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Měla jsem chodit od jednoho k druhému a
osobně každému vykládat své pochybnosti? V
nejlepším případě by mi jednou někdo důraz
ně připomenul, že tím nahrávám reakci, a nej
horší je, že bych si to já myslela sama. A
protože ten nejlepší případ byl velmi nepravdě
podobný - tehdy lidi postihovaly spíše nejČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
horší - působil, pravda, i strach. Hlavní přece
jen byl ochromující pocit bezmocnosti, pocit,
Ročník XIII.
Melbourne 8. července 1963
Číslo 14.
že mi nezůstává nic jiného než to, co se je
dině zdálo možným Erenburgovi : zatnout zu
Kennedy a Chruščov v Berlíně
by a mlčet... Dnes nám nikdo nenamluví, že
nahráváme reakci, když mluvíme o zlu, dnes
víme, že reakci nahráváme, když o zlu mlčíme.
Zora Jesenská

HLAS DOMOVA
Rozklad na obou stranách

Až do nedávna se zdálo, že lidé přicházejí k rozumu. Vypadalo to, ja stavil se jakýkoliv po
ko by konečně začínali poznávat, že nacionalismus nejen že není nic vel krok. Všechno je tak jak
bylo, než vyřkl de Gaulle
kého a vznešeného, ale že je to naopak primitivní a směšná věc.
Je pravda, že se jeho síla znovu projevila v Asii a hlavně Africe, ale své nešťastné "non”.
Starý duch a elán, vů
to se dá vysvětlit tím, že je nacionalismus nevyhnutelným stupněm vývoje,
který si každý musí prodělat jako dětské spalničky dříve, než zmoudří le jít dopředu od hos
podářských začátků k po
a dozraje.
koncům,
to
V západní Evropě jsme měli velký případ "nadnárodní revoluce” v lid litickým
ských myslích. Stará nepřátelství se počala ztrácet a úzký nacionalismus všechno je mrtvo. Místo
začal být nahrazován nadnárodním evropanstvím. Zrodilo se "Evropské hos toho vzkřísil de Gaulle
Lazara nacionalismu. Ná
podářské společenství”.
Evropa byla největším příkladem nového hledání jednoty. Nebyla však rodní zájmy znovu na
příkladem jediným, našly se i v Asii. Jedním z nich je Malasia, druhým bývají vrch nad zájmy
evropskými a ještě šir
úsilí o konfederaci Malajska, Filipín a Indonésie.
Dokonce i v divoce nacionalistické Africe ukázaly se na konferenci v šími zájmy celého svo
Addis Abebě první známky toho, že celoafrický "nacionalismus” začíná bodného světa.
Východní tříštění
nahrazovat dosavadní nacionalistickou tříšť.
nocování
leží
v
troskách.
Potom, jakoby přes dokázalo, jak nesnadné
Štěpení západního svě
Je pravda, že celá hos ta je provázeno štěpením
noc, nastal nepříjemný je dosažení a udržení ja
kékoliv nadnárodní jed podářská mašinerie Ev světa východního. I tam
zvrat.
noty. Jeden člověk s tvr ropského hospodářského jsou denně podávány dů
Západní tříštění
dou hlavou, jeden sta společenství dále pracu kazy, jak nesnadnou vě
Jako v prvním, i v řec s kořeny v minulém je a přináší výsledky. cí je jednota lidí kde
druhém případě to začalo století, jeden generál po Je stejně pravda, že se koliv na světě.
Evropou, přesněji řeče sedlý národní velikostí ustavené evropské orgá
Tzv. jednota komunis
no de Gaulleovým "non”, a celý "nezadržitelný” ny dále scházejí. Celá tického světa začíná se
které vyloučilo Anglii z proces evropského sjed struktura stojí. Ale za- (Pokračování na str. 2)
členství v "Evropském
hospodářském společen
Novotného programový projev v Košicích
ství.”
Teprve budoucnost ukáže, je-li dnešní stín
"jednotné Evropy” úpl
Je příznačné, že Antonínu Novotnému trvalo chvilku, než se objevil
ně mrtev nebo jenom o- na veřejnosti s odpovědí na všechny útoky a kritiky. Ještě příznačnější
mráčen.
je, že silně zdůraznil, že mluví "z pověření ústředního výboru”. ÚV KSČ
De Gaulleovo veto v dosavadním složení se tím zřejmě projevil jako celek, který nehodlá,
však v každém případě když to nebude nutné, vydat ni píď despotické moci.

ÚTOČNÁ OBRANA

Naše Mařenka Novotná
Konečně tučná zpráva z krajanského života, kte
rá se hodí na první stránku : naše Mařenka Novot
ná se vyšplhala na stupně mezinárodní slávy znač-,
ně dávno předtím, než slečna Keelerová se poku
sila narušit konservativní většinu Velké Británie.
Její kariéra U Spojených národů byla solidní, ale
ne závratná. Mnohý příslib závratné budoucnosti
byl brutálně přerušen mravnými agenty FBI, kte
ří narušili mírumilovné spolužití různých pracov
níků Spojených národů natolik, že naše Mařenka
Novotná musila prchnout před tímto zvlášť zavi
lým druhem McCarthyismu až do Anglie, kde na
konec, když se to tak vezme, všecko projde. Hlav
ně, když je nemrava ve vyšší poplatnické skupině,
nosí správnou kravatu a je patřičně zatížen dě
dictvím nebo dědičně.
Ze svědectví západního tisku, hladového po sen
zacích za každou cenu, vyšlo najevo, že Mařenka
Novotná prý byla neteří komunistického pre
sidenta Československé socialistické republiky. Tato
insinuace byla pevně vyvrácena československým
diplomatickým zástupcem v Austrálii, který pro
hlásil, že Mařenka Novotná definitivně není ne
teří pana presidenta. Nevyvrátil pouze skutečnost,
že americký kulturní pracovník, který ji popásal za
lepších dnů, se nestal politickým uprchlíkem v Čes
koslovensku krátce poté, kdy se FBI začala zají
mat o mírovou ofensivu Mařenky Novotné.
Nezáleží na příbuzenství s naším panem presi
dentem. Naše Mařenka Novotná si vysloužila vavří
ny ve svém oboru bez přispění marx-leninismu.
Ale vtírá se podezření, že vlna mravnostních skan
dálů, která propukla, má jisté spojení s moskev
ským ústředím podvratu a špionáže. Není-li tomu
tak. pak by si naše obětavá Mařenka Novotná zasloužíla lepšího strýčka než pana presidenta. -tp-

Antonín Novotný vy
stoupil na veřejnost v
Košickém kraji. Nemohl
si zvolit horší pozadí.
Stíny stalinské velestavby
HUKO, která musila být
po miliardových ztrá
tách přerušuna, vrhaly
značný chlad na poslu
chače.
Hospodářská úchylka
Novotný
především
polemizoval s hospodář
skými snahami sloven
ských představitelů Ko
munistické strany Slo
venska, kteří se "řídili
příkladem bývalé Demo
kratické strany”, a kteří
chtěli vytvořit ze Sloven
ska samostatnou hospo
dářskou jednotku.

Jak asi mohl Novotný
nadchnout Slováky líče
ním širšího a podstatněj
šího blahobytu v rámci
Rady vzájemné hospo
dářské pomoci po "jis
tých potížích, které pro
žíváme”, je u Stalina.

Novotný však polemi
zoval nejen s minulostí,
ale i s přítomností. Tvr
dil, že je na Slovensku
skupina komunistů, kteří
hodlají oživit tento plán:
"Zřejmě si někteří li
dé myslí, že je pro ně
vhodná doba, aby tyto
staré věci v novém rouše
znovu obnovovaly.
Shoda s reakcí

Jsou v tom shodni s
našimi nepřáteli ze Svo
bodné Evropy a z jiných
západních reakčních cen
ter, kteří si rovněž myslí
- jak je možné soudit z
celé jejich kampaně-, že
je dnes pro ně vhodná
doba . .
Daleko pikantněji ale
smrdutěji zněla Novotné
ho obhajoba stalinských
principů. Se svou vlastni
stranickou opozicí se vy
pořádával takto:
"Jsou to lidé - i někte
ří soudruzi -, kteří teď
najednou, jak oni říkají,
(Pokračování na str. 2)

PO JEDENÁCTI STECH LETECH
V Praze i Bratislavě, v Brně i Košicích, v Chi
cagu, v Londýně i jinde, zkrátka všude, kde ži
jí Češi a Slováci ve větším počtu, budou dnes
přednášky a vzpomínkové večery. Bude se slavit
výročí. Je pravda, že těch výročí máme tolik, že
by se těžko hledal “volný termín”, kdyby se ne
vyskytlo nějaké nové.
Dnešní příležitost však opravdu stojí za vzpo
mínku. Pro změnu se ani nikdo nenarodil, ani
nikdo neumřel, nikdo nevyhrál žádnou bitvu a
nikdo nebyl osvobozen ani v kladném, ani v zá
porném smyslu. Nestalo se nic jiného, než že
někdo přišel.
Před jedenácti sty lety, tak nás učí historie,
dorazili na Moravu dva muži. Jeden z nich přijal
jméno Cyril, druhý se jmenoval Metoděj.
Pro normálního československého občana jsou
ty dvě postavy něčím tak běžným, jako sv. Jan
na mostě. Ví, že přišli, aby z našich pohanských
pradědečků udělali křesťany a že tak nějak za
hájili proces, který z nás potom po letech udělal
civilisovaný a kulturní národ.
Zkrátka sv. Václav, Jan Žižka z Trocnova, Karel
IV., Jan Amos Komenský, T. G. Masaryk, Cyril
a Metoděj, - jak pak bychom nevěděli a jak pak
bychom nerozuměli.
Možná, že víme. Ale rozumíme?
Před jedenácti sty lety měli naši prapředkové
své domácí dědky, kterým se klaněli a kterým
obětovali. Zřejmě jim to tak tenkrát vyhovovalo
a na nic jiného asi celíkem nebyli zvědaví. A na
jednou, z ničeho nic, přišli dva “bratři ze Solu
ně” a řekli jim :
“Podívejte se, mládenci, dělejte jak myslíte, my
se vám do toho nechceme míchat. Fakt je, že jsou
ti vaši hlinění pánbíčkové pro kočku, protože Bůh
je jenom jeden a trojjediný.”
A řekli jim, že se z člověka narodil Bůh a že
ten Bůh z lásky k nim a za ně zemřel na kříži. A
pověděli jim také, co ten Bůh po nich žádá. Bylo
toho hodně, Ale ze všech těch požadavků toho no
vého Pána Boha nejvíce vystupovalo slovo láska.
Chtěl po nich, aby se přestali prát, aby se jeden
nevytahoval nad druhého a nikdo nikoho ntutlačoval. To proto, že všichni, od toho prvního do toho
posledního, jsou děti křesťanského Pána Boha, že
zkrátka všichni lidi jsou si rovni.
Zatím co Cyril a Metoděj toto všechno vyprávě
li našim pradědečkům, jiní “Cyrilové a Metodějo
vé” vyprávěli totéž pradědečkům dnešních Bulha
rů, Rusů, Němců, Albánců, Angličanů, zkrátka kde
komu. A vždycky to bylo totéž poselství, jenomže
někde to bylo o chvilku dříve a jinde o chvilku
později.
A všichni ti lidé řekli: “Je toto všechno, co po
nás žádá náš nový křesťanský Bůh?”
Tak měla začít nová éra lidstva, kterou pro nás
otevřeli Cyril a Metoděj. Měla to být éra lásky.
Někde se však něco nepovedlo. Křesťané se sice
začali množit jako písek v moři, ale s křesťanstvím
se na cestě historií k dvacátému století děly podiv
né věci.
Jeho vnější znaky, autorita různých křesťanských
církví, pozlacená fasáda kostelů, dogmatismus a fa
lešné “pánbíčkaření”, pohřbily pod svou mrtvou tí
hou pravý smysl křesťanství.
Lidé začali brzo poznávat, že to, co po nich je
jich nový Bůh žádá, není vůbec lehké. Chamti
vost jim byla bližší než soucit, nesnášenlivost bliž
ší než snášenlivost a nenávist přirozenější než láska.
Dodnes se v tom nic nezměnilo, a dostali jsme
se tam, kde jsme. Místo abychom přijali poselství
o lidské rovnosti, klaníme se teleti národní, když
(Pokračování na straně 2)
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(Pokračování se str. 1)
rozpadávat ve chvíli, kdy
jeho dominující složka
ztratila sílu jednotu na
diktovat a zbraní udržet.
Vynoření se potenciálně
mocensky rovnocenného
rivala znamenalo konec
"souladu”, který nikdy
nebyl organický, protože
nevycházel zespodu.
V těchto dnech dora
zila do Moskvy čínská
delegace, jejímž oficiel
ním úkolem je urovnat
ideologický spor s Mosk
vou. Její naděje na úspěch jsou však ještě
menší, než Kennedyho
naděje na dohodu s tvr
dou hlavou generála de
Gaullea.
Pět Číňanů, mezi ni
mi t ř i diplomaté, byli
právě vypovězeni z SSSR,
a pekinští předáci nazý
vají Chruščova nesoudružsky "holohlavým oslem”. Potvrdila se stará
pravda, že se znepřátele
ní přátelé nenávidí více,
než dávní nepřátelé.

Kennedy v Berlíně

Minulý týden byl den
ní tisk plný zpráv o Ken
nedyho triumfální cestě
Německem, která vyvr
cholila v Berlíně.
Americký
president
byl před odjezdem do
Evropy doma kritisován,
že si k svému evropské
mu zájezdu vybral ne
vhodnou dobu. Německý
kancléř byl na odchodu,
Itálie prakticky bez vlá
dy, v Anglii se zdálo, že
tam Macmillanova vláda
neodolá ženským nástra
hám slečny Keelerové, a
na domácí frontě byla v
plném proudu "revolu
ce” amerických černo
chů.
Kennedy však přesto
odjel, a měl k tomu do
bré důvody. Účelem je-

(Pokračování

se str. 1)

ho cesty nebyly zdvoři
lé státní návštěvy, a l e
slepení střepů západní
jednoty a nové zdůraz
nění nutnosti politické
integrace západního svě
ta.
Jeho cesta byla novým
pokusem o restauraci to
ho, co generál de Gaulle
tak pošetile pobořil.

Chruščov v Berlíně
Dva dny po Kennedy
ho návštěvě přijel do
Berlína Nikita Chruščov.
Hádalo se, že mělo být
jeho nečekané vystoupe
ní protiváhou berlínské
ho triumfu presidenta
Kennedyho.
Je však daleko pravdě
podobnější, že jeho dů
vody k cestě do Berlína
byly téměř totožné s dů
vody J. F. Kennedyho.

Útočná obrana

začínají hovořit pravdu. vořit pravdu. Právem se
A prý i strana začíná ho- většina soudruhů ptá:
Jakto, copak strana ne
říkala pravdu dříve? Co
pak strana neměla prav
du, copak bychom dnes
mohli být tam, kde jsme,
kdyby strana pravdu ne
KDYŽ ÚŘEDNÍ SE ŠIML ZPĚNÍ
měla? Copak nedošlo ke
Zatelefonoval nám do redakce čtenář. Na
změnám v životě strany
rodilo se mu právě děcko a nemůže pro ně
a země zejména po XX.
sehnat kočárek. V obchodech mu říkají : "Ko
sjezdu KSSS?”
čárky nejsou, kdy budou, nevíme. Ptejte se!”
Kdyby nebyla ...
A čtenář dodává : "Píšete o malé porodnosti.
Zjistěte, proč nejsou pro děti základní potře
Antonín Novotný si
by!” Tím začal náš — skoro detektivní — pří
na tuto základní otázku
běh. S telefonním sluchátkem v ruce — Haló,
odpověděl
bohorovně:
zde stížnostní oddělení ministerstva vnitřního
"Ale soudruzi, kdyby
obchodu. Kočárky? Výrobce, Továrna dětských
strana neměla pravdu,
vozidel v Mělníce se vymlouvá na nedostatek
tak by nemohla být ko
materiálu. Kočárky dodávají, ale méně, než
munistickou stranou, ne
je jich potřeba. Zeptejte se u distribuce! Drob
mohla by být vedoucí si
né zboží, Praha, ředitel Pazdera u telefonu.
lou, nemohla by mít dů
Nojo, kočárky. Máme potíže s dopravou. Už
věru lidu . .."
jsme si je vozili po ose, ale to přijde příliš
Smutný vtip je v tom,
draho, prodělávali bychom... Haló, zde to
várna dětských vozidel v Mělníce, obchodní že strana neměla proka
náměstek Marek u telefonu. Právě před hodi zatelně pravdu v minu
nou jsme mluvili s Ústeckou dráhou, Duch- lých 15 letech, ale přes
to se nazývala komunis
cov totiž nemá přísun vagónů. V hlubokých
tickou. Ještě hanebnější
kočárcích plníme výrobní plán, ale lidé si teď
zvykli při každém děcku kupovat "nový po je, že její členové nejen
nehodlali
hovořit
voz” a s tím se nepočítalo. Typ číslo 6224 že
pravdu, ale že přiznali,
máme sice na skladě, ale lidé ho nechtějí. Proč
ho tedy vyrábíme? Protože je při něm úspo že mluvili nepravdy pro
ra materiálu a chceme-li plnit požadavky stát to, aby "nenahrávali”
ního obchodu, musíme vyrábět i tyto kočár reakci. Nejhorší je, An
ky... Provozní oddíl ČSD Ústí, Kozubek u tonín Novotný a jeho
telefonu. Nedostatek vagónů? Před měsícem, ústřední výbor hodlá na
dále nemluvit pravdu,
ještě ano, ale teď už se nemohou vymlouvat.
I Duchcov dostává to, co potřebuje. Na Měl pokud nebude hozen
níku se zeptám druhým telefonem, počkejte lvům.

-Naše rovy -

okamžik. Tak už jsem tady. Jejich požadavky
jsou prý plně kryty. 11. a 13. června už do
konce odříkali vagóny. ČSD tedy na nedostat
ku kočárků vinu nemá.
A byli jsme tam, kde na začátku. Maně nás
napadla slova čtenáře, jimiž zakončil svůj te
lefonát : "Za chvíli bude pro miminka dost
kosmických raket, ale kočárky žádné.”
Svobodné slovo, Praha, 19. června 1963

Kennedy lepil západní
jednotu a napravoval
škody, které napáchal de
Gaulle. Chruščov přijel
lepit komunistickou jed
notu a napravovat škody,
které na ní napáchal
Maoce-Tung.
Tento fakt byl jasný
ve chvíli, kdy se do Ber
lína za Chruščovem sjeli
vůdcové všech evrop
ských satelitů (s výjim
kou Rumunska a Albá
nie).
Kennedy se snažil ob
novit jednotu proti ko
munistickému tlaku a de
Gaulleovi. Chruščov se
pokoušel
o
obnovení
"jednoty” proti Západu
a Maoce-Tungovi.
Dá se říci, že byly
obě návštěvy jenom pří
mým důsledkem rozkla
du na obou stranách. kw

"Nesprávné metody”
Novotný jedině při
znal, že "boj strany byl
veden nesprávnými me
todami”. A to přiznal
jedině proto, že to slou
ží jeho vlastní obraně.
Soudruh Novotný pov
stal před víc jak deseti

lety, obvinil s lehkým
srdcem Slánského a dal
ší ministry z monstrózní
velezrady. To tedy byla
správná metóda.
Podle dnešní Novot
ného verse jsou bývalí
oběšenci stále vinni, ales
poň v očích strany :
"Strana posuzovala pro
vinění také z politic
kých hledisek, zda se ti
to soudruzi provinili po
rušováním zásad strany,
zda jejich činnost odpo
rovala politice strany,
zda jí škodila.”
Odpověď je lehká: ať
se Slánský, Šváb, Švermová, jejich okresní sa
trapové provinili jakkoli
proti lidu, proti straně
se provinili tím, že stá
li na nesprávné straně
barikády.
Antonín Novotný se
velmi pravděpodobně do
pustil dalšího "porušení
socialistické zákonnosti”,
když soudil bývalého mi
nistra vnitra Baráka. I
on zřejmě stál na jiné
straně barikády.
Osvobození jsou vinni
Charakteristicky
se
zmínil Novotný i o svých
protivnících,
vstalých
"administrativním omy
lem” z mrtvých:
"Z mnohých tehdy od
souzených jsme nesejmu
li vinu, pokud jde o je
jich činnost ve stranic
kých a státních funkcí,
pokud jde o porušování
zásad života strany . . .”
A toto byla konečná
a plánovaná slova do
řad slovenských poslu
chačů :
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Po jedenácti stech letech
(Pokračování se strany 1)
ne rasové nadřazenosti. Za to jsme si vysloužili fa
šismus. Místo abychom věřili, že člověk má být
bratrem, pokračovali jsme v egoistické požíračnosti.
Za to jsme si vysloužili komunismus. Vynalezli jsme
prostředky k vlastnímu zničení dříve, než jsme se
naučili vládnout prostředky k vlastní záchraně.
Jsme ve slepé uličce a nevíme jak ven.
Je za to za všechno zodpovědné křesťanství? Od
pověď je také v dnešním výročí a v našem vztahu
k němu.
Vzpomínáme na dvě kamenné sochy, nebo na
vztyčení ukazovatele cesty, kterou jsme nikdy ne
nastoupili, protože se většině z nás zdála příliš pří
krá?
— kw —
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
HA M P T O N

:

573 Hampton St.
Hampton, S. 7
Telefon 98-5736

ZE DNE NADEN
24.6. President Kennedy
byl nadšeně přivítán v
Západním Německu.
25. 6. Československé úřa
dy propustily na svobodu
Čechoameričanku Helenu
Kožeradskou, obviněnou
v roce 1960 z vyzvědačství.
26.6. Třetí tajemník čs.
velvyslanectví v Londýně
Přemysl Holan byl vypo
vězen z Anglie pro špio
náž.
27. 6. V Equadoru byl od
halen pokus o puč. Agen
ti z Kuby, spuštění le
tecky na území Equadoru,
byli zajati.
28.6. Skupina britských
vojáků překročila omylem
hranice Jemenu. Při pře
střelce bylo zabito 11
britských vojáků.
27.6. Tři čínští diploma
té byli vypovězeni z Mosk
vy. Byli obviněni z toho,
že rozšiřovali zprávy, kte
ré vinily vedení KSSS z
revizionismu.
30.6. v Moskvě se konal
komunistický Světový
kongres žen.

1.7. Chruščov navštívil
Berlín. Důvodem jeho
návštěvy bylo zřejmě za
jistit si ideologickou po
moc proti Pekingu.
2.7. President Kennedy a
ministerský předseda Macmillan vydali společné
prohlášení, podle které
ho začnou v blízké bu
doucnosti vyjednáváni se
SSSR o zastavení pokusil
s atomickými bombami.
3.7. Kardinál
Ottaviani
korunoval nového papeže.
Stal se jím milánský kar
dinál Montini, který při
jal jméno Pavel TV.
5.7. Americká FBI odha
lila v USA sovětskou špio
nážní síť, jejímž přísluš
níkem byl sovětský za
městnanec Spojených ná
rodů Jegorov a jeho man
želka.
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

"To se týká ovšem i
řady slovenských politic
kých představitelů stra
ny - Husáka, Novomeského a řady dalších, kte
ří v očích ústředního vý
boru zůstali vinni z po
rušování zásad jednoty
strany p ř i uplatňování
programu strany, p ř i
praktickém provádění po
litiky strany . . .”
Na ukázku toho, co
si myslí slovenští intelek
tuálové o presidentu No
STŘEDISKO
votném, byl ve sloven
PÁNSKÉ MÓDY
ském Kultúrném životě 164 Acland St., St. Kilda,
tel. 94 2260
otištěn dlouhý článek dr. Vic.
NOVÁ PRODEJNA:
G. Husáka o pravém po
Obchod č. 28,
zadí Slovenského národ
Southern Cross Hotel
ního povstání, který se
Bourke Street,
diametrálně liší s oficiál
Melbourne - City
ní verzí.
vm/FEC |

8.7.1963

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
—Ve Španělském sále
pražského hradu se kona
la
recepce
absolventů
středních škol s presiden
tem. republiky, zástupci
strany a vlády.
— Na schůzi vlády bylo
usneseno, že je nutné, aby
byla vyrovnána manka v
státním hospodářském
plánu, způsobená letošní
zimou. Usnesení předev
ším zdůraznilo, že je nutné odstranit “disproporci”
ve stavebním plánu.
— Novými členy Národ
ního shromáždění byli
“zvoleni”: svářeč G. Imramovský v Praze 10 a
předseda Jednotného ze
mědělského družstva v
Zábřehu J. Červinka. Oba
byli zvoleni “většinou”
nad 99 % hlasů.
— Prvním, náměstkem mi
nistra financí byl jmeno
ván ing. Lier, a, ing. M.
Jaroš pouhým náměstkem.
Náměstkem ministra pa
liv byl jmenován ing. J.
Ryška.
— Československá vláda
vydala nařízení, podle
kterého držitelé půdy do
30 akrů jsou osvobozeni
od povinných dodávek.
Podle téže zprávy bude
veškerá půda, dosud le
žící ladem, svěřena k ob
dělávání organizacím ja
ko je Revoluční odboro
vé hnutí, Československý
svaz mládeže, Svazu za-'
hrádkářů a Mysliveckému
svazu.
— Zemřela Marie Burešová, členka divadla v
Moravské Ostravě. Před
pokládáme, že jde o sho
du jmen a ne o nezapo
menutelnou “Manon Lescaut” let čtyřicátých.
— Zasedal ústřední výbor
Československé strany so
cialistické. Projednal mno
hé o ničem. Podle slov
tisku, “diskuse vyzněla v
neochvějnou vůli podpo
rovat dosažení lepších hos
podářských
výsledků”.
Hlavní referát přednesla
kolaborantská trvalka dr.
A. Neumann.
— Do Moskvy odcestovala
československá vládní de
legace, vedená předsedou

státní plánovací komise
A. Indrou a ministrem
zahraničního obchodu F.
Hamouzem.
— V Praze se znovu ko
nala demonstrace československých studentů tentokrát za demokratická
práva Kurdů v perském
Kurdistanu.
— Padesátku oslavil v Pra
ze člen opery Národního
divadla tenorista Beno
Blachut.
— Ústřední výbor strany
lidové jednal neméně úsilovně jako bratrská so
cialistická strana o nebla
hé hospodářské situaci.
Hlavní referát měl Josef
Plojhar. Konference do
spěla k zlatému řešení :
“k jednoznačnému souhla
su se všemi závěry vyplý
vajícími z usnesení ústřed
ního výboru Komunistic
ké strany Československa
i pro činnost strany li
dové.”
— Ve Státní plánovací ko
misi byla čistka odborní
ků. Novými náměstky mi
nistra - předsedy Státní
plánovací komise (Aloise
Indry) byli jmenováni:
F. Morkus, D. Dvořák, ing.
F. Korda, J. Matouška, F.
Vinklárek a V. Dvořák.
Dosavadní
náměstkové
předsedy Státní plánovací
komise Majer, Janiš, Půček (bývalý ministr), Vl
na (bývalý ministr) a
Korda byli “pověřeni no
vými úkoly”.
— Atila české rozhlasové
hudby Vlastislav Antonín
Vipler, zodpovědný za ne
jeden srdeční záchvat po
sluchačů československé
ho rozhlasu v dobách
předválečných, se dožil
bez úrazu šedesátky. Vyš
šího nešlechetného věku
se dožil i travič dětských
studní v rámci bývalého
Státního
nakladatelství
dětské knihy Jan Hostáň,
který beztrestně oslavil
pětašedesátku.
— Rudé právo otisklo
zprávu zpravodaje ČTK z
Londýna z 12. června o
tom, že londýnský list
Times uveřejnil “široký
výtah z pětihodinového
rozhovoru s presidentem

Novotným. Rozhovor, jak
praví úřední zpráva, se
týkal nejrůznějších mezi
národních a vnitropolitic
kých problémů”.
— Předsednictvo Národní
ho shromáždění zaslalo
parlamentu Francouzské
republiky varování, aby
se Francouzi příliš nespo
jovali se Západním Ně
meckem.
Předsednictvo
pražského komunistického
Národního shromáždění v
onom spise doufalo, že ‘v
duchu dávných a upřím
ných styků lidu Francie
a ČSSR” se najde klín,
který lze vrazit do západ
ní jednoty.
— V Bukurešti byla zahá
jena výstava českosloven
ského jevištního výtvarnictví. Vystavena jsou tam
díla jak starší generace
(Vlastimila Hofmana, Ji
řího Krohy, Josefa Čap
ka) tak i scénografů sou
časných (Adolfa Weniga,
Karla Svolínského, Fran
tiška Tichého, Josefa Svo
body a Ladislava Vycho
dila).
—- Náměstek ministra škol
ství Václav Hendrych oznámil na tiskové konfe
renci, že v řízení škol bu
de posilován “demokra
tický cenralismus”, což
zhruba znamená vládu
pana zemského školního
inspektora. Řekl však ta
ké, že : “Pro příští školní
rok nebude v některých
krajích
pravděpodobně
dostatek učitelů, a proto
nastoupí do škol i někte
ří žáci nejvyšších roční
ků pedagogických institu
tů, kteří pak své vzdě
lání dokončí dálkovým
studiem...." Tož národ Ko
menského.
— Lidová demokracie z
13. června přinesla radost
ný článek o výpravách za
hraničních krajanů do
ČSSR. Turisté přijedou z
Itálie, Francie, Holand
ska, Dánska, Velké Britá
nie, Švédska a Finska. Ale
to není všechno : “Nebu
dou chybět ani mladí ze
mědělci ze státu Wyoming, Ohio a Minnesota,
kteří mají velký zájem o
naše státní statky a JZD.”
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Porucha na hlavním proudě
Košický projev Antonína Novotného, o němž referujeme na 1. straně,
vyvolal nečekaně hlasitou odezvu. Jedním z prvních, kteří začali polemi
zovat s Novotného tézemi byl první tajemník Svazu slovenských spisova
telů Karol Rosenbaum. Rozepsal se o důsledcích sjezdu československých
spisovatelů ve slovenské Pravdě ze 16. června 1963.

"Je třeba hned říci,”
prohlásil Karol Rosen
baum, "že III. sjezd spi
sovatelů se stal důleži
tou ideologickou tribu
nou nových názorů na
některé složité otázky na
šeho života i kultury . . .”
V dalším potvrzuje je
ho článek mínění mno
hých
pozorovatelů, že
totiž spisovatelé, kteří
vystupovali na sjezdu
proti "pozůstatkům kul
tu osobnosti”, činili tak
s určitým rizikem :
Čestné poslání
"V tomto směru čes
koslovenští
spisovatelé
statečně na sjezdu i po
něm splnili svoje čestné

— Místopředseda ŮRO M.
Pastyřík přijal delegaci
předsednictva
Federace
odborů Vietnamu. Viet
namští hosté prý vysoce
ocenili hlavně systém čes
koslovenského národního
pojištění.
—V
Severomoravském
kraji jsou zodpovědní za
sklizeň sena členové Mys
liveckého svazu : “Každý
z členů... sklidí nejen
dostatek sena na zimní
krmení zvěře, ale navíc
dodá nákupnímu podniku
ještě metrák sena nebo
otavy . . .”
— Na pozvání několika
britských odborových sva
zů odletěla do Velké Bri
tánie tříčlenná delegace
Revolučního odborového
hnutí v čele s předsedou
F. Zupkou. Doprovázel jej
vedoucí
mezinárodního
oddělení ÚRO Bedřich
Kačírek a pracovník to
hoto oddělení Václav Ho
lub.
Č/FEC

Kam s nim — co s tím?
Nadpis zní jako nerudovský fejton. Ale ob
sah článku není jen hravý a dravý. Je smut
ný a osvětlující. Ukazuje tzv. "socialistické zří
zení” ve světle zcela jednoznačném a nelicho
tivém. Obojí informace jsme čerpali z "odbo
rářského” pramene, z pražské Práce. Ale ať
mluví litera scripta :
"V roce 1962 odešlo ze závodu Tiba v Be
rouně 65 žen na mateřskou dovolenou. Když
uplynula, vrátilo se jich do práce jenom šest.
Letos, se bude situace opakovat. Důvod? Je
den a týž : Kam s dítětem? Namítnete : A co
závod? V letech 1961 a 1962 nabídl 300.00 Kčs
na rozšíření jeslí. Akce se nemohla uskuteč
nit pro nedostatečnou stavební kapacitu. Pro
rok 1964 je akce v plánu zahrnuta, ale zá
vod nemá prostředky. S podobnými potížemi
zápasí i v Závodech vzduchotěsných zařízení
v Milevsku. Chtěli řešit situaci rozšířením škol
ky v sídlišti. Závod nabídl brigádnickou prá
ci a k tomu 100.000 Kčs z prostředků podni
kového fondu pracujících. Avšak u ONV v
Písku se nepodařilo získat povolení k rozšíře-

ní této školky. Dva příběhy, které byly před
neseny na V. všeodborovém sjezdu. Dva z mno
hých. Vždyť kolik závodů zápasí s podobný
mi potížemi, kolik jich ještě může prorazit
bludný kruh? Když jsou peníze, není kapaci
ta. Když je kapacita, nejsou peníze. A tak to
jde stále kolem dokola . .."
Je to zřejmě typická situace a typické dilemna. Stížnosti tohoto druhu jsme čítávali už
po léta. Dětské jesle u družstev se hodí pře
devším na obrázkové reportáže. V praksi je
situace zcela jiná. Ne že by zodpovědní čini
telé zapomínali na vzruch a znoj odborářů.
Potvrzuje nám to zpráva téže Práce z 28.
května :
"26. května slavnostně otevřeli v Žilině Dům
odborů... Nový kulturní stánek odborů vy
budovaly Pozemní stavby v Žilině nákladem
23 miliónů Kčs. V neděli se ve společné síni
pro 850 návštěvníků, v divadelní síni s 570
křesly . . . poprvé hrálo, zpívalo a tancovalo . . .”
Neřekl sám František Josef Procházka : "Vše
pro dítě!” A tady to máme.
—tp—

poslání. Zvlášť se oce
ňuje vystoupení sloven
ských spisovatelů, kteří
se ze stranických pozic
vyrovnávali s otázkami
dalšího zápasu s dogma
tismem, jako ideovým
derivátem a nástrojem
období kultu osobnosti,
se vším, co našemu ži
votu svazovalo ruce, co
deformovalo krásu vel
kých cílů v rozpětí od
netvořivosti a neschop
nosti až po křivdy a po
rušování socialistické zá
konnosti.”
V jedné větě tu říká
tajemník svazu spisova
telů : chtěli jsme protes
tovat proti poměrům li
terárním i politickým a
protestovali jsme. A co
víc : hodláme v boji pro
ti stalinismu pokračovat
i v budoucnosti. Názory
spisovatelů byly schvále
ny lidem :
Plná podpora

tismu a kultu osobnosti,
a- proč prý raději nepíší.
Špatná rada

Na to Rosenbaum od
povídá : "To je špatná
rada a špatná služba . . .
Vlastností dobrého spi
sovatele je, že se spoju
je se životem společnosti,
který, jak všichni dobře
víme, není nějakým pla
kátovým
stromořadím,
ani širokou cestou, ale
procesem s mnohými
konflikty . . .
Dalším důvodem za
interesovanosti spisovate
lů na problému kultu osobnosti je, že jeho uplat
něním se deformoval ži
vot, že se narušil komu
nistický humanismus,
který má spisovatel uskutečňovat svou prací.
A nebyla to porucha
na nějaké vedlejší spoj
ce, ale na hlavním prou
dě, zasáhla život společ
nosti na místech, které
pro spisovatele předsta
vují
přímo
centrální
nervstvo.
Za buržoazní

"Tento zápas spisova
telů . . . našel u pokroko
vých lidí plnou podporu
a pochopení. Slovenští
spisovatelé se dali do slu
nacionalisty
žeb uplatňování lenin
A
v
slovenských po
ských myšlenek a řídí se
ideály
komunistického měrech se ztráty zvyšu
jí o to, že kult osobnosživota.
A jsou to pravdy, kte it zasáhl i národní kul
ré jsou obsahem myšle turu a její pokrokovou
ní všech statečných lidí, cestu po boku lidu a
oddaných věci socialis strany.
Myslím tu na obvině
mu a komunismu, ovšem
bez
administrativních ní úlohy časopisu a sku
praktik, přetvářky a for piny DAVu a na kon
málního ubezpečování o strukci s buržoazním na
věrnosti straně, vědecké cionalismem . . .”
V závěru článku žádá
mu světovému názoru.
Rosenbaum
satiriky, aby
Není divu, že je An
tonín Novotný pobou zesílili útoky na "nebla
řen. Na veřejnosti vy hou minulost”, aby "no
vstávají kovaní komunis vé zůstalo novým, aby
té, o nichž (alespoň do- se boj proti nedostatkům
savad) nemůže být po vedl úspěšně, aby se ochyb, kritizují jeho stra- slabily rozličné aliance
Neomylného
nu a tvrdí přitom, že soudruha
jsou lepšími komunisty se soudruhem Vyčkáva
a že jim jde o lepší jícím, jejich vzájemné
stranu a lepší pořádek spojenectví se soudruhem
Opatrným k radosti roz
ve straně a státu.
ličných
kazisvětů, lidí
Rosenbaum prohlásil,
netvořivých a vidících
že se vyskytly hlasy, kte
jen své osobní zájmy.”
ré se ptají, proč se spi
Srozumitelněji už to
sovatelé tak obšírně za
snad
nemůže být řečeno.
bývají kritikou dogma
Co spisovatelé na sjezdu
nakousli, hodlají teď roz
SWISS TRAINED
žvýkat. A je jisté, že se
WATCHMAKERS
budou
snažit
udělat
K.
Ebner
všechno možné, aby sou
22 Hunter St. — Sydney druh Neomylný byl při
tel. BL 3970
nucen toto sousto spol
19 York St.
knout, ať mu chutná či
(vchod z Wynyardu)
ne.
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Mučivé přezkoumání
Americký časopis New York Times přinesl před
nedávnem článek, který se zabýval konfliktem po
vinností amerického presidenta jako presidenta Spo
jených států a jako vůdce svobodného světa. V
roli světového vůdce byl Kennedy srovnáván s Wilsonem a Rooseveltem a v tom srovnání skončil
beznadějně poslední.
Je možné, že je to srovnání na místě a “umístě
ní” správné. Člověk se však stejně nemůže zbavit
dojmu, že je tato “ligová tabulka” amerických pre
sidentů poněkud předčasná.
Wilson i Roosevelt už mají v americké historií
svá pevná místa. Oba dva čelili ve své době ob
tížným problémům. Wilson nebezpečím první svě
tové války a isolacionismu, Roosevelt hospodářské
krizi a druhému světovému masakru lidstva.
Jak se s tím vším srovnávají problémy presiden
ta Kennedyho?
Živá, nevyřešená otázka, vypadá vždycky obtíž
něji, než nejnesnadnější, ale dávno zodpověděné
otázky minulosti. I s připuštěním této skutečnosti
se však zdá, že problémy, jimž čelí J. F. Kennedy,
jsou nejméně tak obtížné jako cokoliv, čemu kdy
čelili jeho předchůdci.
A mělo by se vzít v úvahu, že Kennedy zatím
postrádá události takového druhu, která pomáhá
vytvářet někdy správný, jindy falešný obraz ná
rodního hrdiny. Nevyhrál žádnou válku, nedobyl
žádné konkrétní triumfy.
Mimo to by se snad o něm dalo říci, že mu
schází “útěcha slepé nenávisti”. Jeho problém není
čistě vybroušen a vysoustruhován, nedá se vyře
šit zničením císařského nebo hitlerovského Němec
ka, nedá se vyřešit vůbec žádným zničením.
Je jenom jednou z jeho nesnází, že pro něho vál
ka přestala být pokračováním diplomacie.
Eisenhowerův ministr zahraničí J. F. Dulles mlu
vil často o “mučivém přezkoumání” situace.
Je si těžko představit mučivější přezkoumání si
tuace než to, s nímž je právě v křížku president
Kennedy.
Promítněme si své vlastní malé “mučivé přez
koumání”, jemuž se jednou nevyhneme, ať se nám
to líbí nebo nelíbí, do mamutích rozměrů, které
takové nové ohodnocení situace nabude v případě
presidenta Spojených států.
Všechno, co je proti starým vžitým názorům a
vyšlapaným cestám, vzbuzuje odpor pohodlné a lenivé lidské mysli, a Kennedy musil mnohokrát odbočit od vžitých názorů a vyšlapávat novou stezku.
Jeho otázky není lehké zodpovědět. Jak přesvěd
čit stoupence extrémních antikomunistů, že je tu
a tam třeba přikývnout Titovi, Gomulkovi nebo
Chruščovovi, nemá-li jednou Západ jednat jenom
s Maoce - Tungem? A na druhé straně, jak učinit
nějaký ten ústupek “revisionistům”, aniž by to nej
levější “liberálové” vydávali za schválení moskev
ské odrůdy komunismu? Jak to udělat, aby se v
důsledku relativně smířlivého jednání s Chruščovem nedomnívala ovce v ulici, že moskevský ko
munismus přestává být nebezpečný nebo dokonce,
že se z něho stalo něco chvályhodného? .
Jak přesvědčit Američany na jihu, že černoch
je člověk? Jak dokázat Evropanům, že Kennedyho
nadnárodní “Atlantické společenství” nechce být americkým společenstvím? Jak přesvědčit nacionalisty všude na světě, že jenom nadnárodní politika
může spolehlivě uchránit také jejich národní zájmy?
Průměrný člověk si žádá viditelné a hmatatelné
výsledky. Chce vidět komunismus na útěku, nestačí
mu povídání o trpělivém odstraňování jeho příčin
a o dlouhodobých nadějích,, že se sovětský komu
nismus pomalu mění v důsledku změněných okol
ností a že se snad jednou změní v něco dočela
přijatelného.
Právě tyto “mlhavé” cíle jsou však vidět v po
zadí (každého kroku Kennedyho politiky.
Zřejmě je tedy ještě příliš brzo na srovnávání s
Lincolnem a Rooseveltem, a na hledání konečného
místa v “ligově tabulce” amerických presidentů.
Jestli Kennedyho politika trpělivého odstraňová
ní sociálních zlořádů jednou opravdu zastaví ší
ření komunismu a jestli se jeho odhad dalšího vý
voje moskevského komunismu jednou ukáže oprav
du správný, historie ho postaví mezi největší státní
ky všech dob.
Ukáže-li se však, že bylo jeho uvažování od zá
kladu pochybné a že jeho politika nejen že šíření
komunismu nezastavila, ale že mu ještě prospěla,
pak ho historicky nemůže nic zachránit před “sestu
pem do divise”.
Kennedy se zatím dostal do společnosti Lincolna
a Wilsona právě jenom proto, že měl odvahu a
elán ke skutečnému “mučivému přezkoumání”, kte
ré teď probíhá nejen v Bílém domě, ale také v
Kremlu a dokonce i ve Vatikánu.
Je načase, abychom se také my odhodlali k ně
čemu podobnému. Jinak se ocitáme v nebezpečí,
že se staneme mrtvou váhou současného politického
dění.
— kw —
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Dokument, který nesmí být zapomenut

Já, student bez vlivu a práva
Řekli jsme minule, že se nám zdá, že dnešní revolta intelektuálů a stra
níků v Československé socialistické republice je revoltou jak mocenskou
tak mravní. Zdá se nám, že jsme uškodili nejlepším silám této revolty,
kdykoli jsme se zmínili o mocenském zápase. Máme v ruce dostatek svě
dectví, nepopiratelného svědectví, že dnešní mladá generace nehodlá mě
řit síly s režimem mocensky, ale morálně. Ne že by to nějak přispělo ke
změně poměrů a vítězství lepší strany.Ale nikdy by nemělo být toto jed
noznačné svědectví zapomenuto. Ani to, že mohlo být otištěno v česko
slovenském časopisu léta Novotného 1963.
Následující řádky na
psal mladý Slovák neslovenského jména An
ton Hykisch.
Zdá se
nám, že to jsou řádky,
psané nepochybně srd
cem, nikoli perem, ve
deným vidinami státních
cen a spisovatelských
zámků. Kdokoli je An
ton Hykisch, je to člo
věk, který má páteř v
těle.
Generace 1956

ni apaticky zdvihají ru
ce a někdo tam nahoře,
někdo a někteří tam na
hoře budou mít o jednu
rezoluci a o jeden tele
gram víc, a kdoví, zda
mu to vůbec pomůže ve
čer v zamyšlení nad sebou ...
První hlasování
víc než obligátní vzpo
mínky na Stalinovu
Tehdy jsem poprvé
smrt. Jen jednou nás hlasoval. Donutili mne
potřebovali... a
tehdy hlasovat za smrt lidí, o
jsem poprvé hlasoval. kterých jsem nevěděl ja
. . . Rozumíte? . . . Hla ko chlapec nic víc, než
soval, já, mladý občan, co bylo v novinách, a
student bez vlivu a prá o čem dnes vím - zas
va ... za smrt skupinky jen z novin - že to byla
lidí.
lež, pomluva, omyl aKdo je proti?
křivda . . .”
Nejzajímavější na celé
Díval jsem se tehdy
věci
je, že smrtelnější
po spolužácích, strašně
jsem chtěl vědět, co si obžalobu československé
myslí, ale byli jsme se ho komunismu by ne
skupeni v koutě poslu mohl lépe vyslovit, nej
chárny a vpředu asistent zarytější ze zahraničních
zvučným hlasem četl vě reakcionářů. Snad je
ci o protistátním spikle dobře, že komunismus v
neckém centru. A potom Československu je tako
nás vyzvali hlasovat. Jste vý, jaký je. Alespoň ví
pro, aby . . .? Kdo je pro me, že plodí smrtelné
nepřátele ve svých vlast
ti?”
ních
řadách.
vm/FEC
To celé není výmluva
na mladistvost a nezna
P O JIŠTĚNÍ
lost světa. Anton Hy
domů, bytů, podniků,
kisch je poctivý d'o dů
Work. Compensation,
sledků :
aut, povinné ručení
"A my všichni jsme
ŽIVOTN Í
úrazové a nemocenské
věděli, že se takto hla
odborně provede
suje snad v celé zemi,
R. C. KUGLER
ve všech školách, úřa
(Melb.) XL 2421
dech, závodech, že všich-

"Vstupovali jsme do
roku 1956 s čistými ští
ty,” pokračuje Anton
Hykisch. ". . . Byli jsme
malí' a to nás - přes
všechnu snahu a logiku uchránilo od toho, aby
chom se pošpinili.”
Implikace je jasná :
pošpinili se i ti, kdo se
nechtěli pošpinit, proto
že státní šroub přitáhl
závity, straník nestraník,
všichni hlasujeme pro
pokrok a smrt záškodníVydal svědectví jedné ků.
generace, gene.race - jak
Čisté ruce
říká, generace 1956:
"Nebyli jsme na II. "Mnozí ze starších nám
sjezdu spisovatelů, my nyní závidí,” pokračuje
jsme skončili své posled zcela logicky Anton Hy
ní státnice z marxismu a kisch. "Máme čisté ru
nn ulicích prodávali prv ce. Neřeknou nám to,
ní výtisky s projevem ale závidí nám. Nikdo z
soudruha Chruščova na nás třicetiletých a mlad
ších se nezasloužil o to,
XX. sjezdu.
aby někoho zatkli, křivě
To dopoledne byl pro obvinili, posadili do vě
mne zážitek. Před hodi zení.
nou jsem skládal státnici
Nikdo se nás na nic
z něčeho, z čehož bych neptal, neboť jsme byli
po hodině státnici z mar- chlapci a děvčata. Jen
xismu skládat nemohl.” jednou . . . takové chvíle
Anton Hykisch složil mi zůstanou v paměti
úspěšně státnici z marDůsledky spisovatelských sjezdů v ČSSR
xismu, ale při první příležitosti mluví zcela nemarxisticky :

"V roce 1956 jsme posílali první povídky do
Mladé tvorby a až na
malé výjimky je celá
skupina mladých slovenských autorů. . . neroz
lučně spojena s existencí
Mladé tvorby, s existen
cí roku 1956.
Je pravda, že rok 1956
vybojovali za nás jiní.
Nám tento rok pootevřel brány a mnozí nám,
domnívám se, vytýkají,
že jsme nebyli dost vděč
ní. Vždy mne bolí ta
kové přirovnání, jako
kdybychom mohli za to,
že je nám tolik a tolik
let. Naše privilegium a
naše čistota - to není na
še zásluha - to je záslu
ha biologického věku.

S čistým štítem
Tady mluví zástupce
mládeže zcela jasně : čle
nové jeho generace byli
příliš mladí, aby mohli
dnes být viněni ze zlo
činů, jichž se dopustil
komunistický režim.

Sezóna bouřlivých schůzí

Od skončení spisovatelských a novinářských sjezdů uplynuly již týdny.
Posjezdové vření však nevyprchalo. Zalekl se ho i president republiky,
který v polovině června ostře varoval v Košicích : "Soudruzi, říkám otevřeně, že je to nebezpečná cesta . . . Strana není diskusní klub.”
Vzdor varování, vření poslouchal, chlapci. A moc lé a intelektuálové se
trvá a zvláště mladí inte se mi to líbilo. Souhlasil vskutku pokoušejí o jis
lektuálové a mladší pří jsem vlastně s každým slo tou nápravu a zlepšení.
slušníci strany nadychují vem. Jenom si pořád mys Kdo toto nevidí, musí být
plné plíce dosud nepozna lím : jste tak hloupí nebo slepý...
naivní?”
Spisovatel Karel Ptáč
né svobod\.
V měsíci červnu probí
Podle tohoto starého a ník přirovnal českosloven
haly ve všech větších ostříleného soudruha skou situaci k rakovině a
městech republiky bouřli všechno závisí na jedin řekl:
“Rakovina, jež nebyla
vé schůze a diskuse, na cích, kteří řídí stranu a
nichž lidé mluvili zcela stát, na jejich dobré nebo zavčas objevena a chirurotevřeně o nedostatcích v zlé vůli.
gicky odstraněna, způso
Na prosté členy strany buje smrt.. . Stejně jako
zásobování, o “zlomených
páteřích” některých lidí, nikdo nic nedá, vše se tenkrát (v roce 1956 -pr.)
kteří jsou ještě na ve děje bez nich a mimo ně. se stále ještě nedostává
A tento starý předvá me k adresnému pojme
doucích místech.
O jedné takové schůzi lečný komunista několika nování pravých příčin oreferují Literární noviny slovy vyjádřil všechnu tu nemocnění a ostýcháme
(č. 23 - 63) v superlati zatrpklost, kterou cítí od se označit nositele, bacivech. Autor referátu -ajl- strčená generace původní lů .. "
A pikantní detail: Lite
(pravděpodobně A. J. revoluční gardy, co cítí
Liehm - pr.) v článku na- staří řadoví soudruzi. Oni rární noviny z 8. června
půlstránkovou
depsaném “Jsme naivní?” už prostě na nic nevěří. přinesly
fotografii
Jedno je však jisté : tak, “uměleckou”
však se neskrývá s otrlou
stalinskou skepsí. Před jak se dnes píše a mluví, vnitřku chrámu sv. Víta,
stavuje starší generaci nelze srovnat s tím, co na níž je vidět mužský
československých komu bylo psáno a řečeno ro sbor, zpívající chorál.
ku 1956. Zdá se, že to,
V pozadí je vidět oltář
nistů.
Cituje názor jednoho co dnes v Československu v plné nádheře. Pod fo
ze starších soudruhů, kte probíhá, je v podstatě re tografií je jenom stručný
rý se účastnil “obrodné” volta slušnějších komu text :
“Pražské jaro u svaté
schůze a shrnul svůj ná nistů proti těm nelidským
ho Víta.” Časy se mění.
zor velmi pesimisticky:
a špatným.
Komunističtí spisovateM. Zvára, USA
“Tak jsem vás včera
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Otakar Odložilík : Vzpomínky a ohlasy. Sklizeň svobodné tvorby,

University of Oklahoma, Norman, Okla., USA, cena 3.50 dolaru.

UZDA NA KYTHERU
V pozůstalosti Viktora Dyka se našel rozpracovaný román, který se
měl jmenovat "Děs z prázdna”. . . Podle původního rozvrhu měl z do
chovaných zlomků vzniknout první díl skladby "Děd Václav Šaroch”, roz
dělený na tři oddíly. Je vidět, že Viktor Dyk pomýšlel na rozměrné dí
lo, přestože ztroskotal s pokusem zpracovat románově nástup svého po
kolení. Z chystaného cyklu "Akta působnosti Čertova kopyta” vyšla zprvu
"Episoda Tacitova” a za ní dvě knihy "Konec Hackenschmiedův” a "Pro
sinec”, mnohem méně, než chtěl Dyk napsat.
"Děs z prázdna” měl mít mnohem hlubší pozadí než "Akta působnosti
Čertova kopyta”. Václav Šaroch nebyl docela smyšlená postava, jak dobře
věděli lidé, se kterými Dyk hovoříval o svých plánech. Když jsem se jed
nou po návratu do Prahy v létě 1945 setkal se Zdeňkou Dykovou, rozenou Háskovou, pobízela mne, abych ve svých studiích o českém životě
v XIX. věku pamatoval na Josefa Václava Frice - to byl Dykův hrdina,
přezvaný na Václava Šarocha.
str. 103
"Vzpomínky a ohlasy”
Jeho "Vzpomínky a ložilík i v těch odlehOtakara Odložilíka vyšly ohlasy” kryjí velmi ši lých episodách minulých
už v dubnu 1962, a sku roké pole. Jeho kniha století dovede sdělit vý
tečnost, že se dostaly do vzpomínek připomíná té znam a jádro problému,
ruky referentovi v květ matický soubor zajíma který vydoloval z mrt
nu 1963 nesvědčí o orga- vých úryvků a dodatků vých dokladů historie.
nizaci kulturního života ke "Kunsthistorii”, ale
Jeho knížka historic
československého
exilu jsou něco daleko víc.
kých útržků a pozorová
Začtete-li se do jeho
příliš dobře.
ní zahrnuje například
Především je nutno knížky vzpomínek a ozamyšlení nad osudem
říci o Odložilíkově kníž hlasů, myslím, že pocí
starověké a středověké
ce, že je prvotřídní, že je títe (právě tak jako já)
Ravenny, útulku posled
jí úprava je prvotřídní, pocit úlevy a osvoboze
ních římských císařů,
a že její distribuce roz ní od dnešních problé
italského pobytu malíře
hodně nespadá do této mů.
Josefa Mánesa, když hle
Nezbytný stupeň, kte
kategorie.
dal "žlutou růži”, me
Stejně bude platit, že rý historik musí překle
teorickou hudební dráhu
tato není knížka pro ma nout, je překonání časo
pěvkyně Klementiny Ka
sovou (může-li mluvit o vého rozdílu mezi posta
lasové, která zemřela v
"masové” spotřebě kul vami, jež hodlá předsta
Jižní Americe, španělské
turních statků jakéhoko vit čtenáři a způsobem
dojmy Julia Zeyera a
li druhu) spotřebu. Je myšlení dnešních čtená
poměrně krátký, ale oto knížka současně vel řů.
světlující esej o krajiná
mi živá. Historik Otakar
Začtete-li se do Odloři Antonínu Slavíčkovi.
Odložilík umí vypravo žilikových statí, máte stá
vat mnohé, co přísně ře le dojem současnosti,
Je jisté, že nejčasovějčeno nespadá pod "his promítané na plátno ji ší musí být každému čes
torii”, ale na tom vůbec ného, zašlého století. Dů koslovenskému
čtenáři
ležité je, že historik Od- stať o Josefu Václavovi
nezáleží.

ŽENA S MINULOSTÍ
MÁ BUDOUCNOST
Časy se mění a mravy s nimi. Starý zhýralec
Oscar Wilde kdysi tvrdil, že žena s minulostí ne
má budoucnost. Nakonec ho zavřeli i s jeho názory. A když se dnes probíráme společenskými ru
brikami všelijakých slavných i méně slavných ča
sopisů, docházíme k závěru, že dnes žena bez mi
nulosti nemá budoucnost, ani filmovou ani jinou.
Nedávno na tuto novou pravdu doplatil anglický
ministr národní obrany, jehož jedinou útěchou mů
že být, že nebyl ani první ani poslední, který se
o tom mohl přesvědčit i částečně na své kůži. Je
totiž smutná a otřelá pravda, že časy a mravy se
mohou měnit, ale že se nemění lidé, kteří ty mravy dělají. Neboť je pravda, jak, poznamenal kdysi
Chesterton, že staří církevníci trestali tělesně lidi
pro zásady mravní, kdežto dnes mučíme duševně
lidi pro zásady tělesné. Das ewig Weibliche, na něž
si tak potrpěl pan von Goethe, táhne nás nahoru
a dolů od Kleopatry až po slečnu Keelerovou, jak
o tom svědčí tyto literární doklady :
S tím, že jsem žena, mne smiřuje pouze vědomí,
že mi nehrozí nebezpečí, že bych se mohla s něja
kou oženit.
Mary W. Montagu
Ideální manželství by bylo mezi slepou manžel
kou a hluchým mužem.
M. Montaigne
Pohřbila už všechny své přítelkyně, ale ne a ne
se spřátelit s mojí ženou.
Martial
Mladý muži, dej si pozor, jakmile se tě začne
ptát, jak se ti líbí její nový účes. Taková žena
spáchala už v duchu manželství.
D. Marquis
Herečky se přihodí i v nejlepších rodinách.
O. Herf ord
Vdávat se je pro děvče strašně vážná věc. Ještě
vážnější je nevdávat se.
N. Bentley

Fričovi. Je to proto, že
Dykova koncepce romá
nu označila .za negativní
stranu Tomáše Garrigua
Masaryka.
T. G. Masaryk b y l
"černohlávek”, jeden z
těch, kteří zcela odporo
vali dykovské (později
Národně demokratické)
linii.
Viktor Dyk byl zřej
mé nepochopen. Ale nej
větší půvab Odložilíkovy knížka spočívá ve vě
domí, že i dneska někdo
bdí nad zažloutlými
stránkami historie.
Její největší síla je v
tom, že prvotřídní histo
rik nám promítá historii
v současné kulturní han
týrce, že nám nejen od
haluje, ale přibližuje minulost tak, jak má být :
jako děje, které se staly
včera a předevčírem.

Kdysi jsem četl Dykovo torso románu "Děs
z prázdna”. Bylo vydáno
nakladatelstvím "Sfinx”,
které se specializovalo na
dobrodružnou literaturu.
Jsem dnes dost otrlý
z četby tzv. "závažných
knih”, abych mhl ales
poň říci posudek. Před
tím, než jsem si mohl
přečíst Odložilíkův esej,
se mi zdál "Děs z prázd
na” právě to, co jeho
nadpis hlásal.
(Pokračování na str. 6.)

Každý ženský oděv je pouhou variací věčného
zápasu mezi přiznanou touhou oblékat se a nepřizna
nou touhou se svléknout.
Lin Yutang
Tak se žením po páté. Proč ne? Šalamoun měl
tisíc žen, a jeho jméno je synonymem moudrosti.
J. Barrymoore
Odmítavost není u ženy příznakem ctnosti, ale
smutných zkušeností.
N. de Lenclos
Spíš bych smířil celou Evropu než dvě ženské.
Ludvík XIV.
Náboženství prokázalo lásce neocenitelnou službu,
když ji prohlásilo za hřích.
A. France
Ani pevnost ani panenství neodolají dlouho po za
hájení příměří.
B. Franklin
Jsi žena. Nikdy nesmíš říkat, co si myslíš. Tvá
slova musí
odporovat tvým myšlenkám, ale tvé
skutky mohou odporovat tvým slovům.
W. Congreve
Ženy dneska chtějí mít všechny výsady dubu a
všechny přednosti popínavého vína.
I. S. Cobb
Jsou pouze tři věci na světě, jimž ženy nikdy
neporozumí. Jsou to Rovnost, Volnost, Bratrství.
G. K. Chesterton
Nejkrutější pomsta, kterou si žena může vymyslit,
je věrnost až za hrob.
J. Bossuet
Sňatky z lásky jsou uzavírány lidmi, kteří jsou
ochotni vyměnit sladký měsíc za kyselé roky.
M. Blessington
Ať žijí ženy! Kéž bychom jim mohli padnout do
náručí, aniž bychom jim padli do rukou!
A. Bierce
Od přírody byla bruneta a blondýna ze zvyku.
A. Baer
Žena obrátí mysl k bohu, když s ní přestanou
čerti šít.
H. de Balzac
Žena je nejsladší věc, kterou bůh stvořil, a jíž
zapomenul vdechnout duši.
H. W. Beecher
V jeden den jsem prvně políbil děvče a vykou
řil první cigaretu. Od té doby jsem se nedotkl ta
báku.
A. Toscanini

MALÝ PRINC
Josef

Hanzlík

Když jsem byl ještě princem
a byl jsem malý a přísný
stalo se že mi strýc Vincenc
řekl : to co si vysníš
je tvoje
to ti nikdo nevezme.

Tu noc jsem byl smutný
četl jsem Schopenhauera
a zatím na pavlači vylévala z putny
mé stříbrné rybky teta Věra
řkouc : jsou zlaté
pryč s nima.
Druhý den jsem vymýšlel nové závojnatky
byly k pláči krásné jako oči krav
a mohly z toho být i nadosmrti sňatky
kdyby byl nezaklepal páv
pravím : vstupte
a on vstoupil pestrý.

Pro pět ran do alpak
a do stříbrných příborů
byl jsem ale paf ale pak
vyjel jsem s Malbrukem
královskému ke dvoru
páv mě provázel
v želví míse polévkové.
Kampak jedem : až k samému králi
Co nám dá : dobrou radu
Jakoupak : abychom se smutně smáli
Od kdy do kdy : od hradu k hradu
to bych nebyl já
abych mu neuvěřil.
A tak chodím světem
s tetanickým šklebem
na provázku po Stromovce vodím páva
kreslím starým pérem
starý chlebník s chlebem
ze zrcadla na mne kouká
ať se směju jak se směju
moje smutná hlava
To by bylo
aby nebylo.

Manželství je jediné dobrodružství, jež kyne zba
bělcům.
Voltaire
Gypsv Rose Lee, zasloužilá mistryně striptýzu,
přijela do Hollywoodu s dvanácti prázdnými kufry.
H. V. Wade
Správný rozhlasový hlasatel musí mít neosobní,
bezpohlavní a bezpodstatný hlas, který by okouzlil
každou hospodyňku.
R. Dixon
Z Byronova příkladu byl odvozen systém mrav
ních zásad, jež přikazují nenávidět bližního svého
a milovat manželku jeho.
T.B. Macaulay
Hrdinku hraje skoro nová blondýna, která má osobnost. Ovšem je dost těžké říci, čí. C. A. Lejeune
Dáma, která přemýšlí, mi připomíná muže, který,
si maluje rty.
G. E. Lessing
Všechny tragedie končí smrtí. Všechny komedie
končí sňatkem.
G. G. Byron
Příroda dala ženě tolik výhod, že je správné,
když jim zákon dává minimum.
S. Johnson
Kdykoli začne manžel s manželkou uvažovat o
různých aspektech manželství, je to post mortem.
H. L. Mencken
Vzdejte se vší naděje, dokud je paní tchýně na
živu.
Juvenal
Je jediný důvod, proč žena nemá ráda ženu :
muži.
La Bruyere
Nejctnostnější ženy jsou skryté poklady, které
zatím nikdo nenašel.
La Rochefoucould
Manželství je ohavně veřejné přiznání přísně sou
kromých úmyslů.
I. Hay
Kdyby postel byla jen líbačka, nebyla by žádná
kolíbačka.
Shakespeare
Skončíme tento útok na kořen zla na neutrální
shakespearovské notě. Dámy, nehleďte na svět čer
ně. Citované výroky pocházejí většinou od man
želů, kteří nevěděli, jak dobře jim je, nebo od man
želek, které to věděly. Pokud jde o ženu s minu
lostí: starý mládenec George Bernard Shaw (a před
ním mnozí jiní, staří i mladí) to řekli naplno:
Cherchez la femme! Což zní skoro francouzsky.
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Společenský život v našem
městě
JOSEF

ŠKVORECKÝ

Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem IV. b obec
né školy chlapecké v K. Jest to průmyslové město
na kladském pomezí. Také jest staroslavné: Starší
můj bratr jest Petr. Jest studentem VIII. b státní
ho reálného gymnasia v K. Moje sestra jest Blan
ka. Jest studentkou V. b téhož ústavu. Můj otec
jest dirigentem Banky pro obchod a průmysl. Též
jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest mi
lostivou paní. Rovněž máme paní, jež meje scho
dy a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila,
že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž
pouze chodí. Moje sestra jest Blanka šestnáct let
stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré, jest její
kamarádkou Jitka Skočdopolová. Jež se mně líbí.
Její bratr jest Přema. Jenž jest můj přítel. Jejich
otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neu
mannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré
rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím
přítelem. Máti pravila, že má se ho držeti. Pročež
Blanka vždy ho drží za ruce, avšak když se nikdo
nedívá (avšak já se dívám vždy).
Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek.
Upekli mnoho dortů. Nesměl jsem tam, avšak po
zoroval jsem klíčovou dírkou.
Byli tam: Jitka
Skočdopolová, Jiřina Mourková, Hana Neumannová,
Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka
mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to
dcerou zemědělského rady. Ve svém pokoji líbal ji,
avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž
tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Tak
též tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi
hercem. Taktéž Pavel Minz, jenž chce se státi čer
nošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž ne
chce se státi ničím. Taktéž tam byl Aleš Neumann,
jenž jsouce bratrem Hany Neumannové přinesl Blan
ce pugét. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů.
Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak
přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta.
Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Po
té spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté
Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Ko
panec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana
Neumannová. Poté tančili spolu upadnouce na zem,
a Josef Kopanec vrhl. Jenž pozvracel nám koberec.
Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít.
Přitom pravila “Prasata!”, avšak velmi tiše. Avšak
slyšel jsem to. Poté otec v knihovně se zlobil.
Avšak máti pravila : “I nech je, Petře. Vždyť jsou
mladí. To každý jest pouze jednou.” Pročež otec
nechal je. Taktéž Jaroslava Cuceová pořádala večí
rek. Tehdy Petra přivedli domů Josef Kopanec a
Vratislav Blažej. Vrhl, avšak chyběla mu jedna
bota.
Můj otec jest divadelním ochotníkem. Jest vý
borným hercem. Vždy hraje s milostivou paní Bohadlovou. Jest to manželka pana profesora Bohadla, jenž vyučuje matematice mého bratra Petra.
Avšak nemá ho rád, tudíž má Petr vždy špatný
prospěch z matematiky. Ač chodí na soukromé ho
diny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Ženy Čs. národního
sdružení v Torontu v Ka
nadě uspořádaly vzpomín
ku na dr. Miladu Horá
kovou u příležitosti 11.
výročí její popravy. Pro
mluvil též bývalý vězeň
komunistického Českoslo
venska Jaromír Zástěra.
— Do Komitétu svobod.
Čechoslováků v Holandsku
byli zvoleni : předsedou
dr. K. Remeš, jednatelem
S. Kozlovský a pokladní
kem J. Paroubek.
— V Londýně měl úspěš
ný koncert česko-americký pianista R. Votápek.
— Místopředseda zastupi
telstva RSČ Čeněk Torn
oslavil 65. narozeniny.
— V Sancere ve Francii
zemřel bývalý příslušník
čs. zahraniční armády, ma
líř Géza Szobel.
—Pplk. gšt. J. Lízálek
napsal v dopisu londýn
skému “Čechoslováku”, že
generál Prchala neevakuoval po Mnichově čs.
jednotky z Podkarpatské

Rusi. Gen. Prchala byl
ministrem dopravy ve Vološinově vládě a neoficielním pověřencem pražské
ústřední vlády. Evakuaci
provedl nacisty později
popravený gen. Oleg Svá
tek. velitel 12. divise.
— Minule jsme uveřejni
li zprávu, že 6 Čechoslo
váků z ruské turistické
lodi "Poběda" požádalo o
asyl v Řecku. Později do
šla zpráva, že z téže lodi
požádalo dalších 5 Čechoslováků o asyl v Alexan
drii.
— Ing. Jaroslav Zábrodský, který požádal o asyl
v Kanadě (viz minulé čís
lo HD), se vracel z Kuby,
kam byl dříve poslán ja
ko hutní inženýr.
— Bývalý člen čs. dele
gace u SN dr. Ladislav
Radimský (Petr Den) oslavil 65. narozeniny.
— Dr. Š. Osuský měl před
nášky v televisi a v roz
hlase v Milwaukee, Daytonu, Detroitu a ve Flintě.
— Eliška Hašková z Wa-

učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu
dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí.
Jednoho dne byla u máti milostivá paní Minzová,
jež jest její přítelkyní. Musel jsem jiti si hrát do
svého pokoje, avšak za dveřmi poslouchal jsem.
Avšak nerozuměl jsem. Avšak poté máti plakala,
pravíce nahlas : “Kdyby alespoň na tom dítěti se
nemstil.” Pročež myslím, že mínila Petra, jenž avšak
není více dítětem. Tudíž má patrně špatný prospěch
z matematiky, neb pan profesor Bohadlo mstí se
mu.
Minule dávala se hra “Hamlík”. Byl to kus nad
míru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka a milostivá
paní Bohadlová Otýlii. Ona jest malá, avšak otec
jest velmi veliký. Pravil: “Jdi do kláštera, Otýlie.”
Já nerozuměl jsem tomu, neb mě to nebavilo. Tak
též otec držel lebku a odlepily se mu vousy. Lidé
se smáli a máti pravila nahlas : “To jest mi kul
turní obecenstvo!” Seděli jsme v druhé řadě. Před
námi seděl pan Minz, jenž jest otcem Berty Minze.
jenž jest mým spolužákem. Tento pak má šlapací
auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu
a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi
byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve, ná
sledujíce rad, držela za ruce. Poté Aleš něco ztra
til, neboť hledal to Blance na klíně. Avšak nemohl
to nalézti, neb hledal to stále, avšak Blanka mu ne
pomáhala. Poté přestal, když otci odlepily se vousy,
pročež máti pravila: “To jest mi kulturní obecen
stvo.” Rovněž před námi seděla Maryna Khonová,
jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, avšak pak
liže tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval
s panem Haislerem mávajíce meči, avšak nemohli
se do nich strefiti, šermujíce opatrně. Taktéž jsem
usnul, avšak máti mě vzbudila. Poté šli jsme domů.
Druhého dne hrál jsem si pod pianem. Tu zvo
níce telefon, otec četl Národní listy. Zvedl jej a
pravil: “Ano? Ne, Maryno. Dnes nemohu. Dnes opravdu ne.” Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec
několikráte ještě pravil: “Ne. Ne. Ne.” Poté však
nakonec pravil : “Nuže ano. Tedy přijdu.” Poté
vstal a chodil po koberci až do večera. Tehdy pra
vil : “Jdu na schůzi,” Máti pravila : “Opět?” Otec
pravil : “Ano.” A šel. V noci vzbudil mě křik, rov
něž i Petra. V salóně máti naříkala. Pravila : “Ach.
já nešťastná. Ach, nešťastné děti. Na mě ohled
míti nemusíš, avšak na děti.” Poté otec pravil :
“Ach, Ellen, nech mě vysvětliti.” Avšak máti stá
le naříkala, pravíce : “Nic mi nevysvětluj, neboť
vím vše. Nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak
dětem život nekaz. Co řeknou lidé” Poté otec zno
vu pravil : “Ach Ellen. Vysvět —” Avšak máti pra
vila : “Co děti budou si o tobě jednou myslet!?”
A pravila ještě mnoho. A mnoho. Avšak já jsem
usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil:
“Ellen, ach, Ellen. odpusť mi to. Ještě pro ten
tokrát. Jsem bídák. Jsem bídák. Jsem bídák." To
pravil 3krát.
(Pokračování přiště )

dostala zlatou
medaili za universitní
zkoušky z historie diplo
macie.
— M. Vaněčková z Dubli
nu získala první cenu v
irské Feisově soutěži hou
slistů - juniorů.
— V Kanadě zemřel v 75
letech dětský lékař dr. J.
F. Vogl. rodák z Plzeňska.
— Letošního "Sudetského
dne'' ve Stuttgartu se zú
častnili tito oficielní čs.
hosté: gen. Prchala (poz
ději ve Vídni zesnulý).
J. Kosina a dr. Papírník
z Anglie, Krch z Francie,
dr. B e c k s manželkou
White - Beckovou z Ka
nady, prof. Chudoba z
USA, V. Štědrý a prof.
Wierer z Německa a ze
Slováků dr. Durčanský.
dr. Tiso a dr. J. Cieker.
— Časopis “Canadian Plastics” uveřejnil delší člá
nek o továrně na výrobu
plastických plátů ''Foamtex Manufacturing Ltd.”
ve Vancouveru současně
s několika záběry z to
várny a s fotografií ma
jitele, bývalého čs. závod
níka na motocyklu Fran
ty Juhana.
shingtonu
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— V New Yorku se usta
vilo "Newyorské divad
lo". Ředitelem je Josef
Kout, dramaturgem a re
žisérem Jan Snížek, ta
jemníky Míla Pecka a Ka
rel Rada a pokladníkem
Karel Rozmarýn.
— Na schůzi Společnosti
pro historii čs. židů v
New Yorku promluvil ra
bín dr. L. Jung. Předseda
společnosti dr. K. Wehle
podal zprávu o přípra
vách k vydáni prvního
svazku knihy o historii
ěsl židů v letech 1918 1938.
— V letovisku Lake Duffy,
50 mil od Montrealu, byl
otevřen již po desáté 8týdenní tábor pro čs. děti.
— Syn čs. přistěhovalců
R. Swift odletěl se svou
manželkou z USA do Lahore v západním Pakis
tanu, kde bude po dobu
jednoho roku poradcem
pro rozdělování elektric
kého proudu a administra
tivu elektráren.
— Čs. malířka Gertruda
Goepfertová malovala roz
měrný závěs s námětem
“Poslední večeře” pro evangelický kostel v Al
pách.
Č/AL/SVU

ZLOBÍ V Á S O Č I?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

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

Jízda na Kytheru
(Pokračování se str. 5)
Největší účinek, pokud volbě tématu, unikový.
si pamatuji, na mne teh
Otakar Odložilík píše
dy udělala kapitola, kdy o svých vzpomínkách.
se hrdina románu setká Píše o nich tak, že
s Heinrichem Heinetn. i zdánlivě staré a zapo
Dykovská skepse měla menuté episody se zdají
na český národ většinou aktuální. A jsou aktu
lepši a zdravější vliv než ální.
Nakonec je to však odykovský pathos a horoucnění.
pravdu '"Jízda na KytheAle to určitě odbíhá ru”. Je to oddych, je to
me od tématu. Nazvali potěšení, je to dovolená
jsme tento článek "Jízda od aktuelně zaměřených
na Kytheru" především knih, které neřeknou víc,
proto, že obsah knihy, o než jejich obálka. "Jízda
níž píšeme je v zapůso na Kytheru” stojí zato.
bení na čtenáře a i ve
jun

S U T T O N S PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNĚ,
ukládáte-li u
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Dopisy redakci:
KDO

JE

VINEN?

Proč J. K. Guilford (HD 13/XIII., pr.) začíná mě
řit sílu komunismu rokem 1945? To už byl daleko
v Evropě a v některých jiných zemích komunis
mus silně zakořeněn následkem Hitlerova útoku na
Rusko ...
Na Jaltě kromě amerického presidenta byl ta
ké Churchill. Ten namaloval na kousek papíru ma
pu Evropy, rozdělenou asi jako je dnes, a dal to
Stalinovi. Tomu se plán ihned zalíbil a přijal ho.
Až do té doby nebylo o žádných sférách jednáno.
Možná že tehdy měl ten starý vykuk na mysli Že
leznou oponu - držet Rusko daleko od bran Anglie.
Věděl příliš o liberálních snahách Rooseveltových,
že prestiž evropských zemí značně upadla, věděl
o snahách barevného obyvatelstva po samostatnos
ti, věděl o snahách některých evropských státní
ků o možnostech navázat diplomatické styky s Rus
kem hned po Mnichově.
V Číně bojovala Amerika proti Anglii, které
už tehdy nehrozilo nebezpečí. Angličani asi vědě
li, že budou muset odejít z Indie a báli se,
že se tam Američani dostanou druhou stranou. Kro
mě toho byl Čankajšek takovým demokratem, tře
baže byl doma tak oblíben, jako Franco nebo Salazar.
V době maďarského národního povstání to byl
britský ministerský předseda, který nyní sedí ve
sněmovně lordů, který dal bombardovat Egypt. Kdy
by Amerika byla podnikla útok na Maďarsko, pak
by Shromáždění Spojených národů, které by by
lo svoláno, ve kterém už tehdy bylo hodně afric
kých států, tento útok odsoudilo jako impe
rialistický útok a ohrožení míru. Amerika by bý
vala musela se stáhnout zpět a Rusko by bylo zů
stalo, kde bylo. Jiná by byla situace, kdyby An
glie nebyla provedla svůj vražedný útok na Egypt.
Nebo by musela Amerika riskovat atomovou vál
ku a vzít na sebe veškerou zodpovědnost za její
provedení a následky.
O. Zevel,NSW
Škoda, že kritik neporadil americkým presidentům
za války a po válce, jak to zařídit a co udělat v
mezinárodní politice. Mám obavy, že v kritické
době jsme sami nevěděli, co chceme. Stalin byl za
války u nás přímo zbožňován. Nedivme se tedy,
že americký president, který byl obklopen prokomunistickou sebrankou, těž naletěl. A přece ani v
roce 1948 nebylo ještě vše ztraceno. Za to, co se
později stalo, je možno částečně vinit : nerozhodonst presidenta Beneše, sociální demokracii, odstou
pení ministrů z vlády, čímž komunisté dostali vol
nou ruku utvořit novou vládu, zradu generála Svo
body, atd. Nebo dostali komunisté 40% hlasů v
českých zemích z podnětu amerických presidentů?
A po tom všem je jednomu přímo k pláči, když
tak pozoruje tu “politickou” činnost našich kraja
nů v Austrálii. Někteří nemají daleko ke komu
nistické straně. Velká většina se vykrucuje při
jmout australské občanství a dostat možnost mlu
vit do politického vývoje této země. Daleko větší
část se vůbec nestará o činnost australských odborových rad. Kolik z nás podporuje finančně
protikomunistické organisace? Politické strany? A
to by zde v Austrálii měl být výkvět obránců de
mokracie. Mám obavy, že kdyby dnešní americký
president měl posuzovat komunismus podle naší
činnosti, nejednal by asi jinak, než jeho před
chůdci.
“Pohoršení”

— ČESKÉ KNIHY —
a knihy čs. autorů v angličtině zábavné i poučné,
obrázkové knihy, učebnice, české kuchařky
spolehlivě dodají

THE INUBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R.G.P.O. Melbourne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu domova
Telefon 42-5980

POZOR
Podařilo se nám získat filatelistickou zvláštnost:
obálky s obrazem TGM, vydané v USA k 7.3.
1960 a na nich americké známky s čs. vlajkou,
vydané v minulé válce (1943) a známky s obra
zem TGM, vydané v sérii “Champions of Liber
ty” v roce 1960. Známky jsou přetištěny “razít
kem prvého dne”: Washington, 7.3.1960 — Truth
Prevails (s obrysem Hradčan).
Pokoušíme se dále rozšířit počet odběratelů
Hlasu domova. V rámci této akce dáme tuto fi
latelisticky cennou obálku zdarma čtenářům, kte
ří nám v akci pomohou. Zašleme ji tomu, kdo
získá nového odběratele a to ihned, jakmile doj
de předplatné.
HD

DOMOVA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
se letos koná
v neděli 4. srpna 1963 odp.
v St. Michael Hall, Brougham St.
North Melbourne

RUČNĚ MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje
J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

PŮVODEM Z MORAVSKÉ VÍSKY
V roce 1958 psal Hlas domova v delší stati o čes
koslovenských námořnících v australských vodách.
Čas ukázal, že byl výpočet neúplný. Na příklad :
Už tehdy byl na dalekém severu Queenslandu
pevné zakotven rybářský člun rybáře Barramundi
Joe. Tak byl alespoň znám na veřejnosti. Toto
jméno mu dali bílí i černí obyvatelé končin podél
zálivu Carpentaria. Barramundi Joe pochází z mo
ravské vísky, a jeho pravé jméno je Václav Žídek.
Do Austrálie přijel jako nezletilý mladík na jedné
z IRO lodí.
Lod’ Barramundi Joa je zakotvena v jednom přís
tavu severního Queenslandu jen zřídka - jednou týd
ně, jednou za čtrnáct dní. Zbytek času tráví od
vážný moravský kapitán mezi ostrůvky, lagunami
a na moři. Jeho práce není vždy tak romantická,
jak bychom předpokládali po shlédnutí hollywood
ských filmů: stahovat a vytahovat sítě, usekávat
hlavy rybám, skládat rybí torsa do ledniček. Z
lodních ledniček je potom rybina převážena letec
ky do prodejen na jihu.
Barramundi Joe - alias Václav Žídek - nenašel v
těchto bohem zapomenutých končinách konkurenci
- zatím. Přidáte-li k tomu všestrannou zdatnost pod
nikatele a zájem, který o tento úsek soukromého
podnikání projevily australské úřady ve formě sub
vence na leteckou dopravu rybiny - je jenom lo
gické, že podnik rychle vzkvétal.
Václav Žídek si brzy najal domorodce jako za
městnance a koupil si větší starší loď. Když jed
nou uvízl na útesu, a kde ho našlo vojenské le
tadlo teprve za dva týdny, i vysílačku si do lodi
namontoval.
Jak australský rozhlas tak i časopisy věnovaly už
našemu rybáři hodně místa. Popisovaly jeho úspě
chy jako podnikavého lovce, jeho mnohé dobrodruž
ství s krokodýly (“Ty střílím ze sportu!”), se žra
loky (“Vidíte tu jizvu na levé ruce?”) a s neklid
ným mořem. I o jeho roční cestě kolem světa už
byla zmínka. My se tedy omezíme už jen na zprá
vu o nejbližší budoucnosti Barramundi Joa.
Příští týden vypluje z Brisbane na tropický se
ver nová větší rybářská loď, pokřtěná teprve ne
dávno “Princess Moravia”. Na palubě bude zvět
šená posádka— —
Ale to si přečtěte v osob
ních zprávách na poslední straně. Zmiňujeme se
o tom proto, abychom ukázali, že zdatný rybář umí
úspěšně lovit i na suchu.
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH

České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Víc.

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

LETOVISKO “ŠUMAVA”
Locke’s Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 28. července 1963
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
J í d 1 o — P i t í
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě Již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
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SPORT V AUSTRÁLII
KOPA N Á V SYDNEY
PRAHA — CANTERBURY 5 :2 (3:1)
Po pěkném výkonu vyhrála Praha celkem bez
námahy. Nejlepšim hráčem Prahy byl levá spoj
ka Scheinpflug, který nahrál tři branky a dvě skó
loval.
PRAHA — GLADESVILLE RYDE 2 : 1 (2:0)
Půlhodinová ofensiva v prvním poločase a skvě
lý výkon brankáře Lorda zajistily Praze vítězství.
Branky : Sherwin a Tristram. Stav státní ligy v
NSW : 1. Praha 27 bodů, skóre 53:19, 2. Apia 23
bodů, 3. South Coast United, 4. Pan Hellenic. —Z—
KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — HELLAS 0:1 (0:1)
Ani na olympijském stadiónu se Slavii nepodařilo
protrhnout pytel smůly. Slavia hrála po celý zápas
dobrý, konstruktivní fotbal. Řecký Hellas vyhrál ná
hodnou brankou, vstřelenou v první půli. Dravý
Papadopulos překvapil Barotajse pomalou střelou z
ostrého úhlu trestného území. Slavistická záloha s
Auchiem na pravém halvu zásobovala útok nový
mi a novými přihrávkami, s nimiž si však nikdo
v útočné řadě nevěděl rady. Střelba byla zbrklá
a nepřesná. Neilepším hráčem byl McCorquodale
na levém křídle. Pravé křídlo bylo daleko nejslab
ší. Z jeho čtyř kopů z rohu zakládal Hellas no
vý útok.
—P —
SLAVIA — MELBOURNE 2:1 (1:0)
Slavia vsítila všechny tři branky tohoto utkáni,
jehož výsledek zcela odpovídá průběhu hry. Sla
via byla, jako v předchozích zápasech, techničtěj
ším mužstvem. První branky Slavie dal záložník
Auchie z přihrávky McColgannyho. Brankář Barotajs kryl v druhém poločase dvě nebezpečné stře
ly. Branku Melbourne (kteří hráli v druhém po
ločase po větru) vsítil slavistický obránce Cook,
který proměnil elegantní hlavičku v malou do
mů, již už Barotajs nestačil krýt.
—P—

ZPRÁVY Z ADELAIDE
— Československý klub v Jižní Austrálii uspořádal
30. června oslavu 1100. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu. Slavnou mši sv. v katedrále
sv. Františka Xaverského sloužil páter J. Peksa z
Melbourne. Slavnostní kázání měl adelaidský arci
biskup Beowich. České chrámové písně zpíval pě
vecký sbor Československého klubu. Odpoledne se
konala v Československém národním domě pouť. V
neděli 1. července byla sloužena v témž kostele
slavnostní mše svatá.
— V sobotu 6. července sehrál divadelní odbor Čes
koslovenského klubu v Jižní Austrálii veselohru Ji
řího Baldy “V sedmém nebíčku”. Režii měla pí. Zamrazilová z Melbourne, hlavní role hráli : B. Trejtnarová, F. Černá, F. Krňanský, Z. Gregor, A. Zamrazilová jako host, V. Burešová.
— Bývalý kapitán československé obrněné brigády
Pavel Rohan, zaměstnaný ve vojenské výzkumné sta
nici v Salisbury, se stal diplomovaným inženýrem
na Adelaidské universitě.
ŽIVOT čs. K.
ZPRÁVY ZE SYDNEY

— Správce krajanské duchovní správy v Sydney
dp. S. Mika organizoval československou účast na
pouti v ukrajinském kostele v Lidcombe. která se
konala v rámci oslav 1100. výročí příchodu věro
zvěstů Cyrila a Metoděje. Slavné pouti do Říma
se účastní ze Sydney F. Václavík a L. Kostelecký.
— Československý filmař Dušan Marek, který dostal
Velkou cenu australského filmu v Sydney, přesídlí
z Adelaide do Sydney, kde se stane spolupracovní
kem firmy Fontana Films - Sydney. Spolumajite
lem této firmy je Čechoslovák Bedřich Gabriel.
— Československé národní sdružení v Sydney po
řádá populární Anenskou zábavu v sobotu 3. srpna
v Maccabean Hall, Darlinghurstu.

SOKOL SYDNEY
— V neděli 14. července 1963 uspořádáme celodenní
společný výlet na “Picnic ground Forest Restaurant” v Leppingtonu. Hraní volejbalu, nohejbalu,
basketbalu, atletika, táborák, občerstvení

— Cvičíme pravidelně
v gymnastice ve Ford......
Observatory Hill. Sydney. Žactvo od ......
poté škola, dospělí od 8 - 11.30 večer.
...........
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE
ST. SYDNEY
Telefon BX -2316
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8.7.1963
PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Fotbalisté pražské Dukly po šesté mistry ČSR

AC SPARTA ZACHRÁNĚNA
Třetí červnovou neděli skončila v republice 1. fotbalová liga ročníku 1962-63, který svou dramatičností nemá obdoby v dějinách čs. kopané. Vždyť ještě dva týdny před závěrem bylo 9
ze 14 účastníků ohroženo sestupem, v předposledním kole se teprve rozhodlo o mistru ligy a
o prvních dvou sestupujících, a ještě v poslední den mistrovských bojů byli tři kandidáti na
místo třetího sestupujícího. -— Mistrem ČSR a tím i účastníkem 9. ročníku Poháru evropských
mistrů se opět stalo mužstvo pražské Dukly, které mělo skutečně nejvyrovnanější výkony, i
když i ono ztratilo letos mnohem více bodů než loni.
Nejvyšší čs. fotbalovou soutěž opouští v roce 70. výročí založení Slávie Praha, mužstvo Plzně a Nitry (v minulém roce skončila Nitra na druhém místě v tabulce). Domněnku o slouče
ní pražské Slávie s Motorletem Praha (který jako vítěz 2. ligy postoupil do první) vyvrátil ne
dávno předseda jednoty Bedřich Vobořil, když pravil : "Domněnku o sloučení si vymyslela buj
ná obrazotvornost některých Pražanů, neboť k žádnému jednání mezi výbory Dynama (Slá
vie) a Motorletu nedošlo.” — Nováčky 1. ligy budou : vítěz 2. ligy skupiny A (české) Mo
torlet Praha, vítěz skupiny C (slovenské) Košice a druhé mužstvo skupiny B (moravské). (Mo
ravskou skupinu druhé ligy vyhrálo druhé mužstvo Brna, které však nemůže postoupit do 1.
ligy, kde už hraje Áčko tohoto klubu).

Zatímco v Bratislavě, Plzni a v Praze nešlo už
v posledním 26. kole soutěže o nic více než o umístění, v Brně, v Trenčíně a Nitře probíhaly devadesátiminutové boje, ve kterých se hledal třetí,
kdo doprovodí Plzeň a pražskou Slávii do nižší tří
dy! AC Sparta a Prešov získaly na cizích hřištích
po bodu, tedy potřebnou pojistku existence na zá
chranu (Sparta hrála v Trenčíně 1:1 a Prešov v
Brně rovněž 1:1), takže fotbalistům Nitry nesta
čilo k udržení se v lize ani suverénní domácí ví
tězství nad Ostravou 3:0. — V Plzni viděli divá
ci bezstarostnou kopanou mezi domácí Plzní a Slo
vanem Bratislavou, která také skončila nerozhod
ným vysokým výsledkem 6:6. — Dukla Praha s
řadou náhradníků a s titulem mistra republiky v
kapse prohrálo po druhé na svém hřišti na Julisce s jedenáctkou Hradec Králové 0:3. — Slovan
(RH) Bratislava deklasoval doma mužstvo Klad
na 6:1 a Slávie na rozloučenou s první ligou pře
nechala doma oba body fotbalistům Bohemians 0:1.
Konečná tabulka 1. čs. fotbalové ligy : 1. Dukla
Praha 35 bodů, score 49:25; 2. Trenčín 32 bodů;

MISTROVSTVÍ PLOŠINÁŘŮ
V Olchingu u Mnichova, se na svátek Božího Tě
la jelo 1. kolo mistrovství světa družstev v jízdě
na ploché dráze, které vyhrálo suverénně družstvo
ČSR, když po velmi vyrovnaném výkonu celého tea
mu dokázalo zvítězit i nad favorisovanými domá
cími motoristy a postoupilo tak do vídeňského fi
nále mistrovství světa (31. srpna). O jeho dalších
finálových soupeřích se rozhodne v dalších třech
pásmech. Výsledky závodů v Olchingu : 1. Česko
slovensko 41 bodů (Tomíček, Průša, Kubíček a Kasper); 2. Západní Německo 39 bodů; 3. Jugoslávie,
4. Rakousko. — V bojích o světové prvenství v motocrossech ve třídě do 250 ccm. si letos vede zna
menitě Vlastimil Válek, který vyhrál v holandském
městečku Schijndel sedmý závod mistrovství svě
ta a v několika závodech skončil na 2. místě, tak
že v celkové klasifikaci je na 2. místě za Švédem
Hallmanem. Jezdí na stroji značky ČZ. — V silnič
ním motocyklovém závodě je i letos nejlepším. Če
choslovákem František Štastný. Zúčastnil se v po
sledních dvou týdnech na ostrůvku Man v Irském
moři slavné soutěže o “Tourist Trophy’’ (byla dal
ší jízdou mistrovství světa) a na stroji značky Ja
wa dojel v kategorii do 350 ccm třetí, za Redmanem z Jižní Rhodesie a Harletem z Anglie.

3. Ostrava, 4. RH Bratislava (oba po 31 bodech):
5. Hradec Králové 27 b.; 6. Bohemians Praha 26 b_:
7. Slovan Bratislava 25 b.; 8. ZJŠ Brno 25 b.; 9.
Sparta Praha 24 b. score 33:32; 10. Prešov 24 bo
dů, score 46:46; 11. Kladno 24 bodů, score 37:49:
sestupují : 12. Nitra 23 bodů; 13. Plzeň 19 bodů; 14,
Slávie Praha 18 bodů, score 30:46.
Nejlepším střelcem ligy byl střední útočník Pre
šova Petroš, který zatížil konto soupeřových bran
kářů 19 góly; 2. Lichtnégl (ZJŠ Brno) - .pravá spoj
ka 18 branek; 3. Knebort (Bohemians) - pravá spoj
ka 14 gólů; 4. Wiecek (Ostrava) a Kadraba (Klad
no) po 13 brankách.
LEHKÁ ATLETIKA V USA

V americkém městě St. Louis ve státě Missouri
se konalo 75. mistrovství Spojených států v lehké
atletice, které bylo zároveň kvalifikací pro representační team USA na jeho zájezd do Evropy, kde
se střetne s družstvy SSSR. Polska, Velké Britá
nie a Západního Německa. Ačkoli Američané ne
dosáhli takových výsledků jako před rokem na pře
borech ve Walnutu, přece jen zde padlo několik
mimořádných výkonů. Nejcenějšího úspěchu dosáhl
20-letý sprinter Bob Hayes z Floridy, který zaběhl
100 yd ve fantastickém světovém rekordu za 9.1 vt.,
což odpovídá na 100 m času 9,9 vt. (světový re
kord na 100 m drží od roku 1960 Němec Armin
Hary a Kanaďan Harry Jerome, kteří zaběhli rov
ných 10 vteřin!). — Další dobré výsledky v St.
Louis : 220 yd s plnou zatáčkou Carr a Drayton
s pomocí větru za 20,4 vt. — 440 yd Williams 45.8
vt. — 1 míle (4 běžci pod 4 minuty) Burleson za
3:56,7 min. — 120 yd přek. Hayes Jones za 13.4 vt.
— 440 yd překážek Cawley za 50.4 vt. — dálka :
1. Boston 817 cm, 2. Hom 802 cm. — tyčkař Sternberg 4,97 m — disk Silvester 60,64 m — koule
Dave Davis 19,04 m.

ČS. GYMNASTÉ VÍTĚZÍ V MODENĚ
Gymnasté pěti evropských států se sjeli do ital
ské Modeny, aby tu bojovali o trofej Alberta Braglia (olympijský vítěz z let 1908 a 1912) a záro
veň aby si prověřili svou připravenost na červen
cové mistrovství Evropy v Bělehradě. Obrovitou
kovovou trofej převzali nakonec nečekaně čs. gym
nasté. kteří zakolísali pouze na koni našíř, jinak
předvedli jako celek hodnotné výkony. Zásluhu na
tomto skvělém úspěchu má mistr světa Krbec, kte
rý zvítězil na přeskoku, v prostných se dělil s dru
hým čs. borcem Štastným o druhé místo (za Ita
DAVISŮV POHÁR
lem Carminuccim) a na kruzích byl 2- 4. Koneč
Evropské pásmo Davi- nělska vyřadili tímto po ná klasifikace družstev: ČSR 114, 55 b.; 2. Itá
lie 114, 50 b.: 3. SSSR. 4. Jugoslávie, 5. Švýcarsko.
sova poháru má už všech měrem v Barceloně Italy,
ve
Stockholmu
zvítězili
ny semifinalisty. Jsou ji
HLAS DOMOVA
obhájci evropského prven
mi tenisté Španělska, Vel ství Švédové nad JugoVychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
ké Británie, Švédska a slávci, v Londýně vyřa
Adresa: Hlas domova,
Jižní Afriky, tedy až na dilo družstvo Velké Bri
8 Moorhouse St.. Richmond. E. 1, Vic.
družstvo Itálie, které ten tánie team SSSR a z ko
Telefon: 42 - 5980
tokrát vystřídali Španělé, daňského utkání Dánsko- PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
stejní semifinalisté jako v Jižní Afrika vyšli vítězné
ročníku minulém. Všech- hosté. - V semifinále se PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
ny čtyři čtvrtfinálové bo střetne Velká Británie se platné. tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
je skončily vítězstvím fa Španělskem a Švédové s ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem
voritů 4:1. Tenisté Špa- Jižní Afrikou.

HLEDAJÍ:

Karla Kohouta z Prahy (odešel z ČSR před 14
lety jako 13-letý, později odjel do Austrálie - nut
né), pplk. RAF Karola Malíka - nutná zpráva a
Jindřicha Činčeru z Vysokého Mýta.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD

Malý oznamovatel
28LETÁ SLOVENKA hle
dá seznámení za účelem
sňatku se Slovákem nebo
Čechem, žijícím v Austrá
lii. Zájemci nechť píši
přímo na : Zuzana Rumanová, B. Kidrica 24/III.,
Noví Sad, Jugoslavie.

Děkujeme
za včasné vyrovnání
předplatného.

ZPRÁVY OSOBNÍ

Jaroslav a Marie
SUDOV I
oznamují
sňatek své dcery
DRAHOMÍRY
s panem
VÁCLAVEM ŽÍDKEM
z Queenslandu
který se bude konat
v sobotu 13. července 1963
v 1 hod. odp. v kostele
sv. Jana, East Melbourne
28 Delaware St.
Reservoir, Vic.

- - Ve zkratce - — V mezinárodní kopané došlo ke třem utkáním :
o velkou sensaci se postarali fotbalisté Skotska,
kteří zvítězilí v Bilbau nad Španělskem 6:2, —
střetnutí Poháru evropských národů mezi representačními teamy Jugoslávie a Švédska skončilo
v Bělehradě 0:0, — a Rumuni vyhráli 1. kvalifi
kační utkání o postup na olympiádu v Tokiu v Ko
dani nad finalisty posledního olympijského turnaje
v Římě, Dány, zaslouženě 3:2.
Finále 21. ročníku Středoevropského poháru v ko
pané bude zcela maďarskou záležitostí: MTK Bu
dapešť—Vasas Budapešť. MTK vyřadil - Železničář
Sarajevo 1:0 a 1:0 a Vasas—Juventus Turin 5:1 a
1:2.
— První utkání olympijské kvalifikace v kopané
ČSR—Francie se bude hrát 28. září v Plzni. O odvětě se zatím ještě jedná: funkcionáři čs. svazu
by ji chtěli hrát už letos v říjnu, Francouzi navrhují březen 1964.
— V pražské Sportovní hale startovali ve dnech
11. - 13. června nejpopulárnější basketbalisté světa
"Harlem Globetrotters”, kteří zde měli denně dvě
vystoupení. Všech 6 představení se líbilo, neboť
"Světoběžníci” v zápasech s mužstvem Cherokee
Indians ukázali hru dokonalé míčové techniky, neu
věřitelné střelby, artistických zákroků i humorných
výstupů. ČSR už bylo 81. zemí, kterou tito američtí basketbalisté navštívili.
— Stockholmská porážka čs. hokejistů se SSSR se
zřejmě bude odrážet i ve vedení čs. sekce ledního
hokeje. O novém trenérovi nebyla sice ještě v čs.
tisku zmínka, zato už došlo k několika dalším vý
měnám. Tak předsedou trenérské rady se stal místo
prof. V. Kostky bývalý čs. internacionál ing. F. Pácalt, a komisi rozhodčích vede Josef Herrman. Očekává se, že dojde ještě k dalším změnám.
Čs. národní hokejové mužstvo bude mít v olympijské sezóně neobyčejně bohatou přípravu, která
vyvrcholí třítýdenním zájezdem do Kanady, kde ve
dnech 16. prosince až 6. ledna vybojuje celkem 10
utkání a zúčastní se 1 mezinárodního turnaje k
50. výročí založení kanadské amaterské asociace.
— Výkony čs. kladiváře Josefa Matouška se od zá
vodu k závodu stále lepší. Na tradičních závodech
listu “Narodna mladež” v Sofii vyhrál svou speciel
ní disciplinu pěkným výkonem 66,39 m.
— Mezistátní trojutkání veslařů Východního Ně
mecka—ČSR—Polska v Praze na Vltavě vyhráli
Němci s 29 body před ČSR 24 a Polskem 19 bo
dy. Výsledek ovlivnila především indisposice skifaře Kozáka, - naopak přímo skvělý výkon poda
la evropská mistryně Posilová, která v tomto ut
kání a v předcházející dvoudenní regatě vyhrála
šest závodů : tři ve skifu a tři ve dvojskifu.
— 53. mezinárodní tenisové mistrovství ČSR v Pra
ze na Štvanici vyvrcholilo australskou exhibicí.
Fletcher vyhrál zde dvouhru mužů finálovým ví
tězstvím nad dr. J. Fraserem 6:3,6:2 a 7:5, a dvo
jice Fletcher-Rodriguez (Čile) získala titul v douolu, když porazila pár Fraser-Howe. — Dámský singl
vyhrála Věra Suková (ve finále porazila sovětskou
mistryni Dmitrijevovou 6:1,4:6 a 6:4).
Čs. tenisté byli vyřazeni ve čtvrtfinále : Štrobl s
Fraserem, - Holeček Rodriguezem, - Schoenbora
Fletcherem, - a Koudelka Rusem Jegorovem.
— Na závodech ve finském městečku Kauhava sko
čil bývalý světový rekordman ve skoku o tyči Fin
Pentti Nikula 5,01 m, čímž zlepšil o 1 cm svůj
dosavadní evropský rekord. Vzestupnou formu vy
kazuje i jeho krajan, dálkař Pentti Eskola, který
na tomto meetingu s menší pomoci větru skočil po
zoruhodných 8,15 m.

