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ODCHOD
DVOU STÁTNÍKŮ
V polovine října odešli do ústraní
dva západoevropští státníci. Britský
ministerský předseda MacMillan a ně
mecký spolkový kancléř Adenauer.
Dr. Adenauer stál v čele bonnské vlá
dy nepřetržité přes 14 let. Když byl
15. záři 1949 zvolen kancléřem, získal
většinu jediného hlasu — byl to jeho
vlastní. Poražené Německo leželo v
troskách, bylo vystavěno proudům pa
cifismu, radikalismu a netečnosti a na
plněno touhou po sjednocení za kaž
dou cenu. Jedinou předzvěstí nového
jara byla měnová reforma z roku
1948, jejímž hlavním iniciátorem byl
nynější Adenauerův nástupce a býva
lý vicekancléř a ministr hospodářství
profesor Ludwig Erhard. Adenauer
pevně uchopil otěže nového státního
útvaru a již ve čtyřech letech se bý
valý kolínský primátor prosadil na
tolik, že ho zvolila kancléřem dvou
třetinová většina bonnského parla
mentu, v němž nyní opět zasedl na
poslaneckém křesle.
Vraťme se do konce let čtyřicátých,
kdy se Evropa ještě zotavovala z ran
druhé světové války, kdy se přes Marshallův plán teprve rozbíhala výroba,
kdy politický radikalismus ohrožoval
Francii a Itálii. V té době nastoupil
73-Ietý Adenauer úřad kancléře nové
ho slátního útvaru, který vznikl z tří zá
padních okupačních pásem Německa.
Adenauer nebyl vynikajícím myslite
lem, ale vytrvalým pracovníkem, který
dovedl přesvědčovat a zjednodušovat
problémy. Svědčí o tom, že to, co
řekl ve vládním prohlášení roku 1949,
určovalo celých 14 let politiku bonn
ské vlády.
části Německa vybu
doval tento politík nový stát, který
má již vliv na utvářeni evropské i svě
tové politiky. Bylo především Adenauerovou zásluhou, že Německá
spolková republika tak pevně zakot
vila ve společenství svobodných ná
rodů. Její hospodářství je začleněno
do Evropského společného trhu a má
li Německo v rámci Atlantického
obranného společenství vlastní armá
du, přičinil se o to francouzský parla
ment, když zamítl myšlenku armády
evropské. Západně od Československa
leží stát, který dospěl z bídy k nebýva
lému hospodářském rozkvětu, k čemuž
přispěla prozíravost amerických stát
níků, nezná nezaměstnanost a posiluje
politicky, hospodářsky i vojensky Zá
pad.
Bonnská vláda má zvláštní zájem
na vývoji ve východní Evropě, proto
že 18 let po válce zůstává Německo
rozděleno v důsledku politiky Krem
lu, která brání také nezávislosti Čes
koslovenska a ostatních zemí střední
a východní Evropy. S Evropským hos
podářským společenstvím a se vzrů
stajícím vlivem konsolidované Západ
ní Evropy, u jejíž kolébky stál po
boku Schumana a de Gasperiho také
Adenauer, musí dnes počítat i komu
nisté.
Dr. Adenauer korunoval svou poli
tickou činnost dohodou o přátelství a
spolupráci s Francii. Razil vždy zása
du, že se mezinárodní spory nemohou
řešit násilím, což již před lety demon
stroval o Sársku. V Německé spol
kové republice podporoval celou
dobu vývoj ke strannickému dualismu,
téměř britského stylu a vzal tím půdu
extremistům na levici i na pravící.
Při tom tvoří více než pětinu z 54
milionů obyvatel Západního Německa
vysídlenci ze zemí východní a střední
Evropy a uprchlíci ze sovětského pás
ma Německa. K tomu, že bonnská
vláda nikdy nenastoupila cestu radi
kalismu. který se čas od Času objevo
val v některých organisacích vysídlen
ců, přistupuje, že se naopak snažila
odškodnit oběti nacismu, mimo jiné
dohodou o reparacích s Israelem.
Hospodářský rozkvět zajisté přispěl k
postupnému
vymýcení
radikálního
smýšlení mezi vysídlenci. Sebevědomý
bonnský kancléř byl pochopitelně
také terčem domácích kritiků, kteří
mu vytýkali patriarchální způsob ří-

(Dokončení na str. 2.)

Ve svobodném světě

Oslavy výročí zrodu Československé republiky
Letošní oslavy 45. výročí zrodu Čes
koslovenské republiky ve svobodném
světě měly velmi zdařilý a důstojný
ráz. Dostáváme zprávy o průběhu
oslav tařka ze všech zemí, kde žijí
naši krajané a exulanti; z USA, Ka
nady, Austrálie, Anglie, Francie, Švý
carska, Rakouska i odjinud. K osla
vám 28. října vydala Rada Svobodné
ho Československa ve Washingtonu
proklamaci, v níž se mimo jiné praví:
»28. října 1963, v den čtyřicátého
pátého xýročí zrození Československé
republiky, kdy jsme opět vzali do
svých rukou správu svých věci, kterou
jsme si dobyli jíž v devátém století,
vzpomíná Rada Svobodného • Česko
slovenska dob dobrých i zlých, jimiž
jsme prošli. Vzpomíná na necelých
dvacet let první republiky, které T. G.
Masaryk vtiskl rysy své velikosti,
vzpomíná na ně s lítostí, že jsme v
nich příliš důvěřovali světovému vý
voji v naději, že budeme míti vůbec
času k dokonalejší konsolidaci státu.
Vzpomíná s hrůzou mnichovských dnů,
od nichž uplynulo právě čtvrt století,
kdy stali jsme se obětí těžké krise, v
níž se světová demokracie tenkrát
ocitla, a jež i po vítězné válce, v níž
střední Evropa vyrvala z rukou diktá
tora pravého, neměla sil, aby diktá
tora levého zastavila na jeho hrani
cích. Rada Svobodného Českosloven
ska vzpomíná na nerovný boj — v
letech 1945 až 1948 — českosloven
ských demokratů se zvůlí stalinskou,
která bohužel našla i spojence v na
šich národech a jejíž zradu a pod
vratné mciody jsrr? bohužel nedo
vedli odvrátit včas. Vzpomíná koneč
ně únorového puče, který zahájil do
bu dlouhého utrpení všeho českoslo

Z obsahu uvnitř listu:
DOPISY ČTENÁŘŮ PROTI CESTÁM
ČS. EXULANTŮ DO ČSSR
O ČESKOSLOVENSKÝCH
EXULANTECH V AUSTRAl.il
O ŠVEJKOVSKÉM TYPU
„SOCIALISTICKÉHO ČLOVĚKA"

ZPRÁVY Z DOMOVA
SPORT

POLOŽTE
KVĚTINY
Hájek borovic, po svahu rozptýle
ných. Kamenné schůdky s travou v
puklinách přerušují tu a tam písčitou
stezku, úzkou, aby jen jeden prošel.
Záběr z oslavy, kterou uspořádala československá stanice rozhlasu
Zježené větve neostře kresli stíny
Svobodná Evropa v Mnichově
Foto: adk ostnů na bílé kameny, v dlouhých
travinách měkce posazené. Bílé, vá
pencové skalky to jsou .— tak, jak je
venského lidu, jemuž bohužel dosud ■
Oslavy ve Spojených státech
voda staletým hlazením zněžnila v
není konec.«
|
Podobné jako jiné roky, také letos
V závěru prohlášení RSČ zdůraz vyhlásilo několik amerických guver krasové útvary': jednoduché, doko
nalé.
ňuje, že je čas zapomenout na staré nérů 28. říjen za Den československé
To byl můj první dojem, když jsem
spory, je čas si podat ruce, je čas
nezávislosti v jejich státu. Guvernér v Terstu — přes pokyny turistického
zvednout hlavy ve víře, že nikdy nc- ■
průvodce
— vyšla opačnou stranou
byla noc tak dlouhá, aby po ní nepři-1 státu Maryland, Miliard Tawes to ve
prohlášení
odůvodnil nahoru ke Castello San Guisto. Za
šel den.
| slavnostním
padalo slunce a oslňovalo. Šla jsem
V provolání Národní rady žen Svo slovy:
se podívat na zlatý most, který slun
»Protože poloha a přírodní bohat ce staví přes moře a který tak šaleb
bodného Československa v New Yor- j
ku se mimo jiné prohlašuje, že ství uČinih z Československa zemi, po ně spojuje nekonečno s pevninou.
»kdyby jsme nevěřili, že se temnota ' níž neustále touží tyrani; protože v Ale když si oči uvykly, začaly vní
a mračna taktéž přeženou nad námi ; povaze Čechů a Slováků je bojovat mat jiné kouzlo. Skutečné a na dosah
a naší porobenou v'astí, neoslavovali proti Ulaku a jejich boje Za svobodu ruky: jaké jsou to všude kameny,
skalky?! Tady, tamhle — pod každou
bychom 28. říjen s acvěrou*a hrdostí; i byly dlouhé a tvrdé; protože se lo borovicí i jen tak volně v trávě?!
Temná mračna poroby přeženou se
ukázalo za I. světové války vzpourou Jako když Pánbíček vezme hrst ka
nad naši vlastí a znovu zasvitne pro ;
mínků do své vesmírné dlaně a jen
nás všecky nový slunečný den.«
j
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tak je pohodí!

Běloba v zeleni. Smutek na vás jde
a nevíte, proč. Zeleň vás přitahuje.
Láká o to víc, že tolik kontrastuje se
šedi vyprahlých uliček a ulic Terstu.
Odbočila jsem z Via Capitolina na
úzkou stezičku parku. Zvědavě jdu
blíže k prvnímu balvanu a čtu: Tomasso Sannassardo, C. V. L., Dachau,
terární noviny", nebo třeba bratislavské deníky „Prav
Poslední zprávu o vývoji doma jsme končili odstav
2.1.19-15. Cap. Erminio, 19.2.1915,
da" a „Směna", satirický „Roháč" — dnes už se jím
cem o „odbojných časopisech". Mohli bychom dnes
Dachau. Silvio ... tráva zaclání zby
tek jména u kamene vzdálenějšího.
nezamlouvá ani pražský „Dikobraz", ani český měsíč
dost dlouze pokračovat. Jestliže se komunistickým vý
Jdu od jednoho k druhému. Tolik jich
ník „Plamen", ba i některé televisní programy se se
robcům oficiálního mínění až donedávna nelíbily jen
je! Posetá stráň! Spočítat?... Maut
kretariátu KSČ nezdají.
např. slovenský „Kultúrny život", pražský týdeník „Li
hausen, Dachau — Dachau, Terezín,
Rovněž se zpožděním, taky až 5 Mauthausen... jména, která dříve
Četli jsme o tom v „Životě strany" dovedou v nouzi lecjaké přemety...
označovala jen černý puntík na nic
č. 18/1963, kde mj. stálo, že „vystou Nehledě k tomu, že o osudu komu října se veřejnost dověděla, že ve neříkající mapě a která dnes mluví.
pení některých publicistů se uchyluje nismu se bohužel nerozhoduje jen u dnech 1.—4.10.1963 dlel v Českoslo — U jednoho docela malého kamene
od linie strany, (že) vnášejí zmatek a nás doma, ale i v mezinárodní poli vensku a jednal s A. Novotným šéf nahnědlá slaměnka.
maďarských komunistů Jánoš Kádár
nejasnosti mezi pracující". Poučili jsme tice.
Vracím se dolů a pátrám, o co tu
Schůzka se konala v Bratislavě! — vlastně jde. Hrad už zastínil slunce,
se, že názor těchto úchylkářů je „ob
Beran, Kádár, Jugoslávci
Následovala hlášení, že v Česko které dříve nevědělo o nápise, zřetel
jektivně namířen proti vedoucí úloze
Ve čtvrtek 3. října 1963 uspořádal
slovensku se zdržovalo několik dele ném nyní ve stínu: »AIej umučených
strany v naší společnosti", což je
čs. velvyslanec v Římě inž. Ján Bušgací jugoslávských komunistů, např. pro svobodu." Dále, těsně pod hra
ovšem „nezdravou tendencí".
।
niak takovou malou tiskovou konfe
delegace odborářská, vedená členem dem, nápis podrobnější: »Háj těch,
Opatrně hodnotit situaci
renci, na níž oznámil, že vláda v
politbyra Světozorem Vukmanovičem- kdo chtějí vzpomínal. Je posvátný. O
Protože se v Československu v po- i Praze propustila na svobodu několik
Tempo. Od něho jsme se dověděli jeho stromy pečují oddaní občané
sledních týdnech „něco" děje, tak se. vysokých hodnostářů římsko-katolícké
města Terstu." — Několik lidí tu po
(přes rozhlasovou stanici Záhřeb, ni stává v zamyšlení, zamilovaní jdou
na ně soustředila pozornost světové- ( církve, mezi nimi primase českého dr
koliv přes Prahu), že se u nás chystá úzkou pěšinkou pomalu za sebou a
ho tisku. Změny ve vládě, vážné pro Josefa Berana.
reorganizace Revolučního odborové přestávají myslet na svá srdce.
jevy hospodářské krize, opozice ně-} Až teprve 5.10.1963, v sobotu, tak
ho hnutí. Ale to jen tak na okraji.
Nahoře, na prostranství před hra
kterých novin a novinářů, řeči o uvol-; asi čtvrthodinku po sedmé večer
Propuštění arcibiskupa Berana, ná dem, se monumentálně tyči k nebi
ňování turistických styků — to samo-! mohli naši doma naslouchal této zprá
vštěva komunistického revizionisty sousoší, postavené padlým hrdinům.
zřejmě vzbudilo zájem. Uzavírají prý vě čs. rozhlasu.- „Prezident republiky
Kádáro a čilá výměna návštěv s li Je působivé. Ale tento podivný park
diplomaté žijící v Praze sázky, kdyže súdruh Antonín Novotný svojím roz
tovskou Jugoslávii podpořily u za je působivější. Bezbrannost — pasiv,
padne Antonín Novotný ...
hodnutím ze dna 4. októbra (!) omi
hraničních pozorovatelů dojem, že čs. ní pokus o přežilí — zoufalá snaha
Prosím, my jsme také ochotni vsadit lostněním odpustil zvyšky trestov od
uchovat si byt zrnko lidské důstoj
režim se vydal na novou cestu.
se, že jeho éra končí. To ovšem ne ňatia slobody biskupom rímskokato
nosti, to všechno je hroznější, než
Novotný šlape na brzdy
umírání sošných hrdinů, než které
znamená, že si podobně jako mnozí líckej cirkvi Jánovi Vojtaššákovi, StaDne 17. října se sešla Slovenská ná koli jiné umíráni.
ti pozorovatelé takříkajíc světové nisíavovi Zelovi a Ladislavovi Hla
úrovně děláme zároveň naděje na dovú Súčasne boli v týchto dňoch rodní rada a mimojiné provedla ur
Jsou těžké kameny, jsou těžké! Sví
brzký konec komunismu u nás. Podli uvolnění na slobodu dr. Josef Beran, čité změny ve složení svého předsed tí bělosti nevinných v zelené barvě
li Karol Bacílek, Bruno Kohler, Viliam bývalý arcibiskup pražský a dr. Karel nictva. „Uvolnila z funkce" bývalého naděje, že snad už nikdy, nikde...
předsedu Krajského národního výboru Nikdy, nikde?! Kolik kamenů bychom
Široký a s nimi několik podobných, tu Skoupý, biskup z Brna."
Podobné to pak stálo i v novinách. v Žilině a pozdějšího pověřence kon mohli u nás doma popsat!
jistě dobrá věc se podařila. Ale ne
Chtěla bych teď jít cestou Českých
ještě docela. Takový Jozef Lenárt — Proč si Novotného lidé dovolují troly Alexandra Pauloviče a spolu s
(který je novým ministerským předse mluvit o „bývalém" arcibiskupovi (a ním předsedu slovenského výboru čs. bratři v Orlických horách, údolím
dou) a takový Alexander Dubček v případě dr. Skoupého při pozdější svazu mládeže Daniela Futeje a no .Šárky, lesem v nížině. Všude se
(který na Slovensku nahradil Bacilka), příležitosti jako o „bývalém" bisku vými členy předsednictva schválila najdou kamenv, skalky. Na některé
bych napsala jména těch, kteří exi
to jsou — uvádíme jen jako příklad povi) — to jsme zatím nerozluštili. •— inž. Jána Marko (který se zároveň stují, i když, nežijí — na druhé jmé
Pokud je nám známo, žije nyní dr. stal předsedou tzv. komise pro inve na těch, kteří neexistuji, i když žijí.
— taky sovětčíci první třídy, jimž se
docela jistě nechce do nějakých váž Beran spolu s dr. Skoupým v Muka- stiční výstavbu) a Jána štencla (který A o ty dnes jde.
řově a svoje úřady (podobné jako je předsedou tzv. komise lidové kon
ně, demokraticky míněných reforem.
Vy všichni, po světě rozptýlení —
Jistěže se nedá podceňovat, co se všichni biskupové, kteří nesložili slib troly a stastistiky při SNR).
najděte kámen! Napište na něj...
Zajímavé je především povýšení ne, nepište nic. Položte květiny.
teď u nás stává, ale přeceňovat ty věrnosti režimu) nevykonávají.
Co tedy zprvu znělo jako senzace, Jána Štencla, jehož rozhodně nelze Jehnědy z jara, růži v létě a teď v
změny, k nimž došlo, dochází a ještě
dojde, to taky nesmíme. To by byla j je ve skutečnosti jen malým krůčkem, považovat za člověka, který by přál listopadu, kdv vzpomínáme těch, kteří
chyba. Mějme na paměti, že konec polovičatým jen aktem směrem k po nějaké demokratizaci režimu. Zázna nejsou — teď několik aster.
konců máme co dělat s komunisty, • měrům, jež všude jinde na světě (mi my o jeho dosavadní kariéře — přeJe tolik kamenů ... Položte květiny
(Dokončení na str. 2.)
kteří (jak jsme je už párkrát zažili) । mo sovětský blok) jsou normální. —
k balvanům bezejmenným!
R.J.

Nepřeceňovat vývoj v Československu

Dálo se leccos, málo však stalo
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ČESKÉ SLOVO

Oslavy 28. října

Diskuse ve Spojených státech

(Dokončení se str. 1.)
vojenských jednotek proti německé nadvládě a
úsilím mužů jako T. G. Masaryk, E. Beneš,
generál Štefánik a Josef Durich, kteří doma i
v cizině přiblížili nezávislost; protože roku
1917 byla tomuto statečnému lidu slíbena svo
boda vyhlášením válečných cílů spojenců a s
kapitulací Rakousko-Uherska byla nezávislost
vyhlášena 28. října zákonem v Praze; protože
po nástupu Hitlera v třicátých letech nacistický
tlak rozložil republiku a boj za svobodu po
kračoval, až československý odboj a německá
kapitulace vrátili presidenta Beneše do svého
úřadu; protože dnes opět pokračuje velký boj
proti komunistickému'násilí;
Já, Miliard Tawes, guvernér státu Maryland,
prohlašuji proto 28. říjen 1963 ve státu Mary
land za den československé nezávislosti.«

O vztazích mezi Západem a Východem

V americkém Kongresu zhodnotili význam
28. října
Ve sněmovně amerického Kongresu pronesl
John Shelley, poslanec za Kalifornii, řeč k uc
tění československého národního svátku. Mimo
jiné řekl: »28. říjen znamená začátek nejslav
nější doby československého lidu v moderních
dějinách. Před 45 lety toho dne Českosloven
ská národní rada v Praze vyhlásila nezávis
lost Čechů a Slováků a zřídila Československou
republiku. Tato historická událost znamenala
vyvrcholení staletého zápasu, v němž tento
houževnatý a statečný lid bojoval proti cizímu
panství. Tohoto národního cíle bylo dosaženo
vytrvalým úsilím národa a částečně také od
danými, moudrými a vytrvalými vůdci, které
vedl veliký Tomáš Masaryk. Československý lid
využil vhodné příležitosti a svépomocí zahra
ničních přátel v poměrně krátké době nejen
úspěšně obnovil zemi, zpustošenou válkou, ale
vytvořil z ní vzornou demokracii ve střední
Evropě, kde vládl mír a svoboda. Hospodářství
země mělo solidní základy, politická stabilita
se zdála zaručena a z Československa se stal
prospívající pokrokový stát.«
Poslanec John Shelley pak ve svém projevu
ve Washingtonu vylíčil ztrátu naší samostat
nosti v boji s nacismem a skončil takto: »Všichni víme, jaký osud potkal Československo od
konce války a zvláště od roku 1948. Za své
dlouhé a bouřlivé historie tito lidé neztratili se
zřetele svůj národní cíl. A tak i dnes, i když
trpí pod nemilosrdným a neustávajícím totalit
ním zřízením, nejsou sklíčení, nejsou zoufalí,
ale hledí s důvěrou vpřed ke dni, kdy prask
nou řetězy, které je dnes poutají a oni opět
získají svobodu. Říkám to s přesvědčením pro
to, že jsem poznal hodně z těchto skvělých a
pracovitých lidí ve svém vlastním státě v Ka
lifornii, hlavně v San Francisku, kde sídlí po
generace a kde se osvědčili jako skutečný a
nepostradatelný zisk pro naši společnost, jako
loyální, pilní, vlastenečtí a udatní občané naší
velké republiky. U příležitosti 45. výročí dne
československé nezávislosti podáváme si ruce
s Američany československého původu a slav
nostně vzpomínáme výročí této dějinné udá
losti. «
Oslavy ve Švýcarsku
V Curychu se konala vzpomínková oslava
28. října za velké účastí švýcarských krajanů,
čs. exulantů a hojné účasti hostí v sobotu 26.
října 1963. Oslavu uspořádaly společně sdru
žení Svatopluk Čech a Sokol a promluvil na ni
spolupracovník deníku Neue Zurcher Zeitung
Dr. Ernst Kux na námět „Woodrow Wilson a
T.G. Masaryk o otázce sebeurčení národů" a
spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná
Evropa Dr. Miloslav Kohák o ideových zákla
dech československé demokracie a o jejím
ovlivnění demokracií švýcarskou.

Radostná oslava v Londýně
Londýnští exulanti oslavili letošní 28. říjen
společenským večerem, který se konal v den
výročí v přednáškové a taneční síni Caxtcn
Ha!l-u. Kromě iance byla na programu gym
nastická čísla dorostenek a dorostenců lon
dýnského Sokola, velmi pečlivě provedena, a
smíšený sbor zazpíval řadu národních písní.
Krátký projev pronesl duchovní správce lon
dýnské obce Páter Lang. Zdůraznil v něm vý
znam 28. října a poukázal zejména na to, jaké
oběti přinesli legionáři v boji za státní samo
statnost. Slavnost byla početně navštívena,
zvláště mladými lidmi, kteří měli příležitost
vzpomenout 45. výročí založení naší republiky
a zároveň se pobavit. Mezi účastníky byli také
dva nejnovější londýnští exulanti Naděžda Štu
ková a Richard Řehák — mladí slovenští uměl
ci, kteří při nedávném zájezdu bratislavského
souboru „Technik" se rozhodli zůstat v Lon
dýně. Večer byl pořádán společně všemi exilo
vými organisacemi a výtěžek připadl ve pro
spěch londýnské české školy.
Důstojná oslava v Mnichově
Velmi okázalou oslavu 28. října uspořádala
v Mnichově československá stanice rozhlasu
Svobodná Evropa. Za účasti početného exito
vého publika a za přítomnosti ředitele roz
hlasu C. Rodney Smitha a dalších předních
amerických hostí, jakož i zástupců polské, ma
ďarské, bulharské a rumunské stanice promlu
vili na oslavě dr. Belluš slovensky a Američan
dr. Richard Burks anglicky, který ve svém pro
jevu zdůraznil, že americkému lidu vždy zá
leželo na tom, aby se Čechům a Slovákům do
stalo svobody. Po hudebních a zpěvních číslech
byla zdařilá oslava zakončena československou
hymnou.

Americký postoj ke střední a východní Ev
ropě je stále jedním z politicky nejživějších
témat ve Spojených státech. V projevu, který
přednesl 12. října 1963 na hebrejské universitě
v Cincinnali, vydal americký ministr zahraničí
Dean Rusk nové závazné ujištění o tom, že
Spojené státy nemění zásady a cíle své zahra
niční politiky, zejména zdůraznil, že Spojené
státy nezapomněly na osud států za Železnou
oponou, jejichž současná situace jim není lho
stejná. Amerika nepřestává věřit, že tyto státy
mají být svobodné, jako je přesvědčena o tom,
že. by se melo sjednotit Německo. Spojené
státy se nemohou spokojit s nynější situací,
která v této části Evropy ponechává nesplněny
spojenecké sliby z druhé světové války. Jestli
že se postup americké zahraniční politiky při
způsobuje novému vývoji v mezinárodních
vztazích, neznamená to, že Spojené státy mění
své zásady a cíle. Ministr Rusk připomněl, že
komunistické státy střední Evropy se snaží zvý
šit obchod s Amerikou a i jinak s ní navázat
širší styky. Pro tyto snahy mají Spojené státy
veliké porozumění a budou je podporovat,
zvlášť pokud se také budou týkat volnější vý
měny informací a osobního styku. Amerika
chce vidět jak čs. obchodní experty, lak i čs.
studenty na svých universitách a umožní jim
na nich pobyt. Amerika však také chce, aby
směli její studenti na učiliště v Československu,
aby směli volně, bez překážek, příbuzní k pří
buzným. Jestliže se tohoto dosáhne, dospěje
Západ a Východ ke skutečnému ovzduší uvol
něného napětí.
Do diskuse o vztazích mezi Západem a Vý
chodem zasáhl bývalý vicepresident Richard
Nixon. Uveřejnil v Saturday Evening Post člá
nek o americké politice vůči střední a východní
Evropě. Nixon sice jako člen oposice některé
tendence Kennedyho politiky kritisuje — ale
když si klade otázku, jak by on sám postupo
val vůči sovětské Evropě, kdyby on místo Ken
nedyho byl v Bílém domě, dochází k závěrům,
které jsou ve všech základních bodech shodné
se závěry Kennedyho vlády. Nixon však vážně
varuje, aby Spojené státy neudělaly nic, čím
by i formálně a jaksi oficiálně uznaly, že střed
ní a východní Evropa patří Moskvě, a aby ne
přijaly Chruščovův návrh na uzavření paktu o
neútočení mezi Východem a Západem, aby se
vystříhaly všeho, co by mohlo vyvolat zdání, že
za cenu mírové koexistence odepsaly 97 milio
nů Východoevropanů ujařmených komunismem.

Nixon se ve svém článku v Saturday Evening
Post nevyhýbá ani konkrétním návrhům a při
mlouvá se za to, aby Spojené státy navazo
valy staré přátelské svazky s národy střední
a východní Evropy, nikoliv s režimy, nýbrž s
lidmi. Konkrétně, Nixon by zvýšil výměnu in
formací a ideí mezi oběma světy, Spojenými
státy a sovětským blokem. V tom se Nixon
plně shoduje s politikou Kennedyho, který před
dvěma lety byl ochoten k rozhovoru se sovět
ským Adžubejem jen pod podmínkou, že celý
rozhovor bude publikován, který se pokusil
rozšířit kulturní výměnu se zeměmi sovětské
části Evropy a který i při jednání o prodeji
americké pšenice se ptá, do jaké míry jsou
satelitní režimy ochotny pootevřít stavidla vol
nějšímu proudu zpráv, myšlenek a lidí mezi
Amerikou o sovětskou Evropou. Kennedy a
Nixon se v zásadních věcech shodují, totiž, že
cíle, americké zahraničně-politické strategie je
svět svobodných národů, které se mohou sebe
víc lišit co do svého vnitřního systému, ale
které se nemají lišit ve dvou věcech: Jako
státy mají být nezávislé, jako národy vnitřně
svobodné.
ar

Nepřeceňovat vývoj
v Československu
(Dokončení se str. 1.)
devším skutečnost, že se do ústředního výboru
KSČ dostal právě v době nejtužšího stalinismu
u nás, v prosinci 1952 — svědčí o opaku. Tady
se Novotnému a jeho lidem podařilo asi na
čas zabrzdit vývoj k lepšímu ve slovenské ko
munistické straně.
O krok nikoliv nepodobný se pokusil i na
jiné frontě. Po novinářích si Novotný a jeho
nejbhžší spolupracovníci Jiří Hendrych, Vladi
mír Koucký a Vasil Bilák pozvali dne 18.10.
i „skupinu českých a slovenských spisovatelů
na přátelskou besedu". Podle úřední zprávy
„přítomní jednoznačně potvrdili, že čeští a
slovenští spisovatelé chtějí dát pod vedením
strany a jejího ústředního výboru všechny svoje
sily a talent do služeb rozvoje socialistické
vlasti, pro výchovu nového člověka, zejména
mládeže".
Jakkoli dáváme v úsudcích přednost opatr
nosti, tady si troufáme tvrdit, že Novotný se
svojí taktikou neuspěje. Na výchovu k tomu
jeho „socialismu" je už pozdě.
JO

Dva čs., lékaři požádali o azyl
* itptvveiii uisie

Diova |sme ozná

mili, že v polovině září t. r. odcestovala do
Spojených států skupina 25 čs. lékařů, která na
vštívila hlavní lékařská střediska v New Yorku,
Philadelphii, Baltimore, Washingtonu a Chica
gu. Zpáteční cestu do Československa nastou
pila skupina bez doktora Jaroslava Kremela,
který požádal americké úřady o asyl. 3Zletý
dr. Kremel, který promoval na Karlově univer
sitě v Praze, působil naposled jako anestezio
log v závodní nemocnici Vítkovických železáren
v Ostravě-Vítkovících. Ve svém interviewu v
"New York Times" prohlásil: »Měl jsem dobrý
plat, ale za to jsem se na druhé straně musel
bezpodmínečně podrobiti organisovanému sy
stému politického a osobního útlaku, který křiví
charaktery lidí a ničí jejich osobnost. Duševní
teror zasahuje všechny oblasti veřejného i sou
kromého života. Vy zde v Americe žijete v pro
středí, jaké si většina lidu doma nedovede ani
představit.«

Záznamy
O PŠENICI, PAK OVSEM O PIVÉ
A ZMRZLINÉ A NAKONEC O KARTÁČCÍCH
NA ZUBY
Pšenice, to je panečku několik už týdnů
velké slovo, mocný pojem! Pšenice rovná se
čisté zlato. Obili — to jsou miliardy peněz
v pohybu, zástupy diplomatů y horečné čin
nosti; diskuse od té nejvyšši až k takříkajíc
pivní úrovni. —
Komunističtí komentátoři se octli v situaci,
že je sice nadále platí partaj, chlebo
darcom jsou však >imperialistm. Jestliže si
myslite, milý čtenáři, že jim lato skutečnost
zarazila dech, že se dostali do rozpaků a ne
vědí kudykam, a jak ten vývoj vysvětlit —
pak se ovšem mýlíte!
Abych Vás přesvědčil, posloužím záznamem
z článku 'Pšenica ide na východe, který pro
bratislavskou »Pravdu« ze 14. října t. r. napsal
jakvsi Peter Fridner. Cituji:
: Dodávka zrna do SSSR a ďalších socialistic
kých krajin pomôže nielen farmárom, ale aj
celkovej platobnej bilancii USA, o chronickom
deficite, ktorej sa stačilo už napísať za celé
knihy. Takže, keď deň po prezidentovej tlačo
vej konferencii sovietský minister zahranič
ných veci oznámil, že SSSR obilie v USA sku
točne objedná, zabušilo nejedno srdiečko vo
Washingtone i pšcnických oblastiach středo
západu netajenou radosfou.c
(Pozn. í.: A pak se najdou lumpove, kteří si
ze vši lé dobrosrdečnosti bolševiků najdou
právě a jen len citát z Nikity, že Moskva -v tomto případě svorné s Pekingem — chystá -.
Západu pohřeb první třídy! Oni zatím, goluh- I
číci, hledají kdejakou příležitost, aby mohli I

M minulých dnech požádal v západním Ne
mecku o politický asyl třiatřicetiletý lékař dr.
Jan Foustka z Prahy, který působil poslední
dvě léta v nemocnici v Secondi v Ghaně. Byl
tam poslán v roce '1961 komunistickou vládou
ještě s dalšími lékaři na základě dohody o po
moci tomuto nově utvořenému africkému státu.
Za hranicemi „ČSSR" zůstal i se svou ženou a
čtyřměsíčním dítětem, se kterými se vracel po
splnění dvouročního závazku letadlem do Pra
hy. Smlouvy o pracovních závazcích čs. expertů
v nevyvinutých zemích, které uzavírá čs. vláda
prostřednictvím národního podniku „Polylechna" z Prahy, označil za způsoby novodobého
otrokářství. Tito lidé, řekl dr. Foustka, jsou vlá
dou doslova prodáváni. Z platů, dohodnutých
mezi „Polytechnou" a vládami zemí, které mají
zájem o čs. odborníky, obdrží tito experti ve
valutách polovinu až dvě třetiny. Zbytek jde do
státní pokladny.
ad
rozehrál kapitalistická srdéčka netajenými ra
dostmi!)
i
Napsal dále soudruh Fridner:
|
■ ■Sovietski obchodní predstavitelia mohli v j
Kanade, Austrálii, kde už uzavreli príslušné ।
zmluvy, platif devízami a zlatení takrečeno z
rúčky do rúčky. Môže byť vari lepší dôkaz, že
socialistickej veľmoci ostáva dostatok sil i pre
f užšie časy?(Pozn. í.: A pak se najdou sýčkové, kteří
tvrdí, že hospodářství Sovětů je po všech těch
x-letkách a podobných pranostikách na huntô!
Vůbec zapomínají, že váleční zajatci a političtí
vězňové v Karagandě a okolních okresech na
kopali zlata na deset takových bankrotů jako
je letošní!)
Ani trošku se li Fridnerové a podobní ko
mentátoři pšeničných obchodů nečervenaji.
Proč by taky! Vždy! ty veletoče nedělají ani
poprvé, ani naposled ...

, Rudé právo- psalo zase jednou (10. října)
c - pružné cenové politice:, což znamená, že se
opět všelijak ?zaokrouhlovaly ■ ceny. Tento
kráte byly na řadě hodinky československé,
východoněmecké a sovětské výroby, dámské
punčochy, vino, pivo a zmrzlina.
Hodinky zlevnily až na 250 resp. 340 korun,
to je na 35 až 47 dolarů. Dámské bezešvé pun
čochy budou napříště stát jen 30 Kčs (asi čtyři
a půl dolarů). Ceny piva ovšem, ty jsme mu
seli zaokrouhlit směrem nahoru a to podle
známého obchodního zákona, který určuje (je
to tak?), že čím vělši je poptávka, tím vyšší
musí být ceny.
V roce 1955 se v Československu prodalo
10,300.000 hektolitrů piva, v ruce 1902 už
15,200.000 a požadavky dále rostou. Tím pádem
nebude tedy půllitr Prazdroje stát jen 1,90 Kčs,
ale dvě koruny padesát. Ročně připadá u nás
nn osobu spotřeba 115 litrů piva; pi je-li občan
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Máte vyrovnáno předplatné?

Odchod dvou státníků
(Dokončenie úvodníku)
zení křesťansko-demokratické strany, ba kabi
netu. V čele nových států — a Západní Němec
ko se z provisoria stalo druhou největší ob
chodní mocností svobodného světa — se vsak
objevují osobnosti, které vtisknou ráz budou
címu politickému životu a i vývoji své vlasti.
V Londýně se stal novým šéfem britské vlády
Sir Aley Douglas Home. Nastanou-li nějaké
změny v zahraniční politice Německé spolkové
republiky, platí to sotva o Velké Britanii, kde
ji dosud řídil nynější předseda vlády. Tento
potomek skotské hraběcí rodiny se mezitím
vzdal všech šlechtických titulů, aby mohl kan
didovat do Dolní sněmovny. Jako ministr za
hraničí imponoval především otevřeným a kri
tickým postojem k politice Kremlu, byť stál v
popředí snah o uvolnění napěli mezi Zápa
dem a Východem. Máme za to, že Home — v
roce 1939 osobní tajemník premiéra Chamberlaina — plně chápe nebezpečí smlouvavosti s
agresory a doufáme, že jeho osobní zkušenosti
budou zárukou obezřetného postupu nového
britského ministerského předsedy v jednáních
Západu s Moskvou.
—na.

plzeň-, bude ho to stál skoro dvacet dolarů
za rok navíc. Je to asi desetina průměrného
měsíčního platu . ..
Komu se to z pivařům nelibí, ten nechí se
prosím přeškolí na zmrzlinu. Počínajíc 21. 10
I. r. 250 gramů z SSSR dovážené zmrzliny ne
stojí totiž už deset, ale jen šest korun (jen ta
kových 85 centů). Není to láce?!
(Pozn. i.: »Budovat socialismus“, to není žád
ná legrace, vážený čtenáři. Někdo to zaplatit
musí a tak prosím omluvte, že ty ■ pružnéceny jsou nad Vám povědomý normál. — Po
liticky bych dodal, že nebožtíci Klement
Gottwald a Václav Kopecký by ceny piva asi
nezvyšovali, nebol patřili k jeho náramným
ctitelům. Antonín Novotný jo holt spíš na
zmrzlinu ...)
Budele-li led před Vánoci dávat do kupy ba
liček domů, nezapomeňte prosím na důsledky
čínsko-sovělského sporu! Já to myslím velmi
vážně. Ta věc se má totiž tak:
Vzhledem k lomu, že Moskva má vážné
ideologické hádky s Pekingem, je Praha samo
zřejmě na straně Kremlu. Skrz to ovšem ná
rodní podnik Západoslovenské nábytkářské zá
vody v Bratislavě přestal už loni dostávat činské štětiny, které potřeboval k výrobě (ni
koliv kredencí, ale) kartáčků na zuby.
Uvědomily nás o tom > Hospodářské noviny ■
č. 3 z 13. září 1963 a dodalv: >V letošním roce
se podařilo zajistil kvalitní syntetické vlákno
Nylon S z Francie, ze kterého se kartáčky vy
rábějí od srpna l. r.. . .u
Ovšem, než se vyrobí, než pak přijdou na
trh v dostatečném množství (a bůhví, kolik bu
dou stát!) . . .
(Pozn. iousek: Začal jsem pšenici pro Sově
ty, končím čínskými štětinami pro Bratislavu.
Myslila, že to jde dohromady? Ne-li, pak pro
sím za prominuti za ty dnešní Záznamy.)

Čfslo 10, listopad 1963
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S politickým přesvědčením nelze dělat kompromisy!
MOCNÝ OHLAS V ČS. EXILU NA PROHLÁŠENI „ČESKÉHO SLOVA" PROTI CESTÁM EXULANTŮ DO ČESKOSLOVENSKA — VAROVNÝ PŘÍPAD UPRCHLÍKA LADíSLAVA HUJKY
EXULANTÉ NEPŮJDOU PROSIT ČS. KOMUNISTICKÉ DIPLOMATY O VISUM

Případ „HUJKA"
Prohlášení „Českého Slova" v říjnovém čísle proti cestám exulantů do Československa
»Bývalý čs. státní občan, od března t. r. švéd
ský státní občan Ludvík Hujka z "Valtic na
mělo značný ohlas v československém exilu. Redakce dostala spoustu souhlasných dopisů
Moravě se rozhodl odjeti se svou snoubenkou !
— a pouze dva byly jiného názoru. Zdůrazňujeme, žé naše prohlášení se týká exulantů,
Ingrid Bonde na návštěvu ke svým příbuzným
kteří odešli z Československa po komunistickém puči v únoru 1948. Jde o mravní a poli
do Československa, aby ji představil svým ro
tický problém. Uprchlík, který uprchl před komunismem illegálně, vyhlásil komunismu boj.
dičům před sňatkem, který'- se mě) konat v záři
Když nyní je prosí o visum, dělá s komunisty příměří a se svou morálkou a politickým pře
t. r. Před svým odjezdem telefonoval s před
svědčením kompromisy. A něco jiného jsou nyní krajané, kteří mají právo se přesvědčit o
sedou národního výboru ve Valticích a ten mu
poměrech v Československu na vlastní oči.
prohlásil, že je vítán a že proti němu úřady
nic nemají. Dokonce také jeho strýček, přísluš
Dnes uveřejňujeme část dopisů našich čtenářů a v uveřejňování dalších odpovědí bude
ník STB (státní bezpečnosti) ujistil Hujku, že
me pokračovat v příštích číslech. Nejdříve citujeme dopis čtenáře z Malmo ve Švédsku o
se bez obav může podívat domů. Dne 7. čer
případu exulanta Ladislava Hujky, který už jako švédský občan navštívil se svou snouben
vence překročil čs. hranice a ještě téhož dne
kou rodiče v Československu, byl zatčen a odsouzen v Brně na tři roky.
večer dorazili do Valtic k příbuzným. Vše šlo
dobře až do 11. července, kdy k večeru přišli
za Hujkou dva uniformovaní policisté a pod
záminkou, že nějaký automobilista poškodil domů, jako Čech nebo Slovák, který užívá své-1I gence, která se nepřidala k uchvátí tělům moci,
jeho zaparkovaný vůz, ho dostali z domova ho nejvlastnějšího občanského práva. A ti lidé, | s třídním bojem, který rozsíval celý národ,
ven. Od té doby se již nevrátil. Snoubenka kteří sentimentálně touží si ještě jednou za-1I jednoho proti druhému, s policejním terorem
druhého dne volala švédské vyslanectví v Pra plakat pří letmém pohledu na Hradčany, jsou a zastrašováním, který způsobil, že dnes doma
ze a po delším rozhovoru ji bylo sděleno, že
člověk nevěří člověku, přítel příteli, Čech Če
Hujka byl zatčen, aniž by úřady oznámily pří obyčejně ti, kteří za posledních patnáct let si chovi — tak když jsem tehda pro to vše ode
nepřečetli
jedinou
českou
báseň
a
neposlechli
činu. švédský legační sekretář Jan af Sílen
šel a vše to tam dosud trvá, proto mi moje
měl možnost Hujku navštívit ve vězení. Bylo českou hudbu. A nesnažili se v cizině nic udě svědomí a čest nedovolí dělali kompromis s
mu však předem řečeno, že ani on anebo Huj lat pro osvobození vlasti.
|i tímto režimem a prošiti ho, aby mne pustil
ka se nesmí zmínit ani slovem o důvodu jeho
LADISLAV RADIMSKÝ dovnitř do toho velkého koncentráku a do
zatčení. Hujka prohlásil, že tomu všemu ne
volil mi navštívili moji rodinu. A co bych tam
rozumí,. čímž chtěl zřejmě naznačil svou ne
viděl a našel? Tu živořící rodinu a přátelé,
Předčasné závěry
vinu. Jeho snoubenka dostala od Hujky dva
kteří jsou stále ponižováni a uráženi? Nebo ty
Bylo by velmi předčasné pokoušet se o ko . z bývalých známých, kteří se siali ředkvičkami
dopisy z vězení. V jednom psal: „Dělej prosím
Tě něco, abych se dostal domů. Vše je mi tak nečné závěry. Mnohem významnější je otázka,1' — červení jen na povrchu — z oporlunismu, z
neznámé." Švédské ministerstvo zahraničí pro zda a v jakém rozsahu komunistický systém touhy po lepší kariéře? Nebo bych měl jeti
střednictvím svého vyslanectví v Praze inter povoluje či bude ochoten povolovat, cesty I tam, abych se chlubil jak se mi v exilu skvěle
venovalo, ale bez úspěchu. Švédský tisk měl československých občanů na Západ. Připomeň daří? Abych tam budil obdiv nebo i závist? Ne,
o případu řadu článků i s fotografiemi Háj
děkuji! Netoužím ani po tom ani po onom!
kovy snoubenky. Hujkovi je 34 roků, z Česko me, že v tomto směru není prakticky žádných Nezneuctím se prošením komunistických vlád
změn
od
dob
tuhého
stalinismu.
Jinak
by
ne

slovenska uprchl roku 1949. Nejdříve žil v
ců o povoleni, abych mohl navštívili mé ro
anglické a francouzské okupační zóně v Ra bylo politických uprchlíků i v dnešní době. Obě diště. A doufám, že většina nás ctidbalých exu
kousku a pracoval pro okupační úřady jako dvě stránky, cesty z komunistických zemí na lantů bude tak hrdá, že nepodléhne lákání ko
elektrotechnik. Před tím pracoval jako elektri Západ, a obrácené, návštěvy svobodných ob munistů, kterým jde přece jasně jen a jen o
kář ve Zbrojovce v Brně. Teprve roku 1955 čanů Západu v komunistickém světě, je třeba naše dolarv a nic jiného. S krajanským po
přišel do Švédska, kde byl zaměstnán ve svém posuzovat a hodnotit společně.
zdravem
JAROSLAV HRDÝ,
oboru. Celý případ je výstrahou těm uprchlí
CHICAGO, USA.
Jsouce vzdáleni sentimentality a „zásado
kům, kteří se chtějí vypravit na návštěvu do
vosti"
bez
praktické
stránky
nemůžeme
zatím,
Československa.«
NESOUHLASÍ S NÁMI
než doporučit československým exulantům, aby
»S Vaším odmítavým postojem k věci nesou
byli opatrnější než kdy jindy.
M. Š., USA.
SOUHLASÍM S ČESKÝM SLOVEM!
hlasím. Já sám bych tam nejel, poněvadž jim
Noviny československého exilu — tak si hrdě
nevěřím a nechci se vydat risiku být zatčen a
Což, naši lidé neprohlédli komunistickou
říká České Slovo. Proto mu sluší „Prohlášení
poslán do koncentráku. To ale každý sí musí
taktiku?
proti cestám exulantů do Československa", uve
»Četla jsem Vaše prohlášení a stavím se za uvážit sám, zda to risiko stojí za to. Na druhé
řejněné v jeho říjnovém čísle. Souhlasím s jeho
argumentací. Jejím nejslabším článkem je upo Vaše stanovisko a jsem zásadně proti návště straně ale je zde „pochopitelná touha každého
zorňování na risikO; kterému se turista vysta vám do Československa. Zdá se to sice slibné, exulanta setkat se s těmi, které musel opustit"
vuje. Neboť jen turistou a nikoliv exulantem je ale mnozí by dopadli velmi špatně. Též připo a prostě podívat se domů. Přikládat tomu poli
ten, kdo by nejel do Československa jen proto, mínám, že má-li kdo podobný úmysl a na to tický význam, jako že by v tom někdo mohl
že by se bál komunistických policajtů. Kdo kladu důraz, že oni s námi počítají jako s ob shledávat náš souhlas s režimem doma je myl
odešel do ciziny proto, aby se měl dobře, ne čany československými a podle toho by v mno né. Naopak líčení poměrů ve svobodném světě
zaslouží sí vznešeného jména exulanta, které ha případech jednali, neboť přijmuré občanství může zejména mladým otevřít oči a uvědomit
je tolikrát oslaveno naší národní historií, a nic jiných států nerespektují. Zdá se politování jim, co lží se o západě komunisti nehlásají a
se nedivím, že pojede na výlet do Českoslo- I hodné, že naši lidé neprohlédli komunistickou jaká je to bída doma v poměru k nadbytku
M. Lindnerová, Carmet, Životních potřeb a volnosti na západě.
venska jako by jel na projížďku po Karibském । politiku.«
Dr. T. Cope Tov/n, Jžní Afrika
Californía, USA.
moři. Ano, kdo by rád neviděl svou vlast a své |
drahé, kdo by rád nejel třeba na hrob své
matky, jež zemřela v době jeho nepřítomnosti? i
Osvobození vlasti však vyžaduje oběti, jen v
nich je sláva exilu. Pravý exulant, hodný svého
jména, se nevrátí do Československa ani pod I
ochranou cizího vojska, ani pod ochranou ci-1
zího pasu. Nepojede tam jako turista, to je
jako dojná kráva, dodávající komunistům těž-1
ké valuty, nýbrž jako člověk, který se vrací

Hroby v dáli
Napsal a kreslil
FRANTIŠEK H1.UBUČEK

Mlhavé listopadové dny, bílá barva po
sledních květů aster, mihotavá světla hřbi
tovů v podlesí či na návrších, a temné po
stavy vesničanů postávajících kolem zdobe
ných hrobů za šera noci — lo byly naše
Dušičky, svátek všech svátých.
I dnes tam v dáli na těch našich hřbitovech
budou postávat! mámy a tátové, — v zadu
mání, tiché modlitbě a vzpomínce. Myšlenky
mnohých poletí dále přes rodný kraj do cizích
zemí. Svět už dnes není klidný, aby naši nejbližší byli pochováváni na našich zahradách
mrtvých, abychom k nim měli blízko vzpomín
kou i krokem. Bouře lidské zloby vyhnala
mnohé — mladé i staré do cizích zemí. A jak
léta míjejí a lidská zloba trvá a vládne v naší
vlasti, synové a dcery umírají v cizině. Jedni
umírají stářím, jiní nešťastnou náhodou. Od
cházejí uprostřed nesplněné touhy po návratu
do osvobozené domoviny.
Jejich hroby jsou rozsety široko daleko — od
džunglí índočíny přes Austrálii a Afriku, po
staré Evropě a Anglii o od jižní Ameriky až do
severských dálav Kanady.
Prostý nízký rov českého exulanta Zdeňka
Sodomky na dalekém kanadském severu je teď
zasypán hlubokým sněhem. Nesvítí tu svíčky na
hřbitovech v této severské zvláštní zemi. Hlu
boké lesy v nízkých pahrbcích „Kachních hor"
zapadly sněhem a jen za dlouhých zimních nocí
vyje tu vlk a kojot. Snad tento ohlas kanadské
divočiny doléhá i k sluchům Zdeňka na hřbi
tově dole v širokém údolí „Labutí řeky", kam
ho jednoho únorového dne čeští farmáři po
chovali. Neznali ho a nevěděli o něm, když
kácel mohutné stromy v těch tmavých lesích
někde na hranicích provincie Manitoby a Sas-

Chicago, 13. října 1963
Vážení přátelé,
s vaším prohlášením v říjnovém čísle o zá
jezdech exlanlů do ČSR plně souhlasím. Když
jsem odešel z vlasti proto, že jsem nesouhlasil
s vládnoucím režimem, s jeho terorem a s dik
taturou jedné strany nad celým národem, s
přednostními výhodami, které dali tenké vrst
vě komunistů, pronásledováním té části inleli-

To si musí každý dobře rozmyslet
»Čs. komunistický režim láká tedy po ma
ďarském vzoru na návštěvu do Českoslo
venska i poúnorové uprchlíky, kteří se stali
občany jiných stálu. Jsem přesvědčen, že v
četných případech nedojde k žádnému inci
dentu. Jsem však ale jistý, že v některých
případech skončí zájezd do Československa

katchewan. Poznával tuhou kanadskou zimu a
divokost severské přírody. Fysicky jeho orga
nismus dobře odolával a zdolával i těžkou
dřevorubeckou práci. Byl už zvyklý na rezavý
pískot motorových pil, které se rychle zařezá
valy do zmrzlých kmenů lesních velikánů. Až
jednou Zdeněk padl s podťatým stromem, který
ukončil jeho život pod svými mohutnými vět
vemi.
Přivezli ho z lesů dolů do údolí. Prý je tam
sbor nějakých těch emigrantů, jejíchž řeči mlu
vil. V neděli ráno sedával ten běženec z Ev
ropy u rozhlasového přijímače a poslouchal
to divnou řeč a zvláštní melodické zpěvy. Ří
kával farmáři u kterého pracoval, že je to
duchovní program jeho krajanů z kostela dole
v údolí. Snad by býval někdy přišel se tam do
jejich sboru podívat. Byli to přece Češi, i když
jiného náboženského vyznání.
Zdeněk se ale stejně shledal se svými kra
jany a vstoupil i do jejich sboru, ale jen jako
mrtvý. Kazatel a členové sboru ochotně vy
pravili neznámému pohřeb. Byl přece z krve
jejich národa. Uvnitř bílého kostelíka mu za
zpívali v rodné reci svoje pohřební písně a
rakev jeho ozdobili květinami. Trubky nakonec
zapěly.- Kde domov můj? a Nad fatrou sd blýs
ká — v té chvíli jediného oka nebylo ve shro
máždění suchého. Mnoho se těch našich tady
sešlo a jeden každý z nich se rozloučil pohle
dem na chladnou tvář Zdeňka. Zvláště mámy
si vzpomněly na jeho mámu, že její syn tu
skončil svoji pouť daleko v cizině a ona ne
ví...
Únorovým sobotním odpolednem vyjel po
malu dlouhý průvod automobilů, který začínal
u vchodu do bílé svatyně. Byl to průvod po
hřební; napřed jelo auto s kazatelem a za ním
auto s rakví Zdeňka Sodomky na poslední ce
stě. Dále následovala auta osadníků. Na bílé
ploše hřbitova čekala hromada nažloutlé hlíny
vedle tmavého hrobu. Byla to chladná náruč
kanadské země, do které českého exulanta ulo
žili. Ještě tu zazněla česká modlitba a ozvaly
se smutné melodie české písně. Jak zvláštně
zněla v té zimní krajině, v té cizí zemi, v níž

se usadila skupina českých farmářů z Volyně.
Snad vítr zachytil melodii oné písně nad hro
bem Zdeňka a odnesl ji do vzdálené jeho
vlasti.
Nesplnilo se tomuto českému synu básníko
vo: „Naposledy kolem tvého spánku, padne
prudce její hořká hlína..." Kolem spánku
Zdeňkova padla hlina země cizí. Měl však tu
přednost v cizině, že byla hozena českýma ru
kama zdejších krajanů.

tragédu a proto by si mel každý dobre roz
myslet, než půjde prosit čs. komunistické
diplomaty o návštěvní visum.«
A. K., Washington D. C.
ZACHOVÁM SI CEST
Milý pane redaktore,
k vašemu článku v říjnovém čísle o lákáni
uprchlíku k návštěvě Československa chci říci
tolik: Ani mne nenapadne, abych lem diktátorum a vrahům, kteří drží v nesvobodě a po
robě náš národ, vozil ještě moje dolary. To,
až přijde vhodný čas, tak raději pozvu moji
maminku, aby přijela, a dostala se tak aspoň
na několik měsíců z toho velkého koncentráku,
ve kterém je s většinou národa zavřena již od
roku 1939. Napřed to byl pro celý národ nacistický a teď pro většinu komunistický kon
centrák. A pustí li ji aspoň na čas sem, tak se
spolu potěšíme a budu ji hledět vším způso
bem nahradili aspoň z části tu bídu a utrpení,
kterým musela procházet za posledních 25 let
a najmě (zvláště) po mém odchodu do exilu.
Tak bychom to měli udělat všichni, místo jez
dění tam, ať přijedou naší milí sem a poznají
jak my zde žijeme ve svobodném světě. Zde
nebudou musit zavírat dvéře a báti se, aby je
některý špicl neslyšel až nám budou po prav
dě vyprávět jak žili těch minulých patnáct let.
Ať si naberou plné očí té krásy a spokojenosti
zdejší a ať se sami napijí z té hluboké studny
svobody a uhasí aspoň na čas tu žízeň po ní.
A až se vrátí ať mohou těm méně šťastným
vykládati oč »kapitalislický« systém dovede
dáli nám všem nejen větší životní úroveň ale
i svobodu slova, myšlení a jednání, o jaké se
naším doma ani ve snech nezdá. A zachovám
si tak čest a dobré svědomí, že jsem se ne
prosil, aby mne pustili tam, odkud jsem ode
šel, když jsem nesouhlasil s diktaturou tero
ristů, lhářů, lupičů a vrahů.

VÁCLAV HOŘEJŠÍ.
LOS ANGELES, USA
v říjnu 1963
Proč vlastně přišlí do exilu?
»Já osobně souhlasím s vaším názorem, cle
jak znám mnohé naše uprchlíky, ti zapomněli,
proč vlastně přišli do exilu. Nemají vlastenec
kého cítění, nýbrž jde jim jen -o osobní pro
spěch a mnozí žijí od dneška do zítřka, pro
mnohé je heslo: když máme dejme si, když
nemáme věřme si! Ti kteří na to mají a jejich
zájmem jsou peníze a zase peníze, pojedou
do Československa, aby dokázali, jak žijí, i
když na to třebas doplatí. Já osobně jsem
mnohými uprchlíky zklamán.«
L Volše, V. Britanie

PŘÁTELÉ V ČESKÉM ŠLOVÉ!
Četla jsem v těchto dnech Vaše prohlášení
ve věci návštěv Č-SSR z řad exulantů. Souhlasím
s Vámi a ani vteřinu nemusím uvažovat, zda
je to správné či nesprávné. Považuji takovou
návštěvu za zradu exilu. Kdokoli z řad česko
slovenských exulantů jede na výlet do komu
nistického Československa se automaticky vy
řazuje ze statutu exulanta a je to pouze t. zv.
uprchlík. Proč vůbec utíkal? Odcházel z vlasti
jen proto, aby se mu dobře v cizině dařilo?
Neodcházel z politického přesvědčení? Mnozí
tito uprchlíci-turistc, ani mateřštinou nechtějí
mluvit, stydí se za svůj jazyk a i svoje děti
odnárodňují. Tito uprchlíci tam mohou jet a
není jich škoda, protože nejsou platni ani exi
lu, ani národu z kterého se zrodili. Když při
jede tak zv. uprchlík do vlasti, myslíte, že jej
lam budou obdivovat? Hladový a umučený
národ není na něho zvědav! Uvědomuje si býv.
t. zv. uprchlík-iurisia, kolik čs. vlastenců po
čínaje dr. Horákovou a gen. Pikou bylo popra
veno? Proč tito lidé se nestali Jidáši, proč oni
raději položili své životy, než by zradili své
přesvědčení a svůj národ? Ať se jede podívat
tento „uprchlík" za drátěné překážky k Pří
brami a uvidí jak těžce musí čs. politický vě
zeň pracovat a jak k němu vznáší tiché přání
a prosby ne pro sebe, ale pro celý národ: po
mozte nám ve svobodném světě k svobodným
volbám pod mezinárodní kontrolou,
My jsme patnáct let v exilu. Je nás deseti
tisíce! Všichni bychom rádi viděli své maminky,
olee, bratry a sestry! Naše srdce tluče jen pro
ně a pro ten nejkrásnější koutek světa, kde
jsme prožívali své dětství a mládí. Rádi bychom
se rozejeli domů nejen na návštěvu, ale do
své smrti bychom chtěli být v té naší Praze a
nebo v rodné obci. Máme v Německu stovky
nemocných a starých čs. politických uprchlíků,
kteří jsou vzdáleni od hranic své vlasti jen
několik hodin a ti všichni by se rádi vrátili k
svým dětem, k svým nejdražším a zbytek svého
života ztrávili doma. A přece nezrazují svůj
národ a nezrazujme proto ani my. Každý z nás
si znova uvědomuj, proč jsi odcházel a co je
Tvou povinností. Semkněme se ještě více k so
bě, vypněme všechny své síly a pracujme v
duchu našich legionářů k vytyčenému cíli NE
ZRAZUJME sebe, NEZRAZUJME svůj národ,
který v nás věří a doufá, že mu pomůžeme k
opětné svobodě. Českému Slovu v exilu patří
dík nás všech. Mluvíte jménem nás, mluvíte
jménem porobeného domova. Kéž i v budouc
nosti by Vaše noviny nás spojovaly a staly se
hybnou pákou československého exilu.
Vždy Vaše o s Vámi
Líba Drobílková-Dvořáčková,
Newark, N. J.z USA.

AUSTRÁLIE: NOVÝ DOMOV
Po patnácti létech exilu v Austrálii
FRANTIŠEK NOVÝ

Zeny- Sokola v Sydney
NAŠI SOKOLOVÉ V SYDNEY
M. DOLEŽAL
Sokolská jednota je v Sydney již po třináct
let. Založili ji nově přicházející krajané z Ev*
ropy v roce 1950, ale její život po třech letech
trvání ochabl tak, že byla udržena jen záslu
hou několika činovníků. Musíme vsak vzít v
úvahu, že v těchto letech emigranti byli nu
ceni co nejrychleji se zařadit do zdejšího ži
vota a položit základy ke svým novým existen
cím.
Obrat nastal v roce 1957, kdy došlo k po
kusu obnovit Činnost, především v tělocvičně.
Zdařil se, začlo se cvičit a zájem stoupal tak,
že za krátko jsme měli již přes 300 členů.
Tělocvik, sport i společenské podniky se těšily
oblibě a malé roční finanční přebytky nás za
čaly ponoukat k přemýšlení o založení sokol
ského střediska v Sydney s vlastní budovou. K
tomu bylo třeba registrovat jednotu u austral
ských úřadů a reorganisovat ji tak, aby vyho
vovala zdejším poměrům. Máme 212 řádných
členů. Cvičíme pravidelně každý pátek v na
jaté tělocvičně. Od 7 do 8,15 cvičí naše nej
početnější složka, žactvo (fe jich přes třicet) a
po té jdou na hodinu do české školy. Zatím
již cvičí sestry, bratři a dorost společně a je
jích také pravidelně kolem třiceti. Naší nej
větší radostí je žactvo a zájem dorostu o cvi
čení. Mimo to věnujeme i péči sportování v
přírodě. Hrajeme pravidelně Odbíjenou na Lane
Cove River každou neděli, pořádáme společně
výlety za město spojené se sporty, atletikou a
koupáním. Během roku míváme několik spole
čenských zábav, které vyvrcholí v zimním, ob
dobí Šibřinkami. Jejich dozvuky jsou dětské
šibřinky.

Austrálie, nejpozději objevený kontinent, byla
odjakživa pro nás Evropany nejméně známou
částí světa.
Zájezd AFK Bohemians do Austrálie a klo
kani v cirkuse Kludský přinesli do mých klukovských zájmů trochu světla o této tajemné
zemi pod Jižním křížem.
Skutečná „austrálská" horečka zachvátila Če
choslováky teprve v DP táborech, neboť Austrá
lie byla nejjednodušší emigrací. Horlivě se za
čali studovat reklamní brožurky, vydané mini
sterstvem pro přistěhovalectví a zděšení uprch
líci (včetně mne) se s hrůzou dozvěděli, že re
Melbourne, nebo Sydney, ale Canberra je hlav
ním městem Austrálie, a mnoho jiných věcí,
které před tím nám nebyly známé.

NAPŘED TROCHU ZEMĚPISU
Austrálie je největší ostrov, nejmladší světa
díl a nejstarší kontinent. Má největší světovou
produkci vlny. Austrálie spolu s Novým Zélan
dem je jedinou částí v pacifické oblasti obý
vanou bělochy. V poměru ke své rozloze je
téměř neobydlena a proto není divu, že na ni
se závislí upírají zraky přelidněné asijské státy.
Austrálie je rozlohou větší než Evropa a má
dnes s pomocí téměř dvou milionů přistěhoval
ců 10 milionů obyvatel. Tedy asi jako Londýn.
Více než polovina obyvatel žije v Šesti hlav
ních městech, čtvrtina v ostatních nečetných
městečkách a zbytek na osamělých farmách, na
venkově. Celkově připadá 2.7 obyvatele na
čtvereční míli. Odečteme-li však od plochy
poušť ve střední Austrálii a počet obyvatel
stísněných na několika čtverečních mílích šesti
hlavních měst, dostaneme pravý obrázek, jak
je Austrálie obydlena: 0.1 obyvatel na jednu
čtvereční míli. Tyto statistiky se týkají pouze
bělochů, neboť černoši, původní obyvatelé Au
strálie se do tohoto počtu nezahrnují.
Řek je zde málo. Většina z nich má vodu
pouze v zimě, která se zde projevuje stude
nými jižními větry a deštěm. Austrálie je mírné
zvlněna, porostlá šedozelenou trávou a osa
mělými eukalypty nebo neprostupným austrálských „bušem". Pro shluk stromů a podrostu
jaký je možno vidět zde, nelze použít slova les.
To je prostě „buš". Okolo východního po
břeží se táhne pásmo hor, hrdě zvané Alpy,
které dosahují výšky 2.200 metrů. Nekonečné
písečné pláže a tisíce mil pobřeží, děsí pány v
hlavním štábu, když připravují plán obrany
Austrálie v případě invase.

TROCHU HISTORIE
Austrálie byla prvně navštívena v 17. století
Holanďany, kteří však přehlédli možnosti to
hoto světadílu. V roce 1627 Tasman objevil

Z dvanácti tisíc čs. exulantů v Austrálii žiji čtyři pětiny v těchto městech: Sydney,
Melbourne, Adelaide a Brisbane. Zbytek je roztroušen od Perthu v západní Austrálii, přes
Hobart na Tasmánii až k tropickému Darwinu v severním teritoriu.
Skutečnost, že naši lidé všude byli a všechno dovedou, naznačuje, že jsme si při
nesli z domova solidní základ. Po patnáct let se díváme na nevšední úspěchy v každém
oboru. Máme řady universitních profesorů, lékařů a právníků, zde vystudovaných, rcsp.
znovuvystudovaných, továrníky, umělce, sportovce, řemeslníky a obchodníky. Dokonce
vynikáme v hledáni opálů, uranu a zlata, pěstováni banánů a ananasů, tříděni vlny,
vrtáni nafty a rybolovu v pacifickém oceánu. Těm posledním zřejmě nevadí, že když se
zaučovali, chytávali o prázdninách na Sázavě, na háčky ze špendlíku.
Naše situace není snadná, otevřená a lehká. Naopak je velmi komplikovaná. Doma
jsme se na životni dráhu připravovali školou, učením a praxi. Po příjezdu do Austrálie
většina z nás byla nucena změnit svá původní zaměstnáni a praxi jsme se učili a učeni
bylo pro nás školou. Děli to máji snazší. Zasadíš-h mladý stromek, roste, mohutni a
kvete k radosti. Přesazuješ-li strom, uchytí se jen v bohaté a úrodné půdě a potřebuje
všemožné ošetřování, než zapustí nové kořeny. Vcelku zvládnutí a přizpůsobení problé
mům cizího prostředí, řeči a zvykům a také klimatickým rozdílům máme za sebou
V činnosti spolkové dosahujeme jen omezených výsledků. Tím však není řečeno, že by
naši lidé ztráceli zájem o československou věc, naopak morálně zůstávají dobrými Čecho
slováky a jejich víra ve vítězství demokracie a v návrat domů zůstává ústředním život
ním přáním. O tom svědčí fakt, že z mezinárodní politiky mají největší zájem o vývoj
těch událostí, které by mohly v budoucnu ovlivnil situaci v Československu ve smyslu
pro nás příznivém.
Bez optimismu věřím, že jádro československého exilu v Austrálií je zdravé.
Pro Austrálii víra a důvěra našich lidí v budoucnost a prosperitu této země, spokoje
nost a podnikatelský duch, jsou trvalým přínosem.
Sokolský život v Sydney je živě pulsující a
tradice jeho, byť i krátká, je již zakořeněna.
Co nám dosud chybí, je vlastní středisko. Pří
pravné práce jsou skončeny. Právě máme po
danou žádost o povolení naší činnosti tělocvič
né a sportovní jakož i budoucí stavbu soko
lovny na pozemku v Hurlstone Park. Jeho cen
trální poloha v západních předměstích nám
plně vyhovuje, jeho velikost nezastavěné plo
chy se Čtyřmi tenisovými courty a príslušenslvím
a hlavně jeho sousedství s veřejným golfovým
hřištěm jsou pro nás jako stvořeny. A tak tedy,
bude-li naše žádost kladně vyřízena, je na nás,
abychom opatřili nutné peníze k jeho zakou
pení. Sami máme na hotovosti kolem tří tisíc
liber, ale pozemek sám stojí £ 12.350. Zname
ná to, že se budeme muset obrátit na celou
naši krajanskou veřejnost a pokusit se o bez
úročné zapůjčení potřebných peněz. Podaří-li
se nám to, bude základ pro trvalé sokolské
středisko v Sydney položen a stavba realisová-

New Zealand a ostrov, který byl později na
jeho počest nazván Tasmánií a který je dnes
jedním ze šesti států Austrálie. Tento slavný
moreplavec se plavil přes 1500 mil na cestě
tam a znova pres 1500 mil na cestě zpět ne
daleko tohoto kontinentu, aniž spatřil jeho bře
hy. V Londýně ale již tehda tušili, že tam ně
kde v Pacifiku by měl být veliký ostrov. Proto

Ve stínu eukaliptů
M. ZACHAR

pověřili kapitána Jamese Cooka, aby na zpá
teční cestě z Tahiti, kam vezl hvězdáře ne
pozorování dráhy Venuše, úředně objevil Au
strálii a připojil ji k britské říši. Roku 1788 při
stála v Botany Bay, okolo které je dnes vysta
véna Sydney, první flotila složená z guvernére
Phillipa, vojska a trestanců. Touto episodoL
začala emigrace do Austrálie a historie téic
země.
Vzkvétající kolonie byla roku 1901 prohlá
šena samostatným dominiem a úředně zavede
na do školních učebnic jako Commonwealth ol
Austrália. Dnes je Austrálie rozdělena na 6 stá
tů a dvě teritoria. Každý stát má svoji vládu c
federální vláda v Canbeře spravuje nejen Com

Taneční skupina Cs.

Děvčata Cs. klubu v Adelaide
na oslavě 28. října

na. Je to toužebné přání celého výboru a Člen
stva naší jednoty rozšířit sokolskou myšlenku
v Austrálii a naší jednotě dát novou sílu k roz a Členů různých vyslanectví a je pravděpodob
ně nejmenším hlavním městem na světě.
machu.
Nový Jižní Wales je nejzalidněnější stát
Austrálie. Jeho hlavní město Sydney je nejvě:ší
město Austrálie a má dnes 2 miliony obyvatel.
Rostoucí průmysl, těžba uhlí, zlata, stříbra,
zinku, magnesitu a mědi, obilí, cukrová třtina,
ovce a dobytek jsou hlavními zdroji obživy.
Victoria s hlavním městem Melbourne má
přes 1.5 milion obyvatel. Geelong se 50.000,
Ballarat s 40.000 a Bendigo s 30.000 obyvateli
jsou jediná větší města ve státě, který je roz
lohou větší než Československo. Nerostné bo
hatství, hlavně zlato a bohaté pastviny jsou
skutečně zlatým dolem pro lidi, kteří nenamí
tají nic proti životu mezi mouchami a šedo
zelenými eukalypty.
Jižní Austrálie, do jejíhož území zasahuje
část pouště, má jen 2 větší města, Adelaide s
Cvičící skupina mužů Sokola Sydney
500.000 a Port Pirie s 12.000 obyvateli. Pšenice,
ječmen, ovoce a víno jsou hlavní produkty to
hoto státu.
Queensland, s hlavním městem Brisbane
monwealth, ale i Anglií darované kolonie jako
Papuu, ostrov Norfolk, kde žijí potomci vzbou (500.000 obyvatel) je převážně dobytkářský
řenců z lodi Bouniy a část Antarktidy. Spojené stát. Z nerostů se vyskytuje zlato a uhlí.
Rozlohou největší ze všech států je Západní
národy svěřily Austrálii opatrování Kokosových
ostrovů a bývalých německých kolonií v Paci Austrálie, která je však jen velmi málo obyd
fiku — Novou Guineu, New Britain a ostrovy lena.
Tasmánie, samostatný ostrov na jihu Austrá
Admirality.
První přistěhovalci se převážně usazovali v lie, má dosud nevyužité nerostné bohatství ve
místech, která jsou dnes nejprůmyslovějším a velkém měřítku.
Severní teritorium, svou rozlohou třetí nej
nejzalidněnějším státem — Novým Jižním Wa
lesem. Nález zlata zalidnil Viciorii a Západní větší část Austrálie, je dosud, hlavně geolaAustrálii, němečtí přistěhovalci Jižní Austrálii a g:cky, málo známé. Nedostatek vody nikdy
Italové Queensland. Tasmánie, nejdéle známá nelákal kolonisátory. Dle statistik dnes žije v
část dnešní Austrálie, která má podnebí nej- teritoriu asi 20.000 původních obyvatel Austrá
bližší evropskému, ohromné ovocné sady, po lie, černochů, 8.0C0 Evropanů a 2.000 míšenců.
toky plné pstruhů a bohatá ložiska zinku, je Chová se tam dobytek, ale hlavni zdroj bohat
dodnes prakticky nezabydlena. Na 26 tisících ství je v nerostech. Nedávno objevená ložiska
čtverečních mílech ostrova (tedy asi jako polo uranu a wolframu přilákala mnohé nové osad
níky. Výskyt zlata, stříbra, mědi a slídy je pro
vina Anglie) žije 100.000 obyvatel.
Austrálii tak běžný, že se o něj téměř nikdo
nestará.
TROCHU MÍSTOPISU
Canberra, podobně jako Washington a An
OBYVATELSTVO
kara, je uměle vybudované hlavní město. Když
Původní obyvatelé Austrálie, černoši, jsou
mateřská Anglie roku 1901 prohlásila Austrálii
za samostatné dominium, nastal spor mezi rasově nepodobní všem ostatním černochům
Sydney jako městem nejstarším a Melbourne dnes žijícím na zemi. Jejich pleť je tmavá, vla
jako městem tehda největším o čest stát se sy jako sláma — co do tvrdosti i podoby, ne
hlavou nové země. Tak nezbylo než vybudovat však barvy. Celo sražené a brada silně vysu
Canberru. Dodnes nedostavěná Canberra má nutá, prostě člověk z doby neandertálské ve
30.000 obyvatel, převážně siótních zaměstnanců vydání z XX. století. Odhady jejich počtu před
příchodem bělocha do Austrálie se různí. Dnes
jích žije asi 80.000. Australané jsou na ně
hrdí a skutečně se jim snaží pomoci. Asi polo
vina jich pracuje pro bělochy, nejvíce jako
pastevci. Některé z jejich vlastností jsou ojedi
nělé. Nikdy se neztratí v pustině. Mají báječný
čich, několik je jich používáno jako policejních
stopařů. Očichají místo a dovedou polícii za
pohřešovaným, ztraceným v poušti nebo za
zločincem. Mají zvláštní pud, voláni divočiny.
I když byli vychováni mezi bělochy, čas cd
času se náhle ztratí — jdou na "walk-aboul",
aby se po několika měsících vrátili, jako by
se nechumelilo ke své práci.
Ostatní žijí převážné ve státem zřízených re
servacích, kde vedou spokojený a bezstarostný
život, jako byli zvyklí před příchodem bělocha.
Do reservací mimo vládní úředníky nikdo ne
smí. Jsou kočovníky, kteří neznají obili ani
obydlí. Kočují od místa k místu, spí v jeskyni
nebo pod stromy, případně tam, kde je právě
zastihla noc. Živí se lovem a tím, co najdou.
Jedí hady, mravence a rostlinné výhonky. Mrt
vé pochovávají na stromech a živými nepohrd
nou, není-h nic jiného momentálně k jídlu. Ne
znají kovy ani oděv. Chodí úplně nazí, což činí
potíže fotografům-novinářům, neboť cenzura je
zde přísná a neoblomná.
klubu v Adelaide
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ČESKOSLOVENSKÝCH EXULANTU
TROCHU PŘÍRODOPISU
Původní oustralská flora a fauna jsou nej
starší na světě a mimo Austrálii se nikde jinde
nevyskytují. Asi 50 druhů klokanů, od malých
velikosti králíků, kteří šplhají po stromech, po
obry větší než člověk — početně zastoupena
je rodina hadů s nejjedovatějším hadem na
světě aipanem, jehož uštknutí dosud přežilo
pouze několik lidí, possum, který vypadá jako
skrížená kočka s krysou, wombat, něco mezi
malým medvědem a prasetem — ptakopysk,
nejpodivnější živočich vůbec, rarita australské
zvířeny, který se snad jedině dá přirovnat ke
kachně, skrížené s morčetem — medvídek koa
la s velkým rohovitým nosem, který se téměř
nehýbe, nikdy nepije a žere pouze eukalyptové
listy — pštros, emu, smějící se kookaburra,
pták vzhledu gigantického ledňáčka, který
chytá hady — lyra-bird, tančící sexuální tance

pravý úhel nebyl zde objeven po řadu let vý
voje tohoto dominia, střed města ■— city —
oplývá úzkými uličkami vzájemně se proplé
tajícími mezi sebou. Ulice dnes zdaleka nestočí
provozu a Sydney se stává bludištěm ucpaným
motorovými vozidly.
City of Sydney se nyní přestavuje. Staré ko
loniální domečky se bourají a na jejich místech
rostou železobetonové "city buildings" jako
houby po dešti.
Mimo city jsou v Sydney velké parky, obrov
ský přístav, který je dějištěm nejfantasiičtějšich
stávek — právě teď stávkují přístavní dělníci,
protože odmítají nakládat vlnu, kterou ostříhali
dělníci za nižší sazby, než jaké nařídily od
bory.
Zbytek ohromné rozlohy Sydney tvoří továr
ny a vilové čtvrti.
Melbourne, druhá australská metropole, byla
vystavěna později a je to vidět. Město, posta
vené za dohledu guvernéra Latrobea, má širo
ké ulice, které se protínají v pravém úhlu. Když
se Melbourne vyměřovalo, Latrobe byl terčem
útoků novinářů, že plýtvá zemí a dělá silnice
zbytečně široké. Inu, Latrobe viděl dál než za
nejbližší roh.
Kromě středu města se Melbourne neliší příliš
od Sydney. Tovární čtvrti, parky a obytné čtvrti
s domečky postavenými na jedno kopyto. V
Melbourne mají velmi pěknou botanickou za
hradu a první úterý v listopadu nejslavnějši
australský dostih — Melbourne Cup. Tento den
je svátek.
Všeobecně, australská města jsou stavěna
horizontálně. Pouze střed velkoměst a obchod
ní čtvrti ve větších městech jsou stěsnány na ně
kolika stech čtverečních metrech. Tam jsou ob
chody, banky, kanceláře a salony krásy. Tam
je též ruch, shon, hluk a vozidly neustále za
tarasený provoz. V obytných čtvrtích je zase
klid a mrtvo, že se tam člověk pomalu boji
mluvit nahlas.
Australan má rád domek sám pro sebe, peč
livě ostříhaný trávník a verandu, na které v
neděli čte noviny. Činžáků v Austrálii až do
nedávna bylo minimálně.
Populární jsou
boarding-houses, kde člověk bydlí v podnájmu,
jí ve společné jídelně skopové kotlety a tráví
večery v klubovce před petrolejovými kamínkami čtením novin.

Nebojte se tohoto hada! I když je to velmi
O VENKOVE
nebezpečný tzv. hnědý had, tento je již vy
Každé australské město končí za plotem po
sloužilec.
sledního domu. Hned za ním začíná pustina.
Australané tomu říkají country — venkov. Šedo
zelené
polosuché louky a nikde ani potůček.
při námluvách, několik speciálních druhů vač
natých krys a konečně pes dingo, krvelačný Jen tu □ tam je v dolíku nashromážděna dešťo
lovec, který zakusuje ovce jen pro svoje po vá voda — "water hole" a kolem ni stádo
těšení z lovu, krásný pes vzhledem, kterého se báječných krav. Někde je krajina trochu zvlně
na a jinde porostlá neprostupným listnatým
ještě nikomu nepovedlo ochočit.
Papoušci a andulky zde žijí v hejnech a v lesem.V létě lesy vyschnou a hašení lesních
tropickém Queenslandu se vyskytuje mnoho požárů patří mimo zachraňování tonoucích v
krásných ptáků. Dovezený králík se zde tok moři (life-saving) k jednomu z nejpopulárnějrozmnožil, byl do nedávna, než se ho podařilo ších australských sportů.
hubit chemicky, kalamitou téměř v celé zemi. •
Osamělé farmy jsou roztroušeny někde i 60
V Austrálii se vůbec všemu daří báječně. až 100 km od sebe. V Západní Austrálii a Se
Teplé podnebí, prakticky žádná zima, a tak se verním Teritoriu dosahují fantastických rozměrů
zde všechno množí jako morčata.
a několik je rozlohou větších než území Čech.
Pýchou je druh straky magpie, černobílý Cesta od města k městu, nepoužije-li se letadla,
pták, který se stal symbolem mnohých sportov trvá den i dva. Mezi městy jsou ovšem farmy
ních klubů, hrajících v černobílých dressech.
a shluky 20 až 30 domků —typické australské
Dovezené zvířeně se zde daří skvěle. Hovězí venkovské městečko. Tam je pošta, několik krá
dobytek je v porovnáni s tím, co jsme doma mů, ve kterých dostanete od kyselých okurek
Udávali na hospodářských výstavách, víc než po ojeté traktory všechno a hospoda, zde zva
báječný, koně jedna radost a ovce nemají ve ná "pub". Je to zkratka výrazu "public house".
světě konkurenci.
Pub je rozdělen na bar, kam smějí jen muži a
Australské stromy jsou zelené po celý rok a kde se pivo pije ve stoje a je o jednu penny
vůbec neztrácejí listy. Jejich dřevo je pravidel levnější; na saloon, kde se může sedět, na
ně tak tvrdé, že v porovnání s ním je náš dub místnost pro žíznivé ženy, kam zase nesmí muž
učiněná měkota. Do některých druhů vůbec bez doprovodu člena slabšího pohlaví, a na
nelze zatlouci hřebík. Je třeba napřed vyvrtat oddělení lahvové, kde se alkohol prodává
díry, pak hřebíky natřít tukem nebo olejem a pouze na láhve.
teprve pak použít kladiva. Stromy, stejně jako
Pivo se čepuje do malých sklenek, tak jedno
většina původních květin, kvetou v zimě. V létě pořádné napití, je daleko silnější než naše
květiny slunce spálí a na stromech vedrem předválečné exportní a pije se pravidelně ve
puká kůra. V létě sc zde stromy doslova svlé stoje. V pubech se scházejí farmáři z celého
kají z kůry jako hadi z kůže.
okolí, uzavírají tam při pivu obchody, vymě
Stromy jsou úplné jiné než u nás doma. ňují si svoje zkušenosti.
Ohromné píesličky a kapradiny velikosti stro
mů, subtropické i tropické palmy, některé s
listy a jiné jen s takovými zelenými proutky
místo nich. Nejzajímavější ze všech rarit je
láhvový strom — bottle Iree — s velkým du
tým kmenem, do kterého si za zimních dešťů
shromažďuje vodu, aby přečkal suché léto, lnu,
matka příroda si vždy ví rady ...
Austrálie stále ještě má dostatek lesů, z nichž
mnohé stovky čtverečních mil jsou nám dnes
známy jen proto, že je můžeme ofotografovat
z letadla.

O MĚSTECH
V Austrálii jsou 2 metropole, 4 velká města,
asi 50 měst, několik set venkovských městeček,
kterým se říká "country town" a osamělé used
losti farmářů.
Největší město je Sydney — srdce života v
Austrálii. Sydney je po celém světě populární
svým slavným mostem ' Harbour bridge", tennisovými dvorci White City, na kterých se ode
hrálo nejedno finále Davis Cupu, skvělými plá
žemi s mohutným příbojem a Mitchel Library,
ve které jsou uloženy všechny dokumenty spo
jené s historii Austrálie.
Sydney, nejstarší bělošská usedlost na tomto
kontinentu, bylo vystavěno ve chvatu. Jelikož

Život na venkově je tvrdý. Venkov nemá
elektřinu, pořádné silnice ani vodu. U každého
stavení jsou veliké tanky, do kterých se úzkost
livě zachycuje každá kapka dešťové vody. Na
pastvinách jsou vykopány kilometry kanálků,
kterými se svádí voda do proláklin nebo vy
kopaných jam. Dojde-li voda, končí život. Far
mář si sedne do auta a odjede ke známým
nebo do hlavního města. Dobytek ponechá pa
stevcům, kteří jej pasou v místech, kde přece
jen trochu sprchlo. Někdy se dobytek ponechá
osudu. Všechno je příliš daleko, než aby mohl
být zachráněn. Počká se na déšť, zakoupí se
nová stáda a začne se zase od piky.
Farmáři prožijí většinu svého života mezi
mouchami. Starost o dobytek a ovce je mini
mální. Celý boží rok jsou stáda na pastvinách
a tok starosti s čištěním a udržováním stájí od
padají. Nejvíc práce dá oprava plotů a ničení

Doporučujeme české

podniky v Adelaide

Upomínkové předměty, klokaní kůže,
stříbro
FRANT. JIRÁNEK
82, Hindley Str.

Vedoucí noční klub

PAPRIKA
Jirka Dvorský
145 Hindley Str., Tel.: 51-5002

Prvotřídní košile
BOHEMIA CLOTHING
77, Davenport Trče, MAGILL.

FOTOGRAFIE
PALM PHOTOGRAPHERS
Da Costa Building, Grenfell Str.

Malířství pokojů
F. VRŠKA

20, Flindres Str., EDWARDSTOWN
Tel.: 76-2388

Opravy aut — Svařování

Kmen Wargai ze severní části Austrálie
předvádí domorodý tanec
králíků. Během týdne si farmář zajede na sto
kilometrovou návštěvu k nejbližšímu sousedovi,
v sobotu do pubu a v neděli do kostela. Kdesi
u silnice o samotě stojí veliká budova z vlni
tého plechu. Tam je jednou týdně kino a v so
botu večer tancovačka. Na hrubých lavicích ko
lem stěn sedí farmáři a piji čaj, neboť alko
holické nápoje se nesmí prodávat po šesté ve
čer. V jednom rohu stojí mládenci a kouří
vlastnoručně ubalené cigarety. Za zvuků roz
laděného klavíru a houslí na parketu tančí
spolu děvčata bujarý jitterbug.
ZÁVĚREM
Austrálie je země, kde orel je bílý a labuť
černá, kde nejvyšší hora je 2.200 metrů vysoká,
kde se pije čaj pět krát za den a káva se vaří
jako brambory. Je to kontinent dosud nezalidněný, kde jeden rok jsou hrozné lesní požáry
a druhý rok povodně.
Austrálie, jako žádné jiné země na světě —
není zemí zaslíbenou. Austrálie je stále ještě
v pionýrském stadiu. Auta již sice vystřídala
koňské potahy a traktory s buldozery pionýr
ské vozy, ale stále zde zbyly tisíce čtverečních
kilometrů, které čekají na průzkum, na zalid
nění a na obydlení. Austrálie má veliké nerost
né bohatství a je jistě zemí budoucnosti.
Přistěhovalec se na Austrálii nesmí dívat oči
ma Evropana, to by se moc zklamal. Musí si
uvědomit, že je v mladé zemi, jejíž historie za
čala před 180 lety a její výstavba teprve za
druhé světové války. Nebýt jí, jak by to tady
dnes vůbec vypadalo.

7 výpravy na husy

JOSEF KRUTSKÝ

23, Flinders Str, WOODLANDS PARK
Tel.: 6-4784

DELTA — PALEČEK

Opravy bot
King William Str, u hlavního soudu

Česky vaří — dobře vaří

BONANZA
129, Hindley Sir.

Navštivte
LE BON

Continental Foods,
Hlavní nádraží, Adelaide

ty
a

Stavíte? Opravujete?
Nevolejte tesařička, zavolejte tesaře!

BOBÍK PÁNOCH
Tel.: 62-1443

Řeznictví — České uzeniny

SHILLABEER MEAT STORE
131, Islington Rd, Croyden Park
Tel.: 62-3809

Dobře stříhá, holí
PUNŤA

jng William Str, BOWMAN ARCADE

Austrálie je mladá, bez historie a tradice,
skoro pustá, rozcouraná a čistě australská. A
jako každá anglosaská země, je konservativni.
Ale vliv přistěhovalců a hlavně vliv milionů
„kontinentálců" je již dnes vidět. Za deset let,
jen co se Evropané více usadí a prosadí, ti hrdí
"fair dimcum Aussies" svoji Austrálii ani nepo
znají.
Ale ať už je Austrálie jaká chce, přece je to
šťastná země, neb nad ní vlaje svobodná vlajka
se symbolickým jižním křížem. My to dovedeme
ocenit. Australani ne.

Hrana 6.

Ze života krajanů
a exulantů
SPOJENÉ STÁTY: Jubilejní výbor pro Cyrilo
metodějské oslavy v New Yorku uspořádal ve
dnech 5. a 6. října 1963 celonárodní slavnosti.
— Na schůzi odbočky ČSNRA M. J. Hus v Chi
cagu bylo vzpomenuto výročí pohřbů presi
dentů . T. G. Masaryka a Ed.Beneše proslovem
místopředsedkyně Vlasty Matelové. — Sdružení
„Věrni zůstaneme" v Chicagu uspořádalo před
nášku Dr. Františka Schwarzenberga o jeho
zkušenostech za pobytu v Římě. — Ústředna
Moravských spolků v Chicagu zakončila oslavy
25. výročí trvání zdařilou premiérou veselohry
„Moravěnko milá" od Jaromíra Horského. —
Českobratrské Jednoty — největší bratrské po
jišťovací organisace v Americe — uspořádaly
v Cedar Rapids, lowa, výroční konferenci za
účasti 3C0 delegátů a významných představi
telů všech předních krajanských organisací. —
Rozhlas Čs. Národní rady Americké v Chicagu
vysílal úvahu dr. V. Chalupy: „Staronové obra
ty", v níž autor srovnal nynější změnu postoje
SSSR s poměry v době přepadení Ruska na
cisty. — Pracovní skupina SVU v Chicagu při
pravila Společenský večer s přednáškou prof.
K. B. Jiráka a s promítáním jeho filmů z cesty
v Malé Asii. — Pěvecké sbory Jednoty Česko
slovenské Spolky v Americe uspořádaly výroč
ní koncert 20. října 1963 v auditoriu Mortonovy
vyšší školy v Berwynu. — Na slavnostní schůzi
Sokol Slávský v Ciceru, Illinois, byly odevzdá
ny čestné odznaky členům s padesátiletým
členstvím. — Nedělní příloha deníku Sun Times
v Chicagu měla několik reprodukcí ze 40 akva
relů hub býv. pluk. gen. štábu Oskara Pejši,
vystavovaných v museu přírodnchí věd. — Slo
vensko, americká dobročinná společnost v Chi
cagu uspořádá dobročinný banket ve prospěch
stavby Domu Slovenského odpočinku. Banket
bude 17. listopadu 1963. — Čs. Národní rada
Americká vydala protikomunistické nálepky. —
Americká Obec Sokolská usiluje o vydání pa
mětní poštovní známky k poctě stého výročí
založení první sokolské Jednoty v USA, v St.
Louis, které připadne na 14. únor 1965. — K
podpoře sbírky pro postavení Pavilonu Svobo
dy na světové výstavě v New Yorku v letech
1964—1965 vydala Americká Obec Sokolská
poselství, ve kterém vyzvala členstvo k pod
poře této akce. — Slovenská T. J. Sokol v Ame
rice odevzdala svému členstvu velký moderní
sokolský pensionát a rekreační středisko po
blíž města Tampa na Floridě, na břehu Mexic
kého zálivu. Je vybaveno nejmodernějšími vy
moženostmi, jako jsou uměle chladící komory,
velký basén se sladkou vodou, golfové hřiště,
loďky pro vodní sporty a jiná vybavení. Za
hajovací slavnosti se zúčastnili zástupci sokol
ských jednot z amerického středozápadu, vý
chodu a nechyběli místní činitelé a zástupci
university. V kulturní části programu sokolská
mládež z Masaryktownu zatančila v národních
krojích besedu. — Slovenská Sokolská župa
„Ľudevít Štúr" uspořádala úspěšné lehkoatle
tické závody v sokolském táboře Potters Lake,
ve státu Wis. — Sjezd čs. sportovců v zahraničí
bude se konat od 5.—7. září 1964 v Cleve
landu, Ohio. Předsedou přípravného výboru je
Fred Wolf a tajemníkem Luboš Hromádka.
KANADA: Oslavy 25. výročí trvání Česko
slovenského Národního Sdružení v Kanadě
budou zahájeny v Torontě Kongresem Sdru
žení a slavnostním koncertem, který uspořádá
odbočka Toronto pravděpodobně 4. dubna
1964. Vyvrcholení oslav bude 28. října 1964, kdy
všecky odbočky vzpomenou výročí zrodu
Československé republiky. — Předsednictvo
ČSNS v Kanadě připravilo návrh na utvoření
t. zv. „stálého členství", které by dostali kra
jané čs. původu, kteří se mimořádně zasloužili
o Československé Národní Sdružení v Kanadě.
— Výkonný výbor ČSNS v Kanadě na schůzi
28. září 1963 konané na Batawě rozhodl, aby
Královské komisi, jednající o spoluexistenci
kultur v Kanadě, bylo vypracováno podáni
jménem ČSNS v Kanadě. Vypracováním podání
byli pověřeni Dr. B. Čelovský, Dr. Ing. J. Bou
ček, Ota Hora, Dr. Jiří Škvor a Dr. Valenta. —

VELKÁ BRITANIE: Kruh přátel české školy a
ostatní exilové organisace v Londýně oslavily
45. výročí Dne národní samostatnosti 28. října
1963 společenským večerem v Caxton Halí ve
Westminster. — Cyrilometodějská liga v Lon
dýně oslavila svátek sv. Václava zpívanou mší
a besedou. V Čs. národním domě byly promít
nuty filmy a obrázky z pouti londýnských ná
vštěvníků oslav v Římě. — Ústav Dr. E. Beneše
v Londýně zahájil podzimní program 4. října
přednáškou red. A. Buzka o dnešní situaci v
Československu. — TJ Sokol Londýn oslavuje
letos šedesát let svého trvání. Původně se
jmenovalo „Československý spolek Zižka" a v
roce 1903 byla již označena jako „Tělocvičná
Jednota Žižka". Teprve v roce 1908 se přejme
novala na „Tělocvičná Jednota Sokol v Lon
dýně". Dnes se londýnský Sokol snaží získat
nové členy mezi mládeží čs. exulantů a kra
janů. — V Čs. Národním domě bude v před
vánočním období několik společenských pod
niků. Dne 12. října pořádal Sokol vinobraní, 26.
října uspořádali podnik letci, dne 9. listopadu
je "Poppy Day Dance" vojáků, 23. listopadu
sokolský podzimní karneval, 7. prosince sokol
ská Mikulášská zábava, 24. prosince bude
uspořádán večer pro všechny bez domova a
31. prosince tradiční Silvestrovská zábava.

Číslo 10, listopad 1963

CESK£ SLOVO

V. N. DUBEN

O Švejkovském typu ^socialistického človčka»

Nad obzorem není vidět nové slunko komunismu
TUUM MOBILE" a jinou hru na místní thema
„HOROUCÍ LÁSKA". Ani jedna z féchto her se
nedostala mimo ostravskou oblast. Celostátní
ohlas získala Bublíkovi teprve „PÁTEŘ". Při*
činil se o to samozřejmé solženicynovský ná
mět, ačkoliv je nutno připustit, že novela má i
určité umělecké přednosti. Z domácích kritiků
to snad nejlépe vystihl Jiří Hájek, který v „NO
Především, kdo je Ladislav Bublík? Bublík se v Divadle pracujících v Gottwaldově hrou z VÉ SVOBODĚ" z 18. srpna o nové Bublíkově
narodil 14. května 1924 v Bzenci na Moravě. doby předmnichovské mobilizace „ROZKAZ", knize napsal:
»Shodně všichni (kritikové) cítí, že tato
Po válce r. 1945 začal dráhu komunistického která je vlastně dramatizací románu V. Pazour
kniha podstatně rozšířila myslitelský prostor
žurnalisty v Gottwaldově, odkud velmi brzy ka. Se svým tehdejším redakčním kolegou Mi
naší prózy a prohloubila její společenský
přešel do krajského deníku KSČ v Ostravě lanem Fialou (Fiala letos zemřel) Bublík napsal
vliv. Někteří se však domnívají, že příčina
„NOVA SVOBODA". R. 1958 se stal zástupcem r. 1949 podle tehdejších předpisů stalinského
je jen v její tematické objevnosti, spatřující
šéfredaktora a r. 1959 šéfredaktorem, kterým socialistického realismu hru „VELKÁ TAVBA".
v ní jeden z prvních pokusů o analýzu spoje dosud. Do r. 1948 bylo to typické „rudé prá Hra se hrála nejen v Ostravě, ale jednou do
lečensko-etických deformací, vytvořených
če", jak tehdy tyto fanatické rudé agitpropčíky konce i v Národním divadle v Praze, „Autoři
kultem osobnosti. Přitom však naznačují řa
označoval Ivan Herben. V „TVORBĚ" z 16. úno chtěli" — jak píše postalinská kritika — „vy
du výhrad k jejímu uměleckému tvaru, i když
ra 1949 napsal někdejší Bublíkův šéfredaktor stihnout formování nového socialistického člo
se tváří k autorovi, vzhledem k jeho tema
Jan Neuls svou vzpomínkovou reportáž o úno věka u nás i otázky výrobních plánů a závaz
tickým zásluhám, většinou shovívavé. Tato
ru 1948 v ostravské komunistické redakci. ků, dramatický zápas za uskutečnění stavby,
kniha však v žádném směru nepotřebuje
Neuls, kterého Bublík za několik let poté poli proti níž je reakčními živly veden urputný
shovívavost, nýbrž pochopení..
ticky přeskočil, se v reportáží o Bubííkovi ně skrytý boj. I když skreslili autoři některé hlavní
Pokud jde o tu potřebu pochopení, má Jiří
kolikrát zmínil — vždy jako o horkokrevném problémy výstavby socialismu u nás, přece pro
mladíkovi. Na příklad:
jevili tvůrčí odvahu. Po prvé ve hře postavili na Hájek pravdu — až na to, že marxista typu
„Bublík si znovu čte »Nové slovow (tehdejší scénu představitele organizace KSČ a pokusili Antonína Novotného a dokonce i Jiřího Sotoly
deník čs. národních socialistů v Ostravě - — se vystihnout vedoucí úlohu strany v našem ži nebo snad též tací Novomeského bude se sna
pozn. vnd). Dobytek! Šílenci. Bublík praští no votě." Hra byla i na stalinskou dobu tak „so žit chápat Bublíkovo dílo jinak než my, kteří
vinami. Z komunistů dělat fašouny!"
cialisticky realistická", že prostě propadlu. jsme důsledky stalinského kultu osobnosti před
Literárně Bublík začal jako dramatik r. 1947 Mimo to Bublík napsal ještě sám hru „PERPE- vídali již v letech 1945—1948. Hájek sám se
dokonce přiblížil k názoru nemarxisty na Bublíkovu novelu, když napsal „Dnes, kdy revize
PODPOŘTE AKCI NRŽ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
tehdejších politických procesů ... odhaluje da
leko otřesnější křivdy a zločiny, které tehdy
byly spáchány jménem socialismu ... mohlo by
Národní Rada Žen Svobodného Českosloven me v záznamu 246 rodin, které mají více, než se toto svědectví osudu řadového stranického
ska v New Yorku každoročně nabízí velmi tři děti a nemohou vyemigrovat, protože otec funkcionáře, jež Bublík zachytil ve svém romá
vkusné vánoční pohlednice, které mají znač-' či matka jsou tuberkulosní a nebo trpí jinou nu, zdát z hlediska našeho dnešního poznání
nou uměleckou hodnotu a připomínají naši । vážnou nemocí. Ve většině budou tito lidé pro čímsi neúplným, ba okrajovým..."
A skutečné, Bublíkova „PÁTEŘ" je jen okra
vlast. Z výtěžku rozprodeje pak pomáhá po žívali šestnácté vánoce v exilu s myšlenkou
třebným rodinám čs. exulantů v Německu a Ra-' na domov a na Vás, kteří jste jim pomohli způ jovou sondou do doby kultu osobnosti; svým
kousku. Také letos připravila Národní Rada■ sobit radost jejich dětem, aby si mohli opatřit tematem je jen opatrným pokusem přijít s ně
Žen Svobodného Československa velmi pěkné léky, potraviny, šatstvo a otop. Vaším darem čím, co je dobovým a žádaným — lidem i stra
vánoční pozdravy, které jsou dílem H. Hladí-' jim přichází i morální povzbuzení a víra, že nou. Zkrátka Bublík není český Solženicyn —
kove: Tatry — Ždiar, socha sv. Václava s ná ve svobodném světě na ně dobří lidé nezapo- jako autor nemá dost Solženicynovy odvahy a
pisem Nedej Zahynoufi a Kolednící. Všichni, mínají.« Doporučujeme čtenářům, aby si vánoč jako člověk nemá trpkou zkušenost ani z vě
kteří tyto překrásné vánoční pohledy dostanou ní pohlednice objednali u jednatelky Národní zení ani z táborů. Alexandr Solženicyn, 44-lefý
učitel matematiky a fyziky v Rjazani, napsal
budou jimi jistě mile potěšeni. V prípisu, který
Rady Žen Svobodného Československa paní L. knihu, jejíž ruský název „Odin děn Ivana Děniv těchto dnech Národní Rada Žen Svobodného
Československa rozesílá krajanům a v němž Drobilkové-Dvořáčkové, 768 So — 13th St. Ne- soviča" zná celý svět. Česky začala vycházet
na pokračování v 1. čísle „Plamene" spolu s
nabízí tyto vánoční pohlednice, se praví: »Má- wark 3, New Jersey, USA.
Bublíkovou „PÁTEŘI". Kritika přirovnává Solženicyna k Dostojevskému, který také zakusil ne
svobodu vězení. Čtenář, který s jeho hrdinou,
Ivanem Šuchovem, prošel jediným dnem tábora
Čs. zemědělský odborník vypráví několik per ka. Soudruh B. doporučoval: „I když je málo nucené práce na Sibiři, pozná v tomto dni »íži
liček z hospodaření čs. státních statků, o kte krmení, můžeme dojivost zvýšit větší péči o do všech stalinských let. Suchovův jeden den konči,
rých již předem říká: „Kdybych je sám nezažil, bytek. Podávejte teplé nápoje, aby dobytek ale život v táboře pokračuje: nad obzorem
nemusel vydávat energii na jejich ohřívání. není vidět (na rozdíl od dějiště Bublikovy „Pá
tak bych jim možná nevěřil."
Hlavně pak naparujte vemena."
ad teře") žádné nové slunko komunismu.
Krávy rozhryzaly kravín
Bublík ve vězení ani v táboře nucené práce
Na státním statku v Černošíně (Plzeňský kraj)
ZPUSTOŠENÉ ZÁMECKÉ PARKY
nebyl. Stalinský režim mu nepřímo (nebo snad
se stavěl kravín nového typu z desek, vyrobe
V plzeňském deníku „Pravda" by! uveřejněn přímo?) dopomohl k dobré kariéře. Poměry na
ných z lisované repné slámy. Po dokončení článek o zanedbaností zámeckých parků. V
ostravském závodě, jak je popsal, musel vidět
stavby se první úspěchy dostavily. Kravín měl článku jsme četli mimo jiné: Nedostatečná
denně, ale jeho noviny, „NOVÁ SVOBODA",
především dobrou tepelnou isolaci. Z nedostat péče, která byla až dosud věnována většině
nikdy nenapsaly nahou pravdu; a ještě dokon
ku krmiva však krávy zdi kravína z řepné našich zámeckých parků a zahrad, má dnes
ce dnes z nich číší stalinský duch více než z
slámy rozhryzali a prokousaly. Dobytek byl vážně následky. Vlivem samovolných sil pří
„Rudého práva". Nemá tedy ani trpkých zku
pak z kravína „nového typu" odvezen, protože rody se řada parků mění stále více ve zdivo
šeností ani čestných závazků vůči méně šťast
mu hrozilo na začátku 1963 vyhynutí zimou. čelý porost. Asanace a rekonstrukce těchto
ným druhům z táborů nucené práce, které mě!
Nyní leží po republice stovky speciálních lisů, parků je velmi odpovědná práce, neboť je
a má Solženicyn.
které byly výlučně pro výrobu desek z řepné třeba nalézt soulad mezi požadavky architek
Bublík popisuje životní osudy Karla Krato
slámy zhotoveny, a nikdo je nechce. Jeden tonické hodnoty a zásadami moderního sadov
chvíla, který je poslán z trestu jako sesazený
lis stojí asi 40.000 Kčs.
nictví.
funkc:onář, na němž lpí cejch různých nedolo
Vedle kulturní a historické hodnoty mají zá žených vin, na stavbu hutního kombinátu v
„Stelte zemí, té je dost!"
Letos, v době kdy nebylo ještě dostatek ze mecké parky a zahrady i značný význam vě Kunčicích u Ostravy, Ve formě Kratochvílových
leného krmivá, dával ředitel Sdružení státních decký. Jejich zakladatelé často použili při vý deníkových záznamů popisuje autor konflikt
statků na Tachovsku, soudruh B. svým podříze sadbě vzácných cizích dřevin, které dnes před „čestných" komunistů s komunistickými „primi
ným ředitelům pozoruhodné rady. Jedna z nich stavují nedocenitelné hodnoty pro botanické a tivy", kteří jdou jen za kariérismem a touhou
lesnické výzkumy.
po moci. Tak nějak popisují novelu čs. kritikové
zněla:
Společným úsilím národních výborů, v jejichž a nezapomínají ihned dodat, že Bublíkův hrdi
„Veškerá sláma ze stodol nebo stohování
na Kratochvíl snáší své dočasné ponížení sta
musí projít žlabem. Stlát můžete hrabankou z operativní správě se parky nacházejí, maso
lesa, jehličím. A když ani to nemáte, stelte vých organizaci a ostatních složek je třeba tečně jako pravý komunista. Asi tak, jak to
urychleně uvést všechny naše parky do tako řekl Antonín Novotný na dubnovém zasedáni
zemí, té je dost!"
vého stavu, aby mohly ve všech směrech plnit ÚV KSČ v Praze: „Ideje strany, kterými žily mi
Teplé nápoje dobytku
svou kulturní funkci k prospěchu celé naší spo lióny pracujících, byly silnější než vliv kultu
osobnosti, který na tento život působil..."
Jiná rada se týkala zvýšení dojivosti dobyt lečnosti.
Skutečně soudruh Kratochvíl si i v člověka ne
důstojném prostředí morálního bahna, prosti
tuce, udavačství, alkoholismu, tělesné i dušev
ní trýzně a beznaděje zachoval „pevnou, ko
munistickou páteř" a kniha končí samozřejmě
optimisticky: Hrdina Kratochvíl pozvedne hla
vu z toho všeho morálního a politického ma
rastu a s komunistickým nadšením sleduje v
dáli zapalování nové martinské pece v ostrav
ských hutích. A pak jde „betonovat základy
třetí martinky . . ."
Snad je vhodné ocitovat jednu závěrečnou
větu, která svědčí o tom, že Bublík psal svou
„Páteř" v duchu zákona a jen mírného pokro
ku, tedy v mezích zákona Antonína Novotného
a ostatních dědiců stalinské éry v Českosloven
sku :
: Stavba (Nové huti) je moře s odlivy a
příboji, neoplývá sladkostmi, je slaná jako
moře, protože pot naší třídy chutná právě
tak, a zahltí-li někoho vlna, je zákon mořeplavců držet druhům hlavu nad vodou.. .v
Když člověk čte Bublíkovu „Páteř", najednou
vidí jako ve filmu nejen Kunčice u Ostravy let
1950—1951 (tam totiž bylo tehdy komunistické
železné srdce republiky), ale celé ty drsné po
měry komunistického Československa za stalin[Dokončení na str. 8.1
V Krajském nakladatelství v Ostravě vyšla koncem prázdnin v knižní formě novela Ladi
slava Bublíka „PÁTEŘ — Z DENÍKU NEZNÁMÉHO BRIGÁDNÍKA". Bublíkova novela vychá
zela počátkem roku 1963 na pokračování v pražském literárním časopise „PLAMEN" a je
likož to bylo krátce před hlavním jednáním letošního jarního kulturního a politického kvasu,
zejména před známými sjezdy spisovatelů, novinářů a hudebních skladatelů, „PÁTEŘ" měla
velkou odezvu jak v Československu, tak v zahraničí.

Krásné kolorované pohlednice k vánocům
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Přehled sportovních aktualit

Mužstvo „světa" s třemi Čechoslováky prohrálo
V Praze ožila tradice —
AC Sparta — SK Slavie 1:1 (1:0)
V rámci oslav 70. výročí založeni dvou nejpopulárnějších čs. fotbalových klubu a dlouho
letých letenských rivalu AČ Sparty a SK Slavie
došlo v pálek 4. října 1963 na novém hřišti
červenobílých ■ v Edenu ve Vršovicích k ut
kání bývalých hvozd obou jednot! Ačkoli střet
nuti se pochopitelně hrálo v pomalejším tem
pu, přišli si zde na své i ti nejnáročnější pří
znivci kopané, neboť fotbaloví kmeti se po
technické stránce a fotbalovým vtipem zaskvěli
ještě v plné slávě. Diváci mohli opět do letech
vidět > kouzelníka s míčcm« Honzu Říhu, jak
elegantním stylem prochází zadními řadami Sla
vie, umístěné a pohotové střely Oldy Nejed
lého na branku našeho nejslavnějšího bran
káře Pláničky, přímo ze vzduchu naslepo po
sílané přihrávky Vlasty Kopeckého Bicanovj a
i další ukázky perfektní české uličky, která
je nám stále tak blízká. Střetnuli těchto kdysi
slavných letenských »SS<: skončilo nerozhodně
1:1, což odpovídá skutečnému poměru sil na
hřišti. AC Sparta, která měla v 1. poločasu
mírnou převahu, ujala se ve 37. minutě vedeni,
když pravý kfidelní útočník Říha byl nemilo
srdně sražen v brankové posici malým Jezbe
rou a sám proměnil rozhodčím Tučným naří
zený pokutový kop, proti kterému byl Plánička
bezmocný. Po změně stran se hra vyrovnala,
Bican nastrelil břevno branky Sparty, ale midí« vedli až do 80. minuly stále 1:0. Po celkem
nenápadné akci slávistického útoku se však
dostal v této chvíli k míči Vacek, nezištně při
hrál -benjamínkově teamu, 40-letému Žďárskému. který hlavou vyrovnal na 1:1. U SK
Slavie zahrál nejlépe záložník Jezbera a vnitř,
ni útočné trio Vacek — Bican — Kopecký, AC
Sparia měla oporu v brankáři Rockoví, v zá
ložníku Menclíkovi a v útoku znamenali velké
nebezpečí pro branku »červenobílýdi« Ludl s
Pihou. — Mužstva hrála v sestavách (v závor
ce věk hráče):
AC Sparta: Roček (-10) — Senecký (44),
Štumpi (48) — Koubek (43), Bouček (51), MencHk (40) — Říha (47), Preis (42), Ludl (47), Ne
jedlý (54), Zmatlík (43).
SK Slavie: Plánička (59), Bokšay (54) —
Černý (54), Kocourek (42), — Průcha (49), Hampejz (42), Jezbera (52) — Veselý (43), Vacek
(44), Bican (50), Kopecký (51), Ždárský (40);
střídali: Puč (56) a Toman (49).

Debakl čs. košíkářů ve Vratislavi
Čs. basketbalové národní mužstvo, které
hrálo vždy na evropských šampionátech přední
roli — v r. 1946 získalo v Ženevé dokonce zla
tou medajjj —■, utrpělo na říjnovém už XIII.
mistrovství Evropy ve Vratislavi největší po
rážku v dějinách tohoto sportu, když v pořadí
represenlačmch teamů skončilo až na 10. místě.
Omlazený čs. team by] až příliš pomalý, ne
dovedl proměnit většinu trestných hodů a o
nějaké obratnosti, chytrosti a hráčské inteli
genci nemohlo být ani řeči. Zdá se. že čs. ko
šíková -zaspala nějaký ten rok vzestupu v jiných zemích jako v Brazílii, v USA, v Jugo
slávii či v SSSR, kde se hraje moderní basket
bal. Nyní ve Vratislavi poznali čs. hráči na
vlastni kůži lo, co už by si asi uvědomili,
kdyby bylí vysláni na poslední světová mi
strovství do Santiago a Rio de Janeira: v dneš
ním basketbalu dominuji rychlost, pohotovost,
obratnost, chytrost, fysická i technická vyspě
lost a všude byla potlačena hrubá síla, která
nemá naději na úspěch. Čs. komunistický re
žim na čs. basketbalistoch šetřil, neposlal je na
vrcholné světové podniky a výsledek se nyní
dostavil v podobě pěti porážek z devíti utkání,
které zůstanou navždy černou skvrnou v ději
nách naší košíkové. — Čs. družstvo zvítězilo
ve Vratislaví pouze nad slabšími teamy: Fin
ska 78:45, východního Německa 62:61, Francie
79:72, a Itálie 70:66. prohrálo však s Rumun
skem 55:56. se SSSR 56:96 í!), se Španělskem
76:96. s Polskem 73:86 a dokonce i s teamem
ísraele 58:60 h. — Konečné pořadí mistrovství
Evropy v košíkové mužů (startovalo 16 tea
mů): 1. SSSR. 2. Polsko, 3. Jugoslávie, 4. Ma(Taisko, ... 10. ČSR.
DRUHÁ ZENA ROZHODČÍ KOPANÉ
Po 17-leté karlovarské Sylvě Grégrové, která
už na jaře letošního roku složila s vyzname
náním zkoušky rozhodčí kopané Jíl. třídy a
nyní už má za sebou přes 30 odpískaných zá
pasů, přátelských i místních v okresním pře
boru Karlovarska, objeví se v příštích dnech
na čs. hřištích druhá žena v roli fotbalového
soudce. Bude lo 19-lclá Jarmila Muchová z
Prahy, klcrú projevila velmi dobré znalosti
pravidel i ducha hry, a jistě i ona si zjedná
respekt u fotbalistů.

Anglie poráží „světovou jedenáctku" 2:1
Celá Anglie žije stále ještě ve fotbalovém
opojeni! Nelze- se však ani čemu divil, neboť
anglické fotbalové národní mužstvo dovedlo
důstojně oslavil 100. výročí založení své fot
balové asociace, když 23. října 1963 zvítězilo
na Wembley stadionu v Londýně před zraky
100.000 diváků (a milionů příznivců kopané na
televisních obrazovkách) nad teamem světa za
slouženě 2:1. V prvních 45 minutách hry před
vedla obé mužstva vynikající kopanou, po
zrněné síran však výměna několika hráčů tea
mu světa neprospěla, a byli to už jen Angli
čané, jejichž moderní kopaná, výborná souhra
a rychlost porazily skvělé individuality svělo.
vé jedenáctky. Zálohu mužstva světa tvořili v
I. poločasu tri čs. fotbalisté: Pluskal, Poplu
har a Masopust (ten však byl v 2. poločasu
vystřídán Skotem Bax4eiem; ne snad proto, že
zklamal, ale podle- předběžné dohody, aby se
na londýnském trávníku objevilo všedi 16 hrá
ců, které trenér Čiian Feinando Riera pozval
do' Londýna), kteří se svého úkolu zhostili vel.
mi dobře a na porážce nenesou vinu. Jelikož
přestárlý útok mužstva světa, vedený Di Stefa

nem z Reálu Madrid, byl zastavován v dru
hém poločasu už před středem hřiště, museli
Čechoslováci čelit lavinovým útokům Angli
čanů, a tím jejich úloha byla značně ztížena.
Přesto však redaktor Daily Telegraph napsal:
»Anglie by asi nevyhrála, kdyby se trenér
Riera nedopustil velké chyby a neposlal po
prvních 45 minutách hry' ze hřiště Čechoslová
ka Masopusta a Portugalce Eusebia. Měl snad
vyměnit pouze středního útočníka Di Stefana
Němcem Seelerem, ale to neučinil. Oba dva —
Masopust i Eusebio —■ vyvíjeli tlak na branku
Anglie, který mohl přinést rozhodnutí!
*?
Redak
tor agentury Reuter zase pochválil středního
záložníka Popluhara: »Čs. trio: Pluskal, Popluhar. Masopust pracovalo spolehlivě a jeho nejlepším mužem byl Popluhar, který byl baštou
*
obrany
mužstva světa!
*
V celku lze říci, že
utkání nesplnilo očekávání, neboť v druhém
poločasu dirigent mužstva světa Di Stefane
*
byl pomalý a více brzdou než vedoucím útoč
ných akcí na branku Anglie. Světová jedenáct
ka hrála v tomto složení: Jašín (SSSR), —
Djalma Santos (Brazílie). Schnellínger (Němec
ko), — Pluskal, Popluhar, Masopust (všichni
ČSR), — Kopa (Francie), Law (Skotsko), Di
Slefano (Španělsko), Eusebio (Portugalsko),
Genlo (Španělsko). V 2. poločasu byl v brance
Jugoslávec Šoskič, na pravé straně obrany
hrál Eyzaquirre (Čile), Masopusta vystřídal
Skot Baxrtcr, v útoku hrál za Eusebia maďař,
ský exulant Puškas a za Francouze Kopu na
stoupil v 60. minutě Němec Uwe Seeler. —
Branky: v 66. minutě pravý křídelní útočník
Anglie Paine 1:0, v 76. minutě Skot Law vy
rovnal na 1:1, a v 88. minutě střelil vítěznou
branku Anglie po chybě jugoslávského bran
káře Šoskiče Greaves z Tottenhamu Hotspur.
Tečka za lehkoatletickou sezonou v ČSR
V závěru letošní předolympijské sezóny, ve
které čs. lehká atletika vyřešila už z velké

Čemu se doma smějí
Víte, jak to bylo s tou poslední českosloven
skou pětiletkou?
— ?!? — No přece: Nejdříve to byl úspěch.
Pak to byl spěch. Pak to byl vzdech. Pak to
bylo jen (mávnutí rukou) — ech! A nakonec to
bylo chchrrr... (chrčení).

*
*

Co je to habilitace? — ?!? — No, družení
chodských astronautů (hábí lítali).

Kdyby Američané Chruščovovj opravdu uvě
řili, museli by si dát pozor, aby z NATO ne
bylo brzo NJETO.

Zprávy z měst a krajů
OBROVSKÝ PAVOUK NA BŘECLAVSKU
Snad vlivem letošního suchého počasí se v
Československu objevilo několik kobylek, je
jichž domovem jsou subtropické oblasti. V Povllaví byli už před nějakou dobou nalezeni i
škorpión! a v různých oblastech se ojediněle
vyskytuje ještě vzácnější hmyz. Tak na Břec.
lovsku byl v posledních dnech zjištěn obrovský
pavouk slíďák, který je domovem ve východní
a jihovýchodní Evropě, na ukrajinských stepích
a v jižní Nesyt, kde sídlí jak pod kameny, lak
i v děrách, hloubených kolmo do země. Do
sahuje velikosti pěti centimetrů, straší však
jen svým zjevem, pro člověka není nebez
pečný.
Lány. Zahraniční návštěvníci „ČSSR" se pře
svědčili, že hrob prvního presidenta republiky
T. G. Masaryka na Jánském hřbitůvku je velmi
pěkně upraven a stále ošetřován. „Až jsme se
tomu divili" — řekl jeden americký návštěvník
Lán.
Praha. Na rodném domě Elišky Krásnohor
ské v Husově ulici v Praze byla odhalena pa
mětní deska, jejímž autorem je sochař K. V.
Žák.
Klobouky u Brna. V Divákách byl 20. října
1963 slavnostně otevřen Památník bratří Mrštíků. Je umístěn ve třech místnostech domu v
němž Mrštíkova rodina bydlela od konce minu
lého století až do smrti Aloise Mrstíka v roce
1925. Památník instalovalo Mikulovské vlasti
vědné museum za spolupráce literárního od
dělení Brněnského moravského musea.
Lidxe. Památce obětí nacismu přijela se po
klonit 29. září 1963 do Lidíc výprava 850 mla
dých Němců, členů soc. dem. organisace „Falken"ze západního Berlína. Položili věnec k pa
mátníku lidických mučedníků a odevzdali lidic
kým ženám keř růží pro Sad míru a přátelství.
Dále si účastníci výpravy prohlédli Malou pev
nost a ghetto v Terezíně.
Hořovice. Nedaleko obce Tihava objevili
pracovníci musea staré sídliště s doklady o vý
robě železa v době laténské (asi před 2500 le
ty). Sídliště bylo osídleno asi dva tisíce let
před Kr.
Česká Lípa. V říjnu se tu konaly už po páté
tradiční oslavy Arbesovy České Lípy pořádané
na památku významného spisovatele a novi
náře Jakuba Arbese, kterého roku 1873/74 tři
náct měsíců věznili v české Lípě za jeho ne
ohroženou novinářskou činnost proti RakouskoUhersku. Součástí oslav byla též výstava prací
sochaře Janci Černého, kterého návrh zvítězil
v soutěži na Arbesův pomník v Praze na Smí
chově.

části generační problém, zlepšili ještě dva čs.
representanti dosavadní národní rekordy! Koulař Jiří Skolila vyhrál na mezinárodním mi
strovství Rumunska v Bukurcští svou speciální
disciplinu v novém čs. rekordu 18,52 m (zlepšil
svůj vlastní národní rekord o 13 cm) a 30-lelv
Josef Dušátko posunul ve svém rodném městě
Čáslavi čs. rekord v jedné z nejslabších čs.
disciplin, v hodu oštěpem, na 75,96 m. Zname
ná to ledy
*,
že čs. lehcí atleti změnili v letošní
sezóně národní rekordy v osmi klasických dis
ciplinách. Kromě dvou výše uvedených atletů,
zapsali se do seznamu rekordmanů: překážkář
Hruš, který zaběhl 400 m přek. za 52 vteřin,
Zháňalovi stopli na 3.000 m přek. 8:39,8 min ,
R. Tomášek skočil tyčí 4.85 m, trojskokan Kálecký dosáhl 15,98 m, J. Matoušek hodil kladi
vem 68,78 m a L. Daněk diskem 60,97 m. — V
jednom ze svých posledních letošních startů v
Brně přehodil Daněk už po páté hranící 60 m,
když výkonem 60,81 m zůstal jen 16 cm za
svým čs. rekordem a student Jindra při závo
dech Karlovy university v Praze skočil 4,70 m
a vytvořil tak nejen nový čs. juniorský re
kord, ale je i — spolu s Francouzem d‘Encaussem — nejlepším 19-letým tyčkařem Ev
ropy.
Telegraficky
12-le-tý hnědák, valach Korán s čs. jezdcem
Vítkem přerušili šestiletou nadvládu SSSR,
když vyhráli tradiční už 74. ročník Velké par
dubické, která je odborníky považována za je
den z nejtěžších světových dostihových závo
dů. — Fotbalisté pražské Dukly mají velké
šance na postup do 3. kola Poháru evropských
mistrů, neboť jejich příštím soupeřem v této
nejpopulárnější soutěži starého kontinentu je
polský přeborník Gomik Zábrže, nad kterým
by Pražané měli za normálních okolnosti zví
tězit. — Velkým vítězem 33. Košického mara
tónu se stal Američan Edelen v novém traťo-

Plzeň. Stalinův pomník v parku u Radbuzy
již nestojí. Jedné noci byl v tichu odstraněn
a na podstavci jej nahradila palma v kořenáči
Po odstranění sochy byl najednou park dlou
hou dobu zaplněn návštěvníky, ačkoliv předtím
tam nikdo nechodil. Se škodolibými úsměvy
prý pozorovali, jak se Stalin proměnil najed
nou v kořenáč.
Jihlava. Cenné fresky byly odkryty na fasá
dě jednoho z renesančních domů v Jihlavě.
Podle názoru odborníků je to jeden z nejvýznamnějších nálezů v této městské reservaci.
Malba znázorňuje příjezd císaře Ferdinanda I.
ke korunovaci.
Ostrava. Už šedesát let uplynulo od prvního
koncertu Pěveckého sdružení moravských uči
telů. K tomuto jubileu se sešío v Ostravě slav
nostní shromádění, jehož se zúčastnili zástupci
25 pěveckých sborů z celé republiky. Hudební
skladatelé.- Jan Seidl, Vilém Petrželka, Jan
Kunc a Eugen Suchou, jejichž sbory moravští
učitelé s velkým úspěchem zpívají, byli při této
příležitosti jmenováni čestnými členy sdružení.
Čestným členem se stal učitel Bedřich ŠvidrnocH,
který ve sboru zpíval 34 let.
Praha. Státní populační komise oznámila, že
populační vývoj v Československu se v posled
ní clebě zlepšil. Úmrtnost novorozeňat klesla
na nejnižší úroveň, jaká byla dosud zazname
nána.
Praha. Výprava téměř 400 čs. hudebníků se
vrátila z třítýdenního zájazdu v Itálii. Výpravu
tvořili orchestr hl. města Prahy FOK, Český pě
vecký sbor, Dětský sbor čs. rozhlasu a sólisté
Národního divadla z Prahy a Bratislavy. Spolu
3 Janáčkovou operou z Brna a pěveckým sbo
rem Slovenské filharmonie se tato tělesa zú
častnila festivalu v Perugii, vystoupila na kon
certech v Benátkách, Neapoli, milánské La Scale, Turínu, Salernu, Reggii Emilia a dalších ital
ských městech.
B'afislíívci. Rozhlas kritisoval nevyhovující
typy zemědělských staveb. Kolchozní družstva
a státní statky musely postavit podle jednot
ného typu kravíny, které jsou tak malé, že se
do nich vejdou maximálně kozy, leda, že by
se kravám odřízly rohy, nohy, onebo zadky.
Praha. Josef štětka, jeden ze staré gardy,
zakládající komunistickou stranu v Českoslo
vensku, zemřel 24. října ve věku 78 let. Působil
především na Kladně a byl od roku 1925 po
slancem. Za války byl v Sovětském svazu a do
Československa se vrátil s čs. vojenskou jed
notkou roku 1945. Patřil k nejhorlivějšfm bolše
vikům a byl za svou činnost vyznamenán ko
munistickými Řády.
Bzenec. Letos byla poměrně vysoká úroda
hroznů, najvyšší na západním Slovensku a již
ní Moravě, kde pěstitelé sklízeli až osmdesát
metrických centů z hektaru. Víno z letošní
sklizně bude prý velmi kvalitní a bude ho dost.
Ústí nad Labem. Odborníci zjistili, že pod
městem Ústím n. L. jsou obrovské zásoby ter
mální vody a v hloubce kolem šesti set metrů
tvoří od Brné až po Tuchomyšl velké jezero.
KDO ZEMŘEL: Bedřich Hacor, profesor Čes
kého vysokého učení technického v Praze ve
věku 70 let. — Antonín Halada, bývalý dlouho
letý profesor v Turnově ve věku 82 let. —
Anna Čermáková, řed. školy ve Veívarech ve
věku 82 let. — Karel Bohatý z Prahy-Vinohrad.
— Inž. Zdeněk Otia z Prahy-Dejvic. — Josef
Ždárský, vládní rada z Prahy. — Miroslav Po-

Levý záložník pražské Dukly J. Masopust vel
kou oporou mužstva světa
vém rekordu za 2:15:09,6 hod. před Rusem Po*
povem a Čechoslovákem Chudomelem. — Čs.
tenjstka Věra Suková je i letos v žebříčku nej
lepších hráček světa: známý tenisový expert
Tingay ji zařadil na 10. a časopis World Tennis Magazíne na 8. místo.
KDM

lák, profesor z Prahy ve věku 77 let. — Inž.
Jaroslav Čeleda z Prahy (78). — Inž. Otto
Riedl z Prahy, rodák z Vimperka (72). — Inž.
Bohumil Novotný, podplukovník z Prahy. —
JUDr. Gabriel Vrchovina z Prahy. — Viktor
Faltus z Prahy. — JUDr. Jaroslav Svoboda z
Prahy. — V Černošicích zemřel inž. Richard
Provazník. — Anna Bašusová, profesorka z
Rostoklat u Č. Brodu. — V Nymburce zemřel
pluk. František Malerna. — V Liberci Bohumil
Šrámek, profesor v. v. ve věku 81 let. — V K.
Varech zemřel Engelbert Heřmánek, vrch, in
spektor ČSD ve věku 68 let.

MEDVĚDI NA SLOVENSKU
Po Bardejově a Michalovcich přicházejí zprá
vy o řádění medvědů a vlků i ze středního
Slovenska. V Závadci nad Hronem si vybral
medvěd největšího a 'nejtučnějšího býka, za
dávil jej a po medvědích hodech z býka zbylo
jen pár kostí. V Mezilaborcích byl lesníky
uspořádán hon na rysy. Tyto dravé šelmy se
dostaly na Slovensko pravděpodobně z Polska.
Bylo zjištěno, že v okolí Medzilaborců řádí asi
osm rysů.
PŘÍHODA Z KUBÁNSKÉ KRISE
Časopis „Československý voják" uveřejnil re
portáž z přelíčení před vojenským soudem v
městě X., proti vysokoškoláku Josefu Fančíkovi, pro trestní čin „ohrožování morálního a po
litického stavu jednotky". Citujeme:
— Obžalovaný, opakujte nám, co jste piohlašovaí, když vaše jednotka cvičila zrychlený
přesun v ochranných maskách!
— No, jen se nestyďte... Na soudružku zapisovatelku neohlížejte. Mluvte pravdu a na
hlas!
— Že mě to s.. e a že je to b .... I takhle
honit lidi.
— Říkal jste to proto, že vás velitelé při vý
cviku šikanovali?
— To ne.
— Tak proč?
— Protože jsme byli uřícení, a když jsme do,
bělili na okraj města, jedna paní se nad tím
pozastavila.
— Když naši republiku nebo některý jiný
socialistický stát napadne nepřítel, kdo půjde
no frontu? Vy, nebo ta paní?
— Já.
— Ale v době karibské krize, v době nejvyšší bojové pohotovosti, když jste měl zlo
menou nohu jste vojákům, kteří vás přísli na
vštívit na ošetřovnu, říkal něco jiného. Co j$le
jim říkal?
— Říkal jsem... Když vypukne válka, zaho
dím pušku a uteču domů!
— A co jste ještě říkal? Opakujte lo přesně!
— Proč se do toho naše vláda plete, když
Kubánci jsou od nás daleko. Ať si to vyřídí
Rusové a že my bychom neměli proti sobě zby
tečně štvát Američany.
— Obžalovaný, na fakultě vám přednášeli
vědecký komunismus a vy jste z toho skládal
zkoušky. Víte vůbec, co je to proletársky inter
nacionalismus?
— Vím.
— Tak proč jste šíři! takové názory?
— Měl jsem strach.
— O co?
— O sebe.
— O nikoho jiného?
— Taky o rodiče a bráchu.
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ZELENÝ OSTROV
Jsou tomu už víc než dva týdny, co přijel
Vojtěch Konšel, s ženou a malou osmiletou
Janou lodí sem, na Zelený ostrov v Severním
moři. Všechny ty ostatní, menší a větší výspy
země uprostřed vod, díváš-!i se na ně seshora,
z malých, rozhoupaných aerotaxi, na holém
písku a kamení nesou své přístavy, hotely,
domky a kostely. Jenom ten jeden, jako by si
byl i takto, na první pohled uchoval kus vidi
telné souvislosti s tím, k čemu kdysi patřil.
Manželé Konšelovi sedí teď sami v malé, ve
fríském folklóru nákladně a vkusně zařízené
kavárně Pasát. Malou Janu nechali na pláži;
přidružila se tam k veselé partě mladých lidí,
hostí ze západního Berlína; jsou tomu asi tak
dva dni, co jim dělá maskotka, než je — nebo
ji to omrzí.
Slunko je daleko za mraky, vane studený
vítr, voda v moři má sotva víc než 17 stupňů;
Vojtěch Konšel s Brigitou se odpoledne přidali
k malé cestovní společnosti, která denně pod
niká autojízdy kolem ostrova, spojené s prů
vodním vlastivědným výkladem. Jejich aranžér,
napůl sedlák, napůl mlynář, zařídil se už před
lety na turistický ruch letních měsíců. Při jízdě
mluví z vlastní zkušenosti o místním hospoda
ření, o srnkách a o zajících, jež zde na ostrově
před dvaceti lety nasadil známý maršál třetí
říše, o chytání čírek do umělých sladkovodních
rybníků, kde jsou nastraženy, jako vábnička,
divoké kachny s přistřiženými křídly, mluví o
vodních hrázích, o záplavách. O té poslední,
z roku jedenašedesát a o těch dávných — hi
storických, jak se tomu naučil pro své povolání.
Ten ostrov zde, stejně jako ostatní kolem,
byly ještě dlouho ve čtrnáctém století, až do
velkých středověkých záplav, součástí pevniny.
Přírodní katastrofa je jaksi vynechala, nepo
hltila, jen je vyvrhla ze společenství pevné ze
mě, jejíž bývaly součástí. Každý z nich, některý
víc a některý méně, nese v sobě ne snad jen
stopy, ale něco, čemu by se dalo říci zárodky
svého minulého jsoucna.

léčného. Tu vytvořila — nová příležitost. Ta se
mohla zrodit jen z nové, ostrovní existence.
Zde, ve výletní kavárně Pasát, jsou vzdáleni
možná tři čtvrtě hodiny od svého prázdnino
vého domova. Oddělili se, když jeli kolem, od
své malé cestovní společnosti, s tím, že tu zů
stanou. Vypijí šálek čaje; nejsou tu ostatně
po prvé, číšnice, děvče v bělostné zástěrce,
apartní, jako z míšeňského porcelánu, je už
zná a ukazuje volné místo u rohového stolu.
Je jim tu dobře; Konšelovi jsou celkem rádi, že
tu vlastivědnou jízdu mají za sebou.
Brigita si dobírá Vojtěcha, který kdysi, před
patnácti lety, než odešel z domova, studoval
historii, tím, že se ho vyptává na dějepisné
podrobnosti fríské historie a baví se jeho po
kusy vyrovnat se s otázkami v oblasti, která
mu ostatně nikdy nebyla běžná. Tak to jde
chvilku dál, hra, která má nevyslovená a přece
známá pravidla. Vojtěch kombinuje, jak může,
ale co chvíli neví dál a užuž si připravuje
ústup, který nejspíš skončí v nostalgické ná
ladě nad prchavostí „lidské" paměti a v konejšení jeho protějšku, které nebude pochopitelně
prosto příměsi ironického zadostiučinění. Tak
daleko ale ještě nejsme. Právě teď se Vojtě
chovi podařilo „zachytit": „Královna Dagmar
v Ringstedtu leží." Pronáší to nejprv jako ta
jemnou formuli — a potom vypráví o dceři
českého krále Přemysla a jeho nešťastné ženy
Adlety Míšeňské, jejichž rozvrácené manželství
se na konci dvanáctého a na počátku třinácté
ho století stalo velkou spornou otázkou mezi
národní politiky. Vypráví o dívce, z české a
saské krve, která se stala manželkou Valdemara II. — a Dagmarou —„denní paní", půvab
nou dobrodějkou, lidovou světicí dánského
lidu. Vypráví o dánské národní písní, a hrobce
v Ringstedtu, na ostrově Seelandu, na železnič
ní trati do Kodaně, o vzácném křížku, který si
podle všeho Dagmar přinesla z české země a
který po ní dodnes uchovávají jako drahocen
nou reliquii.

Tenkrát ještě ovšem nebyl tento náš Zelený
ostrov ostrovem, tehda byl ještě nenápadnou
zemí v zemi, jíž nikdo nepředpovídal ostrovní
budoucnost. A bydleli na té zemi lidé, jimž
vládla mladá, dobrá královna Dagmar, dcera
z české krve královské. Od malého dějepisné
ho ostrůvku v paměti sklouzávají myšlenky k
vzdálené pevnině domova. Tam někde, v kni
hovně, vzpomíná Vojtěch Konšel, stála také
knížka o královně Dagmar od Svatopluka Čecha
s tatínkovým věnováním mamince, drobný ne
vtíravý záznam nahoře v pravém rohu. Kolik
pak jim tenkrát bylo let? Dnes už je starý pan
Konšel sedm let v zemi — a maminka, co je s
Ta část ostrova, kde teď, o prázdninách, maminkou, která stále netrpělivěji, nedočka
bydlí Konšelovi, ta je známá z cestovních pro věji čeká na shledání? Vojtěch Konšel neví, už
spektů a nemá se svým zázemím mnoho spo- po měsíce o ní neslyšel,..

Sesl set let ostrovní existence — jak dlouhá
je to doba, přepočteno do jednotlivého lid
ského života? — pravda assimilovalo, obruso
valo, ale ne tak docela. Však proto je ten náš
ostrov — Zelený ostrov, proto se, na jedné
straně, na jeho šťavnatých loukách pasou stáda
černo-bílých holstýnských krav a na druhé stra
ně se rodí obilí, takže je tu, ve světě, který se
dá obejít za dlouhý den vytrvalé chůze — roz
hozeno pět nebo šest vesniček, kde lidi ne
živí moře nebo turistický ruch — ale pole, to,
co vypěstují na ostrovní půdě, která patřila
jinam.
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O Švejkovském typu
„socialistického člověka“
(Dokončení se str. 6.)

ského období. Najednou se před vámi odhaluje
nahá skutečnost, hrozná skutečnost, jakou jsme
si ani my, kteří jsme byli už tehdy ve svobod
ném světě, nepředstavovali. Někdy se zdá,
jako by Bublík napsal „Dobrého vojáka Švej
ka v komunistickém ráji" — až na to, že nor
mální svět, jaký by tehdy měl být nebo jak si
ho alespoň Bublík představoval, tvoří jen Bublíkův hrdina, Karel Kratochvíl ze Zlínska (z
Bublíkova původního působiště) a vše to ostat
ní je jen Švejk: ne taktický blbý, ale zato zcela
nemorální, daleko vulgárnější a téměř zvíře v
lidské podobě. Přitom Bublík popisuje většinou
jen dělnické prostředí, ve kterém se už tehdy
měl objevovat onen Leninem a Stalinem vy
sněný „socialistický člověk", o kterém ještě
dnes můžeme čisti i na stránkách Bublíkových
ostravských novin. A právě v tomto Bublíkově
dělnickém prostředí z počátku padesátých lei
vystupují charaktery, které ve své vulgárnosti
a jiných nemravech daleko předčily předvádě
né výlupky ostravského lumpenproletariátu,
„brenperťáky". Chceme být objektivní a proto
musíme informovat našeho čtenáře, že v romá
ně jde většinou o příslušníky party, kteří pra
cují na Nové huti v Kunčicích z trestu a že jde
nejen o „nevinné soudruhy", ale i o „bývalé
lidi", případně i o skutečné provinilce. Ale i
tak jeviště Bublíkova románu svědčí proti ko
munismu, nejen Stalinovu ale i Novotného a
dokonce i těch rudých liberálů, kteří vidí v
Novotném dogmatistu. Předně Bublík drama
ticky ukázal, jakým způsobem komunismus po
nížil práci na trest, tutéž práci, ze které dělá
marx-lenínská ideologie nejčestnějšího boha, a
jak na druhé straně vytvořil prostředí, ve kte
rém se uplatnily ty nejnižší lidské pudy a
mravy: Diletantismus, neodpovědnost, kariérismus, příživnici ví, sobectví, vulgární vášně, ne
úcta k bližnímu, podlízavosť, lež a přetvářka a ,

\' !ľ' JíjíJ.;. .

:

: :

Hovor pomaličku vázne. Než Konšelovi ob
jednají taxíka, který by je odvezl domů, za
malou Janou, půjdou se ještě projít. Tam na
proti, na malé vyvýšině, je velký kamenný dóm,
zvenku mohutný, jak jsme před hodinou slyšeli
největší ve Slesvicku. Je starý, postavený ještě
před reformací a před velkými záplavami. Ze
vnitř se zdá, na svůj exterier, skoro trochu
malý — a prázdný. Kolem — je hřbitov. Velké
hroby, s přepychovými náhrobky, s reliefy lodí
a tradiční ustálenou symbolikou. Všude kolem
košaté stromy, plno bohaté, svěží, barevností
až omamné zeleně; jen tam, o kus dál, stra
nou, vadnou květiny. O tom hrobě Konšelovi
dokonce cosi vědí.
První neděli, dva dni po tom, co sem přijeli,
byli na mši v malém katolickém kostelíku. Je
to vlastně spíš jen rozšířená kaple, teď, o práz
dninách, přeplněná hosty, hlavně katolíky z
Porýní. Po kázání se kněz obrátil na věřící se
zvláštním sdělením a prosbou: Včera přihnaly
mořské vlny sem, k zelenému ostrovu — mrt
volu. Neměla u sebe nic, z čeho by se byla
dala zjistit její totožnost, jen v kapse růženec,
z čehož usouzeno na katolické vyznání, takže
nebožtíka předali k pochování katolickému
faráři. Farář nabádal věřící, aby pro Lásku,
která byla právě námětem nedělního evange
lia, přišli na pohřeb tohoto Neznámého, které
ho, z Boží vůle, přihnala voda k této ostrovní
farnosti. Je to smutný, tragický osud, a on by
mu nechtěl prokazovat poslední službu — sám.
I Konšelovi se tenkrát, v pondělí ráno, chy
stali na pohřeb. Sešlo z toho vlastně proto, že
neznalí ještě bližší místní okolnosti, dokonce
ani cestu sem, kde mají katolíci na Zeleném
ostrově vykázaný kus svého hřbitova. Cesta
pěšky, tři čtvrtě hodiny po frekventované vo
zovce, zdála se jim být příliš dlouhá. A tak ten
hrob poznali po prvé až při své příští návštěvě.
Byl obložený květy. Farář příští neděli děkoval
za velkou, nečekanou účast...
Vojtěchovi se ještě i dnes vrátila pojednou
myšlenka, která mu bleskla hlavou po prvé,
když se o neznámém nebožtíkovi dozvěděl v
kostele, a potom, po druhé, když sešlo z cesty
na pohřeb. Nezmeškal tu právě on — svou
příležitost? Zavrtěl hlavou, jak se toho pode
zření chtěl zbavit. Brigita se po něm úkosem
podívala. Mysleli na totéž?
Trvalo to chvilku, než je auto odvezlo k do
mu na nábřeží, kde bydleli. Na Vojtěcha tam
čekaly dva dopisy. Ten jeden od přítele — ten
druhý o mamince. Po prvé, po tolika měsících.
Je mrtvá! Zemřela právě před čtrnácti dny.
Snad nechybělo mnoho a byl by, přese všec
ko, mohl jít, daleko od domova, na její pohřeb.
I tu příležitost mu dala ... Dar, který on, ten
tokrát nevnímavý pro její lásku — nepřijal.
Venku se setmělo, na schodech je slyšet krůč
ky a smích malé Jany. Říct jí to? Raději ne.
Jana vběhne do pokoje, oči jí září, rozesmátá,
hlas jí přeskakuje od radosti... Najednou se
zarazí, hledí na dospělé, a rozpláče se. Proč?
— „Já jsem vám chtěla něco tolik, tolik legrač
ního vyprávět — tak jsem se na to těšila ...
a vy?"
Tak se i vnučka na Zeleném ostrově toho
večera dozvěděla, že jí tam kdesi — na ne
známé, vzdálené pevnině jejího otce — zemře
la česká babička ...
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samozřejmě i bestialita. Bublík líčí své scény
realisticky a naturalisticky — někdy se zdá,
že snad přehání, aby docílil originality a aby
jako protiklad lépe nakonec vynikla pevná pá
teř soudruha Kratochvíla. Pochybuji, že by měl
v padesátých letech, kdy byl ještě reportérem,
možnost sledovat na vlastní oči členy takové
skutečné trestní party, jakou nám nyní vylíčil.
Ale jeho popis charakterů a výrazy, které jim
vkládá do úst, mají správné zabarvené dnešní
ostravské skutečnosti — proto tím více člověk
musí věřit, že situace a postavy, které vykreslil,
existovaly celkem všeobecně na čs. stavbách
socialismu, nejen v trestních partách. Sociali
stického člověka tedy komunismus nevytvořil,
zato pomohl na svět tisícům novodobých Švej
ků, většinou s odznakem KSČ.
Snad jen na ukázku několik typických vět z
Bublíkovy „Páteře":
»Neni překážek, které by bolševici nezdolali,
doráží tur, to není jenom kritizovat, to dokáže
každý p ... a------------ «
»Mys/í si kup na krávu a už je tele ...«
»Ty mi řekneš, kdy zmizí rozdíl mezi robota
íyzičeskaja a rabota psychyčeskaja.
Ja?
Až u toho nebudeš muset házet zadkem ■ —
vyvřiskla holka smyslně ...«
■ Hlídáte vládu, pistolnici (závodní stráže,
pozn. vnd)?
Bojíte se, aby Zápotocký nepotkal dělníka?
To už jste tak škaredě dokomandovali, že -:e
bojíte, aby se k Zápotockému nedostal dělník?«
»Tak zmizni, habáne, než odpášu řemen a
nasekám ti na p . . . 1 . . .«
»Takový smrad! K ničemu to nečuchlo a už
chce malovat kritiku? Kdybys tu nebyl, Sed
lářů, tož mu utnu palicu u samej řiti, ledačině
ledajaké .. .«
; Zápotocký taky zapomněl, odkud vyšel, tož
moc nevyhrazuj! vykřikl na odchodu Holiš.a
v gafách místo dupy nositě hlavu ...«
»A kdo žije za dělnické kačky — na či kule
dřeme!«
»Lidi jsou dnes prasata.^

»Je nesmyslné křížit Ježíška s Capajevem,
ale i to naše stavba dokážeš
»Na ubytovacím středisku... na stole kle
čela ženská. Chlapi ji rozpínali podprsenku -ožrali jako prasata ...«
Atak bychom mohli citovat ještě jiné, lepší
perličky, ale člověk který nežil nejméně deset
let v komunistickém ráji, nemá na to žaludek.
Není proto divu, že čs. kritikové jsou na roz
pacích, jak Bublíkovu „PÁTEŘ" kritizovat. Není
proto divu, že někteří jsou „shovívaví", a jiní
„naznačují řadu výhrad". Na jedné straně není
módní potírat umělecká díla, zabývající se ne
blahými zjevy doby kultu osobnosti i když se
„PÁTEŘ" zabývá jimi přesně v duchu dnešních
direktiv KSČ; na druhé straně kritik nemůže
vědět, jak dalece stojí za Bublíkem strana. Bub
lík to měl ve straně vždy dobré, za stalinismu
i dnes. A jako šéfredaktor krajského listu
„NOVÁ SVOBODA" v Ostravě byl ještě do
nedávna pravou rukou nového člena presidia
KSČ, Drahomíra Koldera, který loni na podzim
odešel z funkce krajského tajemníka KSČ v
Ostravě do ústředního sekretariátu KSČ v Pra
ze. Kolder je příslušník nové, nastupující gene
race, která se už chystá, že převezme otěže od
Antonína Novotného a jeho lidí. Kolder už
dnes má velké slovo a Bublík jistě psal knížku
s jeho vědomím. Jinak se na Bublíka hodí jako
ušity věty, které měla pražská „KULTURNÍ
TVORBA" ve svém prvním čísle v úvodníku:
A s nebývalou naléhavostí si uvědomu
jeme nejenom fakt žalostného zdiskredito
vání, ale i naprostou protismyslnost konzer
vatismu a servilní kultovní bezpáteřnosti a
autoritářství a dogmatismu všech dob (včet
ně té zbrusu nové podoby, jíž malebné
přizdoben by se někdo možná chtěl momen
tálně s kritikou dogmatismu a konvenčnosti
levně a rychle svézt, tak jako se v minulosti
úspěšně vozil právě s oním dogmatismem a
konvenčností) ...«
První číslo „Kulturní tvorby" vyšlo v lednu
1963, právě v době, kdy „Pramen" začal otis
kovat Bublíkovu „Páteř".
V. N. DUBEN

Číslo 10, listopad 1963

Slovíčko nejmenších
J. V. Sládek:
BÍLÁ HORA
Boj ztracen byl a na útěku řady,
jen tři sta reků stoji u obory.
»Tcď vzdejte se! Jsou zbytečné to vzdory!^
Tři sta jich o zeď opírá se zády.
Pluk před nimi, pluk za nimi, pluk všady,
jen v dáli modrají se české hory:
ty hnědé chaloupky! — ty bílé dvory!
Ni jeden nevzdal se z těch u ohrady.
Zahřměly pušky — piky měly práci,
nad nimi duby třesou se a kláti,
ob muže muž se mrtev u zdi kácí,
ob muže muž tu mrtev zůstal státi!
Král útek', chlap jen úpěl s hroudou svoji —
vlast ztracena — však ve svých mrtvých sloji!

Jan Herben:

BÍLÁ HORA
Dějiny české století 15. vypravují nám o udá
lostech í osobách slavných. Národ český zdvihl
odboj proti dusivé moci středověku, o sto let
dříve před jinými národy provolal hesla svo
body, protože pocítil svou zralost. Kdykoli se
chceme pochlubit! před světem, jmenujeme
Husa, Žižku, Chelčického a Jiřího z Poděbrad,
kteří jsou svědky a nositeli národního ducha
a slávy českého národa. Měli jsme tehdy mysli
tele, bojovníky i krále husitského.
Dějiny české o sto let později čteme již s
tichým smutkem. Čechové vedli sto let boje na
prospěch všeho lidstva — byli pochodní světu
ve tmách, ale vyčerpali v nich svou sílu. Ve
vlastním lůně národa rostl nepokoj, rozvrat í
úpadek. Jen tak se mohlo stát, že si roku 1526
zvolili za krále Ferdinanda I. z rodu habsbur
ského, z onoho rodu, jehož králové „myslili sú
zlé učiniti lidu českému" a zvláště těm, kteří
byli náboženství Husova.
Neuběhlo ani sto let a dějiny české jsou
naplněny pláčem a zoufalstvím. Habsburkové
vehnali české stavy do revoluce. Páni, rytíři,
města neměli takřka oddechu od roku 1526
do 1620, aby se vzpamatovali a zavedli po
řádek, mnozí z čelných mužů se oddávali bez
vládné lhostejnosti a nejen první generace
šlechty, vychována jesuity, stála ve službách
dvora, také mnozí ze šlechty podobojí vyhle
dávali přízně královské. Jsouce panovační, srd
ce nemilosrdného, nebezpeční svobodě i majet
ku, Habsburkové toužili, aby žili v nábožen
ské jednotě s českým národem, ale rozuměli
tomu tak, že se husitský národ má stát kato
lickým.
Bitva u Prahy
Česká revoluce byla poražena 8. listopadu
1620 na pláni bělohorské, v „bitvě u Prahy",
jak současně říkali. Na straně císařských padlo
jen 250 žoldnéřů, kdežto na straně českých
stavů byl poražen celý národ, všechen český
lid, který tam ani nebojoval. Balat' šlechta ujař
mila lid už za králování obou slabých Poláků,
a tento lid v osudné zkoušce roku 1620 stál
stranou, nevěda, má-li bojovat po boku krá
lově nebo zemských stavů.
Po české porážce přišlo na náš národ nevý
slovné, zlé neštěstí, utrpení a rány. Z českého
státu, který před bitvou bělohorskou byl český,
evangelický a stavovský, stal se stát českoněmecký, římský a zotročený. Neboť taková už
je lidská povaha: jakmile absolutní moc déle
trvá, lidé se přizpůsobují poměrům a podpo
rují vládu.
Kdo hleděl na český národ, jehož zbylo v
Čechách po třicetileté válce ze 2 milionů jen
800.000, kdo znal zpustošený byt jeho koncem
století 17., nemohl uvěřit naději, kterou slavný
a nešťastný český vyhnanec Jan Amos Komen
ský vyslovil ve svém Kšaftu (1650):
„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu,
hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda
věci tvých k tobě se zase navrátí, o lide
český!"

Vědecké dílo našeho krajana
Duše a hmota ve vzájemném na sebe půso
bení — tak bychom mohli prosté označit vy
soce významné dílo českého badatele v oboru
psychologie dra Zdeňka Pichy. Kniha o 218
stranách byla vydána v němčině a má název:
„Die psychische Energetik und die OrganisaTon
des Seelischen". Autor v ní dokazuje harmo
nickou souvislost mezi energiemi fyzikálními s
energiemi psychickými. Dílo Pichovo je skuteč
ným zjevením v době panujícího materialismu
a sbližuje nás cestou novodobého exaktního
bádání s představami Aristotelovými o odušev
nené hmotě (entelechie) a učením Giordano
Bruna a Leibnize o monádách jako psychickofyzických elementárních jednotkách, které jsou
základem životního dění. Své dílo doprovází
důkladným seznamem příslušné moderní litera
tury. Zájemcům zašle knihu autor (Fjolnisvegur
11, Rejkjavík, Island) za cenu 10 DM — $2.50
PP.
Plzeň. Na železnici v Křimicích u Plzné došlo
v pátek 25. října t. r. k nehodě, při které bylo
usmrceno pět železničářů. Tři muži a dvě ženy
upravovali trať a v okamžiku, když se všichni
chtěli vyhnout přijíždějícímu nákladnímu vlaku,
dostali se pod kola rychlíku na vedlejší trati.
Čtyři lidé byli na místě usmrceni, jedna ze za
chycených žen zemřela po převozu do nemoc
nice.

