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Od roku 1957, kdy po potlačené
maďarské revoluci také v Českoslo
vensku byly udušeny poslední jiskry
nadějí sotva vzplanuvších, siala se
země kdysi Masarykova nejnezapmavějším sovětským satelitem. lunsté ze
Západu jezdili do Sovětského svazu,
do Polska a Maďarska, aby se na
vlasmi oči přesvědčili, že i v komu
nismu život nemusí být k zadušení se
vřen svěrací kazajkou dogmat a bez
duchého vládnino a stranického apa
rátu. A když se vraceli domů pres
Československo, ověřovali si nepří
jemnou skuiečnosi, že země, ke které
se upínaly největší naděje, nejeví
chuti k životu. V těch letech Česko
slovensko zmizelo se stránek světo
vého tisku. Nebylo o čem psát.
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KAREL ČAPEK

JOSEF ČAPEK
To se v letošním roce změnilo. Po
zornost byla obrácena ke skutečnosti,
Dnes
týden
viděl jsem ho sestupo
RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 1964
že ideově mrtvý, ale hospodářsky
vat v bezvědomé agónii do Údolí
PŘEJE
VŠEM
ODBĚRATELŮM
A
SPOLUPRACOVNÍKŮM
REDAKCE
stínu; odešel významný a slavný
jakž takž prosperující sovětský satelit
spisovatel, všechno o tom svědčí a
se propadl také hospodářsky a tak
smutek mnohých, zprávy a články v
se ocitl v celém rozsahu na konci
novinách, veliký pohřeb — ale mně
cesty zahájené „vítězným únorem"
odešel rodný bratr, s kterým jsem
1948. Československo je znova ve
stále byl, kterého jsem viděl vyrúsiředu světové pozornosti, vedoucí
stati od jeho prvních dětských krůč
noviny svobodného světa, americké,
ků.
britské, švýcarské, francouzské, ital
Dnes týden — dnes rok — roky tři
ské, západoněmecké a rakouské opět
Pro nadpis jsme si vypůjčili výrok Antonína Novot
už loňský prosincový sjezd KSČ a to především ujiště — let deset — třicet — dnes roků
vysílají do Československa své kores ného, který učinil na manifestaci na Staroměstském ná
skoro
padesát —. Mnoho žalu je člo
ním, že i u nás se budou rehabilitovat oběti stalinismu.
věku z toho, že bezradný, bezmocný
pondenty a přinášejí denně zprávy městí dne 7. listopadu, k zahájení letošního tzv. Měsíce
Nikdo si nedovedl představit, že by takový krok ne v lásce a úzkosti nemůže smrt poo vření, které vycházejíce ze zdola, čs.-sovětského přátelství. Na tomto tvrzení, přehnaném
doprovázely určité osobní změny v centrech moci (ob chopiti! Příliš daleko odchází nám
vynucuje si změny téměř ve všech ve stylu našeho komunisty č. 1, je zrnko pravdy...
sazených právě stalinisty) a nutně tedy i jistá změna maloduchým tvorům ten, kdo smrtí
oblastech každodenního života. Po
Zvýšený zájem o vývoj v Československu vyvolal
v politickém kurzu.
splývá do vesmíru.
zornost byla nejprve obrácena ke
Dávejte na Karla pozor, říkávala
Kdo tak usoudil, nebyl docela zkla ných (např. ekonomických, právnic
Dne 9. listopadu oznámilo „Rudé
Slovensku, kde si odpor, vedený slo
nám dvěma starším souro
právo" „významnou událost v životě maminka
venskými intelektuály, vynutil pozoru mán. Nejdříve byl odvolán (v březnu) kých).
zencům,
sestře a mně, Karel je křeh
Jak se správně předpokládalo, naší strany". Jde o kontrolu členských ký, slabý, a takoví nadaní Udě ně
hodnější změny politické, ale odtud smutně pověstný prokurátor a pak
se posunula také na západ do zemí dlouholetý nejvyšší soudce Josef Ur- ovlivnil výše popsaný vývoj poli průkazů, „která má ukázat, zda všich kdy brzo umírají. Jako nejmladší byl
historických. Praha, až do nedávna válek. Pak v dubnu padli neméně pro tický kurs. Koncem srpna bylo ve ni členové a kandidáti jednají v du miláčkem, mazlíčkem rodiny, nedělní
stále nepříznivě srovnávaná s Varša slulí služebníci stalinismu Karol Bací- řejně rehabilitováno několik desítek chu stanov strany a plní své povin dítě říkávala mu maminka, protože
nosti". — lakových „kontrol" uspo měl ve všem tak šťastnou ruku, tak
vou a Budapeští, je dnes líčena jako lek a Bruno Kohler a několik dalších osob, zatím jenom komunistů.
Dne 19. října se poprvé ve větší řádala KSČ od r. 1946 už několik, mnohý úspěch a zdar, počínajíc už
město znova se probudivši k životu. menších veličin, až konečně v záři
[ od prvních školních let; ty, Joseie,
Najednou je Praha, odedávna sym- Slováky i Čechy stejně nenávidění míře otevřely hranice a to pouze ra celkem čtyři. Vždycky byly spojeny s jsi jeho druhý lála, jeho pěstoun!
bolisujíci život celého národa, opět ministerský předseda Viliam Široký a kouským turistům — a skoro zároveň čistkou osob vedoucím funkcionářům Ach, maminko, dávali jsme pozor, ale
poznávána jako město nerozlučně Julius Ďuriš, spolu s nimi bývalá so bylo ohlášeno, že ještě před váno nepohodlných, lentokráte to ovšem on běžel pryč, pořád běžel, volali
spojené se Západem svým životním ciální demokratka Ludmila Jankov- cemi bude povolen výjezd (zatím jen nemusí mít tak hladký průběh — jsme za nim, pořád, Karle! Karlel ale
stylem, kulturou a duchovním životem. cová, starý bolševik Josef Krosnář a do Rakouska) i většímu počtu čs. ob hladký pro ty, kdo jménem dnešního on jako když neslyší, a pak se to
Mnohé okolnosti nasvědčují tomu, řada podobných typů. Dodatečně byli čanů. Nově zřízený Vládní výbor pro ústředního výboru budou chtít soudit, stalo! Dnes týden to je, díval jsem
že se v Československu začíná ode vyloučeni ze strany bývalý ministr cestovní ruch připravuje další kladné kdo „plní povinnosti" a kdo nikoliv. se jak zuřivý zmar odnáší z jeho
života kus po kuse, volal jsem za
hrávat dějství zaměřené k novým ob národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva kroky v tomto směru. Konečně je vý Vedení strany tu jistě bude chtít za ním a nemohl mu pomoci. Ubývalo
zorům. Odehrává se v podivných, a bývalý ministr národní obrany a sledkem změněného kurzu i hledání působit svojí autoritou, ale i fa je dechu, nemohl jsem mu dechu při
složitých formách. Proskribovaný sta- člen politbyra, Gottwaldův zeť dr. nového poměru k Německé spolkové vývojem posledních měsíců silně na dali; srdce sláblo a nemohl jsem mu
republice. Zatím je oznámeno uleh rušená. —
přidati srdce; sily ho opouštěly a ne
linista, jenž stojí v čele republiky, ne Alexej čepička.
Pravda, až na ty dva posledně jme čení cest do Československa, cílem je
Akcí, jež v této souvislosti stojí za mohl jsem mu přidali sil. Smrt ho
jen že se snaží světu namluvit, že on
zmínku, byly „veřejné schůze", které odnášela a nemohl jsem ho z jejího
za nic nemůže, ale dokonce se tváří, nované a až asi na Ďuriše, který mu zlepšení obchodních styků.
svolaly stranické organizace ve všech únosu vyrvali. Byl — a již není —
jako by on vyváděl zotročený česko sel resignovat i na poslanecký man
větších místech, okresech a továrnách. a kde jest? Ach, mrtvé tělo je jen
Novotný versus strana
slovenský lid ze stalinského zajetí. A dát, nespadli tito lidé příliš hluboko,
skořápkou!
Nejdůležitějším znakem, skoro sy- „Rudé právo" se o nich vyjádřilo (18.
zatím co se vyskytuje mnoho potěši ale jen do vatičky slušné penze (JanByl velký pohřeb slavného spiso
telných zjevů v oblasti kulturní a ži kovcová, Krosnář), nebo do méně vý nonymem pro Komunistickou stranu 11.) nepříliš pochvalně. Organisace
vatele, ale teď lady já sám pochová
vota společenského, jsou zalím jen znamných funkcí (např. Kohler a Ba- Československa byla po více než tři prý neprojevily v tomto směru do vám svého bratra vlastníma rukama,
desetiletí železná kázeň, naprostá statek iniciativy. Přestože (nebo prá
chabé náznaky, že režim bude mít cílek).
nevidě chvílemi pro slzy. Můj bratr
lato skutečnost učinila vývoj v poslušnost vůči všem (i nesmyslným) vě proto? pozn. JO) na schůzích řeč byl slavný spisovatel, všichni to ří
odvahu sáhnout radikálněji na samou
podstatu stalinské ekonomiky. Ne Československu nakonec ještě zajíma rozkazům a pokynům přicházejícím nili vybraní členové ústředního výbo kají. Ale já myslím na naše dětské
blahé zkušenosti, kterými národ pro vějším, neboť se stala důkazem, že shora, z ústředního výboru a jeho ru a pracovníci aparátu strany a mi a bratrské hry. Na ty tisíceré drobné
cházel v době od 1938 do dneška, Antonín Novotný, který má tolik (sta aparátu. I to se nyní pomalu ale jistě nisterstev dosáhla průměrná účast radosti, z nichž je život tak podstatně
působí retardačně. Po tolika zklamá linského) másla na hlavě, se svých mění. Připomeňme si ještě jednou sotva 200 osob; někde (např. v Hum upředen, na jejich rozkošný, zbujný
přepych, jak je může jen dáli životní
ních lid stále ještě nechce dát svou dávných spolupracovníků vzdával ne (ten půlrok starý, ale typický případ) polci) byla na veřejnou schůzi nako- pohoda a láska jednoho rodného
jak Novotný ve svém projevu v Ko mandována mládež, aby se vůbec za hnízda. Na to, jak jsem býval s Kar
vůli najevo způsobem rozhodnějším. rad, že však musel.
Že musel, neboť tu zapůsobil jed šicích dne 12. června okřikl ty sou jistila účast.
A buďme si také vědomi, že v pod
lem, na to, jak jsme vedle sebe rost
statě neotřesené demokratické pře nak tlak veřejného mínění, jemuž druhy, kteří žádali mimo jiné odvo
li, spolu žili a si rozuměli.
Nové
čs.-sovětské
dohody
lání
Viliama
Širokého.
Jak
to
dopad

hospodářská
krize
vyvolávající
ne

svědčení převážné většiny českoslo
Karle, nepřivolají tě už nazpět ve
Novotný
je
ještě
ze
staré
komuni

venského lidu v této chvíli vykonává spokojenost pracujících dala potřeb lo, to jsme si dne taky zopakovali.
liké věci, ani sláva, to chladné slun
stické
školy.
Vždycky
když
je
mu
zle,
Ovšem, Novotný a jeho aparát se
vliv spíše zpomalující než zrychlující. nou sílu, jednak nátlak přicházející
ce, které vydává lakový jas a posky
Prozářím se totiž vývoj k lepšímu bu ze samotných řad KSČ, kde vyrostla nemíní jen tak lehce vzdát. Pročetli uchýlí se do Moskvy. Stalo se i tento tuje možnost lakovým černým stí
krát
a
to
ve
dnech
25.
až
27.
listo

nům, jaké se za světlem plouží, ani
de pohybovat cestou reforem komu nová funkcionářská generace, odmí jsme si v těchto dnech „Život strany"
vír života, který nám tě někdy unášel
nistického řádu. Myšlenka komunistic tající komando kompromitovaných a č. 20, časopis pro funkcionáře KSČ. padu. Hle, co tam „pekl":
dále,
než stačilo naše volání, a ne
Prodloužil
čs.-sovětskou
dohodu
z
ké reformy však je lidem demokra neschopných vůdců. Nejjasněji byl Hlavním námětem nejdůležitějšího
přivolají tě ani ty věci malé, pro
ticky smýšlejícím nepřijatelná. Zdrá tento odpor k dnešnímu vedení strany článku je požadavek „bezpodmíneč 12.12,1943 o dalších 20 let, a dal ji každého jiného nepodstatné, z nichž
hají se uvěřit, že reformní myšlenky a režimu na jarních sjezdech spisova né závaznosti" všech usnesení, která | „bohatit" jakýmsi dodatkem, jehož se skládala ta teple srdečná tkáň
pocházejí z jiného než komunistické telů a novinářů a nachází dodnes schválily vyšší orgány. Nepřímý dů ! text v době uzávěrky ještě neznáme, našeho sourozeneckého života. Ode
ho zdroje a že nakonec povedou k svůj výraz v řadě novinářských člán kaz, že ta „bezpodmínečnost" už ne ' jenom část komentáře k němu, kde se šel jsi od slavné a uznané práce a
I
(Pokračování na straně 2.)
zledověl jakoby v svrchovaném od
rozkladu, ne k upevnění komunistic ků, ať již reportážních nebo odbor bývá samozřejmostí. —
mítnuti. Jak já bych té mohl dětin
kého řádu. Pro tuto zdráhavost ak
skou připomínkou našich utěšených
tivně se účastnit procesu, který až v polemik mezi sovětskými a čínskými ho svazu, ocitající se ve stále větším zájmu sebezáchovy zorganisoval své bratrských hloupostí příměti k úsmě
konečných svých fázích se bude vy komunisty, byl počátkem rozkolu teh ; protikladu s národními zájmy komu síly a postavil se na odpor. To se vu, když mne tak zaplavuje slzami?
značovat převahou elementů demo dy ukrývaného, dnes vsak před celým nistické Číny. Komunistická ideologie stalo, za cenu československé oběti.
Já, hloupý, vzpomínám na naši
kratických nad autokrativními, může světem odhaleného, nenapravitelné už ztratila sílu, aby tyto protiklady Od té doby svobodný svět dál ne bratrskou
hantýrku, kterou jsme si
me očekávat, že oživlé národní síly ho. Nad propasti tohoto rozkolu se mohla vyrovnat. Není už jednotné smírně pokročil a jeho potenciál tak jedinečně dobře rozuměli. Vy
se budou z počátku rozhodněji pro sice stále udržuje pavučinová síť uji komunistické ideologie a ústřední vzrostl měrou netušenou. To všechno rostla z klina rodiny a z našeho tak
jevovat v oblastech jiných než obla šťování, že stále ještě existuje jed síly, která by mezinárodní komunis vezme v počet Československý lid, těsného soužití; z úsloví dědových 1
sti politické. Je možno očekávat, že nota společného cíle, t. j. zničení tak mus mohla spojit.
který se vždycky obezřetně rozhlížel, babiččiných rodičů; z přečetných ci
tátů, zkratek a zkomolenin z knih,
ve svém dnešním postupu národ bude zvaného kapitalismu. Ale tento spo
To všechno bude působit při roz jaká je mocenská situace ve světě. které jsme od klukovských let čtli,
čerpat poučeni z minulosti a bude lečný cíl je stále nenávratněji odsu hodování českého a slovenského lidu Nikdo nemůže spolehlivě odhadnout,
citátů co nejnehorázněji užívaných
usilovat o zintensivnění svého života nován životností tohoto kapitalismu, na konci roku, který se stane mezní kam až tento složitý proces půjde. při co nejmožnějšich příležitostech;
všude tam, kde se nebude musit an t. j. systému svobodné společnosti, po kem v československém vývoji po Mnohé však nasvědčuje tomu, že na naše synlhelická slova, složená
gažovat přímo politicky.
dávající stále nové a nové důkazy únoru 1948. Tehdy Československo jsme na počátku vývoje, jejž Milován ze dvou, která zároveň vystihovala
V dějství, které se bude odehrávat, své nadřazenosti, a silnější než spo bylo poslední evropskou zemí, které Džilas charakterisoval slovy: Česko věc i její směšný nebo horší rub; na
nejnemožnější slovní hříčky, v ktebude našim národním zájmům napo lečný cíl rozplocených komunistických se stalo obětí komunistické zrady a slovensko bude poslední zemí, která
máhat celková situace světového ko sil jsou egoistické a sebezáchovné násilí. Komunistický puč byl tehdy bude destalinisovat. Ale až jednou
(Pokračování na straně 2.)
munismu. Rok 1956, jak dnes víme z zájmy pokročilé společnosti Sovětské signálem svobodnému světu, aby v začne, nebude tomu konce.

Československo středem pozornosti celého světa
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John F. Kennedy

Výroky L F. Kennedyho
o Československu a porobených zemích
Je mi ctí, že Vám mohu poslat tento vzkaz
k 25. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Občané
Spojených státu jsou ve vzpomínkách s Vámi
a s pýchou si připomínají nerozlučnou spoji
tost mezi velkým dílem presidenta Masaryka
a našimi vlastními dějinami. 18. října 1918
předložil Tomáš Masaryk zde ve Spojených
státech presidentu Wilsonovi Prohlášení česko
slovenské nezávislosti, výstižný symbol hlubo
kého přátelství mezi americkým a českosloven
ským lidem. Dnešní režim v Masarykově rodné
zemí se snaží, aby zásady humanitní demo
kracie, s nimiž budeme vždy spojovat vzpo
mínku na prvního presidenta svobodného a
demokratického Československa, upadly v za
pomenutí. Proto je povinností svobodného svě
ta udržovat živou památku velkého českoslo
venského vlastence a přítele všeho lidstva.
Z telegramu presidenta Kennedyho Radě
Svobodného Československa v říjnu 1962.

%

Tragický patek 22. listopadu 1963 zůstane
navždy nejčemějším pátkem v dějinách Spoje
ných států a svobodného světa. Zděšení a
vzrušení se zmocnilo stamilionů lidí, když
uslyšeli tu hrůznou zvěst, že padl rukou vra
hovou v Dallasu ve státě Texas John Fitzgerald Kennedy, president Spojených států. V
prvých okamžicích působila zpráva jako děsivý
orkán. Lidé na ulicích nejen amerických, ale i
evropských měst i dědin se vůbec nehanbili za
slzy a hluboké pohnutí, jež se jich zmocnilo,
neboť byl to vskutku velký president ten muž,
který zahynul v Dallasu. Byl mnohem víc, než
jen prvým mužem Spojených států — byl sym
bolem celého svobodného světa.
John F. Kennedy byl mimořádný politický
talent vskutku světového formátu. Veškerá
demokratická veřejnost, vlastně s výjimkou
Číny a Albánie všecka světová veřejnost oce
nila vynikající schopnosti Johna F. Kennedyho.
Svobodný svět je tragicky zesnulému americ
kému presindetovi nesmírně vděčen za roz
hodnost a odvahu, s jakou řešil berlínskou a
loňskou karibskou krisi. Znamenití autoři ne
krologů však souhlasně zdůrazňují, že hlavní
podstatou Kennedyho politiky bylo vytrvalé
úsilí o dosažení trvalého míru a snaha zachrá
nit svět před hrůzou nukleární války. Tím, že
usilovně budoval americkou vojenskou sílu,
upevňoval mír. Největší klady a úspěchy tří
letého Kennedyho presidentství je třeba hledat
v budování americké vojenské obrany.
Své myšlenky vložil zesnulý americký presi
dent do několika knih, novinových článků a
hlavně do svých politických projevů. Z knih je
to především "Why England slept?" — „Proč
Anglie spala?", která obsahuje Kennedyho
studii britské politiky, jež vedla roku 1938 k
Mnichovu a později k válce. V této knize Ken
nedy dokazuje, že demokracie, postavená
tváří v tvář agresivní diktatuře, musí se připracovat na válku, jako by chtěla skutečně
bojovat. Touto zásadou se sám důsledně řídil
a když předkládal americkému Kongresu roz
počet na obranu země, řekl: „Jen když bude
me mít nepochybný dostatek zbraní, můžeme
mít i nepochybnou jistotu, že se jich nikdy ne
použije." Není bez zajímavosti, že již v pro
sinci 1959, kdy Chruščov ohrožoval svobodný
Berlín, John F. Kennedy, — tehdy ještě jako
senátor — pronesl toto slova:
„Myslím, že musíme prokázat své rozhodnutí
bojovat. Jinak bychom měli v Berlíně velmi
vratkou posici. Kdybychom ve věci Berlína za
ujali totéž stanovisko jako svého času ně
kteří Angličané, že totiž Praha nestála v roce
1938 za to, aby pro ní vypukla válka, pak by
občané západního Berlína byli pohlceni komu
nistickým blokem." V kritické době pro Berlín
— v červenci 1961 — John F. Kennedy obstál '
víc než čestně.
Kennedyho zájem o ujařmené národy ve
střední Evropě byl zcela jasný a rozhodný.
Byl také velmi realistický. V prvém poselství
americkému kongresu vyhlásil president Ken
nedy toto: „Zatím co se naše pozornost sou
střeďuje na vývoj nekomunistického světa, ne
smíme nikdy zapomínat na své naděje v ko
nečnou svobodu a na blahobyt východoevrop
ských národů." V jiném svém poselství kon
gresu, v květnu 1961, Kennedy prohlásil: „Ne
jsme proti žádnému člověku, proti žádnému
národu, proti žádnému systému — jen tehdy
jsme proti, když je nepřátelský vůči svobodě."
Proto také byl John F. Kennedy v Českoslovesku velmi oblíben a většinou odpůrců ko
munistického režimu přímo milován. V zesnu
lém americkém presidentovi viděli naši lidé
doma symbol velké mravní, duchovní a poli
tické převahy svobodného světa nad komunis
mem. John F. Kennedy jim byl ztělesněním ob
čanské počestnosti, charakterové pevností a
optimismu, vyplývajícího z čistého svědomí, a
ctností rodinných i křesťanských.

Můj národ byl kdysi kolonií — a víme, co
kolonialismus znamená: vykořisťování a poro
bení slabých silnými, vládu několika nad mno
hými, vykořisťování ovládaných, kteří nedali
svůj souhlas k tomu, aby se nad nimi vládlo —
a přitom je lhostejno, o jaký kontinent jde, o
jakou společenskou třídu nebo barvu pleti. A
proto nelze přehlížet skutečnost, že proud
sebeurčení nedospěl dosud ke komunistické
říši, kde obyvatelstvo počtem mnohem větší
než obyvatelstvo tak zvaných závislých území
žije pod vládami, dosazenými cizími vojsky a
nikoli svobodnými institucemi — v systému,
který zná jen jednu stranu a jedno přesvěd
čení, který potlačuje svobodnou diskusi, svo
bodné volby, svobodný tisk, svobodné knihy a
svobodné odbory — a který staví zdi, aby
pravda zůstala cizincem a jeho vlastní občané
zajatci. Debatujeme o kolonialismu plně — a
uplatněme zásadu svobodné volby a praxi
svobodného hlasování ve všech částech světa.
Ve Valném shromáždění Spojených národů
25. září 1961.

Víra lidí v porobených zemích východní Ev
ropy a jejich vůle nepodlehnout nepřetržité in
doktrinaci závisí na jejich přístupu k nezkres
leným zprávám a informacím.
Z dopisu Výboru pro Svobodnou Evropu
v únoru 1961.
Americká podpora rozhlasové stanice Svo
bodná Evropa je nesmírně důležitá, neboť je
symbolem mravního závazku amerického lidu,
aby se prosadilo právo sebeurčení v té části
Evropy, která je dosud nemá.
Na tiskové konferenci ve Washígntonu
dne 8. března 1961.

XJsem šťasten, že mohu vyslovit nejsrdečnější
pozdravy a přání všeho blaha účastníkům oslav
45. výročí založení Československé republiky.
Osmadvacátý říjen uctivá v svých srdcích ne
jenom lid československého původu. Tento den
představuje také význačnou stránku v americ
kých dějinách. Američané si připomínají pa
mátnou událost, že 18. října 1918 — Tomáš
Garrigue Masaryk, president-Osvoboditel svo
bodného o demokratického Československa —

Záznamy
O HÁDANKÁCH KOLEM KULTU OSOB
NOSTI ČILI O ZÁPADNÍ FRONTĚ, KTERÁ
SICE BYLA, ALE NENÍ K DOSTÁNÍ, ANEB
NENIČTE STALINA
Na otázku, jakže dlouho vládli v Česko
slovensku stalínisté a jejich praktiky neexi
stuje dosud jednoznačná odpověď.
Tak například vedoucí režimu u nás znají
hned dvě. Nejdříve tvrdili (vizte třeba proto
kol celostátní konference KSČ z roku 1956), že
šlo o údobí let 1948 až 1952. Před několika
měsíci. se však opravili (vizte zprávu o zase
dání ÚV KSČ ve dnech 3. a 4.4. t. r.) a tak
dnes oficiálne platí, že »kult osobnosti" se
pěstoval a praktikoval mezi roky 1949 a 1954.

Zpráva o zločinném atentátu na Johna F.
Kennedyho nesmírně vzrušila Československou
veřejnost. Podobně jako za doby kubánské
krise, tak také v těchto smutných listopadových
dnech lidé po mnoho hodin a dlouho do noci
seděli u rozhlasových přijimačů a naslouchali
zprávám zahraničního rozhlasu. V neděli 24.
listopadu lidé v Československu zaplnili koste
ly, v nichž byly slouženy zádušní mše za ze
snulého amerického presidenta.
Ve dnech velkého smutku se podepsalo přes
deset tisíc čs. občanů v kondolenční knize na
americkém velvyslanectví v Praze. Mnozí při
nesli květy a americké velvyslanectví obdrželo
spoustu soustrastních telegramů.
Československý lid se shoduje v názoru, že
v osobě Johna F. Kennedyho ztratily Spojené
státy presidenta, který prokázal věci svobody
a míru velké služby.
ar

předložil presidentu Wilsonovi prohlášení
československé samostatnosti.
Jsem přesvědčen, že lid v Československu
dosud s láskou chová ideály svobody a demo
kracie, jež byly podstatnou součástí Masary
kovy filosofie a touží po jejich uplatnění. —
Lid a vláda Spojených států sdílejí tyto zásady
a podporují je.
Sluší se, aby historickou událost z 28. října
1918 si připomněli všichni, kdo jsou věrni ideá
lům svobody a demokracie.
John F. Kennedy
Telegram Čs. národní radě americké,
25. října 1963.

SVU K ÚMRTÍ PRESIDENTA KENNEDYHO
Společnost pro vědy a umění a spolu s ní
všichni českoslovenští vzdělanci ve svobodném
světě truchlí nad úmrtím presidenta Kennedy
ho. Ctili jsme jeho úsilí o světový mir. Vážili
jsme si jeho snahy o povznesení životní úrov
ně a uplatnění liďské důstojnosti pro ty, jimž
to až dosud nebylo dopřáno. Byli jsme šťastni,
že využil tak mnohé příležitosti, aby zdůraznil
právo Čechů a Slováků na šťastný život ve
svobodě a kritizoval jejich dnešní uilačovatele.
A nikoli na posledním místě jsme se radovali,
že úřad presidenta Spojených států zastává
muž, který miluje umění a umělce a podporuje
vědy i vědce.
John Fitzgerald Kennedy vstupuje do dějin
jako bojovník za ideály spravedlnosti, rov
nosti a bratrství všech — ideály, za které i my
chceme a musíme bojovat.
Prof. Dr. René Wellek, předseda
Prof. Dr. Rudolf Šturm, gen. tajemník
Gen. tajemník mimo to jménem SVU telegra
foval projev soustrasti pani Jacqueline Kennedyové a novému presidentu USA Lyndonu
Johnsonovi.
(Tisk, služba SVU)
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Karel Čapek
(Dokončení se str. 1.)
rých jsme se překonávali; na ohňostroje vtipů,
nesmyslů a dadaismů, kterými jsme třeštívali,
na všechnu tu šumivě zbujnou akrobacii ducha,
kterou jsme se pro vzájemnou radost často
vali, a na ty obhroublosti a cynismy, které
měly maskovali příliš citlivou a vřelou bratr
skou účast. Vzpomínám na samo bratrství na
šeho bratrství; na naše úsměvy, na naše ra
dosti, na naše bratrské štěstí. Pohřbívaje tě
tuto dnes vlastníma rukama, nemyslím na slá
vu, která ti náleží, ani na nenávist, která ti
nenáleží, čím tě měrou vrchovatou obklopí!
vděčný j nevděčný národ; myslím jen na tebe
sama, na mého bratra Karla, na rozmilost na
šeho bratrství, na srdečnou hantýrku dvou rod
ných a tak blízce sžitých bratrů. Už nebudeme
»dva starci pojídající arbuz", kterými jsme se,
když se nám to jako hochům zalíbilo v Gogo
lově povídce, provždy přezdili, když jsme ně
kdy zasedli ke stolu sami dva spolu. Už není
na světě takového arbuzu, který bychom jako
dva starci pojídali. — Už nikdy si nezazpívá
me vGrolier, Grolier«, nikdy »Siiochd, sliochd
dan nan roon«, tulení píseň z pověstí dávných
Gaelů, pod jejíž hrůznou mocí zemřel každý,
kdo ji uslyšel: v Paříži, skoro před třiceti lety,
když se nám po vlastnoručně ukmochtěné ve
čeři za smrákajícího dne začalo nějak jakoby
stýskat po domácích Čechách, dali jsme se do
zpívání starodávných babiččiných i národních
písniček. Určili jsme si, že on bude zpívali
tenor a já bas; to dvojí dohromady, řekli jsme
si, nikdo, kdo tento náš zpěv uslyší, jiště ne
přežije; proto jsme to naše zpívání nazvali
Sliochd. Tu vždycky došlo pak i na tu naši
Zelení hájové, kterou jsme oba měli rádi. Už
je tou naši leda nad hrobem. — Už nikdy si
neřekneme, ach naposledy to od tebe ke mně
zaznělo z tvého mrtvého lůžka: »lndé! Indé!«
— »Kóra nanda!« ^Povídej!" — Ne! Ne! —
^Povídej nesmysly!", už nikdy si neřekneme
Ty nešlechetný Birdo — už jen vzpomínám —
už nikdy nebudeme mezi sebou pořádati zá
pasy polštáři, bačkorami, polévkovou lžící,
dřevěnou paličkou, byli jsme dva hoši — už
nikdy — už nikdy!
»Lidové noviny", 1. ledna 1939.

Českoslovennsko středem
pozornosti celého světa

„PROMĚNY" — NOVÝ ČASOPIS SVU
Společnost pro vědy a umění ve Spojených
státech se rozhodla vydávat čtvrtletník, věno
vaný otázkám udržení a rozvoje svobodné
československé kultury. Časopis se bude na
zývat „PROMĚNY" a bude se snažit zachyco
vat a vykládat metamorfózy moderní doby v
duchu věčných hodnot naší národní tradice.
PROMĚNY budou přinášet ukázky původní i
přeložené poezie, krátkou beletrii, eseje, stu
die a články, týkající se umění a vědy ,a kri
ticky sledovat kulturní tvorbu, zajímající Čechy
a Slováky.
Vedle toho bude pokračovat ve vydávání
měsíčníku ZPRÁVY SVU, který bude i nadále
věnován hlavně zpravodajství o činnosti Spo
lečnosti a o členech SVU, jejich knihách, kon
certech, výstavách a jiných uměleckých a vě
deckých úspěších.
Redigováním nového časopisu byl pověřen
dr. Ladislav Radimský, na jehož adresu (205
East 82nd Street, New York 28, N.Y.l posílejte
články a ostatní redakční poštu. První číslo
„Proměn" vyjde po Novém roce 1964. Roční
předplatné činí 5 dolarů, pro členy SVU 4 do
lary. Předplatné, dary na tiskový fond „Pro
měn" a administrativní poštu posílejte na adre
su: Dr. John G. Lexa, 47-16 Austel Plače, Long
Island City, New York 11101.

(Dokončení se str. 1.)
říká, že „vyjadřuje naše odhodlání jít dále
cestou, na které opíráme svou národní bez
pečnost o Sovětský svaz".
Dále byla uzavřena dohoda o ustavení mezi
vládní komise pro hospodářskou a vědecko
technickou spolupráci, která mj. váže čs. eko
nomii a její plánování ještě úžeji než dosud na
neúspěšné sovětské hospodářské experimenty.
Dále byl v Moskvě podepsán dokument o
účasti SSSR na výstavbě železniční trati od
sovětsko-československých hranic do Košic, je
jichž nový hutní kombinát má být zásobován
sovětskou rudou. Nebudou pak Východosloven
ské železárny víc podnikem SSSR než česko
slovenským ?
A konečně bylo dne 28.11. oznámeno podepsání protokolu o vzájemných dodávkách mezi
Československem a Sovětským svazem v roce
1964. Objem výměny dosáhne dosud nejvyšší
hodnoty — 12 miliard korun. Komentátor praž
ského rozhlasu k tomu dodal: „Je to obrat,
kterému se nevyrovná například ani obrat mezi
Spojenými státy a Francii." Myslel to asi dobře,
soudruh, ale asi si neuvědomil, že jen špatný
obchodník se váže na jednoho zákazníka. Ta
kový zákazník je pak doslova „náš pán".
Ale snad je to cena, kterou Antonín Novotný
a jeho lidé jsou ochotni zaplatit, jen aby se
udrželi. Dělají účet bez hostinského.
JO

Ovšem, stalo se, že 1. května 1955 (tedy v
roce údajně už nekullovním) odhalili Antonín
Novotný a spol. ono odporné sousoší s J. V.
Stalinem v čele, a tvrzením, že zůstane na
Letenské pláni navěky. Je pak pravda prav
doucí, že se tato věčnost nakonec scvrkla na
sedm let, do roku 1962.
A dá se úředními prameny doložit, že pokud
Stalinova socha hyzdila Prahu, komunističtí
funkcionáři se jí nepřestali klanět, a potud jí
taky (to jest 1955—1962) uctívali pěstováním
metod Velikého Soudruha. Říkali (například) '
jedné z těch akcí „likvidace antagonistických
tříd v městech a na vesnici", což v praksi byla
honička na zemědělce, kteří nechtěli do kol
chozu, což přeloženo z hantýrky bolševiků
bylo odírání a zavírání „bývalých lidi" (ob
chodníků, řemeslníků, podnikatelů, úředníků
první republiky, politicky nespolehlivých lidí
atd.). Ještě loni se vůdce strany Novotný chlu
bil, jak v tom Jeho náhončí uspěli a že teda
se podle pouček „dospělo k socialismu". —
Ale zpět k otázce,' jak dlouho se tedy vlast
ně u nás stalinizovalo resp. stalinizuje? Teď se
totiž tvrdí (s podporou západních novinářů), že
se v Československé sovětské republice mění
všechno k lepšímu a dotvrzuje se to tím, že
onen a ten vykřičený stalinista už padl...
Stačily ty pády?
Já bych řekl, že ne docela.
Já bych vás pozval k historce o dvou kni
hách ...
*
Ta první se jmenuje »Na západní frontě" a
pojednává o čs. jednotkách, které za druhé
světové války bojovaly ve svazku západních
armád. Napsali ji T. Brod a E. Čejka — a to
již v roce 1957! Vyjít však směla až letos.
Vedoucí vydavatelství „Naše vojsko" na Vác
lavském náměstí vyprávěl redaktorovi praž
;
ského Hlasu revoluce" (7.11.1963):
„Jsem lady zaměstnán jako vedoucí již osm i
let, ale něco takového jsem ještě nezažil. Lidé I
stáli před prodejnou od časného rána. Utvo I
řila se obrovská fronta, jen za dopoledne tu

bylo přes 600 lidí a chtěli knihu. Já měl do
prodeje jen 25 kusů ...«
Redaktor si zašel za „odpovědným činite
lem" a dověděl se, že kniha vyšla „pouze v
nákladu 8.000 výtisků".
Proč?
„Poněvadž byl nedostatek papíru."
Nedostatek papíru?
*
Redaktor „Zemědělských novin" Vladimír
Klevis popsal (1.11. t.r.) svoje návštěvy v
Krajské knihovně v Plzni a v Městské kni
hovně v Pardubicích. Všude našel spoustu
politické literatury a pak sovětských románů,
které nikdo nečte. Například v Plzni: »Ve
skladu tam leží 18 svazků Gladkova ,Cementu’.
Pro běžnou výpůjční potřebu jich je v regále
dalších pět. Nevypůjčen ani jeden.< Atak po
dobně.
Nejpěknější (v uvozovkách) poměry zjistil
soudruh Klevis v Městské lidové knihovně v
Přelouči:
„Knihovna má v současné době 617 dospě
lých čtenářů, ale počet některých publikací je
ve světle tohoto faktu přímo astronomický.
Babajevského ,Rytíře zlaté hvězdy' napočítáte
celkem 36 výtisků. Za poslední tři roky nepůj
čen ani jeden." A pak: „Člověk se už ani ne
diví, že tu najde mimo jiné devětkrát ,Životo
pis J. V. Stalina' v originále. Jakýsi oběžník
prý nedávno knihovně poradil: Nevyřazovat,
ale dát do regálů. Tím byly myšleny vůbec
všechny Stalinovy spisy ...«
„Především se tu nabízí řešeni", končí re
daktor »Zěmědělských novina svoji pouf knihov
nami, »které by jistě uvítaly naše papírny."
-A:
Papír by tedy byl (třeba zrovna pro tu kni
hu o západní frontě), jen kdyby ovšem nestra
šili (na důležitých místech) Stalinovi sirotci,
kteří se ještě na konci roku 1963 brání odstranováním Stalinova „kulturního" dědictví.
Čili hádanku, jakže dlouho vládli v Československú stalinisté a jejich praktiky — tu je
zatrachtile těžké rozlousknout.
fousek
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Slovo čtenářů k prohlášeni Českého Slova

Návštěva ČSSR nemá pro exulanta přicházet vůbec v úvahu!
STANOVISKO RAFAELA KUBEUKA
Milí přátelé,
k Vašemu prohlášení v říjnovém čísle proti
cestám exulantů do Československa odpoví
dám jednou větou, nebol jsem své zásadní
stanovisko v této věci vyjádřil už tolikrát na
jiných místech.
Nemohu souhlasil s cestami do Českoslo
venska z toho jednoduchého důvodu, že jeli
kož všichni naši lidé z domova nemohou svo
bodně vyjíždět na návštěvu do západního svě
ta, nemůžeme my, ve svém smutném exulant
ském postavení využíval pro naše neobjek
tivní city jakékoliv výhody k návštěvě Česko
slovenska, které nám dává komunistický režim
čistě z propagačních a prospěchářských důvo
dů.
Váš
RAFAEL KUBELÍK

Naše vlast není tak zvaná Československá
socialistická republika. Proto ten, kdo tam jede
na návštěvu, nejede domů. Náš domov je svo
boda, kterou jsme svým odchodem do zahra
ničí jednou pro vždy a neodvolatelně zvolili.
Nynější přechodný režim neuznáváme, my exu
lante, ani fakticky, ani právně. Tento režim
existuje proti nám a proti zájmům Českoslo
venska. Kdo však jede na návštěvu do Česko
slovenska, jakoby tento režim uznával de facto
Í de jure. Navíc jakoby odvolával svůj útěk,
jako by ho omlouval a prosil režim za od
puštění. Nuže, nemáme proč vracet se jako
marnotratní synové. Myslím, že nejlépe to za
nás řekl před lety Rafael Kubelík, jehož chtěl
režim přimět k návratu nebo alespoň ke spolu
práci. Kubelík řekl, že do Prahy pojede teprve
tehdy, až tam bude moci jet a bude se odtam
moci svobodně vrátit na západ každý řadový
exulant. Od tohoto stavu jsme však velmi da
leko. Vím též, že byli do Československa zvá
ni spisovatel Dr. Max Brod, spisovatel WHIy
Haas a další. Odmítli: zdvořile, ale ze zásad
ních důvodů. Naproti tomu vím o případu
československého vědce dr. Františka Dveřníka,
žijícího už léta ve Spojených státech, který
před časem navštívil Československo a dokon
ce tam děkoval režimu a vládě, že prý svou
podporou umožnily nebývalý rozvoj jeho vě
decké disciplíny. Domácí vědci včetně komu
nistů mu to měli právem za zlé. Sami se s re
žimem potýkají víc než patnáct let, a najed
nou přijede exulant, který — dokonce bez vy
zvání — začne chválit právě to, s čím oni v
Československu musí bojovat. Je rovněž chy
bou, když Rudolf Firkušný koncertuje spolu s
Českou filharmonií na festivalu v Solnohrade.
I to je podle mého mínění koexistence, která
zachází příliš daleko. K tomuto problému mí
ní Rafael Kubelík, že se na přiklad může přá
telsky stýkat s Davidem Oistrachem, ale ne
může s ním ovšem společně vystoupit na ve
řejném koncertě. Podobně i my se můžeme
stýkat s lidmi z Československa jako s přáteli,
nemůžeme však s nimi společně vystupovat,
pokud jsou ve funkci zástupců režimu. Peníze,
ušetřené za neuskutečněnou cestu do Česko
slovenska je přece možné výhodně investovat
do cest našich příbuzných a známých na zá
pad. Pootvírají se hranice a i normální ná
vštěvnici, kteří nemají žádné oficiální poslání,
začínají přijíždět na západ. Kdo chce vidět
své příbuzné a přátele, měl by podle mého
názoru postupovat spíše tímto směrem.
Jaroslav Dresler

Hlas z Chicaga proti cestám exulantů
do Československa
O prohlášení redakce v říjnovém vydání
Českého Slova, ve kterém nejsou doporučo•
vány cesty exulantů do dnešního Českosloven•
ska, jsou v Chicagu — největším středisku kra•
janů a exulantů — vedeny živé rozpravy. Vět•
šina z nás exulantů — amerických občanů,kteří pro možnou návštěvu Československa by
přicházeli v úvahu s prohlášením Českého1
Slova souhlasí. Ještě jsme nezapoměli na zá
plavu zlobné nenávisti, která nás z komunistic•
kého tisku a rozhlasu ještě v nedávných dnech
pronásledovala. A stačí číst zdejší české a
slovenské noviny pro-komunistického zaměře•
ní, ve kterých je proti nám v každém čísle!
zlobně útočeno, abychom nezapomněli, že se;
poměr k exulantům v komunistickém Česko
slovensku nezměnil.
Hovoří se v Chicagu hodně o komunistické■
propagandě, která se snaží šířit ujišťování, „že:
se osobám, které přijely do Ameriky po rocei
1945, v Československu nic zlého nestane, že:
se zase vrátí zpět do Ameriky, když přijedoui
na návštěvu rodiny do Československa". Komunisté mají jistě dobré zprávy o jednotlivcích।
mezi exulanty, kteří by rádi jeli do Česko
slovenska podívat se na maminku, tatínka, potěšit se s bratry, sestrami, nebo pochlubit seobchodními úspěchy a vzbudit závist mezi ka
marády, jak se jim v Americe dobře vede. K.
těmto jednotlivým osobám jsou zaměřeny šípy’
komunistické propagandy s jedem sladkýchí

Dnes uveřejňujeme další dopisy našich čtenářů k prohlášení redakce českého Slova proti
cestám exulantů do Československa. Rada Svobodného Československa dopisem ze
14. listopadu 1963 nám oznámila, že z důvodů mravních, politických i z důvodů
osobní bezpečnosti takové cesty nedoporučuje a pokládá je za nežádoucí. Vyslovila jen
porozumění pro zcela výjimečné případy osobní naléhavostí, jež musí posoudit jen exulant
sám.
Profesor Václav Hlavatý sděluje čtenářům Českého Slova: „K cestám čs. exulantů do
Československa mám naprosto negativní postoj. Obdržel jsem pozvání, abych se účastnil
několika vědeckých schůzi expertů v Praze a ve Varšavě. Ale ani jsem neodpověděl..."

slibů, „že se v Československu nikomu z nich
nic zlého nestane".
Jaký je názor drtivé většiny exulantů —
amerických novoobčanů na možnou návštěvu
v Československu? Většina z nás považuje ná
vštěvu exulanta v dnešním Československu za
narušení jeho odporu proti dnešním vládcům
Československa, proti komunistům a proti ko
munismu vůbec. Odešli jsme z domova, proto
že jsme nemohli souhlasit s režimem komu
nistického teroru, násilí a propagandou nená
visti — odešli jsme všichni z vlasti se slibem,
že budeme ve svobodném světě proti komu
nismu bojovat, aby lid v Československu byl
znovu svobodný. Náš boj dosud neskončil, v
Československu vláda komunistů stále trvá,
lidu se v ničem neulevilo.
Stačí jen naslouchat líčení krajanů-starousedlíků, kteří se vrácejí z návštěvy Českosloven
ska — jejich staré vlasti — jak rádi říkají, aby
chom věděli jejich názory, že se režim nezmě
nil. Skutečnost, že zmizela z Letné socha Sta
linova, že se v komunistické vládě vyměnilo
několik figurek, že je v tisku trpěno uveřejňo
vání kritik krachujícího hospodářství, nebo vo
lání po větší svobodě pro mládež nás nesmí
mást. To jsou jen pokusné balónky, které ve
chvíli, kde se jim to bude hodit, komunističtí
vládci znemožní vypouštět Máme za sebou
plných 15 let pobytu mimo hranice domova.
Za tu dobu máme tolik trpkých zkušeností se
zradou komunistické vlády, známe její jed
notlivé členy, známe režim a víme, že od nich
nemůžeme čekat žádné změny, žádné činy,
než jakých byli schopni v době 15 let své
vlády od února 1948.
Proto — ke všemu lákání sirény komunistic
ké propagandy, ve kterém máme slyšet pře
devším touhu po amerických dolarech, je třeba
zásadního stanoviska každého exulanta, ať již
má či nemá druhé státní občanství —, že ná
vštěva Československa za dnešního komunistic
kého režimu nemá pro exulanta přicházet vů
bec v úvahu. Milujeme svou domovinu, ze
které nás vyhnal jen tvdý teror a brutalita ko
munistického režimu. Nebyla to sentimentalita
zrazené lásky, která nás donutila opustit všech
no, co jsme měli rádi a hledat svobodu pro
sebe za hranicemi, abychom ke svobodě po
mohli i svým drahým doma. Proto to nesmí být
sentimentalita, která by u exulanta rozhodo
vala o návštěvě Československa v nejméně
vhodné době. Byli bychom — možná — ne
vítanými hosty těch osob ve vlasti, které mají
k nám úctu, protože jsme ve svém odporu
proti komunismu dali přednost účasti v boji
proti němu a jsme jejich nadějí a zdrojem
posily. Tak usuzuje velká většina z nás —
exulantů. Usilujeme přece všichni poctivě o
návrat svobody a demokracie do Českoslo
venska. Až se lak stane, budeme jezdit na
návštěvu našich drahých ve vlasti, nebo se vrá
tíme k trvalému pobytu. Nikdo z nás — ve
svém svědomí — neměl by volit kompromis
mus.
Jaromíra žáčkova
NEMÁM TAM CO HLEDAT
To, že čs. komunisté nabízejí visa i uprchlí
kům, je tak překvapivou novinkou — i přes
všecky ty nehoráznosti —, že k ní jsme — a
právě proto, že je tak překvapivou — značně
nedůvěřiví a raději si počkáme ještě na novinky další. Zatím za těch 15 let komunistického
panství zruinovali tak bohatý stát, jakým bylo
Československo před válkou, jak se to dosud
nikomu nepodařilo — třicetiletou válku vyjímoje. A to v době, kdy všude v civilisovaném,
nekomunislickém světě je nepředstavitelný nadbytek, jakého v dějinách dosud nebylo. A jak
se daři lidem v ČSSR? A no to se máme přijít
podívat? A lichvařské peníze za tento pobyt
platit — k podpoře Československého státu?
Komunistického státu? Dovede si někdo představit předválečnou ČSR, že by se uchýlila k
podporám takového druhu, aby režimu po
mohly? ČSR před válkou podpory nejenže nepotřebovala — ale podpory štědře udělovala.
Uprchlíci — ať to byli zprvu z Ruska či později
z Německa — proudili k nám v důvěře, že
najdou u nás lidský asyl, klid ke své práci a
porozumění pro svůj styl života. A našli tam |
vše i velkorysou pomoc. A nebylo zapotřebí,
aby vlastní lidé před vlastními lidmi utíkali,
protože nebyli jejich smyšlení, což již samo
stačilo k nejtěžšímu pronásledování, protože
jiní měli majetek, kterého se komunistům za
chtělo, protože jiní byli vzdělaní či čestní a
s páteří — víme všichni až příliš dobře, jak s
takovými lidmi komunisté zacházejí — a proč.
Vidíme to — a viděli jsme to — ve snahách

komunistických pohlavárů. Těch malých, těch
větších i těch docela nahoře. A nakonec? Ti
nejvyšší se snaží udržet a to za všech okol
ností, i za cenu života — toho druhého. Ti
nižší se snaží také udržet za touž cenu a kromě
toho se chtějí dostat výš a za touž cenu. A tak
i ti nejnižší. Za všech okolností a přes mrtvoly
těch nejbližších. Přátelství? Upřímná náklon
nost? Lidská pomoc a shovívavost? A vše to,
co rozumíme kulturou a lidstvím, humanitou?
Ne, dokud bude náš stát takto spravován, či
lépe ovládán, nemáme tam co hledat a musíme
čekat, až bude spravován — lidmi.
DRINK, RAKOUSKO

Souhlasím s českým Slovem!
Děkuji Vám za Vaše říjnové prohlášení proti
cestám uprchlíků do komunistického Českoslo
venska. Plně s Vámi souhlasím. A myslím, že
s Vámi souhlasí všichni mladí exulanti, kteří
nikdy nepojedou shlédnout do vlasti darebáky
a lháře, kteří nám zavraždili tolik mladých
vlastenců, počínaje Mílou Chocem, Slavojem
Šádkem, Lindnerem a ostatními, kteří se stali
obětí komunistické zvůle. Řídím české vysílání
v clevelandském rozhlase, kde jsem opakoval
Vaše stanovisko a dodal, že veškeré naše
úsilí musí směřovat k tomu, aby Českosloven
sko bylo svobodné. Pak se teprve vrátíme. A
ne komunistům vozit americké dolary! Na
moje prohlášení v rozhlase přes 60 exulantů,
krajanů i amerických přátel vyslovilo souhlas
s Vaším a mým názorem a varuje před cestami
do Československa. Končím slovy TGM: „Bo
jujte a neumdlévejte. Bez boje není vítězství.
Pravda jde s vámi a ta zvítězí!"
Váš
Zdeněk Pražák, Cleveland, Ohio
NESOUHLASÍM S ČESKÝM SLOVEM
Redakce Č. S. mne vyzvala, abych přispěl k
jejímu průzkumu veřejného mínění, zda exulanti mají či nemají jezdit do Československa,
Správněji řečeno, nešlo o žádný průzkum, neboť Č. S. zaujalo už napřed postoj, že exulant
jedoucí do Československa vpadá do zad
trpícím doma a chtělo od svých čtenářů podpóru tohoto názoru. Protože naše přísloví
správně říká „moudrému napověz" dostala redakce „spoustu" (úvozovky jsou moje) souhlasných dopisů a jen dva dopisy opačného mínění. Do třetice všeho dobrého i zlého — tak
tady je ten třetí. Píši jej přesto, nebo právě
proto, že v souhlasných dopisech redakci se to
hemží slovy: turista a nikoliv exulant; dojná
kráva; zrádce; nezneuctím se; zachovám si
čest atd. Nemám rád polopravdy a nezlobte
se na mne, nenávidím frázerství. Také nedovedu pochopit, proč se vždy řeční, debatuje a
píše o věcech nepodstatných a přehlíží se věci
důležité; tak se mi někdy zdá, zda se tak
děje úmyslně, aby se na ty nejdůležitější věci
zapomnělo. Jsem čtenářem ČS od jeho žaložení, ale nevzpomínám si, že jsme se radili o
tom, jak máme my v exilu pomoci plzeňskému,
polskému, maďarskému a berlínskému povstání
a co máme dělat, budou-li se tato povstání
opakovat. Nepamatuji se, že jsme kdy debatováli o tom, jak prakticky zamezit sebevražedné koexistenční politice Západu. Nepamatuji
se, že ČS — „noviny československého exilu"
•— vydalo prohlášení proti návštěvám Chruščova či Tita na Západě a proti návštěvám západních „státníků" (úvozovky jsou moje) v
Moskvě. Nevím nic o tom, že ČS právě teď
vede ostrou kampaň proti dodávkám obilí za
Železnou oponu a žádá nás o naši podporu,
Místo toho řešíme problém, zda máme či nemáme jeti do Československa, jako jsme už
před tím řešili v exilovém tisku obdobný pro
blém, zda posílat přes Tuzex či neposílat. A
sjednocujeme exil tím, že nadáváme zrádců
těm, kdo domů posílají a chtějí domov na
vštívit. Co kdybychom na chvíli zapomněli na
ty zrádce — slibuji, že se k nim vrátím — a
nedemagogicky se podívali, o co vlastně jde.
Fakt je tento: československá vláda vydává
nyní návštěvní visa i těm, kteří opustili ilegálně Československo po únorovém puči 1948.
Otázka je: máme či nemáme jeti? Na tuto
otázku lze odpovědět podle toho, jak známe
každý z nás sebe sama a jak se díváme na
1Československo. Podle mne nynější Československá republika je velký komunistický koncentrační tábor, nebo chcete-li velké vězení.
To není přílišná nadsázka, neboť naše vlast je
skutečně obehnána ostnatým o elektrickým
drátem s hlídacími věžemi atd. a jeho obývatelé nemají někdy život o mnoho příjemnější

než osazenstvo těch pravých komunistických
koncentráků. My všichni, co jsme žili doma v
tom velkém koncentráku o stáli jsme za něco,
pomáhali jsme těm v těch malých a mnohem
horších koncentrácích a těm ve věznicích, aby
to přežilí. Posílali jsme jim balíky s jídlem a
prádlem a dovolily-li správy táborů či věznic
návštěvy, samozřejmě jsme tam šli, či jeli.
Dělali jsme to, i když jsme věděli, že spousta
balíčků se ztratí a většina bude částečně vy
kradena. Přišli jsme přesně k bráně v určenou
návštěvní hodinu, i když nás vždy nepustili
dovnitř a velmi často se k nám dozorci sprostě
chovali. Co na tom. My tam šli přece kvůli
těm „našim", aby věděli, že teď je máme
ještě radši a že když zapomněli a zradili ti
ostatní, my jsme s nimi. Rád se dám poučit,
zda jsme touto činností podporovali komuni
stickou vládu a zda jsme tím dělali nedůstoj
ný politický kompromis? Někteří jsme se do
stali ven z toho velkého koncentráku, zvaného
nyní po velkém vzoru ČSSR a zase ti, co sto
jíme za něco — a nic se nebojím anebo ne
stydím to říct — posíláme domů do toho kon
centráku balíky, aby to naši přežili; přestože
dobře víme, že správa tohoto tábora (komu
nistická vláda) některé ukradne a na všech
nehorázně vydělá. Nyní správa tohoto velké
ho koncentráku oznámila, že povoluje také
návštěvy. Pokud jsem informován, podáváte
normální žádost o visum, ne prosebnou supli
ku, kde litujete, že jste odešel a kde velebíte
„rodnou komunistickou stranu" a slibujete, že
se napravíte. Také nepodpisujete žádné závaz
ky, že budete na Václaváku mašírovat se stan
dartou „Ruce pryč od Kuby" anebo že na
televisi budete pronášet řeči o nutnosti ko
existence. K žádnému takovému politickému
cirkusu vás v Československu nepotřebují, pro
tože jim podobné služby dělají velcí západní
politikové. Stejně samozřejmé je, že vás tam
nepouštějí z lidskosti (jako vás nepouštěli z
lidskosti na návštěvu do svých trestnic) — ale
protože potřebují dolary. Československá vlá
da vás bude okrádat na každém kroku a ne
bude dávat nic proti hodnotou; dopravní pro
středky a hotely mizerné, špína, neochota atd.
Nebude to žádný výlet po Karibském moři a
ti co tam už jeli anebo hodlají jet, to moc
dobře vědí. Vědí, že jet do Československa je
oběť a ne zábava! Jenomže co na tom záleží,
jdete-li za svou mámou, svou ženou, svými
adětmi či svými nejlepšími přáteli. Jak může ně
kkdo napsat ten nesmysl (nic se neomlouvám za
tento výraz), že z vás nebudou mít doma ra
tc
ddost. Nedávno se vrátila jedna „zrádkyně",
kkterá nečekala na radu ČS a jela se domů
ppodívat — padesát lidí ji přišlo vítat z její
vesnice do Prahy na letiště. Právě proto, že
vi
ddoma vědí, že je jedete povzbudit a ne zra
zovat a že to ví i komunistický režim — je k
zi
návštěvě domova potřeba hodně odvahy. Ne
n<
každý z nás ji máme a naše rozhodnutí ne
k<
záleží
vždycky jen na nás. Jako v komunistic
z<
kém vězení šeptal často muž ženě při návště
k<
vách „a prosím tě, hlavně dej na sebe pozor,
v<
co by si děti bez tebe počaly" — tak taky já
c<
vám radím: jestliže vaše zavření v Česko
V'
si
slovensku by zničilo vaši rodinu venku, nebo
ty doma, co podporujete, prosím: nejezdete.
t)
Nakonec takové moje resumé o zrádcovslví.
Ti
Tím že jedete za svými domů, nezrazujete Mi
Ic
ladu Horákovou, ani generála Piku. Miladu
H
Horákovou zradili ovšem všichni poslanci, co
ppo únorovém puči hlasovali pro Gottwaldovu
ví
vládu. Generála Piku nezrazujete vy, ale zra
ddili jej všichni českoslovenští generálové, kteří
s<
se nechovali jako on. Kdyby se tak byli cho
vali, nebyla by dnes v Československu komu
v<
nnistická vláda. Nezrazujete exil tím, že se je
ddete podívat na svou mámu, ženu atd., ale
zí
zrazují exil — a co horšího naše doma! —
vvšichni ti, co kdysi kolaborovali s komunisty
a aby nevyšli ze cviku se zase rychle stali
ppouhými služebníky spřátelených vlád. Zrádci
eexilu a domova jsou ti, co nepíší, co si myslí;
aale tak aby žádného velkého pána neurazili.
ZZrádci exilu jsou ti, co vysílají domů podle
tc
toho, jak koexistenční vítr fouká a co jím ze
„j
„shora" nařizují. O těch ale doma nemluvte,
pprotože vy chcete ty naše povzbudit a potěšit.
BBůh vás opatruj.
MUDr. Augustin Přibyl (Chicago)

PProhlášení Ústředí čs. demokratických organisací v Austrálii a na N. Zélandě
V oficiálním Věstníku Ústředí čs. demokra
titických organisací v Austrálii a na Novém Zé
landě vyšlo prohlášení proti cestám čs. uprch
Ic
lilíků do Československa, které je shodné s pro
hhlášením Českého Slova v říjnovém čísle. V
závěru prohlášení, které podepsali František
z<
Nový, předseda, Ján Viola, 1. místopředseda
b
a Oldřich Mikulčák, jednatel, se praví:
»Ústředí čs. dem. organisací v Austrálii a na
N. Zélandě upozorňuje exulanty z Austrálie,
b
kkteří jsou t. č. v Německu a Rakousku a kteří
hhodlají této příležitostí využít k návštěvě v
Československu, že takové cesty jsou hazardní
Č
a riskantní, neboť přes ujištění není záruk proti
z*
zadržení policejními orgány a neexistuje práv
nní a diplomatická ochrana, která by mohla za
jijistit návrat.«
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Americká kniha o Mnichovu

Krátkodobá návštěvní visa mezi Rakouskem a ČSSR

K 25. výročí mnichovského diktátu vyšla ve
Spojených státech v nakladatelství "University
of Oklahoma Press" v Norman v Oklahomě
obšírná studie, kterou napsal americký profe
sor Keith Eubank. Všechny studie o mnichov
ské konferenci, které až dosud vyšly, končily
obyčejně německou okupací Čech a Moravy.
Eubank naproti tomu tvrdí, že vyhlášení Pro
tektorátu Čech a Moravy neznamenalo ještě
konec historie Mnichova. Mnichovská konfe
rence, jak dokazuje, přispěla k rozpoutání dru
hé světové války a měla vliv i na mírová jed
nání po jejím skončení. Sudetským Němcům a
Čechoslovákům připravila tragický osud. Pouze
Sovětský svaz měl z Mnichova nakonec pro
spěch; předně politický, protože mohl tvrdit,
že se konference nezúčastnil a že proto nemá
odpovědnost za její důsledky; a za druhé
materiální, protože válka, ke které ani ne za
rok po Mnichovu došlo, nakonec otevřela so
větskému imperialismu cestu do střední Evro
py. Eubank se dále zabývá otázkou, zda byl
mnichovský apízment nutný, zda šlo o zbabě
lost demokratických státníků tváří v tvář dik
tátorovi a zda Hitler mohl být na podzim roku
1938 zastaven, kdyby se Francie a Anglie byly
postavily na odpor. V této souvislosti se autor
obšírně zabývá sovětským postojem před Mni
chovem a za Mnichova, protože sovětské sta
novisko mohlo být v tehdejší případné koalici
proti německému nepříteli Československa roz
hodujícím činitelem. Autor vysvětluje, že So
větský svaz m ě I tehdy zájem na tom, aby
konflikt vznikl, avšak dělal všechno možné,
aby nebyl jeho přímým účastníkem — a na
příklad v létě 1938 na rozdíl od Německa,
Československa, Francie a Anglie prakticky
ani nemobilizoval. Na každý pokus Prahy ne
bo Paříže zjistit, jak se Moskva zachová v
případě Hitlerova útoku na Československo,
sovětská vláda odpovídala vždy pozdě a jen
vyhýbavými legalistickými frázemi o sovětskéčeskoslovensko-francouzské dohodě, o vzájem
né pomoci a o možnosti nějaké akce ve Spo
lečnosti národů. A i kdyby snad se Sovětský
svaz nakonec byl skutečně rozhodl pomoci
Československu, bylo by to podle Eubankova
názoru dopadlo jako ve Španělsku: Pomoc by
byla přišla pozdě a byla by nepatrná, protože
mezi Československem a Sovětským svazem

Po patnáctiletém omezování a znemožňování cestovního ruchu, československý komunistický
režim konečně pootevřel dvířka z Rakouska do Československa a slíbil je pootevřít opač
ným směrem; z Československa do Rakouska, případně i do jiných zemí. Dosud to bylo
možné jen s velkými překážkami a na protekci komunistických orgánů. Z Československa
mohli cestovat do Vídně jen spolehliví stoupenci režimu a to jesle jen s hromadnými vý
pravami. Začátkem října letošního roku došlo mezi Československem a Rakouskem k dohodě
o rozšíření pohraničního styku mezi oběma státy.

Nejdříve to byla dohoda o uvolnění krátko
dobých návštěv v Československu pro rakouské
státní příslušníky: každý Rakušan mohl zažá
dat o návštěvní visum na 48 hodin na sobotu
a neděli přes hraniční přechod u Petržalky. To
bylo 19. října 1963, kdy dlouhé kolony aut
Rakušanů zaplavily Bratislavu a Piešťany. O
Dušičkách mohli Rakušané navštívit nejen Bra
tislavu, ale i Brno a jiná jihomoravská a jiho
česká města. Po velmi krátkých časových od
stupech byla oznámena další ulehčení v cestov
ním ruchu mezi Československem a Rakous
kem. Nyní je možno dostat návštěvní visum na
48 hodin kdykoliv, nejen na sobotu a neděli a
možno o ně žádat prostřednictvím cestovní

byly Rumunsko a Polsko, které nechtěly ani sly
šet o přepravě sovětských oddílů přes svá
území.
Historie Mnichova je podle Eubanka také
příkladem problému, před který je velmi často
postavena hlava menšího státu. V jedné kapi
tole své studie proto autor zkoumá možnosti
čs. vlády a presidenta Beneše za Mnichova.
Nakonec dospěl k názoru, že za daných okol
ností byho tehdejší rozhodnutí presidenta Be
neše vyhnout se úplnému zničení státu a snad
i národa jediným rozumným východiskem, když
nemohl počítat s pomocí ani ze západu ani
z východu. K studii jsou ještě připojeny zají
mavé kapitoly o úspěšné snaze presidenta Be
neše přimět spojence za druhé světové války,
aby platnost mnichovské dohody byla odvo
lána, a o tom, jakým okřídleným slovem se
stal „Mnichov" ve studené válce. V této části
knihy Eubank píše zejména o tom, jak výhod
nou zbraní se stal Mnichov sovětským a česko
slovenským komunistům po roce 1948, když se
snažili přesvědčit český a slovenský lid, že
jeho nepřítel je na západě a jediný jeho pří
tel na východě.
V. N. DUBEN

Čtvrtečníci u Karla Čapka
MILOŠ VANÉK

Píšeme rok 1933. Hned na jeho počátku se
Adolf Hitler zmocnil mocí nad Německem. Pro
Československou republiku tím nastávaly časy
zvýšeného nebezpečí. V jejím vnitřním životě
se však lednem 1933 nezměnilo nic. I nadále
zůstávala ve střední Evropě ostrovem bezpečí
a demokratické svobody. Z přilehlého Bavor
ska, Saska a pruského Slezska se do ní utíkaly
desetitisíce uprchlíků.
Republika ve svobodě a v krisi
Komu z nich se poštěstilo proniknout hospo
dářskou krisí postiženým pohraničím až do
Prahy, spatřil ráj: Kamenná její krása hostila
ve svých zdech bujné a pestré pulsování : ivoucí demokracie politické, hospodářské i kul
turní. Z celého světa noviny, časopisy a knihy
a z celého světa zboží lákalo zvídavého čte
náře a dychtivého spotřebitele. Večer uK:e
hýřily světly. Tváře lidí byly úsměvné a čilé a
pro oko zvenčí přibylého pozorovatele půva
bům svobodného života nebylo konce. Někte
ří z nás domácích však tušili, že půvab má
své meze. Tou dobou hrozná tíseň hospodář
ské krise právě vrcholila. Přibyl-li k jejím bře
menům ještě tlak zvenčí, něco by mohlo prask
nout, cítil jsi. Pravda, v Tomáši Masarykovi
měl stát na svém čele snad nejmocnější auto
ritu, jaká kdy kterému národu vyrostla při
rozeně, jako kytka, bez útisku, bez násilí a bez
propagandy. Pravda také, armáda byla v po
řádku a hranice dobře ostřeženy. Ale uvnitř
země svoboda v demokracií vyrážela někdy
také nevonnými květy.
Žabomysma
Noviny, zejména večerníky, byly plny hádek.
Politické strany se na příklad urputně svářily
o způsob, jak zmáhat hospodářskou krisí. Jo
sef Macek bojoval proti Karlu Englišoví o ak
tivnější protikrisovou politiku. Agrární strana
potírala sociální demokracii k vůli podporám v
nezaměstnání. Tyto boje však byly v pořádku,
protože šlo o věci podstatné. Ale mnoho a
zbytečně se bojovalo také o věci malé a po
družné v této době, kdy demokracie potřebo
vala více dobrovolné sebekázně a diskuse jen
věcné. Literáti a umělci si na příklad občas
leželi navzájem ve vlasech. F. X. šalda bojoval
proti Karlu Čapkovi, Otakar Fila proti Josefu
Kodíčkovi atd., atd., a to zle a vášnivě. Pa
daly rány pod pás.
Sedím v pracovně u Karla Čapka. Hartusím
na tyto zjevy. Domnívám se, že lidé, zejména
vynikající a tvůrčí lidé by si měli v těchto do
bách spíše podávat ruce skrze mříže stranic
kých klecí, tlumit frakční vášně, překonávat
ducha skupinek, být věcnější a slušnější. Více
si uvědomovat odpovědnost. Je třeba dobro
volně utužit sebekázeň obhájců demokracie.
Karel Čapek jako často reagoval stručně,
epigramem:
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kanceláře, nebo si je vyzvednout kdykoliv při
jízdě do Československa až na hranicích. Hra
niční přechody a stanice, které jsou nyní ote
vřeny pro krátkodobé návštěvy v Českosloven
sku motorovými vozidly, podle náznaku čs.
vyslanectví ve Vídní, budou uvolněny také pro
jízdy do Československa vlakem. Nedávno se
konala v Klein-Haugsdorfu na československorakouských hranicích porada mezi důstojníky
celní stráže Rakouska a Československa a bylo
dohodnuto vydávání krátkodobých návštěvních
povolení do Československa během celého
týdne, ale jen na 48 hodin. Tato krátkodobá
návštěvní visa stojí přímo na hranicích 50 ši
linků, u cestovních kanceláří ve Vídní 30 šilin
ků a mohou je dostávat nejen rakouští občané,
ale i cizinci, kteří se nalézají v Rakousku. Při
šesti wekendových zájezdech navštívilo Česko
slovensko 47.000 rakouských turistů.
To je ovšem jen první polovina celého pro l AUSTRÁLIE: František NOVÝ, 43 Esplanáde,
blému. Čs. občané očekávají, že musí dojít k i
Adelaide, Semaphore, S. A.
uvolnění cestovního ruchu z Československa do ( BRAZÍLIE: Dr. Miroslav RAšIN, Chaixa Posta 2,
Rakouska. Bylo přece kde komu v Českoslo
|
Agenda Copacabana, Rio de Janeiro.
vensku jasno, že dohoda o rozšíření pohranič
। HOLANDSKO: Dr. Karel REMEŠ, v. Kretschmar
ního styku mezi Československem a Rakous
I
v. Veenlaan 92, Hilversum.
kem nebyla omezena jen na cesty Rakušanů
ITÁLIE: Vladimír VANĚK, Roma, Parco Perpoli 4.
do Československa, že byla obapolná, že Ra
kušané jistě nečiní potíže v cestách čs. občanů RAKOUSKO: Jan TERBER, Wien XVI., Holblinggasse 1—3.
do Rakouska a že tudiž klíč k vytažení „Že
lezné opony" na jihu státu naplno je v rukou SPOJENÉ STÁTY: František AMBROŽ, P. O. Box
318, New York 21, N. Y.
jen a jen komunistických úřadů v Českosloven
sku. Volání československých občanů po uvol I STŘEDNÍ AMERIKA: Dr. Václav LÁSKA, Campos Eliseos 306, Mexico 5, D. F. Mexico.
nění styků s cizinou nemohl ani komunistický II ŠVÉDSKO:
Karel MIKULÁŠEK, Ringborgsvagen 6,
režim přehlédnout. Bratislavský komunistický
Norkopping 1.
deník „Práca" oznámil 14. listopadu, že o le
tošních vánocích se budou moci čs. občané po VELKÁ BRITANIE: Dr. Rudolf VÁCLAVÍK, 29,
Crescent Grove Clapham Common, London
dívat do Rakouska. Do konce roku se prý vy
S. W. 4.
řeší i pružnější výjezd čs. občanů do některých
„socialistických a kapitalistických zemí". Ale co
se vlastně ještě řeší? Jak vydávat návštěvní
visa do ciziny bez policejních a kádrových po
sudků, anebo jen na KSČ-protekci ?
—ar

Prosíme o předplatné na 1964

dlouhý, úzký stůl tvaru L, přerušený dvěma
brunátně hnědými sloupky podpírajícími stře
chu. Kolem stěny za stolem bylo dosti místa
i oro dvacet účastníků.

— Inu, stará žabomyšina. „Moskva hořela,
dívka se česala." Tak to vidíte?
— Doslova.
— Nu, něco by se mělo dělat, to je prav
da.
— Navrhoval jsem profesoru Josefu Macko
vi a profesoru Jaroslavu Stránskému, — ří
kám, — že by měli svolat poradu čelných no
vinářů a spisovatelů, aby byly skončeny aspoň
nejzbytečnější eskapády, rozmíšky a sváry.
Oba mi odmítli. Jsou poslanci. Přes hlavu vý
konných výborů svých stran nemohou na sebe
vzít iniciativu k svolání takové nadstranícke
porady. Jest obava, že by se z toho mohla
vyvinout jakási novinářsko-spisovatelská zednářská lóže, která by si pak sama řídila tisk.
Mou poslední nadějí jste tedy vy, — říkám
Čapkovi.
— Já? — diví se Karel.
— Ano, vy společně s F. X. Šaldou.
— Salda nebude chtít, — namítá Čapek.
— Bude chtít. Přenechte mi to.
O dva dny později jsem obědval s F. X. Šaldou. Také on hned namítl:
— Se mnou Čapek nebude chtít nic svolá
vat.
— I bude. Už jsem s ním mluvil, — odpoví
dám.
— Se mnou dohromady? — Salda se pozamyslil. Na to pak stručně odtušil.
— Nu, dobrá. Když Čapek, tak já.

Čapek — hostitel
Čapek však jako hostitel nikdy nezasedí za
stůl. Zůstával skromně stranou na židli a sklen
ku s vínem si někdy stavíval pod ní, na pod
lahu. Upíjel maloučko. Za to hodně kouříval.
Cigarety v špičce. Hlavu nakloněnu mírně do
prava, jako by mu byla šíje ztrnula — vskutku
byl takto stižen starým neduhem. Musil se
obracet celým tělem, chtěl-li pohledět stranou.
A vskutku klidně neposeděl. Vrtěl se neustále
semo tamo na židli, aby mohl sledovat, co kdo
říká. Občas zasáhl suchou zkratkou. Někdy
se však vzrušil, a pak se jeho intervence po
dobala spíše rozhorlenému zásahu kapitána
fotbalového teamu než projevu filosofického
ducha. Ano, hartusil, měl-li proč, ale věcně.
Kdo dovede zachytit dojem z Čapkovy osob
nosti? Sotva já. Byl opakem všeho, co si umíš
v duchu představit o největších ze svých sou
časníků. Těla křehkého, postavy spíše malé
než střední, hlavu nachýlenou, vždy oblečen
s více než civilní skromností — kdo jste ho kdy
viděli s vázankou živější barvy? — našlapoval
selsky, podstatně. Nic na něm nebylo na
kothurnech. Všecko uzemněno. Gesta sporá,
nevznícená. A hlas, hlas, bože, ten hlas, který
nikdy neopouštěl oznamujícího a sdělovného
způsobu, i když horlil! Nikdy ani stínu dra
matické dikce u tohoto dramatika. „Je mnoho
slimáků a málo kapusty" — suše oznámil svě
tu, ale ani v oku neměl při tom stopy šelmovství, nýbrž jen zákmit zvědavosti, zda součas
níci pochopí.

Zrození čtvrtečníků
Takto se mi zdařilo přimět Karla Čapka a
F. X. Šaldu, aby po letech nevražení zakopali
válečnou sekyru. Výsledek byl, že počátkem
září 1933 začala každého druhého čtvrtka u
Karla Čapka zasedat instituce „čtvrtečníků".
Zasedali po pět let, až do Mnichova, do září
1938. Pak jim byl konec. O vánocích roku 1938
zemřel Karel Čapek. V září 1939 bylo mnoho
čtvrtečníků pozatýkáno gestapem a zavřeno
do koncentračních táborů. Jeden, Ant. Peši,
byl popraven. Někteří unikli do Paříže či do
Londýna. Jeden, dr. Karel Kříž, v Londýně
padl. Jiní — mezi nimi i já — zmizeli pod
povrch zemský, aby se z podzemí vynořili až
po válce. Zbytečno — zbytečná? — podo
tknout, že z nich ani jediný nezradil a aní je
diný se nezlomil.
Na první poradu přijel F. X. Salda taxíkem k
Čapkovi, Horská ulice 3 na Král. Vinohradech.
Pomalu a namáhavě o dvou holích vystoupil
do druhého patra Čapkovy vily, do „mansar
dy". Mansarda byla náhodou dohotovena
krátce před tím. Vznikla nástavbou druhého
patra na Čapkův domek, aby v něm mohla
být umístěna Čapkova pracovna spolu s vel
kou předsíní, a ta byla zároveň konferenční
místností. Její stěny zdobily značně abstraktní
obrazy Josefa Čapka živých barev. Byl v ní

Konkretism
Teprve když jsem poznal Čapka osobně, po
jal jsem podezření, že to vlastně asi on vy
myslil název „konkretism" pro filosofický sy
stém Tomáše Masaryka. V Čapkových „Hovo
rech s T. G. M. je sice psáno jinak, ale já
věřím, že bytostným vtělením konkretismu byl
ještě ve větší míře aristotelský K. Č. než ploionik T. G. M. U obou to byl, pravda, také plod
vzácného u nás, spíše anglosaského než fran
couzského či německého duchocviku.
Ale vraťme se ještě k čtvrtečníkům. Čapko
vou zásluhou se proměnili vskutku ve stálou
instituci žurnalistické sebekázně. Kárala, stavo
vala a trestala nešvary otevřenou, ba i nemilo
srdnou diskusí. Leckdy však naopak objevo
vala, o čem by se mělo psát. Vykonávala ob
čas vliv í na redaktory a spisovatele, kteří ne
patřili k jejímu kruhu. Informovala nás pravi
delně o ožehavějších věcech a o jejich pozadí.
Její zásluhou vskutku potuchla aspoň část vý
střelků a přestřelek, pokud vznikaly z neinfor
movanosti nebo z nedorozumění mezi listy,
které to s obhajobou demokracie braly do
opravdy.
Čtvrtečníci
Čtvrtečníci byli osobnosti, jež měly kuráž
diskutovat spolu navzájem skrze mříže stra

nických klecí, bez taktisování, otevřeně a
upřímně. Za „Přítomnost" chodíval Ferdinand
Peroutka. Z „Lidových novin" k ním po celých
pět let patřili kromě Čapka dr. Hubert Ripka
a dr. Zdeněk Smetáček, z „Národního osvo
bození" dr. Lev Sychrova, dr. Václav Osvald,
Ant. Peši a dr. Václav Cháb, z „Českého slova"
Jiří Pichl, z „Venkova" občas přicházel posl.
dr. Oldřich Suchý, nu, a z „Práva lidu" dr. Ka
rel Kříž vedle mne.
„Čtvrtečníci" se však časem stali institucí uži
tečnou i vládě a parlamentu, zejména jako
zkušebna veřejného mínění. Byli ministři a po
slanci, kteří mezi nás chodili rádi. Bývali občas
Edvard Beneš, Václav Klofáč, Rudolf Bechyně,
Jaromír Nečas, prof. Jaroslav Stránský a prof.
Josef Macek. Chodili nakladatelští ředitelé Ju
lius Firt, Rudolf Jílovský a inž. Bohumil Přikryl.
Občas se kmitl i prominentní průmyslník, na
příklad Jan Baťa. Byli však ještě i jiní.
Pokud vím, podávám tuto poprvé aspoň ruhle stručnou zprávu o existenci a činnosti Čap
kových čtvrtečníků. Jiní ať ji ze svých vzpomí
nek podrobnostmi doplní. Je toho snad třeba.
Hrůza pomyslit, co všecko zůstalo a zůstává
neosvětleno z naší novější politické historie od
roku 1938, tedy už po celé čtvrtstoletí, po které
jsme pozbavení politických svobod a tím i
publicistiky. Ledacos ze stranického, emigrant
ského a generačního žehrání, kterým trpíme
v exilu by ustalo, kdyby zde bylo více toho,
co chybělo i nám tehdy, v oné kritické chvíli
roku 1933: více diskusí ověřené a vzájemnou
kritikou prosvětlené informace.
Pátečnici
Čfvriečníky nesmíme zaměňovat s pátečníky.
O nich jiní už podali zprávu, byť i dosud ne
úplnou. Čtvrtečníci byli novináři a novinářsky
činní spisovatelé. Pátečnici však byli po výtce
muži, kteří tak či onak nesli zodpovědnost,
tedy vykonávali moc, ať ve vládě, v hospodář
ských podnicích, spravovali divadla a pod.
Mezi pátečníky pravidelně chodíval T. G. Ma
saryk, mezi čtvrtečníky občas E. Beneš, Z pá
tečníků někteří pravidelně, a jiní jen občas,
chodívali také mezi čtvrtečníkv.

K. Č. a T. G. M.
Tím se dostáváme zpátky k osobnosti Karla
Čapka. Tento filosof, dramatik a spisovatel,
kterému politika byla cizí a politikaření pro
tivné, se bezděky stal v našich poměrech krystalisačním bodem, kolem něhož se soustře
ďovaly postavy vyloženě politické za účelem
vzájemné diskuse a spolupráce. Zlé jazyky mlu
vily o politickém salonu, o zednářské loži
nebo o maffii. Nebylo však nic podobného.
Byla jen věrnost k demokracií a důvěře, pro
vázená bezhraničnou úctou a láskou nejen k
T. G. M., ale i ke K. Č. Tyto dvě nejsvětlejší
postavy našich moderních dějin srostly spolu
ještě dávno před tím, než Čapek napsal své
hovory s Tomášem G. Masarykem.

(Z životopisné knihy M. V.:
„SKRZE MLHY")
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OBRÁZKY Z DOMOVA
KAREL ČAPEK

Rodný kraj je kraj dětství, kraj prvních a
proto i nejsilnějšich dojmů, objevů a poznat
ků. Člověk se tam nemusí vracet, protože tam
vlastně nepřestal žit, ať se octne kdekoli.
Rodný kraj je jako rodný jazyk; i kdyby ně
kdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepře
stane myslit a snít jazykem svého dětství. To
neni vliv, nýbrž něco původnějšího a silněj
šího: to je kus vlastní duše a osobnosti. (1938)

Z NAŠEHO KRAJE
Je to ten kout mezi Úpou a Metují, mezi Ba
biččiným údolím a mírnou kotlinou Jiráskova
Hronova. Kdekoliv se vyleze na kopeček, je
vidět na Severu Sněžku a na východě Bor a
Hejšovinu, velké hraniční kameny země. Na
kopcích žijí tkalci duchaří; podle řek je jedno
bojiště za druhým — Trutnov, Skalice, Náchod
a dole Sadová, se štíhlými pomníčky, které
povídají, kolik tam padlo mladých lidí. Tak to
je ten kraj mírných a poněkud chudých polí
ček, březových hajků a dvojí veliké památky:
po Boženě Němcové a Aloisů Jiráskovi.
Co se Boženy Němcové týče, snad by byl
ještě ledacos věděl můj nebožtík dědeček ze
Žernova; jenže toho jsem se zapomněl ptát,
dokud byl chudák starý živ. Ale můj tatínek
dosud pamatuje pana otce z Ratibořického
mlýna, který až do stáří byl šelma veliký, a
potom bláznivou Viktorku. Neboť vězte, že
nezemřela tok, jak stojí psáno v Babičce; žila
ještě velmi dlouho, malá, s drobným kulatým
a svrasklým obličejíčkem, prý jako jablíčko, a
chodila žebrat i k Čapkům na Žernov; přišla a
slova neřekla, dokud nedostala kus chleba;
jen se tuze zlobila a vykrákala mého tatínka
za vlasy, když za ní kluci darební pokřiko
vali.
Proti tomu můj dědeček s maminčiny strany
byl z Hronova, obchodoval s obilím a potom
byl mlynářem v pazderně. Tedy tenhle děde
ček znal tuze dobře tatínka od pana Jiráska;
ten byl pekařem a takto i kunčoftem mého dě
dečka, který jezdil s obilím až do Hradce a
vozil tam študentu Aloisovi pozdrav z domo
va, bochníček chfeba a někdy nějaký ten še-

sták sosnový. Moje babička s té strany byla
z máchovských sekerníků; když si v stáru přeříkala celé Jiráskovo „U nás" (četla nahlas,
jako by se modlila), prohlásila uznale: „To je
hodný." 1 dávám svědectví, že po paměti i
podle doslechu potvrdila všechno, co tam pan
Jirásek napsal; řekla, že je to čistočistá
prauda.
Malé Svatonovice, mé rodiště, jsou známy
svou Panenkou Marií, která sice není tak moc
ná jako Vambeřická, ale přece je zázračná;
za mne tam maminka chodila obětovat vos
ková prsa, abych byl silný na plíce; avšak tato
vosková prsa měla vždy ženská ňadra, což
ve mně tehdy vzbudilo podivnou představu,
že my hoši nemáme žádné plíce, a marné oče
kávání, že mi vlivem maminčiných modliteb
narostou. Po kraji kolem jsou rozsety staré
zemanské statky, kde se rodívaíi selští rebe
lové jako ve Rtyni; ale dnes tam vládne prů
mysl, a kilometry ručníků a grádlů se roz
víjejí z Úpice do světa. Vzpomínám si na
australské a čínské známky, známky z Indie
a Kapské kolonie, které jsem sbírával v koších
továrních pisáren; sbíral jsem je s podivem
jako tolije nad Žabokrky nebo vstavače na
Brendách — dnes na ně myslím jako na malé
dokumenty toho, jak se kraj „Babičky" a „U
nás" změnil.
(1926)

VELKÄ PRAHA
Staré, hodné, maloměstské Praze narostla
periferie, cosi jako džungle dosud neprozkou
maná; teprve z úředního seznamu nových
čtvrtí se dovídáme o lokalitách, jež pouhým
jménem mohou nahánět domostrojnému a svésfojnému Staropražanu husí kůži. Jistě něco
strašného lpí na Strašnicích a něco zlého sli
buje názvem pokojný jinak Zlíchov; v době
drahoty neblaze zní jméno Dejvice a ne zrov
na hostinné jméno je na příklad Podbaba.
Libá, radostná jméno jako Veleslavín, Libeň,
Liboc a Smíchov jsou v mizivé menšině; pří
šerná Hnusle, válečnický Prosek a Bráník, vrahounské Hrdlořezy a kanibalská Hostivař, to
je nová Praha, jež nalézá i Břevnov v oku
svém; nějaké divné zvířectvo naznačuje jméno
Kobylisy a rozlohu nového města, v němž se
už nevyznáme, jméno Záběhlice. Hrdelní ne
bezpečí tkví i na jméně Krč a Motol nezna
mená jistě nic lepšího než motolici, kterou
nám působí naše obrovské novorozené velko
město.
(1922)
JEDNOU NOHOU NA TATRÁCH
To je to: jak si jednou člověk natáhne pump
ky a obuje okované boty, vejde do něho ne
smírná kuráž a síla, i kdyby byl jinak seberozumnější a pohodlnější; tu se tedy řečené
pumpky a boty rozběhnou nahoru, řekněme
na Solisko nebo na Bujačí, lezou po balva
nech, prodírají se kosodřevinou nebo polomem
a pak si nahoře udýchaně sednou, pojídají
špek a čokoládu a prožívají takové zvláštní
blaho, složené z únavy, pýchy, závratě a údi
vu nad podivnou a převelikou krásou světa.

K publikační činnosti společnosti pro vědy a umění
Ke zprávě o publikačním programu Společ
nosti pro vědy a umění (SVU), uveřejněné v
minulém čísle, redakce Č. S. připojila tuto po
známku: Nezapomněla Společnost pro vědy a
umění vydávat něco také pro naše krajany a
exulanty v češtině anebo slovenštině? Odpo
věď na tuto otázku je jednoduchá: SVU ne
zapomněla, jak je vidět z bodu číslo 7 v uve
řejněné zprávě: SVU vydá nový román Egona
Hostovského „Tři noci" v českém originálu a
to dříve, než jej vydají spisovatelovi naklada
telé v jiných jazycích.
Touto odpovědí by mohla být otázka redak
ce vyřízena, avšak není. Tuším, co asi měla
redakce na mysli. Pozastavila se nad tím, že
v nejbližším publikačním programu SVU jsou
až na jednu výjimku vesměs anglické věci. A
to je samozřejmé při nejmenším nezvyklé, když
československá společnost pro vědy a umění
publikuje hlavně anglicky. To je třeba vysvět
lit a rád tak činím, protože jde o problémy,
o kterých je třeba veřejně diskutovat.
Na rozdíl od jiných exulantských a krajan
ských orgaizací SVÚ má jen několik set členů.
Polovina příspěvků těchto členů (které jsou :'.atím jediným finančním zdrojem) připadá na
financování pravidelného českého a slovenské
ho měsíčníku a zbytek tak tak stačí na krytí
administrativních výloh, příležitostných publi
kací, sjezdových nákladů atd. Přesto už SVU
vydala řadu publikací, kterými plní svůj hlavní
úkol: šíření znalosti o čs. kultuře v západním
světě.
Proč tedy nevydává SVU místo anglických
knih hlavně české nebo slovenské? Protože
sama na to nemá peněz a protože naši na
kladatelé jsou ochotni vydávat pro SVU jen
ty knížky, které si SVU sama financuje. Proč
je tedy sama nefinancuje? Protože zatím nemá
naději, že by se knížky prodaly a že by to
nebyla vždy ztrátová propozice. To je důvod,
proč v poslední době vůbec vychází jen tu a
tom česká knížka, kterou si obyčejně vydá a
zaplatí ze své kapsy sám autor, a proč si

SVU může dovolit jen velmi zřídka vydat něco
svým nákladem.
Soukromí vydavatelé českých knížek i našich
několik nakladatelů mně dosvědčí, že zatím
snad ještě ani jedna česká nebo slovenská
knížka na sebe nevydělala. Každá knížka se
obyčejně tiskne v nákladu 1.000 kusů (verše
snad jen 500 kusů) a ve většině případů se pro
dává průměrně jen 300 kusů. A to ještě kupu
jící žehrají na to, že cena knížky je příliš vy
soká. Někteří nakladatelé rozešlou stovky kní
žek na různé adresy bez předchozí objednáv
ky: Jen asi třetina příjemců knížku zaplatí
nebo vrátí. V knihkupectvích v New Yorku,
Chicagu a Londýně české knížky leží pod zánosem prachu.
Pokud jde o publikační činnost SVU v jiných
jazycích, redakce „Českého Slova" ani jiní
obránci naší české a slovenské zahraniční lite
ratury nemusí mít obavy, že je na úkor čes
kých a slovenských knížek. Jde vesměs o kníž
ky, o které mají zájem cizojazyční nakladatelé
a ti by samozřejmě místo toho české ani slo
venské knížky nepublikovali. Tito nakladatelé
jsou sami ochotni riskovat finanční náklad, pro
tože mají svůj vlastní knižní trh a záruku SVU,
že jde o hodnotné věci. Tato záruka SVU ne
stačí bohužel ani pokladně této organizaci
ani našim vlastním nakladatelům českých a slo
venských knížek. Obě instituce potřebují čte
náře a těch zatím je bohužel příliš málo. Tedy
otázka „Proč SVU nepublikuje více českých
nebo slovenských knížek?" by měla spíše znít
takto: „Proč nemá česká a slovenská knížka,
napsaná v zahraničí, dost kupujících čtenářů?"
A tu jsme u kořene věci. Je nutno hledai
odpověď na tuto otázku a podle ní zjednat
nápravu: Buď přes 50 tisíc čs. exulantů a desítitisíce starých krajanů nemají zájem o českou
a slovenskou knihu a pak je zbytečně se na
máhat ji tisknout. Nebo vydávané knížky ne
mají potřebný ohlas a pak je třeba vydávat <
něco lepšího, stačíme-li na to. A za třetí —
není snad vina u nakladatelů samých a hlavně ‘

Mám-li však tuto krásu vyjádřit podrobněji,
musím vyjmenovat aspoň kvetoucí Dianthus
glacialis, vyhlídku do bezmezné modrého kra
je, pasoucí se stádo kamzíků, různé saxifragy,
oblaka, zelená plesa, gentiany, sviště, potůč
ky a vodopády, polštáře silenky, strašný ape
tit, divoké útesy, Salix retusa, rokle dýmající
v mracích, déšť na horách, černomodré oměje
a spoustu jiných úžasných věcí; co se týče těch
kamzíků, bylo jich sedm a pásli se u Hinzových
ples klidně jako krávy; měli černá břicha, zá
řivá zrcátka pod ocásy a nohy tak pérované,
jako by místo kostí měli gumové pendreky.
Avšak znáte-li tak trochu kytky, dožijete se
nemenších radostí; když najdete hustý kobe
rec, ve kterém se prorůstá Silene acaulis, Minuartia sedoides a Saxifraga Baumgarteni, a
ještě to je posázeno hvězdičkami Primula mi
nima a plstnatým cerastiem, tu padnete na ko
lena a poděkujete nebi za to, že vám je přáno
šlapat po zemi. A to jsem ještě nevyjmenoval
zlatý kuklík, saussuren, starček, swertii, zvo
nečky Schenchzerovy, andromedu, dryas, kamzičník, ba ani vznešené limby aniž co ostat
ního; říkám vám, jděte se na to podívat.
Nuže, když je člověk tak trochu nahoře, od
kud se dívá do roviny jako do otevřené pro
pasti, tu může být skromným, zbožným, lidu
milným, ba i pokorným tvorem, a přece se
neubrání jistému divokému opovržení k lidem,
kteří se plazí tam dole; sedí na balvanu tak
trochu s pocitem orlím, s pocitem vítězným, s
pocitem dobyvatelským a vysokomyslně po
hrdá lidičkami, kteří sedí tam dole na židlích,
majíce dlouhé kalhoty. Což mu nepřekáží, aby
jaksi nepohlížel s nechutí a nenávistí na tu
risty, které potkává ve své výši. Patrně jim to
nepřeje, že to dotáhli také tak vysoko.
Pak je ještě jeden kout světa, tamhle na
polských hranicích;ale je to trochu stranou.
Jmenuje se to Pierniny; teče tudyma zelená
řeka Dunajec, na levém břehu je Polsko a na
pravém jsme my. Na naší straně je opuštěný a
poloprázdný Červený klášter a hospoda se
zvláště silným a sladkým vínem; po řece Du
najci pak jezdí takové zvláštní prámy z vy
dlabaných kmenů a vezou vás po zelených
peřejích mezí oběma státy a mezi velmi krás
nými vápencovými skalami. Tato jízda je lokál
ní zvláštnost; když odrazíte od českosloven
ského břehu, vrhne se s polské strany houf
kluků do vody a drží nad vaší pramicí slavobránu z vrbových prutů, začež dostanou po
koruně. Tím se projevují s obou stran přátelské
a blahovolné city obou sousedních států. Na
naší i na polské straně roste růžová kopre
tina, která se jmenuje Chrysanthemum Zawadskyi; je to evropský unikát, ale ježto, jak ře
čeno, roste i na naší straně, uchránilo mne to
od nepřátelského vpádu na polské území. Míst
ní jazyk se na pravém břehu nazývá sloven
štinou a na levém polštinou; voraři z obou
států na sebe přátelsky pokřikují, jedni sjíždě
jíce dolů po peřejích a druzí táhnouce své vy
dlabané kmeny proti proudu. Tohle tedy je
hranice dvou zemí, dvou jazyků, dvou kultur;
protože řeka mezi oběma břehy je neutrální,
prožijme hodinku neomezené mezistátně svo
body; ale užívejme jí mírně, neboť pramice je
poněkud vratká a proud dosti prudký.
Víte, ale i na ten břeh pak člověk vystoupí
s pocitem úlevy, že zas je ve vlasti.
(1927)

u redaktorů našich časopisů, že ani jeden ani
druhý nevěnují větší pozornost propagaci no
vých knížek?
Jsem přesvědčen, že odpověď možno hledat
i v každé z těchto tří možností: Nezájem čte
nářské obce; některé knížky nemusily vůbec
vyjít; špatná propagace vydaných knížek.
Pokud jde o špatnou propagaci, chtěl bych
jen poznamenat, že velkou vinu na tom mají
naše časopisy, lépe řečeno jejich redaktoři.
Dnes už téměř není ani jediné redakce, která
by z vlastní iniciativy uveřejnila recenzi nové
knížky. Mnozí nakladatelé či autoři posílají
redaktorům redakční výtisky zdarma, avšak té
měř ve všech případech musí přiložit svůj vlast
ní- informační článek. Jinak by redaktor do své
ho časopisu nezařadil nic. To je při nejmenším
neslušné, protože je nepsaným zákonem, že
redakce musí napsat alespoň základní infor
mace o každé knížce, kterou dostane zdarma.
O těchto problémech by se samozřejmě
mohlo psát do nekonečna. Prospělo by však
věci, kdyby některý náš časopis, na příklad
„České Slovo", rozvinul na svých stránkách dis
kusi o tomto problému.
SVU mezitím sonduje jiné možnosti: Zřídilo
na příklad funkci referenta pro vydavatelský
fond, jímž je šéfredaktor A. Cekoia z Toronta
v Kanadě. Jeho úkolem je hledat cesty, jak
sehnat finanční fondy, které by vydávání knih
v SVU usnadnilo. Šéfredaktor Cekota jistě
přijme s povděkem každou dobrou radu, se
kterou přijdou čtenáři 1.1.
V. N., TISKOVÝ REFERENT SVU,
WASHINGTON D. C.

P. S.: Na nedávném torontském sjezdu se
jednalo také o tom, aby SVU vydávala čs. representační literárně-kulturní časopis a poku
sila se v něm soustředit některé jiné dosavadní
časopisy tohoto druhu. O věci se stále jedná,
avšak zatím hlavní překážkou jsou finance,
protože naši čtenáři neplatí řádně oni před
platné svým Časopisům... Mimo to pro příští
jaro připravuje SVU ročenku.

Slovíčko nejmenších
KOLEDY
Z MORAVY:
Co to znamená medle nového,
neviděl jsem tak nebe jasného,
hvězdy překrásně svítí,
musí to něco býtí.
Ptáčkové libým hlasem zpívají,
pastýři o půlnoci troubějí.
Nikdy to nedělali,
by v noci froubívali.
Anděl v oblacích krásný se vznáší,
všemu stvoření radost přináší,
sláva na nebi Bohu,
na zemi pokoj lidu.
Z VALAŠSKA:
— Ejhle, chasa naša
běží ze salaša,
obuškama pleskajú,
jakási radost majú:
skákajú, výskajú,
gojdujú, tancujú,
neb z oblaků od andělů
radost velkú čujú:
behajú, zháňajú,
chytajú, lapajú,
k Betlému pospíchajú
a děťátku po kozlátku dávajú.
Z ČECH:
Já bych rád k Betlému
k Ježíšku malému,
mám doma křepeličku
a pěknou žezulíčku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat
líbezně mu bude kukávat:
Ku-ku-ku, ku-ku-ku!
Zdráv buďiž Ježíšku!
Bude krepelička,
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho lítávat,
„pět peněz" mu bude čítávat:
Pět peněz, pět peněz!
Ach, kýž jsem v nebi dnes!

Z PODKRKONOŠÍ:
„Hej, hej, povím vám!"
„Copak?"
„Narodil se Kristus Pán!"
„Kdepak?"
„V městě Betlémě,
jen tam pospěšme!"
„Počkej, brachu, počkej trochu,
co já vlezu do kožichu,
neb se zimou celý třesu."
ZE ZLÍNSKA:
A do Betléma přišli
a v jeslích ho našíi.
Tu hned zahráli
malému králi
na housličky,
na dudičky,
cín, cín, hopsasa,
zpívala chasa.

Z ČECH:

Všechno k Betlému běží,
velký i malý,
muzika se rozlíhá,
housle, píšťaly.
Dudky mele Eliáš,
housle řeže Dobiáš,
troubu troubí Mikoláš
basu Honza náš.
Spisovatel Karel Čapek
25. prosince o Božím hodě vánočním roku
1938 zemřel spisovatel Karel Čapek. Letos tO’
mu bude už dvacet pěl let. Karel Čapek napsal pro děti zábavnou knížku o svém psíkovi
Dášence.
Sestra spisovatelova Helena vypravuje ve
své kronice „Mojí milí bratři" jaký býval Karel,
když byl ještě malý chlapec.
„Karel byl a zůstal vskutku pomilováníhodným chlapečkem. Drobný, křehký, s poměrně
velikou hlavou, samé očí a vysoké čelo. Te..
mínko vzadu měl sklenuté tak zvláštně, že svá
dělo k pohlazení právě jako jeho nezkrotná
chocholka uprostřed černých vlásků. Maminka
mu říkala íček a když se s ním mazlila Ičinek.
A to mu dlouho zůstalo. Když jsme ho s bra
trem později chtěli poškádlit, volali jsme na
něho před kamarády »lčinek«, což ho zlobilo."

Dvě starší děti, Helena a Peča, nechodily
zvlášť rády do školy.
„Naše pozice ve škole se ještě zhoršila, když
se také Karel stal školákem. Nikdo se mu ne
vyrovnal, málo byl pro něho každý problém,
přemýšlel po svém a neposlouchaje, slyšel.
Měl dar chytit všechno, snad jen instinktem."
„Jak to ten kluk dělá?"hučel Peča, nesa si
domů zkažené vysvědčení s dvojkou ze psaní
a kreslení a s trojkou z úpravy písemných
prací. Trojku dostal proto, že v sešitech škrtal
a psal a kreslil příliš tlusté. Karlovy sešity byly
čisté, droboučké písmo v nich jako z muších
nožek a výkresy měl načrtnuty v okamžiku se
snadností, s jakou pavouček vytkává svou no
vou pavučínku. Našpulil pusu, povystrčil jazyk
a hned měl práci hotovou. Opravdu si zaslou
žil samé jedničky odshora až dolů. Ale přece
měl plno dvojek, to spíše proto, že když se
zabavil něčím jiným, nepsal úlohy. Cestou ze
školy ztrácel sešity nebo učení a pak brečel.
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Dukla Praha ve čtvrtfinále evropského poháru
Pražská Dukla opět mezi osmi nelepšími
klubovými celky Evropy
Čs. fotbalový přeborník Dukla Praha prohrál
sice první utkání 2. kola IX. ročníku Poháru
mistrů evropských zemí v Chórzowě s polským
mistrem Górnikem Zabrze 0:2, porazil však to
hoto svého velkého soupeře v odvetném střet
nutí 20. listopadu v Praze na Julisce přesvěd
čivé -1:1 a celkovým brankovým poměrem 4:3
z obou zápasů postoupil do čtvrtfinále této
nejvyšši a také nejpo-pulárnější evropské fot
balové soutěže klubových celků! Čtvrtfinálový
soupeř bude Pražanům určen až 19. prosince,
kdy pořadatelé soutěže losují v Curychu zbý
vající čtyři dvojice. Aí už to bude kdokoli,
jedno je jasné: zahrajě-Ii mužstvo Dukly Praha
v takové formě jako v odvetném utkání v
Praze, pak se nemusí bát ani souperů zvuč
ných jmén jakými jsou třeba i oba milánské
kluby, Reál Madrid nebo Benfica Lisabon.
V Chórzowě 0:2, v Praze však 4:1
Když polský mistr Górnik Zabrze, těžící ze
svého bouřlivého domácího prostředí (110.000
diváků) se v Chórzowě představil jako stme
lené, tvrdé mužstvo, opírající se především o
útok s rychlými křídly a porazil jedenáctku
Dukly Praha 2:0, bylo už asi jen málo těch,
kteří věřili ještě v postup Pražanů mezi osm
nejlepších klubových celků Evropyl Hráči praž
ské Dukly však v odvetě v Praze na Julisce
podali jeden ze svých nejlepšich výkonů v le
tošním roce, zvítězili zcela zasloužené 4:1, a
zařadili se tak opět nejen mezi nejlepší teamy
starého kontinentu, ale částečně i rehabilito
vali čs. národní mužstvo za jeho porážky v
mezistátních utkáních letošní sezóny. Velmi do
bře zahrály opět zadní řady Prahy, zvláště zá
loha, navíc však útočné kvinteto v čele s Ku
čerou a Masopustem bylo tentokráte při stře
lecké chuti a jen skvělý Kostka v brance Górniku Zabrze zachránil Poláky od debaklu.
Dukla Praha rozleptala mužstvo hosti už v ná
stupu, když v rozpětí od 17.—20. minuty stře
lila tři branky, první, zcela regulérní, nebyla
však uznána. Jugoslávský rozhodčí Bajič od
pískal totiž v 17. minuté ve prospěch Pražanů
nepřímý kop, který Jelínek zahrál na vedle
stojícího Rodera, a ten z dobrých dvaceti me
trů scoroval. Rozhodčí však v domnění, že
Roder sám se první dotkl míče a střílel přímo
na branku, gól neuznal. Diváci mocné prote
stovali, Dukla však se nenechala vyvést z míry
a v následujících dvou minutách vsítila Kuče
rou a Masopustem dvě pékné branky, a odcházela v přestávce do kabin za dvoubrankového náskoku, kterým vyrovnala výsledek z
Chórzowa. Trenér Vejvoda dal pak v poločasu
hráčům radu, aby rozhodli utkání hned v ná
stupu. A tak se také stalo. Drive než se di
váci usadili na svých místech, bylo to (ve 48.
minutě) 4:0, když autory gólů byli Kučera a
Jelínek. Hráči Górniku »vyšli« z obrany k
zoufalému protiútoku, a snížili svým středním
útočníkem Szoltysikem na 1:4. Dukla se zase
»chytilac, a Poláci, aby se vůbec dostali k
míči, se uchylovali k tvrdé hře, na kterou do
platil nejlepší hráč utkání Kučera, který byl
v 80. minutě odvezen s otřesem mozku óo
nemocnice, a Pražané tak dohrávali střetnutí
o deseti lidech. Dukla Praha, která převyšo
vala svého soupeře v technice, taktice i stře
lecké pohotovosti, hrála v tomto složení:
Kouba — Dvořák, Novák — Pluskal, Čadek,
Geleta — Brumovský, Roder, Masopust, Ku
čera a Jelínek.
Dukla Praha „podzimním" mistrem ligy
Poslední listopadovou neděli skončila v ČSR
podzimní část 1. čs. fotbalové ligy ročníku
1963/64, která proběhla celkem podle očeká
vání! V čele tabulky »přezimuje« mužstvo
pražské Dukly, které se opírá o hru takticky
i technicky vyspělých zadních řad, útok Pra
žanů byl však v řadě zápasů slabinou, v po
sledních střetnutích získal však zařazením ně
kolika mladých hráčů jako Rodra, Stibranyho
a Kneborta na důrazu. Ale i tak Dukla Praha
byla najvyrovnanejším teamem podzimu a
mohla mít před dalšími kluby větší náskok.
Že se tak nestalo, nutno přičíst přípravám
pražských fotbalistů na utkání Poháru evrop
ských mistrů a i té skutečnosti, že pražská
Dukla musela »darovat« oba body předposled
ního kola Ostravě. Po porážce 13. listopadu v
Chórzowě s Górnikem Zabrze ve snaze umož
nit svým representantům odpočinek na od
vetu v Praze, požádalo vedení Dukly Ostravu
i čs. fotbalový svaz o odložení ligového střet
nuti s Ostravou, ale jak fotbalový oddíl Ba
níku Ostrava tak i čs. svaz tuto žádost zamít
ly. Dukla proto vyslala do Ostravy své Bmužstvo, které pochopitelně prohrálo 1:4, a
tak se bodový rozdíl mezi bratislavskými fot
balisty a Pražany snížil na pouhé dva body.
Znamená to, že se na jaře rozpoutá velký boj
o prvenství. Na mistrovský titul mají zálusk
fotbalisté Bratislavy a Ostravy. Obě mužstva
měla špatný start do nové sezóny, pak však
trenéři přistoupili k odvážným změnám v úto
ku a mladá krev ožila obě útočné řady.

Pořadí L čs. fotbalové ligy po podzimní části
bodů score
1. Dukla Praha
20
30:11
2. Slovan Bratislava
18
25:15
3. Baník Ostrava
17
23:15
4. Slovnaft Bratislava
15
21:13
5. Košice (nováček)
15
21:16
6. ZJS Brno
14
18:14
7. Sparta Praha
14
23:21
8. Trenčín
14
14:15
9. Prešov
13
22:18
10. Bohemians
13
17:18
11. Hradec Králové
10
24:24
12. Kladno
10
19:25
13. Třinec (nováček)
7
14:40
14. Motorlet Praha (nováček)
2
7:33
Čs. olympionici na cestě do Tokia
vyřadili Francouze
Naděje Čechoslováků na účast v olympij
ském turnaji v Tokiu jsou už nyní zcela reál
né! Po plzeňském vítězství nad jedenáctkou

Francie 4:0, vyhrálo mladé čs. olympijské
mužstvo nad tímto svým soupeřem i odvetu
v Poitiers 4:2 (1:1) a postoupilo do rozhodu
jících bojů o letenky na olympiádu v Tokiu,
ve kterých jeho soupeřem bude vítěz utkání
Řecko — Anglie! Uvážíme-li, že řecká kopaná
přece jen nedosahuje nikterak zvláštní úrovně
a že ani amatérská kopaná v Anglii není na
výši, pak mají čs. fotbalisté velkou šanci pro
bojovat se mezi 16 účastníků závěrečných
bojů XVIII. olympijských her r. 1964 v Tokiu.
— Prvních 45 minut odvetného střetnutí v
Poitiers mezi Francií a ČSR bylo jen průměrné
úrovně. Čs. representanti se více méně sou
středili jen na obranu, která byla pro domácí
fotbalisty nepřekonatelnou překážkou. Po
zrněné stran však čs. fotbalisté vědomi si své
ho čtyřbrankového náskoku z Plzně otevřeli
hru a po exhibičním výkonu, na jaký budou v
Poitiers dlouho vzpomínal, zvítězili naprosto
zaslouženě. A to nutno ještě poznamenat, že
výsledek 4:2 nevyjadřuje jejich převahu, kte
rou měli v poslední půlhodince hry. Francouz
ští žurnalisté, kteří přihlíželi utkání, shodně
napsali, že Francouzi ušli doma ještě citelnější
porážce jen proto, že hráli nevybíravě a za
tohoto stavu nechtěli čs. fotbalisté zbytečně
riskovat zranění. — Probojuje-Ii se čs. muž
stvo do Tokia, bude to jeho první poválečný
start na olympiádě. K olympijským hrám v
Londýně, v Helsinkách a v Melbourne se ČSR
nepřihlásilo, v kvalifikačním utkání pro olym
piádu r. 1960 v Římě bylo vyřazeno Maďary.
V rozpětí 60 vteřin prohrálo ČSR
s Jugoslávií 0:2

Ten, kdo měl první listopadovou neděli rá
no možnost si přečist v jugoslávském odbor
ném časopisu »Bělehradský &port« článek k
odpoledním fotbalovému střetnutí Jugoslávie
— ČSR v Záhřebu, nadepsaný »Učitel přijel s
velkým dluhem«, neubránil se dojmu, že Jugoslávci chtějí zvítězit za každou cenu a zkori
govat tak velmi špatnou bilanci mezistátních
utkání s Čechoslováky! Na prvních. 16 porážek
by už Jugoslávci rádi zapomněli, ale debakl
ze semifinále mistrovství světa v čilském Vina
del Mař asi čs. hráčům nikdy neodpustí a bu
dou se vždycky snažit vynahradit si tento ne
úspěch alespoň v přátelských mezistátních
utkáních. První částečná odveta se jim nyní
podařila v Záhřebu, kde zvítězili opět po 16
letech, nad úplně z formy hrajícími čs. fotba
listy zcela zaslouženě 2:0. Ještě v 1. poločasu
si čs. representanti udrželi čisté konto, neboť
svou zpomalovací taktikou otupili ostří jugo
slávského mužstva, po změně stran však je
Jugoslávci převyšovali v rychlosti a v účin
ném pohotovém přenášení hry kolmými a kří
žovými přihrávkami kupředu. Přesto však čs.
team, který poprvé vedl Vytlačilův nástupce
dr. Václav Jíra, prohrál utkání šedesátivleřinovým zaváháním zadáků, zvláště kapitána
mužstva Nováka (sehrál 74. zápas v dresu čs.
národního mužstva, čímž vyrovnal dosavadní
Pláničkův rekord!), když mezi 52. a 53. minu
tou dostal od Zambaty (hlavou) a z kopačky
levého křídelního útočníka Skoblara oba góly

Kdo z Čs. lehkých atletů na olympijské hry
do Tokia?
Předsednictvo Mezinárodní lehkoatletické
Unie na svém zasedání v Sao Paolo omezilo
účast na olympijských hrách r. 1964 v Tokiu
stejným způsobem jako v Římě: každá ze 126
členských zemí může vyslat do každé disci
pliny jednoho závodníka, druhého a třetího
pak jen za předpokladu dosažení limitu, který
je však tentokrát vzhledem k vzestupné formě
světové lehké atletiky daleko přísnější než
pro olympiádu v Římě. Funkcionáři tzv. ústřed
ní sekce čs. lehké atletiky se však ani s těmi
to limity nespokojí a do Tokia pošlou jen ty
representanty, kteří mají stálou formu. Po
tvrdila to nyní ta skutečnost, že ze 17 atletů,
kteří byli před rokem vybráni do předběžného
výběru kandidátů olympijské representace,
bylo ponecháno v olympijském družstvu pouze
devět, —' naopak však na základě pěkných
výkonů v letošní sezóně doplnilo team pro
Tokio osm nových i staronových borců. Zará
žející však je, že v tzv. olympijské sedmnáct
ce mamě hledáme na pŕ. Zháňala, který v
letošní sezóně zlepšil skvělým časem 8:39,8
min. čs. rekord na 3.000 m překážek, i vy
trvalce M. Jurka, kterému na 5.000 m stopli
13:56,6 min., i několik dalších známých atletů
jako dr. Kantorka, Odložila a jiné.
Z loňských atletů zůstali v olympijském vý
běru (v závorce nejlepší letošní výkon): diskař
Daněk (60,97 m), tyčkař Tomášek (4,85 m),
kladivár Matoušek (68,78 m), maratónec Chudomel (2:18:02,6 hod.), mílař Salinger (1.500 m
za 3:42,2 min.), vytrvalec Tomáš (5.000 m za
13:54,0 min.), diskařka Němcová (55,88 m), dál
ka řka Přikrylová (6,47 m), a koulařka Jamborová (15,37 m). — K nim se v letošní sezóně
přiřadili: vytrvalec Helmich (13:55,4 min.), tyč
kař Jindra (4,70 m), diskař Žemba (58,95 m),
koulař Skobla (18,52 m), kladivár Málek (64,92
m), sprinterka Lehocká (100 m za 11,6 vt.,
200 m za 24,2 vt.), čtvrtkařka Žáková (400 m
za 55,1 vt.) a diskařka Mertová (52,44 m).
Telegraficky
V sále pražské Lucerny a v Karlových Va
rech došlo k dvěma mezistátním rohovmckýrr
utkáním CSR — Bulharsko, ve kterých sc
Čechoslováci revanžovali svému soupeři ze
loňské porážky v Sofii, když zvítězili 14:6 e
12:8. Nejlechničtější box viděli diváci v leh
kém welteru (Kučera podlehl Bulharovi Kirijakoví těsně na body) a ve váze welterové
(olympijský vítěz B. Němeček porazil dvakrá)
důrazně vedeným závěrem Bulhara Mičeva)
— Čs. sport má nyní moderního pětibojařc
světové úrovně! Je jím Petr Kurhajec z Brati
slavy, který získal titul mistra republiky, kdyi
jeho výkony v šermu, ve střelbě, v jízdě ne
koni, v plavání a v přespolním běhu byly
ohodnoceny 5.334 body, tedy o 67 bodů více
než výkony mistra světa Maďara Balcza. —
Čs. tenistka Věra Suková se stala mistryni
Jižní Ameriky, když v rozhodujícím utkáni
dámské dvouhry porazila v Buenos Airesu ar
gentinskou přebornici N. Babylonovou 6:2 3
6:4. — Mezinárodní fotbalový svaz FIFA po
slal třem čs. fotbalistům: Pluskalovi, Popluharovi a Masopustovi děkovný dopis.
KDM

Sedmdesát let AC Sparty a SIC Slávie
Jak jsme se už zmínili v minulém čísle ČS,
v článku »V Praze ožila tradice«, slaví v těch
to dnech dva naše nejpopulárnější a také nej
úspěšnější fotbalové kluby AC Sparta a SK
Slávie 70. výročí svého založení! Byla by to
jistě vhodná příležitost uspořádat v Praze
velký mezinárodní turnaj předních světových
teamů, kterým by se důstojně oslavilo toto
vzácné jubileum těchto kdysi velkých leten
ských rivalů. Komunisté však nemají na takovém podniku zájem, a raději by viděli, kdyby
oba kluby upadly v zapomenutí, neboť jim až
přespříliš připomínají dobu první republiky.
Proto také po únorovém puči r. 1948 přejme
novali SK Slavii na Dynamo Praha a AC Spar
tu na Spartak Praha Sokolovo, všemožné obě
ma klubům dělali potíže s přestupem nových
hráčů, a tak se stalo, že v roce jubilejních
oslav musí hrát »červenobílí« v druhé lize a
»rudí« bojují sezónu co sezónu o udržení v
nejvyšši čs. fotbalové soutěži. Přesto však —
a snad právě proto — mají oba kluby stále
nejvíce příznivců, což se projevuje i v ná
vštěvách na jejich ligová utkání. Tak na př.
26 mistrovských zápasů mužstva AC Sparty v
minulé sezóně doma i venku vidělo 583.000
diváků, což je více než čtvrtina návštěv na
všechna ligová střetnuti sezóny, — a na praž
ské derby Sparty se Slávií přišel rekordní počet 42.000 diváků. Jestliže se tedy komunisté
domnívali, že pouhým přejmenováním ztratí
kluby na popularitě, pak se strašně přepočíta
li, neboť lásku k těmto tradičním teamům ze
srdcí fanoušků kopané nikdy vyrvat nemohou.
A jisté právě při tomto jubileu příznivci obou
táborů vzpomínají na ty všechny skvělé úspě
chy AC Sparty a SK Slávie, zvláště ve Stře
doevropském poháru, a na slavné římské finá
le mistrovství světa z 10. čema 1934, kdy
mužstvo ČSR bylo kombinací obou letenských
klubů. Vždyť »Korunní princ« Středoevropské
ho poháru — SK Slávie — hrál v této tehdy
v Evropě nejpopulárnější soutěži význačnou
roli, přesto však získal trofej až v r. 1938, —AC Sparta vyhrála Středoevropský pohár dva
krát: v r. 1927 (při založení soutěže) a o osm
let později. V r. 1935 Sparíané vyřadili po
stupně Viennu (1:1 a 5:3), italskou Floren
tinu (7:1 a 1:3), turínský Juventus (2:0, 1:3 a
5:1), a ve finále maďarský Ferencvaros, se
kterým po budapešťské porážce 1:2 vyhráli na
Letně dvěma brankami Braina a jedním gólem
Fascinka 3:0. Z tohoto utkání je i náš snímek,
na kterém jsou od leva stojící: Klenoveo, Bou
ček, Zajíček, Burger, Košťálek, dole pak jsou:
Kaloczay, Srbek, ‘ Fascinek, Čtyřoký, Nejedlý
a Braine.
Nejpopuláméjšim luačem SK Slávie byl
bezpochyby dnes už 59-Jetý F. Plánička, který

spolu se Španělem Zámorou patřil k nejlepším světovým brankářům. Plánička byl i na
mistrovství světa v r. 1934 v Itálii velkou
oporou mužstva ČSR, které bylo poraženo až
ve finále squadrou azzurrou po prodloužení
nezasloužené 1:2, v zápase, ve kterém sehrál
svou smutnou úlohu švédský rozhodčí Eklind.

Náš druhý obrázek je z losování stran: vlevo
kapitán Itálie Combi (rovněž brankář), vpravo
Plánička, uprostřed rozhodčí Eklind.
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Ze života krajanů a exulantů
SPOJENÉ STÁTY: Masarykův klub při
Chicagské universitě vydal k výročí 17. listo
padu 1939 prohlášení, v němž se mimo jiné
praví: „17. listopad symbolisuje nejen na
cistické, ale i komunistické popření práva na
vzdělání, potlačení svobody ducha a zneuctění
akademické svobody v Československu. A pro
tože obdobná situace je i v ostatních komu
nisty ovládaných státech, znamená to ohrožení
úrovně vzdělání oněch národů. Připomínáme
tento stav, prosíme, aby ve studentských a kul
turních organisacích bylo učiněno vše k od
vrácení této hrozby O aby byly podporovány
snahy k odčinění dnešního bezpráví všude tam,
kde je odpíráno vzdělání z důvodů politické,
rasové, náboženské a sociální diskriminace." —
Výkonný výbor Americké Obce Sokolské ozná
mil, že jubilejní slet Amerického Sokolstva, kte
rým bude oslaveno sté výročí založení Sokola
na půdě Spojených států, bude se konat v
Chicagu dne 27. června 1965. Dne 21. června
1965 bude v Chicagu zahájen XI. sjezd Ame
rické Obce Sokolské. — Společnost pro védy
a umění, pracovní skupina Chicago uspořá
dala přednášku prof. B. Jiráka o jeho cestě
po Israeli. Přednáška byla četně navštívena a
výklad prof. Jiráka velmi zajímavý. — Tradič
ní podzimní věneček Čs. Ženské Národní rady
v exilu v Chicagu byl velmi početně navštíven
mládeží z exulantských rodin. — V Chicagu se
konal Mezinárodní bazár, tzv. Navy Pier, na
kterém vystavovalo 45 národností ukázky lido
vého umění. Čs. skupina měla velký úspěch ve
stánku Čs. Ženské národní rady se svou vý
stavkou výšivek, obrazů, skla a malebných lou
tek v původních národních krojích. Čs. Národní
rada Americká měla ve stánku knihy a prodej
uměleckých upomínkových předmětů a rozdá
vala publikační předměty, v dalším stánku mě
la prodej pečiva a lahůdek čs. kuchyně. —
Sokol Town of Lake oslavil 75. výročí svého
trvání početně navštíveným slavnostním ban
ketem. — Divadelní soubor Sokola Tyrš v Cle
velandu, Ohio, sehrál divadelní představení
operety: „No, No, Nannette." — Několik set
osob se účastnilo úspěšného koncertu Pěvec
kých sborů ČSSA ve velkém sále Morton High
school West v Berwynu, III. Koncert řídil sbor
mistr Fr. Kubína, sólista Miloš Nekolný zpíval
Masarykovu oblíbenou píseň „Teče voda,
teče", a v programu byla zpívána píseň „Mé
vlasti", vyjadřující víru v obnovení svobody čs.
národa. — V Dallasu, Texas, se konala Americko-česká slavnost za velké účasti krajanů z
celého kraje. Bylo sehráno představení „Ze
starých mlýnů" od Boženy Rajské-Smolíkové. V
den oslavy 6. října 1963 na veřejném shromáž
dění v Colliseu účinkoval mužský a ženský pě
vecký sbor a též dětský pěvecký sbor. Sku
pina mládeže v národních krojích předvedla
Českou besedu, symfonický orchestr hrál výňalky z hudby Smetanovy, Dvořákovy a Suko
vý a bylo též uspořádáno veřejné cvičení so
kolské župy. Návštěvníci byli ozdobeni od
znakem — modrou stužkou se zlatým nápisem
"Freedom for Czechoslovakia — American
Czech Festival 1963". Ve Stáncích byla výstava
uměleckých předmětů ze skla a lidové umění.
— Klub Svobodné kultury při ČSNRA na schůzi
v Berwynu, III., rozprávěl, o funkci Národní
rady v současném zápase o demokracii. Úvod
ní slovo měl dr. V. Chalupa. — V rozhlase
Oblastního výboru ČSNRA v Chicagu promlu
vila Jaromíra Žáčková k 25. výročí mnichov
ského diktátu. Odbočka ČSNRA v Los Angeles, Kalifornie, besedovala s prof. V. Hlava
tým, který mluvil o theorii relativity a podal
vysvětlení k politickým událostem.
SOKOLSKÁ DELEGACE
U AMERICKÉHO MINISTRA POŠT
Americké Sokolslvo rozhodlo požádat ame
rickou poštovní správu, aby počátkem roku
1965 vydala sokolskou pamětní známku a při
pomněla tak americké veřejnosti 100 let práce
amerických, českých, slovenských, polských, ju
goslávských a ruských sokolských organizaci
pro tělesnou a mravní zdatnost mládeže i do
spělých. První sokolská jednota na americké
půdě byla založena už za tři roky po vzniku
Sokola Pražského, 14. února 1865 v St. Louis.
To byl začátek Americké obce sokolské. Ani
ne za půlstoletí po vzniku sokolské jednoty v
St. Louis vznikla s českou bratrskou pomocí
zvláštní slovenská sokolská organizace a své
sokolské jednoty si organizovali také Poláci,
Jugoslávci a Rusové. Nyní se všechny tyto so
kolské složky ve Spojených státech spojily, aby
jednotně žádaly o veřejné uznáni stoleté
úspěšné činnosti na americké půdě.
Ve středu 20. listopadu byla předními členy
kongresu (Vaník, Reuss, Pucinský a j.) uvedena
k ministru pošt ve Washingtoně Gronouskému,
který je mimochodem polského původu, sokol
ská delegace v čele s předsedou slavnostního
sokolského výboru J. L. Čihákem, starostou AOS
Karlem Prchalem, starostou Slovenského So
kola Andrejem Valuškem a s F. J. Vodražkou,
předsedou ČSA. V delegaci byli také zástup
ci polského Sokolstva, českého katolického So
kola a jiní delegáti. Delegace předložila mini
stru pošt pamětní spis o 100 letech sokolské
práce v Americe a žádost o vydání pamětní
sokolské známky v únoru 1965.
Delegace byla týž den také v kongresu, kde
byla představena řadě poslanců a senátorů, z
nichž někteří uspořádali na počest svých hostí
recepci.

ČESKÉ SLOVO

Číslo 11, prosinec 1963

Čemu se doma smějí
Proč je Nikita Chruščov geniální? — Proto
že před Šedesáti lety věděl o kultuře tolik co
dnes.
*

Proč vyhráli sovětští hokejisté mistrovství
světa v roce 1963? — Protože jim Chruščov
pošeptal, že když mistrovství nevyhrají, že jim
pronese projev o ledním hokeji.
*
Co je to spravedlnost? — Když je Širokýma

úzko.
*

Pan president Novotný si dal zavolat na
Hrad Roubíčka a povídá mu: ^Poslouchejte
Roubíčku, poraďte mně. Máme ty hospodářský
potíže, na všech stranách nam to rupá, tak co
máme dělat.« Roubíček se zdráhal: »Pane pre
sidente, když jste si to tak navařili, tak si to
i sněztev: President nepřestal naléhat: »Podívejte se Roubíčku, když mně poradíte, tak
vám dám poukázat 10.000 dolarů na švýcar
skou banku.*: Tak Roubíček poradil: ^Nechejte
co nejrychleji přepsat Hradčany na milostivou
paní.«
*

Hanácká metropole — Olomouc s arcibiskupským palácem a se Svatým Kopečkem. Město
má dneska necelých 80 tisíc obyvatel, avšak do roku 1970 má mít 120.000. Pro průmysl je
vyhražena východní část, obytné čtvrti u Letné a Neredína. Olomouc dnes platí jako kulturní
středisko střední Moravy a zvláště lékařská fakulta Palackého university má znamenitou po
vést. Po územní reorganisaci v roce 1960 se z tradičně krajského města stalo dnes jen město
okresní, což považují „holomoučtí" občané za degradaci.

Proč odvolává Rudá Čína vypovězené stu
denty z ČSSR z radostí do vlasti? — Protože
Praha. Na letišti v Ruzyni byla 20. listopadu
Praha. Orloj na Staroměstské radnici se dne
při vypouštění raket proti imperialistům bude 12. listopadu zastavil na dobu 21 dní, neboť 1963 dána do provozu nová letecká dráha,
potřebovat každé ruky pro natažení praku.
odborníci vyměnili ložiska mechanismu, kon- přes tři kilometry dlouhá a 45 m široká, která
*
Kdo je největší nepřítel socialismu? — Jaro, servovali jednotlivé součástky hodinového svým uspořádáním a zabezpečovacím systé
stroje, aby zabezpečili spolehlivý chod sou mem patří k nejmodernějším v Evropě. Starto
léto, podzim, zima.
vat i přistávat mohou letadla všech typů z ce
strojí pro příštích 15—20 let.
Terezín. 110 členů západoněmecké sociálně lého světa.
Valašské Meziříčí. Uprostřed Beskyd na Horní
demokratické mládeže „Falken" si za svého
čtyřdenního zájezdu do Československa pro Bečvě žije stařenka Marie Bernátková. Vycho
z
krajů
hlédli Malou pevnost v Terezíně. Členové de vala osm dětí, pak ještě vnuky a pravnuky a
do nedávna ještě pracovala. Minulý rok sbírala
legace pak navštívili Lidice a Prahu.
PODZIMNÍ KOČIČKY
na poh brambory. Letos v říjnu oslavila 106.
Louny.
Začátkem
měsíce
listopadu
vytryskl
v
V prvé polovině listopadu bylo v celé střed
narozeniny.
Lounech
teplý
pramen
z
hloubky
1.200
metrů
ní Evropě neobvykle v této roční době, teplé,
Brno. V noci na 27. října se na nádraží ve
sluneční počasí. Dne 11. listopadu, v den sv. až do desetimetrové výšky. Množství vody, Střelících při posunu uvolnilo devět naložených
které
vytryskuje
z
pramene
se
pohybuje
kolem
Martina, který jak známo přijíždival ňa bílém
vagonů a jelo směrem k Brnu. Pokusy o jejich
koni, vylétl teploměr nečekaně vzhůru. Dosa 90 litrů za vteřinu. Voda má asi 25 stupňů zaslavení selhaly a souprava na více než
tepla
a
poměrně
vysoké
množství
bicarbovadní rekordní rok 1875 s teplotou 16 stupňů
desetikilometrové trati nabyla až stokilometro
musel tak ustoupili do pozadí, neboť v Praze nátu.
vé rychlosti, projela Heršpicemi, kde se před
Praha.
Podle
nejlepších
návrhů
ze
soutěže
dosáhlo maximum tohoto dne plus 17 stupňů.
pokládalo, že vykolejí. Na hlavním nádraží v
Na jižní Moravě a Slovensku vystoupil teplo o úpravu Letenské pláně se na ploše, která Brně byly vagony usměrněny na slepou kolej,
dosud
sloužila
jen
vojenským
přehlídkám,
vy

měr na 20—23 stupních. Tak vysoké teploty v
kde došlo k jejich nárazu se soupravou osob
listopadu tam vůbec od začátku měření, tj. za buduje Sjezdový palác, budovy pro vědecká ních vozů. Při srážce byla vyvrácena zábrana
víc než 70 let zaznamenány nebyly. Tyto ne zasedání, kulturní a další objekty. Podle zpráv na koleji, vozy prorazily zeď, přejely vozovku
obvyklé teploty způsobily některé zvláštnosti pražského rozhlasu se na úpravách Letenské a demolovaly protější budovu. Nebyl nikdo
v přírodě. Tak třeba v Jizerských horách ne pláně budou podílet čs., sovětští, maďarští a zraněn.
daleko Bedřichova rozkvetly jívy a některé němečtí architekti.
Praha. V podzimním období přijelo do Čes
keře nasadily ke květu tak velké pupence
Bratislava. V blízkosti Radošovských Brestov koslovenska na 300 lovců z Německa, Rakous
jako v dubnu. V moha krajích poletovaly mo v seneckém okrese spadlo malé, 17 dkg vážící ka, Belgie a Francie. Dvě skupiny západotýli a hmyz. Avšak mnohé jiné zjevy v pří těleso a zasáhlo pásový traktor, řízený frak- německých lovců lovili v jihomoravských reví
rodě nasvědčuji tomu, že i letošní zima bude toristou Vanekom. Jde pravděpodobně o sou rech. Italští střelci se zúčastnili lovu v okolí
tuhá. V Tatrách už v polovině listopadu na část některé z umělých družic země.
Konopiště a dvojice lovců z Itálie a Belgie se
padl sníh a do Prahy se přestěhovaly vrány
Praha. Podle oficiálních statistik v porovnání vypravila do Nízkých Tater na odstřel med
skoro o měsíc dřív než jindy, z čehož se s posledními předválečnými léty se sebevra- věda.
soudí na brzký příchod zimy.
Znojmo. Přes sto vědců a odborníků jednalo
žednost v Československu snížila a nyní se
udržuje na hranice odpovídající v mezinárod ve Znojmě o vodohospodářských problémech
Praha. V den 80. výročí znovuotevření Ná ním srovnání průmyslově vyspělým zemím. V jižní Moravy. Plánují úpravy, které mají za
rodního divadla v Praze dne 18. listopadu 1963 období 1950 až 1960 došlo k vzestupu sebe- bránit častým záplavám. Jako ochranu před
bylo uspořádáno slavnostní shromáždění. V vražednosti, jak v českých krajích, tak i na záplavami navrhují plán stavbu nádrží. Na ně
hledišti historické budovy divadla zasedli před Slovensku. V roce 1960 připadalo v Českoslo naváže síť kanálů a závlahových zařízení.
ní umělci, zahraniční delegáti jubilejních oslav vensku na sto tisíc obyvatel 22.3 sebevražd. První část projektu kanálu Krkovice — Hevlín
a představitelé komunistického režimu, kteří V celé zemi jich bylo ten rok 3049, z toho v umožní do roku 1966 zavlažit na sedm tisíc
zneužili jubilejních oslav k propagaci komu českých zemích 2585 a na Slovensku 464 sebe hektarů pozemků.
nismu. Komunistický ministr školství a kultury vražd.
Pardubice. V obvodu Pardubic pokračují prá
dr. Čestmír Císař tvrdil, že Národní divadlo
Teplice nad Met. Varhany, nebezpečná skála ce na regulaci a zplavnění Labe až do Opamělo teprve za komunistické éry plnou mož
nost rozvinout své tvůrčí síly. Po projevu udělil u Adršpašských skal, se proměnily v písek. tovic. U Srnojed vybudovali nové koryto řeky
Nejde o saismickou katastrofu, ale o technicky a zahajují stavbu zimního přístavu mezi Par
pak některým umělcům a pracovníkům Národ
dubicemi a Rosicemi. Veškeré práce s úpra
ního divadla vysoká státní vyznamenání a velmi obtížný odstřel, který uvolnil okolo pade
vou Labe mají skončit do roku 1970. V té
čestné tituly. Mimo jiné Zdeňku Štěpánkovi sáti tisíc lun písku, důležitého pro řadu prů
době bude pro velké závody v povodí řeky a
Řád republiky. V závěru shromáždění přečetl myslových odvětví.
Tábor. K nejstarším údolním přehradám pa pro elektrárnu v Opatovicích dopravováno
ředitel ND, Bedřich Prokoš slavnostní prohlá
uhlí ze severních Čech po vodě. Nákladná
šení, v němž kolektiv divadla slibuje, že bude tří 50hektarový rybník Jordán v Táboře. Jeho
úprava Labe podstatně změní charakter města
i nadále svým uměním sloužit především lidu. mohutná hráz na severovýchodním okraji mě
a zmizí též nebezpečí jarních záplav ohrožu
Kutná Hora. U příležitosti 120. výročí ochot sta již páté století zadržuje vody potoka Tisjící severní okraj Pardubic.
nické činnosti a 30. výročí otevření Tylova di mnice v údolí, kde hloubka místy dosahuje až
Všetaty. 7. listopadu 1963 došlo před stanicí
vadla zahájil v Kutné Hoře 19. ročník divadel 16 metrů. Přebytečné vody mohou přepadat
ního festivalu „Tylova Kutná Hora". V prvním přes skálu pod hrází 18metrovým vodopádem. Všetaty, kde nákladní vlak najel na soupravu
představení dne 28. října 1963 uvedlo Městské
Jindřichův Hradec. Závody masného prů druhého vlaku, stojícího před vjezdovým sta
divadlo z Kolína hru bratří Čapku „Ze života myslu ve Studeném vyvážejí párky, uzené ja ničním návěstidlem. Dva železničáři byli usmr
hmyzu". 2. listopadu sehráli členové dramatic zyky a jiné speciality do Ameriky, Austrálie, ceni.
Třeboň. Požár v exportním závodě skláren
kého kroužku Osvětového domu drama J. K. Francie, Anglie a do jiných zemí. V polovině
Tyla „Drahomíra a její synové".
listopadu odevzdali do Frankfurtu n. Moh. de Český křišťál v Chlumu u Třeboně zničil mno
Zlatá Koruna. V městysi Zlatá Koruna u Čes set tun uzenářských výrobků. Bylo to tři sta ho hotových sklářských výrobků, které byly
kého Krumlova byla uspořádána v předvečer beden speciální šunky v deseti librovém ba připraveny pro export do několika desítek ze
mí. Škoda činí přes pět milionů korun.
28. října vzpomínková slavnost u hrobu bo lení.
jovníků, kteří zahynuli v nedalekém Rájově v
květnu 1945 v bojích s nacisty.
Hradec Králové. V době od 13. do 16. pro
since 1963 bude uspořádána „Smetanovská kla
vírní soutěž, která má podnítit studium Sme
tanovy klavírní tvorby a to především mezi
mladými talenty. Soutěž má být pravidelně
opakována každým rokem.
Karlovy Vary. Na representační výstavě dět
ských kreseb a maleb v San Francisku vystavo
val také Rostislav Fiala, osmiletý žák lidové
školy umění vKarlových Varech. Porota oce
nila jeho talent a vybrala do souboru nejlepších světových dětských kreseb a maleb jeho
práci „Ať žije mír!", v níž malý český kreslíř
z Karlových Var velmi zajímavě vyjádřil mezi
národní solidaritu dětí.
Praha. Plány s uspořádáním dopravy v pří
štích deseti letech počítají s tím, že spojení
nově budovaných sídlišť s centrem města bu
dou obstarávat autobusy. V samotném středu
Všem lidem dobré vůle doma i v exilu
Prahy však mají v roce 1975 jezdit elektriky v
radostné a klidné vánoce a hojnost zdraví
tunelech pod povrchem země. Metro povede
ze Špejcharu až na náměstí Míru, z Karlova
v novém roce přeje
VASATA
náměstí na Poříč a z Bělehradské ulice na
Těšňov. Nové typy vagonů pojmou 220 cestu
jících a elektriky budou jezdit rychlostí až 60
km za hodinu.
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Brno. Dva nezletilí pachatelé nedávno zpu
stošili hřbitov v Brně-Husovících, probourali
hřbitovní zeď a zničili 73 pomníků. Vandalové
byli dopadeni.
Praha. Pražský rozhlas vysílal rozhovor o
obtížích s nájemníky, kteří nechtějí platit. Je
den z neplatičů poznamenal, že domovní sprá
va hovoří jen o svých právech, ale ne o po
vinnostech. Po neplatičích se chodí vymáhat i v
neděli časně ráno. Nájemné zdaleka nestačí
na údržbu domů. Za „domácího" se platilo
třicet korun, dnes 40 Kčs. Zvědavým rozhlaso
vým pracovníkům jeden neplatič přibouchl
dveře před nosem s poznámkou, že neplacení
je jeho soukromá věc.
Praha. Státní populační komise vyzvala dvo
jice, které se rozhodly v listopadu uzavřít man
želství, aby vyplnily dotazník s několika vše
tečnými otázkami: Kde budete po svatbě
bydlet? Na co začnete šetřit ze společného
rozpočtu nejdříve? Kdy chcete mít první dítě a
kolik jich vůbec chcete mít?
Cheb. Starý zámeček na Kladské na Cheb
sku vyhořel. Požár vznikl pří zatopení v kam
nech v dřevěném mezipatří. škoda činí 300 tisíc
korun.
Velké Pavlovice. Na nechráněném železnič
ním přejezdu u Velkých Pavlovic, kde státní
silnice Brno—Břeclav křižuje železniční trať Za
ječí—Hodonín se srazil motorový osobní vlak
s nákladním automobilem Tatrovkou 111. Za
tím co vlakvedoucí byl usmrcen, strojvedoucí s
oběma členy posádky nákladního automobilu
byli zraněni. Motorový vlak vykolejil a poško
dil železniční trať.
Moravský Písek. Dne 26. října 1963 se u
vjezdového návěstidla stanice v Moravském
Písku srazil osobní vlak s nákladním vlakem
od Bzence. Bylo zraněno osm cestujících. Po
škozeny obě lokomotivy a pět železničních
vozů.
KDO ZEMŘEL: Šimon Jurovský, hudební skla
datel a šéf opery Slovenského Národního di
vadla v Bratislavě. — V Praze zemřel Antonín
Hamsík, čestný profesor Karlovy university ve
věku 85 let. — Inž. dr. Z. Jiroušek, odborník
v oboru přehradního stavitelství. — Karel Matějovec, hudební skladatel z Prahy. — Bohu
slav Matyáš, profesor hudby z Prahy. — Na
Kladně zemřela ve věku 82 let Marie Strouhalová, roz. Seifertová, býv. členka Švandova a
Pistěkova divadla. — PhMr. František Markuzzi,
lékárník ve Zbraslavi. — Gustav Fendrich, prof.
klasické filologie z Rakovníka. — Vratislav
Buk, umělecký řezbář z Prahy. — Inž. Rudolf
Neubert z Prahy. — JUDr. Rudolf Paukner z
Prahy ve věku 80 let. — MUDr. Prokop Múller,
obv. lékař v Týnci nad Labem. —• Míla Matheová, roz. Wankeová z Třebíče. — Marie
Boušová, roz. Bubelová, úřednice Českosloven
ského Červeného kříže. — Antonín Tůma, před
nosta ČSD Hostivice. — MUDr. František Eisler
z Prahy. — Inž. Jan Horák, vrch, rada min.
zemědělství z Prahy. — Ivan Večer, stavitel z
Prahy-Vinohrad. — Vilém Bloch z Plzně. —
Inž. Leopold Veselý, odb. přednosta z Prahy.
— Josef Boháček z Prahy 4 ve věku 66 let.

ZEMĚTŘESENÍ V ČESKOSLOVENSKU
V pondělí 2. prosince 1963 v 7 hodin 49 mi
nut a 18 vteřin pocítily některé oblasti Česko
slovenska zemětřesení, jehož epicentrum bylo
asi 35 km jižně od Vidně. V Bratislavě popras
kala i ve vysokých patrech omítka, spadly
obrazy, a někteří lidé, kteří ještě spali se pro
budilí. Lidé, kteří se zdržovali ve vyšších po
schodích budov, pocítili dost značné otřesy a
někde vznikla i panika. Velmi silné byly zá
chvěvy půdy v Ivančicích, které leží vzdušnou
čarou 20 km na jihozápad od Brna. Odborníci
tento zjev vysvětlují tím, že město leží na zá
pad t. zv. Boskovické brázdy. Je tu propadlina
stará asi dvacet milionů let, která otřesy ještě
zesiluje. Otřesy půdy trvající několik vteřin
byly rovněž v jižních Čechách a na jižní Mo
ravě. V pátém poschodí obchodního domu
Vltavan v Č. Budějovicích se posunuly stoly a
rozkývaly se lustry na stropech. Účinky země
třesení byly citelný i v Praze, ale žádné váž
nější škody nebyly hlášeny.

LÉKAŘEM AMERICKÝCH ASTRONAUTŮ
ČECHOAMERIČAN
Z amerického tisku se dovídáme, že lékařská
pomoc v případě potřeby pro americké astro
nauty byla svěřena podplukovníku Janu Jeníč
kovi, který je šéfem anesthesie Walter Reed
Army Medical Center ve Washingtonu. Při po
sledních dvou vypuštění amerických kosmo
nautů do vesmíru byl podpluk. Jeniček přidělen
NASA na Mysu Canavera! a měl na starosti
lékařskou pomoc pro ně v případě, že by se
něco stalo. Sedm anesteziologů na lodích ko
lem celé zeměkoule, kteří mu podléhali, bylo
rovněž v pohotovosti. Na štěstí nebylo v žád
ném případě pomoci lékaře Jeníčka, ani jeho
spolupracovníků zapotřebí. Dědeček a babička
doktora Jeníčka, kteří zemřeli před patnácti
léty přišli do Ameriky z Československa. Matka
byla rozená Budilová. Otec rozvážel v Chica
gu mléko. Jan Jeniček se narodil v Chicagu v
roce 1922 a v roce 1946 dosáhl doktorátu. Za
korejské války byl na Koreji a další tři roky
zfrávil na Havaji.
VDOVA (55 let) $ dobrým charakterem, střední
postavy, žijící sama ve Švýcarech, hledá
partnera, kterému by mohla zpříjemnili
zbytek jeho života. Značka „Čechy" Postlager Post-Haupibahnhof, Zúrich, Schweiz.
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Pokojné svátky vánoční a vše nejlepší v novém
roce přeje
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
Ján Viola, předseda — J. Bačók, jednatel
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Všem svým přátelům přeje radostné vánoce

Do Nového roku 1964 pevné zdraví a dobrou
pohodu
A. L. a Rozina NEHASILOVI, Chicago, USA

VÁNOCE V DUCHU LÁSKY A DOMOVA
A DOBRÝ NOVÝ ROK VŠEM
Emil LESÁK

•

BOHUMIL a JAROMÍRA ŽÁČKOVI z Chicaga
přeji všem čtenářům Českého Slova v novém
roce hodně zdraví a spokojenosti.

*

*
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Radostné vánoce a mnoho štěstí a spokojenosti
v novém roce všem přátelům přeje
Frank VOSMANSKY, N. York-Flushíng 55, USA

Všem přátelům, předplatitelům Českého Slova,
sestrám a bratřím, přeji radostné vánoce a
hodně zdraví v novém roce Franta AMBROŽ

LIBA DROBlLKOVÁ-DVORÁCKOVÁ
S MANŽELEM ,
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Vám všem, kteří jste VĚRNI ZŮSTALI — pře
jeme příjemné prožití svátků vánočních a do
nového roku nejen pevné zdraví a osobních
úspěchů, ale také více nadšení a odhodlanosti
ke společnému boji za opětně svobodné Česko
slovensko.
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Pokojné vánoce a štastny rok 1964 přejí všem
přátelům
PETR A PAVLUŠKA ZENKLOVI
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a mnoho štěstí v novém roce 1964

Zdeněk Klein, Cleveland, Lakewood, Ohio
„Všem věrným Čechoslovákům doma i v zahra
ničí, pokojné vánoční svátky a v novém roce
pevné zdraví, trpělivosti a sily do další práce
za svobodu naši vlastí přeje
NÁRODNÍ RADA ŽEN
SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA"

Radostné vánoce a mnoho štěstí a zdraví v
novém roce 1964 přeje
Josei Daněk, s choti, ústřední předseda
Cs. Jednoty »Barák« ve Vídni, Paulusgasse 14

*

Šťastné vánoce a mnoho zdaru v novém roce
přeje Ústředí Čs. demokratických organisací v
Austrálii a na N. Zélandě
FRÁNI. NOVÝ, předseda
JÁN VIOLA, I. místopředseda
OLDŘICH MIKULČÄK, jednatel

*
Příjemné prožití svátků vánočnich a spokojené
a přátelské besedy v čs. národním domě v
Adelaide, v Austrálii, přeje
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V ADELAIDE
Boh. Pánoch, předseda
Alois Trávniček, jednatel

Jan TREBER s chotí a synem ve Vídni XVII.,
Halblinggasse 1—3.

*
Ústředí Československé Jednoty »Barák<' —
Vídeň XV„ Herklotzgasse 27.

*

Sokolská župa Vídeňská, Vídeň L, Drachem
gasse 3, a veškeré Jednoty.
*

Svaz čs. řemeslníků a živnostníků, Vídeň L,
Drachengasse 3.

