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Problémy latinské Ameriky

PO BRAZILSKÉ REVOLUCI

Jednak znemožnit stav, kdy je člověk za po
kus o aktivní postoj (nebo dokonce za myšlen
kovou aktivitu), kterým upřímně chce přispět
v boji proti něčemu společensky škodlivému,
fakticky vystavován neúměrnému riziku. Bylo-li
v době Stalinova kultu možné, aby za případ
ný omyl... provázející zákonitě lidskou aktivi
tu, riskoval člověk existenci a osud rodiny a
dětí, pak hlavní vina za šíření pasivního vyčká
vacího, opatrnického postoje ke společenským
konfliktům nebyla na lidech, kteří těm vlast
nostem propadali. Oni sice neztělesňovali mo
rální kvality, ale nebyli také hlavními viníky
vlastní morální ubohosti...

Zdeněk Mlynář v Literárních novinách
akce, která alespoň brzdí
proces od špatného k
Slovenská československost
horšímu je proto vítaná,
a je ještě vítanější, dojNěkdy mezi rokem 1960 a dneškem začala nová
de-li k ní v největším
kapitola česko - slovenského soužití v Československé
státu
latinské
Ameriky.
Občané, jejichž jménem se ty revoluce konají, baví se mezi tím kruče
republice. Její předmluva zřejmě obsáhne i léta
Brazílie má už svou 1956 -1960, ale od tohoto roku jsou prokazatelná svě
ním žaludku a louskáním švábů, zatím co, pár vyvolených sleduje se
rozlohou a přírodním dectví o její existenci. Problém společného života
zájmem tučnění kont ve švýcarských bankách.
Čechů a Slováků v jednom státu nevyřešila ani prv
potenciál ní republika ani komunistický puč v roce 1948. Ne
V posledních letech se i jihoamerické revoluce přizpůsobily době. Dneš bohatstvím
vlivné
světové
mocnosti.
ní generálové nejenže obnovují legalitu, ale zachraňují také národ před
myslíme si, že je dnes ohrožena celistvost republi
Přes tyto předpoklady ky tím, že se život na Slovensku vyvíjí jinak než
komunismem.
v historických zemích.
Nový režim byl proto však zatím zůstává jenom
Je ovšem otázka, před ní pozice vedl Brazílii ne
Stačí zajít do nedávné historie, kdy Čechy a Mo
přijat s uspokojením a dalším křiklavým příkla rava tvořily jeden správní celek, řízený z Berlína,
stavuje-li odstranění re bezpečně do leva.
dem
disorganizace,
vlád

bez dlouhých odkladů
a Slovensko jiný správní celek, volněji řízený z
žimu, který se pokouší
Zdá se také, že přesně nejen ve Washingtoně, ní neschopností a výji Berlína. Možná, že to zraní mnohé obhájce Sloven
o prosazení reformních
ského státu, ale byla to skutečnost, že ani tehdejší
opatření, záchranu před provedená revoluce neby ale i v ostatních středis mečné žravosti brazilské slovenská ludová strana nebyla jednoznačně pro
la
dílem
nějakého
ctižá

smetánky.
cích západního světa.
komunismem nebo hrajeslovenskou státotvornost, darovanou Hitlerem. Před
"feldvébla”,
Význam poslední bra ní slovenští separatisté v zahraničí několikrát zdůraz
-li mu přímo do rukou. dostivého
Význam
revoluce
ale plánovanou akcí zod
zilské revoluce zatím ne ňovali (zvlášť když šlo o otázku válečných zločin
Brazilská revoluce
povědných politiků a ar
Bylo to celkem pocho spočívá v ničem jiném, ců), že slovenská “svoboda” válečných let jim byla
vlastně Hitlerem vnucena.
Úspěšná revoluce, kte mádních vůdců, kteří se, pitelné uspokojení. Jižní než že zastavila to nejStačí si připomenout anomální situaci po konci
Amerika
patří
k
nejbo

ne
bez
oprávnění,
obáva

horší
a
zabránila
okamži

rá právě změnila režim
války, kdy slovenský ministr v ústřední vládě mohl
v Brazílii, na štěstí ne li, že Goulart připravuje lavějším místům tzv. svo tému rozkladu.
provádět psí kusy po celém Československu, ale kdy
bodného světa.
Každá (Pokračování
na str. 2) český celostátní ministr nezmohl nic proti “pouhé
patří do této kategorie. levicovou diktaturu.
mu” povereníkovi. A je dobře si dnes připomenout,
Sesazený
president
že tato situace byla chráněna patentem ÚV KSČ,
Příznačná obrana jednoho z mladých stalinistů
který stále věřil na teorii zbídačelých mas na Slo
Goulart mohl se za své
vensku. Je docela možné, že hon na čaroděje buržoho působení v presidentazního nacionalismu byl způsoben tím, že Sloven
ském úřadu pochlubit osko v roce 1946 odmítlo volit komunistickou kandi
pravdu jenom tím, že udátku v daleko větší míře, než tomu bylo v českých
Mezi napadenými stoupenci kultu osobnosti v literatuře, do kterých se zemích. Slánský a jeho soudruzi (včetně Vlado Clečinil ze zoufalé situace
situaci zoufalejší a že ve pustily odbojné literární časopisy, byl také básník a dramatik Pavel Ko mentise) musili být potrestáni za selhání politiky
Kominformy na Středním východě, ale ostatní slo
snaze po upevnění vlast- hout. Na sjezdu spisovatelů ho přímo napadl jeho kolega z ještě mladší
venští špióni a zrádci trpěli za selhání slovenské
__________________________básnické generace Jiří Gruša.
strany dodat Komunistické straně Československa
Literární noviny z 21. bránit tomu, aby nevznikl volební materiál a mocenské pozice.
OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ
Snad nikdo víc než Viliam Široký, československý
3. 64 teď otiskly Kohou dojem, že dvanáct let
ministerský předseda, nenáviděný na Slovensku, se
Občan Rudolf Klimeš z Trutnova položil redakci tovu filipiku na obranu, Kohoutovy literární tvor
nezasloužil o překotný odbojný proud na Slovensku.
odborářského deníku Práce (21.3.64) prostou otáz jak už jednou satirik by byly vyplněny "vzdu Zde stál maďaronský Slovák na špici státní moci,
ku : “Soudruh president Novotný ve svém projevu řekl, dřeně jeho jáství. choprázdnem,
přeruše který prosazoval pražskou autoritu. Pádu jeho re
na ÚV Národní fronty řekl mezi jiným, že “členství
ným
pouze
jedním
ele žimu předcházel trpký boj slovenských komunistů,
Stíny
minulosti
ve straně samo o sobě nikomu nedává nárok na ja
gantním názorovým ve- kteří nezapomněli na sladké dny Košic.
koukoliv funkci. To je správné. Bohužel skutečnost
Aby zaplašil stíny mi
Nepochybně to byli slovenští nacionalisté (revije jiná. Neznám případu, aby se např. podnikovým
letočem”.
zionisté nebo prostí nacionalisté), kteří uspíšili jistou
ředitelem, jeho náměstkem, vedoucím poštovního ú- nulosti, které jsou, jako
Kohout totiž vskutku, míru destalinizace v celé republice. Nepochybně jsou
řadu, ředitelem školy, vedoucím nějakého odboru v případě každého lite
národního výboru mohl stát někdo jiný než komu ráta, bohužel černé na když půda začala pálit, to oni, kteří dnes první vytahují trumfy z rukávu,
kteří první kritizují, nabízejí řešení a vedou refor
nista. Zdá se mi to nespravedlivé .. .”
bílém (pokud už nešly přišel na české jeviště s mu. Nepochybně mnozí z nich si uvědomují, že dva
Redakce Práce v odpovědi slíbila, že “může otev do stoupy), adresoval dramatizací Čapkovy
cet let republiky bylo ve velké míře spojeno s ta
řeně odpovědět”. Byl to jen slib. Občan Klimeš “má
kovým živým a robustním probuzením intelektu.
v zásadě” pravdu. Ale : “Nelze tak jednoduše tvrdit, Kohout Jiřímu Grušovi Války s mloky, tentokrát
Nepochybně začala nová kapitola česko - sloven
že se na významnou funkci doposud nemohl dostat jakýsi veřejný dopis, ve střiženou na revizionisticských vztahů. Slováci jsou dnes ve výhodnější po
nikdo než příslušník KSČ. Stačí si prohlédnout se kterém se zpovídá z růz kou linii.
litické pozici než kdykoli v minulosti.
Pominul
znam členů MNV, ONV, dosavadních i navrhova ných poklesků mládí.
Jestliže tohle někdo strach, že Sovětský svaz vytvoří autonomní Sloven
ných .. . A co například složení naší vlády a Ná
Kohout píše : "Píšu to nazval "názorovým vele- skou sovětskou republiku (což v těsně poválečných
rodního shromáždění?”
všechno
proto,
Jirko točem”, je těžko ho po letech byla realistická možnost). Pominul také tlak
Práce pák zapěla zanícený paján na nové směr
z Prahy, kde Širokého vystřídal Slovák Lenárt, kte
nice kádrovací práce : “V souvislosti s novými hle Grušo, abych vyplnil me kládat za lháře.
rý je pokládán za “businessmana”.
disky kádrové práce, jak o nich mluvil soudruh No zeru, kterou ponechala
Slovenští publicisté píší v relativní “svobodě”,
Ostatně už v minulém
votný na zasedání ÚV Národní fronty, ještě více redakce Plamene mezi
slovenští čtenáři nejsou obtěžováni administrativní
vystoupí do popředí právě důraz na politické a od
čísle
HD
kdosi
pochybo

borné — a dodal bych i mravní kvality vedoucích mými verši na Stalina a val o upřímnosti Kohou cenzurou, která nepouští slovenské časopisy do čes
kých zemí.
pracovníků. Podle směrnic strany a Národní fronty mezi mou Válkou s mlo
bychom si na vedoucí místa měli stavět lidi, kteří ky ...” Tak to dooprav tova zpěvu o "modrém
Slovenská otázka se projevuje i v zahraničí. Podle
jsou oddáni socialismu, mnoho znají, dovedou pro dy napsal, ne Čapkovou, básnickém nebi”, které zpráv z Evropy lze rozeznat slovenského turistu od
sazovat nové, perspektivní věci a nebojí se jít do
prý zůstalo čisté a neza- českého nejen jazykem, ale i nebojácností a octem
řešení problémů, vyžaduje-li to zájem společnosti.” ale Kohoutovou! Člověk kalené až do roku 1956. kritiky.
Kterýkoli komunista je vždycky trochu nejistý, alespoň ví, co si má mys A byl to dokonce komu
Slováci se dnes nepochybně cítí svobodnější a ne
když začne vykládat o mravních kvalitách. Redak lit od začátku.
pochybně cítí, že jejich útok na státní autoritu jim
nista, který brojil proti dal mnohé výhody. Jejich slovenská československost
tor Práce rozťal uzel mravních kvalit jednoznačně :
Názorový veletoč
revizionismu.
“K politické a odborné vyspělosti musí přistoupit
je zatím nepochybná. Bude však zajímavé sledovat,
i mravní kvality socialistického občana : oddanost vě
Kohout prý chce za (Pokračování na straně 2) jaký vliv budou mít propuštění a vlivní “buržoazní
ci, boj proti starému, pevná páteř, osobní stateč
nacionalisté” na formulaci politiky Komunistické
nost ...”
strany Slovenska.
Published by Fr. Váňa.
Občan Klimeš se tím dostal tam, kde začal. Má
8 Moorhouse St. Richmond E. 1.,Vic.
Je dokonce velmi pravděpodobné, že tito “osvo
v zásadě pravdu, ale zásady odstranila KSČ v rámci
bozeni” budou mít velký vliv nejen na bezprostřed
Printers: Bussau & Co.,
boje proti bezpáteřnosti. A tím se uzavřela “otevře
ní politiku Československé republiky, ale i na dlou
6 Elizabeth St.. Nth. Richmond, Vic.
ná odpověď”.
hodobý vývoj česko - slovenských vztahů.
jun

Revoluce není v latinské Americe převratná událost. Patří k starým tra
dicím, že jeden generál svrhne čas od času druhého generála a prohlásí,
že tak učinil, aby nastolil ústavní legalitu a demokratická práva občanů.
A nastoluje je pak tak dlouho, že se najde jiný generál, jenž touží nastoliti ústavní legalitu a občanská práva.

KOHOUT PLAŠÍ MINULOST
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Po brazilské revoluci
(Pokračování se str. 1) kapitalismu, který kdysi
"inspiroval” K. Marxe.
Přežitky feudalismu
Velkým otazníkem bra
Brazílie má 77 a půl
zilské revoluce tedy zů
miliónů obyvatel, z nichž
stává, budou-li její vůd
téměř šedesát procent ne
cové úspěšnější v prosa
umí ani číst ani psát.
zování nutných sociál
Druhá a ještě důležitější
ních reforem, než byli
potíž spočívá ve skuteč
jejich předchůdci.
nosti, že 8 procent vlast
President Quadros
níků země vlastní 75 pro
cent vší obdělávané pů
Goulart se dostal k
dymoci po resignaci presi
Z takových faktů pak denta Quadros e. A
vyvěrají problémy, kte Quadrosův případ je tak
ré jsou vlastní celé latin typický, že stojí za zmín
ské Americe, a které vy ku.
tvářejí ideální podmínky
Jeho resignace byla
pro růst castroismu nebo
kritisována všude, někdy
kterékoliv jiné odrůdy
jako zbabělé, jindy jako
komunismu.
furiantské
gesto.
V
Ti lidé, kteří vlastní džungli jihoamerické po
většinu půdy a tedy vět litiky je však docela možšinu národního bohat
ství, sedí v parlamentě,
ovládají armádu, hýbají
vládou a neplatí daně.
(Pokračování se sír. 1)
Nedosažitelné reformy
Kohout začíná zpověď
Daňové a pozemkové příjezdem ruských tanků
reformy, jež se zdají být do ČSSR :
prvním
předpokladem
Začaly to tanky
jakéhokoliv
trvalejšího
Lidstvo si dělalo mýzlepšení, proto přirozeně
ty z daleko menších unení snadné prosadit.
dálostí. A připočteš-li k
Místo mírové revoluce,
tomu, že jsme stačili zakterá měla provázet Kenžít i kus první republiky,
nedyho Spojenectví pokde životní šance měli
kroku, vidíme dále hropředevším majitelé klíčů
madění mrtvého, neprood trezorů, pochopíš, že
duktivního kapitálu, prů
perspektiva socialistické
vodní znak merkantilního
revoluce se nám stala jediným východiskem?”
POJIŠTĚNÍ
Kohout však uznává,
domů, bytů, podniků,
že příchod ruských tanků
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
nezastavil
myšlenkové
ŽIVOTNÍ,
pochody v hlavách "ji
úrazové a nemocenské
ných lidí. Památná je
odborně provede
tato pasáž :
R. C. KUGLER
Byli tu ovšem i jiní
(Melb.) XL 2421
s představou zcela odliš
nou, ti, co se po Únoru
PŘEDPLATNÉ?
odmlčeli nebo
odešli.

né, že mu celkem nic ji
ného nezbývalo.
Q u a d r o s odstoupil
(podle vlastních slov) ve
chvíli, kdy pozbyl posled
ní naději na prosazení re
forem, které považoval
za nezbytné. S odstupem
doby je to vysvětlení
přijatelné. Zdá se teď,
že měl nakonec na vy
branou jenom mezi opuštěním toho, čemu vě
řil, a pučem, organisovaným privilegovanou tří
dou, jež se nehodlá vzdát
svých neúměrných vý
sad.
Resignace mu tedy opravdu mohla připadat
jako jediné poctivé vý
chodisko z neudržitelné
situace.

Problém demokracie

Jeho případ ilustruje
další potíž demokracie v
Jižní Americe. Je to pří
pad demokraticky zvole
ného presidenta, jehož
ruce i nohy jsou úplně
svázány feudální struk
turou papírově demokra
tického státu.
Ve spojení s takovými
sociálně — politickými
problémy Jižní Ameriky
je tedy třeba vidět i
poslední převrat v Bra
zílii. Byl učiněn nejvýše
první krok a k trva
lému ozdravění Brazílie
a celé latinské Ameriky
je třeba něco daleko vět
šího než sebeúspěšnější
vojenský puč.
—kw—

20.4.1964
Nejmilejší

dárek

K SVÁTKU MATEK — ČESKÁ KNIHA
Bass : Lidé z maringotek 9s, Hemingway : Stařec
a moře 8s, Mrštík : Pohádka máje 17s, Němcová:
Princ Bajaja 6s, Twain : Život na Mississipi 29s,
Godlewski : Tahiti nejkrásnější 17s, Havlíček : Petro
lejové lampy 11s, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistan :
Bratislava ve fot 9s, Plicka : Praha ve fot. 45s, Neff :
Zlá krev 17s, Lawrence : Synové a milenci 21s,
Hudson : Zelený ráj 13s, Mácha : Prózy 20s, Faulkner: Báj 21,Balzac: Ztracená iluze 26s, Vančura:
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Branzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
10s, Baar: Skřivánek l0s, Maupassant: Moht - 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,
Trioletová : Milenci z Avignonu 12s, Mann : Doktor
Faust 24s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s,
a mnoho jiných
Uvedené ceny jsou včetně poštovného

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

KOHOUT PLAŠÍ MINULOST

Naše rovy
VYROBENO V JASINĚ — PRODÁVÁ
SE V AŠI
K 1. červenci bude ze sítě státního obchodu
vyčleněno 92 prodejen, jejichž řízení a záso
bování budou přímo obstarávat výrobní podni
ky. Především se to týká všech prodejen hu
debních nástrojů. Pražský obchodní dům Perla
bude např. specializován na velkoprodejnu kon
fekce, řízenou prostějovskými oděváři. V Písku
a Svitu budou vyčleněny prodejny pletených
výrobků. V Praze v Celetné ulici, Gottwaldově
a Partyzánském prodejny obuvi, k závodu Elektro-Praga Hlinsko připadnou prodejny elektrospotřebičů v Praze v ulici 28. října, v
Brně a Bratislavě. Kara Trutnov bude přímo
zásobovat obchod kožešinami v Praze v Lon
dýnské ulici, moravskotřebovská Hedva prodej
nu vázanek Na příkopech a Závody A. Zápo
tockého v Jaroměří obchod s koženou galan
térií v Karlových Varech .. .
Svobodné slovo, 24. 3. 1964

Kdysi jsme o nich mluvi
li zbytečně hystericky,
dnes patří k dobrému tó
nu tvrdit, že byli vlastně
mnohem pokrokovější.
Toto je zatím nejlas
kavější věta, která byla o
exulantech napsána v
československých
novi
nách. Trochu bolí, že ji
napsal právě Kohout, ale
ten se zřejmě s "dobrým
tónem” neztotožňuje.
Dobové souvislosti

ČESKOSLOVENSKÁ ŠKOLA V MELBOURNE
oznamuje, že se v sobotu 25. dubna 1064 (ANZAC
dě, Kohout přiznává, že DAY) vyučování nekoná.
sem tam chyby byly. Do
konce on sám dělal chy
by.
Proti stárnutí

ZE DNE NA DEN

Ale to jenom proto, že
pociťuje
"neoslabenou
potřebu se angažovat”,
protože si myslí, že "se
tím nejlépe ubrání proti
smutku, únavě a cynismu,
proti všemu, čím zestár
lo už nemálo mých vrs
tevníků”.
Ostatně je těžké se do
mnívat, že tuhle kohoutovštinu někdo může brát
vážně. Kdyby šlo jen o
minulost, stačilo by máv
nout rukou nad jedním
československým jurodivým.
Skličující je na celé
zpovědi nezdolná samo
libost a tupá víra v budovatelství uprostřed tro
sek, neschopnost nebo ne
vůle podívat se skuteč
nosti do tváře.
Trošku soucitu musí s
Kohoutem cítit každý,
kdo si uvědomí, že dnes
je Kohout jeden z byv
ších :
Potrhané prapory

7. 4. Dodatečně došla zprá
va, že 30. března zemřel
bývalý náčelník francouz
ské vojenské mise v ČSR
armádní generál Louis
Eugene Faucher.
— Více než 12.000 belgic
kých lékařů zahájilo stáv
ku na protest proti zná
rodněnému zdravotnictví.
8. 4. Bhutanský minister
ský předseda Jigme Dorji
byl zavražděn. Indické
zprávy tvrdí, že se tak
stalo na příkaz Číny.
9.4. Indonéský minister
ský předseda dr. Subandrio navštívil Holandsko,
jehož vláda slíbila Indo
nesii hospodářskou pomoc.
10. 4. Konal se státní po
hřeb generála Douglase
McArthura v Norfolku ve
Virginii.
11.4. Rusové obvinili 4
členy amerického vysla-

nectví v Moskvě ze špio
náže a zakázali jim vzdá
lit se z Moskvy po dobu
90 dní.
12. 4. Plukovník švédské
ho letectva a bývalý le
tecký atašé v Moskvě S.
Wennrstroem se přiznal,
že pracoval jako vyzvědač
pro SSSR.
13.4. Rusové vystřelili
další umělou družici bez
posádky “Poljot”.
14. 4. President Ben Bella
oznámil, že se znárodňu
je veškerý potravinářský
průmysl v Alžírsku.
— V Rjece byl zahájen
proces s 9 Chorvaty, kte
ří žili dříve v Austrálii
a vrátili se ilegálně do
Jugoslávie, aby prováděli
podvratnou činnost.
15. 4. Východní Pakistan
byl postižen cyklonem, při
němž zahynulo 75 a bylo
zraněno přes 500 osob.
— V Manile skončila kon
ference SEATO. Francie
odmítla podepsat záveřečné komuniké.
16.4. Australská vláda
rozhodla, že odešle na se
verní Borneo vojenské
technické jednotky a zvý
ší námořní a leteckou po
moc Malasii.
— K oslavě 70 narozenin
Chruščova se sjeli do
Moskvy vůdcové evropských satelitů s výjimkou
Rumunska.

Naopak, drží se "spo
lehlivé metody” a "sou
dí spor v dobových sou
vislostech”:
“Našim odpůrcům ne
šlo o vylepšení socialis
mu - tenhle argument se
objevil až po odhalení
deformací - šlo jim o
restauraci kapitalismu...’'
Pro toto tvrzení má
Kohout nejlepší prame
ny - "dobové dokumen
ty”. Podle Kohouta tedy
potrhané, zablácené a je
to byli komunisté, kteří
na nich dokonce krev.
hráli "víc než otevřenou
Ale možná, že ani va
hru”:
še prapory, Jirko Grušo,
"Nakonec
rozhodlo
nebudou za devatenáct
(při puči - pr.), že pocit
let vyhlížet jinak . . .
podobný mému sdílela
Bylo by báječné, kdy
značná část občanů a že
by dogmatismus, tupost
se stal organizovanou
"Ano, . . . naše prapo a jiné poruchy lidského
společenskou silou.
ry nejsou zdaleka tak myšlení zůstaly znakem
Ve srovnání s ostatní skvoucí, jako byly před let padesátých . . .”
mi - jak svědčí dobové devatenácti lety : jsou
tp/FEC
dokumenty - měli komu
nisté nejčistší ruce, nej
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
progresivnější program a
srdečně Vás zve na
nej průkaznější vůli jej
uskutečnit. Prosadili se
zcela po zásluze . . .”
Jestliže tedy takto na
kterou pořádá v sobotu 25. dubna 1964
kládá Kohout s pravdou
V
EMPIRE
BALLROOM, 386 CHAPEL ST. PRAHRAN
i potom, kdy už mu jeho
—
LIKÉROVÁ LICENCE —
básnický píseček počůrali, pak můžeme připsat
Začátek v 8.30 hod. večer
—
Konec v 1.30 hod.
jeho zpovědi jedině cenu
PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ :
"dobového dokumentu”.
34 3843 (Pavlas) — 82 3803 (Pekárek) — 94 6635 (Pick)
Jak je teď docela v mó-

TANEČNÍ ZÁBAVU
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ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— 27. března věnoval
hlavní komentátor čs. roz
hlasu Jiří Hronek celý
svůj 10 minutový páteční
komentář našemu americ
kému dopisovateli
M.
Zvárovi.
Vytýkal mu
hlavně, že z čs. tisku ci
tuje ve svých článcích jen
to, co se mu hodí. Znělo
to podivně zvláště z
Hronkových úst, který
často “cituje" z tisku zá
padního.
— Československo navá
zalo v březnu t. r. diplo
matické styky s. Konžskou
republikou (Brazzaville)
na úrovni velvyslanectví.
— V březnu a v dubnu se
konají v ČSSR odvody
ročníku 1945. Branci na
stoupí dvouletou povin
nou vojenskou službu na
podzim.
— V tomto roce se oče
kává zvýšení výměny zbo
ží mezi ČSSR a Rumun
skem. Československo do
dá zejména stroje á stroj
ní zařízení, chemické suroviny a spotřební zboží
a doveze zemědělské pro
dukty, transformátory a
kovoobráběcí stroje.
— ÚV Čs. strany lidové
uložil členům své strany,
aby se aktivně podíleli na
předvolební
kampani,
podporovali výběr nej
schopnějších
kandidátů
Národní fronty a příklad
ně pomáhali překračovat
plán.
— Maďarský velvyslanec
v ČSSR uspořádal tisko
vou besedu s bratislav
skými novináři. Zdůraznil
budovatelské úspěchy ma
ďarského lidu jakož i
rychlou likvidaci pozůstat
ků kultu osobnosti a kontrarevoluce v r. 1956.
— V Maislově synagoze v
Praze bude letos v létě
vystaven stříbrný poklad
židovského kultovního ná
činí, které bylo vyrobeno pražskými, morav
skými a vídeňskými ce
chovními mistry. Poklad
nashromáždili za války

DOPORUČTE
HLAS DOMOVA

JOGURT
Smetana
(nezahušť.)
Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nejlepší:

Farrall - Hayward
Irrewarra Co. Pty. Ltd.
85 City Road,
South Melbourne
Tel. 62 - 4682

nacisté ze 153 likvidova
ných židovských obcí v
Čechách a na Moravě.
— V Liptovském Mikulá
ši došlo 25. března k že
lezniční nehodě, při níž
bylo lehce zraněno 24
cestujících. Prázdná osob
ní souprava najela na sto
jící rychlík Praha - Koši
ce - Medzilaborce.
— V českých zemích se
zvýšil výskyt chřipkových
onemocnění, zejména na
školách a v učňovských
domovech. Přestože mezi
obyvatelstvem se neproje
vuje lavinovité šíření ná
kazy, rozhodly v řadě okresů zdravotní orgány
zastavit dočasně návštěvy
v nemocnicích.
— Od dubna začal vychá
zet nový čtrnáctideník,
nazvaný “Socialistické ze
mědělství”.
Dosavadní
měsíčník přestal vycházet.
— V Praze byla zahájena
druhá konference propa
gačních a reklamních agentur socialistického tá
bora. Bude se zabývat otázkami propagace v za
hraničním obchodu.
— V Praze zemřel 20.
března bývalý dirigent
Národního divadla Karel
Nedbal. Byl též zaklada
telem a prvním šéfem
české operní scény v Olo
mouci.
— 23. března zemřela po
těžké nemoci ve věku 54
let Míla Mellanová, za
kladatelka Pražského di
vadla pro mládež a au
torka několika her pro dě
ti. Působila také v Uranii, ve Švandově divadle,
u Spejbla a Hurvínka a
jinde.
—V Karlových Varech by
la zahájena pátá sezóna
Dnů krátkého filmu. Na
pořadech jsou filmy do
kumentární,
populárně
vědecké, televizní aj.
— V budově britského
velvyslanectví v Praze
byl zahájen cyklus před
staveni britských filmů.
— Novotný
přijal 27.
března velvyslance Kambodžského království, kte
rý mu odevzdal své pověřovací listiny. Při pře
dání byli přítomni L. No
vák, V. David, R. Urx a j.
— Ve Varšavě byl podepsán protokol o dalších
dodávkách elektrické energie z Polska do Česko
slovenska na r. 1964. Pol
sko dodá na 650 miliónů
kWh elektrické energie.
Československo dodá su
rové železo, válcované vý
robky, nákladní automo
bily a žáruvzdorné mate
riály.

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

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
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— Od 1. dubna t. r. byly
zvýšeny v ČSR některé
ceny podávaných jídel ve
veřejném stravování. Zvý
šení činí 4 - 15%. Záro
veň se zvýšily ceny za ubytování.
— V Třineckých hutích
bude během r. 1964 pomá
hat asi 200 brigádníků z
Polska.
— Podle Rudého práva z
20. března bylo v Česko
slovensku ke konci r. 1962
přes 2,700.000 pracujících
žen, t. j. 43.6% z celkové
ho počtu pracujících. Z
toho téměř 1 milión žen
pracuje v průmyslu a 3/4
miliónu v zemědělství a
lesnictví.
— Ceny Marie Majerové
za nejlepší ilustrace a li
terární díla pro dětí a
mládež
obdrželi
letos
František Hrubín. Ladi
slav Dvořák. Václav Čtvr
tek, Miloš Zapletal Sta
nislav Šmatlák a akad.
malíř Ota Janeček.
— Dne 25. března byly
vyměněny ratifikační listi
ny a byl podepsán proto
kol k dlouhodobé dohodě
o dodávkách pšenice mezi
ČSSR a Kanadou.
— V rozhovoru s redak
torem rakouského listu
Neues Oesterreich, který
se konal v mukařovském
starobinci, zdůraznil praž
ský arcibikup dr. Beran,
že se nehodlá vzdát bis
kupského stolce. V březnu
měl arcibiskup Beran vykonat křest vnuka své
sestry Kavinové v Plzni,
avšak nedostal povolení
úřadů.
— Na Arbesově náměstí
v Praze - Smíchově byl
odhalen pomník J. Arbe
sa, který je dílem sochaře
J. Černého.
— Ve Vysokých Tatrách
žije celkem 18 medvědů
a téměř 1.000 kusů vyso
ké zvěře.
— V Praze zemřel ve vě
ku 81 roků bývalý před
nosta Pražské městské po
jišťovny Richard Havel
ka. Psával satiry a vese
lohry hlavně pro Vlastu
Buriana.
FEC/Č

Polemika na sjezdu čs. architektů v Praze

A to v domě oběšencově
II. sjezd Svazu čs. architektů byl uspořádán koncem minulého měsíce
v pražském hotelu International v Podbabě (doufáme, že se nemýlíme).
Hotel International v Podbabě je podnik pro zahraniční turisty a předmět do
mácího posměchu. Je to taková socialistická rokoková replika Moskevské uni
versity, jejíž další repliky patrně stojí ve všech architektonicky plodných
socialistických státech. Nejlepší popis dodal jeden známý, který právě přijel
z Polska, kde takovou náhodou stojí ve Varšavě ouplně stejný dům kul
tury. Varšavané si velice chválí výhled z oné monstrózní věže : "Je to je
diné místo, odkud tahle obludnost není vidět.”
V
tomto
vhodném
prostředí se konal sjezd
Svazu čs. architektů. By
lo to gala představení.
Komunistická strana vy
slala první team do pole:
architekt
A. Novotný,
místopředseda vlády D.
Kolder. ministr staveb
nictví S. Takáč.
Jako
hosté působili nadbyteč
ní místopředsedové vlá
dy J. Piller a O. Černík.
Za stavební úvazek se
účastnilo "téměř 200 de
legátů”.
Sjezd zahájil
ing. Jiří Gočár, předseda
svazu.
Protože pamatuje
lepší časy československé
architektury, nepochválil
stánek, který architekty
hostil. Ve svém slavnost
ním projevu chválil pro
jekty v ''Nitře. Bratisla
vě, Brně, Českých Budě
jovicích a Mladé Bole
slavi”.
Ale už první diskutér
(národní umělec arch.
Jiří Kroha) "se zabýval
jak vývojem architektu
ry a názorů na její po
slání, tak i jejím nyněj
ším stavem”.
Kroha "upozornil, že
naše veřejnost těžce nese
podprůměrnost
naší
architektury . . . Tvůrčí
pojetí naráží u nás často
na názory celé řady or
gánů, které se vsunují

mezi revoluční tvůrčí úkoly a směrnice dávané
ÚV KSČ a vládou a me
zi pracovníky architektu
ry . . .”

Zde došlo ke konflik
tu, který už ve svém za
hajovacím projevu zdvo
řile nastínil Gočár :
“Nemůžeme pominout
skutečnost, že se do vý
voje architektury po ro
ce 1945 promítá mnoho
názorů vzniklých v před
mnichovské republice se
všemi tehdejšími názo
rovými rozdíly včetně
sporů mezi těmi, kdož
zdůrazňovali materiální
otázky architektury, a tě
mi, kdož zdůrazňovali
otázky ideové a umělec
ké.

Stojíme před otázkou,
zda zásadní nejasnosti a
rozpory o poslání naší
práce jsou nutné ještě v
roce 1964.

tel Internacional je pořád považován vládními
veličinami za něco jako
ruský Belveder.

V proslovech dalších
architektů se objevily
přirozeně nestranické ná
zory. Architekt A. Gavlas se zabýval "nutností
mezinárodní spolupráce
a výměny zkušeností jak
mezi zeměmi socialistic
ké části světa, tak i s
architekty
kapitalistic
kých zemí”.
Ing. arch. K. Honzík
(který ví, o čem mluví)
prohlásil, že “požadavky,
které byly vytyčovány v
teoretických
dílech
o
architektuře, nebyly uplatňovány v tvůrčí prá
ci . . .”
Pak přišel na podium
architekt Novotný, jehož
projev "vyslechli účast
níci sjezdu s napjatou
pozorností”, jak by ani
jinak nebylo radno.
Překvapení musilo být
veliké, když prohlásil :

Objektivní úvaha ří
ká, že nikoliv. Změnilo
se a mění mnohé, co
“Strana se nikdy ne
potřebné sjednocení zne
ztotožňovala s tím, aby
možňovalo vnějšími vli
v architektuře byly něko
vy . .
mu předpisovány nebo
Ovšemže všechny ty vnucovány nějaké obec
to projevy jsou chame- né vzory vyhovující oleonské. Předseda Svazu sobní zálibě nebo osob
čs. architektů mluví o ním představám, které
"objektivní úvaze”, za však často byly nevkutím co jeho subjektivní sem.
architektské já ví, že ho- (Pokračování na str. 4.)

Volání po nastolení práva
Výkon justice je od nedávna podroben velmi
silné kritice nejen z řad právníků, ale i kultur
ních pracovníků. Časopisy, film, televize zpra
covávají témata bezpráví z doby kultu osobnosti
velmi hlasitě, i když ne příliš průrazně. Kon
cem března rozvířil další diskusi o "právu, bez
práví a křivdě” televizní film s příznačným
názvem "Tisíc podpisů pro obžalovaného”. Bez
prostředně nato reagovali na televisní pořad
právníci J. Gronský a S. Zdobinský v Literár
ních novinách článkem "Tisíc podpisů proti zá
konu”. Zatím poslední slovo v debatě měl Z.
Mlynář v Literárních novinách (21. 3. 1964),
který nemluví ani umělecky ani právně, ale po
lidsku :
"Hlasy, které se v těchto souvislostech ozý
vají, patří lidem, kteří prožili dobu nezákon
nosti a libovůle v letech Stalinova kultu, zažili
strach při pomyšlení, že by se i oni mohli
dostat do konfliktů s "bezpečností”, s prokura
turou, se soudem anebo třeba jen — což však
mohl být předstupeň dalšího vývoje — s "kádrovkou”. Toho strachu se dnes lidé zbavují

a v mnohém zbavili... Podceňovat . . . problém
právního postavení lidí (a také jejich právních,
formálních záruk) nutně prakticky znamená vy
tvářet paradoxní situaci : člověk zůstává sociál
ně svobodnější než v buržoazní společnosti, je
zbaven vykořisťování a je v tom smyslu svo
bodný, avšak zároveň je jeho lidské postavení
v mnoha jiných společenských vztazích vydáno
napospas "volné úvaze”, zejména ve vztahu ke
státní moci.. .”
Z. Mlynář správně poukazuje na to, že zříd
lem právní nejistoty nejsou některé pochybné
zákony, ale strach z minulosti a přítomnosti,
neboť : "Naše právní teorie a praxe má za
sebou velké chyby a víc než chyby, a nebylo
by pravdivé ani tvrzení, že všechny chyby a ne
dostatky má už za sebou, že všechno negativní
už bylo překonáno.”

"Hlavním problémem,” uzavírá Z. Mlynář
"je, abychom úplně a se všemi praktickými dů
sledky překonali rysy právního nihilismu z mi
nulých let...”
FEC/tp

HLAS
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ČSSR v přímé řeči
O

“BOJI

PROTI

PROPAD Á NÍ”

Tzv. boj proti propadání velmi poškodil úroveň
našeho školství. To platí zvláště pro devítiletky, kde
nový klasifikační řád přináší další změkčení normy.
Dovedete si představit, jak působí psychologicky sku
tečnost, že ani s pětkou se nemusí propadat... Úpa
dek znalostí žactva je pak velmi viditelný při pře
chodu žáků do výběrových škol: známky jdou rychle
dolů a předpokládat aspoň minimum příslušných zna
lostí z devítiletky a stavět na nich — to je ne
možné pro toho, kde neopustil půdu reality. Ve ško
le se stále projevují škody způsobené kultem osob
nosti a dogmatismem : žáci nedovedou samostatně
myslit, v nejlepším případě se látce naučí, odříkají,
co se od nich očekává — ale bez zájmu a trvalých
znalostí. O vlastní názor na společenské problémy
nebojují, z dřívějška vědí, že by si tím mohli uško
dit, a proto i nejlépe míněné rady, aby se nebo
jácně účastnili jejich řešení (např. práce v ČSM)
jsou u nich pokládány za běžné fráze ...
Kulturní tvorba, 30.1. 1964

JAK TO VYPAD Á NA BULOVCE
Nepodepsaný čtenář nám koncem minulého roku
zaslal dopis, ve kterém upozorňoval na závady v
provozu neurologického oddělení pražské nemocnice
na Bulovce. Ředitel nemocnice MUDr. V. Pánek v od
povědi na tento dopis uvádí :
Udržování čistoty — zvláště na klosetech je prak
ticky nad lidské síly. Chování pacientů je víc než
neukázněné a pomocnice uklízejí klosety často jen s
největším sebezapřením ... Údržbářské práce — pro
všechny pavilóny v nemocnici máme jednoho truhlá
ře, který na veškeré opravy nestačí. Pro rok 1963
i 1964 jsme nárokovali údržbářské práce všeho dru
hu u Obvodního stavebního podniku v Praze 8. Ten
to podnik nám však všechny objednávky vrátil s tím,
že z kapacitních důvodů nemůže takovýto závazek
převzít. Všechny tyto potíže pramení z několika pří
čin. Jedna z nejdůležitějších je nedostatek pracovních
sil pro pomocné práce na odděleních. Pokud se pod
niků služeb týče, ty pak mají povinnost uspokojovat
především požadavky občanů, socialistický sektor je
druhořadý zákazník, i když jde o tak důležité za
řízení, jako je nemocnice ...
Večerní Praha, 29. 2.1964
*
*
*
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ BUDOU UBYTOVÁNI
TAKÉ V DĚLNICKÝCH ZOTAVOVNÁCH
Pro potřeby cestovního ruchu se renovuje více
než 80 vybraných ubytovacích a stravovacích zá
vodů. Ubytovací kapacita se zvýší výstavbou autokempinků a motelů a rozšíří se i poěet chatových
a srubových osad. V hlavní sezóně se pro volný
cestovní ruch využije i lůžkové kapacity, kterou na
přechodnou dobu uvolňuje ÚRO ve vybraných zotavovnách. Rozšíří se též síť benzínových stanic a
směnárenská služba .
Rudé právo, 22.3. 1964
*
*
*
PROBLÉM Y
VETERINÁŘŮ
Ve své funkci zootechnika setkal jsem se s ne
obvyklým zjeveni, který možná potkal i jiné pra
covníky v živočišné výrobě. Je to nedostatek veterinářských léčiv ... Potřebujeme dezinfekční tuk na
vemeno dojnic, není. A není ani náhradní lék Streptonamyd, není Aureovit proti chřipce mláďat, není
Konvit, není Suifaguanidin, Álkol, Pulvis Ruminatorius, ba není ani rybí tuk. Veterinární lékaři
při dnech veterinární prevence dávají do každého
zápisu požadavek doplnit lékárničku, avšak naše lé
kárnička stále zeje prázdnotou. Co je potom platné
udržování dezinfekčních rohoží pouhou vodou, když
jim chybějí dezinfekční prostředky. Tento stav je
opravdu vážný ...
Zemědělské noviny, 18. 3. 1964
*
*
*
SOUBOJ NA AFRICKÉM KOLBIŠTI
Dne 27. března byla v Alžíru tisková konference,
na níž promluvil vedoucí sovětské delegace ná šestém
zasedání Organizace solidarity asijských a afrických
zemí.... Ve svém projevu uvedl, že zástupci SSSR
na tomto zasedání nechtěli vést s delegáty Lidové
Cíny ideologický spor a ani jej nevedli. Avšak byli
nuceni ukázat nesprávnost čínského postoje v někte
rých hlavních otázkách, jež zajímají afro-asijské
hnutí. Bylo nutné, řekl, uvést na pravou míru čín
ské výroky o sovětské politice, kterou delegace této
země hrubě zkreslovala, aby zdiskreditovala Sovět
ský svaz v očích delegátů. Vedoucí sovětské dele
gace dále poznamenal, že postoj čínské delegace lze
pochopit pouze jako projev snahy ovládnout hnutí
solidarity afrických a asijských zemí. Protože se jim
často nedařilo diktovat svou vůli ostatním delega
cím, snaží se proto hnutí rozbít a provádějí obstrukční politiku ...
Pražský rozhlas, 28. 3.1964
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Na návštěvě u Tancibudků
O Jiřím Tancibudkovi už toho bylo napsáno hodně. Nenavštívili jsme ho
minulý týden proto, abychom k tomu, co už bylo napsáno, přidali opět
po několika letech jeden článek, nýbrž proto, abychom se s ním před od
jezdem do Adelaide rozloučili.
Vrátil se právě z cesty do zámoří, která trvala dva a půl měsíce. Samo
zřejmě že nejel pro zábavu; málokdo si může dovolit takovou cestu jen
tak pro legraci, zvlášť když nechal v Melbourne manželku a dvě dcerky.
Tancibudek je muzikant a tak dělal ve světě muziku.
"Kam jste všude jel a
kde jste hrál?” ptáme se.
— "Byl jsem pozván v
první řadě do Kanady.
Tam jsem hrál v Mon
trealu, v Torontě, ve
Vancouveru pro CBC,
. . . víte, v Torontě, tam
je Čechů! A co jich bylo
na koncertě — ani jsem
tomu nechtěl věřit, když
po koncertě přišli za
mnou — tolik lidí a
všichni na mě česky.”
"V Torontě jsem hrál
Straussův koncert pro
hoboj,
orchestr
řídil
Walter Susskind, taky
Čech — bývalý šéf
orchestru v Melbourne
— dobře jsme si zahrá
li.”
"Pak jsem se stavil v
USA. Tam jsem měl 3
koncerty na Cornellově
universitě, odtamtud do
Dublinu v Irsku a do
Frankfurtu nad Moha
nem, kde jsem hrál s
orchestrem
Hessischer
Rundfunk koncert pro

hoboj
od
Bohuslava
Martinů. A nakonec do
Helsink
a
odtamtud
zpátky do Melbourne.”
"Kolik jste měl kon
certů”, ptáme se. - "Cel
kem čtrnáct.” - Jiří Tan
cibudek je příliš skrom
ný, aby mluvil o svých
úspěších, a tak listujeme
novinářskými kritikami.
"Tancibudek není jenom
úžasný virtuos”, napsal o
něm v dlouhém článku
hudební kritik v Montre
alu, "nýbrž má ještě k
tomu melodičnost a muzikálnost, kterou mu mu
sí závidět i nejdokonalej
ší hudebník. Jeho tónu
a jeho hudbě nelze na
slouchat, aniž by člověk
nebyl opravdu dojat.”
V Torontu, pod foto
grafií a pod nadpisem
"Tancibudkovo znameni
té sólo na hoboj”, věno
val kritik téměř tři čtvrti
ny celé koncertní kritiky
Tancibudkovi a mimo ji
né napsal : "Nenaskytne

ODBORNÉ
MECHANIKY
VICKERS RUWOLT PTY. LTD.

se nám často příležitost,
abychom slyšeli hoboj
jako sólový nástroj, ale
produkce takovéto úrov
ně nepochybně zvýší o
podobné koncerty zájem.
Tancibudkova interpreta
ce (Straussova díla) se
zdála přímo ideální.
Vzhledem k jeho úžasné
technice zdály se nej ob
tížnější pasáže jeho sóla
téměř snadné...”
"Tancibudek je naprostý
mistr svého nástroje...”
napsali o něm po kon
certu na Cornellově Uni
versitě.
"Muziku — tu mám v
krvi po tátovi,” vzpomí
ná Tancibudek. "Ten je
muzikant tělem i duší;
skládá, hraje — takový
pravý český starý kan
tor.”
"A kde se vám nejvíce
líbilo?” — "V Banffu,
v Kanadě. Ve Skalistých
horách. To vám je něco
jako Špindl ve velkém.
To jsem jenom chodil,
koukal a fotografoval.
Až mi omrzí nos. — A
v Helsinkách, ... ve
Vídni, tam máme tak ně
jak nejblíž k domovu. S
Vídeňáky si člověk poro
zumí, pohovoří, . . .”
Doma absolvoval Jiří
Tancibudek konservatoř,
potom hrál pod Kašli-

kem v brněnské opeře,
odtamtud přešel do Ná
rodního divadla, kde di
rigoval Talich, a v listo
padu 1945 se stal čle
nem České filharmonie.
V roce 1950 následo
val svého šéfa z Filhar
monie, Rafaela Kubelíka,
do ciziny a usadil se v
Austrálii.
"Sydney —
Melbourne a zítra jedu
do Adelaide.”
"Proč?” - "Budu tam
Učit na konservatoři. To
snad je sen každého in
strumentalisty. A Ade
laide je dnes, co se hud
by týče, nejenom první
město v Austrálii, ale
určitě je mezi prvními v
celém britském společen
ství národů. Budu mít
víc času — číst, vyučo
vat, hrát, skládat. . .”
- "Už jste něco napsal?”
ptáme se zvědavě.
Jiří Tancibudek se usměje : "Napsal, to víte
že ano — a hned jsem
to taky roztrhal. To ještě
přijde, teď budu mít na
to víc času.”
"Rád byste si ještě
někdy zahrál s Českou
filharmonií?” ptáme se
před odchodem. — "Ani
se neptejte — to víte že
ano! Takových orchestrů
je na světě málo.”
S tím odcházíme. S
tím a s hřejivým vědo
mím, že tu pravou, ne
falšovanou,
ale
zato
prostou a poctivou slávu
českého jména lze šířit,
jak pánbůh dá : někdy
mečem, někdy perem,
někdy hobojem.
—et

hledají:

A to v domě oběšencově

SOUSTRUŽNÍKY
pro velké i malé soustruhy
OBSLUHOVAČE HORIZONTÁLNÍCH

VRTAČEK
OBSLUHOVAČE ODVALOVACÍ

FRÉZY NA OZUBENÁ KOLA

zn. SUNDERLAND
(Sunderland Gear Planer)
OBSLUHOVAČE VERTIKÁLNÍCH

VRTAČEK
Denní i odpolední směny.

Přijmeme odborné síly. Podmínky jsou prvotřídní,
zaměstnání je trvalé, dobré mzdy, pracuje se
přes č a s.
Informace během normálních pracovních hodin
a v sobotu ráno mezi 9. a 11. hod.
Hlaste se u : Industrial Officer

VICKERS RUWOLT Pty. Ltd.
524 - 582 Victoria St., Richmond, Vic.

Telefon

42-2711

( Pokračování se str. 3 )
Vy víte dobře, co mám
na mysli. Vzpomeňte na
hotel International a ji
né podobné výtvory . . .”
Takže jsme se opravdu
nemýlili. Novotný vskut
ku mluvil o provaze v
domě oběšencově.
Novotný dále pravil,
že architekti zůstanou
přirozeně věrni teoriím
"našeho
socialistického
umění” (podle nichž byl
postaven Stalinův pom
ník, hotel International a
různé další leposti), ale
uznal, že :
"Dále lze čerpat ze
všeho kladného a progre
sivního, co vzniká v oblasti výstavby a archi
tektury v hospodářsky
vyspělých
kapitalistic
kých zemích.
Je pochopitelné, že ne
máme zájem — a také
to neodpovídá naší po-

litice mírového soužití
— nějak se uzavírat a
izolovat od progresiv
ních sil západního kapi
talistického světa . .

V závěru Novotný
doufal, že architekti "ne
přistoupí ovšem na ně
jaké idologické soužití”
a že "nepůjdou na ruku
imperialistickým plánům
na ideové ozbrojení ka
pitalismu.”
Strana nehodlá niko
mu nic předpisovat, ale
doufá, že sjezd vezme v
úvahu "některá doporu
čení, která by podle na
šeho (stranického - pr.)
názoru přispěla k tomu,
aby se činnost architektů
rozšířila.”
Na této typicky stalin
ské notě architekt No
votný přerušil svůj za
jímavý a vysoce poučný
výklad.
FEC/vm
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Hovory S veverkou. Edice humoru a satiry. Uspořádal J. R. Pick. Vydal Čs. spisovatel, Praha, 1963

“Radostné přitakávání znamená
blbost”

"Hovory s veverkou” je sborník, jak říká obálka, humoru a satiry z
prací dnešních československých satiriků a humoristů. Československému
čtenáři v zahraničí není toto rozlišení dost jasné. Hranice mezi humorem
a satirou byla vždy mlhavá, a dnes se nám zdá, že kdokoli, zabývající se
úsměvnou částí života v Československu, je buďto obyčejný lhář nebo ne
obyčejný romantik. V tomto sborníku jsou zřejmě romantikové zastoupeni
jedině s vyloučením veřejnosti. Citát z humoresky Hermíny Frankové, který
jsme si vypůjčili za nadpis, je z nouze ctnost. Pickovy "Hovory s vever
kou”, které glosují a "tříbří” příspěvky tohoto sborníku, jsou tak nucené
a tak mravoučné, že je zřejmé, že jediná inspirace byla ve finančním ekvi
valentu smíchu, žertu a veselí. Poučné spoje, vytvořené s pílí Pickovi vlast
ní, je lépe přeskočit. Autoři, jejž Pick uznal za vhodné pro tuto publikaci,
totiž daleko přesahují výchovné stati pana Picka a veverky, což ale nezna
mená, že by byli světoborní. Řekněme to takhle : "Hovory s veverkou” jsou
pořád lepší, než obstárlé a nevtipné sbírky humoresek Jaroslava Haška
a jiných tak zvaně pokrokových autorů, které ještě nedávno vydávala čs.
nakladatelství na plné pecky.
Humoreska Hermíny
Frankové, zvolená za úvodní číslo sbírky, mohla
být klidně napsána za
protektorátu.
Tehdy
mohla být dokonce po
važována za literární čin.
Povídačka o ženě, která
přišla na to, že nezávaz
né blekotání ve společ
nosti je jádrem úspěchu,
není ani původní ani při
tažlivá. Radostné přita
kávání přivedlo sice čes
kou literaturu tam, kde
dnes je, ale úsměvné po
vídání na společenské úrovni to nijak nezmění.

Naštěstí nejsou "Ho
vory s veverkou” větši
nou naplněny smrtícím
českým "humorem”. Vět
šina autorů satirizuje,
reaguje a argumentuje.

Překvapující je hlavně
to, že pořadatel sbírky
se neslavně vymázl. Od
satirika Pickovy pověsti
bychom čekali přece je

nom víc než ukázky, kte
ré si sám vybral. A je
jich víc než dost a než
by se skromnosti slušelo.
Nejenže příslušný píse
ček je zaplněn, ale i
různé rohy jinak prázd
ných stránek jsou zapl
něny "pedličkami” J. R.
Picka, pedličkami hlubo
ce skličujícími.
Ve srovnání s jinými
spolusatiriky se J. R.
Pick jeví v této sbírce ja
ko zaburalý hradní bás
ník stalinistického raže
ní, který považuje za
vhodné uveřejňovat protiněmeckou říkačku jako
vtipnou satiru. Myslím,
že si J. R. Pick (ať už
z jakýchkoli důvodů)
škodí.

dokud nebude možno
psát prózy velké a zá
vazné.

Jako s každou antolo
gií je to věc chuti a in
stinktu, ale já bych si
vybral parodie Milana
Schulze k literární koru
novaci.
Museli byste číst jeho
parodii na budovatelství
"Jarda z kesonu”, abyste
pochopili, co myslím.
Schulzova parodie má
málo co společného s
groteskou. Ale její styl
je dvojnásob smrtící.
Kdyby Milan Schulz za
slal "Jardu z kesonu”
(a neptejte se mne, co je
keson) Mladé frontě ne
bo Práci, vsadil bych se,
že by to tam zcela vážně
vpálili ve jménu budo
vatelského realismu.

Jinak poskytují "Ho
vory s veverkou” bohatý
přehled malých próz,
Anebo taková parodie
které dnes kvetou za Že jako "Dům Mr. Pernicleznou oponou, a které ka” vysvětluje jedno
budou kvést, do té doby, značně způsob, jakým se

KDYŽ OBRANA ZAKOLÍSALA
Toho dne rozepjala polská orlice vítězně perutě,
vydala triumfální skřek a přenechala mršinu české
ho lva, opásaného skotským kiltem, supům a hyenám.
Stalo se to tím, že obrana zakolísala a útok byl
nerozhodný před brankou.
Nekryté pravé křídlo dostalo přesnou přihrávku,
sto českých hrdel zalkalo jako hejno umírajících
labutí “ofsajd”, a míč se zatřepal v síti. “Idioti sou
to”, zasténal červenolící pán ve svetru. “Já to říkám
furt, že sou to idioti, ale na moje slova se nedá."’
A v bolestných tónech toho stenu byly cítit vzácné
kvality prastarého rituálu, jímž se fotbalový tvor
jednou pro vždy očisťuje od jakékoliv zodpověd
nosti za to, že obrana zakolísala a křídlo zůstalo
nekryto.
Vypukl veliký smutek. Výsledek hlásal, že polský
soupeř “jedna” a naši hoši “nic”, hráči neobdrželi
slíbený bonus, a příznivci se tvářili jako jejich praž
ské protějšky, když jim to potomci Koška, Pláničky
a Bicana prohráli v Ratiškovičích.
Než však došlo k závěrečné bitvě a pohřebním
obřadům u pívá, vyvinula se situace, nad níž by za
plakal slovanský kmet Karla Poláčka. Neboť odvěká
slovanská nevraživost projevila se hůře, než v do
bách, kdy příznivci Sparty fandili Austrii proti Slávii a Slávisti zapichovali tučný brav jako obětinu
a díkuvzdání za to, že cizáci z maďarské pusty srov
nali Spartu se zemí.
Zatím co polská orlice vítězně rozpínala perutě,
polská říše to odskákala s králem Kazimírem, Pilsudským i Gomulkou, a ani polské poselstvo, jež
přispěchalo v nezapomenutelném českém filmu Rohá-

na československých je
vištích vypořádávají se
"západní” poptávkou a
vládními požadavky.
Zrůdný Mr. Pernick
čili Perníček se snaží
získat hrdého černocha
Johnyho na stranu kapi
talistů typicky kapitalis
tickými prostředky : nej
dřív penězi, pak hrozba
mi, nakonec divadelním
násilnictvím na Johnyho
černé krasavici.
Násilněná Mary volá
zoufale milence, který,
podle Milana Schulze,
"pomalu vstává a do
temného akordu, hledě
vstříc světlým zítřkům
svého lidu, zpívá hrozivě
Ol’ Man River.”
Příspěvky
Milana
Schulze jsou pro mne
vrcholem
sbírky, ale
jsem si jist, že čtenáři
si najdou své vlastní fa
vority z tvorby B. Hra
bala, M. Macourka, M.
Skály, J. Suchého, J.
Sýkory, I. Vyskočila atd.
Prozaické texty knížky
jsou prostoupeny texty
písní autorů, kteří píší
pro pražské kabarety.
Nejvýmluvnější z nich
je text Pavla Kopty :
"Vztyčte tu dlouhou tyč
vylezu nahoru
Chci odtud zmizet pryč
rychlostí motoru . . .
(Pokračování na str. 6.)

čovi z Dubé (za zvuků Chopinovy Polonézy) na po
moc, na tom nemohlo nic změnit.
Poláci se dopustili vítězství, což je něco, co se
neodpouští, zvláště podezírá-li objektivní pozorova
tel mlhavě, že vítězná branka padla z postavení mi
mo hru.
Stalo se tedy, že hráči, importovaní z bratrského
Polska, byli nazváni “komunistickými paznehty”, a
nekrytému křídlu prokázána činnost ve straně, za
tím co polští příznivci počali v odvetu zlehčovali
slovansko-aberdeenský původ borců československého
teamu.
I tak však třeba podotknout, že diváci projevili
vzhledem k těhotnosti situace vzácnou zdrženlivost.
Rozhodčí, který nevypomohl tísněné obrané ofsaj
dem, nejenže nedostal pár facek, jak toho okolnosti
vyžadovaly, ale nebyl ani nazván korunovaným vo
lem, hlavně proto, že toto označení ztrácí v angličti
ně mnoho ze svého svěžího a nenuceného půvabu.
Pokud výlevy diváků někde přece jenom přesáhly
krajkové meze, uháčkované Guthem-Jarkovským, by
lo to tím, že plamen vlastenectví plane stejně jasně
na poli zeleném jako na poli válečném. Konečně
výrok přítomného fotbalového “mladočecha”, který
Usoudil, že “bejt Polák je hroznej osud”, nasvědču
je tomu, že vlastenectví sportovců nepostrádá poro
zumění pro problémy jiných národů.
Fotbalový věk je ještě mladý a mnoho z jeho
tajů není dosud nevysvětleno.
Vznešené řádění vlastenců při zmíněném utkání
proto není lehké vysvětlit. Ale není o nic snažší
vysvětlit, proč klička Bicanova více platí pro národ
než dílo Smetanovo, proč Ludlova placírka výše
povznese duši než spisy Karla Hynka Máchy a čechrák velikého Říhy zastiňuje Mikuláše Alše.

Píseň z pořadu pražského satirického divadla
Semafor "Zuzana je tentokrát výjimečně, ač
je to opravdu s podivem, opět sama doma”,
jak by ji napsal jistý Jiří Suchý pod názvem
"Letní výlet”, kdyby nebyla bývala byla napsána
pro jistý sborník jistým Milanem Schulzem ja
kožto :

PAR-ODIEUX
Tuhle na výletě jsme si sedli
na kraj lesa pod vysokou jedli
Byl to věru krásný výlet
K obědu byl rybí filet
po kterém jsme náležitě zbledli
A když jsme pak po obědě předli
na výletě pod vysokou jedlí
tu se náhle
zahle
dím
a když vím
co zřím
tak dím
Na louce v chamtivém kalupu
požírá Jeníček chalupu
Spolkl hnedle celou stěnu
a teď — čistě — vykostěnu
žvýká v spěchu
křehkou střechu
Chalupa mu jak vidět chutná
takže mu je zcela jistě putna
že se pod ním v horké peci
zaměněna za telecí
což se dobře daří
sestra škvaří
Je ten Jeník ale při chuti
neb se ač ho nikdo nenutí
s vervou zakous do dveří
a hned na ně láteří
Kdopak milý Honzo tohle ví
že máš radši kliky bronzový?
Chamtivec však jak to bývá zapomíná
špatně k srdci bere radu si
nenasytně kouše do komína
chamtivec co pořád zapomíná
že má velkou rýmu
že se v hustém dýmu
svojí vlastní sestrou zadusí.

Fotbal je veliká věc a jeho plný náraz na osudy
světa nebyl ještě plně oceněn. Evropské hospodářské
společenství možná přežije generála de Gaullea. Ale
přežije také utkání Francie-Německo, v němž branka
padne po hrubém zákroku zadáků? Ideologická sou
držnost komunistického světa možná přečká ruskočínský spor. Ale přetrvá utkání SSSR-Maďarsko, v
němž záložník složí spojku ve vyložené pozici? Pře
trvá Severoatlantický pakt přísně nařízenou penaltu
a Pakt pro jihovýchodní Asii ruku, přehlédnutou v
trestném území?
Nikdo neví. Ani Walter Lippmann, ani trenér
Vytlačil.
A pusťme se dále a promítněme fotbal do histo
rie. Kdyby první poupě kultury koženého míče vy
pučelo o nějaké století dříve, jak jinak by vypada
ly osudy lidstva.
Křižácké výpravy by byly neztroskotaly na me
čích Saladinových Saracénů, ale na pravidle o vy
soké noze, které neexistuje. “Svatá říše římská ná
roda německého” by se byla patrně rozpadla pro
nastřelenou ruku nebo neodpískaný ofsajd; Napo
leon by nenašel Waterloo u Waterloo, ale v malém
vápně stadiónu Colombes za nedovolené sražení sou
peře ; k rozkladu starého Říma by bylo nedošlo v
důsledku úpadku mravů, ale v důsledku zastaralé
ho způsoby hry, který přehlížel systém čtyři - dva čtyři; špatné aplikování pravidla výhody bylo by
asi otřáslo Evropou dávno před vpádem Avarův,
a Bílá hora by se neodehrála na Bílé hoře, ale spíše
na Nép stadiónu v Budapešti, po případě na Hohe
Warte ve Vídni.
Někdo určitě řekne, že přeháním. Nebylo-li však
psáno : “Co platno člověku, kdyby celý svět získal,
ale ztratil dva cenné ligové body, protože obrana
zakolísala a křídlo zůstalo nekryto?”
Kadlík
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Proč se Brynych nestal
vojenským básníkem!

20.4.1964

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
C ITY:

6 A Elizabeth St
Melboume, C. 1
Telefon 63-3255

Josef Škvořecký
Tam, kde skřípá a vrže, skřípá a haraší něco v hlubokém bytí lidu; každá
nechutnost a jalovost řeči, každá fráze a ošumělost je symptonem něčeho
zkaženého v kolektivním životě.
Karel Čapek : Chvála Řeči České
Galerie tváří byla bohatá. Hlasy zněly jistě a zku
šeně, nebo zas kuňkaly a zajíkaly se, zupáckým chra
potem hlásaly verše do zakouřeného sálu, nebo je
skoro nebylo slyšet a ztrácely se ve vrzání židlí na
plněného hlediště divizního kina.
Hlasy a tváře byly různé. Náměty jevily větší
kázeň.
“Raději bych s tebou po Petříně šel
a o své lásce ti vyprávěl.
Abys však mohla klidně, jasně žít,
já s puškou v ruce střežím zde tvůj klid!”
To oznamoval vojín přetékající z těsné uniformy,
jehož sýrový obličej a veliký prsten na ruce, v níž
držel papírek s textem, prozrazovaly, že kromě prv
ních šesti neděl základního výcviku pušku v ruce
asi nedržel a klid své milé bránil patrně spisováním
denního hlášení o plnění plánu politické přípravy
v pisárně prvního pěšího pluku. Sestoupil, prová
zen vlažným potleskem, a jeho místo zaujal desátník
s rohovinovými brýlemi, velmi přičinlivé tváře, kte
rý bezdůvodně pronikavým hlasem začal uvádět ta
to zjištění :
“Jsou sladší dívčí polibky
než prach, jenž kolem děla čpí.
Však svět je rozdělen, má milá, víš?
Nepřítel bdí!”
Vojáci a důstojníci, kteří naplňovali sál divizního
kina, poslouchali to všechno jednak s křesťanskou
trpělivostí, jednak zachovávajíce vojenskou kázeň.
Někteří opírali hlavy do dlaní a předstírali, že sle
dují recitované dílo, aby se z něho mohli učit pro
svoji další práci. Jiní se pohrdlivě rozvalovali v křes
lech a ohrnovali nad básničkami nos. Někteří si po
každé básni vyměňovali názory a zkušenosti. Někte
ří mlčeli a tvářili se neurčitě.
“K oceli ruka přimrzla mi
a mráz se zakous do mých lící.
Za všechny milé ze všech zemí
já držím tu stráž na hranici,”
šeptal ženista, podobný mouše na pavoucích nohách.
Doříkal a dva důstojníci s vycíděnými odznaky FO
a TOZ na hrudi bez jiných dekorací se naklonili k
sobě a vyměnili si zkušenost :
“Slabé, co?”
“Nedotažené. Nemá to šťávu.”
V zadní řadě jakýsi vyčerpaný příslušník bojo
vých chemických látek usnul a spadl pod židli. Oba
znalci se káravě podívali směrem rachotu a pak
vzhlédli k novému miláčku múz, který právě srážel
paty na pódiu, vypjal prsa, uvolnil tělo, poklesl v
kolenou a začal rychle drmolit :
“Psaní mi píšeš, milá má,
kdy k tobě přijdu z vojny zas —
já stojím na stráži a hlídám
náš budoucí a lepší čas.”

O něco později seděli všichni poctění kolem dlou
hého stolu v malém sále na velitelství divize a na
slouchali náčelníku klubu.
“A tak soudruzi,” říkal tento plukovník jménem
Vrána, zvaný mezi mužstvem soudruh Suchoprd,
“vyznamenali se v letošní soutěži obzvláště dělostřelci, a to jak počtem odměněných básníků, tak
také počtem účastníků sekce poezie vůbec. A to je
obzvláště důležité, soudruzi, a obzvláště radostné,
neboť my nechceme pěstovat vynikající jedince, sou
druzi, ale spolehlivý kolektiv. Naše heslo bylo, jest
a vždycky bude : Za masovost!”
Na konci stolu vykřikl nějaký vojín “Urá!”, ale
oči shromážděných kolem zelené tabule s pohoště
ním se na něho obrátily a jeho bojové zvolání
zůstalo viset v trapném tichu. Referujícího nečekaný
výkřik na neštěstí tak překvapil, že se odmlčel.
Všichni sklopili zrak. Konečně pravil hostující ausácký poručík :
“Výborně! Výborně kanonýři!”
“Ano,” přispěl rychle laureát státní ceny, spiso
vatel Evžen Altmann, čestný předseda poroty. “Tak
tedy nejvíce se tužila múza dělostřelecká.”
Plukovník se usmál.
“Máš pravdu, soudruhu,” řekl. “Ze šedesáti pěti
došlých poémů jich bylo třicet osm od dělostřelců.
A mezi dvaceti odměněnými figuruje dvanáct dělo
střelců.”
“I vavřín vítěze,” přerušil ho major s ausáckými odznaky, “odnesl si kanonýr.” Usmál se, jako by
byl právě vyhrál v Sazce. “To mě osobně obzvlášť
těší. Já jsem totiž také kanonýr!”
“A jak to vypadá s tankistickou poezií, soudruhu
plukovníku?” osmělil se četař s rakvičkami na náramenících.
“A co s ženijní?” zahřměl hromotluk na druhé
straně stolu.
Plukovník nahlédl do svých papírů.
“Tankistická múza, soudruhu četaři,” pravil žer
tovně, “nám nějak živoří. Dostali jsme —” prstem,
na němž zářil pečetní prsten, hledal v papírech a
pak udělal na tankistu zklamaný obličej, “— všeho
všudy sedm tankistických čísel — a jenom dvě z
nich byla odměněna.”
“Inu, v zápachu nafty se múzám nedaří,” podotkl
ausácký major.
“A co ženisti, soudruhu plukovníku?” ozval se
hromotluk.
“To už je lepší, soudruhu svobodníku,” řekl plu
kovník a zahledal prstem. “Dvanáct čísel a čtyři
odměnění.”
“A spojaři, soudruhu plukovníku, co spojaři?”
domáhal se jiný hlas.
“Spojaři — ,” řekl plukovník a nahlédl do papírů.
Laureát mu se zájmem nakoukl přes rameno a ba
culatou rukou zakryl zívnutí.
(Plamen . . ./63)
Pokračování příště

HAMPTO N :

Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7
573 Hampton St

Radostné přitakávání
(Pokračování se str. 3)
. . . Dolů mě nedostanou
držím se hvězd
Dolů mě nedostanou
držím se jich fest”
Člověk plně chápe jak
eskapismus dnešní mladé
generace tak i jeho dů
vody. Ještě jiná věc je
nápadná : satira zuří anonymně, parodie bují
na okresním měřítku.
Ještě potrvá, než se ne
milosrdná kritika trefí
do patřičných terčů.
Tato satira je ještě re
zervovaná a vyčkávající.
Je rozhodně potěšitelné,
že vůbec je. Vyjadřuje
negativní stanovisko, kte
ré dříve nebylo zdrávo
vyslovovat.
Ale to je tak zhruba
všechno. Čteme-li Picko-

vy spojující statě, mánie
dojem, že se stalo něco
světoborného. Každý au
tor je nejméně úžasný,
každá řádka drahokam.

Je to názor, se kterým
se často setkáváme u čes
koslovenských
umělců,
kteří byli příliš dlouho
odříznuti od světa, než
aby mohli střízlivě hod
notit.
Pokud jde o českou
satiru a jiné farnosti, by
lo by dobře, kdyby si
všichni zúčastnění uvě
domili, že česká satira
právě vstala z mrtvých a
že začíná první kroky na
berličkách.
jun

ČTĚTE
EXILOVÝ TISK

Morálka čs. sportovních amatérů
Komunistický tisk popsal mnohou zadní stránku
zdrcující kritikou profesionálního sportu v kapita
listických státech. Profesionální sport si kritiku často
zasluhuje. Avšak z článku Literárních novin o spor
tovní morálce vysvítá, že komunistický amaterismus
se mu v mnohém vyrovná :
“Čím jsme nahradili starý profesionalismus? Lži
vým pseudoamaterismem a pokryteckým poloprofesionalismem, z jejichž spojení vyrůstá jako z jedo
vatého podhoubí atmosféra, která pokřivuje spor
tovní morálku a lidské charaktery hráčů (i funkcio
nářů!) možná víc než bývalé peněžně obchodní po
měry.”
Po tomto truchlivém doznání, jež je projevem
všeobecné kocoviny nad čs. sportem, vyvolané mimo
jiné i nedávnou Zimní olympiádou, Literární no
viny hovoří téměř nostalgicky o někdejších slav
ných hvězdách čs. profesionální kopané :
“Pamatuji se z dětství na internacionála Franci
Svobodu. Nedávno jsem listoval sportovním tiskem
třicátých let a z těch starých stránek vyvstávala
jeho velmi konkrétní podoba. Svoboda byl patrně
nej typičtější výlupek profesionalismu : neukázněná
primadona, přeplácená nejvyššími prémiemi, (dovedl
si je případně i vytrucovat), hlavní postava novino
vých afér - ne, nebylo to sympatické. - Brzy po
válce Franci Svoboda předčasně zemřel na zhoubnou
chorobu; nedožil se ani 45 let. Den před smrtí pro

jevil poslední přáni : chtěl být pochován v dresu klu
bu, jehož placeným zaměstnancem po léta byl. Ne
byl přece jen něčím víc? Nebylo v hloubi jeho duše,
nepochybně pokřivené tehdejšími podmínkami, něco,
co bychom s lucernou o polednách možná marně
hledali u většiny dnešních hráčů?
Tváří v tvář
smrti se nedělají gesta ...”
Z dalších odstavců se zdá, že situace dnes je snad
opravdu horší : “Dnes se hráči nekupují za hotové
jako zboží, to je pravda. Dnes se “loví” jako - nu,
každý ví. Dnes nejsou kapitálově silnější sportovní
firmy, dnes jsou jen oddíly, které mají proti dru
hým víc možností nabídnout hráči byt, výhodné
zaměstnání, přednostní pořadí na auto, perspektivu
zájezdů. Zdrcující většině dnešních hráčů to plně
stačí, aby zapomněli na jednotu, na kamarádskou
partu, aby s lehkým srdcem odložili dres, ve kte
rém vyrůstali a opustili oddíl, jemuž mnohdy vděčí
za všechen sportovní um. "Lovy” bývají mnohdy
bezohledné a nedbají mrtvol.”
Literární noviny pak popisují dravci metody praž
ského Spartaku Sokolovo a ptají se : “Má Sokolovo
opravdu ctižádost zničit pražský ligový fotbal (jako
se mu to před lety podařilo v hokeji) a příživnicky
“týt z mrtvol”? Chce opravdu uplatňovat zvláštní
socialistickou morálku ve sportu, totiž že ekonomicky
silnější si může dovolit všechno? To je role velice
nevděčná; může se snad líbit fandům, ale nikomu
jinému.”
FEC

VAŠE ÚSPORY JISTĚ POROSTOU,
budete-li mít vkladní knížku u
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Přešívání obleků
z dvouřadových na jednořadové
Od £ 3/15/Obleky kontinentálních stylů
již za £ 18/18/ŠITÉ NA MÍRU
Kalhoty £ 5/5/Ušití obleku z dodaného materiálu
£ 12/12/-

HERSH’S TAILORS
234 Lennox Street, Richmond, Vic.
Telefon 42-1101
NÁRODNÍ RADA ŽEN
Výkonný výbor Národní rady žen svobodného
Československa děkuje všem přátelům, kteří o vá
nocích 1963 pamatovali svým darem na naše staré
a nemocné čs. uprchlíky v Německu a Rakousku.
Byly jsme potěšeny štědrostí krajanské veřejnosti
- přijetím našich vánočních lístků. Z darů nám bylo
umožněno poslati k vánocům těm nej potřebnějším
DM 8.800.—. Pomohly jsme zmírnit bídu a udělati
trochu radosti těm, z nichž mnozí prožívali šestnácté
vánoce v exilu bez domova a bez přátel.
Máme v Německu v evidenci 4.470 čs. uprchlíků
a z tohoto počtu je 1.050 starých a nemocných, kte
ří nemohou vyemigrovati do svobodného světa. Sna
žíme se ze všech sil pomoci těmto našim krajanům
- exulantům nejen o vánočních svátcích, ale i bě
hem roku.
Obdrželi jsme již desítky děkovných dopisů, které
jsou psány třesoucí rukou starého a nemocného čs.
exulanta, který Vám děkuje nejen za hmotnou pod
poru, ale i morální.
Mezi pisateli děkovných dopisů je i řada těch, kte
ří utekli do Německa v posledních měsících přímo
z čs. věznic. Pomohli jsme i těmto lidem.
Vypisujeme úryvky z několika děkovných dopisů...
Z dopisů je zřejmé, jakou jste udělali radost a
cítíte vděčnost lidí stejné krve. Přijměte ještě jed
nou od nás upřímný projev vděčnosti za Vaši
štědrost. Jsme přesvědčeny, že i v budoucnosti bu
dete s námi spolupracovat pro zmírnění bídy a nou
ze našich čs. exulantů a v naší práci za opětně svo
bodné Československo.
Betka Papánková,
L. Drobílková - Dvořáčková,
předsedkyně.
jednatelka.

101 Darlinghurst Rd., Kings Cross
Vyhlášený svými kontinentálními jídly a vínem,
hudbou a zábavným programem
Pořádáme též svatby, zásnuby, oslavy nar. aj.
Volejte 35-56 77

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
S

OSLAVOU SVÁTKU MATEK
v neděli 10. května 1964

Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

— V Habeši zemřel zná
mý krajan a lidumil Jo
sef Vochta.
— Bývalá čs. krasobruslařka M. Kladrubská je
hvězdou vídeňské lední
revue, která hostovala v
Hamburku.
— Výbor svobodných
Čechoslováků v Holand
sku organizoval shromáž
dění čs. exulantů dne 5.
dubna u naardenského
hrobu Jana Amose Ko
menského.
— V Chicagu byla prove
dena premiéra hry Jaro
slava Chmelíčka “Lincol
nova první láska”, které
přihlíželo
přes
1.200
osob.
— Bývalý profesor církev
ních dějin na protestant
ské koleji v Hartfordu
dr. Matěj Spinka napsal
další knihu “Jan Hus před
kostnickým koncilem”.
— Královská kanadská le
gie, odbočka T. G. Masa
ryk v Montrealu, konala
10. dubna pietní vzpomín
ku na Františka Němce,
který zesnul náhle před
rokem. Promluvil dr. Juraj Slávik.
— Rudolf Firkušný, který
je právě na koncertním
turné v Evropě, odletí v
polovině května na turné
do Jižní Ameriky, odkud
se vrátí do New Yorku
počátkem července.
— Profesor komposice a
dirigování na Cornellově
universitě Karel Husa
dirigoval symfonický kon
cert v Syrakusách, na
němž byla m. j. uvedena
jeho skladba pro smyčco
vý orchestr “Portrét”.
— Docent východoevrop
ských dějin na holandské
universitě v Utrechtu,
Zdeněk R. Dittrich vydal
anglicky psanou knihu o
316 stranách “Křesťanství
na Velké Moravě”.
— Pianistka Lydie Smut
ná - Štěrbová z Chicaga
byla jmenována děkanem
hudebního oddělení Mor-

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K.
Ebner
22 Hunter St. — Sydney
tel. BL 3970
19 York St.
(vchod z Wynyardu)

LEKARNA

tonovy školy v Berwynu,
Ill.
— Doktor historie z New
yorské universitě Rado
mír Luža byl jmenován
evropským
representan
tem Educational Fund v
Detroitu. Spravuje odmě
ny a stipendia studentům
v Evropě a připravuje
materiál pro další stipen
dia.
— Prof. Milan J. Kopáč
byl jmenován přednostou
biologické fakulty New
yorské university. Vynikl
mikroskopickými operace
mi buňky. Jeho chirurgic
ké zásahy do živé buňky
směřují k odhaleni záha
dy rakoviny.
— Přednosta badatelské
ho oddělení Northeastern
university v Bostonu La
dislav Dolanský napsal s
kolegy dvě větší studie
o teorii informací pro americké vojenské letectvo.
— Děkan fakulty histo
rické a fakulty pro vo
jenské vědy na universi
tě státu Severní Dakota
Felix Vondráček napsal
knihu “Zahraniční politi
ka Československa v le
tech 1918 - 1935”. Společ
ně s prof. Jindřichem To
máškem pořádá pro stu
denty a důstojníky semi
náře o komunismu a jeho
metodách.
— Společnost pro historii
čs. židů konala výroční
schůzi v New Yorku, na
které promluvil prof. Ce
cil Roth.
SVU/Č/AL
ADA OF COLIFORNIA
Náš rychle vzrůstající
podnik přijme zaměstnan
ce do různých oddělení :
ÚŘEDNÍKY (CE), kteří
musí být rychlí a přesní
v počítání. Znalost anglič
tiny není nutná.
Zkušené
ŠVADLENY
ŘETÍZKO VA Č KY
a
STŘIHAČKY
jakož i
MLADISTVÉ
k zaučení
Pro bystré a energické
zaměstnance, ochotné se
zdokonalovat, je u nás vý
hodná příležitost a dobrá
budoucnost.
ADA OF CAI.IFOKNIA
41/43 Stewart Street,
Richmond, Vic.
(hned vedle nádraží

MARKOV’S
Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
Telefon : 34 - 3700
Mluvíme česky

SPORT V AUSTRÁLII
SLAVIA — ALEXANDER 1:0 (0:0)
Utkání s řeckým Alexandrem (nováčkem ligy)
bylo ještě slabší úrovně než předcházející zápas s
Polonií, a Slavia byla nakonec ráda, že si odnesla
oba body. Jedinou branku zápasu, který si ani je
den ani druhý nezasloužili vyhrát, vstřelil po vzor
ně provedeném trestném kopu hlavou Meechan. No
ví hráči Birch a Meechan zklamali. Záhadou je ne
uvěřitelné složení útoku, jehož nejlepší hráč, pravé
křídlo McMeechan, protrpěl celý zápas na levém
křídle. Nejlepším hráčem Slavie byl Cook.
SLAVIA — LIONS 2:1 (1:0)
Přes hubený brankový poměr zahrála Slavie jako
celek velmi dobře, a bylo by těžko hledat slabiny
v mužstvu. Slavii zřejmě prospělo vyřazení Birche
a návrat McMeechana na pravé a McCorquondalea
na levé křídlo. První branku vstřelil Harper přes
hlavu. Lions vyrovnali pět minut před koncem z
nečekaného útoku. Zápas rozhodl dvě minuty před
koncem umístěným obloučkem z 20 metrů dlouho
ohlašovaný Aldis, který patřil k nejlepším hráčům.
Vedení Slavie by se mělo držet nynější sestavy i v
budoucnosti. Kazem zápasu byla vyloženě nebezpeč
ná hra Lions.

Absolutním vítězem automobilových závodů do
vrchu, které pořádal 12. dubna Volkswagen Club ve
Victorii ve Smith Gully u Melbourne, se stal Jan
Zejbrlík, který vytvořil nový traťový rekord. Na
šestém místě skončil další Čechoslovák S. Maxa.

Veškeré opravy, údržbu a synchronizaci aut
odborně provádí

JOHN ZEJBRLIK
(Specialista na Volkswageny)
Prodej nových i ojetých Volkswagenů
Pro informace volejte: 53-4325 (žádejte Johnyho)
Southfield Service Station,
649 GLENHUNTLY RD., SOUTH CAUI.FIELD.

Kontinentální i australská jídla

CAROUSEL

Espresso Restaurant

12S Oxford St., Taylor Square, Sydney

DODÁME KAMKOLI

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná
NAŠE
“CR OWN CH AR T E R ”
7o% skotská whisky
48/6
29/6
70% importovaná
“ C O TEL”
francouzská brandy
27/3
19/6
70% importovaná
“CORTEL-GOLD M E D A L ”
francouzská brandy
28/9
21/70% importovaná
“ CO MB E AU”
francouzský cognac
47/29/“COMBEA U”
70% importovaný francouzský
Fine Cognac
50/9
31/“OLD STURT”
jihoaustralská 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 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na

Volejte 314-6281

májovou taneční zábavu

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.

kterou pořádá v sobotu dne 16. května 1964

v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
TANEC — PROGRAM — TOMBOLA — LIKÉROVÁ LICENCE
Hraje česká hudba A. Vyhnala
Vstupné 20/Začátek 8 hod. konec 1.30
Reservování stolů : tel. 379 - 2156 (Rosenfeld)

-7-

Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
STŘEDISKO
PÁNSKÉ MÓDY
164 Acland St., St. Kilda,
Vic.
tel. 94 2260

Jméno : ............................................................................
Adresa : .........................................................................

HLAS

-8-

20.4. 1964

DOMOVA

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
Ivo Tučka z Brna, Evžena Svobodu (dopis v redak
ci), Jiřího Bartoše z Prahy a Jaroslava Kolmana
(Sládka).

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

BASKETBALOVÉ DRAMA V BRNĚ
Po porážce brněnských košíkářů v Bělehradě s místním OKK Bělehrad v 1. semifinálovém
utkání Poháru mistrů evropských zemí 94:103 jen málokdo doufal, že si může čs. přeborník ještě
vybojovat účast v závěrečném střetnutí této populární soutěže, neboť Jugoslávci jsou až přespří
liš dobří basketbalisté, a dovedou udržet devítibodový náskok v odvetě v Brně. A přece : druž
stvo ZJŠ Brna vyhrálo doma odvetu 85:75 a jednobodovým náskokem se probojovalo poprvé v
historii čs. košíkové do finále, kde však ho čeká přetěžký soupeř v košíkářích Realu Madrid (kádr
mužstva tvoří američtí studenti), kteří dovedli v rozhodujícím utkání deklasovat Simmenthal Miláno 101:78 b.

Brněnští zvítězili snad v nejdramatičtějším basket
balovém utkání, jaké kdy Evropa viděla. Vždyť
průběh byl tak napínavý, že místní hlasatel ozna
moval stav utkání i čas v posledních pěti minutách
po 15 vteřinách. A teprve 40 vteřin před koncem
za stavu 85:74 nastalo menší uklidnění. Nejlepší
čs. hráč Bobrovský kličkoval přesto křížem krážem
hřištěm, aby měl míč ve svém držení. Píšťalka roz
hodčího ukončila utkání — ruce všech hráčů letěly
nahoru, brněnští se objímali a hrací plocha se pro
měnila v momentě v mraveniště. ZJŠ Brno postou
pilo do finále PMEZ, což je jistě velký úspěch čs.
košíkové, která v posledních letech tak utrpěla na
své dobré pověsti.

::

Fotbalová liga

::

Nepřízeň počasí pronásleduje letos čs. fotbalisty.
Zmrzlý povrch prvních dvou kol jarní poloviny čs.
fotbalové ligy vystřídalo na hřištích bahno, které
bylo v 16. a v 17. kole příčinou několika nedohra
ných zápasů. V celku se dá říci, že mužstvo Baníku
Ostrava i oba bratislavské teamy mocně útočí na
vedoucí postavení pražské Dukly, takže se dá ještě
v dalších zápasech očekávat velký boj o prvenství
v lize a tím i o účast v příštím ročníku Poháru
mistrů evropských zemí. Situace na konci tabulky
se po zhoršeném výkonu Hradce Králové a lepší
formě několika kandidátů sestupu rovněž značně
zkomplikovala.
16. kolo proběhlo ve znamení úspěchu slovenských
teamů, které ze všech 4 soubojů s českými mužstvy
vyšly vítězně. V Praze zklamala Sparta, která po
pěkném nástupu v jarní polovině soutěže prohrála
se Slovanem Bratislavou 1:2, když bratislavský gólman Schroif nebyl k překonání, — Slovnaft Brati
slava rozdrtil doma k sestupu odsouzený Spartak
Praha Motorlet 5:0, — Trenčín vyhrál v Hradci 3:1,
— a Prešov si přivezl domů oba body z Prahy ví
tězstvím nad Bohemians 1:0. Baník Ostrava v prv
ním utkání po úspěšném zájezdu Jižní Amerikou
hrál na Kladně 1:1 a Třinec vyhrál doma nečeka
ně nad ZJŠ Brnem 5:0. Utkání pražské Dukly s
Košicemi se pro nezpůsobilý terén nehrálo.
Ani 17. kolo nebylo úplné a jeho utkání skončila
vítězstvími domácích teamů. Tak Slovnaft Bratisla
va porazil doma Spartu 1:0, — Ostrava dosáhla nej
většího vítězství letošní sezóny nad Třincem v po
měru 8:1, — Hradec Králové podlehl v Brně ZJŠ
0:4, — Trenčín zdolal Bohemians 2:0, — Prešov
porazil Slovana Bratislava 3:1 a Dukla Praha po
velmi pěkném výkonu porazila Kladno 2:0.

DOPING V KOPANÉ
V souvislosti s dopingo
vou aférou vedoucího
mužstva italské 1. ligy FC
Bologni, které bylo za po
užívání nedovolených vybičovacích prostředků pro
zvýšení
výkonnosti
v
utkání s FC Turínem po
trestáno odnětím 3 bodů,
se komentátoři vatikán
ských a italských časopi
sů zmínili také o tom, že
podobných drogů užili i
hráči německého národ
ního mužstva před finálo
vým utkáním mistrovství
světa 4. července 1954 a
zásluhou dopingu porazili
Maďary 3:2 a stali se
mistry světa. Podle těchto
informátorů měl Maďar

Ferenc Puškaš, (nyní exu
lant a hráč Realu Mad
rid) pravdu, když tvrdil,
že po finálovém zápase v
Bernu viděl v kabině ně
meckého representačního
teamu svíjet se některé
fotbalisty novopečených
mistrů světa bolestí. O
těchto článcích italských
a vatikánských časopisů
západoněmecký tisk po
mlčel, pouze mnichovský
Sueddeutsche Zeitung k
tomu poznamenal, že je
zajímavé, že se řada hrá
čů německého národního
mužstva, které získalo ti
tul mistrů světa, po dese
ti letech stále ještě léčí.
— o—

Pěkně si v letošním ročníku Poháru evropských
mistryň v basketbalu vedlo čs; mistrovské družstvo
pražské Sparty, přestože ve finále neuspělo. Pražanky totiž prohrály doma 1. střetnutí s TTT Riga
pětibodovým rozdílem, vyhrály však v Rize odvetu
43:40. Pohár evropských mistryň získaly tedy basketbalistky TTT Rigy náskokem dvou bodů. Přesto však
hra, kterou čs. hráčky v Rize předvedly, naznačuje,
že čs. národní družstvo může hrát na blížícím se
mistrovství světa v Limě přední roli.

- - Ve zkratce - — Tenisová sezóna v Evropě se pomalu rozbíhá.
Z čs. representantů si pospíšili junioři Koudelka s
Holečkem (loňští vítězové Galeova poháru), kteří
vyhráli v Neapoli mezistátní utkání nad Itálií pře
svědčivé 4:1.
— Také měření sil plaveckých nadějí obou států
dopadlo dobře pro Čechoslováky, kteří v tridentském
bazénu zvítězili nad juniory Itálie .85:67 b. Nejhod
notnějšího výkonu utkání dosáhla znakařka Tobišová, která v Tridentu zaplavala nový čs. rekord na
100 m znak 1:11,9 min.
— Neúspěch čs. hokejistů na olympijských hrách v
Innsbrucku se odrážel i v závěrečných kolech 1.
ligy, která byla poměrně slaběji navštěvována. V
Praze i v Brně diváci při utkáních jako na povel
provolávali heslo : “S Kanadou můžeme vyhrát —
s Rusy musíme prohrát!”
— Fotbalisté ZJŠ Brna prohráli v Lutychu třetí
čtvrtfinálové utkání Poháru veletržních měst s míst
ním ligovým teamem 0:1, a byli tak vyřazeni z této
populární soutěže.
— Ze 16 účastníků závěrečných bojů olympijského
turnaje v kopané jsou dosud známi pouze tři : jsou
to kromě obhájce zlaté olympijské medaile Jugoslávie, jedenáctka pořádajícího Japonska, a Mexiko,
které vyhrálo turnaj států Severní a Střední Ame
riky v Mexiko - City, když v rozhodujícím zápase
zvítězilo nad USA 2:1.
— Mužstvo Montreal Canadiens vyhrálo americko kanadskou profesionální hokejovou ligu, odborníky
považovanou za vrcholnou světovou soutěž v ledním
hokeji. Další pořadí : 2. Chicago Black Hawks, 3. To
ronto Maple Leafs.
— V Praze byla v březnu uvedena v život nová
lehkoatletická soutěž, "Běh historickým Vyšehra
dem”, která má být nyní každoročně jedním z prv
ních závodů sezóny. 1. ročník vyhrál s velkou pře
vahou Mueller ze Slávie VŠ, který zaběhl trať ve
doucí po cestách na vyšehradských hradbách, dlou
hou 10 km, za 32:00,2 min. před Michnou z pražské
Dukly (33:45 min.) a Kočičkou z Bohemians (34:
33,6 min.). Na startu se sešlo přes 250 běžců.

NEJLEPŠÍ LYŽAŘI SVĚTA
Mezinárodní lyžařská unie FIS vydala v těchto
dnech na základě výsledků dosažených na hlavních
podnicích olympijské sezóny žebříček nejlepších ly
žařů alpských disciplin 1963 - 64. Pořadí nejlepších
sjezdařů: 1. Egon Zimmermann (Rakousko), 2. W.
Bartels (Německo), 3. Leo Lacroix (Francie), 4. Joos
Minsch (Švýcarsko), 5. L. Leitner (Německo). —
Slalom : 1. Pepi Stiegler (Rakousko), 2. Michel Arpin
(Frahcie), 3. Bili Kidd, 4. James Heuga (oba USA),
5. L. Leitner (Německo). — Obří slalom : 1. Francois
Bonlieu (Francie), 2. Karl Schranz (Rakousko), 3.
Jean Claude Killy (Francie), 4. Pepi Stiegler (Ra
kousko), 5. Egon Zimmermann (Rakousko). — Alpská
kombinace: l.L. Leitner (Německo), 2. Gerhard
Nenning (Rakousko), 3. Guy Perillat (Francie), 4.
Leo Lacroix (Francie), 5. Willy Favre (Švýcarsko).

Listárna
K. H. Berwyn: Díky za
doporučení a další adre
sy. — Z. L. Bridgeport:
Díky za dopis. Hodně zda
ru! — P. M. Miami: Dí
ky za výstřižek. — M. S.
Chicago 41: Díky za adre
sy. — J. R. Douglas: Díky
za výstřižek. — F. K. Singapore: Díky za lístek. —
B. H. Paddington: Díky
za adresy. — K. U. Syd
ney: Díky za výstřižky. —
J. Š. Lidcombe: Viz. č. 6.
str. 6. Přesto díky. — J.
V. Fairfield: Dopis jsme
odeslali do USA.
HD

Malý oznamovatel
POKOJ S KUCHYNÍ
nabízíme zdarma paní,
která by zato občas o ví
kendu dohlédla na 2 děti.
Tel.
(Melb.)
50- 3859.

ZPRÁVY OSOBNÍ
Na melbournské univer
sitě byli promováni :
z filozofické fakulty
Karel Halla a
Mirek Hubálek,
z právnické fakulty
Petr Vodička.
Gratulujeme.
Přátelé a HD.

— Pořadatelé posledních olympijských her v Innsbrucku, Rakušané, oznámili nyní, že podniky IX.
zimní olympiády navštívilo 936.000 platících diváků,
což je rekord olympijských her. Největší zájem byl
i v Innsbrucku o hokejový turnaj, krasobruslení a
rychlobruslení, které vidělo 297.000 diváků, — sou
těže lyžařů alpských disciplin navštívilo 281.000 di
váků, — klasické discipliny sledovalo 113.000 divá
ků, — na sáňkařské soutěže přišlo 85.000, — na sko
ky na Bergiselu 83.000 diváků, a na zahajovací a
závěrečný ceremoniál 71.000.
— Sportovní statistikové zaznamenali, že největší
návštěva na fotbalové utkání byla při mistrovství
světa v r. 1950 v Rio de Janeiru, kde rozhodující
utkání Brazílie - Uruguay (Uruguay vyhrála 2:1)
sledovalo 212.000 diváků. Evropský rekord má glasgowský stadión Hampden Park z r. 1937, kdy utká
ní Anglie - Skotsko přihlíželo 149.574 diváků.
— K nezvyklému zranění došlo při hokejovém zá
pase v Kanadě. 33-letý Harvey Clarke byl bruslí
soupeře zraněn na krční tepně tak, že skoro vy
krvácel, neboť ztratil dva litry krve. Když byl pře
vezen do nemocnice, nastala klinická smrt. Po srdeč
ní masáži a po dvaceti transfúzích krve se pěti lé
kařům podařilo Clarkeho vrátit k životu. Jeho stav
je však stále ještě vážný.
— V západoněmeckém Duisburgu probíhal meziná
rodní kongres 230 lehkoatletických trenérů z 38 ze
mí (ČSR zastupoval dr. Fišer a MUDR. Frič), kteří
po diskusi o vhodnosti používání laminátové tyče
uspořádali hlasování, které však mělo jen informativ
ní účel. Pro laminátovou tyč se vyslovilo 74 trené
rů, proti 65, ostatní nedali jednoznačnou odpověď.
— Podivuhodná situace nastala v Poháru evropských
národů v košíkové, kde jsou v čele soutěže basket
balisté Francie, kteří ještě nevyhráli ani jedno střet
nutí. Za své tři prohry mají tři body, a vedou tak
tabulku před košíkáři Polska, Jugoslávie a ČSR,
kteří absolvovali po jednom vítězném utkání. Tato
situace je možná pouze v košíkové, kde se dávají
dva body za vítězství, jeden bod za porážku a žád
ný bod při nedostavení se k zápasu.
— Mezinárodní fotbalový svaz FIFA rozhodl v Curychu, že i ženy mohou být fotbalovými rozhodčí
mi, avšak, že mají řídit jen žákovské a dorostenec
ké zápasy.
— Košíkářky ČSR vyhrály Velkou cenu Prahy, která
byla pro ně zároveň dobrou přípravou na světové
mistrovství v Limě. 2. Jugoslávie, 3. ČSR (juniorky),
4. Bulharsko.
— Podle zprávy ČTK zasáhnou čs. sportovci na
olympijských hrách v Tokiu do bojů ve 12 různých
odvětvích: v rohování, v kanoistice, lehké atletice,
veslařství, cyklistice, kopané, gymnastice, v zápase
řecko - římském, ve vzpírání, plování, ve sportovní
střelbě a v odbíjené.
SDĚLTE NÁM ADRESY SVÝCH PŘÁTEL.
ZAŠLEME JIM UKÁZKOVÁ ČÍSLA HD.

HLAS
DOMOVA
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
Telefon: 42 - 5980
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
jednotlivý výtisk s 2/-.
PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před
platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

