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Pád Ngo Dinh Diema
V severní Africe se "potýkali” Marokánci s Alžírany, Rusové obtěžovali odstraněný režim napá
americký konvoj do Berlína a Indonésie pokračovala ve své "konfrontaci” chal, a bude - li nová
Malasie. O významné zprávy nebyla nouze. Ale oči světa byly upřeny na vláda ochotná a schopná
Vietnam, kde právě vstupovalo do dalšího stadia drama, jehož koncem si provést reformy, které
by byly účinnou zbraní
nikdo nemůže být jist.
Drama, o němž mluvíme, není jednoduché. Zahrnuje zápas s komunis proti komunismu také
tickými útočníky z venku, zápas o vnější nezávislost a vnitřní svobodu. A v hospodářském, sociál
patří k němu také tragedie člověka, kterého ani nejhorší nepřátelé nepo ním a politickém smyslu.
dezírali z nepočestnosti, korupčnosti nebo nestatečnosti, ale který se přesto A nemělo by se zapomí
nějak stal částí tyranie, která byla v jistém smyslu podobná komunistické nat, že toho zatím o no
vých vládcích Vietnamu
tyranii na severu.
Jak byl vojenský puč leb "až to situace dovo tím ještě nedá říci. Pří nevíme dost, abychom si
v Saigonu proveden, ne lí”. Nguyen Ngoc Tho liš mnoho věcí zůstává byli jisti, že jsou vůbec
Nový ochotni pokračovat ve
ní pořád, ještě přesně byl jmenován prozatím nezodpověděno.
známo.
Detaily
však ním ministerským před režim bude beze sporu vojenském zápase s Hopopulárnější než starý, čiminhem.
stejně nejsou důležité. sedou.
k
čemuž konečně není
Základním faktem je,
Je známo, že už Nhu
Revolta
že byl konečně odstraněn mnoho zapotřebí. Něja začal s francouzskou po
Jisté je, že v něm Diem režim, který činil vítěz ký jásot však zatím není
mocí vyjednávat s komu
zaplatil životem svou ství ve válce s komunisty na místě.
nisty na severu a nedá
tvrdohlavost a jeho bratr téměř nemožné.
První otázkou zůstává, se vyloučit, že by v tom
Nhu ve stejné měně svo
Nové naděje
dají - li se v zápase s chtěl některý z jeho ná
ji ukrutnost. V této chvíJaké zlepšení bude no komunisty vůbec ještě stupců pokračovat. Geneli je u moci vojenská kli
vý režim znamenat, se za- napravit škody, které (Pokračování na str. 2)
ka, vedena generálem
Duong Van Minhem.
Zemědělství je stále hlavní problém
který byl hlavním vůd
cem revolty.

PODZIMNÍ STAROSTI

Jedním z prvních či
". . . Nechtěl jsem věřit tomu, co jsem viděl. Ohromný lán ovsa. Půl pole
nů prozatímní vojenské
vlády bylo propuštění bylo posekáno již hodně dlouho. Oves leží zčernalý na řadách, neposekaný
všech politických vězňů oves se ztrácí v zeleni. Když obilí a sláma zůstane na poli, tím se dobytek a
a slib demokratických vo- drůbež nevykrmí. Copak to nikdo nevidí? . . .”
V mnoha případech je
Toto pozorovaní je
celkem typická stížnost to pomoc, která ani ne
Úroda je, doprava není
občana, uveřejněná v ní místními zemědělci vySocialistické hospodářství, jak je praktikuje čes Rudém právu 14. 10. tr. užitkována. V některých
koslovenská vláda, je začarovaný kruh. Kdyby se
Achilovou patou čes případech si brigádníci
neurodilo, pak by železniční vagóny stály na výhyb
ce. Když se naopak urodí, vagóny nejsou a výsledek koslovenského hospodář dokonce stěžují, že zatím
je přbližně týž. Rudé právo 14. října 1963 dalo ství zůstává nadále ze co oni sami obětují ne
nahlédnout do spletité dopravní situace proto, že
děle, zemědělci odpočí
zřejmě řepná kampaň by potřebovala novou orga mědělská výroba. Kolek
tivizací zemědělství si ko vají.
nizaci a lepší organizátory.
Jádro problému
Rudé právo píše: “Problém s železničními vagóny munistická vláda ukous
je patrný např. již z toho, že v prvním pololetí la větší sousto, než může
Je jasné, že jádro pro
letošního roku byla denní správková norma překro spolknout.
blému tkví v útěku mlá
čena zhruba o 3.500 vagónů. Vagónů je nedostatek a
mělo by se s nimi hospodařit jako se šafránem. Ale Problematické brigády deže z venkova do měst
za první pololetí jich bylo násilně poškozeno přes
a z toho, že vyvlastněný
40.000. V samotném železničním provozu bylo za
Není pravděpodobné, zemědělec, přestárlý a
první pololetí poškozeno o 3324 vozů více než za že by vládní opatření,
znechucený, není ocho
stejné období loňského roku.... Za takové situace
je ovšem třeba jako soli zlepšit spolupráci dopravců jako nábor mládeže do ten podat pracovní vý
se železnicí .... Během posledních let se dostatečně zemědělství nebo zvýše kon, který by zajistil úukázalo, že nepomohou obecné výzvy a směrnice, ní kontroly zemědělských
že je třeba sjednávat konkrétní vzájemné dohody a komisí při národních vý spěšnou sklizeň.
Zprávy v českosloven
dbát na jejich důsledné zabezpečení a kontrolu ....”
Jak si představuje ústřední plánovací komise “ů- borech, nějak pozvedlo ském tisku, popisující le
mluvy” mezi cukrovary a jízdním řádem, je sice smutnou bilanci země tošní průběh podzimních
problematické, ale Rudé právo neskrblí optimismem: dělství.
zemědělských prací, jsou
“V poslední době vznikají konkrétní socialistické
Pokud lze soudit ze stejně smutné, ne - li
úmluvy mezi závody a železničními stanicemi. Tyto
úmluvy mohou při důsledném dodržování přinést zpráv, uveřejněných v horší, než v předcházejí
veliké výsledky ...."
čs. tisku, je brigádnická cích letech.
Stylizace zprávy samé nedává mnoho naděje do výpomoc nanic. Komu
Krize v živočišné vý
budoucnosti. Vždyť už další věta článku Rudého
nistická
strana
je
organi

robě
zřejmě potrvá. Svěd
práva odhaluje tragický stav československé dopravy:
“V měsíci vzorné práce a dalším období by pochopi zuje spíše jako propagan čí o tom citát z Rudého
telně měl poklesnout počet nehod a pracovních zmet distické hnutí než účin práva (8.10.63):
ků a úrazů, kterých bylo za první pololetí povážli nou pomoc.
( Pokračování na str. 2)
vě mnoho ... .”
Rudé právo zjistilo, že se na železnicích projevuje
Published by Fr. Váňa,
“benevolence, falešná solidarita, líbivá politika něk
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
terých vedoucích pracovníků....” A s přepětím sil
Printers: Bussau & Co.,
železničářů není divu, že dochází k tolika nehodám.
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
FEC/tp

Wilsonovský optimismus se rozplynul a roku
1938 zbylo z wilsonovských snů ve střední a vý
chodní Evropě jen Československo, brzy nato
zrazené západoevropskými státníky všeho dru
hu, liberály, socialisty a konzervativci.
Mnichov byl v kostce to, co se dnes opakuje
nesčíslněkrát. Moderní diktátor, ohánějící se
frázemi odvozenými z ideologických tradic na
cionalismu, socialismus a osvícenství žádá novou
oběť. Bezpáteřní demokraté ustupují, zmateně a
demoralizované. Mnichov, appeasement a mnichovanství nejsou jen krachem mocenským, jsou
to především příznaky morálního úpadku, kte
rý vychází z krize moderního liberalismu a
osvícenství.
František Knoepfelmacher

NOVÉ TVÁŘE
V mezinárodní politice to někdy vypadá jako v
hospodě, kterou asi poznal každý z nás.
U jednoho stolu tam vždycky sedávali titíž dva
šachisti, jimž jedno pivo vydrželo celý večer. V rohu
mazali karty stejní mariášníci, jimž zase tácek ne
stačil na čárky. Stejní kibicové jim noc co noc říkali,
mají - li táhnout kule, žaludy nebo zelené. Vedle
nich byl ten švec odnaproti, co nepil nic jiného než
rum, a naproti němu četl večerník hokynář z ná
městí, kterému bylo jedno, co pil, jen když to teklo.
Večer co večer, stůl od stolu, stejné tváře, zahalené
šedými oblaky tabákového kouře.
Mezinárodní politika se někdy podobá takové hos
podě. U jednoho stolu hrají šachy Kennedy a Chruščov a hromada týchž kibiců ze všech koutů světa
jim říká, jak to mají hrát. A každý radí něco jiného.
Nkrumah mlátí do stolu jako ten vytáhlý student,
co ho táta teprve nedávno začal pouštět do hospody.
A jsou tam ovšem neutrální “vyžírkové”, kteří kou
kají, kde by za ně někdo něco zaplatil, i rváči, jako
Sukarno nebo Nasser, kterým není dobře, dokud ne
vyvolají pořádnou rvačku. Najdou se i takoví, kteří
si jen tak s každým nesednou za stůl, jako Verwoerd.
A samozřejmě, i v politice je ta nenápadná většina,
která si chce jenom v klidu vypít pár piv a která se
ohradí teprv tenkrát, když jí do toho piva někdo
začne plivat.
Tu a tam se v takové hospodě ovšem stane, že
někdo umře nebo se odstěhuje a to potom po něm
zůstane na nějakou dobu díra. Netrvá to však příliš
dlouho a jejich stoly a židle vyplní nové tváře. Někde
koňak nahradí rum, jinde pivo slivovici, někde při
bude a jinde odpadne nějaký ten kibic. Celková změ
na pak záleží na tom, jak významní to byli členové
té každonoční společnosti, kteří odešli, a jací lidé je
nahradili. Záleží na tom, slijí - li se nové tváře se
zakouřeným šedivým prostředím, nebo dají-li mu
svou odlišností nový charakter.
V “politické hospodě” světa se právě udála změna,
již bude cítit, protože každý ví, u kterého stolu se
děl Adenauer a u kterého Macmillan.
Byly to významné stoly. Ale než začneme dumat
nad tím, jakou změnu budou znamenat jejich nástup
ci, bude dobře objednat půllitr piva pro profesora
Erhardta a skotskou se sodou pro mistra, dříve lorda,
Homea.
Fyzicky si ti dva noví “štamgasti” nemohou být
méně podobni.
Erhardt se svou kulatou, sedláckou tváří, vyční
vajícím doutníkem a korpulentní postavou vypadá
u svého půllitru jako ztělesnění německého blaho
bytu, za který je jeho hospodářská politika činěna
zodpovědnou. Home, vyzáblý skotský aristokrat s vy
sedlými kostmi, zapadlýma očima a postavou jako
chmelová tyčka, odpovídá téměř přesně kontinen
tální představě anglického lorda.
Oba dva však mají navzdory rozdílným zevnějškům
mnoho společného. Oba dva by rádi viděli u evrop
ského “hospodářského stolu” co nejvíce židlí a na
nich co nejvíce vítaných členů. Oba dva odmítají v
Evropě koncepci uzavřené společnosti, jíž jeden člen
předpisuje, co se bude pít, a jestli se bude hrát mariáš,
kaufcvik nebo bulka. Oba dva jsou přesvědčeni, že
jejich “stůl” nemůže existovat samostatně, oba věří
v “atlantické společenství”. Jeden jako druhý je si
ochoten ťuknout s Chruščovem, ale nikdy ne pod
hrozbou napřažené pěsti. A oba dva trvají na tom,
že pro takový případ musí být jejich vlastní pěst
vždycky připravena.
Erhardt a Home své židle ještě ani pořádně nezahřáli. Nezdá se však, že jejich přítomnost mohla,
starou hostinskou společnost ovlivnit nepříznivě. Mož
ná, že právě naopak. Jenom vysoký člověk s dlou
hým nosem, který srká osaměle červené víno u stolu
s cedulkou “Anglosasům vstup zakázán”, teď bude
asi ještě osamělejší.
Mezi Hornem a Erhardtem je však přece jenom
jeden podstatný rozdíl. Je možné, i když ne docela
jisté, že Erhardt vyplní Adenauerovu židli na delší
dobu. Ministerský předseda Home však vypadá je
nom jako přechodný host.
-kw-
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PÁD NGO DINH DIEMA
(Pokračování se str. 1)
rál Minh je prý otevře
ně proamerický. Gene
rál Minh však není sám.
Americká úloha

První myšlenka, která
člověka při zprávě o sai
gonské revoltě napadla,
byla, že to byla práce
americké CIA (Central
Inteligence Agency). Už
s menším odstupem do
by se to však nezdá tak
úplně jisté.
Zdá se teď pravděpo
dobnější, že se Američa
né omezili na ujištění
vůdcům
vietnamských
branných sil, že by jim
změna vlády nebyla pro
ti srsti, a že by se nový
režim mohl dále spoleh
nout na pokračování vo
jenské a dolarové pod
pory Washingtonu.
Ale ať už byl rozsah
amerického vlivu na re
voltu v Saigonu jakýko
liv, jisté je, že to za to
"schytají”. A je pravdě
podobné, že titíž lidé,
kteří ještě včera Spoje
ným státům vyčítali pod
poru Diemovy tyranie,
jí budou zítra vyčítat

vměšování do záležitostí
jiných národů.
Americké veřejné mí
nění a předvolební vrče
ní senátorů si už teď vy
nutily ostrý protest proti
"zavraždění” Diema a
Nhua, jejichž smrt neby
la pořád ještě plně vy
světlena.
Poučení ze Saigonu

Diemův případ je po
učný sám o sobě. Je to
případ
nesmlouvavého
antikomunisty, jehož pád
přijaly tisíce jiných anti
komunistů s úlevou.
Proč? Protože Diem

byl důkaz toho, že všech
no se dá přehnat, včetně
antikomunismu, a že ex
trémní antikomunismus
poráží sám sebe a hraje
do rukou tomu, proti če
mu bojuje. Diem byl ta
ké ukázkou toho, že Orwellův "velký bratr” je
zhoubný v každé formé,
bez ohledu na to, za ja
kou ideologii nebo za ja
ké "vznešené” cíle se
schovává.
Madam Nhu, která
patrně vděčí za svůj ži
vot šťastné okolnosti, že
byla v době saigonského
puče ve Spojených stá-

těch, řekla, že "Vietnam
potřebuje nade všechno
nezávislost”.
Jako tolik nacionalistů
před ní, ani ona neměla
tak docela pravdu, pro
tože nezávislost a svobo
da není totéž. Nezávislost
už Vietnam poznal. Svo
bodu ještě ne.
Znamená
saigonský
převrat pro jižní Vietnam
svobodu od tyrana na
severu i svobodu od ty
ranů vlastních? Nikdo
neví.
Jenom tolik se dá ří
ci, že s Diemem nebyla
naděje. Nyní je.
-kw-

Podzimní starosti

(Pokračování se str. 1) kup brambor do druhé výsledků, a údržba hos
Zabezpečení krmiv
poloviny.
podářských strojů v druž
V porovnání s rokem stvech a na státních sta
"Vážnou starost dělá
zabezpečení 15 procent 1962 je to sice o osm dní nicích je na ubohé ú
rezerv v krmivech, aby dřív, avšak nesmíme za rovni.
Rozhodující faktor
chom byli pojištěni před pomenout, že v loňském
nepřízní počasí v příštím roce se plán nepodařilo
Je však zcela zřejmé,
roce a nemuseli se. v jed splnit a hektarové výno že rozhodujícím faktorem
sy
byly
podstatně
nižší.
notných
zemědělských
v řešení krize zeměděl
Technické příčiny
družstvech a na farmách
ské výroby je problém
státních statků uchylovat
Během minulého týd pracovníka. Průmyslový
k hladovým krmným ne bylo denně nakupová stát jako je Českosloven
dávkám...
no v průměru 3.000 va sko má velké závazky v
Praxe "záchovných dá gónů brambor. Nepoda rámci hospodářského plá
vek”, jakou praktikovali řilo se zvýšit tempo, je nu Rady vzájemné hos
Chutný a výživný
v mnoha zemědělských ohrožen vládou stanove podářské pomoci.
závodech letos na jaře, ný termín pro skončení
Pracovní podmínky a
má ovšem neblahé nás nákupu brambor . . .”
příležitosti v průmyslu
PODMÁSLÍ &
ledky v tom, že snižuje
Rudé právo dodává,
KYSELÁ SMETANA kvalitu i dobrých stád že v některých krajích jsou daleko lákavější než
cokoliv, co může země
SÝRY
skotu, prasat a ovcí . . .” je nákup brambor zpo
dělská výroba nabídnout.
K dostání ve všech
Ale nejenom o maso malen nedostatkem želez
Zemědělci v Českoslo
potravinářských obcho
je starost. Bramborová ničních vagónů, v "nej
dech a delikatesech
vensku postupně vymíra
sezóna přináší další prob- produktivnějším Jihočes
jí, a noví pracovníci při
“KEREN”
lémy:
kém kraji nebylo zajiš
cházejí více méně na nu
Dairy Products P/L.
"Začátkem
týdne,” těno 626.000 pytlů pro
cené bázi.
Alphington, Vic.
píše Rudé právo z 9. říj- konzumní brambory . . .”
Tel. 4 9-27 5 2
Útěk z vesnice je ven
na 1963, "se dostal náJe to sice chvályhod
né, ale dost pochybné koncem jednou z největ
rozhodnutí. Víme už z ších slabostí komunistic
R U Č N Ě MALOVANÉ
kého hospodářského sys
dřevěné talíře s českými ornamenty,
předchozích zpráv, že je
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
v Československu značné tému, a je to neřešitelný
problém za stávajících
dřevěné dárkové předměty
množství kombajnů mazhotovuje firma J. JANA
podmínek.
vm./FEC
ďarské výroby, které za
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.
hálejí prostě proto, že
Vhodné vánoční dárky
Desinfekce balíčků
nelze sehnat náhradní
České vánoční karty
PACIFIC
díly. Ani hospodářské
FUMIGATING CO.
stroje domácí výroby ne
113, Sussex St.,
jsou udržovány tak, aby
SYDNEY
byl jejich chod zajištěn.
BX
- 2491
Státní strojní stanice se
Vystavujeme po
snaží sehnat náhradní dí
NAČ JI VLASTNĚ MAJÍ?
tvrzení, event. i ba
ly křížem krážem repub
líček sami odešleme.
Kdyby se proti (náboženským přežitkům - pr.)
liky bez uspokojivých
nebojovalo, stal by se náš život arénou nahodi
losti a osobní zvůle, arénou, kde neplatí právo
ZLOBÍ VÁS OČI?
zavazující všechny, ale vhodný grif a knif lidí
Bolí Vás hlava?
domnívajících se, že oni stojí nad právem.
Nejde tu samozřejmě o to, že by se našim pe
Noste brýle od OPT A !
dagogům a ostatním společenským pracovníkům
upíralo právo bojovat proti náboženským pře
žitkům. Jenže tímto způsobem se to dělat nedá.
Boj proti náboženství je boj ideologický, který
Capitol House, 109 Swanston St.
musí být veden v rámci ústavy a ne proti ní.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
Naše socialistická ústava, jak známo, platí pro
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
věřící i nevěřící. Tváří v tvář jejím zákonům si
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
jsou všichni rovni a mají právo se jí dovolávat.
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu.
v nutných případech telegraficky
Plamen, Brno, září 1963

Jogurt

-Naše rovy-
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BIAS LEMOVÁNÍ
je nejvhodnější
ODBORNÍCI NA STŘÍHÁNÍ A ŘEZÁNÍ
VŠECH DRUHŮ MATERIÁLU
ŠIKMÉ NEBO ROVNÉ LEMOVANÍ,
KALHOTOVÉ PORTY A PASY, TKANICE,
NA SKLADĚ NEBO DLE OBJEDNÁVKY
Výroba panských kapesníků “SABRE”
Nejlepši jakost, bílé a barevné, s obrubou

BIAS BINDING COMPANY
nejstarší továrna na lemování ve Viktorii
621 a Swanston St., Carlton, N. 3
Telefon: FJ 6843, po prod. době LF 2993
Zástupce v Sydney: Max Krug 8C Co. Pty. Lťd.
608 Harris St., Ultimo, NSW.
Tel. (Sydney): 211-3566
Zástupce v Adeilade: Mr. B. R. Gee,
Bower Buildings, Charles St., Adelaide, W 3183

ČESKÉ KNIHY
Vesele o sportu 6s, Bass: Čtení o roce 48 - 24s,
Rais: O ztraceném ševci (2 díly) 37s, Nilson Piraten:
Kozel zahradníkem (hum.) 8s, Čapek : Válka s mlo
ky 16s, du Gard: Starosvětská Francie 11 s, Sienkiewlcz: Ohněm i mečem (2 d.) 35s, Drda: Městečko na
dlani 23s, Světlá: Nemodlenec 16s, Mathesius: Zpě
vy staré Číny 12s, Nezval: Manon Lescaut 17s,
Jirásek : Temno 23s, Hašek : Švejk (4 díly) 33s, Ča
pek : První parta lOs, Bass : Klabzubova jedenáctka
lis, Rais: Pantáta Bezoušek 13s, Schwartz-Bart: Po
slední spravedlivý 17s, Syrovátka: Bajky dětem 14s,
Jirásek: Filosofská historie 13s, Laufer: Hokej můj
osud 17s, Cibula: Hrdinské legendy staré Francie
25s, Treven : Ta bílá růže 11s, Lustig : Nikoho ne
ponížíš 11s, Twain : Tajemný cizinec 18s, Baar : Hanýžka a Martínek 28s, Otčenášek: Romeo, Julie a tma
lis, Neruda: Dětem 16s, Čech: Ve stínu lípy 26s,
Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
l0s, Baar: Skřivánek l0s, Maupassant: Mont - Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Jirásek: Husitský
král (2 d.) 32s, Hašek: Dědictví po panu Šafránkovi
17s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s, John:
Večery na slamníku los, Hlavsa: Praha očima sta
letí 39s, Mann: Doktor Faust 24s, Maupassant: Slečna
Fifi 17s, Česká kuchařka 49s
Uvedené ceny jsou včetně poštovného
a mnoho jiných
spolehlivě dodají

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

ZE DNE NA DEN
31.10. Američan Jebutenko a dva členové sovětské
delegace při Spojených ná
rodech byli zatčeni pro
špionáž proti USA.
11.
2.
V Saigonu došlo
k úspěšné protivládní re
voltě, při níž přišli o život
president Diem a jeho
bratr Nhu.
11. Při jednáních mezi
3.
alžírským presidentem Ben
Bellou a marockým krá
lem Hasanem sice došlo
k částečné dohodě, ale
pohraniční válka pokra
čuje.
5.11. Americký vojenský
konvoj byl zadržen na ces
tě do Berlína. Sovětské or-

Elektrotechnické práce
všeho druhu
spolehlivě provádí

V. JÍLEK
752 Warrigal Rd.
CHADSTONE, Vic.
Tel. 56-8547

gány povolily pokračovat
v cestě až po 41-hodinovém zdržení. USA, Britá
nie a Francie protestovaly.
— Italská vláda resignovala. Sestavením nové vlá
dy bude pravděpodobné
pověřen gen. sekretář
křesťansko - demokratic
ké strany Moro.
11. Ve Francii vypukla
6.
stávka státních zaměst
nanců, kteří žádají zvýše
ní mezd.
— Atentát na japonského
ministerského
předsedu
Ikedu se díky zásahu po
licie nezdařil.
11.
7.
Francouzská vláda
oznámila, že začala už v
polovině letošního roku s
masovou výrobou atomo
vých bomb.
— Po celkem mírné demon
straci v africkém státě Dahomej resignoval presi
dent Maga ve prospěch ve
litele dahomejské armády
Sogla.
— Ministerský předseda
Burmy Ne Win byl zraněn
při atentátu.
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-3Stranický tisk stále ostře
proti revizionistům

ZATÍMCO
— V posledních číslech této oblasti jsou podstat s předsedou ÚRO F. Zupslovenského Kultúrného nou položkou národního kou a místopředsedou M. STRANA ŘEŠÍ PROBLÉMY...
života se objevily články důchodu...”
Pastyříkem. Přítomni také
dalších “omilostněných re
vizionistů” dr. D. Okáliho, dr. J. Šoltézse a E.
Loebla.
Nejzajímavější
jsou Loeblovy národohos
podářské statě, v nichž se
autor vysmívá naivním
dogmatickým úvahám o
krizi kapitalistických hos
podářských systémů a o
“nevyhnutelném
zániku
Evropského hospodářské
ho společenství”. Loebl do
vozuje, že v budoucnosti
se hospodářství sovětské
ho bloku “střetne na me
zinárodních trzích ne s
jednou, ale s dvěma Ame
rikami”. Loebl také kon
statuje, že hospodářští
“dogmatici” vnesli do čs.
hospodářství zmatek, “je
hož následky budeme ješ
tě velmi dlouho pociťo
vat”.
— Bratislavský rozhlas
zaujal třídní postoj ke
svědectví J. Valachiho, bý
valého člena Maffie, před
americkým senátem. Pro
hlásil, že jeho svědectví
je intrikou amerického mi
nisterstva spravedlnosti,
které prý nechce proná
sledovat gangstery, ale
“svobodymilovné” Ameri
čany.
— 13. října byl svolán
aktiv ústředního výboru
Komunistické strany Slo
venska, na němž měl hlav
ní referát člen presidia
KSS Vasil Bilak. “Akti
vy” ÚV komunistických
stran jsou svolávány jen
při naléhavých příležitos
tech. Slovenský tisk ne
oznámil další podrobnosti.
— Rudé právo najednou
objevilo kyselé hrozny v
turistickém ruchu (hlav
ně ze Západu). Je to ve
spojitosti s katastrofální
bilancí čs. zahraničního
obchodu. Rudé právo si
ce chválí, že 'loni nav
štívilo
ČSSR
bezmála
700.000
cizinců”
(což
zřejmě zahrnuje návštěv
níky ze zemí sovětského
bloku), ale stěžuje si, že
do Itálie, Rakouska a Špa
nělska “jezdí ročně mili
óny turistů... a příjmy

— Od 5. října patří část
pražského Hradu česko
slovenským dětem. V čás
ti bývalého purkrabství
byl totiž vybudován Dům
československých dětí.
— Dočkali jsme se dokon
ce rezoluce trampských
šerifů ministerstvu vnitra.
Trampská rada se usnes
la na této silně nepokrokové rezoluci: “V tom je
totiž ta romantika, že jsme
volni, nevázáni ničím a
nikým, že si jedeme nebo
jdeme kam chceme ...
Nás k sobě poutá to, že
jsme oddělování od ostat
ní mládeže...” A takhle
to otisklo Rudé právo,
odjakživa tribuna trampstva.
— Soubor Divadla na záb
radlí, které hostuje na východoberlínském festivalu
Berliner
Westwochen,
sklízí bouřlivé úspěchy.
Lidová demokracie dokon
ce napsala, že Divadlo na
zábradlí “se stalo senzací
festivalu”. Při premiéře
mělo 35 opon.
— V Parku kultury a od
dechu v Praze pořádají
velmi zajímavé oddecho
vé kursy pod názvem Do
mácí údržba. Zájemci se
mohou naučit za dva mě
síce “opravit vodovod, vy
malovat byt nebo ovládat
základy zednického ře
mesla.” Tři čtvrtiny učňů
jsou ženy, které touží po
pravém oddechu.
— Požehnaného věku 99
let se dožil lidový povíd
kář a vypravěč J. Š. Ku
bín.
— Žloutenková infekce
hrozí v Československu.
Pražská Práce oznamuje.
“Za prvních osm měsíců
letošního roku onemocně
lo nakažlivým zánětem ja
ter (infekční žloutenkou hepatidou) 183,6 z každých
100.000 obyvatel. Loni to
bylo ve stejném období 191
a v roce 1961 229 osob. . .”
— Družba čs. a jugosláv
ských odborů: Svetozar
Vukmanič - Tempo a čle
nové jugoslávské odboro
vé delegace měli sedánku

byli tajemníci ÚRO J. Hla
Je to otevřené přiznání, že stranická a vládní opatření, která měla vrátit
vička a V. Pašek. Předse otřesenou důvěru v pevné vedení Komunistické strany Československa, ne
da ÚRO F. Zupka oznámil,
že na důkaz solidarity na udělala na kritiky strany zamýšlený dojem. Zatímco je jisté, že na Sloven
šich odborů s pracujícími sku změny ve vládě nezískaly ústřednímu vedení přátele, v Čechách a na
Jugoslávie věnuje ÚRO Moravě dokonce přibylo kritiků. A tak stranický časopis Život strany bě
zemětřesením těžce poško duje: "Zdálo by se, že je nošením dříví do lesa, když opakujeme známé
zené Skoplji jesle pro 70
pravdy. A přece některé články v Kulturním životě, Literárních novinách,
dětí.
— Světovost českosloven Kulturní tvorbě, Plamenu, Směně a v jiných časopisech začínají narušovat
ského tisku prozradily Ze velmi pozitivní úspěšný rozvoj našeho tisku, který byl podnícen zejména
mědělské noviny (3. 10. XX. sjezdem Komunistické strany Sovětského svazu a bojem proti kultu
63): “Prostřednictvím své-|
osobnosti a jeho důsledkům, v jehož čele od začátku stála naše strana. Zdá
ho zvláštního oddělení obstarává Poštovní novino- se, že někteří novináři a kulturní pracovníci zapomínají na leninské myšlen
vá služba také dovoz tis ky o tisku a jeho stranickosti a v důsledku toho si vytvářejí nesprávné, neku z ciziny. Největší množ leninské představy o společenském poslání.”
ství (550.000 výtisků) při
Život strany pak pra druzi totiž začali kritizo loučeni jen naší stranou
chází ze Sovětského sva
zu, který je zastoupen nýřuje jmenovitě některé vat stranu a její hospo a ne vámi. Sbohem.”
1390 tituly. Z ostatních z nejhlasitějších kritiků dářství z praktických dů
Ať je tato episoda ne
socialistických států se do
vodů.
A
své
vývody
také
dnešního
vedení
KSČ:
zaručena,
ale přece vy
váží 238.000 výtisků. Ko
vždy dokládají praktic stihuje dnešní náladu od
nečně je tu i dovoz z ka
Na pranýři
pitalistických států, odkud
kými příklady.
bojné mladší generace,
"Zatímco strana řeší
se k nám expeduje 8.916
vychované v košické re
"Nevědecký
postup
”
je
titulů. K tomu je třeba velmi složité problémy
publice.
další
provinění,
jehož
se
poznamenat, že je to vel našeho národního hospo
ké množství titulů, z
dopuštějí
kritikové:
Z jiného soudku načanichž je hodně odborných dářství a hledá cesty, jak
la
redakce pražského Pla
"Podobně
články
M.
časopisů, ale výtisků je to zvědečtit jeho řízení a
mene,
když se s nadšením,
H
y
ska
a
některých
dal

jenom 60.000 ...”
plánování, Literární no
— Ve Zlíně se konal pro viny, Kultúrny život a ších autorů nepomáhají rozepsala o publikacích,
ces se sedmičlennou sku
řešit problémy našeho týkajících se Slovenské
pinou chuligánů, kteří Kulturní tvorba uveřej
ho národního povstání.
přepadali občany. Členy ňují povrchní, nekvalifi dalšího postupu. . . Ten
Redakční článek Pla
to
nevědecký
postup
je
skupiny byli bulači nebo kované a teoreticky ne
ti, kdo si způsobovali zra seriózní články R. Seluc- vedl, k přehlížení klad mene říká doslova:
nění, aby nemusili praco
ných znaků v práci stra
Smysl povstání
vat. Byli odsouzeni pro kého, O. Kýna nebo R.
krádeže, výtržnictví, ublí Kaliského a několika dal ny v minulosti a podrý
"Chápeme Slovenské
vání její autority. Objek
žení na zdraví. Pět z nich ších autorů.
národní
povstání jako
dostalo tresty na svobodě
Například
Selucký, tivně je namířen proti ve
od 8-17 měsíců, dva byli který překrucuje Lenina, doucí úloze strany v na důležitý mezník vztahů
odsouzeni podmínečně.
mezi Čechy a Slováky,
— Prof. dr. J. L. Hromád snaží se prosazovat jaké ší společnosti.”
který nebývalou měrou
O náladě a smířlivosti
ka, známý šiřitel komunis si ''odpolitizování'’ říze
ovlivnil také naši litera
tické doktríny ve svobod ni hospodářství.
a sebevědomí dnešních
turu . . .
ném světě, byl na zájez
Tito autoři, kteří ne revizionistů svědčí episodu v Japonsku, kde šířil
O tom, že v bojích šly
poznají nebo nechtějí vi da, kterou uveřejnil Čs. pokrokové síly obou ná
“mírové hnutí”.
— Ke Dni československé dět celou složitost proble zpravodaj (28. října 63)
rodů ruku v ruce, řekl
armády byli vyznamená matiky, posuzují subjek- z New York Times:
svého času Vlado Cleni “vojenští” spisovatelé
Kázání bez pokání
L. Mňačko, D. Hamšík, J tivisticky, z katedrových
mentis: Právo na svobo
Pražák, sochař J. Kulich, pozic a překáží tak plod
"Asi před čtrnácti dny du, právo na život, prá
malíři J. Szabo, A. Palou- né práci.”
došlo k incidentu, o němž vo na lepší uspořádání
šek, P. Solan, J. Kačer,
Stížnost na "teorii”
našeho života jsme si vy
L. Fialka, L. Ogoun, J.
se nepsalo.
Guth, J. Mlíkovská, V. FiVšimněme si, že hlavní
Skupina nej kritičtějších bojovali nikoli proti Če
šar a kolektivy Národní
chům, ale spolu s Čechy
ho a Realistického divad stížnost stranického časo slovenských spisovatelů
a
za společný život s nimi.
pisu
je
nesprávnou
"teo

byla
předvolána
do
Pra

la.
FEC/Č
I v tomto ohledu, "poz
rií”. Je to příznačná stíž hy, kde jí president No
PŘEDPLATNÉ?
nost. Selucký a jeho sou- votný přednesl kázání. namenává Zápisník,” je
Byli varováni, že bu tradice Slovenského ná
dou - li setrvávat ve svém, rodního povstání naši
kritickém postoji, že by společnou tradicí.”
mohli být vyloučeni ze
Příznačný je dovětek
strany.
redakce Zápisníku, v
1963 zástupci úřadu pro církevní záležitosti a
Skupina zdvořile po němž jeho redakce vy
oznámili mu, že je svoboden a odvezli ho do
slouchala a pak odpově slovuje naději, že dnešní
jeho nového bydliště v Mukařově u Prahy v do
děla:
ovzduší slovenského lite
mě Charity, kde jsou kněží, nemocní a děti. Zá
"My jsme členy Komu rárního života by mělo
padním novinářům řekl dr. Beran, že je sice svo
nistické strany Sloven ovlivnit i českou litera
boden, ale že mu bylo řečeno, že nemůže zastá
ska a můžeme být vy- turu.
- tp vat svůj úřad.

Interview s arcibiskupem
Papež Pavel VI. přijal 10. října 4 čs. biskupy
v soukromé audienci, z níž vyloučil komunistic
ké "vlastenecké kněze”,, kteří biskupy doprová
zeli. Předpokládá se, že papež hovořil s bisku
py o arcibiskupovi Beranovi a jeho propuštění
z vězení.
Československý zpravodaj (New York, 21. 10.
63) k tomu píše: "Otázka postavení arcibiskupa
Berana zůstavá nevyřešena. Pražský rozhlas oz
námil minulý týden (v zahraničním vysílání), že
dr. Beran a ostatní propuštění biskupové nevy
konávají své církevní funkce, neboť odmítli
složit slib věrnosti režimu. Avšak dr. Beran v
interviewu, poskytnutém italské tiskové kance
láři, prohlásil, že komunistický režim ho nikdy
nevyzval, aby podepsal slib věrnosti. Arcibiskup
Beran řekl:
"Nikdy mně nijak nevysvětlili, proč jsem zat
čen. Prostě mne odvezli a to bylo vše. Možná,
že se domnívali, že jim budu dělat nepříjem
nosti.” Podle dr. Berana k němu přišli 4. října

Dr. Beran zachoval pochopitelně korektní tón:
"Neznám dnešní postavení církve v mé vlasti a
nemohu to tudíž posoudit,” řekl novinářům,
"a nechci nijak věci komplikovat. Řekl jsem
jim, aby jednali s Vatikánem o mém budoucím
postavení a o otázce propuštěných biskupů. Mu
síme být optimističtí. Nevím, co se mnou učiní.
Jestliže mi svatý Otec řekne, abych odjel, odje
du. Jestli mi řekne, abych zůstal, zůstanu. Jen
svatý Otec může rozhodnout o mém postavení ”
Arcibiskup Beran řekl, že dostal pozvání na prv
ní část vatikánského koncilu, ale že nedostal po
volení k odjezdu. "Nyní raději počkám, až se
situace vyjasní,” prohlásil italským novinářům.
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O masarykovské tradici atd.
Dr. František Knoepfelmacher

RESTAURACE S LIKÉROVOU LICENCÍ

kde se dobře jí a pije
122 Russell St., Melbourne - City
(proti kinu Barclay)
Reservování stolů : tel. 63 - 2775

Drobničky z ČSSR
SOCIALISTICKÉ “VOPIČKY” UŽ NEJDOU
Co by se stalo... kdyby tato společenská zakázka
umění byla narušena nebo vůbec odpadla? V umění
by zcela jistě nastalo ustrnutí, které by mělo pro
celou uměleckou tvorbu na dlouhou dobu těžké dů
sledky. Poukazuje se na existenci volného trhu v
umění, na tradiční prodej uměleckých děl v pro
dejnách a na některých pracovištích. Tento trh se
na umělecké produkci podílí jen malou částkou . ..
A nedělejme si iluze: kdyby naši umělci byli odká
záni Jen na soukromého zájemce, tj. na těžko ovliv
nitelnou volnou poptávku, tak nejen že by se tím
těžko živili, ale sotva by se mohli odvážit i vážněj
šího hledačského experimentování, bez něhož si
umělecký pokrok nelze představit. Zájem jednotlivců
o umělecká díla u nás je velmi potěšitelným zje
vem... převažuje zájem jen o určité motivy, hlavně
o kytice a krajiny, a o určitý výraz, ponejvíce deko
rativního a popisného charakteru ...
Rudé právo, 13. října 1963
“DIVADLA POEZIE” V PRAZE
Vinárna Viola je pražským divákům svými pořa
dy poezie už dostatečně známa. Ne všichni její
návštěvníci vědí, že se v Praze dá za poezií chodit
i jinam. Jako součást Vysokoškolského uměleckého
souboru např. existuje Takzvané divadlo poezie, kte
ré 4. října zahajuje svou druhou sezónu... Takzvané
divadlo poezie se snaží uvádět poezii na jeviště, a
to nekonvenčně, přičemž chce být spíše drzé než
uctivé. Jeho prvním pořadem byla scénická montáž
veršů, próz a písniček Ani sokol, ani orel aneb Melouni. Pod názvem Malé prádlo pak následovalo pás
mo z díla J. Préverta. Pro novou sezónu připravuje
soubor pořady poezie Nezvalovy (těžiště bude v mé
ně známých básních) a Gellnerovy, ze zahraničních
autorů se v dramaturgickém plánu objevuje V. Popa
a K. U. Gelczyňski (Kabaret Zelená husa), kromě
toho uvede dvě původní pásma, napsaná přímo
pro něj.
Večerní Praha, 3. října. 1963
MÁ - LI SOCIALISMUS ZVÍTĚZIT...
Má - li socialismus nad kapitalismem definitivně
zvítězit, musí názorně předvést, že dokáže organizo
vat výrobu účinněji, efektivněji, moderněji. A to
zase prakticky znamená starat se, aby v čele jeho
průmyslu i zemědělských závodů stáli lidé, kteří to
mu budou lépe rozumět, než kapitáni kapitalistické
výroby. Když však uvážíme, že z těch, kteří v našem
průmyslu zastávají funkci techniků, má jen (podle
údajů z roku 1960) 8.7 % vysokoškolské vzdělání,
z ředitelů 11.8 % a že polovina našich technických
kádrů má jen praktické zkušenosti a dosud žádnou
odbornou průpravu - je z toho vidět, kolik práce nás
tu čeká. Podle známých statistik v Sovětském svazu
je na 10.000 činných osob 137 inženýrů a agronomů,
ve Spojených státech 129 a u nás jen 97 ...
Práce, 6. října 1963
KDO NEMŮŽE BÝT LÉKAŘEM
Koncem června přinesla Mladá fronta zajímavý
report o konfliktu mezi mladým studentem a něko
lika pedagogy, kteří jako členové výběrové komise
nedoporučili tohoto studenta, syna brněnského léka
ře, ke studiu na lékařské fakultě. “Nezapojil se”
prý do svazácké práce a “neprojevil se”. Je to případ
nikoli řídký, jeden z těch mnoha případů, o kterých
se často píše a které naplňují člověka - podle jeho
temperamentu - buď vztekem nebo melancholií ...
Nemělo by smysl tu po sté a tisící opakovat, že tahle
praxe je školou licoměrnosti a pokrytectví a že při
náší ovoce hořké a trpké. Nemělo by smyslu tu po
sté a tisící opakovat, že o další cestě mladého člově
ka mají rozhodovat především jeho schopnosti a cha
rakter, nikoli aktivita z masové organisace, kterou
lže nahrát a nafilmovat k plné spokojenosti nadří
zených. Co je ale na celém případě zarážející, to
je výrok dvou pedagogů z oné brněnské školy, výrok,
ve kterém se odrážejí jisté chorobné tendence v na
šem společenském životě. V rozhovoru s reportéry
Mladé fronty prohlásili pedagogové Nechuta a Wohlgemuth (zástupce ředitele školy) doslova toto: “Má
(totiž onen mladý student) náboženské předsudky.
V nižších třídách chodil na náboženství a jeho otec,
když jsme s ním hovořili, se odvolával na ústava.
Takový člověk přece nemůže být lékařem.”
Zápisník Plamene č. 9, 1963

Říkáme si, že jsme masarykovci... Tradice masarykovská je založena na víře v objektivní pravdy
jako vodítka v životě osobním i politickém. A politika pravdivá a objektivní, politika humanitní,
musí být za našich dnů založena na poznání nepříjemných pravd o liberálně - nacionalistických a
socialistických programech. Nacionalistické a socialistické revoluční přípravy, odloučené od víry
v metafyzickou hodnotu člověka vedou často k odlidštění sociálního života, k nastolení nacionalis
tických i socialistických diktatur a k otroctví horšímu než bylo nevolnictví ve státech tradičních a
feudálních. Být pravým masarykovcem roku 1963 neznamená brojit proti katolické církvi a proti
Habsburgům. Znamená to především čelit otroctví, lži a barbarismu, jež jsou zakořeněny v moder
ních pseudo - lidových diktaturách.
Světová situace je již
skoro po dvě desetiletí
ve znamení zápasu mezi
komunistickými diktatu
rami a svobodným svě
tem pod vedením Spoje
ných států.
Je to zápas zdlouhavý,
často ošklivý, velmi nud
ný a čím dál tím méně
dramatický.
Je to též zápas, jehož
vojenská podstata je cel
kem podřadná, neboť
totální agrese je násilí
nového druhu - násilí
politickou infiltrací, sys
tematickou lží, partyzán
skou válkou a zrádným
pučem.
Vojenská moc čínsko sovětského bloku je sice
činitelem nezbytně nut
ným, není však činitelem
rozhodujícím.
Bez aparátu komunis
tických stran, bez globál
ní sítě agentů - rozvratníků, agentů - provoka
térů, agentů - agitpropčíků, fanatiků a profesionelních zrádců nebylo by
komunistického imperia
lismu.
Bez sociálního rozvra
tu, nespokojenosti a ne
spravedlnosti ve svobod-

ném světě neexistovaly
by ony prameny zloby a
nihilismu, ze kterých so
větský aparát čerpá svo
ji energii.
Komunistický podnik
se sice opírá především
o vojenské a hospodář
ské zdroje komunistické
ho bloku a využívá ne
spokojenosti a protikladů
všeho druhu ve svobod
ném světě, byl by však
nemyslitelný bez lenin
ské spiklenecké, organi
zační mašiny.
Osvobození Českoslo
venska a jiných států
střední a východní Evro
py ze sovětského podru
čí závisí na porážce nebo
aspoň na vnitřních změ
nách v komunistické ob
lasti světa a na vnitřních
proměnách v komunistic
kém hnutí.
Události roku 1956
(maďarské povstání - pr.)
nám však ujasnily, že Zá
pad není ochoten a snad
by ani nemohl uspíšit
osvobození Střední a Vý
chodní Evropy přímým
či nepřímým vojenským
zásahem.
To však neznamená,
že vývoj v komunistickém

bloku je nezávislý na po
litice Západu. Titova
vzpoura proti Stalinovi
a rozkol v sovětském
vedení
po
Stalinově
smrti znamenaly počátek
procesu, který je dnes už
v plném proudu.

Je to postup postupné
ho tříštění komunistické
síly v menší a poměrně
autonomní
diktátorské
skupiny - tak zvaný polycentrismus.
Tyto skupiny se nyní
soustřeďují kolem dvou
organizačních středisek
světového komunismu Moskvy a Pekingu.

Nepřátelství mezi so
větskou a čínskou cen
trálou je už velké a sta
le se zvětšuje.... Ko
munistický svět vstoupil
do stadia vnitřních roz
kolů a protikladů, způso
bených do značné míry
hospodářským a sociál
ním vývojem uvnitř ko
munistického bloku.

vrstvám porobených ná
rodů využít rozbrojů me
zi pány komunistického
aparátu k vynucování
ústupků a k bojí za po
litickou a kulturní svo
bodu.
Bude - li Západ pev
ně čelit čínským a sovět
ským požadavkům, nebu
dou - li západní státníci
se uchylovat k bezpáteř
ným a nebezpečným kon
cesím, a dají - li jasně
najevo, že svobodný svět
je neporazitelný a že je
ochoten se bránit, pak se
budou vnitřní konflikty
mezi komunistickými pře
dáky zostřovat a pove
dou k dalekosáhlým po
litickým změnám a snad
i k vnitřním převratům.

Jestliže však na Zápa
dě zvítězí politikové appeasementu, lidé bezcha
rakterní a zrádní, a uvol
ní - li se tím vnější nát
lak na komunistický blok,
pak se bezpochyby komu
nistickým diktátorům po
Osvobození od komu
daří své pozice zkonsonistické diktatury anebo
lidovat a vnitřní konflik
alespoň její metamorfóty mezi sebou urovnat.
za a zmírnění závisí zce
Z proslovu k 28. říjnu
la na tom, do jaké míry
se podaří potlačeným 1963 v Melbourne.

Neviňátka na Broadwayi
O.

Henry

“Doufám, že jednoho dne zanechám byznysu a
odejdu na odpočinek,” prohlásil Jeff Peters. “A až
k tomu dojde, nechci, aby někdo moh’ říct, že sem
kdy dostal jedinej dolar, za kerej sem nedal náhra
dou úměrnej díl. Dyš sme skončili s obchodováním,
dycky se mi podařilo nechat zákazníkovi nějakou
malou tretku, aby si ji nalepil do notýsku nebo si
ji zastrčil mezi pendlovky a zeď. Bylo jedno obdo
bí, kdy sem se přiblížil nezbytnosti porušit tohle
pravidlo a pustit se do mrzký, nechvalný akce, ale
byl sem toho uchráněnej zákonnejma statutama na
ší velký a výnosný země.
Jednou v létě sme já a můj partner Andy zajeli
do New Yorku, abysme si opatřili každoroční vý
běr vohozu a pánskejch nezbytností. Dycky sme se
voblíkali okázale a nešetřili sme na šatech, protože
sme se přesvědčili vo tom, že dobrej vzhled má v
našem podnikání větší význam než cokoliv jinýho,
snad kromě našich znalostí jízdních řádů a vlastno
ručně podepsaný fotografie presidenta ... Já a Andy
sme nikdy moc nestáli vo byznys v New Yorku. Bylo
to skoro stejný jako střílet někomu do zad. Chytat
v tom městě hejla je jako podminovat texaský je
zero, abyste chytili vokouna. Mezi Severní a Východ
ní řekou stačí postavit se na ulici s otevřeným pyt
lem s nápisem: “Balíčky s penězi házejte sem. Šeky
a volný bankovky se nepřijímají.” To je všechno,
co skýtá New York lovci, kerej miluje svý povolání.
A to sme já a Andy považovali pod svoji důstojnost.
Jednoho dne, v palmovým salónku pod papírovejma palmama agentury tekutýho sladu a chmele,
v postranní uličce asi vosum palců vod Broadwaye,
sme na sebe já a Andy uvrhli známost s Newyorčanem .. . Tenhle Newyorčan nadělal peníze v obchodu

s doutníkama na Beekmanově ulici a nebyl už deset
let za Čtrnáctou ulicí. Byl to typickej měšťák - vsa
dil bych se. že ten chlapík nebyl pětadvacet let z
dohledu mrakodrapu. No, a teď tenhle metropolitní
zálesák s licousama vytáhne roličku bankovek, těsně
staženou modrým podvazkem, a rozbalí ji.
“Tady je pět tisíc dolarů,” ukazuje mi přes stůl,
“které jsem ušetřil za patnáct let v obchodu. Dejte
si to do kapsy a schovejte mi to, pane Petersi. Pánové
ze Západu, jsem rád, že jsem se s vámi seznámil. A
možná, že se napiju o kapku vic. Byl bych proto
rád, kdybyste si vzal na starost mé peníze. Tak, a
teď si dáme ještě pivo.”
“Raděj si to nechte u sebe,” povídám. “Sme pro
vás cizinci a nemůžete přece věřit každýmu, koho
potkáte. Dejte si ty peníze zpátky do kapsy,” po
vídám, “a raděj běžte domů, než sem přijde nějakej podsaditej vejrostek z Kaw River a prodá vám
měděný doly.” — Asi v deseti minutách se tenhle
déšť many zakloní v křesle a začne chrápat. Andy
se na mě podívá a povídá: “Myslím, že bude nej
lepší, dyš tu s ním zůstaneš pět minut nebo tak
nějak - pro případ, že by přišel číšník.”
Vyšel sem postranníma dveřma a šel sem asi půl
bloku vzhůru po ulici. A pak sem se vrátil a posadil
se za stůl. “Andy,” povídám, “nemůžu to udělat.
Je to skoro stejně špatné jako přísahat, že sem správ
ně přiznal daně.” — “No,” povídá Andy, “pro pro
fesionální hrdost by bylo trochu tvrdý vodklusat
s prachama fousatýho chlapa, dyš tě eště menoval
vopatrovníkem svýho balíku. Co abysme ho vzali
sebou a pokusili se formulovat nějakou obchodní
sofistiku - umožnilo by mu to nám darovat peníze
a nám by to poskytlo dobrou výmluvu.”

11.11. 1963

HLAS

DOMOVA

-5-

J. Škvorecký: Legenda Emoeke. Čs. spisovatel, Praha, 1963

Zase “problematická” novela
"V témž roce, v němž vyšli "Zbabělci” (1958), píše Josef Škvorecký novelku "Legenda Emoeke”. Ale dá se předpokládat, že legenda byla napsána
přece jen o něco dřív, než nastal rozruch kolem "Zbabělců”. V té době by
byl Škvorecký sotva dosáhl onoho soustředění, z něhož se rodí tvůrčí čin,
a sotva v něm mohla vzniknout potřeba nového dialogu se čtenářem. A tak
tedy počítejme. "Zbabělci” čekali na vydání 10 let, "Legenda Emoeke” se
dostala ke čtenáři za dobu skoro o polovinu kratší. Potěšitelné? Sotva.
Aritmetika tu nic nevysvětlí. Podstata zůstala stejná: "problematická” knížka
si musí pořád ještě počkat, než je vzata na milost, obratný průměr má dve
ře dokořán ....
O panenskost našeho písemnictví se dnes stará vskutku kdekdo a je z toho
nemálo nedorozumění. A nezaměňujme přitom tuhle malodušnost s bdě
lostí nad ideovou čistotou socialistické literatury - to jsou dvě různé věci.
Bdělost je na místě. Ale když si přečtete zrovna "Legendu Emoeke”, musíte
se ptát, co je v ní tak ideově rozkladného nebo jaký to má v sobě bacil amorálnosti, že se kolem ní tak dlouho chodilo jako kolem horké kaše. Zajisté,
je to próza vyhroceného estetického názoru, jednostranná ve všem všudy.
Ale to je na ní právě sympatické a to je vůbec Škvoreckého ctnost: nejde
zlatou střední cestou, nevyhovuje vkusu všech, protože to je prostě nemožné.
Umí být jednostranný, což je v dnešní naší próze kupodivu vzácná vlast
nost, ačkoli by to měla být samozřejmost. Ale k .tomu je dnes u nás zapotřebí
nejen tvrdohlavosti, ale i statečnosti ...”
Milan Jungman o "Legendě Emoeke” v pražských Literárních novinách.

M. Zvára (USA) pí
še k vydání "Legendy
Emoeke” toto:
"Legenda Emoeke” je
útlá knížka enfanta terrible české literatury Jo
sefa Škvoreckého. Na
psal ji na jaře 1958, tedy
v době, kdy proti němu
začínala kampaň se "Zba
bělci” (o nichž se dnes
píše v Hostu do domu
v superlativech), v roce,
kdy byl Škorecký nazván
"prašivým kotětem” na
ší literatury.
Není tedy divu, že
Škvoreckého práce spatři
la světlo boží až letos na
podzim, kdy ji vydalo
nakladatelství Čs. spiso
vatel.

Když přišla do prode
je, byla rozprodána v ně
kolika hodinách. Čtená
ři zřejmě nezapomněli na
osud “Zbabělců”.
Milostná novelka “Le
genda Emoeke” je pesi
mistická kniha, jak tomu
už nasvědčuje úvodní
kapitola:
"Příběh se stává a za
padá a nikdo jej nevy
práví. Potom někde žije
člověk, odpoledne jsou
horká a marná a přijdou
vánoce a člověk umírá
a na hřbitov přibude no
vá deska se jménem.
Dva, tři, muž, bratr,
matka nosí ještě několik
let to světlo, tu legendu
v hlavě, a potom také

Vzbudili sme Licousa. Protáh’ se, široce zívnul v
domnění, že si na minutku zdříml. A pak povídá,
že by si někde rád sednul k malý partičce pánský
hry - pokera. Ahdy při tom trochu zbystří, protože
to vypadá, jako by to mohlo bejt vyřešení našich
finančních potíží. A tak si dáme přinést do Andyho
pokoje karty a hrací známky. Eště jednou sem se
pokusil přimět tohle batole na hřišti pro dospělý,
aby si vzalo svých pět tisíc. Ale kdepak. Batole
prohledá kapsy a spustí na stůl déšť zlatých dvacetidolarových certifikátů, až to tu vypadá jako “Pod
zimní den v citronovým háji” - Turnerův salonní
obraz za 10.000 dolarů. Andyho oči jen zářily. Dyš
bylo rozdáno první kolo, uhodí ten panák na kartu,
vsadí nízko, má v ruce spodka a esovýho pokera
a shrábne bank. Andy byl vždycky hrdej na svýho.
pokera. Vstal vod stolu a díval se smutně z okna
na pouliční ruch. “Tak dobře, pánové,” povídá ten
doutníkář, “nemám vám za zlé, že se mnou nechcete
hrát. Zapomněl jsem jemné finty té hry. Tak jak
dlouho hodláte, pánové, pobýt ve městě?”
Řek’ sem mu, že eště asi tejden. Prohlásil, že mu
to náramně vyhovuje. Jeho bratranec prej přijde
tenhle večer z Brooklynu a vydají se spolu po městě.
Očekávají, že zažijou velký věci, a požádal mě, abych
nechal u sebe štůček jeho peněz do příštího dne.
Snažil sem se ho přinutit, aby si jej vzal, ale dyš sem
se o tom zmínil, jen ho to uráželo.
Dyš Licous odešel, Andy se na mě zvědavě podí
val. “No, Jeffe,” povídá, “vypadá to tak, že dybysme to znova odmítli, mohli bysme mít pletky se
Společností pro ochranu zvířat...” Dal sem si nohy
na stůl a ruce do kapes, což je posice nevhodná pro
frivolní myšlenky. “Tenhle doutníkář žil dvacet let
na jedný ulici, nenaučil se ani tolik, co pochytíš,
dyš tě jednou v oholí holič s uvolněnou čelistí na
křižovatce kansaskýho města. Ale je to Newyorčan
a bude vo tom porád kecat, dyš zrovna nesahá na

umřou. Pro děti to už je
jenom starý film, nezaostřená aura rozlité tvá
ře. Vnuci nevědí nic. Po
člověku už není ani jmé
no, ani vzpomínka, ani
prázdno. Nic.”
"Legenda Emoeke” je
příběh, který se odehrá
vá v rekreačním středis
ku. Mladý novinář z Pra
hy, intelektuál, který už
nevěří na nic a nic ne
bere příliš vážně, se za
miluje do mladé vdovy
po uprchlíkovi, který byl
zastřelen při pokusu utéct
z Československa do Ra
kouska.
Novinář je ateista a
snad i marxista a citlivá
Maďarka Emoeke z Ko-

šic je hluboce nábožen
sky založená. Oba spolu
vedou debaty, v nichž
Emoeke má jasnou mrav
ní převahu:
"Ale ona zavrtěla hla
vou a já řekl Vy věříte
v Boha? Věřím, řekla,
a já řekl Bůh není. Bylo
by to krásné, kdyby byl,
ale on není.
Vy jste k němu ještě
nedospěl, řekla. Jste do
sud ještě fyzický člověk,
jste ještě nedokonalý.
Ale jednou k Němu do
spějete. Jsem ateista,
řekl jsem. Já jsem také
bylá ateistka, řekla, ale
prohlédla jsem. Poznala
jsem Pravdu . . .
Tu jsem se jí zeptal,
jestli ke mně necítí ne
návist nebo jestli mnou
neopovrhuje, když jsem
ateista, ale ona zavrtěla
hlavou a řekla Lituji vás.
A proč? Protože snad
budete muset prožít mno
ho životů, než se stanete
dokonalým. A než pozná
te pravdu. Mnoho živo
tů? zeptal jsem se. Ano,
řekla Emoeke. Protože se
musíte stát psychickým
člověkem, než
uzříte
pravdu . . .”
Novinářovým sokem v
lásce je jakýsi učitel, kte
rý, ačkoliv je ženat, se
snaží Emoeke získat pro
sebe. Tento učitel - Casanova je terčem autoro
va hněvu a spadá do ka
tegorie lidí, které autor v

elektrickej drát nebo se neplete do cesty jedoucím
vozidlům nebo dyš zrovna nevyplácí peníze podvod
níkovi nebo dyš právě nestojí pod nedobytnou po
kladnou, kerou vytahujou do mrakodrapu. Dyš Newyorčan roztaje, je to jako jarní tání lední zácpy
na řece Alleghany. Jestli se nevyhneš, zavalí tě
ledovou tříští a splaškama.
Máme náramný štěstí,” povídám, “že tenhle doutníkovej exponent s mlíkem na bradě pokládá za
nutný zavalit nás svou dětskou důvěrou a altruismem.
Protože,” povídám, “tyhle jeho peníze pobuřujou
můj smysl pro spravedlnost a etiku. Nemůžeme je
sebrat, Andy, ty dobře víš, že nemůžeme, protože
na ně nemáme ani stín nároku - ani stín. Dyby tu
byla nejmenší možnost, jak bysme na ně mohli pro
kázat nárok, docela rád bych ho pozoroval, jak za
číná s další dvacítkou let, aby si pro sebe nahospodařil pět tisíc dolarů. Ale neprodali sme mu nic,
nedali sme se s ním do žádnýho podnikání, ani ni
čeho obchodního. Přišel k nám přátelsky a se slepou
a krásnou tupostí vložil ty prachy do našich rukou.
Až je bude chtít, budeme mu je muset vrátit.”
“Tvoje argumenty,” povídá Andy, “sou mimo
kritiku nebo nepochopení. Ne, s těma penězma teď
za tohodle stavu nemůžeme utéct. Obdivuju tvůj
způsob obchodování, ale budu muset odejít na celou
noc a část odpoledne, Jeffe, musím si vyřídit nějaký
obchodní záležitosti. Až se zejtra ráno vrátí ta stra
na, co rozdává zadarmo dolary, zadrž ji, dokud se
nevrátím. Nezapomeň, že schůzku na večeři máme
všichni.”
Nuže, váženej, příští odpoledne asi v pět veškobrtá se ten doutníkář s očima polootevřenýma. “Bylo
to báječné, pane Petersi, stačili jsme obejít všechny
podívané: Řeknu vám, že New York je jedinečný. A
teď, když dovolíte, lehnu si na váš gauč a zdřímnu
si asi devět minut, než přijde pan Tucker. Nejsem
zvyklý ponocovat tak dlouho do noci. Včera jsem

STARÁ BÁSEŇ
Jaroslav Seifert

Ta stará báseň o vězni a ptáčku
jako by znovu zazněla tu zdůli,
když s věže díval jsem se do obláčků.
Stával jsem tenkrát zmaten před tabulí
a verše vyrážel a pletl rýmy.
To už je dávno, časy uplynuly
a plaché dětství uplynulo s nimi.
Už dávno překročil jsem život v půli.
Je ticho tu a jenom lehké vánky
vzpomínku čeří. Zatřpytí se v mžiku,
v lavici sedíš, hledíš do čítanky
a verše zpíváš o tom žalářníku.

Tam dole šumí řeč a do daleka
pod krovy zvoní v rovinatém kraji,
řeč tvého srdce, zpívající, měkká,
jak do květů, když vítr lehne v máji,

řeč srdce, strun, které se rozehrají,
když dotkne se jich básníkova ruka.
Vždyť chodil přece Mácha v tomhle kraji
a pro svou vášeň hledal krásná slova.
Kraj jako stůl a jenom na obzoru
je hora Říp - ach ne, já chtěl jsem říci,
že žhavý paprsek se tříští o tu horu
jak ostrý šíp, jenž dopad na přilbici.
Já rukou poslal polibek té přilbě.

knížce popisuje takhle:
"Slovy o své neomyl
nosti roztrubují svoji pi
tomost, vždycky hotovi
soudit druhé, ani na
okamžik nepochybují o
své samozřejmé dokona
losti, ani na okamžik se
nezamyslí nad smyslem
své existence, vysmívají
se morálce a křesťanství
jako přežitku, ale v hlou
bi duše nenávidí komu
nismus . . .”

POJIŠT Ě NÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

Rekreace končí, mladý
novinář se vrací do Pra
hy a slibuje té krásné a
morálně čisté Emoeke,
(Pokračování na str. 6.)

se seznámil s člověkem, který má jistého vítěze na
zítřejších dostizích. Odpusťte mi, že budu tak ne
zdvořilý a půjdu si lehnout, pane Petersi.”
A tak se ten obyvatel druhýho města uloží a začne
chrápat a já tam sedím a uvažuju o všeličems.
Toužím po tom, abych byl zpátky na Západě, kde
se můžete dycky spolehnout, že zákazník se bude
bít tak tvrdě, aby udržel svý peníze v kapse, že
vaše svědomí klidně dovolí sebrat mu je. Vo půl
šestý vejde Andy a vidí to spící těleso. “Byl sem
v Trentonu,” povídá a vytahuje z kapsy dokument.
“Myslím, že sem tuhle věc vyřídil správně, Jeffe,
podívej se na to.”
Rozložím papír a vidím, že sou to stanovy spo
lečnosti, vydaný státem New Jersey pro firmu Peters a Tucker, konzolidovanou a sloučenou společ
nost s ručením omezeným na využívání vzdušného
prostoru.
“To je na kupování práv pro letecký linky,” vy
světlil Andy. “Legislatura zrovna nezasedala, ale
našel sem na chodbě sněmovny jednoho chlapíka
ve stánku s pohlednicema, kerej měl po ruce zásoby
stanov. Společnost má 100.000 podílů a čeká se, že
dosáhnou jmenovitý hodnoty jeden dolar. Dal sem
natisknout jeden blanket akcií.”
Andy vytáhne blanket a začne ho vyplňovat plni
cím perem. “Celá tahle kopice bude našeho přítele
za 5.000 dolarů,” povídá. “Víš, jak se jmenuje?”
“Vystav to na doručitele,” povídám. Dali sme
tomu doutníkáři do ruky potvrzení vo příjmu akcií
a odešli sme, abysme si zabalili kufry. Na lodi mi
Andy povídá: “Tak co, Jeffe, máš klidný svědomí,
dyš sme ty peníze sebrali?”
“Proč bych neměl,” povídám, “copak sme horší
než každá jiná akciová společnost?”
Z knihy “Romance čumilů”, Státní nakladatelství,
Praha 1961. Přeložili A. Schulz a A. J. Šťastný.
Zkrácená verze.

-6-

HLAS

DOMOVA

Faunovo
značně pokročilé odpoledne
JIŘÍ BRDEČKA

11.11.1963

“Problematická” novela

(Pokračování se str. 5)
Škvoreckého
knížka
že za ní přijede do Ko má jednu vadu: má pou
šic. Ale v Praze se vrací hých 78 stran. Ale i to
protože
taková
do náruče své staré mi stačí,
Okno ve druhém patře mělo ideální strategickou jednou, ale stalo se to přece. Pan Kobliha prostě do lenky, vdané paničky. Na knížka se čte mnohokrát.
polohu. Lehký kulomet, umístěný zde v případě po kázal, že samoúčelný erotismus, pěstovaný po úřed
legendu zapomíná:
uličních bojů, by ovládl celou ulici. Ale ani teď, v ních hodinách, nenarušuje budovatelské úsilí.
čas míru, neleželo ladem, nýbrž bylo každodenní
JOGURT
Provozoval jej takto: Když skončil svou práci, šel
"A časem, velmi brzo,
pozorovatelnou slečen Houdkových, zasloužilých dů rovnou domů, vykoupal se a oblékl svůdcovský úbor,
Smetana
(nezahušt.)
rozhostila
se
ve
mně
chodkyň. Dvojici, která se objevila na blízkém ná jehož základním prvkem byla bělostná silonová ko
Sýry - Tvaroh
roží, zaregistrovaly sice obě, ale jen jedna shrnula šile. Měl dvě, pral je každou noc před spaním a peč lhostejnost k té legendě,
Vždycky žádejte
výsledek společného pozorování:
livě vyvěšoval. Proměna kádrově nezávadného pra ta lhostejnost, která nám
jen to nej lepší:
— Faun! Už si zase táhne jednu takovou! —
cujícího inteligenta v samoúčelného erotika si vyžá dovoluje žít ve světě, kde
F
arrall - Hayward
Faunem nazvala slečna Eliška Houdková pana Ja dala asi hodinu. Pak se ihned vyrazilo na lov. Třeba denně umírají tvorové
říci,
že
pan
Kobliha
byl
člověk
kultivovaný
a
proto
na Koblihu, muže na prahu nej lepších let. Zvolila
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
naší vlastní krve na tu
toto přirovnání, protože byla členkou Kruhu přátel opovrhoval manévry pouličního seznamování, které
85 City Road,
berkul
o
zu
a
rakovinu,
v
přenechával
vulgárním
duchům.
Jeho
revíry
se
pro

Jaroslava Vrchlického, v jehož básních je Faun jako
South Melbourne
doma. Jedna taková se týkala Koblihovy průvodky stíraly v shromaždištích a místnostech zábavní, rek žalářích a koncentračních
Tel. 62 - 4682
ně, která spíše nedosáhla, než dosáhla dvaceti let. reační nebo i ryze kulturní povahy. Poněvadž se v táborech . . .”
Byl tu rozdíl bezmála generační. Když dvojice vchá této činnosti nikdy nepachtil za pevně vytčeným
zela do domu, pan Kobliha instinktivně vzhlédl a po a tudíž i výmezeným ideálem, nebyla vymezena ani
zdravil se srdečnou zdvořilostí. Dostalo se mu stejně jeho taktika. Velmi rychle odhadl objekt a pak se
S U T T O N S PTY. ITD.
přívětivé odpovědi, neboť slečny oceňovaly jeho choval rezervovaně nebo drze, seriózně nebo žer
105 Elizabeth St., Melbourne
dobré způsoby. Upřímně řečeno, imponovalo jim i tovně, brutálně nebo jemně, v dalších kolech však
Telefon 60 - 1201
to faunství, ovšem tajně. Za to netajeným opovrže vždy romanticky, ba sentimentálně. Díky pružnosti
Hudební nástroje džezové
ním stíhaly ty jedny takové, což slečna Blanka Houd svých metod měl úspěchy na široké základně a měl
je už hezky dlouho.
a orchestrální
ková teď výstižně vyjádřila povzdechem:
Byl tu však jeden problém. Ačkoliv pan Kobliha
Piana * Harmonia * Kytary
— Chudák! Nemá s ženskýma štěstí! —
změnil za svého života nejeden světonázor, jeho sa
Gramofonové desky
Je zajímavé, že přesně totéž si někdy myslíval i moúčelně erotický vkus stagnoval, to jest setrvával
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
sám pan Kobliha. Stávalo se tak ve chvílích, kdy s u dívek zhruba dvacetiletých, ne - li kapánek mlad
sebou pociťoval hlubokou účast, to jest dosti často, ších. Věk a hmotné půvaby těchto pomilováni hod
ba stále častěji. S lety se totiž dostavoval pocit ných bytostí byly tedy stále stejné, nikoli však je
samoty a tudíž i flirt s představou rodinného krbu. jich zvyky, úsloví a projevy. Dvacetiletá z třiapaProvádíme veškeré práce optické
V těchto okamžicích si však pan Kobliha trpce uvě desátého roku lišila se od dvacetileté typu šede
domoval, že žádná z těch, které na několik hodin sát tři v detailech, které odborník páně Koblihovy
přesně, rychle a za levné ceny
měnily jeho garsoniéru v sluj Venušinu, není hodna profese nesměl podceňovat. Seznamovací ritus a fi
CITY :
trvalého svazku, přesněji řečeno trvalého svazku nesy namlouvání měnily se pomalu, ale jistě, a jest
zrovna s ním. Nicméně jen zřídkakdy si přiznával liže interesent chtěl získati důvěru a tudíž i sym
6 A Elizabeth St.
pravý důvod takové nechuti: že by totiž manželství patie, musel přihlédnouti k této změně a držeti krok.
Melbourne, C. 1
mohlo drasticky omezit právě ty sladké chvíle, jako Pan Kobliha jej svědomitě držel, nicméně byly okam
Telefon 63-3256
je tato, kdy velezkušený hráč se chystá zahrát se žiky, kdy si počínal uvědomovati, že pochoduje s
zajímavým, protože neznámým nástrojem novou va cizinkami. Jeho příslušnost k osmatřicátníkům mu
riaci na staré téma.
HAMPTON :
poplašně signalizovala, že ty osmnáctileté až dva
Neboť pan Kobliha je samoúčelný erotik.
cetileté náležejí k tajnému, nepochopitelnému bratr
Tento pojem zahrnuje v obecných představách stvu, do něhož nebude nikdy přijat, a které se jme
Telefon 98 - 5756
velice ošklivé vlastnosti, jako zhýralost, cynismus nuje — Nová Generace. V těchto okamžicích zachva
Hampton, S. 7
atd. Pan Kobliha však nebyl ani zhýralec, ani Cynik, covala pana Koblihu panika: což ta jeho generace
ani atd. Copak by obstál s takovým kádrovým pro už není nová? Ale vždyť je stále mlád, vypadá skvě
573 Hampton St.
filem v administrativě velké výsadní společnosti? le, a miluje skvěle! Kteréžto přesvědčení počal si
Ba copak by se tam dokonce mohl ocitnout na ta ověřovati s horlivostí přímo horečnou a vskutku —
buli vzorných pracovníků? Pravda, stalo se tak jen nahromadil řadu lichotivých důkazů! (Pokr. příště)

DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“ C R O W N C H AR T E R ”
75% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“CORTEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“COMBEAU”
francouzský cognac
47/29/“COMBEAU”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/" OLD S T U R T ”
jihoaustrlská brandy
21/16/9

Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do
dáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 ža dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

Volejte 314-6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
Jméno : .................................... ......................................
Adresa : .........................................................................

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— V pořadu “To je váš ve Švýcarsku o asyl, pře
život” vysílala britská te- sídlil do Kanady, kde hra
levise pásmo ze života Ali je v druhém mužstvu mi
ce Šternové. O hrdinném strovského klubu Maple
chování Alice Šternové v Leafs.
německých
koncentrač — Společnost pro vědy a
ních táborech vyprávěla umění ve Washingtonu
též Hana Pravdová.
uspořádala přednášku Lí
— Pod záštitou “Ligy dy Brodenové o dnešní
britsko - čs. přátelství” kultuře v Československu.
konal se zájezd umělecké
skupiny bratislavské tech — Mluvčí čs. mise u Spo
niky “Technik” do Velké jených národů prohlásil,
Británie. Dva členové té že dr. Kremel, který po
to skupiny požádali v An žádal 18. září americké
glii o asyl: 26-letý hudeb úřady o asyl, změnil své
ník Richard Řehák a 22- rozhodnutí a vrátil se ny
letá tanečnice Naděžda ní do ČSSR. Jeho náhlý
a urychlený návrat je
Sluková.
— Bývalý
kancléř
J. dost záhadný.
Smutný vedl ve “Spoje — V Carnegie Hall v New
neckém klubu” v Londý Yorku byla premiéra no
ně rozpravu na námět vé skladby profesora to“Závěry z rozprav o po rontské konservatoře Os
litických
změnách v kara Morawetze, rodáka
ze Světlé nad Sázavou, a
ČSSR”.
— Prof. V. Hlavatý byl to koncertu pro klavír s
orchestru.
zvolen členem Královské doprovodem
belgické akademie věd za Tento koncert už získal
objevné práce v oboru ma skladateli cenu 1.000 do
tematického vyjádření teo larů od Montrealského
filharmonického
orches
rie relativity.
— Bývalý člen čs. hoke tru. Obecenstvo i kritika
jového můžstva Jiří Křen, přijala nové dílo velmi
Č/AL/NII
který požádal před časem příznivě.
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK
A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

ÚSPORY ROSTOU ZÁZRAČNÉ,

ukládáte-li u
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Slavia vyhrála Australský pohár

Divák, který viděl Slavii v zápasech Australského poháru, si těžko vysvětlí, jak je možné, že tak dobré
mužstvo skončilo ve “čtyřce” viktoriánské ligy jenom náhodou, á že totéž mužstvo, které právě pora
zilo téměř všechna nejlepší mužstva Austrálie, mělo nedávno potíže vstřelit v ligových zápasech branku
Richmondu nebo Croatii.
Odpověď na tu záhadu je v tom, že se zbrusu nové mužstvo nedá vytvořit přes noc. Noví hráči
přijížděli jeden po druhém, a nebylo lehké z nich slepit sehraný celek, o problémech aklimatisace ani
nemluvě.
Po zápase se sydneyskou Apií snad ještě mohla všemi dramatickými přísadami, které dělají opravdo
být na místě obava, že se to Slavii prostě povedlo, vé finálové utkání.
V prvním poločase měla Slavia, s výjimkou asi
že to byla náhoda. Zápasy v Adelaidé a finále s
Polonií však dokázaly, že tomu tak nebylo, a že desetiminutového náporu Poláků, silnou převahu.
Nedovedla ji však vyjádřit, když Harper zahodil ně
se Slavia konečně “našla”.
Problémem vedení teď zůstává, jak udržet muž kolik pěkných příležitostí. Byla to naopok Polonie,
stvo pohromadě. Podaří - li se mu to, pak se mají která se ujala vedení “řemeslnickou” Janczykovou
příznivci melbournské Slavie v příští sezóně na co brankou z přísně nařízené penalty. Po změně stran
těšit. - Radost čs. fotbalových fanoušků z úspěchu pokračovala Slavia v náporu, ale neměla štěstí. Když
sezóny byla trochu pokažena špatným závěrem syd- Jurecki zvýšil náskok Polonie krásnou brankou na
neyské Prahy, která podlehla v zápase o třetí místo 2 :0, zdálo se, že je o australském mistru rozhodnuto.
na vlastním hřišti adelaidskému Juventusu 1 : 2.
Jenomže fotbal se hraje 90 minut, a Polonie, která
se po druhé brance stáhla do obrany, dokázala, že se
Slavia - Polonia 0:0
První utkání celkem nesplnilo očekávání. Obě negativní fotbal nevyplácí. První branka Slavie, kte
mužstva hrála nervosně a hra podle toho vypadala. rou vstřelil jenom 10 minut před koncem zápasu
Palmer, byla ukázkou fotbalového vtipu McSlavia útočila celý první poločas, ale bez úspěchu. hlavou
Corquondala, který na sebe vytáhl tři Poláky, dříve
Po změně stran se její nový nápor rychle vyčerpal než poslal míč na čekající hlavu svého spoluhráče.
a poslední půlhodina zápasu patřila úplně Polonii. Také obě zbývající branky padly z jeho podávek, ale
Vella a Jankowski zahodili po vyložené šanci a poslední z nich (v nastaveném čase) patřila plně
Slavia skončila úplně vyčerpána. Nejlepším hráčem Palmerovi, který při ní ukázal rychlé myšlení a
Slavie byl střední záložník Cook. V útoku zahrála pohotovost.
v prvním poločase velmi dobře obě křídla.
Nejlepšími hráči Slavie byli Cook, Shepherd a McSlavia - Polonia 3:2 (0 :1,2 :1)
Corquondale. Palmer, který hrál daleko méně vy
Druhý zápas byl o třídu lepší než první. Přinesl sazený, než dříve, zahrál lépe než v předcházejících
vynikající kopanou, která byla ještě navíc obdařena zápasech, a jeho tři branky rozhodly zápas. U Polonie
zahráli dobře Dudon, Janczyk, Zientara, Jurecki a
Jankowski.
LETOVISKO “ŠUMAVA”
Při přebírání krásného putovního poháru (spolu s
Locke’s Way, blíže Belgrave South
šekem na £ 2.500) bylo mnoho nadšení mezi příz
nivci vítězné Slavie.
srdečně zve všechny krajany na
POSVÍCENSKOU
ČEŠTÍ HOKEJISTÉ V MELBOURNE
Letošní hokejová sezóna v Melbourne začala pro
čs. hráče slibně, protože se prvně sešli v jednom
PROHLÁŠENÍ K 17. LISTOPADU
kterou pořádá v neděli dne 17. listopadu 1963
klubu (Hakoah). Dříve hráli v několika klubech a
Čs. studenstvo ve své většině bylo vždy avant
Začátek 3.30 odp. , konec v 11.30
tedy proti sobě. Přestupem čs. hráčů převládla v
gardou českého a slovenského národa. Proto krátce
tomto klubu evropská hokejová technika. V první
Hraje
Eda
Zlatý
se
svou
kapelou
po okupaci Československa v roce 1939 nacisté vy
obraně hrál Franta Křišta, bývalý hráč H. C. Roud
Posvícenské koláče a jiná jídla a pití
užili studentských manifestací pro obnovení svobody
nice, později H. C. Bombers, Sydney. Za druhým
(K
disposici
budou
pouze
nealkoholické
nápoje)
v Československu jako záminky k uskutečnění svého
útokem hrál v obraně Zdeněk Tikal, který hrál v
plánu na odepření vyššího vzdělání okupovanému
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
čs. representačním mužstvu pozemního hokeje, poz
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
národu. Nejenom slavná Karlova universita v Praze,
ději Malečkův a Bučatského žák v ledním hokeji.
Masarykova universita v Brně, ale i ostatní vysoké
Na levém křídle druhého útoku hrál jiný žák E.
školy byly uzavřeny. V důsledku toho nemohlo 17
Bučatského, později hráč H. C. Bombers v Sydney,
tisíc studentů na vysokých školách svá studia dokon
V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe
Vladimír Slapnička. Ve středu útoku hrál Švýcar
čit a desetitisíce dalších ani začít. Více než 1.200 uni
Albert Studer a na pravém křídle trenér mužstva
FORD FALCON
versitních profesorů nemohlo pokračovat ve své vě
Ivo Veselý, bývalý hráč pražské Slavie, který hrál
decké činnosti. Téměř 2.000 universitních studentů
dříve v Austrálii za I. H. C. Raiders a Monarchs.. Je
obrátíte-li se na I. Herzoga
a desítky profesorů bylo zatčeno a odvlečeno do kon
ho příprava mužstva se setkala s úspěchem: Hakoah
v COMMERCIAL MOTORS
centračních táborů. 9 členů předsednictva Ústřední
neprohrála ani jediný zápas za celou sezónu. Ligo
110 Commercial Road, Prahran
ho svazu čs. studenstva bylo bez soudu zastřeleno.
vou tabulku vyhrála s náskokem osmi bodů se sou
Telefon 51 - 1535, večer 94-4247
To všechno se stalo 17. listopadu 1939.
čtovým skórem 40 : 17 a ve finálovém zápase pora
Zaručujeme
nejvyšší
ceny
na
protiúčet
Po uchvácení moci v Československu roku 1948
zila s přesilou I. H. C. Blackhawks 7 : 2, čímž získala
V
s
o
b
o
t
u
z
a
v
ř
e
n
o
komunistickou stranou začaly komunistické student
viktoriánský mistrovský titul. V zápase o mistra
ské organisace oslavovat 17. listopad jako svůj svá
Austrálie porazila Hakoah mistry Nového Jižního
tek, přestože současně lživě označily za fašisty oněch
Walesu Glebe Lions v nastaveném čase 5 : 4. Tento
UPOZORNĚNÍ
ČTE NÁŘŮM
9 zavražděných studentských funkcionářů. Dnes ješ
zápas, vysílaný televizí, byl hrán rychle a tvrdě a
Poslední dvě čísla letošního ročníku vyjdou - po byl velmi napínavý. Ještě v posledních 14 minutách
tě méně mají komunisté právo dovolávat se 17.
listopadu: také komunistické milice střílely do de dobně jako dřívější léta - současně a to 16. prosince vedli Lions 4 : 1. Hakoah pak nasadila úžasné tempo
V tomto dvojčísle uveřejníme Vaše
a nápor, při němž Lions kapitulovali. Vyrovnávací
monstrujících studentů v Praze 1948; a také komu
gól vsítil Slapnička dvě minuty před koncem třetí
nisté - stejně jako nacisté - odpírají universitní vzdě
blahopřání k vánocům
třetiny. V nastaveném čase vsítil vítězný gól po 13
lání tisícům mladých Čechů a Slováků pro jejich
minutách Křišta. V obou mužstvech dominovali Evro
sociální původ nebo antikomunistické stanovisko je
A
K
NOVÉMU
ROKU,
pané: v Hakoah Češi a Švýcaři, v Lions Švédové a
jich rodičů.
zašlete-li objednávku a poplatek s 5/- do 12. prosin Finové. Tímto vítězstvím a úspěšným exhibičním
17. listopad tedy symbolizuje nejen nacistické, ale
i komunistické popření práva na vzdělání, potlačení ce tr. Pod společné přání uveřejníme buď Vaši plnou zájezdem na Nový Zéland zakončila Hakoah nej
svobody ducha a zneuctění akademické svobody v adresu (telefon), event. adresu Vaší firmy, neb dle úspěšnější sezónu v historii hokeje ve Viktorii.
přání jen Vaše jméno bez plné adresy.
Československu. A protože obdobná situace je i v
KOŠÍKOVÁ V MELBOURNE
NEPROMEŠKEJTE TUTO NEJVÝHODNĚJŠÍ
ostatních komunisty ovládaných státech, znamená to
PŘÍLEŽITOST BLAHOPŘÁT NEJVĚTŠÍMU
Několik čs. basketbalistů hrálo košíkovou v růz
ohrožení úrovně vzdělání oněch národů. A vzhledem
ných melbournských klubech už řadu let. První sa
POČTU KRAJANŮ
k tomu, že světová kultura se udržuje a roste svo
mostatné československé basketbalové družstvo zúbodnou výměnou duchovních hodnot mezi národy,
znamená to i ohrožení kulturního rozmachu lidstva. MELBOURNSKÁ FIRMA pokládá se, že dům, který častnilo se však místních mistrovských soutěží teprve
Připomínajíce tento stav, prosíme, aby ve student p. O. Vaňka, Exquisite se staví v Doncaster Rd. v roce 1962. Začátek nebyl snadný. Družstvo bylo
ských a kulturních organisacích bylo učiněno vše k Furnishing Co. z Tooraku, v Doncasteru, shlédne mi- zařazeno do třídy “F”. Během třech sezón se však
probojovalo do třídy “A”. Zájem o tento sport brzy
odvrácení této hrozby a aby byly podporovány sna vyhrála letos několik sou- lión lidí.
hy k odčinění dnešního bezpráví všude tam, kde je těží na vnitřní úpravu do-________________________ stoupl takovou měrou, že bylo možno utvořit ještě
další dvě čs. družstva, která se zúčastnila v letní se
odpíráno vzdělání z důvodů politické, rasové, nábo mů. Naposled, jak oznámíly zdejší listy, zvítězila v
Jako zaklad knihovny zóně 1963/1964 různých soutěží.
ženské a sociální diskriminace.
soutěži o návrh vnitřní české školy v Melbourne
Družstvo “A” hraje v “Soutěži Church of
Klub svobodné kultury v Chicagu.
úpravy “vzorného domu”, věnovali manželé Schotto- England" to každé pondělí v basketbalovém stadiu v Albert
Masarykův klub při Chicagské universitě
arch. Bernarda Joyce pro vi 54 českých dětských Parku (court 1). Příští zápasy: 18. 11. v 6.40 hod. veTasmanian Timber. Před- knih.
čer, 25. 11. v 8.20 hod. večer. Prozatím je na 8. místě
v žebříčku.
Podobně jako ve všech střediscích Cechů a Slováků
České ochotnické divadlo v Melbourne sehrálo 8. 11.
Družstvo “C” hraje každý čtvrtek — Soutěži obve svobodném světě konaly se i v Melbourne důstoj
né oslavy 45. výročí čs. samostatnosti a to pod záš dvě veselohry: “Delikátní poslání” a “Desertér z chodních domů” a je zatím čtvrté. Příští zápasy v
titou Čs. národního sdružení, Českého ochotnického Olšan”. Všichni herci podali dobré výkony a režie basketbalovém stadiu, court 8: 14. 11. v 10 hod. večer
divadla a S. K. Slavie. Velmi pěkný, věcný projev paní Haberové byla výborná. Přihlédneme - li k to 28. 11. v 10 hod. večer a 5. 12. v 9.10 hod. večer
měl doc. dr. Knoepfelmacher, po němž byla akademie. mu, že v Melbourne žije několik tisíc Čechů a Slo
Družstvo “D” hraje každé úterý v soutěži "...
Účinkovala skupina dětí (zpěvy a tance) a v pořadu váků, bylo zarážející, že byla návštěva tak slabá. pic” a je nyní na 5. místě. Příští zápasy ........
dospělých byly uvedeny zpěvy, recitace, hudba a Větší návštěvy by dodaly hercům více chuti a odvahy 12. 11. v 9.10 večer, 19. 11. v 10 večer a ...........
do dalších divadelních představení.
J. Janeček hod. večer.
tance.
Uvítáme další hráče a obecenstvo.

JAKÉ JE TO V ČESKOSLOVENSKU ?
V HD ze dne 14. říjnase ojevil podivný a překva
pující dopis o cestě do Československa. Udivuje mě,
že autor může podávat tak klamně obraz o tamním
životě........ Především autor prý do politiky nedělá,
protože má jiné starosti. Je smutné, že on, pravdě
podobně exulant, je v politickém přesvědčení jako
třtina, klátící se ve větru. Což si neuvědomuje, ze
komunistická diktatura je založena na lži a podvodu?
Prý “domů může jeti každý, když nikoho nezabil
nebo nepoškodil republiku”. Ve světle jeho vyprá
vění vypadá čs. exil jako banda profesionálních
gangsterů. Já jsem také nikoho nezabil, ale “poško
dil jsem republiku” slušně psaným, pravdivým do
pisem, adresovaným mému tatínkovi, který policie
zabavila a jako protihodnotu mi dala 10 měsíců vě
zení. Po 15 letech se samozřejmě rádo zapomíná,
proč kdo z republiky odešel. Autor bystře postřehl,
že byl velký zájem o jeho vůz. Je to v zemi, která
si říká průmyslová velmoc! Nechtěl tam asi kupovat
pomeranče, toaletní papír, maso, přenosné radio ne
bo cibuli, a proto asi neviděl, že včetně mnoha dal
ších věcí nejsou k dostání, nebo v nedostatečném
množství. Ze stejného důvodu nezaregistroval li
dové” ceny: 1 kg pomerančů 18 Kčs, 1 pár nylonek
20 - 25 Kčs, 1 kg cukru 9 Kčs, 10 dkg čokolády 11
Kčs. Škoda - Octavia, která stojí v Austrálii £ 799,
stojí (po 2 až 4 letech čekací lhůty) v ČSSR 38.000
Kčs. (Kurs 16.1:1). Můj měsíční výdělek při 46
hod. pracovním týdnu byl 1.100 Kčs. Pisateli se po
dařilo uvidět husu za 26 Kčs. Zřejmě se díval na
cenu bez brýlí nebo na housátko, které trpělo Pod
výživou. Hlavní věc však zřejmé za své návštěvy
neviděl a nepoznal: život obyčejného čs. občana, tu
pouhou loutku, vedenou státním aparátem. Příčiny,
proč neviděl, mohou být různé. Někdo nevidí jedno,
protože vidí druhé. Někdo nevidí, protože vidět
nechce.
Karel Ungr, Randwick
Pozn. HD: Pisatel tohoto dopisu uprchl z ČSSR před
necelým rokem.
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Karla Macha (míval snad prádelnu v Sydney nutné), Dr. Havelku (Londýn?), Antonína Dubrvaitra (dopis v red.), Karla Švadlenku (Sydney?) a
Jaroslava Kolmana (Sládka) - zpráva.

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Čs. fotbalisté zdolali první překážku na cestě do Tokia

V Poitiers: ČSR - Francie 4 : 2 (1:1)
Na takovou kopanou, jakou předvedli poslední říjnovou neděli ve francouzském městě Poitiers
čs. olympionici v 2. poločasu mezistátního utkání o účast na olympiádě v Tokiu proti Francii, asi
nikdy 7.000 přítomných diváků nezapomene. Čs. mužstvo porazilo Francouze naprosto zaslouženě
4:2a celkovým brankovým poměrem 8:2 z obou zápasů postoupilo do rozhodujících bojů o le
tenky do Tokia, ve kterých se střetne s vítězem utkání anglických a řeckých fotbalistů.

Malý oznamovatel
Hledám někoho,
kdo by chtěl otevřít
restauraci a barbeque
v nové budově. Skutečně
dobrá posice na rohu ved
le hotelu v přistěhovalecké čtvrti Adelaide.
Velká místnost pro 60 lidí.
Zájemci nechť se obrátí
na adr.:
S. Jankovic
97 Wattle Ave.,
Royal Park, S. A.
Telefon 45-4560

ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

réhožto stavu odcházela mužstva do kabin. Po změně
stran si však čs. fotbalisté uvědomili, že by už mohli
Francouzi těžko vyrovnat čtyřbrankový náskok, a
proto otevřeli hru a od 46. minuty ostřelovali branku
Listárna
domácího teamu. Už v 52. minutě to byl opět Masný,
který po bezvadné kombinaci útočného kvinteta
vsítil branku a ČSR vedla 2 : 1. To, co pak následo M. H. Cleveland: Díky
valo, dá se nazvat exhibicí exhibic. Míč putoval z za výstřižky. Dopis jsme
nohy na nohu, a čs. útočníci nedopřáli francouzské předali, vzkaz vyřídili. —
obraně odpočinku. Z jedné z mnoha pěkných akcí J. J. Berwyn: Díky za
zvýšil v 58. minutě Kos na 3:1 a čs. fotbalisté výstřižky. — B. M. Wien
STŘEDISKO
hráli už skutečně jen pro diváky. Když v 76. minutě XI.: Díky za adresu a
::
Fotbalová liga
::
svírali svého soupeře v jeho trestném území, dostal výstřižky. — F. H. Lon
PÁNSKÉ MÓDY
Desáté kolo 1. čs. fotbalové ligy se vyznačovalo se k ojedinělému útoku střelec první branky. levý don: Je to předměstí Syd 164 Acland St., St. Kilda.
střeleckou nemohoucností útočníků. Vždyť v šesti křídelní útočník Francie Lanchat a snížil stav na ney. Odesíláme. — B. A. Vic.
tel. 94 2260
zápasech (utkání bratislavských teamů bude sehrá- 2:3. Čs. mužstvo na to odpovědělo dalšími lavino- W. Perth: Díky za výstř.
Nejvhodnější
vánoční
no dodatečně) padlo pouze 9 branek, a to ještě vými útoky, jejichž výsledkem byla v 81. minutě — A. Š. Neutral Bay:
dárky pro pány
pražské střetnutí mezi Spartou a nováčkem Třincem čtvrtá branka, jejímž autorem byl Geleta z praž- Díky za zprávu (viz však
č. 21. str.3).
HD
se podílelo více než polovinou. Sparta vyhrála nad ské Dukly.
Třincem vysoko 4:1, ale ani její mužstvo svým výkonem nepřesvědčilo. O velké překvapení se posta
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ROKU VE WEMBLEY
ral druhý nováček VSS Košice, který po velmi dobré
obranné taktice porazil v Praze Bohemiáns 1:0,Anglie dala sice právě před 100 léty světu kopanou, málokdy však vítězství. V této tra
Dukla Praha vyhrála v Trenčíně 1 : 0, když autorem
jediného gólu byl 4 minuty před závěrem Masopust, dici pokračovalo anglické fotbalové národní mužstvo 23. října na Wembley stadionu v Londýně, kde
— Prešov měl doma těžkou úlohu, aby porazil Spar jeho důraz, sehranost i bojovnost porazily techniku mužstva světa. A hned v úvodu nutno poznamenat,
že Angličané zvítězili naprosto zaslouženě, neboť byli jednolitým celkem se zvlášť skvělým útokem.
tak Praha Motorlet těsně 1 :0, - Kladno nechalo
body v Hradci Králové (0:1) - a moravské derby Všech těch 250 miliónů diváků, kteří viděli toto střetnutí na televisních obrazovkách nejen v celé Evro
pě, ale i v Jižní Americe, mi dá jistě zapravdu, když řeknu, že Angličané budou v r. 1966 na mistrov
ZJŠ Brno - Ostrava skončilo bez branek.
ství světa v Londýně velmi nebezpečnými soupeřů Mají velmi dobré zadní řady a ještě snad lepší útočné
Pořadí: 1. Dukla Praha 16 bodů, score 27 : 7; 2.-7. kvinteto se skvělým vnitřním triem: Greaves - Smith - Eastham, které si dovede vypracovat velmi pěk
Prešov, Slovan Bratislava, VSS Košice, ZJŠ Brno,
né brankové šance.
Sparta Praha a Trenčín (všichni po 12 bodech,;
Řada předních světových odborníků však se sho ta se za první polovinu zápasu natolik sehrálo, že
8. - 9. Hradec Králové, Ostrava (oba po 10 bodech): duje
v názoru, že by přesto anglický team těžko zví
10. - 11. RH Bratislava, Kladno (po osmi bodech); tězil nad vybraným mužstvem světa, kdyby se coach bylo schopno čelit i celistvosti Angličanů. Co měl
12. Bohemians 7 bodů; 13. Třinec 4 body; 14. Spartak tohoto teamu Čilan Fernando Riera nedopustil osud Riera udělat a neudělal, bylo to, že měl v poločasu
vyměnit pouze centreforwarda Di Stefana z Realu
Praha Motorlet 1 bod, score 6 : 29.
né chyby a nevyměnil po změně stran dalších 5 Madrid Němcem Seelerem a jinak nechat jedenáctku,
hráčů, kteří byli pozváni do Londýna. Mužstvo své- která v prvních 45 minutách byla Angličanům více
než rovnocenným soupeřem. Její velkou oporou byla
celá čs. záloha Pluskal, Popluhar, Masopust, i levá
Hokejová liga
spojka Eusebio z Benfiky Lisabon, kteří nenesou na
— Fotbalisté pražské Slávie, kteří sestoupili v mi
Teprve v 7. mistrovském zápase našel obhájce porážce viny. Masopust a Eusebio byli podle před
nulé sezóně do 2. ligy, jsou bez šance dostat se zpět mistrovského titulu ZKL Brno přemožitele, když běžné dohody v 46. minutě zápasu vyměněni Skotem
do nejvyšší soutěže. Z osmi mistrovských zápasů prohrál v Jihlavě 2 : 3. Brněnští vedou sice tabulku Baxterem a maďarským exulantem Puškašem, a pak
získali pouze 7 bodů, a jsou tak v současné době jen lepším scorem před Bratislavou a Kladnem, ale už to v celém teamu neklapalo. Když pak už i vedou
až na 8. místě. Soutěž vede mužstvo Královopolské - mají jedno utkání k dobru a hlavně všech sedm címu útoku Di Stefanovi z Realu Madrid došel dech,
Brno se 14 body před Otrokovicemi. V čele české dosavadních mistrovských zápasů sehráli na kluziš muselo dojít k porážce.
— A jsou Teplice, skupinu C - slovenskou vede Nitra. tích svých soupeřů, takže v odvetách na domácí pů
Toto střetnutí roku částečně zklamalo. V prvním
— Na tak zvaném předolympijském týdnu v Tokiu, dě jsou velkými favority.
poločasu mělo velmi dobrou úroveň, po změně stran
který se konal přesně rok před zahájením letních
Tabulka po 8. kole: 1. ZKL Brno 12 bodů, score však udávali tempo už jen Angličané. Na první bran
olympijských her, startovaly také dvě čs. gymnastky, 54 : :14; 2. Bratislava 12 bodů, score 40 : 20: 3. Kladno ku muselo 100.000 diváků čekat až do 66. minuty.
Čáslavská a Růžičková, a družstvo čs. odbíjenkářek. 12 bodů, score 51:32; 4. Sparta, 5. Jihlava (po 11 V nepřehledném shluku před brankou mužstva svě
Nejúspěšnější byla podle očekávání mistryně světa bodech); 6. Pardubice 9 bodů, 7. Plzeň 8 bodů, 8. ta se dostal k míči pravý křídelní útočník Paine ze
Věra Čáslavská, která obsadila v osmiboji třetí místo Vítkovice 7 bodů, 9. Zlín 5 bodů, 10. Litvínov 3 bo Southhamptonu a bez přípravy ho poslal za záda
za dvěma sovětskými gymnastkami Latyninovou a dy, 11. Chomutov 3 body, 12. Litoměřice 1 bod, jugoslávského brankáře Šoskiče, který v 2. poloča
Muratkovou a na jednotlivých nářadích - v přeskoku score 20 : 60.
su vystřídal skvěle chytajícího sovětského brankáře
a na bradlech - byly její výkony ohodnoceny dvěma
Jašína. O 13 minut později po velmi hezkém útoku
zlatými medailemi. Na bradlech oslnila Čáslavská
sice Skot Law vyrovnal na 1: 1, ale konečné slovo
svou rychlou, výbušnou sestavou a získala nejvyšší — V Milánu se hrálo první finálové střetnuti o Svě patřilo přece jen Angličanům: v 88. minutě Charitou
tový
pohár
v
kopané
AC
Milán
FC
Santos,
které
známku 9,7, v přeskoku svedla úporný boj s Japon
ostře pálil, brankáři Šoskičovi vypadl míč z rukou
kou Šibujovou. Zato však zde “shořely” volejbalistky, přineslo hru skvělé úrovně. Zvítězili Italové (s bra a Greaves ho pohotově vrazil do sítě. Velké nadše
zilským
hráčem
Amarildem)
zaslouženě
4:2
a
jedou
které neuhrály ani set a skončily na posledním místě
ní v hledišti, Anglie vítězí zaslouženě 2 : 1.
tak do Sao Paola s dvoubrankovým náskokem.
za dvěma japonskými teamy a družstvem SSSR.
—
Vítězem
tradičního,
už
74.
dostihového
závodu,
— Ve španělské Tarragoně bylo rozlosováno 2. kolo
POHÁR NÁRODŮ V KOPANÉ
IX. ročníku Poháru evropských mistrů, soutěž drži Velké pardubické steeple chase, který je považován
telů trofejí i jiné zajímavé mezinárodní fotbalové za jeden z nejtěžších světových závodů, se stal
Soutěž má už tři čtvrt- Východními Němci 2:1a
soutěže. Dukla Praha, která vyřadila v zahajovacím valach Korán s čs. jezdcem Vítkem před rumunským finalisty. Po fotbalistech jde tedy do odvetného ut
kole PEM FC La Valettu 6:0 a 2:0, se utká v 2. jezdcem Pongem na koni Ping a obhájcem prven Švédska (vyřadili Jugo kání v Budapešti s jednokole s polským přeborníkem Gornikem Zábrže, který ství Grifelem ze SSSR.
slávii) a Svobodného Ir brankovým náskokem.
porazil dvakrát vídeňskou Austrii.
V přátelském mezistát
ska (vítěze nad Rakous
— V soutěži “držitelů trofejí” zvítězil Slovan Bra
HLAS D O M O V A
kem) se mezi osm nej lep ním utkání zvítězila ma
tislava nad finskou Palaseurou Helsinki 4:1 a 8:1
ších probojovalo i mužstvo ďarská jedenáctka v Bu.Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
a v druhém kole se střetne s vítězem waleského po
Francie, které sice pro dapešti nad RakouskéAdresa: Hlas domova,
háru Borough United.
hrálo 1. utkání s Bulhary 2 : 1, Holandsko hrálo s
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
— Po posledním velkém mezinárodním podniku cyk
v Sofii 0 :1, porazilo však Belgií v Amsterodamu
Telefon: 42 - 5980
listů - silničářů “Jízdě Lombardií”, kterou vyhrál Ho PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-, tohoto soupeře v Paříži 1:1a maďarští olympiolanďan de Roo, sestavili experti pořadí nejlepších
3 :1. Dobré šance na pos nici vyřadili z účasti v To jednotlivý výtisk s 2/-.
silničářů světa r. 1963: 1. Jacques Ariquetil (Francie) PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před tup do čtvrtfinále má i kiu švédské fotbalisty,
260 bodů, 2. Tommy Simpson (Velká Británie) 195 platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo Maďarsko, které vyhrálo když po budapešťském víbodů, 3. Poulidor (Francie), 4. Roo (Holandsko), 5. ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku ve východním Berlíně nad tězství 4 : 0 následovala
přemožiteli Čechoslováků, remísa 2 : 2 v Goeteborgu.
Rik van Looy (Belgie).
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Čs. fotbalisté, kteří do Poitiers přijeli se čtyřbrankovým náskokem z Plzně, zpomalovali v 1. poločasu
hru, aby se rychlí Francouzi nedostali do tempa a
nevsítili potřebné góly k snížení náskoku. Proto na
obou stranách kombinace vázla, ale čs. team splnil
předem určený plán, který mu narýsoval trenér
Vytlačil. Francouzi se ve 25. minutě ujali vedení
1 : 0, ale už o šest minut poté Masný, nejlepší útoč
ník ČSR, po rychlé akci vyrovnal na 1:1, za kte-

- - Ve zkratce - -

