nic spo
lečného. Lidé začínají sériově i myslet. Kdvby
tyto pohromy měly zvítězit, pak by duchovní
nivelisace byla provedena na velmi přízemní
úrovni.
Význam kultury nebývá doceněn a její podíl
na politickém osudu národů bývá neznámý.
Jestliže na příklad básník Byron odjel jako
dobrovolník do řecko-turecké války a jestliže
tehdy celá vzdělaná Anglie, sledující v duchu
svého básníka-hrdinu, se přiklonila svými sym
patiemi k Řecku, pak se tak stalo jen pro po
věst antické řecké vzdělanosti. Kultura přinesla
politický úspěch i po mnoha staletích.
Kulturní propaganda může vždy přispět k
získání sympatií a k vítězství národa, který do
vede dát světu kulturní hodnoty.
Proti duchovnímu konformismu vzrůstá od
por vzdělanců v nejrůznějších koutech světa.
Na stěstí i v československém exilu. Ustavila
se nestranícka československá společnost pro
vědy a umění, SVU, která muže být i nejlepší
národní visitkou v zahraničí. Rozvijí se klidně
a důstojně. Příznivci věd, umění a exilového
sdružování přistupují za Členy různých katego
rií. Lze doufat, že se do ní přihlásí všichni lidé
dobré vůle, aby tato Společnost se mohla rozklenout po celém svobodném světě do šíře ne
vídané, pro dobrou národní representaci, pro
uspokojení domova a sesílení optimismu pro
budoucnost.
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PROHLÁŠENÍ ČESKÉHO SLOVA

Proti cestám exulantů
do Československa
Československá komunistická vláda (podob
né jako maďarská a jiné satelitní vlády) náhle
se rozhodla udělovat návštěvní visa do Česko
slovenska i osobám, které uprchly z ČSR po
únoru 1948. Dovídáme se, že někteří Čs. uprch
lici využívají této možnosti k cestě do Česko
slovenska. Redakce Českého Slova je přesvěd
čena o tom, že jakékoliv cesty politických exu
lantů do dnešního Československa jsou neuvá
žené. Každý náš politický exulant je a má
zůstat stále živou připomínkou, pro svědomí
svobodného světa, připomínkou, že naše kul
turní národy musí dosud živořit v nesvobodě
a trpět pod bezohlednou tyranií. Českosloven
ský komunistický režim pouze předstírá ocho
tu splnit lidsky pochopitelnou touhu každého
exulanta setkat se s těmi, které kdysi musel
opustit. Režim chce těchto ušlechtilých citů rafi
novaně zneužit k několika vlastním cílům. Pře
devším chce svobodnému světu dokazovat, že
komunistický systém je v Československu už
tak stabilisován, že politické úsilí exilu o jeho
změnu jsou nereálné. Návštěvy exulantů mají
zároveň všechny doma přesvědčit, že jejich od
por proti režimu je beznadějný a jejich víra v
pomoc politického exilu marná. Právě v po
sledních měsících se však propast mezi KSČ a
mezi našimi národy stále prohlubovala. Režim
Antonína Novotného byl donucen k ústupové
mu bojí, který prohrává a při všeobecné ne
spokojenosti čs. občanů nemůže už vyhrát. Čs.
komunistický režim nebyl ovšem v metodách
nikdy vybíravý a v intrikách je mistrem ještě
dosud. Jestliže cokoli exulantům nabízejí, pak
je to jen proto, aby mohli všechno odpírat na
ším lidem doma a aby ie mohli i nadále ne
lidsky vykořisťovat. Žádný náš exulant by na
to neměl zapomínat. Je proto otázka zda jeho
návštěva nepřinese více zklamání a bolesti,
než radosti. Pro návštěvníka samotného je
cesia značným risikem, neboť (jak už ostatně
zkušenosti potvrdily) může být zadržen komu
nistickými policejními orgány a přes jakékoliv
tvrzení a ubezpečování neexistuji právní a di
plomatické možnosti, jak by mu mohly zastu
pitelské úřady země jejich nového občanství
poskytnout účinnou ochranu. Kromě tohoto dů
ležitého upozornění na velké risiko, které pod
stupuje každý exulant, který se vydá na ná
vštěvu do Československa, ještě třeba vzít v
úvahu nebezpečí, kterému při eventuální zrně
ně politického kursu mohou být vystaven)
osoby, které chce náš exulant navštívit, anebc
vyhledat. Konečně by každý, kdo z exulantů
chce navštívit dnešní Československo němě!
přehlédnout důležitý fakt, že převážná většina
naších národů, které vedou těžký a bolestný
zápas za obnovu státní nezávislosti a lidské
důstojnosti, sotva pochopí, že kterýkoliv exu
lani mohl zapomenout na to, co je osudové
historickou povinností nás všech. Dojem, že
přijíždějící exulant vpadl trpícím doma v zádc
těžko lze vyvrátit. A on to není jen dojem
To je naše přesvědčení. A jaký je názor váš —
milý čtenáři? Napište nám.
Redakce Českého Slove
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Na úkor životní úrovně čs. občanů

Novotný obětoval
Širokého
(Dokončeni se str. 2.)
Bude Lenárt realističtějším politikem než bý
val stalinský dogmatik Viliam Široký? Zůstane
lpět na Chruščovovi, který byl prvním gratu
lantem k jeho zvolení, nebo si dovolí aspoň
trochu samostatnosti v hájení československých
zájmů? Na tyto otázky dostaneme brzy od
pověď. A na tom, jak budou znít, závisí i Lenártův osud. Máme totiž ten dojem, že naši
doma trvají na zásadních zvratech v dosavad
ní politice.
Novotného taktika

Hvězda Antonína Novotného, prvního tajem
níka strany a zároveň presidenta republiky
nesvítí právě jasně. Od prosince minulého ro
ku, kdy si dal 12-tým sjezdem strany potvrdit
svoji politiku, je nucen krok za krokem ustu
povat. Letos v dubnu jsme zažili pád jeho sta
rých soudruhů Karola Bacílka, Bruno Koehlera
a Pavola Davida: Musel je hodit přes palubu,
aby si zachránil aspoň trošku tvář komunisty,
který jde s duchem (Chruščovova) protistalinistického směru. A zpráva o revizi některých
politických procesů, i to byl ústupek: Ví se
přesně (z Novotného starších výroků), že si
něco takového nepřál.
A teď tedy Novotný obětoval i Širokého a
Duriše, kteří se mu před takovými 10—11 lety
nejvíc „zasloužili" o to, že se na Slovensku
zbavil tzv. buržoazních nacionalistů, Gustava
Husáka, Laco Novomeského a ostatních —
těch, které teď musel rehabilitovat.

Antonín Novotný však je tuhé, houževnaté
nátury. A jak ve věcech personálních změn
nyní ustoupil, tak se na druhé straně pokusil
o útok, možná poslední.
Zároveň s reorganizací vlády a partajní
špíčky bylo totiž oznámeno zřízení nových
tzv. komisí ústředního výboru KSČ. V čele eko
nomické komise je Drahomír Kolder, zeměděl
skou povede Jiří Hendrych, komisi životní úrov
ně (jak už bylo výše připomenuto) Jaromír Dolanský a ideologickou Vladimír Koucký. Ves
měs členové nejvyšších stranických orgánů,
kteří budou „pracovat pod přímým vedením
ústředního výboru KSČ". Tyto komise mají být
„autoritativní", jejich rozhodnutí jsou závazná
pro práci ministerstev. Tedy jakási nadvláda,
a to nejen na centrální, ale i na krajské a
okresní úrovni. Mají společnou ideologickou
úlohu: Bojovat „proti všem projevům oporiunismu, liberalistickým nebo revizionistickým
tendencím... proti všem zjevným i maskova
ným snahám o mírové soužití a smíření socia
listické a buržoázni ideologie". — A tu zas
musíme odkázat na pozorování z nejbližší bu
doucnosti: Do jaké míry tyto komise poslech
nou Antonína Novotného? Jeho nepřátel totiž
přibývá.
„Odbojné" časopisy

Co je v normálních, demokratických státech
nutnou, běžnou kritikou, to se v komunistické
diktatuře stává skoro — odbojem. Tak nějak
totiž klasifikují Antonín Novotný a několik
jeho lidí (např. tajemník slovenské komunistické
strany Vasil Bilák, redaktoři Rudého práva Jan
Fojtík a J. Patera) psaní některých čs. novin.
Jde zejména o slovenský týdeník Kultúrny ži
vot, bratislavský satirický časopis Roháč, deník
slovenského výboru Svazu mládeže Směna, od
borářský orgán Práca a pak také o pražské
Literární noviny.

Útoky na redakce a spolupracovníky těchto
listů zahájil sám Novotný již letos na jaře a
pokračuje se v nich bez přestání. Vytýká se
|irn všechno možné: že kritikou „nahrávají ne
přátelům", že se „pletou do politiky", již dělal
je přece úkolem jen KSČ; a že prý pěstují „bez
zásadový", jindy zas „bezzubý liberalismus"
aip. Je pro dnešní situaci doma (zvlášť pak
pro pozici Novotného) příznačné, že uvedené
časopisy (zatím) stále pokračují ve své více
méně opoziční linii. Ještě před pár lety by
bývalo stačilo pár slov některého z vedoucích
komunisiů, aby se okřiknutí odmlčili a hned
třeba i omluvili. Teď žu nikoliv. —

Nejzajimavější z uvedených časopisů je
bratislavský Kultúrny život, který je (napsaly
pražské Literární noviny) i v českých zemích
„drahým kořením", tedy oblíbeným listem. A
je jistě pozoru hodné, že Kultúrny život otis
kuje příspěvky nejen slovenských, ale i českých
autorů. Jeho spolupracovníky jsou např. eko
nom Radoslav Selucký, historikové Milan Hubl
a Oldřich Janeček, spisovatel Škvorecký; Jiří
Hájek a František Vrba jsou dokonce členy
redakce.

A snad bychom mohli dnešní náš článek o
vývoji doma zakončit právě připomínkou toho,
co jsme četli v jednom z posledních vydání
Kultúrného života, v č. 35 z 31.8.1963. Tam
spisovatel-Slovák Michal Chorváth označil rok
1918 za nejdůležitější v historii slovenského ná
roda. A hislorik-Čech (dokonce spolupracov
ník Oslavu dějin KSČ!) Oldřich Janeček se ptal,
proč byl 28. říjen škrtnut ze seznamu národ
ních svátků...
Dobré zprávy tedy tentokráte převažují. —
J. O.

Ztrátové obchody v Asii, Africe a Latinské Americe
Ztrátové obchody a dodávky čs. průmyslového zboží do komunistických zemí a oblastí,
které patří k politickým a hospodářským expansivním cílům mezinárodního komunismu vyvo
lávají mezi čs. občany značnou nespokojenost. Čs. komunistický tisk se musí v poslední době
častěji zabývat těmito projevy nesouhlasu. Plzeňský deník „Pravda" uveřejnil 4. července
1963 článek o hospodářských vztazích Československa „k národně osvobozeneckému hnutí ko
loniálních zemí". V článku se praví:
»Občas slyšíme námitky některých našich ob v Africe, Asii a Latinské Americe. Od roku
čanů, že bychom neměli v takové míře pomá 1955 bylo postaveno nebo je ve stavbě pres
hat rozvojovým zemím, protože prý pak nemů 200 průmyslových závodů, z loho je asi 70 zá
žeme zvyšovat životní úroveň našeho obyva vodů strojírenských, elektráren (kdyby je měli
telstva tak rychle jak bychom si přáli, a že se v Československu!!) a chemických továren.
Do Spojené arabské republiky dodalo Česko
rozdáváme.« Při zdůvodňování nutnosti obcho
dovat se zaostalými zeměmi uvedl autor člán slovensko 35 kompletních průmyslových závo
ku několik pozoruhodných číslic, jež jsou vý dů; velkou cementárnu, keramický závod, to
mluvným dokladem, že čs. komunisté nezod várnu na obuv a gumárnu, mlýn na cukrovou
povědně a lehkovážně nakládají s hodnotami třtinu, překlížkárnu, rafinerii nafty, válcovnu
čs. občanů. Tak třeba obrat zahraničního ob barevných kovů, továrnu na jízdní kola, závod
chodu Československa s hospodářsky málo vy na výrobu turbin, transformační stanice a j.
vinutými zeměmi vzrostl z 904 milionů korun v Do Ghany dodalo Československo cukrovar,
roce 1954 na tři miliardy 432 miliony Kčs v ro továrnu na obuv, keramickou továrnu, zařízení
ce 1962. Jen za posledních pět let vzrostl o pro hydroelektrárnu, závod na výrobu pneu
více než jednu miliardu korun. V roce 1962 matik, továrnu na aluminiové příbory. Du Gui
uzavřel čs. kom. režim obchodní smlouvy s více neje dodalo kromě dalekosáhlé technické po
než 30 hospodářsky méně vyvinutými zeměmi moci a dodávek zboží obuvnický kombinát, do
NÁŠ ZAHRANIČNÍ POLITICKÝ KOMENTÁŘ

Námluvy mezi západem a východem
Hranice současných námluv mezi západem
a východem, jejichž existenci nelze popřít, je :
dána tím, co president Kennedy vyjadřuje jako j
právo všech národů na sebeurčení a vlastní
vládu a Chruščov tím, že z koexistence vylu
čuje ideologii. Jinými slovy president Kennedy
a s ním všichni Američané nepřestanou trvat
na tom, že Slováci a Češi, Poláci, Maďaři a jiné
národy mají mít skutečnou samostatnost a ne
závislost, zatím co Chruščov a s_ ním všichni
komunisté nepřestanou bojovat o to, aby ve
světě zavládl komunismus. Mezi těmito cíly je
ovšem široké pole, na němž se v mnohém zá
pad s východem mohou sejit k plodné mírové
spolupráci. Nejde tu jenom o obchodní styky,
které lze rozvést k obapolnému prospěchu po
měrně brzo a ve značném měřítku o styky, na
nichž má v této kritické situaci svého státu zá
jem především Chruščov. Jde tu í o styky turi
stické, o výměnu vědců a studentů, publikací
a informací, na nichž má zase zájem Amerika
— právě se zřetelem na to, aby dala pocítit
ujařmeným lidem, že se jim neodcizila a že jí
jejích osud není lhostejný. Obě mocnosti mají
shodný zájem i na tom, aby se z několika pří
čin snížily náklady na zbrojení. Rusové by uše
třené částky použili k zlepšení životní úrovně,
Spojené státy k vydatnější podpoře nevyvinu
tých států, při čemž nižší hladina zbrojení by I
už sama o sobě působila k míru a směrem od
války. Nukleární energii, kterou nahromadily :
sověty i Amerika ve zbraních, dovedly by obě i
mocnosti přeměnit na mírovou energii a s užit '
kem určit k mnoha prospěšným cílům — kdy •
by mezi nimi zavládlo ovzduší důvěry.
To je právě další problém. Smlouva o čá
stečném zákazu nukleárních pokusů, první krok
na cestě ke spolupráci, vyvolala sice ovzduší •
optimismu, ale optimismus k důvěře nestačí.
Je zapotřebí dokladů. Až porady mezi výcho '
dem a západem dospějí k této etapě dokladů, .
a bude to brzy, objeví se zase ony zásadní
rozdíly ve filosofiích obou světů. Západ ne
může odzbrojoval bez kontroly a inspekce; ne
může uvést v pochybnost svou bezpečnost jen
na Chruščovovo čestné slovo. Ale až doposud
Chruščov vždycky zastavil jakýkoli pokrok,

Záznamy

kdykoli se měla dohodnout inspekce a kontrola, zejména v choulostivých oblastech Ruska,
A pak je tu německý problém. Sovětská vy
nalézavost se nevyhýbá žádnému prostředku,
aby si vynutila jakékoli uznání Východního
Německa, někdy i za cenu ponížení východo
německého režimu. Ale zrovna tak usilovně i
západ pečlivě rozvažuje každý krok, aby toto !
uznání východoněmeckého režimu neposkytl.
Až se v poradách'o dalších odzbrojovacích
opatřeních dospěje až k tomuto problému,
bude asi po pokroku. Může se to stát brzy, až
se bude v podrobnostech projednávat návrh
na opatření proti překvapivému útoku. Podle
návrhu se mají v klíčových místech východu i
západu — přístavech, letištích, železničních
uzlech — zřídit kontrolní posádky, které by
dozíraly na normální chod života a upozorno- j
vaíy na jakoukol zvýšenou činnost. Jestliže ,
budou sověty chtít omezit tuto kontrolu jen I
na obě Německa a odmítnou-li ji rozšířit na I
sám Sovětský svaz, bude nejen po dohodě, ale
do značné míry i po optimismu.
Snad ještě složitější problémy se jeví na
asijské scéně, kde k mnoha neznámým přistu
puje jako další dokonale neznámý činitel ještě
komunistická Čína, teď už zjevný nepřítel ne
jen západu, nýbrž i Sovětského svazu. Ale
rudá Čína jako problém nepředstavuje takový
balvan v sovětsko-americké dohodě jako Evropa. Ji v nynějším složení Spojené státy za
definitivní uznat nemohou a nechtějí. Mohou
současnou situaci trpět, ale nesmíří se s ní.
Naproti tomu Sovětský svaz chce pravý opak
a třebas by snad byl ochoten poněkud povolit
uzdu — jistě jenom na čas — nesvolí k žádným zásadním změnám, alespoň ne v dohledné
době.
lim jsou dány hianice optimismu i hranice
možností dohod. Byla by chyba podceňovat,
čeho lze dohodami docílit. Uvolnění napětí,
nižší zbrojení, čilejší kulturní výměna jsou zje
vy, které by se projevily za železnou oponou
blahodárně. Osvěžily by tamnější šedivý život,
vzkřísily naději v lepší zítřek, projevily by se
i v životní úrovni. To lze od nich čekat. Ale je ;
jen to a nic víc.
•
I

Habeše úplné zařízení pro osm nemocnic, do
Sudánu zařízení pro obuvnický kombinát, v
Mali buduje rovněž obuvnický závod, největší
v Africe, Maroku poskytuje technickou pomoc
při stavbě cukrovarů, textilek a úpraven. V
Asii je to především Indie, které poskytlo
Československo úvěr na výstavbu hutního zá
vodu ve výši 350 milionů korun a 231 milionů
indických rupií.
V oblasti Latinské Ameriky se výměna zboží
mezi Československem a tamnějšími zeměmi
zvýšila od roku 1948 do roku 1962 2.6kráte.
— V srpnovém čísle Českého Slova jsme uvedli,
že čs. vývoz na Kubu ztrojnásobil a čs.-kubán
ský obchod dosáhne v běžném roce rekordní
výše více než miliardy korun.
Podle plzeňské „Pravdy" nejde přitom prý o
žádné oběti, neboť úvěry, které Českosloven
sko zaostalým zemím poskytuje, jsou úroková
ny 2.5 procenty a jsou spláceny dodávkami je
jich zboží. Taková politika — podle plzeňského
komunistického deníku — je wprojevem síly ko
munistického zřízení a činí tak socialismus přiažlivým pro obyvatelstvo Asie, Afriky a La
tinské Ameriky«. Tím vlastně komunistický
deník prozradil příčinou marnotratného po
čínání čs. komunistické vlády. K těmto infor
macím třeba dodat, že v letech 1954 do konce
roku 1961 poskytlo Československo méně vy
vinutým zemím kredit ve výši 2.1 miliardy západoněmeckých marek (podle hamburského
časopisu „Der Spiegel" z 28. srpna 1963). Z 880
projektů, které byly uzavřeny mezi Radou Vzá
jemné hospodářské pomoci (COMECON) a
méně vyvinutými zeměmi převzal SSSR 480,
Československo asi 200 a zbytek připadl na
východní Německo, Polsko, Bulharsko, Maďar
sko a Rumunsko dohromady. Nedávno přiznali
v pražské „Mezinárodní politice", že Českoslo
vensko má největší hodnotový objem na jed
noho obyvatele z členských států Rady Vzá
jemné hospodářské pomoci v obchodu s hospo
dářsky méně vyvinutými zeměmi: 213 korun
proti 79 Kčs u východního Německa, 64 Kčs u
Maďarska, 52 Kčs u Polska (přepočteno v obra-,
tu zahraničního obchodu k počtu obyvatel v
roce 1960).
V naprostém rozporu s tímto kavalírstvím čs.
komunistů je úsilí režimu Antonína Novotného
nakupovat v Americe na úvěr. Podle nedávné
ho rozhovoru čs. ministra zahraničních věcí
Davida s Ruskem je zřejmé, že čs. komunistic
ký režim nechce jen obchodovat se Spojenými
státy, ale chce také úvěr. Pomohou ve Wa
shingtone pražským komunistům na nohy z
hospodářských nesnází, v nichž se soudruzi
octli — mimo jiných důvodů — také proto,
jelikož dokazují „sílu komunistického zří
zení a Činí jej přitažlivým pro obyvatelstvo
Asie, Afriky a Latinské Ameriky"?
—ar.
„Večerní Praha", 1. července 1963
JE TAXÍK LUXUS?
;>Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Včera od
poledne jsme si ověřili následující skutečnost:
uplynulo 15 minut, uplynula půl hodina a na
stanovišti na Václavském náměstí se neobjevil
ani jediný taxík. Co se děje? S touto otázkou
jsme se obrátili na dvě pracovnice na dispečin
ku ve Štěpánské ulici. Pracovnice byly samy
rozezlené: „Představte sí, že hlavní město re
publiky má dnes k dispozici 29 (pro jistotu
uvádíme slovy — dvacet devět) taxíků. Zákaz
níci nám nadávají, ale my opravdu za to ne
můžeme. Jsou případy, že taxík se žene ze
Strašnic až na Smíchov, aby vyhověl člověku,
který potřebuje stihnout rychlík."«

porovat, (proto) že se může stát vítaným zdro-1 tužbám načas dech. Nehodí se přeci, vyhro
jem deviz... V poslední době se uvo/ňu/e žoval uškrcením farmáři, od něhož musím do
cestování k příbuzným a známým a tento krok | stat pšenici, abych mohl vůbec pokračovat v
není jistě konečný ... V současné době se hle-1 četbě marx-leninských klasiků! Nehodí se pře
dají možnosti, jak cestování k nám i do ciziny ci, abych kapitalistovi, z něhož chci při návště
usnadnit a rozšířit. Základním předpokladem vě vyždímat nějaké ty devizy, určoval zároveň
tomu je, aby náš turistický průmysl začal , dalum jeho funusu!
O JEDNOM JEJICH KOMENTÁRI A PRO k
My, pravda, žijeme ve svobodném světě a
BLÉMECH, KTERÉ V NÉM DISKUTOVÁNY produkoval víc deviz ... Cizinecký ruch je pro I tu se dobročinnosti, dále pak zvědavosti a jinás často výhodnější než vývoz mnohých vý- I
NEBYLY
I ným touhám (např. důvěře) meze nekladou.
roků.«
A
tak
dále
—
hlavně
o
té
možnosti
i
Znáte Františka Kouřila?
| Přesto bych — anebo právě proto! — rád za
deviza. —
Soudruha Františka Kouřila, národohospo ^přílivu
Po těch devizách toužil Kouřil (jménem Ru znamenal několik nejvíce známých případů
dářského redaktora Rudého práva neznáte? A dého
práva a vůbec těch shora z KSČ) vždyc pohostinnosti čs. komunisiů:
to byste měli! To je kumštýř na slovo vzatý. ky. Ale
Paní Helena Kozeradská z amerického stálu
jak se lak ze ctitele těžkého průmyslu
Směru komunisticko-realislického.
síal
milovníkem
cizineckého ruchu, propagáto New Jersey jí užívala asi tři roky. V prosinci
V Českém Slově jsme například v lednu 1959 rem turismu — to
se mně zdálo hodné zázna 1960 byla v Československu odsouzena na 10
citovali z. jednoho jeho článku (v Rudém prá mu. A nejenom ovšem ty přemety národo let, protože prý »špijónovala«. Nakonec měla
vu z 29.11.1958), v němž namaloval tento hospodáře Kouřila...
štěstí...
obrázek: »Bčhcm dvou let vzrostou nominální
Mr. Emery Sarmir a jeho žena Mary navští
*
mzdy o 100 Kčs měsíčně na dělníka ... budou
v létě 1961 příbuzné na Slovensku. V pro
Jde také (pokud jde o Československo) o no vili
snižovány ceny základních potravin a prů
vou politickou linku, odkoukanou od maďar sinci 1961 je odsoudili na čtyři resp. tři a půl
myslových výrobků ... vzroste reálná mzda."
...
ských a polských komunistů. O vývoj, který roku
Zlaté oči!
Šofér rakouské cestovní kanceláře Stefan JoDo dvou let začaly být v některých krajích má ovšem i kladné stránky. Například (jak se háczi bvl souzen v Československu v červenci
dokonce i brambory vzácným kořením a při slibuje v malounké míře taky už provádí) po 1962. Byl to prý >age.nt«. (Hůl se vždycky
bližně ve stejné době došlo k »úpravám« čí k volováni výjezdu, dokonce emigrace. A snad | najde!)
.reorganizáciu či k ^zaokrouhlování cen« — by měl i další plusy, kdyby nebylo skuteč- 1 Theodor Barthmann z Vidně dostal v lednu
směrem nahoru! Soudruh Kouřil pak šálil ve nosti, že ta nová linka vychází ze zájmu za 1963 15 měsíců — prý za spašováni". A Gu
řejnost, že jde o náhodně přechodné obtíže... chraňoval a udržet u moci komunistický po stav Pohl ze západního Německa, který byl
A když stály v Praze (a ještě více na venkově) řádek. A co je jeho podstatou, to žádný exu- ■ vylákán ke svému údajně »těžce nemocnému
dlouhatánské fronty na maso a jiné zboží, re lant snad nezáporně! a každý ostatní se během !i synovi" v Československu, ten byl začátkem
! roku odsouzen na 10 let. —
daktor Rudého práva Kouřil podkuroval sta časů možná už taky poučil...
tistikami, z nichž vyplývalo, že čs. občan jí
V Československu to začlo slibem Gottwal- í Ladislav Hůjka, exulant, ale už švédský ob
masa skoro nejvíc na světě a že jeho životní dovým (v parlamentě v prosinci 1929), že »ko- čan, klerý navštívil své rodiče letos v čer
úroveň patří k najvyšším na zeměkouli a tak, munisté zakroutí svým nepřátelům krkv« — a
venci (případ jsem popsal minulý měsíc, pozn.
všelijak a podobně.
v tomto »duchu« se pak po únoru 1948 taky f.),
len byl dne 1. října 1963 odsouzen v Brně
Prostě, kumštýř vysoké (komunistické) úrov skutečně pokračovalo. Komunista Chruščov, na tři roky. Prý špión... —
len doplnil učení bolševizmu proroctvím (v
ně.
O těchto nvýhodácha turistických návštěv
Pod názvem »Náš komentára otisklo Rudé roce 1960), že »pohřbí kapitalisty"; a komuprávo dne 26.9. l. r. další příspěvek Františka nisfa Mao, ten by je zase rád zasypal atomov- v Československu František Kouřil z Rudého
práva ovšem nepíše. Může se vymluvit, že
Kouřila, tentokrát na téma »Zahraniční turisti- kami.
Takový tu menši, tu větší až obrovský hos- jako kouzelník statistik a kumštýř slibovaček
ka». Odcitujeme si několik vět:
fousek
^Zahraniční turistiku nutno všemožně pod i podářský bankrot vzaly těmto a podobným to nemá zapotřebí.
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Skutečný život předpokládá svobodu
»My uznáváme len skutočný život a len
predpokladá slobodu, ktorá umožňuje tvo
rivo uvažovať, hľadať jeho podstatu, zmy
sel, tešil sa z neho a vážiť si ho. Tým sa
Ušime od dogmatikov. Boj proti ním a ich
metodám je preto ešte vždy aktuálnym

jenom v napravení křivd a chybných zásahů.
Současná situace vyvolala silný a znepokojivý
zájem o otázky morálky. Ukázalo se, že pro
skribované heslo II. sjezdu Svazu spisovatelů,
které označilo spisovatele za svědomí národa,
není zdaleka nesprávné. Nedůvěra k tvořivému
myšlení, která je v rozporu s utvrzováním
zjevných pravd, vedla k nesprávnému vztahu
k inteligenci, ke zvýhodňování politického ne
myslení, ke konjunktuře filosofického penězokazectví a posléze k pevné orientaci na izv.
„druhořadé kádry",' přikyvující a neškodné,
protože netvořivé. Je příznačné, že ostrá kri
tika a administrativní zásahy postihovaly zpra
vidla vždy ta díla, která se několik let nato
ukázala být prokazatelně pravdivá." A Karfík
pokračuje: „Naše umění přerušilo ke své ško
dě kontakt se světovým uměním a vyvíjelo se
v určité izolaci, jež vedla nutně k narušení
kritérií a odtud k provincialismu."
V pražském kulturním světě byl jedním z
prvních iniciátorů obrodné diskuse šéfredaktor
Divadelních novin Leoš Suchařípa. To mu za
několik měsíců vyneslo ztrátu místa, což Jiří
Hájek v časopise Plamen nazval „rekordem
trapnosti". Šéfredaktorem Divadelních novin
byl jmenován Jan Císař, a ten nelenil a napsal
do svého nového časopisu úvodník, v němž
mimo jiné stojí: „Jedině tím, že jeden umělec
dostane příležitost, aby se našel, aby mluvil
z plného přesvědčení a svým hlasem o pro-

Tak zní výňatek z nedělní úvahy Ervína Les
ného, kterou nedávno vysílal bratislavský roz
hlas, a tak také zní mravní i politické krédo
slovenských a českých intelektuálů, kteří už po
radu měsíců společně bojují za obrodu kultur
ního i verejného života. Na Slovensku se soustředují kolem týdeníku Kultúrny život a v
českých zemích kolem pražských Literárních
novin. Oba časopisy se tak staly ve veřejnosti
neobyčejně populárními a každé číslo je už
několik hodin po vyjití vyprodáno. Kultúrny
život, který má ještě výbojnější tón než jeho
pražský protějšek, se v poslední době do čes
kých zemí prakticky vůbec nedostane, a tak se
Literární noviny nedávno rozhodly, že budou
každý týden uveřejňovat stručnou informaci o
obsahu jeho posledního čísla, aby „alespoň v
nepatrné míře přispěly k informovanosti České
ho čtenáře o tom, jakými otázkami se sesterský
časopis zabývá". Kultúrny život a Literární no
viny byly už také v Rudém právu i jinde na
padeny a obviněny z liberalismu, ale dosud
se nedaly zastrašit.
Literární noviny a jejich vydavatel, Svaz
československých spisovatelů, se před několika
měsíci dokonce dostaly do otevřené polemiky
s Československou akademii věd. Presidium té
to instituce se totiž pohoršovalo nad tím, že
publicista Jiří Brabec v Literárních novinách
veřejně kritisoval tvorbu pověstného stalinisty
Společnost pro vědy a umění — SVU (CzechoLadislava Stolla. Brabec pracuje právě tak jako slovak Society of Arts and Sciences in Ameri
Stolí v Akademii věd a proto měl podle názoru ca, lne.) považuje za jeden ze svých předních
presidia tlumočit své kritické názory tak říka úkolů činnost publikační. Ustavila proto vyda
jíc instanční cestou, to jest v příslušných orgá vatelskou komisi, jejímž předsedou je dr. Milo
nech Akademie, a neměl prý s nimi chodit na slav Rechcígl ml. a jejími členy prof. dr. Petr
veřejnost. Literární noviny na to odpověděly Demetz a dr. Jaroslav Němec. Na valném shro
otištěním břitkého prohlášení předsednictva máždění v Torontu 7. září 1963 přednesl dr.
Svazu spisovatelů. Citujeme z něho: »PubIika- Rechcígl zprávu o dosavadní činnosti komise a
ce, projevy a články s. Štolla, známé naší ve jejích plánech do budoucna. Z jeho referátu
řejnosti, podléhají i veřejné kontrole, kritice a vyjímáme:
veřejné diskusi. Jiří Brabec jako člen Svazu
1. K poctě šedesátých narozenin svého před
spisovatelů má nejen právo, ale i stanovami sedy prof. dr. René Wellka vydali jsme v na
Svazu uloženou povinnost zaujímat stanovisko
kladatelství Mouton v Hágu antologii jeho pra
k vydaným literárním i literárně-vědným dílům.
cí "Essays on Czech Literatúre". První exemplář
Stanovisko presidia Čs. akademie věd je cizí byl odevzdán prof. Wellkovi při slavnostní ve
leninskému pojetí otevřené vědecké diskuse. V
čeři v Torontu.
tomto stanovisku vidíme pokus o reglemento
2. U téhož nakladatele je v tisku výbor
vání, požadavek nějaké diskuse za zavřenými
dveřmi, což je v případě výměny názorů o přednášek z I. sjezdu SVU. Vyjde koncem roku
dávno vydaném a veřejně známém literárně s titulem "The Czechoslovak Confribution io
vědném díle stanovisko nesprávné příčící se World Culture", Na 500 stranách bude to po
jednání o tom, co dali Češi a Slováci světové
principům demokratické diskuse.«
K volání po svobodě projevu se neméně dů vzdělanosti. Knihu rediguje dr. Rechcígl.
3. Na rok 1964 připravujeme mezinárodní
razně druží boj proti všem dosud posvátným
lžím socialistického realismu. „Probojovávat sborník k poctě sedmdesátých narozenin prof.
pravdu!", žádá Jan Žalman v časopise Film a dr. Václava Hlavatého. Redakční rada sborníku
Doba a zaníceně dodává: „Neabstraktní, živá, zahájila už činnost. Jejím předsedou je dr. B.
objevná pravda! Právě proto, aby tato pravda Hoffmann z Queens College a spoluredaktory
mohla být vylovena z nesmírně bohatého a jsou vědci, přednášející na universitách v
složitého proudu života, je nezbytně nutné Southamptonu, Syracusách, Allahabadu, Londý
zabezpečit větší prostor pro osobní iniciativu, ně a Pávii. Kniha má zatímní titul "Perspectipro individuální sklony, prostor pro myšlenku ves in Relativity and Geometry" a počítá se,
že do ní přispěje 50 až 60 učenců z celého
a fantazii, formu a obsah."
V časopise Výtvarná práce Žalmanovi při světa.
4. V nejbližší době dostanou řádní členové
zvukuje Vladimír Karfík: „Likvidace kultu osob
nosti v oblasti kultury a ideologie nespočívá SVU a další naší intelektuálové, působící mimo

blémech, které ho pálí, je dána příležitost i
celému divadlu. Sjezd spisovatelů jednoznačně
vyjádřil pevnou vůli skoncovat s dogmatismem
i v umění. Znamená to také mít odvahu vidět
věci tak, jak jsou, a přijímat a chápal svět bez
jakýchkoli apriorních představ a konstrukcí.
Jinými slovy: znamená to mít maximální vůli
po pravdě. Vědomí, že na prvním místě jde
o umění, o pravdu v něm a o něm, by se
mělo stát rozhodující."
Je tedy vidět, že tentokrát už asi nebude tak
lehké potlačit volání po svobodě, pravdě a
mravnosti a obnovit hrůzovládu, kterou tak
výstižně charakterisoval Vladimír Holan v bás
ni, napsané už před osmí lety, ale vydané až
letos v srpnu v literárním časopise Host do
domu:
Zle světu je... A také já bych mohl
mluviti o večerním jitru nebo
jen o sazích po ohni poezie...
Bože! jak dneska písmo v nedopisech
má úzkost na obálku!...
... Co však potom s ryzí hrou,
a tedy s dětmi? Kdože zachrání je
před nečistou a sprostou sílou, která
je míň než satan, víc než satanové?
To celokajné proboření naše
do otročení, do lži, do vraždění
je důsledkem jen našich hříchů, kde si
snad uzoufá slepota v oku srdce...
rv
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Amerika má přednosti, které dnes nenajde
me nikde na světě. Je to naprostá svoboda,
úžasný životní standart a organisace. Vezme
me si na příklad automobilismus, kolik tisíco
vek úředníků by muselo přidělovat značky,
kolik zemských a policejních radů by musilo
zkoušet auta a řidiče.
Čísla na auto si koupí majitel v Supermar
ketu každý rok za asi dvacet nebo méně do
larů, podle váhy vozu. Koupí to při nákupu
jídla a potvrzení platí na rok. Stovky autodílen ve velkém městě mají tabulku, že vám
zjistí technický stav auta, brzdy, světla, vše
za nějaké dva dolary a platí to na celý rok.
Přilepí vám lístek na přední sklo s podpisem
mechanika. Běda mechaniku, jenž by vydal
nesprávné potvrzení. Řidičský průkaz platí dva
roky. Vyplníte žádost na dopravním oddělení,
nepředložíte žádné doklady. Zkusí vám při
bližně zrak a ihned skládáte zkoušku. Dají
vám dva potištěné archy. Na jedné straně
jest otázka, na druhé půlce jsou vytištěny tři
odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Tu
zatrhnete fuškou. Zkouší se pouze dopravní
předpisy. Pak přijde k vašemu vozu obyčejný
strážník a nechá projeti několika křižovatkami,
couvnout a zařadili se u chodníku. Ustavičně
vyplňuje záznam. Vyjde-li zkouška na 70%,
dostanete ihned prozatímní průkaz. Neprojdefe-li, můžete přijití zítra a každý den tak dlou
ho, až je zkouška složena. Řádný řidičský prů
kaz přijde později ve formě dopisnice bez
fotografie, poštou.
Na otevření si dílny není potřeba povolení,
pouze na prodávání se koupí licence asi za
dvacet dolarů. Chcete-li rybařit, lístek stojí dva
dolary v Texasu na rok. Tolik též stojí honební lístek. Obě povolení se koupí v Supermar
ketu nebo v obchodě sportovními potřebami.
Žádná legitimace není nutná, žádné vyšetřo
vání, na pušku není v Texasu zbrojní pas. Upo
třebené vojenské pušky americké, anglické,

italské a jiné se prodávají po 15 dolarech,
nová automatická americká karabina M-l na
patnáct neb třicet ran stojí 80 dolarů. Jdou
dobře na odbyt při začátku honební sezóny.
Zaplatíte deset nebo méně dolarů a daleko
nosná kulovnice je vaše. Všechno je jedno
duché, nikdo se však neodváží podvésti úřady,
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vyjma skutečného zločince. Policie má však
dobrou organisaci. Zavraždí-li vás někdo, vrah
jest dopaden někdy během hodiny. Jeho oběti
to ovšem mnoho neprospěje, umírá však s bla
hým vědomím, že vrah bude určitě potre
stán ...
Jede-li někdo příliš rychle po dálnici, chytí
ho strážník hned při činu. Vyžádá si řidičský
průkaz, zvedne mikrofon svého motocyklového
radia a během pěti minut má podrobné infor
mace o řidiči. V hlavním městě Texasu mají
nepřetržitou službu v kartotéce a ihned mají
v ruce tabulku od každého řidiče. Strážník na
píše pokutový lístek se kterým se musí řidič
dostaviti v uvedenou dobu k městskému soud
ci. Nedoslaví-li se, je ihned hlášen k zadržení.
*
Nejvíce však je překvapen nově příchozí,
jde-H nakupovat do Supermarketu. Vybírá si
ze stovek druhů uzenin, masa, sýrů, vína z ce
lého světa, vše baleno v průhledném celofánu,
skvělé limonády, desítky značek piv, Budějo
vické, Plzeň, Bavaria, všechny druhy ovoce,
modré švestky velké jako menší jablka, olivy,
datle, fíky, pomeranče, hrozny, všechna existu
jící zelenina, polské sladko-kyselé malé okurečky, všechna masa, drůbež, šlehaná smetana

Československo, materiál k publikaci "Who’s
Who Among the Czechs and Slovaks Abroad".
Redakci má na starosti dr. Jaroslav Němec.
"Who’s Who" bude obsahovat na 2.000 životo
pisů českých-a slovenských vědců, umělců, pro
fesorů, jiných kulturních pracovníků a hospo
dářských i veřejných činitelů.
5. Přednášky proslovené v místní pracovní
skupině SVU ve Washingtonu, D. C, jsou rov
něž připravovány k tisku. Maji být vydány v
knižní formě a nesou zatímní název "Czechoslovakia 1938—1948: Sources and Documenfs".
Redakcí byl pověřen dr. Jaroslav G. Polach, z
jehož podnětu tyto přednášky vznikly.
6. Ve stádiu plánování a jednání je kniha k
poctě 75. narozenin prof. dr. Františka Dvorníka. Máme tu na mysli mezinárodní sborník
prací z oboru byzantské a slovanské historie.
7. Komise doporučila k vydání nový román
Egona Hostovského „Tři noci". Knihu bychom
chtěli vydat ještě před tím, než vyjde v Lon
dýně a New Yorku v anglickém překladu.
8. "Direciory of Members" má vyjít na jaře
příštího roku za redakce Oldřicha Černého.
Publikace bude obsahovat nejen adresy členů,
ale také informace o tom, jak a proč SVU
vznikla, přehled její dosavadní činnosti a co
hodláme dělat v budoucnu.
Informace o publikacích a další činnosti SVU
poskytne na požádání gen. tajemník dr. Rudolf
Sturm, 107 Regent Street, Saratoga Springs,
N. Y. 12866.
(Tisk, služba SVU)
(Poznámka redakce: Nezapomněla Společ
nost pro vědy a umění vydávat něco také pro
naše krajany a exulanty v češtině, anebo slo
venštině?)
v lahvi pod tlakem. Stisknete knoflík, sama
stříká ven. Hotové obědy na lisovaných alumi
niových miskách, jež se zahodí. Vše je odbor
ně baleno v průhledném celofánu. Ryby všech
druhů, i naložené podle různých způsobů,
ústřice, ráčci Í pravý ruský kaviár. Chléb všech
druhů, koláče, ovocné řezy, vše v celofánu.
Všechno se dostane za směšně nízkou cenu, za
níž by se jinde nekoupil ani obal.
Všechny druhy obleků dostanete na splátky,
boty za čtyři dolary vydrží po celý rok bez
opravy a pak se zahodí. Ponožky není možno
roztrhat ani za půl roku při denním nošení.
Můžete jiti na hon v mrazu jen v lehkém oble
ku, pod nímž máte speciální hřejivé prádlo. V
létě se postříkáte kapalinou z malé tlakové
nádobky a komáři a jiný hmyz se vám vyhnou.
Kolem vás je všude strašlivé nikde nedostižné
bohatství, jež máte na dosah ruky, pracujete-li
zručně a poctivě. Američané si váží spolehli
vých cizích pracovníků a podporují je. Snesou
i ostrou kritiku, umí-li ji podatí cizinec žertov
ným způsobem.
Kdo zná bohatství Ameriky, jistě se nedivil
Chruščovovu smrtelnému úžasu pří jeho návště
vě Supermarketu a při pohledu na tisícovky
nových aut stojících u továren. Nejen dělníci,
ale i černé služky řídili taková auta, jaká jsou
snem velkých šéfů v jeho zemi. Tehdy nabyl
rudý boss nezvratné přesvědčení, že tuto zemi
nikdo neporazí v hospodářství a v obecném
blahobytu. Změnil ihned taktiku. Jedinou, ještě
zbývající methodou jest podvratné lhaní a
propagace, která má přesvědčili důvěřivé
Američany o tom, jak lépe se žije v rudém
otroctví. Dnes, po katastrofálním podvodu na
Kubě, se zdá již býti i na to pozdě. Ani větší
válku nemůže vésti hospodářsky vyčerpané
Rusko, aniž by se vyhladovělí satelité ihned
nevzbouřili. Dnes se nám zdá, že boss zmeškal
autobus.
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Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY. Většina krajanských spolků
pripravuje důstojné oslavy 45. výročí založení
Československé republiky. V Chicagu pořádají
společnou oslavu Masarykova Družina čs. le
gionářů a První Družina čs. legionářů 28. října
1963 v sokolovně Havlíček-Tyrš. — Těl. Jed
nota Sokol v San Franciscu uspořádá vzpo
mínku na 28. říjen, které se účastní také vý
prava Čs. Národní rady Americké z Chicaga.
•— Čs. Národní rada Americká poslala americ
kému zástupci v Ogranisaci Spojených národů
Adlai Stevensenovi memorandum o nutnosti
rozšířit dekolonisační proces í na sovětskou
mocenskou sféru. Memorandum bylo posláno i
členům Amerického Kongresu, kteří mu věno
vali velkou pozornost a v odpovědi Čs. Ná
rodní radě Americké vyslovili souhlas a ochotu
ujmout se potlačovaných národů v Evropě. Ně
kteří senátoři a kongresníci upozornili kongres
na nutnost dekolonisovat Evropu. — Mnozí
členové amerického Kongresu u příležitosti le
tošního „Týdne porobených národů", vyhláše
ného presidentem Kennedym, vzpomněli osudu
všech národů, které žijí pod komunistickou
diktaturou. — Guvernér státu Michigan, pan
Romney v Detroitu přijal 25ti člennou depu
taci Výboru porobených národů, která mu ode
vzdala petici. V deputaci byla též krojovaná
skupina odboček Čs. Národní rady Americké.
Členy čs. delegace byli: bratři Benesh, Skle
nář, Demetr a sestry Bůčková, Čechová a Ko
páčkové. Guvernér podepsal proklamaci o
„mravním závazku svobodných občanů získat
svobodu a nezávislost všem porobeným náro
dům světa". — VI. československý Den dobro
činnosti se pořádal v České útulně v Chicagu.
— Jednota čs. spolky v Americe, nejstarši
bratrská pojišťující organisace v Chicagu udě
lila studijní stipendia také studentům z řad exu
lantů. — John Kríza, syn českých rodičů z Berwynu, Illinois, je vynikajícím tanečním mistrem
a má velké úspěchy ve Frimlově operetě „Král
tuláků". John Kriza ovládá plynně češtinu. Vy
stupoval také ve zvláštním programu před
Četnými hosty presidenta Kennedyho v Bílém
domě ve Washingtonu a podniká často umě
lecké zájezdy v jihoamerických státech. — Čs.
Ženská Národní rada v exilu, Chicago, pořá
dala svůj tradiční výlet na Denemarkovu farmu
v Hinsdale u Chicaga. — Na letním universirním táboru hudby v Interlochen, Michigan,
kterého se zúčastnilo 1477 účastníků z USA a
ze zahraničí dosáhla velkého úspěchu 21 letá
krajanka Hyacintha Tučkova z Housfonu v Te
xasu. Hraje na housle, piano, flétnu, klarinet,
fagot, trubku, trombon, francouzský roh a violu
a byla mezi osmnácti vítězi. — Sdružení čes
kých škol v Chicagu pořádalo 6. října oslavu
stého výročí založení českých škol v Chicagu
a okolí ve Dvoraně sokolovny Havlíček-Tyrš
za početné účasti veřejnosti.
KANADA. K valnému shromáždění Čs. Spo
lečnosti pro vědy a umění sjelo se do Toronta
7. září 1963 více českých a slovenských profe
sorů, umělců, novinářů a vědeckých pracovní
ků. Přijeli ze tří provincií Kanady, z devíti
států USA a z Washingtonu. Za pobytu v To
rontu působili i mimo schůze SVU. Profesoři se
setkali na torontských vysokých školách se svý
mi universitními kolegy. Školští pracovníci vy
hledali své kolegy ve školské správě a novi
náři navštívili redakce torontských denních li
stů. Předseda SVU dr. René Wellek, místopřed
seda dr. Vratislav Bušek a gen. tajemník dr.
Rudolf Šturm navštívili torontského arcibiskupa
Philipa Pococko. Stejná delegace rozšířená c
dr. V. Hlavatého navštívila presidenta torontské university Claude Bissella. Delegaci uvedl
Josef Čermák, oblastní jednatel SVU. Profe
soři Bušek, Hlavatý a Wellek navštívili pak
redakce krajanských týdeníků „Naše Hlasy" a
„Nový Domov". Několik členů SVU mělo roz
hovory v rozhlase a ielevisi a s reportéry den
ních listů. Prof. Oskar Morawetz vystoupil na
televisním pořadu Channel 9, kde hovořil o čs.
hudbě. Rozhlasová stanice CBC vysílala delší
program o SVU a Československu, na němž se
kromě dvou kanadských komentátorů podíleli
Josef Čermák, Jan Rubeš a prof. Šturm. Deník
"The Telegram" uveřejnil informační článek o
sněmování SVU a Rádio Canada vysílalo re
portáž o schůzích a přednáškách SVU ve svém
zámořském programu. Na kanadské veřejné
činitele zapůsobil nejvíce vydavatelský pro
gram SVU, kvalita přednášek nu L sjezdu SVU
ve Washingtoně minulého roku a okolnost, že
se podařilo v krátké době čtyř let zorganisovat ve Sdružení pro vědy a umění na 600 čs.
vědců a umělců, kteří žijí mimo Českosloven
sko.
FRANCIE. Dr. J. Hlávka, poslední potomek
ze slavné české rodiny lidumilů a vlastenců
(Hlávkova kolej a mnoho studentských nada
cí), člen Rady Svobodného Československa,
který žil a loni zemřel v Casablance v Maroku,
byl nyní převezen k poslednímu odpočinku do
Francie a pohřben v Chartrettes, poblíž Paříže
na tamnějším hřbitově. Dr. Hlávka byl velmi
činný v exilovém životě o měl mnoho přátel,
z nichž nevědí, že jeho tělesné pozůstatky byly
uloženy do země jíž zvolil za svou druhou
vlast lak dlouho, než se budou moci navrátit
do vlasti skutečné. Dr. Hlávka byl majitelem
velmi úspěšné importní a exportní společnosti
v Casablance, kterou nyní samostatné dále
vede vdova paní Nina Hlávková.

Číslo 9, říjen 1963

| Komentáře
Vystoupení československého ministra zahra
ničí Václava Davida ve všeobecné rozpravě
Valného shromáždění Spojených národů v
New Yorku nebylo šťastné a bylo zcela zby
tečné. David nepřispěl do rozpravy ani jedinou
vlastní myšlenkou a spokojil se tím, že pa
pouškoval po Gromykovi co ten řekl už před
ním, jenže ne tak diplomaticky. Kde už byl
Gromyko smířlivý, David ještě hrál na starou,
zapomenutou strunu zapřisáhlého nepřítele.
Hřímal proti západním mocnostem a oněm
kruhům na Západě, které prý připravují nové
vydání mnichovské politiky. Přimlouval se za
domnělé právo komunistické Číny zaujmout
místo ve Spojených národech, přičemž zřejmě
přehlédl jednak nejnovější ostré odsouzení
Činy Moskvou, jednak — a to je významnější
— přehledl,- že co soudruzi v Pekingu chystali
pro Československo, bylo neskonale horší než
Mnichov. Právě v těchto dnech zveřejnila přece
sovětská vláda mínění soudruha Tao Chu, čle
na ústředního výboru čínské komunistické stra
ny, který prohlásil, že se sice Čechoslováci
obávají zpustošení Československa v nukleár
ní válce, ale nicméně že musí být připraveni
obětovat se k všeobecnému dobru. Ministr Da
vid bez ohledu na to doporučuje, aby Čína
seděla ve Spojených národech... David mluvil
taky o Kubě a o pirátských a loupežných ak
cích proti ní. Čechoslováci, jejichž skladiště
jsou drancována a jejichž výrobky jdou na
Kubu zadarmo, zajisté vědí, co si myslit o lou
pežnících na Kubě. Zkrátka — bylo to po všech
stránkách nešťastné vystoupení.
*

V době brněnského mezinárodního veletrhu
byl na návštěvě v Československu americký
ministr obchodu Luther Hodges. Byla to prvá
návštěva člena americké vlády v Českosloven
sku od doby, co se komunisté zmocnili vlády
v naší zemi. Čs. komunistický režim, který o
plánované návštěvě amerického ministra ob
chodu dlouho mlčel a oznámil ji až teprve, kdy
Luther Hodges byl v Brně, připravil americké
mu ministrovi velmi zdvořilé přijetí. Nejprve čs.
ministr zahraničního obchodu Hamouz dával v
Brně na jeho počest slavnostní večeři, potom
ministr zahraničních věcí David v Praze slav
nostní oběd a také Antonín Novotný pozval
amerického hosta na Hradčany k rozhovoru.
Odkud náhle tolik pozorností, laskavosti a úcty
k členu americké vlády? Nemuseli jsme ani
dlouho Čekat na odpověď. Prozradil to britský
"Daily Telegraph", který s odvoláním na ne
méně významný pramen, jimž je sám čs. ministr
zahraničního obchodu Hamouz — oznámil, že
Československo chtělo by od USA získat dlou
hodobou půjčku, anebo dlouhodobý úvěr. Pro
stě, když jde o dolary, na strýčka Sama neza
pomněli oni čs. komunisté. Na americké straně
než učiní rozhodnutí jistě dobře zhodnotí, ko
mu taková pomoc poslouží.
Neblahého výročí — čtvrt století od mni
chovského diktátu — zneužila komunistická
propaganda, tisk a rozhlas k falešným úvahám
a komentářům. Falešným obrázkem byl i ko
mentář Milana Petra v pražském rozhlase o
jakési zradě buržoasie. V Československu kaž
dý dobře ví, že tehdy v tísnivých dnech záři
jových byl hotov bojovat národ celý. Ale ko
munistická propaganda by ráda nasadila psí
hlavu bonnské vládě a ráda by ji ztotožnila s
vládou nacistů. Komentátor pražského rozhla
su se nespokojil s odpovědí západoněmeckého
ministra zahraničí Schrodra, který na dotaz
zpravodaje československého rozhlasu Karla
Kincla o stanovisku bonnské vlády k mnichov
ské dohodě prohlásil:
„Politika západoněmecké vlády je založena
na stavu hranic z roku 1937."
To by mělo stačit i pražskému rozhlasu, ne
boť západoněmecký ministr zahraničí tím jasně
říká, že se bonnská vláda distancuje od mni
chovského diktátu. Místo tohoto uznání, vsak:
komentátor pražského rozhlasu Milan Petr pro
hlásil: „Jestliže se tedy dnes Bonn hlásí k hra
nicím z roku, 1937, pak to neznamená nic více
a nic méně, než boj o nové Mnichovy na účet
našich spojenců: Německé demokratické repu
bliky, Polska a Sovětského svazu."
Prostě soudruhům z pražského rozhlasu se
nikdy nezavděčíte. Když nemohou osočovat
německou spolkovou vládu v Bonnu z nějaké
ho revanšismu proti Československu — zpívají
písničku o tom, že německá spolková vláda
dosud neuznalo východní hranice z roku 1945.
V této době, kdy vzpomínáme neblahého vý
ročí mnichovského diktátu a slyšíme více než
kdy jindy volat „Už nikdy Mnichov"!, je třeba
říci, že Anglie a Francie, které měly podíl na
Mnichově, vyznaly se z této politické chyby a
udělaly vše, aby Mnichov odčinily. Českoslo-;
vensko bylo roku 1945 obnovenov předmnichov
ských hranicích. Ovšem jen na západě. Na vý
chodě Sovětský svaz obnovu Československa v
předmnichovských hranicích znemožnil tím, že
zabral Podkarpatskou Rus, ač závazně slíbil,
že Československo bude obnoveno v hranicích
z roku 1938.
To se ukázala Německá spolková republika,
která respektuje naše hranice z roku 1937,
konkrétnější než „bratrský Sovětský svaz"!

ČESKÉ SLOVO

Arcibiskup Beran propuštěn
Ve Čtvrtek 3. října 1963 došla do Vatikánu
zpráva, že pražský arcibiskup Josef Beran byl
propuštěn z internace, v níž byl po čtrnáct let,
od roku 1949, kdy odmítl složit slib vernosti
komunistickému režimu. Arcibiskupovi Beranovi
je 74 roků. Zároveň byli propuštěni brněnský
biskup Karel Skoupý, spišský biskup Ján Voj- j
taššák, titulární biskup Ladislav Hlad a olo-.
moucký světící biskup Stanislav Zela. Dr. Voj-•

faššák byl internován roku 1949, později byl
zatčen a v lednu 1951 komunistickým soudem
odsouzen k 251efému žaláři pro údajnou velczradu. Dr. Zela byl z podobných příčin odsouzen roku 1950 na tutéž dobu do žaláře,
Zprávu o propuštění arcibiskupa Berana i
ostatních biskupů potvrdila ještě téhož dne
ČTK. Avšak je otázkou, zda budou moci nastoupit svůj úřad.

PROKURÁTORSKÝM DEKRETEM

Proti čs. dělníkům zákonem
»Jen v Ostravském revíru zůstalo v pon
dělí 22. července doma 2359 horníků a ne
omluveně! Pražský rozhlas oznámil, že mí
sto do práce se šli koupat.« Zpráva v tisku.
Československé Národní shromáždění schvá
lilo letos v létě nový zákon, který svědčí o
tom, že vedení KSČ ještě stále uplatňuje staré
stalinské methody. Byl to vládní návrh zákona,
kterým se mění trestní zákon v ustanovení par.
203 o příživnictví. Zákon míří proti t. zv. absen
ci, fluktuaci, proti otevřené i skryté žebrotě a
může postihnout i osoby, které požadují peně
žité i věcné podpory od‘známých a příbuz
ných, vybírají zbytky v podnicích veřejného
stravování nebo v závodních jídelnách, využí
vají štědrosti podnapilých osob, prostředky k
obživě získávají prostitucí a pod. Jinými slovy
režim staví novým opatřením mimo zákon ab
senci a žebrotu, aniž tyto problémy v jádru
řešil. Je to další ukázka toho, že komunistický
systém nedovedl ani za 15 let vyřešit tyto so
ciální otázky, ačkoliv vždy tvrdil, že nový so
cialistický člověk těmito sociálními neduhy ne
bude trpět. A jako v minulosti opakuje se zná
má stalinská komunistická methoda: sociální
problémy se řeší násilím.
Dřívější ustanovení režimu o příživnictví
umožňovalo stíhat jen provinění proti pracovní
kázni a to jen před místním lidovým soudem
nebo před národním výborem. Rozsudek uklá
dal jen peněžité pokuty. Podle nového zákona
mohou být provinilci trestně stíhání a za trest
ný čin příživnictví může být uložen až trest
odnětí svobody v trvání tří let. Podle starého
stalinského zvyku mají se soudní přelíčení na
přklad s notorickými absentéry konat veřejně
přímo v závodech.
Je zapmové, že s podobným opatřením při
šel čs. komunistický režim už koncem června
1953, tedy krátce po likvidaci plzeňského děl
nického povstání. „Vláda" — napsalo tehdy
Rudé právo — „schválila se souhlasem presi
denta republiky, podle zákona o pětiletém
plánu, nařízení, které bude významným pomoc
níkem našich pracujících v boji za upevnění
pracovní kázně. Tím se ruší některé zastaralé
pracovně právní předpisy, které účinný boj
proti fluktuací a absenci nejen neumožňovaly,
ale naopak brzdily." Oznámení dále uvádí, že
nejvážnější případy absence a fluktuace, ze
jména zameškání čtyř směn, je každý vedoucí
podniku povinen oznámit prokurátorovi. Jest
liže vedoucí podniku takový případ neoznámí,
bude sám trestán.
Tento „prokurátorský dekrét", jak bylo toto
opatření čs. dělníky okamžitě označeno, zůstal
v platnosti jen asi týden. Ve všech závodech
vyvolal velký odpor a proto režim, stále ještě
pod dojmem plzeňských bouří, začal najednou
ustupoval. Pražský rozhlas najednou 7. čer
vence 1953 oznámil, že se vláda „na žádost
ÚRO" znovu svým nařízením zabývala a zru
šila je. Podle tohoto oznámení prý „záleží

nyní na dělnících, odborové organizaci a sprá
vách závodů, aby se postarali o dobrovolné
posilnění pracovní kázně, které postačí, aby
zaručilo rozvoj našeho národního hospodář
ství".
„Rudé právo" téhož dne napsalo: »Představenstvo ÚRO sebekriticky přiznává, že odbo
rové orgány, jak ústřední, tak svazové i zá
vodní, nevěnovaly otázkám pracovní discipli
ny takovou pozornost, jíž tyto problémy a je
jich řádné řešení pro výstavbu prosperující so
cialistické výroby vyžadují... Obrací se na
vládu a žádá, aby zhodnotila tento uvědo
mělý postoj pracujících, vyhověla návrhu před
stavenstva ÚRO a zrušila tu část vládního na
řízení ze dne 3. srpna 1953, která stanoví, aby
případy porušování pracovní discipliny byly
předávány prokurátorům a soudům ...«
Nuže to bylo roku 1953. Za deset let se tedy
ukázalo, že ani odbory ani správy závodů na
tento sociální problém nestačí a proto vláda
přišla znovu se svým prokurátorským bičem
na dělníky. Že to míní vážně, dokazuje již
řada soudních přelíčení, pří nichž vyšlo na
jevo, že dělník, který neomluveně vynechává
směny, dostane „zelené razítko bulače" do
svého občanského průkazu.
Komunisté už dávno před svým nastoupením
k moci tvrdili, že na příklad žebrota a prosti
tuce jsou sociální nemoci kapitalismu. Ve svých
propagačních traktátech pak slibovali, že dik
tatura proletariátu tyto sociální neduhy od
straní, protože socialistický člověk se už ne
bude muset uchylovat ani k žebrotě ani k pro
stituci. Po patnácti letech vlády komunistů v
Československa se však ukázalo, že komunis
mus tyto sociální nemoci nedovede řešit auto
maticky a že proto je nucen sahat k násilné
mu řešení problému. A nejen to: Sociálních ne
duhů v komunistickém systému přibylo. Najed
nou se objevila absence a fluktuace, a kromě
toho zjev, kterému komunisté říkají parazifismus. Nejsou to aní zbytky kapitalismu ani vý
sledky „reakčního spiknutí" proti komunistické
mu státu. Jsou to samozřejmé důsledky polootrockého a otrockého systému. V každé spo
lečnosti, ve které byl dělník nucen pracovat
těžce až do úmoru, aniž se mohl těšit z plodů
své práce, hledal občan soustavně cesty, jak
si život zpříjemnit a jak se alespoň dočasně
zbavit karabáče dohlížitelů.
V otrockém systému otroci hledali svobodu
i za cenu vlastního života. Ve feudálním reži
mu se poddaný snažil vyhnout práci na pán
ském, jak jen mohl. Byli jsme přesvědčeni, že
už i komunisté v Československu pochopili, že
žádný dělník na světě nebude s nadšením pra
covat sedm dní v týdnu, když to není k jeho
osobnímu prospěchu, a že jeho poměr k práci
nezmění ani sladké řeči o pracovní kázni nebo
o socialistické cti pracovat pro vlast, ani sebe
přísnější prokurátorské dekréty.
Vojtěch N. Duben

CO DŘÍVE Z MÍRY, DNES Z HEKTARU

Kolektivisace uškodila vinařství
Komunistická násilná kolektivisace, která roz-I
vrátila zemědělskou výrobu, zasáhla velmi nepříznivě i vinařské kraje. Na zkolektivisovaných
vinicích vyrábějí kolchozní družstva podstatně
méně, než dovedli soukromí vinaři. „Zemeděl- i

ská noviny" z 15. záři 1963 uveřejnily rozhovor
svého redaktora s předsedou kolchozního družsivá Velké Pavlovice u Hustopeče v Jihomoravském kraji o otázkách specifikace zemědělské výroby. Z článku citujeme:

xMy mluvíme o intenzitě našeho zemědělství.
Ale mám dojem, že jenom mluvíme a skuteč
nost je zcela opačná. Podívejte! Všude na
těchto vinicích se dříve sklízelo z míry tolik,
jako teď se sklízí z hektaru. To je cesta k in
tenzitě nebo k extenzitě? No samozřejmě, že
k extenzitě. Proč je tomu tak? Podívejte, my
dáme vinici všechno, co potřebuje. Strojená
hnojiva, postřiky, základní práci... jen jí už
nemůžeme dát to konečné... Tu pečlivou prá
ci, jako ji dávají tihle Iři (zbylí soukromníci, —
poznámka rod.), aby nám dala třikrát takový
výnos. Proč? Protože na 10 ha vinic, na 24.000
stromů meruněk, na 25 ha zeleniny, na 35 hek
tarů brambor, na 56 ha kukuřice a hlavně na
120 ho cukrcvky máme všeho všudy v rostlinné
výrobě 140 lidí. A víte kolik v průměru bychom
potřebovali lidí jenom na vinice? V průběhu
roku pět lidí na každý hektar a ve špíčkách
(kopačka, šplíchání, smítání) sedm lidí. To pak
bychom mohli mít všude takový výnos jako
zde.
Počítejte, kolik bychom potřebovali lidí, kdy
bychom chtěli sklízet tak jako se sklízelo dříve.
Pět stovek, anebo moderní vinice, kde by se

daly uplatnit stroje. Ale o tom raději ani ne
mluvme. Mně jde spíš o fa veliká slova o spe
cializaci našeho zemědělství a kdesi cosi. Mys
lím si, že málokteré družstvo má takové pod• ky pro specializaci jako naše. Ale musíme
mít 120 ha cukrovky. Chápu, že ji potřebujeme
pro export. Ale o kolik bychom mohli dovážet
méně vína, kdybychom mohli více práce věno
vat vinicím? Takhle nemůžeme mít ani pořádný
výnos cukrovky, ani vína. Protože to všechno
za žádnou cenu nestačíme.
Ale co hlavního. Podívejte se. Jistě víte, že
budeme-li chtít, aby nám vinice rodila, musíme
ji aspoň jednou za tři roky dát těch tři sta
metráků hnoje. To znamená, že bychom mu
seli každým rokem hnojit 33 ha vinic. Ale my
nemůžeme vyhnojif víc než 5 hektarů, protože
všechen hnůj musíme dávat pod řípu. Tož jaký
výnos vína potom můžeme Čekat? A pokud jde
o strojená hnojivá? Každý v obci vám řekne,
že má-li meruňka rodil, potřebuje přihnojovat.
A my, prosím, jsme za celou dobu trvání druž
stva nemohli dát jednomu z našich čtyřiadva
ceti tisíc meruňkových stromů ani kilogram. Jak
pak hovořit o intenzitě zemědělské výroby?«

Strona 5.

Dominik Čipera
Z Kanady došla smutná zpráva, že 3. září
1963 zemřel v Trentonu, Ontario, jeden z před
ních budovatelů Baťových závodů ze Zlíně
Dominik Čipera. Zesnulý, který měsíc před
smrti oslavil sedmdesátiny, byl po dlouhá léta
hlavním spolupracovníkem Tomáše Baťi, který
mu svěřil administrativní řízení podniků. Tehdy
se Dominik Čipera osvědčil jako skvělý finanč
ník, organisátor o odvážný řiditel velkého piůmyslového kolosu. Zesnulý byl třináct let sta
rostou města Zlína až do chvíle, kdy město
bylo obsazeno rudou armádou a kdy se jeho
vedení zmocnili komunisté.
V osudových dobách pro republiku roku 1938
se Dominik Čipera stal ministrem veřejných
prací, kde během svého tříletého působení při
pravoval plány pro rozsáhlé veřejné stavby po
válce, již, jak byl přesvědčen nacisté prohrají.
Po komunistickém puči 1948 Dominik Čipera
se usadil se svou rodinou v Kanadě, kde se
stal poradcem Tomáše Baťi ml., který mu svěřil
též speciální úkol rozšířit obchod Baťových zá
vodů v jihoamerických zemích. V posledních
letech by) Dominik Čipera postižen několika
srdečnými záchvaty, z nichž poslední 3. září se
mu stal osudným. Byl pohřben na hřbitově ve
Frankfordu nedaleko od Batawy, jak si to přál.
Uveřejňujeme malou vzpomínku jednoho z jeho
bývalých spolupracovníků a osobních přátel,
kterých měl zemřelý mnoho.
*
Z baťovskej Batawy do Frankfordu sotva na
strelenie a jednako viem, že prichádzam poz
dě. V mestečku s nejedným kostolom stačí za
bočiť cez most nad riekou Trent, potom ešte
trošičku doprava a už som pred prázdnym
vchodom do kostelíčka a v zelenej zahradě
tajov života a smrtí. Mierny briežok nestačí
zakryť čerstvý hrob. Prohavá vôňa vädnúcich
cenov sa mieša s korenistým teplom prehria
teho kanadského indiánskeho leta ... Dokola
nikoho, jednako cítim, že nie som tu sám...
Ako zo zastretého zabudnutia oživujú rodné
tváre, s ktorými sme sa tu tak dvojnásobne
smutne, od vlasti odrezaní, lúčievali... A hľa
medzi nimi celkom svieži úsmev dobrotivých
očú spoza ťažkých okuliarov... Nemôže to
byť predsa nikto iný ako ... bývalý môj veľký
a skromný batawský sused...? Prikročil by
som k nemu — je ako z iného sveta. Podal by
som mu ruku — každá rozlúčka bolí... Nesta
čím zakývať na pozdrav — už sa tajuplná vi
dina stráca... Ticho frankfordského cintorína
je narušené hukotom európskeho veľkomesta
natoľko, že prichodí už len domyslieť: Nech je
dobrému československému vlastencovi, prvo
triednemu odborníkovi, nezlomenému exulan
tovi a čistému človekovi Dominikovi Čiperovi
kanadská zem ľahká...!
dr.

„SEZNAM ZÁVODŮ,
ODSOUZENÝCH K LIKVIDACI"
Bez ohledu na skutečnost, že zrušení závodu,
přesunutí jeho zaměstnanců, kteří v závode
pracují již desetiletí jinam, není jen tak jedno
duchá věc, rozhodla vláda (ještě V. Širokého),
vlastně schválila bez ohledu na lidi, seznam
závodů, které budou v Československu zruše
ny. A tajně schválila. Až teprve bouře nesou
hlasu a nespokojeností ukazují, jak daleko
sáhlé je to rozhodnutí a teprve tyto projevy
nesouhlasu vynesly rozhodnutí vlády na veřej
nost. Nyní se musí veřejná správa, odbory a
sama vláda zabývat důsledky svého rozhod
nutí, neboť, jak se u komunistů při jejich turec
kém hospodaření iařka pravidelně stává, stra
na a vláda rozhodly a o lidi se nestarají. Do
jaké míry souvisí toto rozhodnutí o likvidaci
celé řady i velkých závodů a celých průmyslo
vých odvětví s hospodářským plánováním a
rozdělováním výroby mezi komunistické státy,
zatím ještě není možno říci. Názorným příkla
dem pro toto nové a bezohledné komunistické
plánování a hospodaření je nařízení o zrušení
Uixcvých chemických závodů v Ostravě. Tyto
chemické závody zpracovávají 105.000 lun kok
sárenského benzolu a leží bezprostředně v sou
sedství Vítkovických železáren, které mají být
po likvidaci Urxových závodů o jejich plochu
zvětšeny. Urxovy závody prý jsou zastaralé a
mají vysoké výrobní náklady a proto mají být
do roku 1970 zrušeny.
Čs. komunistická vláda říká, že Urxovy zá
vody má nahradit moderní chemický kombinát
ve Valašském Meziříčí, který má zpracovával
ročně 106 tisíc tun koksárenského benzolu jen
s polovičním stavem zaměstnanců, než jaký
mají dnes Urxovy závody. Ale výstavba che
mického kombinátu ve Valašském Meziříčí se
nebezpečně zpožďuje, nebude do roku 1970
hotova — a výroba v Urxových závodech má
být v tomto roce likvidována.
Ale hlavní otázka je: co s lidmi po likvidaci
Urxových závodů v Ostravě? O zastavení vý
roby a likvidaci závodů se se zaměstnanci vů
bec nemluví — stěžují si odbory. A následují
ostré protesty u odborů a dokonce i na ústřed
ní výbor KSČ. A to se netýká jen Urxových,
ale i jiných závodů, které mají být zrušeny.
Začíná tedy v československém hospodářství
nová a bouřlivá éra: výroba celých průmyslo
vých odvětví bude koncentrována, rušena, zá
vody přemísťovány a komunistickou stranu ani
vládu nezajímá co s lidmi.
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Přehled sportovních aktualit

Čs. lehcí atleti stále výše, dále a rychleji
Artistické vložky fotbalisty Kučery v pražské
premiéře IX. ročníku Poháru evropských mistru
Dukla Praha — FC La Valetfa 6:0 (2:0)
zatímco už v 1. kole IX. ročníku Pohání
evropských místiů muselo proti sobě nastou
pil několik předních evropských mužstev (Reál
Madrid — Glasgow Rangers a Everton — Inter
Miláno), měl čs. přeborník Dukla Praha štěstí
ve vylosování, neboť mu byl určen za sou
peře mistr Malty PC La Valetta, který nedo
sahuje nikterak zvláštní fotbalové úrovně1
Pražané také léto výhody náležitě využili a
porazili v Praze na Julisce tohoto svého sou
peře více než rozdíleni třídy 6:0, a to ještě
nutno poznamenat, že kdyby vnikali už od za
čátku střetnuti do maltského obranného valu
svými rychlými křídly jako v druhém polo
času a nesnažili ze proniknout plně obsazeným
středem, byl by asi výsledek dvojciferný. Cs.
mistr velkou většinu utkáni hrál na půli soupere, který se proti drtivé převaze bránil až o
devíti lidech. Jelikož hosté z Malty hráli velmi
slušně, mohli si fotbalisté pražské Dukly vy
zkoušet svou technickou dovednost v ovládáni
a vedení míče. V lom vynikal nad ostatní mla
dý Kučera (levá spojka), jehož artistické kous
ky připomínaly divákům akce amerických profesionálních košíkářů Karlem Globbetrotters,
kteří nedávno startovali v Praze. Kučera, který
vsítil v tomto utkání přesně polovinu gólů, je
prý opět v takové formě, v jaké byl ureu dvě
ma roky na mezinárodním turnaji v New Yor
ku. O jeho výkonu v utkání s La Valettou i v
mistrovských zápasech 1. čs. ligy píší čs. novi
náři v superlativech. — Pražská Dukla tedy
odjíždí k odvetnému střetnutí na Maltu s šestibrankovým náskokem, takže už má zcela ur
čitě zajištěnou účast v hlavním kole PEM.
Dělat však z tohoto výsledku nějaké závěry
pro další boje Pražanů v této nejpopulárnější
soutěži Evropy by jistě nebylo na místě, ne
boť FC La Valetla byla skutečně jen slabším
sparringpartnerem, a jen tak lze i pražskou
premiéru posuzovat!
Diskař Danek
už čtyřikrát nad šedesátimefrovou hranici
Letošní, předolympijská sezóna, která se už
pomalu blíží k svému závěru, poukázala bez
pochyby na vzestupnou formu čs. lehké atleti
ky. Po několika letech se letos opět jména
Čechoslováků objevila v lehkoatletickém od
borném tisku jako tomu bylo za Zátopkovy
éry, a to už je co říci! Nejlepším čs. lehkým
atletem r. 1963 je 26-letý brněnský diskař Lud
vik Danek, který po sérii skvělých úspěchů
hodil v neděli 8. záři při ligovém trojutkání
Slavie Praha — Sparta Praha — ZJŠ Brno ve
Vršovicích i za nepříznivého větru 60,97 m,
čLmž zlepšil o 93 cm svůj vlastní čs. rekord,
vytvořený 2. června v Košicích. Daněk sice
zůstal ještě 67 cm za evropským rekordem
Rusa Vladimíra Trušeněva z i. 1962, ale i tak
je stálostí formy v evropském měřítku nej
vyrovnanějším diskařem všech dob. Vždyť jak
evropský rekordman Truseněv (61,64 m), tak
i další dva »šedesátimetroví« evropští diskaři:
Maďar Sečeny (60,66 m) a Polák Piatkowski
(60,47 m) překonali tuto kdysi hranici diskař
ských snů jen jednou, Čechoslovák L. Danek
už během jedné sezóny čtyřikrát: v Košicích
hodil 60,04 m, na mistrovství republiky v
Hradci Králové 60,00 m, v Praze-Vršovicích
60,97 m a v mezistátním utkání CSR — Ukra
jina v Kyjevě 60,96 m. Toto všechno jsou vý
kony, které Danka zařadily k nejlepším svě
tovým diskařům. Vždyť lepších hodů dosáhli
už jen čtyři Američané: Oerter (62,62 m,)
Silvester (62,37 m), Babka (českého původu —
62,10 m), Humphreyes (62,00 m) a Rus Truse
něv. Podle názoru trenéra Vrábla i dalších čs.
lehkoatletických odborníků, netekl Daněk ani
v Praze své poslední slovo. V posledních tý
dnech se mu konečně podařlo vyřešit i bytový
problém: prestehoval se ze Žebrová do Brna,
kam musel dlouhá léta denně dojíždět, a tak
mu nyní jistě zbude i více času na trénink, a
závěrečnou přípravu na olympiádu v Tokiu.
Jeho technicky vybroušená otočka a dynamic
ký odhod pak »pícdvidaji«, že Truseněvův ev
ropský rekord je ve vážném nebezpečí.
Tyčka? Tomášek a překážka? Zháňal
v čs. rekordech
Na Ústředním stadionu města Kyjeva vybo
jovali čs. lehcí atleti ve dnech 14.—15. záií
třetí a poslední mezistátní utkání sezóny, ve
kterém prohráli s Ukrajinci těsně 105:108 bo
dům, když o jejich porážce rozhodla až posled
ní disciplina, štafetový závod na 4X400 m.
/Ačkoli v tomto střetnutí zklamali dálkaři a
trojskokani, plece jen průběh utkání poukázal,
že čs. lehká atletika opět pokročila. Třebaže se
lo neprojevilo nu konečném efektu ve výsled
ku, výkony to dokazují. Kromě skvělého hodu
Ludvíka Danka 60,96 m, kterým zůstal jen
1 cm za svým národním rekordem, byli tu nejúspěšnějši tyčkař Tomášek a prekážkar Zháňal.
Oba dva vytvoidi nové čs. rekordy: tyčkař
Rudolf Tomášek se přehoupl přes laťku na
485 cm, čímž zlepšil svůj vlastní národní re
kord o 5 cm. Skoda jen, že houstnoucí tma za
bránila Tomáškovi v ještě větším úspěchu na
4,95 m, ale jeho nynější forma dává naději, žu
se toho můžeme ještě letos dočkat. Druhého
pěkného výsledku dosáhl prekážkar Zháňal,
který sice v závodě na 3.000 m přek. doběhl
do cíle až druhý za Rusem Dmitrijevcm, ale
časem 8:39,8 min. zlepšil o 2,4 vt. dosavadní
čs. rekord, vytvořeny před pěti roky Brlicou.
— K porážce čs. lehkoatletického družstva v
Kyjevě nutno zdůraznit, že nebyla docela re
gulérní, a to ze dvou důvodů: 1. sovětští roz
hodčí uznali ukrajinskému tyčkaři Bliznécovovi (přiznala to i Mladá fronta!) za platný
třetí pokus na výšce 4,60 m. třebaže mu tyč
- propadla*: pod laťku, a tak druhé místo v této
disciplině měl správně obsadit čs. tyčkař Jin-

dra (skočil 4,40 m na 2. pokus, Blizněcov na
třetí) a Blizněcov měl být až třetí: 2. v zá
vodě na 400 m mělo být podle názoru expertů
poradí na 3. a 4. místě obrácené (třetí měl být
čs. čtvrtkař Vána a na 4. miste Ukrajinec Při
viň), a to by znamenalo těsné vítězství ČSR.
Vždyť si v tomto směru postěžoval i redaktor

Kučera upravuje stav utkání Dukla Praha —
FC La Valetta na 3:0

Mladé fronty, když napsal: „Škoda, že tu ne
byla .cílová kamera'. Prosté oko přece jen
prokazatelně nepostřehne milimetrové rozdíly
při dobězídi a proti verdiktům rozhodčích
(Váňa by byl patrně třetí) není odvolání!«
První letošní porážka čs. lehkých afletek
v Kyjevě
Čs. lehkoatletické družstvo žen po letošních
suverénních vítězstvích nad Rumunskem a Ju
goslávií prohrálo v posledním mezistátním ut
kání předolympijská sezóny s teamem Ukraji
ny zbytečně 56:61 b.! Ríkám-li zbytečně, mám
v tomto případě ha mysli tu skutečnost, že
vedoucí čs. lehké atletiky vyslali nejlepší čs.
koulařku Jamborovou místo do Kyjeva na bez
významný podnik tzv. československých her
do Prahy, kde Jamborová vyhrála tuto svou
speciální disciplinu výkonem 15,20 m, což by
jí v Kyjevě stačilo k suverénnímu vítězství.
Druhým handicapem čs. družstva byla v Ky
jevě neúčast nejlepší čs. dálkařky Vlasty Při
krylové, — a tak při účasti těchto dvou atletek
muselo čs. družstvo vyhrát. Stejně jako v ut
kání s Jugoslávií, dosáhly i v Kyjevě nejlep
šího výkonu čs. sprinterky, které zaběhly šta
fetu 4X100 m za 46,4 vt., čímž zlepšily výkon
z Lublaně o 0,1 vt.
„Mezinárodní trofej" z ČSR nečekaně
do východního Německa
Na náročné, ale za každého počasí sjízdné
trati v okolí Špindlerova Mlýna se jela v prv
ním zářijovém týdnu 38. Sestidenní motocyklo
vá soutěž, která skončila velkou sensací! Ví

tězj „Mezinárodní lrofcje« se nestaly favorisovaně teamy ČSR, západního Německa či Velké
Británie, ale nečekané družstvo východního
Německa. A^ýchodonémečlí motocyklisté: Uhling, Lolir, Weber, Salewski, Uhlmann a Baumann na strojích MZ (Molorradwerk Zschopau)
projeli spolu s Italy trať Šestidenni bez trest
ných bodů a o jejich světovém prvenství se
rozhodlo v závěrečné půlhodinové rychlostní
zkoušce na silnici. Čs. družstvo, které od r.
1947 získalo tuto cennou trofej sedmkrát a
Stříbrnou vázu devětkrát, vyšlo tentokrát na
prázdno. Čs. trophy-team, který jel na strojích
Jawa a ČZ, udržel čtyři dny krok s východo
německými a italskými teamy. Předposlední,
pátý den, byl však pro něho černým dnem.
Člen čs. družstva František Hoífer na Jawě
měl několik kilometrů po startu páté etapy po
výjezdu na Stoh u bud na Klínovkách kolisi
s Angličanem Millerem. Otřesen několika
odřeninami a vnitrním zraněním se zdržel a za
opožděný dvouminutový příjezd do první
časové kontroly v Peci dostal dva trestné bo
dy, a tím čs. družstvo bylo odsunuto až na
3. místo. — Také v soutěži o Stříbrnou vázu
se Čechoslovákům nedařilo! Zde obě čs. druž
stva byla vyřazena ze závěrečných bojů pro
defekty na strojích CZ. Vesměs šlo o poruchu
ložiska převodovky. A tak se znovu potvrdilo,
že čs. družstvo neumí na domácí půdě v této
tzv. olympiádě motoristů zvítězit: v r. 1955 ve
Zlíně a o dva roky později ve Špindlerově
xMlýně vyhráli Šestidenni západoněmečtí moto
cyklisté, letos pak východoněmecký team. —
Konečné pořadí o Mezinárodní trofej: 1. Vý
chodní Německo, 2. Itálie (oba bez trestných
bodů); 3. CSR 2 t. b.; 4. SSSR 239 t. b.; 5. Zá
padní Německo 700 t. b.; 6. Polsko 1.123 t. b.;
7. Velká Británie 1.200 t. b.; 8. Švédsko 1.276
t. b.
Bronzová medajle čs. vzpěrače Zdražily
ve Stockholmu
Teprve po druhé v historii našeho vzpěrač
ského sportu mohla letos tzv. čs. vzpěračská
sekce vyslat na mistrovství světa do Stockhol
mu světového rekordmana! Po Václavovi Pšeníčkoví, který v době první republiky patřil k
najslávnejším postavám světového vzpěrač
ského sportu, je to nyní H. Zdražila. Nadějný
Zdražila, vzpěrač střední váhy, který už na
jaře letošního roku výkonem 173,5 kg vytvořil
nový světový rekord v nadhozu, získal nyní
ve Stockholmu bronzovou medajli, když vze
přel v olympijském trojboji 422,5 kg. Zdražila
je tak po deseti letech prvním vzpěračem,
který přivezl domů medajli. Skoda jen, že měl
slabší první disciplinu — soupažný tah —, ve
kterém dosáhl pouze 125 kg (byl až 12.) a lak
si jeho největší rivalové mistr světa Rus Ku-

Křížovka „Českého Slova”
Vodorovně: 1. přívlastek první republiky; 2.
druh hada, fr. ulice, 3. část těía, karty, pas bez
vnitra; 4. zákeřná nemoc, důvtip, ne barana,
obr.; 5. argon mezi 2 jody, slov, citoslovce,
předložka; 6. nár. shromáždění, lat. výmluvný;
7. sestavil slovy; 11. orig. název Irska, obyva
telé pralesa, souhlásky Míšně; 12. panovnický,
zkr. tělocvič, spolku; 13. lat. bůžkové, římský
peníz, neon a argon; 14. středověké sídlo pa■ pežů, slov, kartáče; 15. lat. rozum, franc. zkr.
Spojených států, habešský titul; 166. německý
autoklub, angl. účet; 17. konec kluků, popravčí,
stát Asie, orig.; 18. volba, dohoda.
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Kolmo: A. slov, proklamace za ČSR (dvě
slova); B. slavná cesta čs. legií, asij. řeka; C.
muž. živočichové, vzácnost; D. slov, jaké, lat.
spojka, žalostný; E. řec. písmeno, čs. řeka,
kyslík, síra, dusík, kyslík, zkr. ablativu; F. yirium
a dusík pracoval ve mlýně, konec rus. jmen,
řec. bohyně; G. otázka, arab. muž. jméno,
muž mimo zákona; H. ostrov pouště, zkr. unce,
fon., uran, uhlík, jod; I. arab, člen, lat. čím,
kyslík, dusík, fosfor; J. plos, míra, projev ra
dostí, čes. básník; K. namáhavá, spoluzaklada
tel ČSR; L. utvořil se 28.10.1918 (dvě slova).
Poznámka: qu ~ jedno pole.
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rynov a Maďar Huszka udělali v této disci
plině dostatečný náskok. Zdražila vzepřel ta
hem 125 kg, trhem 132,5 kg (nejlepší výkon
světového šampionátu) a nadhozem 165 kg. —
Kromě Zdražily startovali na mistrovství světa
ve Stockholmu ještě další tři čs. vzpěrači: 27Ictý Zdenek Otáhal z Plzně vzepřel v lehké
váze čs. rekord 382,5 kg a umístil se pátý, —
Josef Menšík byl v pérové váze šestý a junior
Josef Stehno ve střední váze 15,, takže čs.
družstvo se dělilo v celkové klasifikací ná
rodů s representanty Velké Británie o šesté a
sedmé místo. — Tri tituly mistrů světa získali
Rusové (Vachonin vyhrál baniam, Kurynov
střední váhu a Vlasov těžkou váhu), v pérové
váze dostal zlatou medajli Japonec Mijake, v
lehké váze Polák Zieliňski, v lehkotěžké Ma
ďar Veres a ve středotežké váze obhájil titul
mistra světa Martin z Velké Británie. •—• Stockholmské mistrovství světa přineslo celkem
sedm světových rekordů.
Nedobrovolná koupel čs. veslařky A. Posilové
na evropském míslrovsiví v Moskvě
Po velkém úspěchu čs. veslařů na srpnovém
mistrovství Evropy v Kodani se očekávalo, že
i čs. represenlantky čestně obstojí na jubilej
ním X. evropském šampionátu v Moskvě a že
si udrží postavení v ženském veslařském spor
tu, získané před rokem jednou zlatou a jednou
bronzovou medajli v Berlíně-Grúnau. Ale ne
stalo se tak. Cs. čtyřka s kormidelníci (Brožo
vá, Bauerová, Kniřová, Suchá s k. Ksandrovou)
si sice hned v prvním závěrečném závodě vy.
bojovala nečekaně bronzovou medajli, když
dojela do cíle treti za družstvy SSSR a Ru
munska, ale ostatní čs. veslařky neuspěly. Skifajka Alena Posilová, která zde měla obhajo
vat titul mistryně Evropy, vyhrála hladce rozjížďku soutěže jednotlivkyň a nastupovala i
na start finále jako hlavní kandidátka zlaté
medajle. Měla dokonce skvělý start a po
200 m se ujala vedení. Krátce po té se však
dostala k okrají dráhy a jedním veslem zava
dila o bójku. Ve snaze vyrovnat loď chtěla
druhé veslo ponořit hlouběji do vody, vy
klouzlo jí však z tzv. havlinky a to vždy zna
mená ztrátu stability a zvrhnuti lodě. Motoro
vý člun sice Posllovu hned vylovil, ale zatím
už bylo o mistryni Evropy (stala se ji Ruska
Konstantinové) rozhodnuto. Když pak ani čs.
osma nedovedla opakovat svůj úspěch z loň
ského roku (získala tehdy bronzovou medajli)
a dojela až čtvrtá a párová čtyřka obsadila
dokonce až páté místo, bylo čs. družstvo žen
odsunuto na 5. místo za veslařky SSSR (získa
ly všedi pět titulů), Německa, Rumunska a
Maďarska.
Pepa íYiaiecek čestným předsedou

Na sportovních hřištích Baťových závodů v
americkém Belcampu ve státě Maryland pro
bíhal v prvním zářijovém weekendu li. sjezd
československých sportovců žijících v zahra
ničí, kterého se zúčastnilo na 300 sportovců a
trenérů exulantů. Ti po dva dny bojovali o
prvenství v kopané, v tenisu, ve stolním teni
su, v odbíjené, v golfu, a na pořadu zde byla
i ukázková jízda na vodních lyžích. Hlavním
bodem sjezdu však bylo ustaveni Svazu česko
slovenských sportovců v zahraniči. Do výboru
této vrcholné instituce sporlovců-exulantú byli
zvoleni: předsedou dr. Z. Peters, sekretářem
Jan Petlička, a čestným předsedou byl zvolen
náš nejpopulárnější hokejista Pepa Maleček.
Sekretariát Svazu československých sportovců
v zahraničí má adresu: Peters, 80-09, 3o Aventip J^ckson Hninhls. N. Y.. USA.
V Plzni: ČSR — Francie v kopané 4:0 (2:0)
Mladé representační mužstvo tzv. olympio
niků sehrálo na svátek, sv. Václava v západo
české metropoli první kvalifikační střetnutí
pro olympijské hry r. 1964 v Tokiu, ve kterém
zvítězilo nad Francouzi 4:0, a zajistilo si tak
s velkou pravděpodobností dostatečný náskok
k odvetnému utkaní 27. října v městě Pottor-',
vzdáleném asi 200 km jihozápadně od Paříže.
Střelci branek čs. teamu, který předvedl líbi
vou kopanou a měl po celých 90 minut pře
vahu, bylí: Brumovský, Matlák (z pokutového
knnnk Nenomuckv a Píša.
V La Valeitě (Malta):
Dukla Praha — FC La Valetta 2:0 (0:0)
Čs. fotbalový přeborník Dukla Praha po
pražském vítězství 6:0, vyhrál v neděli 29. záii
na Maltě i odvetu brankami Gelety a levého
křidelního útočníka Jelínka 2:0, a postoupil
tak do hlavního kola IX. ročníku Poháru ev
ropských mistrů. Nejlepším mužem Pražanů
byl tcntokiál brankář Pavlis, který zneškodnil
několik vyložených šancí maltských fotbalistů.
V Praze: Rudolf Vytlačil zbaven funkce
Předsednictvo Ústřední sekce čs. kopané na
svém posledním zasedání v Praze rozhodlo,
aby funkci trenéra čs. fotbalového národního
mužstva vykonával dr. Václav Jíra (trenér Bohemians) a dosavadní trenér Rudolf Vytlačil
byl pověřen jen vedením olympijského teamu
Telegraficky
Zatímco z Maďarska a ze SSSR přijely na
IV. Universiádu do brazilského města Porto
Alegro 70—80 členné výpravy, startovali čs.
studenti pouze ve třech soutěžích: v tenisu ob
hájila titul akademické mistryně světa Jitka
Hořčičková, která ve finále dámské dvouhry
porazila sovětskou přebornici Jermolovou 2:6,
6:4 a 6:0, — Vlasta Přikrylová získala stříbr
nou medajli ve skoku dalekém, když výkonem
5,71 m obsadila druhé místo za Ruskou Sčelkanovou, a družstvo odbijenkařů skončilo v
turnaji rovněž na 2. místě za SSSR. — Při prí
ležitosti 70. výročí založeni obou nejslavněj
ších čs. fotbalových klubů AC Sparty a SK
Slavie dojde 5. října v Praze na Letné k přá
telskému střetnutí bývalých hvězd obou muž
stev. — Tradiční plochodrážní závody o tzv.
Zlatou přilbu, které se poprvé jely už v r.
1929, vyhrál na travnaté tratí pardubické
steeplechase Čechoslovák A. Kasper na plochodrážním ESU, před Angličanem Tatumen. Na
následky zraněni v tomto závodě zemřel čs.
motocyklista Antonín Vilde, který tak je už
pátou obětí v historii pardubické Zlaté přilbv.
KDM
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ČESKÉ SLOVO
Brno. Letošního V. brněnského Mezinárodní-1

se zúčastnilo přes 600 vystavova
Čemu se doma smějí hotelůveletrhu
ze 44 zemí. Za 15 dnů navštívilo veletrh
Pracovník československého zahraničního i
obchodu se vrátil z ciziny a potká na hlavním
nádraží kamaráda.
^Člověče, kdes byl?«
>'Ale byl jsem v Hamburku, Kodani, Paříži,
Londýně...«
»A cos tam, člověče dělal?"
»Byl jsem vyslán, abych pozoroval smrt ka
pitalismu."
kNo, a?«
»Krúsná smrt, kamaráde, krásná smrt!«
*
Na schůzi závodní rady má projev tajemník
odborové rady. Bojuje silně proti revisionismu
a levém úchylkářství. Praví:
।
»I když tu a tam máme nedostatek brambor
a zeleniny a másla a podobně, nebo když třeba
tu a tam není chleba, to není důvod, abychom
se zříkali socialismu a výdobytků revoluce. 1
při těchto nedostatcích musí mít každý z nás
pravé vlastenectví v těle, a když není co žrát,
musí si utáhnout pásek ...«
»Soudruhu tajemníku, kde se dostane dneska
pásek?«
*
Jedna soudružka se vážně rozčilila v obcho
dě s ovocem:
>'To je přeci podvod, jak se můžete opovážit
napsat na tuhleta jabka „jižní ovoce"?«
»Ale, to je v pořádku, soudružko", chlácholil
ji vedoucí, vtahleta jabka jsou opravdu od
Budějovic!"

VŠEM ODBĚRATELŮM ČESKÉHO SLOVA!
Snažíme se na přání svých odběratelů o
zrychlení dopravy českého Slova do USA a
Kanady. Čtenářům, kteří si přejí mít České
Slovo co nejdříve, doporučujeme, aby se při
hlásili k odběru leteckou poštou. Obdrží jej
již čtvrtý, případně pátý den po vydání. Po
stačí, když při úhradě předplatného na rok
1964 poukážete našemu zástupci v USA, anebo
v Kanadě obnos pět a půl dolaru.
Všecky ostatní odběratele snažně prosíme,
aby — pokud lak ještě neučinili — vyrovnali
nedoplatky a zajistili si tak dodávku listu.
Upozorňujeme čtenáře, že podobně jako mi
nule, i letos uveřejníme v prosincovém čísle
obvyklé vánoční blahopřání za režijní popla
tek v hodnotě jednoho US dolaru. Objednávky
přijímají naši zástupci, anebo přímo admini
strace Českého Slova v Mnichově do 20. listo
padu t. r.
ADMINISTRACE

Zprávy z měst a krajů
TO BYLO HUB JAKO HUB!
Když koncem srpna a začátkem září — po
týdnech vyčerpávajícího sucha — se po vydat
ných déštích zapařila země — nastala pro hou
baře zcela neobvyklá žeň a to po celé
střední Evropě. Kde kdo sbíral houby. Zprávy
z Československa potvrzují, že jich tam byla
letos mimořádná úroda. Největší výskyt hub
se hlásil z Brd, dále z okolí Kladna, z někte
rých míst jižních Cech, Šumavy a vůbec nej
více ze středního Slovenska. Jaký druh? Hod
ně bylo hříbků, především suchohřib hnědý
(panský hříbek), strakoš, ryzce a václavky.
Některé české a slovenské lesy vydaly vskut
ku neobvyklé dary, pravé rarity. V lesích mezi
Ostrovačicemi a Rosicemi (nedaleko místa dě
je Mrštíkovy Pohádky máje), vydala příroda
hřib, který vážil dvě a půl kilo a průměr jeho
klobouku měřil 32 centimetrů. V lesích u Kro
měříže — a, to není vůbec žádná houbařská
latina — našli druh houby, která měla obro
vitý klobouk o průměru téměř jednoho metru!
Trhy byly v těch dnech vpravdě zavaleny hou
bami a na pražském trhu bylo v jediném dní
na dvacetpět metráků! Ani ti nejslarší lidé ne
pamatují takové houbařské nadělení.

Praha. Podle čs. tisku se podařilo odborní
kům přírodovědecké fakulty Karlovy university
odhalit skutečný základní kámen Národního
divadla. Z kamene byla odstraněna deska a
nalezena byla schránka s pamětními dokumen
ty. Po otevření kovové schránky o rozměrech
58X40X22 cm vyňal její obsah ředitel Národ
ního divadla B. Prokoš. Podle záznamů měla
schránka obsahovat text zakládací listiny v zaleíované trubici, peníze, noviny a časopisy a
kamínky z Husovy cely v Kostnici. Tiskoviny
včetně zakládací listiny podlehly za téměř slo
let zkáze, k níž značnou měrou přispěla podle
všech pravděpodobností i rozvodněná Vltava,
která několikrát zatopila spodní prostory Ná
rodního divadla. Přes tuto nepříjemnou okol
nost znamená objevení základního kamene
Národního divadla velký přínos k osvěžení hi
storie vzniku naší první scény.
Strakonice. Do musea ve Volyni byl uložen
pivní náčrtek budovy pražského Národního di
vadlo. Autor těchto drobných tužkových kre
seb, arch. Josef Vítek je pochován v nedale
kých Malenicích. Vzácná památka se našla v
pozůstalosti
jindřichohradeckého
archiváře
Františka Teplého teprve nyní, 18 let po jeho
smrti.
České Budějovice. V Malenicích bude odha
lena busta staviteli Národního divadla arch. J.
Zítkovi.
Železný Brod. Zdejší skláři zhotovili 30 cm
vysoký pohár, určený jako dar ministerstva
školství a kultury papeži Pavlu VI. Na návrh
výtvarníka, Jindřicha Doksteina je pohár oz
doben rytinou Cyrila a Metoděje, která při
pomíná letošní 1100. výročí jejich příchodu na
Moravu.

pres 800 tisíc lidí, mezi nimi bylo 30 tisíc za
hraničních hostů.
Ktomčriž. Občané města vzpomněli nedoži
tých devadesátých narozenin svého rodáka
Maxe Svábinského. Pietni vzpomínka se konala
v historické radnici, kde byla výstava 120 nejvýznamnějších umělcových prací.
Praha. V pražském tisku jsme četli o tom, co
všecko má být v Praze zlepšeno do roku 1965,
kdy budou jubilejní oslavy dvacátého výročí
osvobození. Tak především se připravuje úpra
va strahovského areálu a území studentské
čtvrti. Okolí plaveckého stadionu v Podolí má
být upraveno v příštím roce. V rekreační obla
sti v Hostivaři skončí zalesnovací práce, bude
dokončena sadová úprava a upraveny odde
chové plochy. Zelený pás Petřín — Bílá Hora
bude (ozšířen o 62 hektarů. V plánu je též
úprava západní části sadů na Letné a zároveň
obnova Hanavského pavilonu odkud je pře
krásná vyhlídka na Prahu a na mosty přes
Vltavu. Další sadovou úpravou se vytvoří sou
vislý pás na jižním svahu Letně. Dále bude
upraveno malostranské nábřeží mezi mostem
Mánesovým a Karlovým.
Domažlice. Při očišťování prostranství kolem
mlékárny objevili tam pracující dělníci neporu
šený gotický portál. Byly přitom odkryty velmi
zajímavé gotické fresky z druhé poloviny 15.
století s figurálními náměty a skupinou Ukřižo
váni.
Brno. Brněnská filharmonie uspořádá zájezd
do Itálie, kde bude mít koncem listopadu a
začátkem prosince.patnáct koncertů.
Praha. Skupina 25 československých lékařů
odcestovalo v polovině září do Spojených stá
tů. Během dvanáctidenní cesty, kterou organisova/a Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně na
vštívili čs. lékaři hlavní lékařské střediska v
New Yorku, Philadelphii, Baltimore, Washing
tonu a Chicagu.
Nitra. Při archeologickém výzkumu slovan
ského osídlení Nitry narazili pracovníci Ar
cheologického ústavu na základy dvou nad
sebou ležících církevních staveb. Spodní, starší,
pochází nejméně z 9. století. Tento nález má
prvořadý vědecký a kulturně politický význam.
Jde nepochybně o památku z období Velko
moravské říše a jeden z prvních důkazů tohoto
druhu o životě politicky a hospodářsky vyspě
lého centra společných předků Čechů a Slová
ků na území Slovenska.
České Budějovice. Z krajinského komunistic
kého listu „Jihočeská Pravda" z května t. r.
se dovídáme, že 25. dubna 1963 v nočních ho
dinách prošly městem skupiny výtržníků, které
ničily všechno, co jim padlo do rukou. Roz
mlátily lavičky v parcích, dokonce je vytrhaly
i z betonových podstavců, vytrhaly kanalisační
rošty, které se pak vůbec nenašly, zohýbaly
dopravní značky, rozbily pouliční světla a pod.
To se stalo jen za jedinou noc. List oznámil,
že takových pogromů České Budějovice zažijí
dost. Nejpozoruhodnější je však doznání, že
mezi vandaly jsou i studenti komunistických
rodičů.
Dobřichovice. Dne 16. září 1963 v ranních
hodinách narazila ve stanici v Dobřichovicích
v okrese Praha-Západ lokomotiva do odjíždě
jícího osobního vlaku. Lokomoliva se při tom
vykolejila a poškodila tři vozy. Doprava byla
na několik hodin přerušena, avšak nikdo ne
byl zraněn.
Praha. Dne 15. září 1963 vysílal pražský roz
hlas komentář Dušana Tomáška o „některých
nedobrých vlastnostech lidí v nové socialistic
ké společnosli", v němž autor kritisoval ty,
kteří prozahálefí minuty ve frontách, když se
roznese zpráva, že za rohem či v závodním
buffetu mají sardinky, okurky anebo ocet.
BEROUN. V křivoklátských lesích je letos
připraveno pro myslivce ze zahraničí k od
střelu přes sto jelenů, téměř 60 muflonů a bez
mála 150 kusů srnčí zvěře.
Česká Třebová. Dne 24. září v časných ran
ních hodinách projel rychlík u hradla Trémanín vjezdové návěstidlo v poloze „stůj" a před
železniční stanicí Česká Třebová najel na konec
cisternového vlaku. Při nehodě bylo zraněno
deset cestujících, z nichž jeden těžce.
Hradec Králové. Ve Všetarech objevili nový
minerální pramen, 22 stupňů teplou vodu s vy
sokým obsahem kysličníku uhličitého.
Brno. Mužský sbor pěveckého sdružení Foer
ster z Brna uspořádal 14. září 1963 koncert
mezi krápníky Kateřinské jeskyně v Moravském
Krasu.
KARVINNÁ. Deštivé počasí ve dnech 10.—
12. záři 1963 způsobilo na Ostravsku značné
záplavy a škody. V Karvinné se zvedla hla
dina řeky Olzy a zaplavila třicet budov. Prud
ký tok vody si utvořil nové koryto, vnik! do
prostoru karvinnského nádraží a poškodil
elektrické zařízení. Bylo přerušeno i telefonní
spojení mezi Karvinnou a Ostravou.
P:aha. Koncem srpna zahájili opravu Kar
lova mostu, neboť kamenné zábradlí nad Čerfovkou se začalo vyklánět a kameny uvolňo
vat. Kameníci museli celé zábradlí nad Čertovkou rozebrat a s ním i stěnu až na oblouk pod
úrovni vozovky. Je to snad po prvé, kdy opra
va sahá tak hluboko. Kameníci odstraní a
znovu usadí 250 pískovcových kvádrů. Základ
ní kámen Karlova mostu byl položen 9. čer
vence 1357 a stavělo se až do konce století.
Výstavba mostu s věži byla tehdy svěřena
Petru Parléřovi, nejdovednějšímu architektu
■
druhé poloviny 14. století.
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Výpovědi nejnovějších uprchlíků
Ostrava. Podle návrhů architektů má být
vybudováno nové sídliště mezi největšími
ostravskými závody Vítkovicemi a Novou Hutí.
Během příštích palnácti let tu vyroste sídliště
pro 150—200 tisíc obyvatel. Jižní město bude
V čem vidíte hlavni rozdíl mezi životem
umístěno v prostoru Bělského lesa a blízko po doma a životem na Západě?
vodí řeky Odry.
32letá žena-hospodynka: Podívejte se, já
Plzeň. V novém sídlišti Slovany byla dána jsem šla s babičkou a se svým 8letým chlapcem
do provozu poliklinika, která bude poskytovat po prvé nakupovat do supermarketu ve městě,
lékařskou pomoc občanům ze Slovan, Černic, v kterém nyní žijeme. Chlapec z toho byl celý
Kaferova a Božkova a bude mít všecka běžná rozčílený, protože něco takového doma v ob
lékařská oddělení.
chodech neviděl, aby všeho bylo tolik. A tak
Čelákovice. Mezi železničními stanicemi Če si vzal nákupní košík a začal do něho vkládat
lákovice a Brandýs nad Lab. dne 10. září 1963 prosté všechno, co viděl. Chtěl nakupovat! A
v ranních hodinách vykolejil motorový osobní hlavně, když viděl kuřata, horu kuřat, tak za
vlak. Vlečný i motorový vůz se vyšinuly z ko čal babičce strkat do košíku asi čtyři kuřata.
lejnic. Při nehodě byli zraněni tři cestující a A křičel: Babičko, babičko! Vem je! Zítra ne
průvodčí.
budou! — No a nemohl to pochopit ani druhý
Turnov. K houslovému mistrovi Františku den, když viděl, že kuřata jsou a že jsou
Drozenovi z Turnova zavítal kanadský dirigent všechny ostatní věci: máslo a sýr, že prostě
Joseph Hopkíns, který si objednal několik ná všechno je. Tak říkal: Jak je to možné? Ty lidi
strojů pro kanadskou státní operu, jejíž je diri tady nemají hlad? Protože věděl, že u nás,
gentem. Joseph Hopkíns absolvoval roku 1927 když se něco v obchodech objevilo, tak jsem
pražskou konservatoř.
honem honem běžela, abych to dostala, abych
ČESKÉ BUDĚJOVICE. Dne 27. srpna 1963 například dostala aspoň dvě kuřata, aby bylo
byly jižní Čechy postiženy živelní pohromou, z čeho vařit...
větrnou bouří, která byla doprovázena místy
281etý technik: Je to opravdu velká věc, žit
krupobitím. Na silnici České Budějovice — ve svobodě. Svoboda, to bylo pro mne vždyc
Vodňany bylo vyvráceno či polámáno několik ky takové slovo, které jsem vyškrtával ze slov
desítek stromů, přitom šlo i o velikány o prů níku, protože ať již to bylo ve škole, ať to
měru jednoho metru. Na železniční trati České bylo v práci, ať to bylo ve vztahu k lidem,
Budějovice — Hluboká — Chotyčany znemož vždy jsem cítil, že mě něco tlačí, co nemohu
nily vyvrácené stromy dopravu a větrná bouře říci. Cítil jsem se opravdu zle, když jsem se na
strhla velký počet krytin, zničila elektrické i příklad v práci musel přetvařovat a lidem říkat
telefonní vedení, takže České Budějovice jako věci, které jsem sám nevěřil.
by byly na čas odříznuty od světa. Rovněž
20letá žena-laborantka: No já řeď pozná
škody na úrodě jdou do tisíců. Bouře postihla vám také, co je to svoboda a jaký je to dar.
především oblasti České Budějovice, Pracha 1 to, že vězí v něčem úplně jiném než napří
tice, Jindřichův Hradec a část Táborská.
klad v těch osobních potížích, které jsem měla
VLCI PŘEPADLI STÁDO OVCÍ. Pod Vihorla- doma, tedy v tom, že jsem nemohla studovat,
tem na východním Slovensku se v poslední do co jsem chtěla a protože jsem nemohla jezdit
bě objevili vlci. Nedaleko Sniny u dědiny Pich do ciziny. Je to prostě něco širšího. A něco
ne napadla smečka vlků stádo koz a ovcí, úplně jiného. Já ovšem ještě přesně nevím, co
avšak bačovi se podařilo vlky odehnat. Před to je. Ale věřím, že až budu na Západě déle
tím však tři vlci zahubili čtyři ovce. Od jara žít, že se k tomu pojmu svobody, že se k tomu
roztrhali vlci celkem již 18 ovcí. Nezřídka je pravému pojmu toho, co svoboda znamená,
v blízkosti dědin v těchto končinách vidět vlky dopracuji.
i za bílého dne.
321etá žena-hospodyňka: Ze stanoviska ženy,
HŘIB NA ŠIŽCE. Letos rostou houby prostě vezměte si například kosmetické přípravky.
všude a když jim nestačí lesní půda, uchytí se Tak kosmetické přípravky tady! To člověk
i na spadlé šišce. Takový nevšední objev po úplně žasne, co je k dostání a jaká je tu u
dle čs, tisku učinili mladí houbaři z Liberce v všeho báječná kvalita, zatím co u nás napří
lesích u Hamru a šišku s třemi hříbky ukazují klad lak na nehty! To je zbytečné si s ním
jako raritu.
lakovat nehty, poněvadž vůbec nevydrží. Vů
Brno. Nové sídliště pro dvacet tisíc obyvatel bec: veškeré ty přípravky u nás jsou tak straš
vzniká v prostoru od Černých Polí směrem ke né kvality, že člověk má úplně strach se kré
Královu Poli a k Soběšicím, jemuž se obecně mem nebo něčím takovým natírat, aby nemusel
říká podle železniční trati Brno—Tišnov „Za pak k doktorovi.
Tišnovkou". Nové sídliště, v němž se již bu
201etá žena-laborantka: Já to budu brát za
dují cesty, silnice, kanalisace, vodovod, elek se úzce osobně. Tak mě například — je to
třina a plyn bude svým přírodním rámcem jed možná takový drastický příklad, mě nesmírně
no z nejhezčích Domy budou panelové, také překvapilo, že na nádraží ve Frankfurtě n. M.
fasády budou tvořit parapetní panely v pest lze v každou denní, večerní i noční dobu do
rých barvách a každý dům bude mít balkony a stat mléko, a to v kterémkoliv množství. Nor
průběžná okna. Tomuto novému sídlišti budou mální čerstvé mléko, které si můžete koupit o
dominovat tři skupiny domů o 14 poschodích, z půlnoci stejně tak jako kdykoliv ráno nebo
nichž každý bude 216 metrů dlouhý. V novém večer.
sídlišti budou také společenské budovy a spor
28letý technik: Můj největší dojem, a tomu
tovní stadion.
jsem opravdu rád, je ten, že už jsem zapomněl,
VELKÁ ÚRODA ŠVESTEK. Letos v Česko a to jsem pouze čtvrt roku na Západě, že mě
slovensku urodilo mimořádně mnoho švestek, prodavač nebo prodavačka řekne: Toto zboží
takže pěstitelé jsou bezradní a nevědí co s ni nemáme! V Československu bylo samozřej
mi. V pražském Svobodném Slově uveřejnili mostí, že když jsem si přál v obchodě nějaké
dopis O. Kalouse z Dolní Libchavy na Ostecku: zboží, ať to byly potraviny, ať to bylo něco
»Mám zahradu a rád se věnuji stromům. Uro z textilu, ať to byla červená vázanka, ať io
dilo se mi švestek, že bych jich mohl prodat byly boty, ať to bylo prostě cokoliv, tak mě
aspoň dva centy. Jako starodůchodce bych si nepřekvapila odpověď: Toto zboží nemáme?
rád prodejem přilepšil — ale nikdo nekoupí. Přijďte zítra nebo za 14 dní nám zboží přijde!
Slaďoučské jsou jako med a mám je nakonec
23Ietý lodník-student: Teprve teď, když jsem
vyhodit? Co se toho napíše, jak je ovoce zdra se dostal z té uzavřenosti, z toho kolotoče, v
vé, a že se má víc pěstoval. A když se s pě kterém jsem byl — tak vidím všechno úplně
stěním člověk kolik let piplá, a má radost z jinak. Vidím uzavřenost našich hranic a všech
výsledků, aby vzal pilu a pořezal stromy na no, co se u nás říkalo o Západu. Když jsem se
dřevo. Aspoň kdybych uměl dělat slivovici. totiž dostal sem na Západ, tak jsem se bál,
Snad bych zapomněl na své trápení."
protože jsem nevěděl, co se mnou udělají. Bál
Turnov. Před stanicí Turnov najel v plné jsem se proto, protože mi Němce, západní
rychlosti osobní vlak na nákladní vlak stojící Němci představovali jako hrdlořezy. První le
před návěstidlem. Ze 70 cestujících bylo-zraně- dy, co jsem udělal, když jsem se na Západ do
no 21 osob a dva železničáři. Několik vozů stal, bylo, že jsem zahodil všechny osobní do
bylo poškozeno, zničeno a škoda se odhaduje
klady. Byl to nějaký strach, podvědomý strach,
na 70 tisíc korun. Srážku zavinil hláskař v
ale ten se nedostal hned, ten se do mne do
zastávce Dubí u Turnova.
stal tou výchovou, která byla předtím, ten se
Praha. Zemřel redaktor J. K. Strakatý, vnuk doslal za pět, za deset, za patnáct let, ten do
K. Strakatého, slavného basisty někdejšího Sta mne dostaly fy komunistické organisace. Já
vovského divadla, který první zpíval píseň Kde jsem byl lépe řečeno zpracovaný, už i zprocodomov můj, naši pozdější národní hymnu.
i váný. Nuže — a fa konfrontace se skutečností

«ČSSR» a západ

KDO ZEMŘEL: V Praze ve věku 69 let pro '
fesor přesné mechaniky a optiky inž. dr. Miro j
slav Hajn. — František Němec, spisovatel a j
novinář z Prahy ve věku 61 let. — Jan Krbeš, ।
pracovník ČTK zemřel v Praze po vleklé těžké |
chorobě. — Marie Nováková, vdova po Vítěz ।
slavu Novákovi, hudebním skladateli. — Dr.
inž. O. Quadrat, významný odborník v chemic
ké metalurgii ve věku 77 let. — V Bratislavě
zemřel prof. Fríco Kafenda, vynikající pedagog
a skladatel sborových děl. — V Praze zemřel
ve věku 81 let Adolf Cmíral, vynikající hudeb
ní učitel. — V Liberci zemřela ve věku 82 let
prof. M. Podhajská, akad. malířka a umělecko
průmyslová výtvarnice. — V Pardubicích ze
mřel Rudolf Robi, řídící učitel. — V Praze F.
Prausová-Svobodová. — Marie Klímová, učitel
ka z Prahy. — Olga Černá, roz. šťastná z ;
Prahy. — Eliška Bonaventurová, řeď. školy ve j
věku 84 let. — Jaroslav Bláha, stereofypér tis |
kárny Lidové demokracie v Praze. — Božena I
Maříková, roz. Nevařilová, vdova po říd. uči j
teli z Nového Knína. — Dr. Josef Budník z i
Prahy. — Prof. Boleslav Kolečkář z Prahy ve ■
|
věku 42 let.

mě úplně vyvedla z míry, protože jsem viděl,
že lidé, kteří žijí v blahobytu a mají auta a
svobodu — lidé, kteří žijí prosté tak jak se žije
tady na Západě — nikdy nepůjdou do války.
Že všechno, co mi o nich říkali, je velký podvod. Já jsem tomu ovšem věřil, protože jsem
žil v těch poměrech a teprve teď vidím, co tam
do mne všechno tloukli.
28leiý technik: Ne, tady na Západě se ne
hovoří o válce. Ale nehovoří se aní o míru.
Tady se prostě v míru žije.
(ZAZNAMENAL: F. TOMÁŠ)

Praha. Dne 17. záři 1963 sledovali v Česko
slovensku přímým přenosem z New Yorku na
čs. televisi zahájení 18. Valného shromážděni
Organisace Spojených národů. Přenos zprostředkovala americká telekomunikační družice
Telstar II, vypuštěná letos v květnu. Byl jo
první, přímý, mezikontinentální přenos na televišních obrazovkách v Československu. Trval 16
minut, obraz byl po celou dobu přenosu velmi
čistý a jasný, zvuk však bylo možno zachytit
jen částečně.

Strano 8.

ČESKÉ SLOVO

Rozhovor s Hugo Haasem

Povídky z lepšího světa
Pražská »Kulturni tvorba^ z 5. září 1963 uveřejnila rozhovor Vojtěcha Jestřába s filmo
vým a divadelním hercem a režisérem Hugo Haasem, který žije nyní ve Vídni. Přetisku
jeme několik výňatků, neboť naše čtenáře bude zajímat obsah rozhovoru.
Jak jste trávil všechna ta léta po útěku z
Československa?
Nejdřív jsem přišel do Paříže. Bez krejcaru.
Ale vždycky, když bylo nejhůř, stal se zázrak
a já se vrátil domů s prachama. Nabyl jsem v
životě skoro dojem, že kdyby člověk chtěl
umřít hlady, vždycky mu to někdo zkazí. Můj
první film ve Francii se jmenoval Oceán v
plamenech. Hrál jsem v něm špióna, muže pěti
podob, pět rolí, skoro jsem nevěděl, co říkám,
ale dík hereckému instinktu jsem to dělal tak,
že mě režisér dával dokonce za vzor. Po pádu
Paříže jsem unikl do Portugalska a po šesti
měsících jsem dostal šťastně visum do USA.
Dostal jste se v USA hned k práci ve filmu?
Zdaleka ne. Napřed jsem pracoval v insti
tuci zvané Office of War Informations spolu s
Werichem, Voskovcem a Hoffmeistrem. Pojďte
se podívat, co mám z těch dob od Hoffmeistra
na památku.
A vede mne do koupelny, kde visí na zdi
upřímná podobizna lidské zadnice, v jejímž
zlatém středu ční doutník. Radostně toto dílko
komentuje. A potom zpátky do pracovny a
pokračují vzpomínky. Při jméně Karel Poláček
na okamžik zmlkne a přetěžce povzdechne.
Takový plachý, roztomilý, hodný člověk. Já
si ho dovedu představit, tu jeho úzkost, když
ho hnali do Terezína a potom na smrt. Úplně
nevinný, plachý člověk. Vidím ho jako dnes,
jak mně vždycky vyčítal, že chodím rád do
barů. „Vy pořád s těma barama, že se ne
stydíte." A já mu povídám: Pojďte jednou s

S československým
navijákem na lososy
RUDOLF VÄ CLA VÍK

Na letošní rybářskou dovolenou do sever
ního Irska, kterou jsem nastupoval začátkem
srpna, jsem kupoval letenku začátkem března,
a přece jsem s přítelem rybářem byl mezi po
sledními. Navštívit Severní Irsko a Omagh a
lovit na řece Strule a jejích přítocích chtěl môj
přítel, který všechny moje námitky a návrhy na
jiné místo odrážel článkem z anglických rybář
ských listu, podle nichž nedávno na Fairy Water chytili dva rybáři za deset hodin na 300
liber tloušťů. Před dovolenou v Anglii a zejmé
na v Londýně skoro denně lilo a tak byli jsme
připraveni na záplavy a deště, ale právě proto
zase jsme se těšili, že lososí, mořští okouni a
pstruzi potáhnou proti vodě a že bude báječ
ný lov. Těsně před odletem celou noc lilo. Za
deště jsem dosáhl Air Terminus a velikého li
jáku dojel na letiště. Tam byla všude hustá
mlha a přítmí, a všechna letadla měla zpož
dění. Když se konečně odlepil od země náš
BEA Vanguard, který nese 119 pasažérů a tří
člennou posádku, a to málo, co až dosud z
letiště bylo vidět zmizelo, bylo všude kolem
vidět šedivou mléčnou hmotu, po okénkách
stékala voda v proudech, a na motorech od
skakovala kapka za kapkou. Mapa Anglie, na
které jsem chtěl sledovat naši posici, zmizela
v kapse.
Když asi po necelé hodině byl dán příkaz k
připevnění pásů a klesali jsme na letiště v Bel
fastu, náhle se vyjasňovalo a když jsme do
sedli, všude na západě svítilo slunce a jen k
východu tyčila se vysoká a pěnící se clona. Za
slunce dojeli jsme do města Omagh, které má
asi sedm tisíc obyvatel a je to důležité do
pravní a zemědělské středisko. Byla sobota a
ulice byly plné lidí a aut okolních formátu,
kteří nakupovali na neděli a příští týden.

Bydleli jsme v obytném domě, který byl vel
mi dobře zařízen a veden. Hned po večeři jsme
se sháněli po vodě. V okolí je více řek. A tak
jsme autem našeho hostitele dojeli k prvnímu
mostu. Ale již při prvním pohledu jsme zůstali
jako skoprnělí. V řece bylo neočekávaně málo
vody. Náš hostitel nám vysvětloval, že u nich
po šest neděl ani nakáplo. Hned nás však
utěšoval, že na druhé řece je to mnohem lepší.
Tato druhá řeka Fairy Water obtéká továrnu
Nestlé a ze dvora továrny nám zaměstnanci
ukazovali ono slavné místo, kde se mělo chytit
oněch 300 liber ryb za deset hodin. Dnes však
i tam byla voda velice nízká, páchla a ještě
k tomu potrubím z továrny podtékala do prou
du mléčná směs, která se táhla při jedné stra
ně po proudu. Byl jsem velice zklamán a ne
věřil jsem, že v této vodě mohly být lepší

náma. Cukal se, ale nakonec si dal říct. Seděl
s námi v Esplanáde a my jsme si z něho vy
střelili. Celkem nevinně, navedli jsme vrchního,,
aby párkrát přišel za Poláčkem o autogram
pro nějakou dámu, po každé jinou. Vrchní cho
dil, Poláček podepisoval a najednou zářil. Za
pár dní se mě nesměle s dětinským úsměvem
zeptal: Jdete zase do baru? Já bych šel s
várna.
Nenapíšete knihu vzpomínek? Tolik věcí jste
vidě! a prožil.
Prozatím pracuji na televizním seriálu, v
kterém bych i rád hrál a současně ho režíro
val. Nazval jsem to Povídky z lepšího světa.
Jde mi o jakési pohádky pro dospělé, moderní
pohádky. Vidím jejich smysl v docela jedno
duché věci: člověku vyspělé technické civili
zace je třeba pomáhat, aby zachránil pro svůj
život kus prosté lásky, aby v sobě našel a roz
vinul dobrotu, bez které jsou ztraceni jednot
livci i národy.
Prosím vás, o co jiného běží v celých lid
ských dějinách než tady o to? Ukrutné zkuše
nosti diktátory v tomto století jsou snad pád
ným důkazem.
K divadlu se nevrátíte?
Nikdy jsem se od něho neodvrátil. Byl lu
přeryv, ale ten nic neznamená. Jenže nechci
hrát ani ve filmu, ani na divadle nic, co by
mě opravdu nezajímalo. Miloval jsem vždycky
role, které mi otvíraly něco nového. Jsem ne
přítel herecké rutiny.
*

ryby. Odjeli jsme proto na třetí řeku — Strule,
která již je vzdálena asi 12 mil od města! Zde
byla situace skutečně mnohem lepší. Druhý den
jsme se vrátili na ono vychvalované místo u
továrny Nestlé, když však za dvě hodiny jsem
chytil úhoře a přítel nic, přešli jsme k soutoku
Fairy Water do řeky Strule, kde jsem chytil ně
kolik dobrých úhořů a tlouště. Když ani po
dalších dvou dnech naše úlovky nebyly valné,
začali jsme uvažovat o jiném lovišti. Vypomohl
nám zase náš hostitel, který nám doporučil,
abychom šli chytat na jezero, na Loch Mack.
Ke všemu nastala nám ještě další starost. Při
vezl jsem si pro prvé dny z Londýna něco
žížal, na které většinou chytám, a přítel ple
chovku muších larev. Pro sucho najednou ne

byly v Omagh žížaly. Domácí farmáři rybáři
sice mi s troškou vypomohli, ale hned upozor
ňovali, že je to těžká práce žížaly v tom suchu
vyrývat a nebo dost obtížné v noci na nízko
posečeném trávníků je chytat. Nezbylo proto
nic jiného, než žížaly objednat v Londýně. Do
cházely pak za námi letecky každý třetí den.
Lov na jezeře Loch Mack byl požitkem. Jez
dili jsme pak tam každý druhý den. Jeho ma
jitel dal hned souhlas a ještě sám doporučil
kam máme jít, zejména, když jsme mu řekli,
že chytáme všechny ryby. Smál se a říkal, že
on a domácí lidé chytají zde jen štiky. Prvý
den jsem na Loch Mack chytil 11 říčních kapří
ků (rudd), 23 okounů a úhoře. Některé kusy
byly přes libru, jeden kapřík přes kilo. Podruhé
na jiném místě 15 kapříků, tlouště a 34 okou
nů. A tak to šlo den za dnem. Všechny byly
chyceny na žížaly a štika na menšího živého
tlouště. Přítel chytal na mušší larvy, na malé
žížaly, na jemné vlastce a malé háčky, jak je
v Anglii zvykem. Jeho úlovky byly také pod
statně menší. Já jsem lovil na tri pruty. Jeden
anglický lepený, s anglickým navijákem Sportex 55, asi 265 cm dlouhý. Druhý je dvou

Neuvažujete o spolupráci s čs. filmem? Ne
navštívíte Československo?
Příteli... Celé léta ustavičně vzpomínáme
na Brno, na Prahu, na Národní, na Vinohrad
ské ... co vám mám povídat. Jsem vděčný za
to, že jsem se narodil v kulturním státě, že
jsem v něm dostal vzdělání, dobrou školu, že
jsem hrál na jeho předních scénách světový
repertoár. Je to radost dívat se zpátky: hráli
jsme všechno, co bylo nejlepší, nejzajímavější,
nejpodnětnější od Sofokla až po moderní fraš
ku. V žádném jazyce se mi nehrálo tak jako
v rodné češtině.
Tak rád bych se podíval domů, ale bojím se
vzpomínek — jejich konfrontace se skutečností
— strašně se toho bojím. Například Brno, to
je pro mě hřbitov. Kde je maminko, která mi
mávala z balkónu v Biskupské ulici vždycky,
když jsem odjížděl do Prahy? Kde je tatínek
a bratr Pavel? Jako psi museli umřít, svlékli je
do naha a hnali je do plynu: nesměli mít ani
to nejsmutnější lidské právo, právo zemřít ve
cti, i to jim upřeli. A čím je to dál, tím je to
blíž. Víte, mám zvláštní touhu: chtěl bych mít
všechno, co jsem tam prožil, uchováno v sobě
neporušené, nedotčené hrozným během věcí.
Je to sen, který nechci ztratit, proto se bojím
návratu. Rozumíte mí?
Ukazuje na fotografie, které stojí na malém
stolku u zdi jako na jakémsi oltáriku. Ukazuje
mi své malé kapesní album s podobiznami za
šlého dětství, s obrázky velkých rolí a velkých
spoluherců od Sedláčkové, Scheinpflugové, 5ejbalove, Stěpničkové až po Charlese Laughtona
v Brechtově Galileovi. Objevujeme i snímeček
s Jaroslavem Vojtou a Hugo Haas se hrdě při
znává, že byl jedním z těch, kdo začali vy
mýšlet proslulé vojtovské anekdoty. Hned mi
dvě vypráví. Život se vrátil na své běžné hlad
ké cesty. Oba se srdečně řehtáme.

Číslo 9, říjen 1963

Slovíčko nejmenších
28. ŘÍJEN 1918
K prvnímu výročí československé samostat
nosti pronesl president Masaryk na slavnostní
schůzi Národního shromáždění tato slova:
»Naše demokratická republika, která se
vzdala starých politických autorit, která se
vzdala monarchismu, militarismu, bude pevně
spočívat jen na všeobecné mravnosti. Ne
smíme se stydět, positivně usilovat o zvýšeni
verejné a obecné mravnosti, o tu vnitřní sílu,
kterou Havlíček tak neohroženě požadoval.
S tohoto mravního hlediska dívám se také na
časové úkoly sociální reíormy. Řekl jsem už
a opakuji, ze tyto reíormy musí být pronlkav/5 „

JAN MASARYK o „28. říjnu" z londýnského
rozhlasu roku 1940:

»Za pár dní máme 28. října a budeme vzpo
mínat, jak se před 22 lety svobodný národ
pustil s chutí a idealismem do práce, kterou
mu bylo dopřáno vykonávat pouhých 20 let.
Vzpomeňte si všichni na těch dvacet let, zpytuj
me svědomí a buďme dost stateční, aby jeden
každý sám sobě mohl říci, co dělal dobře a co
méně dobře. Přemýšlejme vážně a skromně o
28. říjnu a slibme si, že svá srdce obložíme ne
prostřelným krunýřem onoho idealismu, který
po ukončení první světové války vyústil v naši
svobodu a opět v ni vyústí po ukončení této
druhé války. Vím dobře, že vy tam doma i my
zde venku potřebujeme srdcí statečných a ne
smlouvavých. Vím, že mnohý i zapochybuje, ale
vím se stejnou jistotou, že konečné vítězství
bude vítězstvím oněch idejí, které udržovaly
Odpoledne uběhlo hrozně rychle, musím se nás drahý národ po tisíc let a sílily v dobách
dobrých i zlých.«
loučit. Zmíním se ještě o tom, že by se v našem
interviewu měla uvést na pravou míru zpráva
Z ústavní listiny Masarykovy republiky
Literárních novin z července (kterou jsme též
přetiskli v Českém Slově), která bůhví z jakých
Stát jako každý svaz potřebuje určit řád,
zdrojů načerpala informace hodně pomýlené: který stanoví, jak se tvoří státní vůle, kdo ji
Hugo Haas nepožádal o obnovení svého člen vykonává, a který určuje poměr státní moci k
ství v ND ani nedostal nějaké oficiální pozvání příslušníkům státu. Takový řád se nazývá stát
do Prahy. Doprovází mne s rozjařenou psí ním zřízením nebo ústavou v širším slova
suitou, která se dožaduje venčení, před dům. smyslu. Každý stát musí mít nějakou ústavu, bez
ústavy si prostě nelze stát myslet.
O ústavě naší První republiky se usneslo
Národní shromáždění zákonem ze dne 29. úno
metrový, s tmavě šedivého skla, s českosloven
ra 1920. Shrnulo ji v ústavní listině Českoslo
ským překlápěcím navijákem Roen Tokoz. Třetí
venské republiky, vydané ve Sbírce zákonů a
prut je asi 160 cm, jemný lepený specielní
nařízení.
pstruháč s německým navijákem Triplex C 54.
Nejvíce ryb jsem chytil na skleněný prut. PřeZ této ústavy otiskujeme některá ustanovení:
klápěcí naviják pracuje báječně a je skutečně
§
1.
Lid je jediný zdroj veškeré státní moci v
škoda, že zde není na prodej.
republice Československé.
V pátek večer na konci prvého týdne nám
naši hostitelé oznámili, že na sobotu odjíždějí
§ 2. Stát československý je demokratická repu
autem na zájezd a vyzvali nás, abychom jeli
blika, jejíž hlavou je volený president.
s sebou. Plánoval jsem zájezd do širokého po
vodí řeky Erne a tak jsme je objížděli po jedné § ó. Moc zákonodárnou vykonává pro celé
straně k severu a po druhé zpět. Cestou jsme
území Československé republiky Národní
několik hodin lovili a chytili překrásně vybar
shromáždění, skládající se ze dvou sněmo
vené okouny a odrůdu tmavého pstruha na
ven: poslanecké a senátu. Sídlem obou
zývanou Ferex. I druhou sobotu jeli zase na
sněmoven je Praha.
zájezd, ale tentokráte do Irské republiky na
§
9.
Právo voliti do poslanecké sněmovny mají
Bubdoran, Sligo a zpět přes Donegal, Stranorvšichni státní občané Československé re
lar, Strabane a povodí řeky Finn. Bylo to přes
publiky bez rozdílu pohlaví, kteří překro
160 mil. Nádhernou krajinou, okolo oceánu,
čili 21. rok svého věku.
skrytých jezer, zátok několika řek. Tisíce pa
(Vybráno z čítanky pro čtvrtou třídu sxřednorámat, se střídavými dojmy, jež každé bylo
ních škol, která jako sedmé vydání vyšla
hodno obrázku. Uvedu z nich jen dva. U Banroku 1933 v Praze)
doran uviděl jsem najednou na řece pěknou
novou přehradu. Když jsem se ptal co to je,
a že to nemám ani na mapě, ani na letácích
a ani v průvodci, řekli mi, že to jsou nové,
Angličany postavené lososí líhně. Každoročně VZNIK NAŠEHO STÁTU POLITICKY A PRÁVNĚ
se tu uměle vytírá na 200 lososích matek. Na
Výňatky z Masarykovy knihy
podzim se pak rozváží do irských vod na 35
»Světová revoluce«
až 40 tisíc lososů. Letos každá z šesti zvlášt
ních chovných nádrží měla tisíc lososů asi 4 až
Státoprávní obtíž s uznáním našeho státu zá
5 cm dlouhých, celkem tedy na 36 tisíc lososů. leží v tom, že k vzniku samostatného státu do
Krmí je drcenými játry.
chází obyčejně na zvláštním území obývaném
Rád také vzpomínám na chvíli, kdy jsme pře lidem, jenž na daném území stál utvoří. V na
rušili jízdu v Donegalu. Zatím co hostitelé šli šem případě však byla uznána naše vláda za
na kávu, šel jsem na mořské molo pozorovat hraniční, uznána naše spolubojující armáda,
místní rybáře. Lovili z loděk a v malém zálivu dlící také mimo území, o které jde. Skutečnost
jich byla dlouhá řada. Jejich úlovky jsem sice se neřídila dosavadní teorií a zvyky.
neviděl, ale zaujalo mne několik dětí, tři chlap
Stótovědecký a právní problém vzniku na
ci a jedno děvče, vše okolo sedmi — osmi let, šeho státu se komplikuje převratem doma. Ná
kteří něco z hráze lovili. Když jsme k nim do rodní výbor se prohlásil 28. října svým mani
šli, vytahoval každý z moře dlouhý obyčejný festem výslovně za vládu „ode dneška", to
motouz a na konci každý měl velikou kost po jest od 28. října. Také první zákon stejně jako
krytou masem, které už značně zapáchalo a manifest Národního výboru prohlašují vznik
lovili kraby. Právě je házeli za sebe do bedny. československého státu.
Na břehu u mola stál nový moderní Consul,
Od kdy tedy trvá náš stát?
který táhl novou obytnou caravanu a ještě na
Z uznání zahraniční Zatímní vlády Spojenci
hoře místo zavazadel měl připevněnu pěknou a domácími politickými vůdci v Ženevě ně
novou dřevěnou loďku. Ve voze cestoval an kteří publicisté dovozovali, že náš stát exi
glický profesor, učící v Paříži, s paní, Francouz stuje od 14. října, v kterýžto den ustanovení
skou a dvěmi dětmi ve věku deset až dvanáct Zatímní vlády Spojencům bylo nosirifikováno.
let. Trávili zde svoji čtyřnedělní dovolenou. Vy
Národní výbor domácí se prohlásil za vládu
jeli z Dublína a cestovali po obou irských čá 28. října a toto datum se led obecně přijímá
stech. Za zapůjčení celé soupravy zaplatili na za den, kdy náš stát počína existovat.
měsíc sto liber, což je při čtyřech osobách
Pro datum 28. října mluví převrat, jak se udál
velice levné. Je to nejideálnější vyřešení do
pravních, ubytovacích i rybářských problémů. v Praze a v celé vlasti. Celý národ vidě! v
Otázka dopravy na loviště k různým řekám a převratu počátek samostatného státu.
A konečně mluví pro 28. říjen důvod formál
na různá jezera je nejožehavější otázkou v
celém Irsku. Když jsem se s nimi loučil, upřím ní, že se totiž národ na svém území prohlásil
ně jsem jim tento způsob rybaření záviděl. veřejně samostatný. To pokládají někteří státoJen iak najít vhodné společníky, pak by bylo právníci za nutnou podmínku tvořícího se státu.
Přijímám datum 28. říjen z těchto dvou dů
rybaření ještě zajímavější. Nejlepší lov je pře
ce večer a pak bych nemusel utíkat na posled vodů. Je však třeba dodat, že spojeneckými
ní bus už před osmou a mohl klidně lovit do mocnostmi byl náš stát uznán už před 28, říj
nem.
desíti.

