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Budování o účtování
Národní revoluce nevznikají přes noc. Předchází jim zdlouhavý
proces, který obyčejně sleduje jeden, mnohokráte potvrzený vzorec. V
prvním stadiu se ovládaný národ začne politicky domáhat alespoň zlomku
práv, která každému národu nezadatelně patří. Uzná-li dosavadní kolo
niální pán zákonnost takových nároků, a uzná, že se blíží čas k odchodu,
situace se uklidní a nastane více méně spořádaný přechod k samostat
nosti. Tato cesta často umožní koloniální mocnosti zachránit značnou
část jejích hospodářských zájmů, někde dokonce vede k nastolení přátel
ských styků mezi bývalým pánem a poddaným.

Jestliže je však men
talita kolonisátora pořád
ještě pod vlivem devate
náctého století, pak kolonisovanému národu ne
zbude nic jiného, než
přejít k druhé fázi.
Druhá fáze
Politický odpor se zač
ne měnit v ozbrojený, a
to je první úder dvanác
té hodiny bývalým vlád
cům. Všechno však není
z jejich hlediska ani teď
úplně ztraceno.
Požadavky byly sice
zvýšeny, ale vojenské
prostředky "vzbouřenců”
se teprve rodí a jsou te
dy zatím poměrně slabé.
Vzpamatuje-li se kolo
niální mocnost alespoň v
té chvíli, může ještě ně
co zachránit. Alžírští nacionalisté např. by byli
v tomto stadiu svého zá
pasu pravděpodobně při-

Francie prošla v Alžírsku všemi stupni kolo
niální pošetilosti. Ale
když došla k nevyhnu
telnému konci, měla to
štěstí, že jednala s lidmi,
kteří pořád ještě nebyli
úplně zaslepeni nenávis
tí. Budování nového stá
tu se zdálo alespoň ně
kterým z nich důležitěj
ší než pomsta.
Tak se stalo, že Fran
cie na papíře zachráni
la z trosek zbytečné vál
ky záruky francouzského
majetku, podíl na těžbě
saharské nafty a vojen
ské základny na patnáct
let.
První fáze svobody

a vlivem lidové podpory
roste den ze dne. Umír
nění vůdcové, jejichž me
tody selhaly, jsou odstra
ňováni. Na jejich místo
přicházejí demagogové,
protože extrémní prostře
dek ozbrojeného odporu
vypadá nejúspěšněji.
Poslední mosty tak by
ly spáleny, a koloniální
mocnost nastoupí zápas,
Jednota se udržuje
Třetí fáze
při němž tisíce lidí zem snáze za války než v mí
Ozbrojený aparát o- ře za věc, která se nedá ru, a Alžírsko v tom ne
svobozeneckého hnutí je ani vyhrát ani ospravedl ní výjimkou.
vždycky lépe organizován nit.
(Pokračování nastr. 2)

jali dělení Alžírska s otevřenou náručí.
Jsou-li však "nosite
lé bílého břemene” po
řád ještě tak zabednění
jako Francouzi v Alžírsku kdysi a Portugalci v
Angole nyní, zápas vstou
pí do své třetí a závě
rečné fáze, která obyčej
ně nezná kompromis.

Rub československého lesku

OSUD ČLOVĚKA
Jmenoval se tak jeden sovětský film, dle úsudku jiných velmi dojímavý,
který líčil trampoty a slasti sovětského občana, skřípnutého mezi životem
a soukolím státního gangsterismu. Byl to zřejmě výjimečný film a typický
případ. Osud člověka v komunistickém státě se však velmi zřetelně odráží
i na stránkách oficielního tisku, který jen tak zbůhdarma neprozrazuje
veřejná tajemství. V Československu to musí být letos moc špatné.

Pověsti o Novotném
Posledních čtrnáct dní objevují se v zahraničním
tisku dohady o budoucností dnešního presidenta re
publiky a prvního tajemníka KSČ Antonína Novot
ného. Novotný prý bude brzy resignovat, protože
selhalo jeho vedení, a dnešní hospodářská krize v
ČSSR je mu přičítána na vrub. Takové zprávy otiskl
např. bostonský Christian Science Monitor, vídeň
ská Die Presse a jiné listy. Z exulantského tisku má
londýnský Čechoslovák zprávu z jugoslávských pra
menů už i o Novotného nástupci.
Má se jím prý stát tajemník ÚV KSČ a dnešní
nejvlivnější a nejpovídavější muž režimu Jiří Hendrych, který pečuje o správnou linii strany. Čecho
slovák dokonce přinesl zprávu, že Novotný již ne
dávno nabídl svoji resignaci, jež však byla odmít
nuta na pokyn Moskvy, která prý nepovažovala dneš
ní dobu za vhodnou k tak nápadným změnám.
O tom, že jsou ve vedení KSČ těžké spory, může
být jen málo pochyb. Polovičaté řešení otázky destalinizace v Československu musilo vzbudit odpor
jak u jejích stoupenců i u zarytých stalinistů. Ho
spodářská krize, způsobená nejen vnitřními pomě
ry, ale i vlivy, jež Novotného vláda nikdy pořádné
nevysvětlila, pobouřilo kádry. Novotného postup v
aféře ministra Baráka nutně vzbudil i uvnitř strany
znechucení, Novotného proslulý májový projev k
mládeži, v němž mluvil o mariatereziánské pracov
ní službě, pobouření v masách.
Odpověď na otázku: jak dlouho Novotný? patrně
přinese odložený sjezd KSČ. Jeho odložení však
může spíš Novotnému napomoci než ublížit. Podaří-li se dnešní vládě zlepšit po žních zásobováni a
služby, bude pozice Novotného a jeho soudruhů pev
nější. Že na sjezdu půjde do tuhého, o tom přesvěd
čila nedávná řeč Jiřího Hendrycha, ve které slíbil,
že strana bude “velmi otevřeně” diskutovat na sjez
du o dnešních “nedostatcích”.
HD

Rudé právo např. na
jedné stránce lituje kaž
dého, kdo musí opustit
vlast a jít do nehostinné
ciziny:
Tísnivé pocity
"Tísnivé pocity nás
přepadají v kapitalistické
zemi a jejich městech.
Nejen ze samoty, opuště
nosti v tom moři cizoty.
Je to i úzkost z moci
a síly peněz. Jak by to
asi vypadalo, kdyby ně
jakou náhodou se nám
ztratily franky, pesety,
liry nebo guldeny? Hrů
za pomyslit!
Ten hrůzný shon za
penězi vám leccos řekne
o "kapitalistické svobo
dě”. . .”
Z týchž stránek Rudé
ho práva se ale nezdá,
že by komunismus nějak
vymýtil onen "hrozný
shon” za penězi v Česko
slovensku. Ani nevymýtil "tísnivé pocity” a úz
kost ze ztráty guldenů u
starých lidí, zvláště u tzv.
staropensistů, bývalých

maloživnostníků a malozemědělců (viz rámeček
na str. 3.).
Falešný "boom”

Dnešní československý
shon po autech, lednič
kách, televizích a skůt
rech neznamená prospe
ritu občana v komunis
mu. Znamená jenom, že
občan sovětského státu
pokládá za výhodnější
uložit to, co ušetří, ve
věcech trvalejší hodnoty,
než je pouhá státem za
ručená měna. Českoslo
venský občan má dnes
více výhod a zabezpeče
ní, za něž platí nepřímo
státu, než občan kapitalis
tické země, který za ně
platí přímo.
Co se však stane, když
československý občan na
to má, a hodlá státu za
platit za nějakou službu?
I na to najdeme od
povědi na stránkách Ru
dého práva, z nichž ně
které jsou, mírně řečeno,
groteskní:
(Pokračování na str. 2)

Vytvoření více center mezinárodního komu
nistického hnutí by znamenalo rozbít jednotné
hnutí na disparátní části... Útoky nacionalistů všech ražení směřují především proti Komu
nistické straně Sovětského svazu, která má mezi
komunistickými stranami zvláštní postavení. Mě
la a má nejvíce síly a zkušeností, daných tím,
že vedla a vede první socialistickou velmoc na
světě, že si už dnes klade nejdalekosáhlejší cíl
ze všech — vybudování komunismu ...
Komunistický měsíčník Nová mysl,
květen 1962

DUCH SLOVANSKÝ
Málokdy se dnes přihodí, že se naše všeslovanské
heslo dostane do tisku jinak než v ironickém smyslu.
Na stránky australských novin přinesl tento termín
profesor melbournské university Wright, známý “volnomyšlenkář” a levičák. Jeho definice “slovanského
ducha” v australském veřejném životě si zaslouží
pozornosti: “Je to technika, jak vyložit akci jednoho
člověka, který to myslí dobře, jako špatnou, a také
jak polopravdy a někdy úplné nepravdy vyložit jako
důvody, které vedou k tomu, že jistá společnost jedná
tak a ne jinak.”
Doufáme, že jsme co nejpřesněji vystihli tvrzení
profesora Wrighta, jak je vyjádřil v tisku. Musíme
řípi, že jsme překvapeni, že profesor Wright, jinak
známý jako zastánce svobody a všeho, co je na de
mokratickém životě nejlepšího, se zcela dobrovolně
zapletl do kontroverse, z níž není ústup tak lehký.
Wrightova definice “ducha slovanského” je totiž vpletena v kontroversi závažnější, než je jenom “slovan
ský duch”. Profesor Wright je totiž jeden z austral
ských intelektuálů, který' obrací oči v sloup a
vyrábí pěnu u úst, kdykoli slyší slovo “antikomu
nista”. Profesor Wright také není výjimka. Jsou
mnozí, kteří si přečtou nebo vyslechnou to i ono, a
pak smutně zakroutí hlavou: “Ano, je to pravda, je
nom je škoda, že ten člověk je takový antikomunista.”
Ať se to zdá sebegrotesknější, být znám jako protikomunista je na Západě handikap.
Wrightova hloupá a nepředložená insinuace byla
jednou z dlouhé řady hloupých výroků tohoto pro
slulého levičáka na melbournské universitě. Je jed
nou z episod dlouhého a tajeného boje, který zuří
na melbournské universitě už několik let: je to boj
o duši australského studenta.
“Slovanský duch”, o němž tak opovržlivě mluví
profesor Wright, byl zanesen na melbournskou uni
versitu hlavně zásluhou československého exulanta
docenta Františka Knopfelmachera, který dnes patrně
platí za předního bojovníka proti komunismu na zdej
ší universitě. Knopfelmacher je bojovný liberál, kte
rý věří, že nepřítel má být potírán tam, kde se obje
ví. Více než před rokem jsme uveřejnili v HD sloupek,
nazvaný “Spiknutí proti svobodě”, ve kterém jsme
mluvili o vyšetřující komisi, která měla za úkol ob
jasnit činnost komunistických souputníků na mel
bournské universitě.
Komise skončila vyšetřování a vydala o tom zprávu,
která nikdy nebyla zveřejněna (ačkoli byla dána na
vědomí akademickým údům university). Hlavní ko
munista byl v ní označen jako “levicový demokrat”
a všechno ostatní bylo ututláno. Nic nebylo veřejnosti
řečeno o dalším “levičákovi” z melbournské univer
sity Milnerovi, který prostě uprchl na Východ.
Skandál na melbournské universitě byl už venti
lován patřičně v Sydney. Vlivný týdeník “Bulletin”
nadepsal svoji zprávu o poměrech na melbournské
universitě “Souputničký rasism?”, melbournský stu
dentský časopis Farrago přidal k tomu pepřený ko
mentář:
“Profesor Wright zakončil svůj výkon na strán
kách týdeníku “Nation” zmínkou o “slovanském du
chu” v činnosti Australské společnosti pro kulturní
svobodu” (v níž je dr. Knopfelmacher předním čle
nem - pr.). Chtěl by snad profesor Wright předsedat
výboru pro neaustralskou činnost, aby nás uchránil
těchto cizích a ošklivých vlivů?”
Obává-li se profesor Wright tolik “slovanského
ducha”, měl by se obrátit především do vlastních řad
obhájců arijského australanství: jména jako Bukowski
a Tripovich nezaručují zřejmě australské vlastenectví
Labour Party, o něž se profesor Wright tolik stra
chuje.
Vážnější než hra se jmény je však toto: že je do
sud možno válet v blátě protivníka, který náhodou
nesouhlasí s pacifistickými a pošetilými názory pro
fesora australské university. Lidé jako Wright pomi
nou. Na australském vysokém učení však zůstane
skvrna. A zbytečně.
jun
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BUDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ
(Pokračování se str. 1)
Po 132 Letech fran
couzského panství se Al
žírsko stalo svobodným
státem v červenci 1962.
A, jak už to bývá, bě
hem několika hodin si
jeho vůdcové leželi ve
vlasech.
Touha po osobní mo
ci v tom hraje svou roli,
ale nejde jenom o ni. Jde
také o zápas mezi vůd
čí skupinou, která vlast
ně měla podle “všech
pravidel” národní revo
luce zajít s její druhou
fází, a skupinou, která je
pro třetí a konečnou fá
zi typická.
První skupinu repre
sentuje prozatímní vlá
da s min. předsedou Ben
Kheddou, druhou před
stavitelé armády, jejichž
jménem mluví náměstek
ministerského předsedy
Ben Bella. Na jedné stra
ně tedy stojí politická, na
druhé vojenská větev od
boje.
Bud ová n í

Francií a výměnou za
okamžitou samostatnost
dal ústupky, o nichž jsme
se zmínili výše.
Aby zabránil dalšímu
ničení a uspíšil přechod
od zabíjení k budování,
uzavřel také dohodu s
OAS. Zaručil v ní evrop
ský majetek a beztrest
nost za gangsterismus evropských teroristů
Ben Khedda se domní
vá, že dlouhodobé zájmy
nového státu žádají ne
populární kompromis. Je
si vědom toho, že bude
jeho země potřebovat v
první etapě svého ' svo
bodného vývoje pomoc
zvenčí, a že jí takovou
pomoc může nejlépe po
skytnout právě Francie.
Ben Khedda se chce
prostě dát co nejrychleji
do positivní práce.

Účtování

Ben Bella (má za sebou čtyři roky ve fran
couzském vězení) a vo
jenská složka odboje vidí
celý problém úplně jinak.
Jejich názor je ovliv
něn několika faktory. Al
žírská osvobozenecká ar
máda bojovala 7 let a
8 měsíců, aby se zbavila
francouzských mocipánů,
a jakýkoli kompromis s
bývalým nepřítelem se
zdá jejím velitelům té
měř vlastizradou. Rozdíly
mezi Ben Kheddou a Ben
Bellou pak nebude rov
něž lehko jen tak smazat.
Ben Khedda si vzal za
svůj vzor Burguibův umírněný "gradualismus”,
Ben Bella Nasserův radi
kalismus. Ben Khedda
chce i za cenu kompro
misu budovat, Ben Bella

a armádní velitelé chtějí
nekompromisně účtovat.
Zápas o moc není ještě
u konce. Ben Bella má
za sebou armádu a lido
vou podporu většiny Al
žírska, Ben Khedda fak
tickou moc a sympatie
svých kolegů v Maroku
a Tunisku.
Radikalismus je však
obyčejně v bouřlivých
dobách přitažlivější než
umírněnost a rozvaha.
Radikál Ben Bella prav
děpodobně vyhraje. Jeho'
vítězství by mělo několi
kerý význam. Pro Alžír
sko by znamenalo proni
kavé socialistické refor
my a možná diktaturu,
pro svět nového neutrála
po. egyptském vzoru.
Pro Francii potvrzení
toho, že důsledky kolo
nialismu jsou přehořké.

Osud člověka

(Pokračování se str. 1) (neuspokojivého - pr.)
stavu ve službách, jsou
Pokles "návštěvnosti”
některé nesporné, např.
“Mezi důvody, které
Ben Khedda uzavřel
chřipková epidemie a
mír s de Gaulleovou se uvádějí na vysvětlení
vrtkavé počasí.
V kadeřnictví pokles
la návštěvnost, protože
se na trhu objevily nové
chemické přípravky a že
ny si upravují jednodu
ŠŤASTNOU CESTU
ché účesy stále více do
přeje Joseph Majer z Arizony
ma, což je správné.”
Přítel Berty Ženatý napsal a v Hospodáři
Helena Rubinsteinová
byl nedávno vytisknut článek ve kterém dával tu zřejmě zasáhla do so
rady krajanům jak se mají chovat po dobu cialistického
plánování
jejich návštěvy ve staré vlasti. Dal též několik "návštěvnosti”.
příkladů jak nevinní lidé se dostali do nepříz
Ani chřipka ani sanivé situace. K tomu si dovoluji podotknout, moucká kosmetika však
že vláda republiky v každém ohledu vychází ani Rudému právu ne
krajanům laskavě a trpělivě vstříc, a hledí, aby stačí k vysvětlení stíž
se vrátili do USA úplně spokojeni...
ností spotřebitelů. Viní
Jestliže vaši přátelé a známí si na něco stě proto národní výbory:
žují, nedivte se. To jest již v naší krvi! Jedině
"Ale některé národní
tím způsobem se dělá progress a chyby se po
výbory a podniky přidá
praví. Klidně stížnosti vyslechněte, ale vlast
vají k oněm důvodům
ních úsudků se vyvarujte. Najdou se vždy li
ještě problémy souvise
dé kteří vaše slova nepochopí, dají jim jiný
jící s technikou ("je za
význam, anebo je zlomyslně schválně překroutí.
staralá a nepočetná”), s
Hlavně však nepřilévejte olej na oheň! Nemíst
dodávkami
materiálu
nou poznámkou že v Americe je to též takové
("není
ho
potřebné
nebo ještě horší nikomu nepomůžete. Nejste-li
množství”) atd. . . .”
za tu hanu někým placen, ani vy s tím nezíská
Stroje zahálejí
te, naopak staré vlasti uškodíte! Může se stát
například, že si někdo z posluchačů řekne: "Tak
Jenže i tento rub má
vida! — Nás v J. Z. D. popohánějí, abysme ví svoji nevábnou líc. Za
ce bramborů vypěstovali, v továrnách nás nutí se citát z Rudého práva:
abysme více vyrobili, a ono to v té bohaté
"Při sháňce, jaká je po
Americe je ještě horší! Tak co tady bláznějí? nových strojích pro služ
— Ode dneška se tak honit nebudu. — Ať se by, zdá se skoro neuvě
dře jiný!” Doufám, že čtenář pochopí jakou řitelné, že by někde moh
škodu ta nesprávná a hloupá poznámka republi ly nové stroje zahálet.
ce udělala... O své americké dolary se neboj
A přece tomu tak bylo
te. Při příjezdu udejte správně mnoholi jich
v Praze, v Plzeňském
máte, zapíší vám to do knížky a pokaždé když
kraji a ještě i jinde, kde
dolary za koruny měníte, zase vám to do kníž
se nové stroje povalují
ky potvrdí... Ani cent na tom neztratíte a
i několik let . . .”
nikdo vám do kapsy nepoleze aby se přesvědčil
Výsledkem je, že sí ani
mluvíteli pravdu. Dělá se to proto, aby se za
mohovitý
občan nekoupí
mezilo vývozu korun, které by vám v Americe
to,
co
si
žádá, protože
nebyly nic platné ...
(Pravopis originálu)
stát
není
schopen
zorgaHospodář, West Texas, USA, 1.června 1962
nizovat výrobu

-Naše rovy-

A pokud jde o onu
proslulou "honbu za do
larem”, i o tom se lec
cos dočteme v socialis
tickém podání Rudého
práva:
"V prvním čtvrtletí
1962 se zvýšila úrazovost
takřka ve všech výrob
ních odvětvích a došlo
i ke zvýšení její závaž
nosti . .
Důvod je tento, a je
to "kapitalistický” důvod
nade vši pochybu:
Honba za korunou

"Pracující nejsou vždy
v dostatečné míře sezna
mováni s předpisy o ochraně a bezpečnosti prá
ce v konkrétních pracov
ních podmínkách určité
ho provozu.
Leckdy se stává, že se
bezpečnostní
předpisy
porušují ve snaze dosáh
nout co největšího efek
tu - a mlčky to trpí jak
odpovědní pracovníci v
závodech, tak i sami pra
cující, kteří se snaží do
sáhnout vyššího výdělku
i za cenu určitého risika . . .”
Stačí zvážit osud člo
věka: tam i tady. Tady
možná menší shon a lepší
služby. Tam shon za vý-

Paisley Home Furnishers
P t y. L t d.
prodají krajanům se zvláštní slevou
nábytek, elektrické spotřebiče a vše pro dům
110 Milleťs Rd., North Altona, Vic.
telefon 66 6281, večer 57 6585

UPOZORNĚNÍ MILÝM HOSTŮM
Společný pobyt krajanů v Green Gables ve
Warburtónu, spojený se zábavným večírkem, kte
rý byl plánován na víkend 4. a 5. srpna tr., se
odkládá o dva týdny, tj. na 18. a 19. srpna tr.
Naším čestným hostem bude dr. V. V oříšek,
který povede zábavnou stránku večera. Prosíme
o reservování pobytu. Telefon: Warburtori 2077.
Zdena Pospíšilová

ZE DNE NA DEN
9.7. Při protivládní de shingtonu k jednání s Ho
monstraci v burmském lanďany o Západní Nové
hlavním městě Rangúnu Guinei.
bylo zabito 15 studentů. 12.7. Z Nového Zélandu
—V marockém Rabatu se byli vypovězeni sovětští
koná konference prozatím diplomaté pro špionáž.
ní alžírské vlády s oposičZ Francie a z Británie
ní skupinou Mohameda —
byly přenášeny do Spoje
Ben Belly.
ných států televisní obra
— Tzv. “Mírová rada” po zy pomocí americké dru
řádá v Moskvě “Odzbro- žice.
jovací a mírový kongres”. — Oddíly Spojených náro
Hlavním řečníkem byl Ni- dů obklíčily Elizabethville.
kita Chruščov. Kongresu
se účastní mj. také dele 13.7. Britský ministerský
předseda Macmillan pro
gace Albánie.
— Indické oddíly odřízly pustil 7 členů vlády a na
v Kašmíru čínské komu hradil. je mladými poslan
nistické jednotky, které ci. Mezi propuštěnými je
překročily hranice. Situace bývalý ministr zahranič
se brzy změnila, a Indové ních věcí a financí Selwyn
byli donuceni poslat posi Lloyd. Butler byl jmeno
ly. Číňané si stěžují na in ván náměstkem předsedy
vlády. Brzy nato dokončil
dickou agresi.
Američané
detonovali Mecmillan čistku propuš
ve výši 200 mil vodíkovou těním dalších 9 ministrů.
15.7. Malajský minister
bombu.
— Laoská koaliční vláda ský předseda Tunku Abse vyslovila pro neutra dul Rahman odletěl do
Londýna k jednání o fe
litu.
10.7. Mluvčí americké vlá deraci Malajska se Singa
dy oznámil, že západní purem a Severním Bormocnosti zamítly sovětský neem.
návrh, aby americké, brit 16.7. Sovětský svaz za
ské a francouzské jednot mítl západní návrh na
ky v Západním Berlíně konferenci 4 mocností, kte
byly vyměněny za jednot rá by se zabývala způso
ky jiných členů NATO a bem, jak zabránit srážkám
jednotky československé na hranicích Západního a
Východního Berlína.
a polské.
— Generál Franco sestavil — Na ženevské odzbrojonovou španělskou vládu, vací konferenci se sovět
kterou západní pozorova ská delegace vyjádřila, že
telé popisují jako libebrái- je ochotna se přiklonit k
západnímu návrhu na vše
nější.
11.7. Zvláštní indonéský obecné odzbrojení.
vyslanec Adam Malik od 17.7. Francouzský parla
letěl z Djakarty do Wa- ment odhlasoval důvěru
vládě, ktrá žádala peníze
dělkem a shon za služ na atomové zbrojení.
— Chruščov propustil ve
bou.
doucího sovětského dele
Nikdy nebyl rozdíl gáta na ženevské odzbromezi komunismem a ka jovací konferenci Semjopitalismem změřen vý na Tsarapkina.
17. 7. V Perú byl proveden
razněji na výlučně lenin úspěšně puč. President byl
ské základně.
vm zatčen.
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CESTU?

LETADLEM — LODÍ — VLAKEM — AUTOBUSEM

naše cestovní kancelář zajistí Vám nejspolehlivěji všechny jízdenky i pobyl

GREYHOUND TOURIST BUREAU
138, ELIZABETH STR., MELBOURNE - CITY
Telefon MF 8823 - MF 8824 - MF 8825
Cestujte do ciziny na deposit
Do Londýna £ 33, Říma £ 26, Paříže £ 32, New Yorku £ 29, San
Franciska £ 25, Rio de Janeiro £ 53. Zbytek doplatíte v měsíčních
splátkách £ 10 až .20.
Ochotně sdělíme jakékoli informace o cestách
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ČESKOSLOVENSKO
— Ministerský
předseda
Viliam Široký měl slav
nostní vzpomínkový pro
jev při výroční tryzně za
vyhlazenou obec Ležáky,
zničenou nacisty. Vzpo
mínkové slavnosti se účastnilo 50.000 lidí.
— Stranická a vládní de
legace, vedená Antonínem
Novotným, byla na agitačním zájezdu na sever
ní Moravě.
— Zdeněk Fierlinger vedl
československou
parla
mentní delegaci do Velké
Británie. Britský tisk pro
jevil větší smysl pro dě
jiny než britští hostitelé
československého quislinga. Titulky z Timesů:
“Parlament místo gumo
vého razítka!” Daily Herald: “Podivný host - ne
náviděný jako zrádce!”,
Daily Mirror: “Viděl umírat svobodu a pomá
hal ji vraždit!”, Daily
Mail: “Bojkot poslanců!”
— Anglické divadlo Old
Vic je na zájezdu v Česko
slovensku. Hraje v praž
ském Smetanově divadle.
Repertoár:
G. B. Shaw:
Svatá Johanka, Shakes
peare: Romeo a Julie.
—Tajemník
Ústředního
výboru KSČ Bruno Koehler přiznal v projevu, že
důlní katastrofy na do
lech Hlubina, Nosek a
Dukla, stejně jako želez
niční neštěstí ve Stéblové
u Pardubic byly zaviněny
nedodržováním
bezpeč
nostních předpisů. Počet
mrtvých při těchto katas
trofách: přes 300 životů.
— Americký občan J. K.
Wood z Kalifornie byl jedenapůlmilióntým
náv
štěvníkem Československa
ze zahraničí.
— V Praze byla podepsána dohoda o spolupráci
mezi Karlovou universitou
a universitou v Bukurešti.
Za Karlovu universitu podepsal rektor dr. Jaroslav
Procházka.
— Komunistická Čs. spo
lečnost pro šíření politic
kých a vědeckých znalos
tí slavila 10. výročí trvání.
Společnost uspořádala za
dobu svého trvání 800

VE ZKRATCE

tisíc přednášek, jichž se cházková a básník Kamil
zúčastnilo čtyři milióny Bednář slavili s členem
posluchačů. Výsledky za Národního divadla v Pra
tím zřejmě veškeré žádné. ze Rudolfem Deylem ml.
— Národní výbor hlavní “padesátku”.
ho města Prahy vypsal — Ve Vysočanech v Praze
architektonickou soutěž na vznikl požár v továrně
návrh novostavby na mís “Technoplyn”, který se
tě vedle pražské Staro- rozšířil do tak nebezpeč
městské radnice, “které ných rozměrů, že byli enemůže trvale zůstat v ny vakuováni obyvatelé jedné
nějším stavu”. Návrh mu části Vysočan, protože
sí “respektovat historické hrozilo nebezpečí výbu
pozadí”, a městský národ chu. Sousedící továrny
ní výbor žádá, aby nová zastavily práci a doprava
budova měla zasedací síň byla řízena odlehlými upro 200 osob, stálou vý licemi.
stavní síň, informační stře — V berounské pekárně
disko, klubovny, společen pěstovali “líbivou odborář
ské místnosti a sekretariát skou politiku” vedoucí A.
primátora.
Šedivý (bývalý majitel) a
— Koncem června se ko Jiří Ponec, kteří pekli jem
nalo na pražském Hradě né pečivo, které přednost
“již tradiční” setkání čs. ně rozdělovali osazenstvu
mládeže s představiteli jako deputát. Spolupra
strany a státu. Početná coval s nimi k úplné spo
vládní delegace se setkala kojenosti všech zaměst
s 600 absolventy střed nanců odborář B. Malý. B.
ních, odborných a učňov Malý dostal 5 měsíců, A.
ských škol v sálech Bel Šedivý a J. Ponec dostali
vederu a Míčovny. Z po po 8 měsících.
hlavárů byli přítomni: Ba- — Koncem června skončil
cílek, Dolanský, Hendrych, XIII. Mezinárodní filmový
Novotný, Široký, Jankov- festival v Karlových Va
cová, Strechaj, Dubček, rech. Závěrečný projev
Koucký, Slavík, Plojhar, měl ministr školství a uNeumann, Kyselý, Kahu- mění dr. F. Kahuda. Roz
da, Zupka.
hodnutí poroty vyhlásil
— Zvláštní soutěž pořá předseda
A. M. Brousil.
dají pracující na čs. do Velkou cenu festivalu zís
lech, “kde se již více než kal sovětský film “Devět
polovina horníků v 1.224 dní jednoho roku”, což by
kolektivech snaží získat lo přijato spontánním po
název XII. sjezdu KSČ.” tleskem. Dvě další hlavní
— V pražské státní tiskár ceny byly uděleny britské
ně železničních jízdenek mu filmu “Kapka medu”
přišli k zničení na 18 mě režizéra T. Richärdsona a
síců a na jeden rok ne italskému filmu P. Pasolijmenovaný náčelník tis niho “Accatone”. Britský
kárny a předseda závodní film “Kapka medu” (Tas
ho výboru, kteří v souhla te of Honey) se hraje v
su s kolektivem šmelili s československých biogra
jízdenkami a s prémiový fech s nápisem “Vyprodá
mi fondy a sanovali tak no”).
zájezdy zaměstnanců na — V Gottwaldově údolí v
Slovensko a do Maďar Líšni se konala mírová
slavnost, na které mluvil
ska.
— Kulturní jubilea: Sta tajemník ÚV KSČ Jiří
nislav Neumann, člen či Hendrych za přítomnosti
velvyslance
nohry Národního divadla sovětského
slavil “šedesátku” spolu s Zimjanina.
filmovým hercem Václa — ÚV KSČ konal v Praze
vem Trégrem. Spisovatel konferenci pracovníků spo
Miloš Fábera a nezaslou lečenských věd. Hlavní
žilá členka opery Národní referát přednesl Vladimír
ho divadla Slávka Pro- Koucký, tajemník ÚV K-

Nepříjemná hra na prknech pražského divadla

Pohoršení nad Vendulkou
Od té doby, co napsal rozčarovaný nadšenec Pavel Kohout hru "Říkali
mi soudruhu’’, ve které zaplavil jeviště slušnou dávkou stranického bahna
(se šťastným koncem, samozřejmě), neměla komunistická divadelní kritika
tolik příležitosti distribuovat tolik síry a plamene jako na hru jiného věr
ného komunisty (a humoristy) Ludvíka Aškenazyho. Jeho hra se jmenuje
"Vendulka” a hraje ji pražské Komorní divadlo s velkým úspěchem. Asi
se osvědčuje stará pranostika, že co zavrhne kritik, uchvátí s nadšením
divadelní ředitel.
Známe tvorbu soudru
ha Aškenazyho. Můžeme
proto s jistotou říci, že
jeho hra není předehrou
ani polnicí. Je to konverzačka s kusem toho, "co
si lid dnes žádá”.
Proč byla napsána?

Aškenazy je literární
nádeník. Smolí-li dnes
hru, která nevábí vlád
noucí kritiku, buďme
jisti, že to je příznak dra
maturgický, ale ne dra
matický. Jeho "Vendulka”, jak poznáme, není
zajímavá sama o sobě,
ale je zajímavá proto, že
ji někdo schválil, někdo
jiný nastudoval, a opět
jiný shlédne.
"Vendulka” je totiž
kuchyňské drama v sou
časném československém
pojetí.
Děj je strašně zapekli
tý. Ale máme to přímo
z Prahy (Literární novi
ny z 23. června tr.), že
SČ a jeden z příštích moc
nářů ČSSR.
— Svobodné slovo uveřej
nilo článek o čs. džezu, ve
kterém označilo za nejlep
ší soudobé džezové kom
ponisty a hudebníky v ČSSR K. Velebného, J.Konopáska, P. Staňka a M.
Pilara, manžela prvotříd
ní džezové zpěvačky E.
Pilařové, která působí v
kabaretním divadle “Se

Pan Hluchavka.... měl pět hektarů a tři
děti. Byl to poctivý rolník a otec. Nejstaršího
syna Josefa vydržoval na studiích hezkých pár
roků. Dřel od noci do noci jen proto, aby
měl potomka inženýra. Dočkal se toho těsně
před válkou. Toho mladšího, Václava, dal zase
do učení. Tři roky si starostlivý táta odříkával
fajfku, jen aby to nějak přetloukl, než se z
Václava stane zámečník. Nejmladší dcera Anna
se vyučila švadlenou. V osmačtyřicátém odjela
za bratry do Prahy a rok nato se provdala .. .
Pan Hluchavka zůstal na stará kolena v na
ší vesnici jako kůl v plotě. Přitom však šťasten,
protože Josef pracuje na ministerstvu, protože
Václav je mistrem v dílně, protože Anička je
manželkou lékaře. Zedřený, neschopný sedm
desátník dal pole do družstva a požádal stát

děj se odehrává v rodin
né vilce (asi na Spořilově nebo na Hanspaulce),
kde žijí v klasické míro
vé koexistenci bývalý
československý generál a
jeho pucflek, domovník
"málem zakládající člen
strany”.
Rodinná tajemství
Generál ovšem není obyčejný "naftalín”, ale
generál - vojenský lékař jako spisovatel Langr, se
sklony k filosofii, a vů
bec byl počat jako šesté
dítě chudého ševce - vlastně socialista. Do
movníkův dědeček byl
zase šlechticem, který po
čal proletáře. Aby všech
no bylo zachováno na
manželských vahách, ob
jeví se později, že titul
ní hrdinka, Vendulka,
byla počata jistým mo
drookým rudoarmějcem,
který právě ve dnech osvobození a jásání míjel
osvobozenou
rodinnou
vilku.
Temná minulost

zajde k domovníkovi na
koňský guláš ...”

Celkem nezáleží na
tom, co se vlastně stalo
s Vendulkou, jíž autor
určil náhodnou a tragickou smrt. Záleží na tom,
že Aškenazy sáhl po
problému "vyakčněného”
generála a starého ko
munisty, kteří oba nako
nec přijdou na to, že se
dá žít vedle sebe bez tříd
ního boje a třídní nená
visti.

Falešné pojetí
Literární noviny hru
odsoudily jako "hru vy
myšlenou, uměle sestro
jenou, založenou na fa
lešném, bizarním literátském použití spousty za
jímavého psychologické
ho materiálu ...”

Podobně
Svobodné
slovo z 23. června zakon
čilo svůj divadelní refe
rát:
"Přišlo tu na scénu dí
lo nedomyšlené, nehoto
vé. Má půvabně napsaná
místa, ale jen napsaná,
má dovedně zkonstruo
vané situace, ale jen
zkonstruované. Tím vý
razněji pak vyvstává z
celé hry staroba a noc..”

A pak přijde pravý
klasický problém:
"... Tenhle zakládají
cí člen komnistické stra
ny (domovník - pr.) za
střelil kdysi na Sibiři na
I Svobodné slovo však
rozkaz generála rudoarmějce, který ležel zraně připouští, že Aškenazyho
hra není tak špatná a ne
mafor” v Praze.
Č/FEC ný na dvoukolovém vo hotová. Objevilo v ní
zíčku. Z kobylky, která
vozíček táhla, si tehdy "líbezně znějící dívčí vo
udělali oba guláš, a to lání plné dnešního mlá
jim zbylo i teď, kdy se dí” a "melancholii”, ale
poměry obrátily, kdy je jak prý se dá drama na
o podporu "z milosti”. Za pár týdnů dostal
generál dožívající outsi pochod, "scénu zaplaví
"výměnek”: 267 Kčs měsíčně.
der a domovník kádr, deprese”.
Uplynul rok, dva, pan Hluchavka přestal
Divadelní rozumář ze
přestože straně hlásil
držet králíky, kozu a slepice, protože už ne
poctivě své předchozí Svobodného slova hlubo
měl sil hospodařit dál ani "v malém”. "Požá
ce rozvažuje:
provinění.
dejte o zvýšení důchodu’’, poradili soucitní sou
"Proč se tu mladí neŽijí svorně — odpusť
sedé, když bylo znát, že nemá mnoho na útra
me si, co jsme si — ve vzepřou, proč domovník,
tu ... "Zatím musíte počkat”, řekli mu na Ovile a generál si občas
(Pokračování na str. 7)
NV a přidali argumenty: "Pensi jsi neplatil a
pak — máte přece dobře situované děti”. A
Provádíme veškeré práce optické
hned mu vypočetli: "Josef s manželkou vydělá
vají téměř 4.000 měsíčně dohromady. Václa
přesně, rychle a za levné ceny
vova rodina téměř také tolik, Anička a její man
žel nejsou také o nic pozadu. A dětí přitom
2. poschodí
mají poskrovnu. Když vám každý pošle, dědo,
alespoň stokorunu, tak . . .”
6 A Elizabeth St.
"No jo, ale oni nic neposílají”, kápl pravdu
Melbourne - City
pan Hluchavka. "Tak nic, tak je k tomu při
Telefon MF 3256
mějeme’’, nabídl se ochotně referent. "I to to”,
zalomil zděšeně pan Hluchavka rukama. "Jen
to ne, to bych nepřežil, aby děti musily pla
Přijímáme objed
tit na tátu ...”
návky také poštou
Tragedie americká nebo neamerická?

Neamerická tragedie
Theodor Dreiser je americký klasik, kterého
si komunisté co nejdříve přeložili, aby ukázali
zhoubu kapitalistického systému. Mladá fronta
z 21. června tr. otiskla nefalšovanou, neliterární a neamerickou. O panu Hluchavkovi:
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Právo
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

obrany

Ve stínu jaderných bomb

Před čtrnácti dny explodovali Američani vodíkovou bombu několik set kilometrů nad li
chým oceánem.
Na Havaji, vzdálené 750 mil, se na okamžik změnila noc v den. Pět tisíc mil od místa vý
buchu, až na Novém Zélandě, viděli lidé ohňostroj žluté, zelené a oranžové barvy. Radiové spo
jení v Tichomoří bylo na nějakou dobu přerušeno.
Američani provedli svůj pokus, který jim měl říci, je-li jejich radarový řetěz vůbec k něčemu,
a dá-li se atomovou explosí ve velké výšce čelit blížícím se raketovým střelám.
O "OTEVŘENÝCH RENEGÁTECH”
Vědci budou hloubat nad novými poznatky, vojáci plánovat novou strategii a politici nové
Nacionalisté v dělnickém hnutí pošlapávají svý
mi činy základní zásady proletářského internaciona možnosti nukleární diplomacie.
lismu a ignorují praktické výsledky, jež z nich ply
Běžní občané světa se obě si uvědomují, že by nepokusil na samém pra ke svým cílům, jednak
nou. Donuceni se ospravedlňovat, překrucují zásady budou znovu ptát, je-li útok proti nepřátelským hu porážky vytáhnout upřímné lidi, kteří svou
proletářského internacionalismu a jejich revoluční
smysl. Nezřídka redukují proletářský internaciona to všechno opravdu mož městům přivodil odvetný kaštany z ohně útokem naivností vlastně přivo
proti americkým městům, lávají právě to, čemu se
lismus na všedemokratické zásady rovnoprávnosti né, a kolik času asi ještě útok stejného druhu.
a pod rouškou takto vykleštěného “internacionalis zbývá jim a světu.
Tato útěcha v hrůze a je stejně nemyslitelné, snaží zabránit — zhou
mu” se snaží protlačovat sobecké, nacionální zájmy...
není příliš přesvědčivá. že by Američané v tako bu lidstva.
Sen civilisty
Nahrávají do rukou otevřeným renegátům, kteří
vém případě neodpově
Veřejné mínění
výslovně mluví o tom, že internacionalismus “za
Srážka
Úkolem vojáka není
děli stejným způsobem.
staral”, a kteří doporučují místo něho zkrachovaný
Jejich zbraní je tzv.
nacionalismus, jenž připravil dělnickému hnutí už zabránit válce, ale vést
Nepodaří-li se jedné
Klacek a politika
tolik porážek. Hrají do rukou imperialistům, kteří válku. Je proto přiroze ze sporných stran získat
"veřejné mínění”, jejich
Civilista vidí v nu slabinou fakt, že se s
využívají kdejaké záminky k pomluvám a štvanicím né, že se jeho uvažování
proti socialismu, a poškozují hrubým způsobem ne příkře liší od uvažování takovou technickou pře kleární zbrani naději na veřejným míněním počí
vahu, která by přinutila
jen společnou věc socialismu a komunismu, nýbrž
ukončení všech válek, vo tá jenom ve svobodném
"pouhých” civilistů.
soupeře ke kapitulaci bez
i zájmy vlastních zemí a národů.
Nová mysl, květen 1962
Obyčejný smrtelník v jediného výstřelu, kon ják zbraň k jejich vyhrá světě.
ulici uvažuje o tom, je-li flikt bude vypadat podle ní, politik prostředek k
JAK SE "VYRÁBĚJÍ” ZNÁMKY
Kdyby se člověk do
nastolení rovnováhy sil,
odborníků
vedl od toho všeho ně
Ministerstvo dopravy a spojů vydalo příležitost s ohledem na nevyhnu amerických
po případě k dosažení
nou známku hodnoty 1.60 Kčs, která připomene, že telné katastrofální ná asi takto:
jak odtáhnout a podívat
svých politických cílů.
naši fotbalisté se probojovali do finále světa v Chile. sledky vůbec možné, aby
se opravdu neosobně na
1.
Sovětské
rakety
ude

Aby známky bylo možno vydat v termínu co nejV očích amerického po
se
našel
šílenec,
který
by
celou lidskou historii
ří
proti
americkým
cí

kratším, byla použita rytina čs. příležitostné znám
litika musí být jeho
(včetně dnešního jader
ky hodnoty 1.20 Kčs k mistrovství světa, která vyšla vyvolal nukleární válku. lům a způsobí těžké ztrá
"nukleární klacek” ales
5. února. V neděli 17. června večer po finálovém Z jeho hlediska je exis
ného zbrojení) získal by
typoň takový, aby zahnal
zápase začal rytec J. Goldschmied vyrývat text “CSSR tence nukleárních bomb
ucelený obrázek.
2. Spojené státy odpo
ve finále”, který je vkomponován do rytiny již
chuť komunistického po
něčím
současně
zhoub

ví
zbývajícími
silami
Viděl by milióny "dos
hotové, a současně připravil i rytinu nového hod
litika k použití sovětské
notového označení. Dne 18. června se v Tiskárně ným i blahodárným.
(všechno nemůže být zni
pělých dětí”, naprosto
ho "nukleárního klacku”.
spojů začalo s kalením, chromováním a velmi zdlou
Představa
jaderného čeno jedním úderem) a Ideálem obou stran je neschopných uspořádat
havým moletováním, které skončilo 19. června v
rovněž těžké
poledne. Odpoledne pak byl zahájen tisk nových zná masakru ho přirozeně dě způsobí
ovšem klacek tak velký, slušně vlastní záležitosti,
ztráty.
sí.
Ale
právě
ta
totální
mek, které byly 20. června už k dispozici na poště
aby se jeho pomocí da které po staletí pomocí
v Praze v Jindřišské ulici...
hrůza v něm současně
3. Všechno bude zá lo diktovat.
svých ničivých hraček a
Lidová demokracie, 20. června 1962 vzbuzuje naděje, že k ně ležet na tom, komu na
ve
jménu svých pošeti
Vedle názoru obyčej
PO ČEM TOUŽÍ AMERICKÝ MILIONÁŘ
čemu takovému vůbec konec zůstanou síly ke
ného civilisty, vojáka a lých hesel rozbíjejí jed
Kubánský pomeranč je druh, který jsme dosud dojít nemůže, a že se konečnému úderu, kte politika třeba zazname no po druhém jako cí
u nás nepoznali. Po druhu jaffa z Libanonu nebo možná přiblížil konec rý srazí protivníka na
nat také názor oné sku nové vojáčky.
z Kypru, či blondi z Izraele^ oba se silnými kůrami všech válek.
kolena. I poražená vláda piny lidí, která vzala na
Návrat na svět a ke
a s chutí nahořklou až sladkokyselou, po italském
však nemůže být zničena,
Skutečnost vojáka
paternu nebo řecké či messinské mandarince se sla
svá bedra záchranu lid skutečnosti by ho však
protože někdo musí být
bými kůrami s chutí ostře citrusovou, objevil se u
stva, a běhá po světě s přivedl zpět k neradost
Voják, na rozdíl od ci schopen požádat o mír.
nás dosud neznámý druh pomeranče z Kuby. Svým
plakáty
proti atomovým nému poznání, že napa
vzhledem se lišil od dosud známých. Kulatý s hlad vilisty, neuvažuje o tom,
Ani tato
roztomilá pokusům, hlavně proti dený nemá jinou volbu
kou a skvrnitou kůrou. Řeklo by se - nevábného je-li
nukleární
válka idylka ani předvídaná
vzhledu. A přece po tomto pomeranči touží americ
americkým
atomovým než se bránit, jak nejlé
ký milionář... Kubánský pomeranč si našel spolehli možná nebo nemožná. imunita měst nevypadají pokusům.
pe dovede, a že na tom
Voják ji považuje za ne přesvědčivě.
vě cestu na náš stůl a tam už zůstane ...
Tato
skupina
zahrnuje
nemohla nic změnit ani
Svobodné slovo, 20. června 1962 vyhnutelnou.
Je téměř nemyslitelné, jednak komunisty, kteří doba nejhroznějších nuk
Americký
generální
......... A PO ČEM NETOUŽÍ
že by se Sovětský svaz ji prachsprostě využívají leárních zbraní.
-kwDne 18. června se objevil na redakčním stole me štáb vychází ze stejného
zi poštou bochník chleba. Je v igelitovém sáčku a předpokladů, ale má své
Jiří Pravda na britském jevišti
i s ním vložen do papírového pytlíku s nápisem Pše vlastní představy o tom,
ničná mouka polohrubá. Tento nápis však nesmí jak takový nukleární
nikoho oklamat, ani poměrně příjemná chlebová vů
ně, která z balíčku vane. Obsahem je půlka dvou- konflikt bude vypadat.
kilogramové veky žitného chleba - mimo veškerou
Jeho stratégové nepo
V Mekce britského divadla na West Endu byla premiéra nejnovější
pochybnost sraženého... Čtenář Josef Češka z No chybují, že k nukleární
vých Dvorů u Trutnova v přiloženém dopise sdělu
hry Aldouse Huxleyho "Genius a bohyně”, v níž hlavní roli hrál bývalý
střetnutí
dojde,
je, že tento chléb koupil dne 14. června ve 14.15 hod. mu
Novoaustralan a dnešní Staroangličan Jiří Pravda.
v samoobsluze na trutnovském náměstí... Odvolá domnívají se však, že to
Hru samotnou přijala pická huxleyovská hořká ny Jiřího Pravdy, Con
vá se na to, že jsme kritizovali některé mléčné jídel nebude střetnutí totální.
ny, jež nabízejí spoustu sladkého pečiva z bílé mou Podle nich bude útok ve anglická kritika se smíše komedie. Snad ještě víc stance Cummingsové a
nými pocity. Někteří kri utrpěla na jevišti proto, Paula Massieho...”
ky, ale biologicky hodnotný žitný chléb v nich té
měř nikdy nenajdete. Dále píše: “Přijde na to, če den proti čistě vojenským tikové zřejmě očekávali že je to dramatizace ro
“Ve všem, co Jiří Prav
mu vlastně autor článku říká žitný chléb. Má-li na cílům a vyhne se vel příliš mnoho, jiným se mánu, a že si autoři do da hraje, je silný a útoč
zdála
chaotická
režie
a
ji

konce
nevěděli
rady,
jak
ný styl.. .”
mysli hmotu, která je za chléb vydávána v ceně kým populačním středis
ní si zase jenom přáli, aby postavit dramatický konf
Kčs 5.20 za 2 kg a jejíž vzorek přikládám, tak ať kům.
“Jiří Pravda je skvělý
se konečně ve West Endu likt.
si takový chléb sní sám. Velmi pochybuji, že by on
jako profesor Maartens, a
Důvody?
Ani
jedna,
začaly
hrát
právě
takové
Jestli
se
však
hra
sama
sám dal přednost takovému chlebu před jakýmkoli
přinutí diváka věřit v gepečivem”.
Mladá fronta, 20. června 1962 ani druhá strana si ne hry, které začala uvádět neuchytí, nebude to vina niálnost genia ...”
herců.
Stačí
si
přečíst
společnost
Playhouse.
přeje úplné zničení celé
“Velkého fysika, zapo
SLUŽBA ZÁKAZNICTVU
Ale ať byly hlasy kri kritiky předních londýn
společenské struktury a tiků o hře samé rozličné, ských novin:
mětlivého jako dítě, je
Svěřila jsem Komunálnímu podniku města Pod
shodli se všichni v tom,
“Constance Cumming- hož zájem o logiku je
bořany do opravy elektrickou pečenku Remos. Bylo
že
Jiří
Pravda
ve
hře
sku

sová
jako profesorova že čistě teoretický, hraje pů
P
O
J
I
Š
T
Ě
N
Í
to 19. července 1960. Dosud není opravena. Prý pro
na ... a Paul Massie jako vabně Jiří Pravda .. .”
domů, bytů, podniků, tečně exceloval.
to, že nejsou nějaké duté nýty potřebné k dokon
Doufejme tedy, že je
Hrál v ní roli americké jeho asistent hrají výteč
Work. Compensation,
čení opravy. Proč se tedy dávají do prodeje takové
ho vědce ve dvacátých le ně. Ale je to Jiří Pravda den z nejlepších českých
aut, povinné ručení
elektrické spotřebiče, u nichž není zaručena oprava,
tech našeho století, trošku v roli sobeckého ale mi- herců na Západě se bude
ŽIVOTNÍ,
proč se hned při výrobě nepočítá s tím, že by bylo
úrazové a nemocenské směšného a duchem ne lováníhodného profesora, moci plně věnovat jediné
třeba zajistit dostatek náhradních součástek? Kou
přítomného, ale přitom který je ve hře nejcen pravé lásce každého her
odborně provede
pila jsem si Remos, abych si usnadnila práci v do
ce — jevišti, a nechá teukrutně sobeckého, tak nější ...”
mácnosti. Místo toho už dva roky usedá na ni prach
R.C. KUGLER
". režii se skvěle vy levisní řemeslo řemesl
jak
už
geniové
bývají.
v podbořanské opravně...
(Melb.) XL 2421
Genius a bohyně je ty rovnávají herecké výko níkům.
Zemědělské noviny, 16. června 1962

Kukátko do ČSSR

Genius a bohyně

23. 7. 1962

HLAS DOMOVA
Petr Den: Radost ve Veselí.

Edice Vigilie, Řím 1960

Radost v Melbourne
Maličké a jakoby nedůležité události, prožité ve Veselí, které bylo
prostředím uměle a umělecky vytvořeným, lze chápati jen tehdy, budeme-li jim rozumět jako heroickému rozhodnutí ke štěstí nad zejícím
kráterem dvacátého století. Pravou hrdinkou tohoto rozhodnutí byla
má babička, která za ním stála celou svou inteligencí a zvláště svým
srdcem. Pod svou sametkou ve vlasech, když byla doma, a pod svým
kokrhýlkem, když byla venku, byla ztělesněnou radostí, radostí ne sle
pou, ale přímo bojovně napřaženou proti ranám osudu, který ji a její
drahé nikdy nešetřil. V době, kdy se již začínaly kácet všechny hod
noty, v které věřila, v době, kdy již lidé přestávali toužit po vyšším, v
době, kdy již bylo nepopulární mnohé, co jsme později ke své škodě
zcela odhodili, dovedla babička smutek měnit v radost — asi tak, jako
nadějná zeleň rostlin dovede měnit dusík v životodárný kyslík. A ne
bylo jistě babiččinou vinou, že její svět zemřel. Radost ve Veselí, str. 8-9
Nedávno jsme si na
těchto stránkách postě
žovali, jak nám chybí
opravdu mužná a neplačtivá exulantská próza. To
jsme ještě nevěděli, že
Denova knížka vzpomí
nek byla už dva roky na
světě.
Její autor si byl vě
dom právě této bolesti
naší tvorby. A proto
hned předem napsal:
"Nenapsal jsem (Radost
ve Veselí - pr.) proto,
abych se poraženecky dí
val nazpět, jak by se slu
šelo na dobrého exulan
ta, abych se sentimentál
ně kochal minulostí . .
Proč ji napsal, mělo by
být zřejmo z hořejšího
citátu. Denova Babička
byla zřejmě zřídlem ra
dosti a síly, tak jako Ba
runčina babička byla pro
autorku přístavem zapo
mnění, úniku a smíření.

Svět Denova mládí už
dávno neexistuje. Byl to
svět, který autor nazývá
"světem určité části buržoasie, k níž se hrdě hlá
sí”, svět ze začátku to
hoto století.
Denův dědeček byl lo
kální cikorkový král, typ
uvědomělého
českého
podnikatele, který byl
pro český veřejný život
"důležitější ve Veselí než
ve Vídni”.
Ale královnou Denova
dětství byla nesporně ba
bička, která matriarchálně vládla nejen domác
ností, ale celým městeč
kem.
Její autorita nebyla ni
kdy disputována, snad
proto, že to byla autorita
velmi blahovolná a samo
zřejmá: "Někdo může
tyto poměry nazvat feu
dalismem, jiný prostě
láskou. Babičce starosti

Z ŘÍMA DO SANTIAGA
Není jasné, proč jsme nazýváni národem holubičím. V historii není nic, co by ten název vysvět
lovalo a v přítomnosti teprve ne.
Naproti tomu není žádnou záhadou, proč se zve
me národem muzikantů, neboť jsme měli Dvořáka,
Janáčka, Smetanu, Fibicha, R. A. Dvorského a ka
pelníka Viplera.
Ani tituly národa holubičího a muzikantského
nás však plně neuspokojují. Jsme jako ctižádostivý
australský majitel obchodu s koloniálním zbožím,
který otevřev desátou filiálku, stane se z vůle krá
lovské mezi českými okurkami, portugalskými sar
dinkami a dánským sýrem australským sirem.
Navíc jsme se taky pasovali na národ sportovců.
Vedle Antonína Dvořáka měli jsme Antonína Bra
dáče, vedle Josefa Suka Josefa Bicana a vedle Old
řicha a Boženy Oldřicha Nejedlého. Na neštěstí,
jak už to u nás bývá, národ sportovní rozdělil se do
dvou bratrovražedných táborů: na sparťany, kteří
táhli do boje za zpěvu “Sparto, Sparto, ty chloubo
Čechů všech”, a slávisty, jejichž chorálem bývalo
“Mně by se líbil Bican ve zlatém rámečku, Bokšaj,
Černý a Daučík na nočním stolečku...”.
Obě skupiny jsou agilní ve vyznávání víry a zbož
ně uctívají ostatky svých svatých. Všední tváře sparťanů nabudou osvíceného výrazu filatelisty, jemuž
byla, ukázána známka Mauritius, jakmile se někde
ozve posvátné zaklínání: Klenovec, Burger, Čtyřoký, Košťálek, Bouček, Srbek Fascinek, Zajíček,
Braine, Nejedlý, Kaloczay.
Slávisté naproti tomu připomínají křepčící derviše při zašeptání této velebné súry (nezaměňovat
se “sůrou” ve “velkém vápně”, za niž se píská pe
nalta): Bokšaj, Černý, Daučík, Průcha, Nožíř, Ko
pecký,Vacek, Šimůnek, Bican, Bradáč, Vytlačil.
Obě tato zmíněná zaklínadla jsou však uctívána
jenom uvnitř zmíněných sekt, nikoliv universálně.
Je jenom jedna “modlitba”, již oba tábory stejně
uctívají, při níž přívrženci obou sekt klesnou stejně
zbožně na kolena a obrátí zraky k nebesům. Mod

- 5-

a radosti jejích služek a
vůbec všech lidí byly je
jí vlastní záležitosti, do
kterých musela tak či
onak zasáhnout, ať o to
byla žádána nebo ne.
Nikdy nečetla Masa
rykovu Sociální otázku,
ale i bez čtení nikdy ne
čekala, až jí přijde bída
na oči . . .”

Babiččiny
moudrosti
byly pravdy dávno zje
vený a poznané, ale způ
sob, jakým je podávala,
musil zanechat trvalý do
jem na malého kluka:
"Tolik bych ti přála,
Petře, abys byl v životě
šťasten. Abys byl šťasten,
říkám, ne abýs měl štěs
tí. Štěstí a úspěch, za kte
rým se lidé pachtí, to ne
ní všechno. Je to nic.
Štěstí není v tom, čeho
dosáhneš a co máš, ale
co jsi."

Malý Petr však načer
pal ve Veselí i jiné
moudrosti, které bezpo
chyby lépe ocenil až ja
ko muž:
"Váš druhej dědeček
ten říkává: "Neberte si
holku pro peníze, ale s
penězi”. Já na peníze to
lik nehledím. I chudá
vás může udělat šťastný
mi. Ale koukejte na hnízdo. Děvče ze špatného
hnízda se nezná, když
najednou přijde do lep
šího. Má nebožka babič
ka říkávala: Nejhorší je
svině, když jí krajzl na
roste. A měla pravdu.”

Babička byla věrná ka
tolička, ale ve věcích ví
ry byla snášenlivá. Ná
božnou tetu napomínala,
aby "to nepřeháněla”,
svíčkové báby měla v ne
lásce. Exulantský vnuk
nám přenechal jednu z
nejdojímavějších episod
z Veselí:
"U mohyly Šlikovy na
konci Chlumu nám po
vídala, že dal na Staro
městském náměstí hlavu
za svou víru.
Když jsme už byli star
ší a byli na gymnasiu a
chtěli babičku pokoušet,
a když jsme se jí zepta
li, za jakou víru vlastně
dal tu hlavu, tu nám ba
bička odpověděla ostře:
(Pokračování na str. 6.)

KAKTUSY
Vítězslav

Nezval

Od těch dob kdy lidé zapřeli své tělo
lidské pokolení strašně zakrnělo
Muži odumřeli v chladu sutany
Hled’ ty kaktusové liliputány !

Žena ztratila svou krásu je jen dobrá
Jení splasklá náruč bála by se obra
Pěstí v oknech zakrnělé kaktusy
nechce roditi když právě nemusí
Naše jara zvolna tratí fantazii
Brzy bude velká vzácnost potkat zmiji
A tak zasteskne se někdy člověku
po šílené vegetaci pravěku
Dnes jsem spatřil kakty
které bují v tropech
Chci vám něco říci o těch lidoopech
v jejichž stínu člověk zmenší se až v nic
Velikost má rub a velikost má líc

Představte si velké stromy tvaru lžíce
stromy podobající se staré štice
představte si kaktus s krkem žirafy
kaktus jako starý orloj bez rafik

Kaktus zkadeřený jako lidská hlava
kaktus který na vás zezdaleka .mává
kaktus zkroucený jak sobí parohy
kaktus bezruký a kaktus beznohý
Kaktus natřásající se jako skelet
kaktus s lampasy jenž moh by začít velet
kaktus s obnaženou rybí páteří
kaktus celý 'ponořený do peří

Od těch dob kdy lidé společensky žíjí
ztrácíš přírodo svou strašnou fantazii
Jsem ti vděčen že jí ještě trochu mám
zvláštní kaktusy ach odkud vás již znám ?

litba ta zní takto: Plánička, Ženíšek, Čtyřoký, Koš lost porážkou a brankou ze sóla 0:1, a že proradní
ťálek, Čambal, Krčil, Junek, Svoboda, Sobotka, Maďaři, kteří chtějí Žitný ostrov, byli zadupáni v
prach brankovým poměrem po krásné kombinaci
Nejedlý, Puč.
S tou modlitbou na rtech dostáváme se do věč celé útočně řady. V lyrickém závěru by pak dodal,
že slavné jméno naší vlasti opět zvučí světem jako
ného Říma.
Řím se stal věčným v roce 1934 finálovým zápa fanfáry z Libuše, a že ideálům Tyršovým a Fuegnesem mistrovství světa, v němž Itálie porazila Čes rovým věrni zůstaneme.
koslovensko 2:1. Jak známo, krutý osud, rozhodčí
“Pokrokový” československý novinář dneška si
Eklind a neznámý Milota z Dědic, který neoznámil ovšem takovou buržoasní povrchnost nemůže do
borcům na hřišti, že už zbývá do konce zápasu jen volit, neboť jeho referát musí něco říci masám a
několik minut, připravili nás tenkrát o nej vyšší době.
poctu.
Vítězství nad Španělskem tedy označí za spraved
Tak se zrodili na římském stadiónu svati na livou odplatu “vlastizrádci Puskásovi”, posteskne si,
šeho fotbalu, “zlatí hoši” z Říma, jimž při návratu i že bylo nutno vyřadit bratry Maďary a zdůrazní
jásal vstříc Václavák plný Habásků, Emilek a Na- vysoké kvality sesterského mužstva Sovětského sva
čeradců a po něm nabité “prkenice” patronů jiné zu, ačkoliv jsme s ním vůbec nehráli.. Je potěšen
ho ražení.
přijetím, jež našemu mužstvu přichystali čilští pra
Od těch dob bylo nám však vytrpět mnohá pro cující, jakož i faktem, že jsou naše vítězství novým
tivenství. Bouře se přehnaly přes země české i slo důkazem nadřazenosti socialistické tělovýchovy. Ně
venské a pováleční nástupci “zlatých hochů” při- kam mezi druhou a třetí branku Jugoslávii pas
pomínali jak v poli tak i před brankou spíše Baku- vsune dovedně plné znění telegramu, jímž naše je
lovy zpěváčky než slavné nástupce Pláničky, Ne denáctka uvědoměle oznámila ústřednímu výboru
jedlého a Puče. Z Lucemburska se stal rovnocenný KSČ postup do finále.
soupeř, z Bulharska nepřekonatelná překážka.
Jak vidíte, obrázek se změnil. Postup do finále
Slavisté dopadli jak Poláčkovi “bratři unionisti- nevybojovali Plánička, Nejedlý nebo Košťálek. Vyčtí” a “železná Sparta” živoří na ocase státní ligy bojovál jej kolektiv. “Chudobky” v útoku splynuly
jenom pomocí tučných finančních fondů, které zá-. s “borci” v obraně a záloze. Domů se nevrátili “zla
hadně nevyschly ani v čistém amatérském ovzduší tí hoši”, z nichž někteří byli lepší a jiní horší. Vrá
til se soudružský kolektiv.
sjednocené tělovýchovy.
Jedno se však asi tak úplně nezměnilo. Ve slavné
Černé sukno pokrylo hřiště československých fotbalistů.Fandové klubů ligových, divizních i prvo chvíli návratu naplnila se jistě Praha znovu zná
třídních zahalili lebky u zdi nářků a roztrhli klu rodněnými Habásky a Načeradci, s jejichž rtů pa
bové dresy na znamení smutku. Jenom nejvěrnější dala jako korálky růžence nová jména: šroif, Lála,
z nich nezoufali a věřili, že není všemu konec, a že Novák, Pluskal, Popluhar, Masopust, Pospíchal, Šese čs. fotbal znovu zaleskne v plné slávě Koška, Pi rer, Kadraba, Kvašňák, Jelínek.
láta a Pláničky.
Nám “starým pamětníkům” toho vedle vzpomí
A dočkali se. Přišel rok 1962! Přišlo Santiago!
nek mnoho nezbývá. Snad jenom jméno Vytlačil
Sportovní novinář tzv. “římské éry” let třicátých a také “vlastizrádné” vědomí, že titul mistrů světa
by tu novou slávu oslavil v článcích “Buďtež po přece jenom nakonec nedobyl šedivý kolektiv socia
zdraveni, velcí synové vlasti!” a “Kdyby nebylo Ří listické tělovýchovy, ale barevná mozaika indivi
ma, nebylo by Santiaga!”. Zdůraznil by, že to Špa- duální iniciativy fotbalového vtipu a umění hráčů
nělé znovu odskákali za svou habsburskou minu Brazílie.
.
Kadlík
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DVACÁTÝ ČERVENEC
J u n i u s
(Pokračování)
protinacistického podzemí. A zvláštní kapitolu zaslou
Berlínský lidový soud, kterému předsedal až do ží dr. Otto John, který byl osudné odpoledne 20.
své náhlé smrti soudce Freisler, byl jen předkomo- července na Bendlerstrasse, včas odešel a chytil
rou popraviště. Za dvě hodiny po vynesení rozsudků včas letadlo do Lisabonu, odkud se dostal do Anglie.
byli odsouzení věšeni. Na přímý rozkaz Hitlerův Ve spiknutí fungoval jako spojka mezi spiklenci a
nebyli popravováni sekerou, tradičním popravním spojeneckými agenty v Portugalsku, kam létal jako
prostředkem v Prusku. Odsouzenci byli věšeni na zaměstnanec Lufthansy. Po válce se rychle vyšvihl
řeznické háky s tenkou strunou kolem hrdla, která na vysoké místo v bezpečnostním aparátu bonnské
zběhl do Východního Německa a znovu
oběti pomalu zaškrtila. Průběh všech procesů byl republiky,
se vrátil na Západ.
filmován, a ministerstvo propagandy zamýšlelo před
Johnův případ je charakteristický pro ideologickou
vádět vybrané ukázky před příslušníky branné mo rozeklanost
spiknutí 20. července. Spiklenci chtěli
ci na “zvýšení bojové morálky”. Reakce byla od
jednotné,
silné
a odnacisované Německo, jistě. Ale
strašující, a od celého plánu bylo upuštěno.
jakmile došlo na to jak, názory se strašně lišily.
Pyšný důstojnický sbor byl Vůdcem nadobro po Vcelku se dá říci, že ti z nich, kteří pocházeli ze
kořen. Nejen že důstojníci musili až do konce války západního Německa, dávali přednost dohodě s Anzdravit stranickým pozdravem (tento rozkaz zrušil gloameričany za téměř každou cenu (to v pozdních
až admirál Doenitz v posledních dnech války), ale obdobích války). Pruští junkeři byli tradičně orien
důstojnický sbor byl nucen zřídit zvláštní čestný soud, továni na východ, a mnozí z nich si dokonce slibo
který vydával příslušníky armády Freislerovi a ka vali lepší pořízení s Moskvou (na úkor Polska a Čes
tu. Hitler si ovšem vylil vztek nejen na spiklencích koslovenska) než se západními spojenci. Např. ta
samých, ale i na jejich příbuzných, z nichž mnozí kový Moltke, zakladatel “kreisauského parlamentu"
ztrávili zbytek války v koncentračních táborech. a hluboce věřící křesťan, se často, když šlo o pol
Mnozí z nich byli spolu s pozůstalými spiknutí, kte ský “Gouvernement” nebo “Tschechei”, vyjadřoval
rým se podařilo uniknout Freislerově spravedlnosti, značně nekřesťansky.
narychlo popraveni těsné před německou kapitulací.
Opravdovou tragedií spiknutí však bylo, že všichni
Mezi nimi byl i pověstný šéf vojenské špionáže Ab- spiklenci umírali nadarmo. Politicky neinformováni,
wehru admirál Canaris.
zatíženi staletými tradicemi a předsudky, chtěli hrát
Obžalovaní byli před procesem řádné zpracováni c čest a slávu Německa v době, kdy Německu už
při výsleších, a před soud byli nahnáni neholení, ne- hrozilo jen zničení. Ať by se bylo spiknutí zdařilo
mytí, v co nej ošumělejších šatech. Nebylo jim do nebo ne, osud Německa byl zpečetěn už tehdy, kdy
voleno se hájit, a jejich ex offo obhájci se předhá- se prvně spiklenci sešli, a nejeden ze spiklenců tehdy,
něli ve velebení Vůdcova režimu a v hanění svých kdy opravdu šlo o osud Německa, radostně pohřbí
klientů. První procesy se spiklenci začaly už v srpnu val yýmarskou republiku a vítal červánky hitlerovství. Ani jeden z nich tehdy jistě netušil, že bude
roku 1944.
jeho údělem sledovat zhroucení Třetí říše až jak
Mezi prvními obžalovanými byl maršál von Witz- to nazval Gisevius k hořkému konci.
leben, který měl být vrchním velitelem branné moci
KONEC
po Hitlerově smrti, generál Hoepner, jeho designo
vaný náčelník štábu, vojenský velitel Berlína ven
Hase, jeden z vedoucích spiklenců na východní fron ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
tě generál Stieff a několik nižších důstojníků, zat
čených po puči na Bendlerstrasse. Obžalovaní ne
měli příležitost vysvětlit důvody, jež je vedly k pu
či, ale i přes neustálé Freislerovo řvaní dokázali: — V Německu se koná taj — Profesor slovanských
alespoň někteří z nich říci publiku, co si myslí o né přelíčení s čs. špionem
jazyků na universitě v
Hitlerovi a národním socialismu.
J. Borovičkou. Byl členem Austinu Texas, dr. E.
Hrabě Yorck von Wartenburg, jeden z nej mladších špionážní sítě, která pra- Míček zemřel v tamní nespiklenců, odpověděl na Freislerovu otázku, proč covala v Německu a ve
nebyl členem nacistické strany, takto: “Co je oprav Švýcarsku a byla řízena — Na dny 15. až 22. tm.
du podstatné, co shrnuje odpověď na všechny tyto
byl vyhlášen v USA "Týotázky, je totální požadavek státu, který chce na
den podmaněných náro
doslal
Borovička
z
Prahy
jednotlivci, aby se zřekl všech mravních a nábožen
dů. Promluvili starostové
ských závazků k Bohu.” Generál Hoepner se vzbou příkaz k provedeni aten- největších
amerických
řil, když ho Freisler nazval Schweinehundem. So tátu na čs. exilového kněměst. Organisace "Týdne
cialista Julius Leber směle obvinil nacistický režim ze J. Kubovce a na jed- podmaněných národů se
z vražd “doma i v zahraničí”. Všichni nebyli tak noho z čs. exitových ve zúčastnila též Čs. národní
stateční. Maršál von Witzleben se ještě před soudem řejných pracovníků.
snažil zdravit zdviženou pravicí. Plukovník von —Ve většině stálů svoHofacker kompromitoval svým totálním přiznáním bodného světa připravujjí — Kancléř Jaromír Smut
již nyní ný oslavil v Londýně
desítky hlavních spiklenců. Aktem poetické spra Čechoslováci
vedlnosti bylo odsouzení generála Fromma, který vzpominky na 25. výročí
zasadil spiknutí v Berlíně smrtelnou ránu a který
— Miroslav Šašek dokončil
dal zastřelit na dvoře Bendlerstrasse Stauffenberga — Ředitel britských Baťo kreslenou reportáž o Isa jeho druhy, aby získal zásluhy o režim.
vých závodu Jan Tuša raeli Na programu má
králov- kresby o Cape Canaveralu
Ze spiklenců, kteří přežili Hitlerovu pomstu, se byl vyznamenán
v poválečném světě nejvíce prosadili tři muži: Gise- nou Alžbětou řádem O. B a o New Orleansu.
vius, von Schlabrendorff a John. Gisevius býval ú- E. za zásluhy o vývoz.
— Největší clevelandský
ředníkem Gestapa a prokázalo se, že jako svědek je —Na konvenci Generální deník "Cleveland Dealer”
silně nespolehlivý a mnohomluvný. Schlabrendorff federace ženských klubů otískl celostránkovou re
byl jedním z hlavních spiklenců na východní frontě v USA měla projev pí. portáž o stém výročí So
jako pobočník generála von Tresckowa, veterána Pavla Osuská.
kola.
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6 A ELIZABETH STREET, MELBOURNE, C. 1

obstará vše pro Vaše cesty do zámoří
nebo po Austrálii

Zasíláte dárkové balíčky svým příbuzným
LÉKY — POTRAVINY — TEXTILIE ?

LODÍ I LETADLEM

Zašleme za Vás zboží nejlepší kvality
za nejlevnější ceny, v nejkratší době.
TÉŽ PENÍZE JIM MŮŽEME ZA VÁS POSLAT

Hodláte-li přivézt do Austrálie své
příbuzné, spojte se s naší kanceláří.

Vyžádejte si náš ceník.

Radost v Melbourne
(Pokračování se str. 5)
“Mně je milejší evan
gelík, který stojí za svou
vírou, než katolík, kte
rý o ni nedbá.”
I bez babičky je v “Ra
dosti ve Veselí" tolik
známých figurek. Každý
z nás snad znal takového
strejčka Vénu, který byl
světák a veselá kopa a
byl až v Paříži, strýce
Žáka, který ani nebyl
strýc, ale babička ho mi
lovala, protože vždycky
“usedl a pojedl”, tetu
Hebdovou. která vymeta
la kostely a znala fran

couzsky, pana faráře Ne
chvátala, který se hlavně
při božíhodovém obědě
držel hesla, že "není
hříchem to, co do úst
vchází, ale co z nich vy
chází”, pana Durchánka,
zahradníka a bývalého
revolucionáře, a jak se
všichni ti strejcové a tet
ky jmenovali, kteří zalidňovali náš dětský svět.
“Radost ve Veselí”
způsobila radost v Mel
bourne,, protože je to
knížka z radosti pro ra
dost, napsaná prostě,
mužně a zdrženlivě. jun

Nově došlé knihy
Vrba: Z mého herbáře 13/-; Jirásek: Temno 23/-,
Husitský král (2 díly) 32/-; Bezruč: Slezské písně 21/-;
Poláček: Hrdinové táhnou do boje 17/-; Hašek:
Švejk (4 díly) 65/-, Dědictví po panu Šafránkovi 17/-,
Fialový hrom 15/-; Seton: Moji známí z divočiny
12/-: a. Hejna: České tvrze 33/-; Stašek: O ševci
Matoušovi 14/-; Neruda: Povídky malostranské 12/-;
Praha Guidebook 15/-; Řezáč: Rozhraní 16/-; Včelička:
Pražská tajemství 16/-; Otruba: Tvůrčí cesta J. K.
Tyla 37/-; Šimáček: Ze zápisků studenta 13/-; Feuchtwanger: Goya 32/-; Kolář: Nápady pana Apríla 16/-;
Foerster: Až na vrchol světa 24/-; Kriebel: Koulej
se, sluníčko (dětská) 23/-; K. Čapek: Italské listy,
Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holand
ska 20/-. Kalendář, Zahradníkův rok 16/-; Peroutka:
Demokratický manifest 20/-; Jirásek: Filosofská his
torie 13/-, Zahořanský hon 13/-; Palacký: Z dějin ná
rodu českého 21/-;Feyfar: Krkonoše (krásné foto
grafie) 29/-; Česká kuchařka 49/a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného a obalu.

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888

R.G.P.O.

Melbourne

Knihy můžete též objednat prostřednictvím

Hlasu domova

— Čs. exulant Jiří Veltruský byl jmenován členem
štábu amerického odborá
ře Irwinga Browna, který
je delegátem Mezinárodní
konfederace svobodných
odborů u Spojených ná
rodů v New Yorku.
— Čs. rada žen v Chicagu
uspořádala v polském mu
seu v Chicagu výstavu čs.
lidového umění.
— Ústředí Svazu čs. důs
tojníků v exilu (v USA)
zvolilo za předsedu bý
valého čs. vojenského atašé v Moskvě gen. Dastycha.
— Duchovní rádce Cyrilo
metodějské ligy v USA dp.
Max Pikard ze Severní
Dakoty oslavil 25. výročí
posvěcení na kněze.
— Profesor politických
věd na Stanfordské uni
versitě v Kalifornii dr.
Jan Tříska vydal knihu
“Programy a stanovy so
větského komunismu”.
— Profesor antropologie
na Yale University Leo
pold Pospíšil dostal roční
stipendium z Guggenheimovy nadace, aby v malé
obci v Rakousku studoval
zákonné a sociální vlivy
na obyvatele této obce.
— Ředitel Baťových závo
dů a bývalý starosta Zlí
na Dominik Čipera, který
žije v kanadské Batawě,
věnoval tisíc dolarů na

Telefon 42-5980

postavení domovů pro ze
stárlé krajany. Ve fondu
na stavbu těchto domovů
je nyní 35.000 dolarů.
— Profesor slovanských
jazyků na státní univer
sitě v Normanu, Oklahoma, a šéfredaktor revue
“Books Abroad” dr. Ro
bert Vlach byl pozván,
aby přednášel na sjezdu
profesorů cizích jazyků.
Téma: Slovanské materiá
ly v Books Abroad za mi
nulých třicet let.
— Filmový herec, režisér
a producent Hugo Haas
se přestěhoval do Říma.
— Podle vídeňské “Die
Presse” uprchlí 24. června
dva mladí Slováci, 221etý
mechanik Marek Ch. a
171etý Pavel K., přes Du
naj u Thebenu v lodičce
do Rakouska. Oba pochá
zejí z Bratislavy. Moto
cyklisté, které potkali u
Wolfstahlu, jim darovali
šatstvo, protože měli na
sobě pouze plavky.
— Profesor národního ho
spodářství na černošské
universitě v Atlantě Hugo
Skála odešel na Fairleigh
Dickensonovu universitu v
Rutherfordu ve státu New
Jersey, kde byl jmenován
řádným profesorem ná
rodního hospodářství. Na
této universitě byl sou
časně jmenován docentem
mezinárodního finančnic
tví dr. Mojmír Bednařík.
Č/ČS/SVU
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Dopisy redakci:
O VÍDEŇSKÉM VÝROČNÍM SLETU
Zasílám vám výňatek z dopisu mé přítelkyně,
která se zúčastnila všesokolského sletu ve Vídni ke
100. výročí založení Sokola letos v červnu. Myslím,
že není třeba komentáře:
"Děkuji za vaše milá slova ohledně sletu. Slet
se vydařil, koncert byl ohromný úspěch. Rafael
Kubelík dirigoval Blaník, Dvořákovu 4. symfonii
a Sukův sokolský pochod V nový život. Ten jásot
a nadšení nebraly konce, a Kubelík s celým or
chestrem vídeňských Symfoniker byl k slzám do
jat. Včerejší slet dopadl krásně, počasí bylo je
dinečné — cvičení moc krásné.
Tak trochu mne srdíčko bolelo, že nestojím již
v těch řadách cvičících, ale nedá se nic dělat - stá
la jsem již tolikrát a prožila tu nervozitu, to nad
šení. Jaký by asi byl slet v Praze, slavit stoleté
trvání Sokola — a oni, ti druzí, ani ceku, jenom,
štvaní. Krásně mluvil dr. Hřebík, a bylo to všecko
tak milé, ti Američané, ti z Belgie, Londýna, Curychu, ten kontakt byl srdečný a vřelý.
Jsem dosud pod tím celým dojmem, unavená,
nevyspalá, každý den byla jedna v noci, než jsem
přišla domů. Ale stálo to za to a moc vám de
kuji, že jste si na mě tak mile vzpoměla.
Bohužel to nemohu nikomu psát ani do Čech,
nikomu nechci škodit, dopisy jsou přece kontro
lované, když tam je tuzex bon, tak se to otevře
a nechávají si to potvrdit. Jsou tam chudáci, ba
ani brambory nemají, cibuli ne a znatelně se to
zhoršilo. To mi včera vyprávěla jedna sestra, kte
rá přijela z Prahy.”
D. K., Melbourne

ČS. MLÁDEŽ (Výňatek z dopisu z ČSSR)
(Bratr píše o mladší sestře): “...Náš zajdáš dnes
maturuje, máma je z toho nervez. Jitka dostala od
táty dvacku, protože to holky chtěly hned zapít. Ale
jen v Luxoru, kde se nedávají žádné frťapy, leda
orig juice a různé nealkoholické nápoje.....”
XY
A D V O K Á T

MILAN KANTOR
doktor práv Karlovy university v Praze,
LL.B Melbourne, Barrister & Solicitor,
oznamuje, že se stal společníkem
advokátní kanceláře
J. M. SMITH

&

EMMERTON,

Street, Melbourne - City

Telefon MY 1621

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPTA!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

PADDY PALLIN
201 Casttereafh Street

(mezi Park & Bathurst Streets)
SYDNEY

Telefon

SYDNEY

PRAHA — CANTERBURY 2 : 2 (1:0)
Praha zaznamenala pátou remisu letošní sezóny,
ale tentokráte vypadala situace trochu jinak. Byl to
totiž soupeř, který vyrovnal v posledních minutách,
kdy už Praha vedla 2:0. Praha se ujala vedení brankou Jonese a později měla smůlu, když se Scheinflugova rána odrazila od tyče. Ve druhém poločase
Canterbury obléhala branku Prahy, ale nemohla pro
razit, ani penaltu neproměnila. Scheinflug skóroval
druhou branku Prahy, a teprve pak se soupeř dostal
ke slovu a vyrovnal dvěma brankami. Pochvaly si
zaslouží Lord, který se v brance Prahy překonával.
PRAHA — YUGAL 1 : 3 (1:1)
Praha úplně zklamala a zaslouženě prohrála. Je
dinou branku dal ve 41. minutě Hrnčíř. Po celkem
vyrovnané první půli se Jugoslávci rozehráli a snad
no zvítězili dvěma brankami. Pražská obrana se
zhroutila a měla štěstí, že gólů nebylo více.

TANEČNÍ ZÁBAVU

(Pokračování se str. 3) horšení nad "Vendulkterý je uvědomělý, ne kou” i rozluštění otázky,
jedná, proč se něco ne proč si Aškenazy zvolil
stane?
právě toto téma.
"Vendulka”, ať jakko
Proč a proto
li
napsaná a zahraná, je
Takhle se půdorys pří
běhu, kdybychom třeba hrou v podstatě realistic
generála dali do výsluž kou, protože si všímá ně
kterých problémů dneš
by místo vyakčnění, a
ního Československa a
kdyby místo o doporu
její postavy mluví za
čení na vysokou školu šlo
dnešní
československé
o získání nějakého místa,
občany.
hodí do kterékoli prů
K tak širokému chápá
měrně konvenční melan
ní
tvořivosti a aktuelnoscholické hry, jichž dří
ti, které popírá teorii
vější dramatika chrlila
třídního boje, nemůže
velké množství.”
ovšem komunistická stra
Tu jsme u jádra pona mlčky přihlížet.
M. Zvára, USA

kterou pořádá v sobotu dne 11. srpna 1962
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST., NORTH MELBOURNE
Konec v 1.30 hod.

LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATĚ ZÁSOBENÝ BUFFET
Předprodej vstupenek: tel WL 5040 (Viola), MF 5859 (Kaňovský)
SPOJENÍ:

V

KOP A N Á V MELBOURNE
SLAVIA — WILHELMINA 2 : 2 (1:2)
Desinfekce balíčků
Na krásném stadiónu v Ringwoodu viděli diváci
CHCETE, ABY SE VAŠE
rychlý a napínavý zápas dvou dobrých mužstev. WilPACIFIC
děti naučily hrát na kte helmina se ujala vedení v 11. minutě, ale Slavia brzy
FUMIGATING CO.
rýkoli hudební nástroj"? vyrovnala, když Cook dopravil vyražený míč do sítě.
113, Sussex St.,
Wilhelmina se znovu ujala vedení. Hned po přestáv
SYDNEY
ce opět zaurgoval Cook, který tankovým stylem pro
VOLEJTE (Melb.)
BX - 2491
šel obranou a dotlačil míč přes čáru. Obě mužstva
51-7012
měla několik vyložených příležitostí.
Vystavujeme po
tvrzení, event. i ba
A.CHROMOVSKÝ
SLAVIA — MORELAND 3 :1 (1:1)
líček sami odešleme.
V Morelandu vyhrála Slavia proti poslednímu muž
stvu v tabulce se štěstím. Ještě 14 minut před kon
cem byl stav 1:1 a nezdálo se, že by slávistický útok
mohl skórovat. Vítězství zajistilo levé křídlo OuderLETOVISKO “ŠUMAVA”
mann dvěma brankami. Slavia začala silně a zmeška
Locke’s Way, blíže Belgrave South
la v prvních minutách několik šancí než Ángstensrdečně zve všechny krajany na
berger vstřelil vedoucí branku. Moreland pak vy
rovnal ranou z dálky a měl dlouho více ze hry. Te
ANENSKOU
prve ke konci opět měla Slavia převahu.
Slavia má v příštích dnech dostat posilu z anglic
ké první ligy. Je to útočník Fulhamu Doherty, a
příznivci se těší na jeho první start. Příští zápasy:
kterou pořádá v neděli 29. července 1962
27. 7. na Slavii s JUST, 3. 8. v Hawthhornu s MelZačátek 3.30 odp., konec v 11.30
bournem. Slavia je teď s 19 body na 7. místě a má
naději se dostat mezi první čtyři.
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Staří páni Slavie porazili staré pány Polonie 5:3.
J í d l o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
České
knihařství

TANEČNÍ ZÁBAVU
—

BM 2685

ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
obracejte se na našeho zástupce
p. S. H a nzala, Bunnerong Hostel, Staff.
MATRAVTLLE, NSW
Volejte večer FJ 7372

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
upřímně zve všechny krajany na

Začátek v 8.30 hod. večer

KOP A N Á

POHORŠENÍ NAD VENDULKOU

kde bude nadále provozovat advokátní praksi
480 Bourke

SPORT V AUSTRÁLII

LYŽAŘSKÉ POTŘEBY

elektrikou z Elizabeth St. číslo 49, 50, 51,52, 54, 55, 58, a 59
zastávka č. 19.

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning

St„ ST. KILDA, Vic.

Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telef on J A 6 97 3
byt: JA 0701
Můžete si ji vybrat též v místnostech
Hlasu domova

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
srdečně zve všechny děti i dospělé na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
který se koná v neděli 5. srpna 1962 ve 3 hodině odpoledne
V ST. MICHAEL HALL, BROUGHAM ST. , NTH. MELBOURNE
Na programu jsou dětské výstupy a zpěvy a volba nejlepší masky

HUDBA

TOMBOLA

OBČERSTVENÍ

Sál bude příjemně vytopen
Každé dítě obdrží věcný dárek, připomínající naši vlast
VSTUPNÉ:
masky vstup volný, dospělí 5/Těšíme se, že se zúčastní všechny naše děti

-

8

HLAS DOMOVA

-

23. 7. 1962

PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Jan o v s k ý,

Mnichov

JAPONCI OBHÁJILI PRVENSTVÍ
V pražském Sportovním paláci ve Stromovce probíhalo ve dnech 3. - 8. července mistrovství
světa ve sportovní gymnastice mužů a žen, které podle názoru expertů bylo dosud nejhodnotněj
ším světovým šampionátem gymnastů. V soutěži družstev mužů získali absolutní prvenství Japonci,
kteří opakovali tak velký úspěch z olympijských her v Římě, když znovu porazili družstvo SSSR.
A to je ještě připravil o jasnější vítězství sbor rozhodčích za cviky na hrazdě a bradlech, čehož
dokladem byl velký "koncert” pražských diváků, kteří nesouhlasili s hodnocením. Japonci byli
však tak skvělí, že je ani toto nemohlo připravit o titul absolutních mistrů světa v soutěži druž
stev ve dvanáctiboji. Ovšem odnesl to sympatický japonský representant Endo, kterému pak chy
bělo k titulu mistra světa v soutěži jednotlivců pouze dvacet setin bodu, o které ho připravili roz
hodčí při cvičení na hrazdě. A tak si Pražané právem zaprotestovali, ale na výsledku se nic nezmě
nilo.

Jinak tomu však bylo při bojích o světové prven
ství v gymnastice na jednotlivých nářadích. Když
totiž rozhodčí ocenili skvělý výkon známého jugo
slávského borce Miroslava Cerara na bradlech hů
ře než Rusa Šachlina, nebraly protesty diváků kon
ce. 18.000 diváků mohutným skandováním “Cerar - Cerar” si vynutilo něco, co se ještě v historii svě
tového mistrovství nestalo. Musel se rychle sejít
sbor rozhodčích, který pak zvrátil pod tlakem ob
jektivních diváků své první rozhodnutí, a místo
Rusa Šachlina prohlásil dodatečně mistrem světa
ve cvičení na bradlech Jugoslávce Cerara. Podle ná
zoru západoevropských žurnalistů byly v těchto bou
řích i jasné prvky zásadních nesympatií k repre
sentantu “bratrského SSSR”, kterými Pražané uká
zali, jak smýšlejí o svých “moskevských pánech”.
PŘEHLED VÍTĚZŮ
MUŽI— dvanáctiboj družstev: 1. Japonsko,
2. SSSR, 3. ČSSR.
Dvanáctiboj jednotlivců: 1. Titov (SSSR), 2. Endo
(Japonsko), 3. Šachín (SSSR).
Přeskok přes koně: 1. Krbec (ČSSR), 2. Yamašita
(Japonsko), 3. Endo (Japonsko).
Kruhy: 1. Titov (SSSR), 2. Šachin (SSSR), 3. En
do (Japonsko).
Bradla: 1. Cerar (Jugoslávie), 2. Šachin (SSSR),
3. Endo (Japonsko).
Hrazda: 1. Ono (Japonsko), 2. Endo (Japonsko),
rovněž druhý Rus Stolbov.
Kůň na šíř: 1. Cerar (Jugoslávie), 2. Šachlin (SS
SR), 3. Yu-Lieh-Feng (Čína).

Fotbalová liga
Téměř po dvouměsíční
přestávce, způsobené svě
tovým šampionátem v Či
le, pokračovala nejvyšší
čs. fotbalová soutěž dal
ším, už 24. kolem, ve kte
rém fotbalisté Dukly Pra
ha zvítězili nad Trnavou
4:1, a získali tak dva body
potřebné k úspěšnému ob
hájení mistrovského titu
lu. Ani však toto kolo ne
vyřešilo ještě problém se
stupu. Ze tří sestupujících
je znám pouze jeden - Královo Pole. O dvou
dalších se rozhodne te
prve v posledních dvou

kolech.
Výsledky 24. kola: Duk
la Praha - Trnava 4:1, Žilina - Slovan Bratislava
2:0, Plzeň - Sparta 0:0,
Královo Pole - Hradec
Králové 0:3, Prešov - Ostrava 3:0, RH Bratislava - Kladno 4:0, Bohemians - Nitra 0:1.
Tabulka: 1. Dukla Pra
ha 34 bodů, 2. RH Brati
slava 28 bodů — 8. Ostra
va, 9. Kladno, 10. Prešov
po 24 bodech), 11. Žilina
23 bodů, 12. Sparta 22
bodů, 13. Trnava 20 bodů,
14. Královo Pole 5 bodů.

SKVĚLÉ VYVRCHOLENÍ KARIÉRY
VĚRY SUKOVÉ — P U ŽEJOVÉ
Příjemným překvapením v letošním Wimbledonu
byl vítězný postup 311eté čs. representantky Věry
Sukové - Pužejové, která se nečekaně probojovala do
finále.
V závěrečném zápase nastoupila proti Američance
Karin Susmanové (o 12 let mladší) v úloze out
sidera. Avšak nebýt jejího zranění (den před finá
lovým zápasem při tréninku), kdo ví, jak by bylo
finále dopadlo. V prvním setu odvrátila Suková pět
setballů, než kapitulovala a prohrála 6:4. Do dru
hého setu nastoupila se sebevědomím a vedla už 3:0.
Pak však přišly svalové křeče, a Suková podlehla
6:4. Ale i přes tuto nešťastnou porážku je to nej
větší úspěch čs. dámského tenisu vůbec, a pěkné vy
vrcholení kariéry Věry Sukové, která začala s te
nisem před 11 léty, kdy se jako hráčka čs. národního
basketbalového teamu vážně zranila a přesedlala na
tenis.

Prostná: 1. Aihara (Japonsko), 2. Endo (Japon
sko), 3. Menichelli (Itálie), 6. Šťastný (ČSSR).
ŽENY — osmiboj družsev: 1. SSSR, 2. ČSSR,
3. Japonsko.
Osmiboj jednotlivců: 1. Latyninová (SSSR), 2.
Čáslavská (ČSSR). 3. Pručinová (SSSR).
Přeskok přes koně: 1. Čáslavská (ČSSR), 2. Laty
ninová (SSSR), 3. Maninová (SSSR).
Bradla: 1. Pervušinová (SSSR), 2. Bosáková (ČS
SR), 3. Latyninová (SSSR), 5. Čáslavská (ČSSR).
Kladina: 1. Bosáková (ČSSR), 2. Latyninová (SS
SR), 3. Duczová (Maďarsko).
Prostná: 1. Latyninová (SSSR), 2. Perušinová (SSSR), 3. Čáslavská (ČSSR).
Zlaté medaile mistrovství světa získali representanti:
SSSR 6 (muži 2. ženy 4), Japonsko 3 (všechny
muži), ČSSR 3 (muži 1, ženy 2), Jugoslávie 2 (obě
muži). — Mistrovství světa se zúčastnili represen
tanti 31 států všech kontinentů.

LEHKÁ ATLETIKA
V Chicagu probíhalo ve dnech 30. června a 1. čer
vence mezistátní lehkoatletické utkání Spojených stá
tů s Polskem, které znovu potvrdilo světovou extratřídu amerického representačního teamu. Američtí
muži zvítězili tu nad polským družstvem rozdílem
třídy, 131: 81 bodům (vyhráli 15 z 20 disciplin). Nej
hodnotnějšího výkonu dosáhl dvojnásobný olympij
ský vítěz v hodu diskem, Američan Al Oerter, který
vyhrál svou disciplinu v novém světovém rekordu
62.44 m. Al Oerter tak zlepšil o 80 cm dosavadní
světový rekord Rusa Truseněva, vytvořený před
čtyřmi týdny v Leningradě. Další pozoruhodné vý
sledky střetnutí: 100 m Hayes (USA) 10,3 vt., 1.500
metrů Beatty (USA) 3:41,9 min. — 110 m překážek
Tarr a Jones (USA) oba 13,6 vt. — 400 m přek. Cawley (USA) 50,9 vt. — 3.000 m Krzyskowiak (Polsko)
8:38,0 min. — výška Johnson (USÁ) 214 cm — trojskok Jaskolski (Polsko) 16,06 m — koule: 1. Long
19.44 m, 2. Gubner 19,32 m (oba USA).
Mezistátní střetnutí žen obou států skončilo vítěz
stvím polských representantek 61:45 bodům.

15LETÁ VĚRA BERNARDOVÁ
NADĚJÍ ČS. LEHKÉ ATLETIKY
Ačkoli na mezinárodních lehkoatletických závo
dech, tzv. Rosického memoriálu v Praze na Strahově
bylo dosaženo pozoruhodných výsledků, největší po
zornost zde vzbudila teprve 151etá Věra Bernardová
z Mladé Boleslavi, která výkonem 167 cm vytvořila
čs. rekord ml. dorostenek ve skoku vysokém, a zů
stala tak jen 2 cm za čs. rekordem dospělých. Tato
177 cm vysoká výškařka má všechny předpoklady k
dalšímu vzestupu. K atletice se dostala teprve loni
na školních závodech v Ml. Boleslavi, kdy napoprvé
skočila 130 cm, podruhé už 150 cm. Na závodech v
Praze skákala 145 -161 cm na první pokus, 164 cm
na třetí pokus, a 167 cm zdolala na druhý pokus.
Na závodech Rošického memoriálu byly vytvořeny
dva nové čs. rekordy: 241etý Jiří Černošek z Brna
posunul hranici národního rekordu na 110 m překá
žek na 14,2 vt., čímž zlepšil dosavadní čs. rekord
Veselého o 0,2 vt. — Čs. čtvrtkařka Králíčková pak
vyhrála závod na 400 m rovněž v novém čs. rekordu
za 56,4 vt. — Z dalších výsledků stojí za zmínku: 400
metrů Trousil 46,9 vt. — tyč Tomášek 450 cm (ská
če s kovovou tyčí) — koule Skobla 17,79 m.
V Litomyšli hodila diskařka Němcová pozoru
hodných 53,47 m, v Bratislavě pak získal titul vyso
koškolského mistra republiky v hodu diskem Petrovič z Nitry pěkným hodem 55,68 m.

HLEDAJÍ:

Karla Povu z Prahy (USA ?), Ant. Dubrvaitera
(dopis v red.) a Jiřího Vlasáka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné odresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Listárna
M. S. London: Díky za
noviny — W. A. J. Chica
go: Dopis jsme předali —
K. Š. Cicero: Díky za lístek
z Mexika — M.B. Nth.
Ryde: Je to doslovný a

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA
svým přátelům
úplný citát z NŽ. Pouze
titul byl náš. — F. H.
East Brisbane: Díky za
výstřižky — J. S. St. Kilda:
Dky za adresu.
HD

- - Ve zkratce - — Ve Sportovním paláci v Sofii probíhalo mezistát
ní rohovnické střetnutí ČSSR - Bulharsko, které
skončilo nečekaně vysokým vítězstvím Bulharů 14:6
bodů. Čs. teamu, který v několika váhových katego
riích zklamal, získali body: ve váze těžké Němec
bodovým vítězstvím nad Bulharem Ivanovem, Po
láček porazil už v 1. kole svého soupeře Bolkova
k. o. a Stantien zvítězil na body nad Todorovtm. O
dva dny později došlo v Gabrovu k odvetě, která
skončila vítězstvím Bulharů 12:8.
— Velký mezinárodní fotbalový turnaj v dánském
městě Randersu vyhráli čs. junioři, kteří ve finále
po exhibičním výkonu zdolali dánský team Chang
Alborg hokejovým výsledkem 14:1.
— Držitel stříbrné olýmpijské medaile v běhu na
l. 500 m, Francouz Michel Jazy, který je polského
původu, je v současné době ve skyělé formě. Po
vytvoření světového rekordu na 2.000 m zaběhl Jazy
na mezinárodním mítinku v Paříži i 3.000 m v no
vém světovém rekordu za 7:49,2 min., čímž překonal
dosavadní světový primát Angličana G. Pirieho z
r. 1956 o 3,6 vt.
— Anglická fotbalová asociace schválila na svém za
sedání v Londýně změnu v pravidlech hry, podle
které bude možné (v teorii ovšem!), aby brankář
vhodil míč z vlastního trestního území do branky
soupeře, a skóroval. Podle dosavadních pravidel ne
mohl žádný hráč dosáhnout gólu “nesením, házením
nebo strkáním míče rukou”.
— Náročná trať “Přerovské rokle” byla dějištěm další
jízdy mistrovství světa v motocrossech. Ve třídě do
500 ccm musil favorit Švéd Tibblin ze závodu od
stoupit pro zlomení rámu, ale na stupních vítězů
stál přece jen švédský motocyklista Johanson, za
vítězství na stroji značky Lito. Nejúspěšnějším čs.
závodníkem byl Souček, který se umístil 4., Krajčovič pátý, Polák sedmý, Hamršmíd devátý a Hřebeček desátý. V čele mistrovství světa je Švéd Tibblin
30 bodů, 2. Johanson 24 bodů, 3. Ludell 18 bodů,
4. Nilson 14 bodů, 5. Lundin 13 bodů (všichni Švé
dové).
— Olympijští vítězové ve dvojskifu, Čechoslováci
Kozák - dr. Schmidt, zahájili letošní sezónu zname
nitě, když v Amsterodamu zvítězili na závodech,
pořádaných k 330. výročí založení amsterodamské
university, náskokem půlky lodě před lodí Lutychu.
— Stejně jako v minulém roce zasáhlo i letos 32 li
gových teamů z osmi evropskýchs států do fotbalo
vé soutěže o tak zvaný Rappanův pohár, která však
tentokrát měla slabší úroveň, hlavně snad proto,
že některé teamy byly oslabeny neúčastí fotbalistů
z representačních teamů, kteří byli v té době na
světovém mistrovství v Čile. Mužstva byla rozděle
na do osmi skupin po 4 účastnících, a jednotliví ví
tězové skupin postupují do čtvrtfinále. Vítězi se sta
li fotbalisté: RH Bratislavy, Ujpeště Budapešť, FC
Padovy, Servette Ženeva, Beogradskiho SK, FC Rjeky a maďarské teamy: Tatabanyi a Dozsy.
— Poprvé v historii čs. lehké atletiky zaběhli v Houštce u Staré Boleslavi v jednom závodě 4 čs. vytrval
ci na 10.000 m čas pod 30 minut. Zvítězil Jurek za
29:39 min. před Chudomelem (29:39,6 min.), Boha
tým (29:40,8 min.) a Kantorkem (29:42,2 min.). Zá
vody byly kvalifikací pro mezinárodní utkání ČSSR — Východní Německo v Jeně.
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