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Tvoje pozoruhodné skutky ti získaly úctu
a lásku celé naší strany, všeho sovětského li
du, úctu a lásku miliónu a miliónů... To
všechno naplňuje naše srdce radostí a hrdostí
nad tebou, drahý Nikito Sergejeviči, náš vá
žený soudruhu, příteli a vůdče.
Leonid Brežnev k 70. narozeninám Nikity
Chruščova.

Po odchodu Nikity Chruščova

Začátek třetí etapy

SOUD

NAD

BRODSKÝM

V Leningradu soudili básníka. Před tváří soudu,
jako Titus Manlius, stanul Josip Brodský, básník, pře
Nikita Chruščov byl prý mimo Moskvu a paní Chruščovová se prochá však byl v poslední době kladatel a, podle mínění soudu, parazit.
“Ty, Josipe Brodský,” dělo světlo lidové spravedl
zela po kolonádě v Karlových Varech. A zatímco byli oba pryč, podán vztah k Rudé Číně. Je
byl důkaz, bylo-li třeba, že zákony džungle v komunistických společnos proto těžké potlačit do nosti v sukních, “jsi parazit, asociál a individuum
jem, že právě tento pro práce se štítící. Kolik rublů jsi vydělal za poslední
tech trvají dál.
rok, soudruhu Brodský? A jak to, že překládáš,
Na okamžik obrácená záda, a drápy dravce najdou cíl. Okamžik nepo blém musel mít mimo tvoříš a básníš sám a ne, jak se sluší a patří, v
zornosti, a závity krajty rozdrtí bezmocnou oběť. Jenom vteřina neopatr řádný vliv na události, kolektivu? Provinil jsi se, Josipe Brodský — proti
které vedly k Cruščovo- Marxovi, proti Leninovi a proti socialismu!”
nosti, a supové zasednou k hostině na mršině.
“Ať mečem zhyne Dalibor,” zadeklamovali v hle
Starý proces v přešitém vydání : — Beria, Malenkov, Bulganin, podél vu pádu.
dišti
mozolnatí mužové z lidu, od traktorů, krompáChruščovova
nekom

cesty jednoho člověka k moci : Chruščov, Kozlov, Adžubej podél cesty,
čů, soustruhů a fréz.
bezesporu
již se k moci dere jiný člověk. Hrdina a neomylný vůdce jeden den, promisnost
“Ukřižuj ho,” volaly vyznamenané dojičky krav,
vedla k rozšíření sporu zběhlé ve světové literatuře, dialektickém materialis
zbabělec, chvástal, a politický břídil druhý den.
Jisté je zatím jenom Kremlu tedy musila e- mezi Pekingem a Mosk mu, dílech Puškinových a kravských vemenech.
Říká se, že příroda
Tak se stalo, že “mečem zhynul a ukřižován byl”
požírá své děti. Toho to, že Chruščov neresig- xistovat nespokojenost vou a urychlila jeho,
Josip Brodský — básník, překladatel a příživník.
alespoň
zdánlivou,
nezs
některými
dne, kdy její komunis noval dobrovolně, a že alespoň
Dostal pět let na místě, kde podle slov lidové spra
tická verse pohltila Ni- mezi lidmi, kteří přivo aspekty Chruščovovy hojitelnost.
vedlnosti vědí, jak zacházet s lidmi, kteří se štítí
Nepřekvapuje
proto,
práce.
kitu Chruščova, se zasta dili jeho pád, byli také vlády.
Záznam leningradského procesu s Brodským, který
Brežněv i Kosygin za- že je kremelský převrat
vil na okamžik tep svě jeho nejbližší političtí
ta. Zapomenut byl no přátelé. Co je přimělo tim napadali především na mnoha místech pova se dostal tajně na Západ a byl nedávno otištěn v
americkém časopise New Leader, je po mnoha strán
části Chruščovovy vnitř žován za velké vítězství kách fascinující čtení. Vezměte na příklad v úvahu,
vý ministerský předseda k tak drastické akci?
ní politiky, obviňovali pekingských komunistů že nejtěžším obviněním proti obžalovanému bylo,
v Anglii, senátor z Ari
Osobní ambice se
jej z nepotismu a vy a jejich spojenců ve že svým psaním dost nevydělal.
zony i olympijské sou
ovšem nikdy nedají vy
tváření nového kultu o- světě.
Je jistě fascinující obraz socialistické společnosti,
těžení v Tokiu.
loučit. K jejich úspěšné
Je-li však skutečně která posuzuje člověka přesně tak, jako společnost
sobnosti.
A lidé všude na světě
mu rozvinutí je však v
pravda, že byl spor s kapitalistická — ne podle osobních hodnot, ne podle
se ptali: co znamená
Čínský problém
politice třeba dalších eRudou Čínou hlavním charakteru, ani ne (v případě Brodského) jeho umě
Chruščovův odchod pro
lementů, které by jim po
Hlavním problémem důvodem Chruščovova leckou kvalitou, ale tím, kolik vydělává ročně.
Sovětský svaz, co pro
V souvislosti s leningradským procesem je také
mohly
dopředu. V sovětských
komunistů (Pokračování na straně 2)
komunistický blok a co
zajímavé spekulovat o “parazitech” zašlých dob : o
Beethovenech, Schubertech a Schumanech a o tom,
pro svět, pro nás a pro
proč také oni neskončili s krumpáčem na místě
každého?
patřičném?
Odrešignován
Jsou ještě jiné zajímavé aspekty soudu nad Brod
ským. Nesl mnoho známek soudů “požehnaných” let
Jenom několik týdnů
Stalinových : soudce, který vypadal víc jako žalobce
Českoslovenští stalinisté se vyznačují tvrdošíjnosti. Jedním z nejhlasi než sám žalobce; obžalovaný, který byl zřejmě od
uplynulo od pádu Ni
kity Chruščova, a svět tějších byl F.J. Kolár, který se stal mluvčím "řadových” stalinistů už za souzen dříve, než byl souzen; hlas lidu, který byl
je dále plný dohadů a čátkem tohoto roku (HD 7/64). Koncem září podnikl další ofensivu proti spíše hlasem strany, než lidu atd.
Byly tam však také nápadné rozdíly. Obžalovaný
"revizionistům” v Rudém právu. Zúčtoval v ní nejen s revizionisty, ale
spekulací.
se
nepřiznal a ne všichni svědci souhlasili s lidovou
i s námi.
spravedlností, mozolnatými muži a dojičkami krav
Kolárova novinářská kusí a polemik. Uvítali s Leninovým řádem.
Televizní utkání
akrobacie může autorovi by, kdyby boj proti kul
V Stalinových dobách volali všichni, i nejbližší
Čs. a rakouská televize vysílaly přímým přenosem
vyhlédnuté oběti — ukřižuj ho! V lenin
z pražského Národního musea 105minutovou dis vynést velký úřad — tu osobnosti se vedl mi přátelé
gradském procesu bránili čelní literární kritikové,
kusi mezi čs. a rakouskými politickými osobnostmi, vzhledem k tomu, jaké mo naši stranu a proti básníci
a překladatelé Brodského — básníka, zatímco
umělci a novináři o různých aktuálních otázkách, změny nastaly v Krem jejímu vedení.
strana
soudila
Brodského — příživníka. A věc nej
která vyvolala mimořádnou pozornost. Pražský roz lu. Jestliže neostalinisté
A cítí se oklamáni, podivnější, všichni zase odešli volně ze soudní síně.
hlas ji označil “ne-li za utkání století, tedy nepo
odstranili
Chruščova, když vidí, že v čele ob
Možná, že právě tento fakt je ze všech zajímavých
chybně utkání desetiletí”.
Čs. debatéři měli zřejmě obtížnější úkol. Jejich pak Novotného vedení rody je právě naše stra věcí procesu s Brodským nejzajímavější a nejpouč
odpovědi na mnohé argumenty Rakušanů byly pro vzkvete tisícerými květy na sama, která dnes mu nější.
Nedlouho potom totiž, co v Leningradě soudili
to nepřesvědčivé, nejisté a nepohotové, zvláště když a borci jako Kolár ne sí bojovat na dvou fron
Brodského, soudili v Moskvě Nikitu Chruščova.
se hovořilo o věcech jako Železná opona, nízká ži
votní úroveň v Československu, ostnatý drát a miny zůstanou bez odměny. tách, proti oportunismu Stejně jako Brodský byl Chruščov odsouzen dříve,
na čs. hranicích atd. Přitom bylo zřejmé, že Raku
Ani jestli se to nesta zprava i zleva, proti čín než byl souzen, protože zase, jako v Brodského pří
šané nechtějí hnát věci do krajnosti, aby se mohlo lo, pak lidé Kolárova skému sektářství a dog padě, soudcové byli současně soudci i žalobci. A ja
ko v případě s Brodským našli se i tentokráte svěd
v podobných debatách pokračovat.
matismu i proti Iibera- ci, ne v Moskvě, ale v Budapešti a ve Varšavě, kte
Jaké dojmy mohla debata vyvolat u čs. poslucha druhu se nemají čeho
čů, potvrdil v příštích dnech poslech pražského roz bát, neboť nesouhlasili listickým a revizionistic- ří mluvili pro obžalovaného.
Po soudu v Moskvě přijde ovšem v Chruščovově
hlasu a čtení čs. novin. Rozhlas tvrdil, že “výsle s Chruščovovou linií. kým tendencím . .. "
dek soupeření obou zemí nebude rozhodnut v dis Kolár byl uvězněn za
Bylo by na čase, kdy- případě soud historie.
Historie však soudí jinak, než lidový tribunál v
kusi, ale jen ve skutečném životě, ať už kteráko
liv z obou stran bude schopna poslat v budoucnosti stalinského režimu, ať by někdo z řad politic Leningradě nebo mužové v Kremlu.
sebelepší hvězdy a volit sebedůmyslnější taktiku”. pro to či ono. Ale dnes kých uprchlíků řekl to
“Ty, Nikito Chruščove,” řekne, “předsedal jsi re
Nepřímé doznání porážky čs. debatního teamu pak svědčí: "Páni ze Svo to: odmítáme přijmout žimu, v němž obžalovaní byli odsuzováni dříve, než
je v těchto větách : “My se budeme muset přede bodné Evropy jsou celí komunistickou tezi o ná byli souzeni. Předsedal jsi justici nádeníků a doji
vším odnaučit pravidlům monologu, na který jsme bez sebe, že po letech vratu za každou cenu ček krav. Čím, Nikito Chruščove, jsi se zasloužil a
si za dlouhá léta zvykli a velmi rychle se naučit
kde jsou tvoji svědci?”
pravidlům dialogu, protože otázky, na které bylo vězení pro stranu opět (jak je zcela demagogic
A v davu lidí kolem nastane veliké ticho a teprve
ky stylizována Kolárem) po chvíli vystoupí několik postav — svědci pro
a bude třeba odpovídat, nejsou do značné míry jen pracujeme."
otázkami, které naše partnery napadnou jen tak.
A dále píše: "Perout s představou Václaváku Brodského.
Vyvěrají z argumentů, které jsou připisovány na ka. Tigrid a ostatní emi a Příkopů.
Neboť v tom, domníváme se, spočívá Chruščovonáš vrub mnoha lidmi nejen v Rakousku, ale také
granti už dávno pocho
Kdyby cíle emigrace vo místo v historii: v jeho době strach polevil
v dalších zemích.”
alespoň natolik, že se odvážní odvážili mluvit. -kwKulturní tvorba (č. 40) k diskusi konstatovala: pili, že už nikdy nebu byly omezeny na takový
“Měli jsme dojem, že je u nás víc odborníků schop dou promenovat ani po cíl. bylo by lépe, kdyby
ných odpovídat pohotověji a zasvěceněji. Nemá jistě Václavském náměstí ani se soustřeďovaly na
Published by Fr. Váňa,
smysl oddiskutovávat fakta, která někdy svědčí ve po Příkopech, a jako možnost procházek v ji
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
prospěch jedné strany, jindy ve prospěch druhé.
Printers: Bussau & Co.,
Litovali jsme, že vedení naší diskuse nemířilo k každý tonoucí jako stéb ných překrásných měs
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
zásadnějšímu koncepčnímu výkladu.”
FEC la se chytají našich dis- tech. (Pokr. na str. 2)

Ani Václavák, ani Příkopy
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K VÁNOCŮM: ČESKÉ KNIHY

OTŘESY V EVROPĚ
V útery 3. listopadu se slaví v Austrálii svátek na počest kobyl. Mnozí
občané zde budou považovat za nesvědomitost, že Američané znesvětí právě
ten den volbou nového presidenta. V Sovětském svazu a ve Velké Británii
došlo v minulých dnech ke změně vlády. Doufejme, že "do třetice všeho
dobrého” se změní vláda někde jinde než ve Spojených státech.
Změna v Británii
va o čínské bombě přija Chruščovova politika se
Strana práce, která vy ta celkem klidně a bez stala v posledních letech
hrála volby mizivou vět vzrušení, a poukazuje se příliš přízemní a příliš
šinou několika parla všeobecně na to, že to průhlednou; jeho koexis
mentních křesel, se před bude trvat ještě řadu let, tence se Západem se zdá
volbami zavázala k něko než se čínská bomba sta la mnoha soudruhům tro
lika podstatným změnám. ne skutečným nebezpe chu příliš opravdová a
V domácí politice je to čím pro svět. Bylo by jeho neshoda s Čínou
především znovu znárod však bláhové, kdyby rovněž tak.
nění ocelářského průmy chom se tímto nemístným
Otevřeně kritický po
slu, který v poválečných optimismem nechali uko stoj satelitů a západních
lébat
do
pokojného
spán

letech prošel už jednou
komunistů ke změnám v
etapou znárodnění, pak ku. Obávám se, že jader Moskvě je však něčím
né
zbraně
v
rukou
Číňa

odnárodnění a teď mu
novým v dějinách komu
hrozí znovu znárodnění. nů by mohly znamenat nismu. Budoucnost uká
konec
této
civilizace;
oV zahraniční politice bu
že, zda toto sémě, tento
de Británie aktivně pod tázkou zůstává jenom
levoboček
demokracie,
jak
brzy?
porovat přijetí Číny do
který Chruščov bezděky
Spojených národů. Až se Chrušěov v propadlišti zasel, vzejde, či zda bude
jednou Čína do OSN dos
potlačen.
dějin
tane, což se zdá být je
Jižní Rhodésie
Tři
dějství
vývoje
mo

nom otázkou času, uvidí
V postoji k Jižní Rhome, zda je nějaký rozdíl derního komunismu je
mezi Čínou v OSN a Čí možno označit třemi jmé désii se britská politika
ny: Lenin, Stalin, Chruš- po volbách nezměnila.
nou mimo OSN.
čov. Teprve později bude Vznikne-li ve východní
Čínská bomba
možno s jistotou říci, zda Africe nová “Jižní Afri
Během několika ho jsme svědky počátku čtvr ka”, ve které bílá menši
din po výbuchu bomby tého - dějství, či zda dvě na bude vládnout barevvlastní vyroby psal sou figurky před oponou udruh Ču-en-lai hlavám poutávají pozornost obe
několika států a navrho censtva, zatímco v zákuli
val konferenci velmocí sí se bojuje o to, kdo bu
včetně Číny o atomovém de hrát hlavní roli v
(Pokračování se str. 1)
odzbrojení. Lze si před příští scéně.
stavit, jakou prestižní, ce
Je jistě celá řada dů pádu, pak na jeho strůj
nu by podobná konferen vodů. proč byl Chruščov ce čeká nepříjemné pře
ce pro Čínu měla, kdyby sesazen: rozkol světového kvapení. Příčiny toho
ostatní velmoci toto po komunismu, neúspěch je
zvání neignorovaly. V ho zemědělské politiky, sporu jsou totiž daleko
západním světě byla zprá- koexistence se západním hlubší než jenom vzá
světem, důraz na spotřeb jemné nepřátelství mezi
ní průmysl, soustředění Chruščovem a MaoceSWISS TRAINED
moci v rukou jednoho
člověka - o tom všem bylo tungem.
WATCHMAKEKS
popsáno mnoho papíru a
Reakce v Evropě
K.
Ebn er
vysloveno mnoho dohadů.
22 Hunter St. — Sydney Diktátoři zpravidla trvají,
Některé zprávy tvrdi
tel. BL 3970
dokud jejich politika bu ly, že moskevští "emirácí hromem revoluce a
19 York St.
přináší stále něco nové saři” už odjeli do Pe
(vchod z Wynyardu)
ho
a
neočekávaného. kingu, kde mají urovnat
a zahladit staré spory.
Ale zatím co na východ
od Moskvy je činěn po
kus o zacelení jedné hlu

né většině, stane se to
tentokráte bez souhlasu
a proti vůli anglické vlá
dy. Možnost nějakého
kompromisu je čím dál
tím méně pravděpodob
ná.
Zemětřesení
Střední Evropa se otřásla. Doslova. Zemětře
sení, které zasáhlo roz
sáhlé oblasti Českosloven
ska, Maďarska a Rakous
ka, je v této síle zjevem
naprosto nezvyklým. Stře
dozemní oblast, kde vloni
došlo k mnohem silněj
šímu zemětřesení v Ju
goslávii, je mnohem ná
chylnější k zemětřesení
a sopečným výbuchům
nežli stará, solidní střed
ní Evropa. Podle zpráv
byly škody naštěstí malé.
Po olympiádě
Japonský ministerský
předseda resignoval. De
mokracie v Japonsku je
poupě nové a citlivé a
i když se jedná o změnu
osob a nikoli stran, změ
na v dosavadní zahranič
ní politice Japonska není
vyloučena.
-et

Vrba: Myslivcův rok 17s, Jirásek: Proti všem 23s,
Psohlavci 11s, Skaláci 10s, Staré pověsti české 14s,
Němcová : Čertův švagr 6s, Čech : Ve stínu lípy 17s,
Čapek: Dášenka 12s, Bézruč: Básně 15s, Stone:
Žizeň po životě 23s, Voltaire: Panna 32s, PocheJanáček: Prahou krok za krokem 40s, Čapek: Baj
ky a podpovídky 12s, Hawthorne: Šarlatové písme
no 15s, Sinclair Lewis : Elmer Gantry 21s, Horák,
il. Lada : Český Honza 24s, Vančura : Tři řeky 11s,
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 lis, Hugo : Dělníci moře 27s, Lazistaa :
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,Balzae : Ztracená iluze 26s, Vančura:
Markéta Lazarová 24s, Světlá: Nemodlenec 16s, Lan
ger: Bronzová rapsodie 12s, Syrovátka: Bajky dětem
14s, Zátopkovi vypravují 32s, Nezval: Šípková růže
10s. Baar: Skřivánek 10s, Maupassant: Mont-Oriel
13s, Verne: Ledová sfinga 24s, Plastická mapa Čes
koslovenska 31s, Verne-Laurie: Trosečník z Cynthie
15s, Neff: Veselá vdova 17s, Klosterman: Mlhy na
blatech 18s, Oskarson: A nad úžinou mráz 17s,
Trioletová: Milenci z Avignonu 12s, Vachek: Muž a
stín 17s, Maupassant: Slečna Fifi 17s, Česká ku
chařka 49s - psaná anglicky 50s a mnoho jiných,
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Začátek třetí etapy

-Naše rovyS = G/2. T2 = CHRUŠČOV
Ve shodě se zákonem s = g/2. t2, na zá
kladě jeho poznání a využití, může vzniknout
pro člověka krásný, estetický jev. Kupř. volný
pád letadla zakončený nějakou estetickou figu
rou při letecké akrobacii, při skoku do vody,
při skoku na lyžích atd. Všechny tyto případy
vyjadřují panství člověka nad přírodou a nad
sebou samým — jeho svobodu... To znamená,
že ke vzniku krásného jevu, v našem případě
letecké akrobacii, nestačí jenom zákon pádu.
Ten sám o sobě není nikterak krásný. Musí
tu být ještě člověk a jeho svoboda a panství
nad zákonem... Panství a upevňování člověka
v přírodě a ve světě si ale nelze představit jako
panství dobyvatele v cizí zemi. Dojde-li kupř.
k pádu člověka proti jeho vůli, dojde-li k
tomu, že zákon přírody s = g/2. t2 působí
proti němu, člověk se zraní nebo zabije. Ta
kový případ je výrazem lidské nesvobody. Člo
věk tu není pánem přírody, jeho svoboda je
anulována, příroda je pánem člověka a on je
jím otrokem. Proto v tomto případě hovoříme
o jevu ošklivém, nikoli krásném.
L. Oravský : Umění a problém krásna, Dům
kultury a vzdělání, Hradec Králové, 1963.

ní. Ostatní komunistic
ké strany v západní Ev
ropě rovněž vyjádřily
svůj odpor.
To všechno jsou úka
zy výjimečné důležitosti.
Poprvé v historii komu
nistického hnutí odmí
tají komunistické strany
mimo Sovětský svaz bez
výhradně potvrdit změ
nu
kormidelníka
v Kremlu. Poprvé se
částečně staví na stranu

svrženého vůdce.
Třetí etapa
Důvody jsou celkem
jasné. Nikdo z nich se
nechce bez odporu vzdát
rozšířené autonomie, kte
rou jim Chruščovova
vláda povolila.
Brežněv, K o s y gin,
Suslov a armádní vůd
cové Sovětského svazu
možná viděli v Chruščovově
"benevolenci”

ANI VÁCLAVÁK, ANI PŘÍKOPY

"Jsou zklamáni, pro
(Pokračování se str. 1)
tože nejsou schopni po
Bylo
by
dobře,
kdyby
boké trhliny v komunis
chopit logiku té skuteč
tickém bloku, na západ bylo řečeno, že myšlen
nosti, že ani v Sovět
ka
návratu
na
americ

od ní je slyšet praskání
ském svazu, ani u nás
kém
tanku
byla
dávno
trhlin nových.
křivdou postižení sou
opuštěna
ve
stínu
ato

Představitelé většiny
druzi na stranu nezaevropských satelitů vy mové hrozby celému

jádřili překvapivě otev
řený nesouhlas s Chruščovovým odstraněním.
Delegace francouzských
komunistů dorazila do
Moskvy, aby na místě
vyjádřila své znepokojeChutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY
K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-275 2

hlavní důvody rozkladu
komunistického imperia
a snažili se jej zastavit
drastickým
opatřením.
Může však být, že do
sáhnou pravý opak.
Rána na východě je ne
zhojitelná a na západě
otevřel jejich zásah rá
ny nové. Mnoho věcí
nasvědčuje tomu, že
Chruščovovo odstranění
nezpomalilo, ale urychli
lo rozklad kdysi jednot
ného
komunistického
bloku.
- kw -

světu.

Československá emi
grace - jako kterákoli
jiná emigrace - mě l a
větší možnost změřit
velikost a hloubku dneš
ního konfliktu natolik,
že by nikomu z nás ne
napadlo měřit osud Čes
koslovenska osudem ce
lého světa a domnívat se.
že řešení dnešní krize v
Československu lze od
loučit od celkového ře
šení.
Kolár dále pyšně po
znamenává, že reakcio
náři jsou zklamáni tím,
že oběti stalinismu do
sud pracují pro komu
nismus. Píše :

Laca Novomeského je
spíš na škodu tomuto
hnutí za svobodu.
Kolár dále píše : "Peroutkové dnes zuří, když
zvůli u nás napravuje
me, a označují "logiku
nevřeli, a že ji nikdy komunismu” za "logiku
neopustili . . .”
teroru”.”
Peroutka neperoutka,
Ať je tu řečeno ales
jedno
je jisté : dokud
poň tolik, že je známo,
komunisté
nevyčistí svůj
že kdykoli komunistická
chlév od mrvy, hnijící
strana mluvila o demo
kracii, měla na mysli tam od doby, kdy ge
"vnitrostranickou demo nerální tajemník strany
byl odsouzen jako vykracii”, demokracii pro
zvědač, a s ním větší
členy strany, nikoli pro
část
vlády, dokud komu
lid.
nisté nezačnou revidovat
Takže když perzekucí procesy s demokraty,
postižení soudruzi dnes které předcházely proce
osvědčují stálost ve ví su se Slánským a jeho
ře, neznamená to, že jde soudruhy, potud bude
o lidové hnutí, ale o in- platný výrok o "logice
dividualistickou reakci teroru”.
jednotlivců uvnitř KSČ.
Vždyť to nakonec zpl
Je ostatně zřejmé, že na vystihuje plnomoc
komunistických
např. komunistická stá všech
lost ve víře u takového vlád do roku 1964. -tp-
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ČESKOSLOVESKO VE ZKRATCE
— Na radiochemické kon
ferenci v Liblicích se ukázal těžko vysvětlitelný
fakt, že Československo,
které bývalo tak bohaté
na radioaktivní rudy,
dnes kryje domácí pro
dukcí jen asi 40% své
spotřeby.
— V Praze zemřel známý
grafik Karel Vik ve vě
ku 83 let.
— Pro spolupráci s Ges
tapem byli v Praze od
souzeni: J. Nachtman na
14 let žaláře, M. Hanuš Hnát na 10 let a J. Ve
selý na 8 roků žaláře.
— Rakouský president dr.
Adolf Schärf dostal od
místního národního výbo
ru obraz města Mikulova,
kde se narodil.
— Na hoře Ještědu se
připravuje stavba velké
ho hotelu, který bude
mít tvar kužele. Bude
tam též 88 m vysoká věž
televizní vysílací stanice.
Projekt má být hotov v
roce 1969.
— V Praze zemřela přednostka národopisného od
dělení Národního musea
v Praze dr. D. Stránská.
— U Ždákova nedaleko
Orlíka byla zahájena
stavba ocelového mostu,
který bude mít jediný
oblouk, dlouhý 330 m.
— ČSSR nabízí k odstře
lu cizincům 15.000 jelenů,
80.000 srnčího, 40.000 ba
žantů atd. Již dříve byli
odstřeleni 3 medvědi, kus
za £350 nebo $1.000.
Každá rána na srnčí sto
jí $10, při pouhém zra
nění musí střelec zaplatit
$30. Honební lístek stojí
$15 a ubytování ve stát
ním zámku $20 denně.
— Kromě Rudého práva,
Pravdy a Uj Szó budou
vycházet od 1. ledna příš
tího roku v pondělí též
Lidová demokracie, Svo
bodné slovo a Čs. sport,
na Slovensku přibude k
dosavadním třem ponděl-

níkům ještě Čs. šport.
Některým časopisům byl
na příští rok povolen zvý
šený rozsah a náklad.
— K 20. výročí bitvy u
dukelského průsmyku se
konalo poblíž shromáždě
ní, na němž měl hlavní
projev předseda Národní
ho shromáždění Bohumil
Laštovička. Pět účastníků
karpatsko - dukelských operací dostalo od Novot
ného Řády rudé hvěz
dy : J. Novák, pplk. A.
Kolarík, V. Bodnár, pplk.
M. Kovtan a pplk. D.
Slavkovský.
— K cestám mezi Česko
slovenskem a Jugoslávií
není nadále třeba žádat
o udělení viza.
— Spisovatel a sběratel
folkloru J. š. Kubín se
dožil 100 let a byl jme
nován národním uměl
cem.
— Letos zahynulo ve Vy
sokých Tatrách 7 horo
lezců.
— V Československu, Ra
kousku a Maďarsku bylo
27. října zemětřesení,
které trvalo v některých
místech až 8 minut. V
Bratislavě i v některých
jiných městech způsobilo
paniku, avšak větší ško
dy nejsou hlášeny.
— Zaměstnanci sklárny
Borské sklo n. p. převzali
na slavnostní schůzi, ko
nané k 50. výročí založe
ní této nej starší české
sklárny, Řád práce.
— Novým čs. velvyslan
cem v Alžírsku je dr. Bo
humil Verner. Dřívější
velvyslanec dr. B. Švest
ka “byl pověřen jinými
úkoly”.
— Podle vídeňského lis
tu Die Presse se pražské
mu arcibiskupu Berano
vi podařilo poslat Vati
kánu dopis, jak to potvr
dila italská agentura AN
SA. Arcibiskup v něm lí
čí podmínky svého nuce
ného pobytu v Radvano-

Hospodářské problémy ČSSR

Cesty nemohou být rozličné

vě a vyslovuje přání, aby
se mohl zúčastnit třetího
zasedání vatikánské
Napsali jsme před časem, že se (vzrůst československého hospodářství v
ho koncilu. Zároveň pro- posledních několika letech podstatně zpomalil. Československý průmysl byl
sí o informace, jaké úmysly má Vatikán ohled po léta budován s ohledem na potřeby dovozu jiných států, zejména SSSR,
ně jeho osoby. Die Presse ostatních satelitních států a nových, vyvíjejících se států v Asií a v Africe,
píše, že arcibiskup Beran a nikoliv s ohledem na potřeby vývozu v zájmu Československa nebo do
dostal již pozvání státní konce s ohledem na potřeby domácího trhu.
ho sekretáře Cicognaniho
Podle J. M. Michala (Centrál Plannig in Czechoslovakia) dosáhla např.
na koncil, ale jeho žádost
o povolení výjezdu do výše čs. ivývozu v rámci hospodářské pomoci jiným státům v letech 1956 Říma byla Prahou zamít 57 přibližně hodnoty $40 na obyvatele, což je téměř třikrát více než
nuta. S plnou rehabilitací hodnota hospodářské pomoci poskytnuté Spojenými státy nebo Sovětským
arcibiskupa Berana se v
blízké budoucnosti nedá svazem, jejichž hodnota per capita činila pouze $16 a $14. (Tyto číslice
počítat.
nezahrnují vojenské dodávky). Nelze při tomto srovnání zapomenout na
— V Praze se konalo za to, že americký vývoz v rámci hospodářské pomoci je převážně vývoz pře
sedání evropského oblast bytků, a že je jedním z prostředků k udržení stability celého americké
ního komitétu Světové ho hospodářství, cpž se pochopitelně nedá říci o sovětském a tím méně
zdravotnické organizace,
kterému předsedal mi ještě o čs. hospodářství.
nistr zdravotnictví J.
ce, a i tento tesklivý do
V Československu eZměny ve struktuře
Plojhar. Konferenci po xistuje chronický nedo
datek skrývá v sobě ješ
pracujících
zdravil též předseda vlá
tě zrnko neopodstatně
dy Lenárt, který uvedl statek spotřebního zboží,
"Ročníky mládeže, ného optimismu.
mj., že od roku 196® ne ale přitom, jak přiznal
byl v ČSSR. zaznamenán sám ministr R. Dvořák které budou v budou Převod pracovních sil
ani jediný případ dětské v září tr., se celkový cích letech dorůstat do
obrnyV tomto směru jsou
rozvoj národního hospo produktivního věku, bu
— Příští .rok má začít
dou mimořádně málo
stavba 520 km dlouhého dářství zpomalil a jeho početné,” postesklo si informace čs. tisku vel
mi mlhavé.
Člověka
plynovodu z Ukrajiny do efektivnost se snížila.
Rudé právo 26. září tr. však poněkud zamrazí,
Bratislavy.
Potíže plánovací ko
"V důsledku ... yý- přečte-li si v Rudém
— Ve schůzi Národního mise. které vyplývají z
shromáždění prohlásil mirazného vstřebávání právu z 25. září toto :
nistr A. Neuman, že v tohoto stavu, jsou v pod hlavně doplňkových
"Vzhledem k tomu,
průběhu retribuce bylo v statě dvojího druhu :
zdrojů pracovních sil že splnění vládou stano
ČSSR přezkoumáno více
než 130.000 případů. Od- a/ zásadní změny v hos (ženy z domácnosti, o- vených úkolů ve snížení
souzeno bylo více než podářské teorii a praxi soby se sníženou pra aparátu bylo v řadě re
33.000 osob, z toho k třes- a s nimi související pře covní schopností atd.)
sortů
odkládáno . . .,
tu smrti 319 a k odnětí orientování celé struktu lze
předpokládat, že odmítla vláda předlože
svobody na doživotí. 817
zbytky kádrových zdro né návrhy resortu na úosob. Ve stíhání váleč ry čs. průmyslu,
ných zločinců a jejich po b/ potíže, které bude jů se rychle vyčerpají a pravu plánu práce a
mahačů se pokračovalo i musit čs. hospodářství a v letech 1966 - 1970 se
po skončení retribučního čs. průmysl vyšetřit bě tento přírůstek sníží na usnesením z 20. května
1964 uložila státní plá
soudnictví podle obec
ných předpisů trestního hem příštích let bez o- polovinu. Tím i přírů novací komisi provést
práva. Vláda navrhla zá hledu na to, kterým smě stek výroby, který již pro jednotlivá odvětví
kon, kterým se vylučuje rem se bude hospodář dnes zajišťujeme z pře
promlčení trestního stí ský (a politický) vývoj važující části (as neval konkrétní snížení plánu
práce a mzdových fon
hání nejzávašnějným úspěchem, - pr.) dů o část připadající na
ších trestných činů proti ubírat.
míru, válečných trest
Do této druhé kate růstem produktivity prá stanovené snížení stavu
ných činů a činů proti gorie patři některé pro ce, bude záležet téměř aparátu.”
lidskosti spáchaných ve
výlučně na tomto kvali
prospěch nebo ve služ blémy, jimiž se zabýval
Podobá se to vyhláš
bách okupantů. FEC/Č v poslední době čs. tisk. tativním činiteli růstu, kám pánů říšských pro
jehož základem je tech
tektorů neblahé paměti
nický rozvoj.”
jako vejce vejci.
Nevyužité stroje
Zásadní změny
Na druhém konci
Leč vraťme se k zá
přešly roky, a je zásluhou naší strany, že Slán
těchto potíží je velikost
ský byl z tohoto strašného obvinění očištěn. Ale
"trvale nevyužitých stro sadním změnám v náro
vy jste byla ženou Jana Švermy. Co jste si vy
jů, zařízení a materiálu.” dohospodářské teorii a
myslela o tomto obvinění a co si o něm myslíte
Práce ze 17. září tr. praxi. Kterým směrem
dnes?”
konstatuje, že v letech se dnes bude čs. hospo
Švermová: “Slyšela jsem o tomto obvinění a
od počátku jsem ho odmítala. Začalo se o tom
1962 - 63 provedl "Všu- dářství ubírat, aby vy
povídat hned po osvobození. Měla jsem však
dybyl”
prověrku ve bředlo z neutěšeného sta
vždy před očima ten Slánského návrat ze Slo
(Pokr. na str. 9)
2.113
závodech
a nalezl vu?
venska, to, jak těžko se mu hovořilo právě o
nevyužité stroje, zaříze
tom, že se vrací sám, takže jsem pevně věřila,
že je vyloučené, aby byl neudělal všechno, jen
ní a materiál v hodnotě
aby tomu zabránil. Potom při procesu chtěli,
1.128 miliónů Kčs. Letos
abych vystupovala v tomto smyslu proti Slánské
"Všudybyl”
opakoval
mu. Odmítla jsem. To jsou taky věci, kterým
prověrku
v
1.031
závo
člověk buď uvěří, nebo ne, podle toho, jak toho
dech, aby se přesvědčil,
člověka pozná, podle toho, co si myslí, že by ten
člověk mohl udělat. Já jsem Slánského znala.
jak se plní usnesení vlá
Byl to člověk uzavřený, který nedovedl vylézt
dy z roku 1963, které
ze své ulity. Do strany se dostal jinými cesta
ukládalo ministrům lik
mi než my — méně citovými, studoval ekono
vidovat stroje a zařízení
miku, národní hospodářství. Lidé, kteří s ním
přicházeli do styku, měli dojem, že je uzavřený,
nevyužité k 1. říjnu 1963
odměřený, nepřístupný. Znamená to však, že je
do 1. března 1964, a zjis
to zlý člověk? Když jsem teď byla v Podbretil,
že v této necelé po
zov.ej, přicházeli ke mně lidé a říkali mi: “Ne
lovině závodů dosáhly
věř, soudružko, Slánský byl dobrý člověk, on za
to nemůže.” Mysleli si, že mě o tom musí nevyužité hodnoty výše
přesvědčovat — a mne to bylo tím milejší, že
652,272.000 Kčs.
jsem nepřesvědčovala já je, ale oni mne.”
STŘEDISKO
"Mnoho k lepšímu se
Ještě se dočkáme doby, že dřívější “vrah,
PÁNSKÉ MÓDY
tedy v hospodaření se
podvodník, vyzvědač atd. atd.” bude prohlášen
Acland St, St. Kilda
stroji a zařízeními ne 164
za komunistického svatého!
FEC
Víc.
tel. 94 2250
změnilo,” dodává Prá-

“Slánský byl dobrý člověk”
Případ Rudolfa Slánského je ,pro čs. komunis
tický režim stále ještě “horkým bramborem”,
kterého se dosud každý dotýkal velmi opatrně
a o němž se dostávaly zmínky na veřejnost jen
velmi zřídka. Především hlava státu má mimo
řádný zájem na tom, aby plná pravda o pro
cesu se Slánským a jeho druhy zůstala “u le
du” tak dlouho, dokud to jen okolnosti dovolí
a aby se rehabilitace osob popravených nebo
odsouzených do žaláře, musí-li už k ní dojít,
děla způsobem co nejnenápadnějším.
Tím větší zájem musí vyvolat interview, kte
rý s jednou z rehabilitovaných obětí čistek, s Ma
rií Švermovou, měl Ladislav Mňačko a který uveřejnil ve svém 40. čísle bratislavský Kultúrny
život. Švermová mluví o Slánském docela otev
řeně, když popisuje, jak se dozvěděla o smrti
Jana Švermy :
“Vracela jsem se do Moskvy a chtěla jsem
se s každým přivítat v náladě tak radostné, v
jaké jsem byla sama. Každý se mi však vyhý
bal, nikdo se mi nepodíval do očí. Najednou se
otevřely dveře a vstoupil Slánský, takový zbída
čený, že jsem ho skoro nepoznala. Položil mi ru
ku na rameno a povídal, že se Jan nevrátí.
Rozumněla jsem tomu nejprve tak, že se nevrá
tí hned, v těchto dnech ...”
“Paní Marie, je tu taková bolestná otázka.
Když nechcete, nemusíte na ni odpovídat. V ob
dobí deformací a překrucování historie obvinili
Rudolfa Slánského, že má podstatný podíl na
smrti Jana Švermy. I já, i mnozí jiní psali a
vyjadřovali se v tomto smyslu. Od těch dob
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Svoboda slova
a pád Chruščova

Ke "Dni čs. tisku” : Konfrontace se skutečnosti

Komise nevyvrací, že technicky bylo možné za
střelit presidenta také odjinud, než zpráva uvádí
Krátce před pádem Nikity Chruščova se slavil v Československu "Den československého tisku”.
Rovněž svědectví o počtu ran mají několik va
riant ... Činnost pravicových teroristických organi Noviny použily této příležitosti k předhánění se v objevech, jak čas vše změnil, jaká je tam ted’
zací v Dallasu, které Kennedymu veřejně vyhro demokracie, svoboda, jaká volnost slova.
žovaly, zpráva přechází konstatováním, že místní
"Minuly časy, kdy si naivnější čtenáři představovali, že pro všechny noviny existuje jedna re
úřady si jí byly vědomy a dva dny před návštěvou
vydaly varování, že “policie nedovolí žádné nepří dakce, protože všechny si byly podobné šedí, nudou a frází. Minuly časy, kdy posluchači roz
stojné chování během presidentova pobytu”. — Nej hlasu a diváci televize spěšně otáčeli knoflíkem, jakmile z ampliónu zaznělo mluvené slovo”, jásal
nápadnější a nejdůležitější okolností, která značně Stanislav Budín v Literárních novinách z 19. září tr. a pokračoval :
znehodnocuje hodnověrnost zprávy, je naprostá ne
".....Nikdo nepopře, že ve srovnání s dřívějšími lety se dosáhlo obrovského pokroku ... Tisk
schopnost komise najít motivy údajného Oswaldova
zločinu. Ani jednou větou, ani jediným slovem se nejen propaguje, ale také informuje, stále lépe a poctivěji. Kritika je odvážnější a také odpověd
nější. Diskuse jsou zajímavější a hlubší. O četných televizních a rozhlasových pořadech, o mno
komisi nepodařilo dokázat, že Oswald měl důvod
střílet na presidenta, nebo že ho nenáviděl, nebo ha článcích v tisku lidé zaníceně debatují druhého dne na pracovišti, doma, nebo v hospodě...
že nesouhlasil s jeho politikou. — Zpráva se ani Dobře si uvědomujeme, že tento pokrok nespadl s nebe, ani nebyl způsoben náhlým procitnutím
nesnaží objasnit, proč komisi trvalo přes 10 měsíců,
než byla sto vydat tento dokument, ačkoli podle zakopaných novinářských talentů. Souvisí s celkovým společenským ovzduším, které se vytvořilo
vylíčení všech okolností kolem atentátu bylo vy po XX. sjezdu KSSS a u nás po XII. sjezdu KSČ. Souvisí s rozvojem socialistické demokracie,
šetřování prakticky skončeno už počátkem letošního v níž jsou sdělovací prostředky nesmírné důležitým nástrojem řízení společnosti v duchu stále
roku a “všechno bylo jasné”... Ani úloha Oswalvětší svobody a lidovlády . ..”
da, ani případ Rubyho nejsou... objasněny tak, aby
I obvyklá komunistic svědčení přitakávat a dě zvaném
"Demokracie, tam lidé žijí v naprosto
mohly uspokojit americkou a světovou veřejnost.
Rudé právo, 28. září 1964 ká sebekritika přizpůso lat věci, které nepovažu její kritika a perspekti bezprávném postavení.
bila tón, aby oslavila ny je za dobré. Oba přesta vy" (Rudé právo 22. Poukazujeme však na to,
NEJVYŠŠÍ SOUD SI STĚŽUJE,
že pro velkou část oby
nější svobodu. Typické nou bojovat za pravdu, 9.):
ŽE SI LIDÉ VÍC STĚŽUJÍ
"Naši odpůrci nepo vatel těchto zemí . .
je doznání redaktorky a toho nám musí být lí
Vážnou překážkou dalšího prohlubování dozorové Hely Volanské, uveřej to. Neúprosnost a kru važují vůbec naši společ mají výhody demokra
za
demokratic cie velice omezenou plat
funkce Nejvyššího soudu je značný počet podnětů, něné rovněž v Literár tost k těm, kteří měli nost
v nichž se občané domáhají přezkoumáni pravo ních novinách z 19. záři. jiný názor - když už zá kou.”, konstatuje Foj nost. Kritizujeme-li měšmocných soudních rozhodnutí. Proti roku 1957, kdy Volanská se kála z to měrně nemluvíme o těch, tík. "Neexistují prý u ťáckou demokracii, ne
Nejvyššímu soudu došlo kolem 3.000 podnětů, zvýšil
se jejich počet v r. 1963 téměř na 8.000. Tento stav ho, že se na aktivu spi kteří byli odsouzeni v nás žádné individuální jsou naše výtky zamě
vede ke značnému pracovnímu zatížení soudců Nej sovatelů v jednapadesá- zlopověstných procesech svobody, není u nás řeny proti samotným de
vyššího soudu. Značné množství stěžovatelů je z řad tém roce v Bratislavě - přináší své plody. To místa pro soukromou mokratickým zásadám,
kverulantů, kteří se neustále domáhají změny soud zúčastnila štvanice proti to bodláčí má pevné ko iniciativu, vládne jedna ale na odhalení pokry
ních rozhodnutí, aniž pro to mají dostatek práv
ních nebo věcných důvodů. — V důsledku této ne čtyřem členům Svazu řeny a kdykoli může strana. jejíž vůli se tectví a nestoudnosti, s
všichni musí podřizovat, jakou si je přisvojují
příznivé situace soudci Nejvyššího soudu usilovali spisovatelů. K přiznání vystrčit ostny.”
především o vyřízení těchto stížností a podnětů v své viny dodává :
demagogové,
nemající
Ke konci však píše atd.
konkrétních věcech, aniž by se mohli důkladněji
"Byl čas, kdy lidé za plna optimismu : "Uvě
Místo odsouzení dá s lidem nic společného
věnovat vlastnímu hodnocení rozhodovací činnosti
soudů na jednotlivých úsecích a navázat širší osob čali pociťovat druh stra domělý komunista už váme přednost faktům. a budující naopak své
ní kontakt s podřízenými soudy, zejména se soudy chu, který předtím ne dnes vidí tyto souvislos Víme, co pro osudy privilegované postavení
krajskými a jejich presidii. Nejvyšší soud proto v znali : strach myslet. Za ti a proto by se nikdy prostého člověka zna na podřízenosti pracují
současné době navrhl ministru spravedlnosti opatře takových okolností lidé neospravedlňoval : nevě mená neúprosná moc ka- cích. Kritizujeme tedy
ní k odstranění tohoto nežádoucího jevu.
p i t á 1 u.
Nepopíráme omezené formy demo
Předseda Nejvyššího soudu J. Litera, Rudé právo, reagují různě, na to už děl jsem . . .”
O trochu zmatenou však, že v kapitalistic kracie, abychom ji usku
málokdy máme vliv. A
26. 9. 1964
někdo i reaguje tak, že obhajobu komunistické kých zemích je určitá tečnili v co nejrozvinu
SITUAČKA Z ČS. ŽELEZNIC
se stáhne a uzavře do se "demokracie” se pokouší demokracie, ani bychom tější podobě.”
U pokladny na stanici Benešov u Prahy... chtěl be. Jiný začne bez pře Jan Fojtík v článku na si netroufali tvrdit, že
(Pokračování na str. 7)
jsem si poslední srpnovou neděli v ranních hodi
nách zakoupit 6 jízdenek celých a 2 poloviční do
Domašína. Stojí 15.40 Kčs. Platil jsem stokorunou.
Paní pokladní mi dala rezolutně najevo, že mi
lístky nedá, že si musím sehnat drobné. (Zde znalec
něčí vojenské základny nebo skladiště morového od
Mistře,
poměrů postřehne, že by to byl v tu dobu výkon
hodný kouzelníka.) Na můj podiv reagovala asi je tomu sedm let a pár měsíců, co jsem se pokoušel padu, možná také měřící přístroje ...
... Vy jste psával svá díla brkem, nemýlím-li se.
tak, abych nezdržoval, nezacláněl, prostě od okénka poklonit se Vám ve Stratfordu, ve Vaší hrobce.
vypadl, protože ta velká fronta lidí za mnou chce Byla neděle. Tenkrát se ve Stratfordu sešli umělci Na papíre rozhodně ne tak hladkém, jako umíme
taky kamsi jet. Po této veleuctivosti z její strany z Moskvy s umělci z Londýna a i odjinud, aby v vyrobit dneska. Inkoustem patrně z duběnek. Při
projevil jsem přání pohovořit s někým kompetent divadle, které tam postavili na Vaši památku, za louči domnívám se. My píšeme na psacích strojích.
nějším. “Můžete si běžet kam chcete a stěžovat si hráli hru o Mouřenínu benátském, aby ji zahrál: Několik kopií najednou. Diktujeme do diktafonů.
třeba u ministra.” Jsem občan pořádkumilovný, vě pro potěchu a poctu jedněch umělců druhým, pro Dáváme si to rozmnožit. Rychle. Vysázet. Ještě
doucí, co se patří, nebudu v této maličkosti sou radost z přátelství mezi národy, pro krásu Vaší fan rychleji. Přeložit, rozšířit po světě, ještě rychleji.
druha ministra obtěžovat. Kromě toho jsem si na tazie, pro radost ze života. Protože tak vzácná pří To muší být všechno hotovo ještě dnes, a je to
našich drahách už na všelicos zvykl. Vůbec mi už ležitost není a ani nemůže být na všedním denním ještě dnes. Snad proto, že víme, i když si to neradi
nepřijde, že se tu na nějaké minuty, čtvrthodiny pořádku, bylo nutno výjimečně porušit tradici svá připouštíme, že zítra už po tom pes neštěkne.
Nebyl jste dlouho mezi živými, vážený Mistře.
nebo hodiny tak přísně nehledí. Naučil jsem se tečního klidu anglické neděle. Což všichni učinili
místa, která jsem si ve vlaku vyhlédl k sezení, rádi. Jedinou výjimkou byl starý muž na hřbitově. Dvaapadesát let se dneska považuje za krátký život.
utírat kapesníky, šálami a vším, co mám po ruce, “Nikdy v neděli, pane! Nikdy v neděli” pravil. — Snad tím, že jsme si zvykli počítat s čísly, ne s
a zapomenu-li na to, účet za vyčistění kalhot či “Ale v divadle hrají přesto, že je neděle,” namítl hodnotami. Napsal jste spoustu her pro více než
celého obleku hradím z vlastních prostředků. Při jsem. “Mají patrně své důvody, pane. Já však ne 800 postav. Málokdo to uměl tak dobře jako Vy.
cestování “všechno své s sebou nosím” včetně ruč mám žádného důvodu, abych porušil stanovený řád Hádáme se dneska, jestli jste to napsal sám. Nebo
jestli vás bylo víc. Byli bychom rádi, kdybychom
níku a ostatních propriet. Snažím se jezdit tiše, ba pane. Dobrý den, pane.”
A tak mi nezbývá, nemaje jiné příležitosti, než si mohli zjistit na beton, že jste nebyl sám, který
nepozorovaně a taky neprovokuji jako onen pán,
který si bezostyšně zapálil cigaretu ve voze pro abych Vás obtěžoval tímto dopisem a svěřil Vám psal. Že vás bylo víc. Byla by to útěcha, protože
nekuřáky a byv průvodčím upozorněn na nepřístoj alespoň část toho, o čem jsem chtěl s Vámi ho jestli jste to svedl sám, pak nezbývá než smutně
nost svého chování, odpověděl klidně: Promiňte, vořit. Chtěl bych Vám vysvětlit, proč jsem si do přiznat, že nikdo z nás není tak nadaný jako Vy,
ani tak pilný, ani tak chytrý, ani tak podnikavý,
já už tady v tom voze nemám být, já už mám být volil vztáhnouti ruku po jednom z Vašich děl.
Zalíbilo se mi v Jindřichu Čtvrtém. Po mnoho ani tak trpělivý. A nesmrtelný. Pravda je, že z
čtvrt hodiny v Praze. — Teď abych se ještě strachy
třásl, nebudu-li mít drobné, že nikam nepojedu... let jsem si hrál s představou, že Falstaff, tak jak touhy po nesmrtelnosti si dovedeme lépe poradit
ho zhmotnil do lojové koule plné dětských roz s nemocemi, nežli si uměli poradit Vaši vrstevníci.
M. Gottlieb, Kulturní tvorba, 10.9.1964 jste
marů a stařeckých choutek, zasloužil by si více Není však pravda, že se nám podařilo odstranit
pozornosti dnešního diváka. Že by mu polechtal pověry a bludy, které lomcovaly Vaší dobou. Po
O DOJMECH Z CIZINY
bránici a ponoukl jej k přemýšleni. A náš dnešní veliké námaze bojů Osvícených proti Neosvíceným
Vrátil jsem se po dovolené se smíšenými pocity. divák má obojího velice zapotřebí. Tím více, čím se nám podařilo staré pověry nahradit novými ...
. .. Kdybyste dnes psal hry, vážený Mistře, našel
Vystoupil jsem na Hlavním nádraží, rozhlédl se méně má času, na rozdíl od diváka ve Vašem di
byste potřebné postavy se stejnou snadností jako ve
kolem sebe a vzpomněl na berlínský Bahnhof nebo vadle.
Vážený Mistře, od té doby, co jste nás opustil, své době. Nájemných vrahů je stále dostatek, pona nádraží v Curychu, na vlaky svítící čistotou a
dojíždějící na vteřinu přesně ... Opravdu se mi zdá, svět se zmenšil a času ubylo. Těžko byste dnes na mlouvačů nadbytek, mužů lačných moci, úslužných
že jsem neviděl nikde tak strašné chodníky jako lezl ostrov ne příliš daleko od Malty, kde by Ka- katů, donašečů, dvorních šašků bez moudrostí i s
v Praze, nikde tak nedostatečně označené silnice libán a Prospero byli jedinými představiteli silného moudrostmi, kuběn, kurev, nafrněných paniček, jen
pohlaví pro křehkou Mirandu. A kde by se zastavil sáhnout, Mistře, jen tak na dosah Vaší ruky a mů
jako u nás ...
V. Fuchs, Pražský rozhlas, 27.9.1964 čas třeba jen na minutu. Nalezl byste tam buď žete si vybrat. Poctivých a statečných a věrných,

Vážený pane Shakespeare !
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Brian Gardnert: Ztracená hodina - tragedie r.1945. (The Wasted Hour). Cassell & Co., Londýn.

První rok atomového letopočtu
16. srpna 1945 povstal v britské poslanecké sněmovně vůdce oposice Je
ho Veličenstva Winston Churchill ke své první řeči v nové úloze : "Ani
jedna hodina nesmí být ztracena, ani jeden den nesmí být zmařen.” Ráno
toho dne kapitulovala císařská japonská armáda po dvojím výbuchu ato
mové bomby v Hirošimě a v Nagasaki. Nacistické Německo vzdalo boj
před čtvrt rokem. President Truman opatrně rozplétával nitky mezinárod
ní diplomacie a starý známý "Charlemagne” de Gaulle měl právě mladis
tvý záchvat velikosti. A za několik měsíců po Churchillově varování začala
pomalu sjíždět Železná opona mezi západní a východní Evropou, západní
spojenectví se měnilo ve vyložené nespojenectví, Stalin si mnul ruce, a
místo vytouženého míru se koncem roku začal vynořovat přízrak dlouhé
studené války. Americký Time z 20. srpna 1945 napsal věštecky : "Nový
politický věk, který začal v Hirošimě, se rozpadne na dvě části : na léta,
ve kterých atomová bomba zůstane výhradním vlastnictvím tří těsných spo
jenců, Spojených států, Anglie a Kanady, a na léta, v nichž ji ostatní
národy vyrobí... Vznikl nový prostor, bohatý nadějemi, děsivý neznámým
nebezpečenstvím. Dveře, které zapadly za lidstvem v Hirošimě, se zavřely.
Nebylo jiné volby než tápat vstříc atomovému věku . ..”

Gardnerova historie
atomového roku jedna
je především záslužná
proto, že prokazuje, jak
rychle zapomínáme sou
časnou minulost.
Kdokoli čeká, že se
skutečně dozví, proč rok
1945 byl rokem tragedie
lidstva, bude přirozeně
zklamán. Ještě dlouho
bude trvat, než se najde
historik, který bude mo
ci, padni komu padni,
mluvit o událostech ro
ku 1945.
Gardnerovi je však
ke cti, že kromě ctižá
dostivého názvu dal své
knize střízlivou, i když
ne objektivní náplň.
Navíc je to kniha velmi
čtivá.

Po Gardnerově knize
o válce v německé vý
chodní Africe a o bitvě
na Somně za první svě
tové války, které obé
trpěly přílišným směstnáváním detailů, které
čtenáři spíš zastiňovaly
hlavní terna, je jeho
"Ztracená hodina” nadlehčena, pročesána a
zhuštěna.
Snad vadí, že je až
příliš "nadlehčena”. To
vede často k nebezpečným
zjednodušením.
Budete-li chtít v jedné
větě vědět, proč se stal
rok 1945 tak tragickým,
máte v knize jediné vy
světlení : proto, že se
rozpadl velký triumvirát
Roosevelta, Churchilla

to znáte přece ze zkušenosti jako herec, proč se
hrají člověku hůř než ti špatní? — protože vzorů
je málo, je jich míň mezi námi, asi tak ve stejném
poměru jako za Vašich dob . . .
... Narodil jste se tak nějak, když si Michelangelo
Buonarotti odešel odpočinout po namáhavém díle.
Ten Člověk věděl o všem možném, uměl všechno
možné, udělal, napsal, namaloval, vytesal, vystavěl.
Génius mnohovědouci, nebo génius málovědoucí? Co
tedy dělá z člověka génia? I my, v kraji, kde žiju,
už dnes víme, že to není ani usnesení ani výměr,
ani neustálé opakování, ani hromada kamení. Ani
to není Nobelova cena nebo jiná cena. Ani nomen
klatura. Nezbývá než se domnívat, že je to jedna
z oněch věcí, o kterých mluví Hamlet. A to může
být stejně přízeň bohů nebo Boha, jako kladná a
optimální atypičnost reagování vyšší nervové sou
stavy toho kterého jedince.
— Co čtete, princi?
Slova, slova, slova. —
Vy jste filuta, Mistře, dovolte mi tu důvěrnost.
Podařilo se vám obrátit slova v mramor, který se
nerozpadá ani mrazem, ani sluncem století. Učinil
jste ze svých her budovy, tvrze, chrámy, kam utí
káme v dobách tísně, v časech poválečných běd,
před vichřicí nejistoty nebo sami před sebou. Stěny
a stropy jste ozdobil scénami z našich životů a
zobrazil jste nás s anatomickou přesností. Jako
Michelangelo.
— Co to čtete, princi? — Slova, slova, slova. —
Jedno takové slovo je čest. Může čest přidělat no
hu? — Ne. — Čest tudíž není honěná v ranhojičství? — Není. Co je čest? — Slovo. — Co je
v tom slově čest? Co je to ta čest? — Vzduch. To
je pěkná bilance. — Kdo ji má? — Ten, co umřel
minulou středu. — Cítí ji? — Ne. — Slyší ji? —
Ne. — Nedá se tudíž vnímat? — Nikoliv mrtvolou.
—- A co s živým, s živým čest žít nebude? — Ne.
— Proč? — Lidská pomlouvačnost to nestrpí. —
Proto ji vůbec nechci. Čest je pouhý nápis na ná
hrobku s erbem, a tím končí můj katechismus. —
Vážený Mistře, to si Falstaff hraje s mramorový
mi kuličkami Vašich slov.

a Stalina.
Protože je autor An
gličan, je Churchill nej
méně vinen, ačkoli jeho
prohřešky byly četné.
Roosevelt byl nemocen,
naivní a příliš velkoduš
ný. A, světe zboř se,
Stalin už nebyl pánem
ve svém vlastním domě.
Gardner tvrdí, že Molotov Stalinovi zamlčo
val podstatné věci v za
hraniční politice, a že
zlým duchem tehdejšího
sovětského režimu byl ale to byste neuhodli Bulganin.
Úplně mi ušlo, která
ta hodina byla zmařena,
protože mně ušlo, proč
byl celý rok zmařen.
Vždyť od začátku roku

se množily spory o jed
notlivé koncepce společ
ného postupu jak houby
po dešti. Tyto rozpory a Gardner si zřejmě
myslí, že podezřívání
mezi
Angloameričany
přispělo k pohlcení vý
chodní Evropy a k pro
niknutí sovětských vojsk
do střední Evropy - mě
ly kořeny v minulosti,
dokonce v hluboké mi
nulosti.
Když došlo ke schůz
ce v Postupimi, přišli na
ni vedoucí západních
delegací špatně vyzbro
jeni — Churchill měl
před sebou poválečné
volby, proti Trumanovi
mluvila nezkušenost. A
přece to byl Stalin, kte
rý byl první, který chtěl
jet domů.
Podle Gardnera při
spěly ke krachu postupimské konference brit
ské volby. Když Churchill
prohrál. Stalin
patrně čekal, že britští
labouristé přijdou ke
konferenčnímu stolu s
dalekosáhlými plány na
spolupráci s imperialis
mem Sovětského svazu.
Angličané ho rychle
poučili, že jejich zahra
niční politika nazávisí na
změně vlády. Ale ani
(Pokračování na str. 6.)

Ve svých tragédiích jste proměnil slova v kusy
mramoru, dá velkou práci je odvalit. Komu se to
podaří, najde pod nimi buď poklad, nebo štíra. Ve
Vašich komediích jsou to kuličky z barevných ka
mínků, každý chytrý kluk dokáže je cvrkat do ve
selých důlků a číhat na jaro. Oj, já nemám zimu
rád! Mistře! Těším se na jaro jako kluk. Těším
se na zázrak cibulek, ve kterých je zaklet list i s
květem, a na tu chvíli, až na povel sluníčka celá
ta krása vyskočí z vlážné země. Těším se na kosa,
starého kamaráda z loňska. Má tak bystrý sluch,
že slyší slepou kořist rozvrtávat drn. Budu se dívat,
jak bleskově klovne a bude tahat červenou živou
gumičku na světlo, jak ji omráčí, posune do koutku
zobáku, počká si na druhou, na třetí, a jak je, po
loživé uzlíčky, donese do hnízda svým mladým.
Těším se na lepkavé pupence, na klíčící klíčky
ke krátkému pocitu štěstí. Neboť jsem rád, že jsem
naživu. Že žiju, dýchám, miluji, že doufám, že po
chybuji, že sním, že pláču, směju se, že se bojím,
že mám roli na tomto velkém bláznů divadle. Už
aby bylo jaro, Mistře, a zima byla šťastně za námi.
“Stejně jsi Bohu dlužen smrt,” praví princ Jindra
a odchází na bojiště. Falstaff (volá za ním) : “Jenže
není ještě splatná! Proč bych měl s placením pospí
chat? Nač se mám někomu nutit, když mě neupomíná?”
Tenkrát mi přišlo, Mistře, že skoro každý mužský,
alespoň se tak domnívám, že skoro každý z nás sám
v sobě vedl tento směšný pohovor.
Ten jeden z nás, který chce být králem, a jed
noho dne jím bude, ví o tom věčném dluhu, kdež
to ten druhý v nás dluh nepopírá, ale brání se jej
vzít na vědomí. A přitom oba dva tak strašně mi
lujeme život. Jeden z nás se dívá do budoucna, ten
druhý však už skoro všechno viděl. Ten jeden hltá
život z hladu po životě, ten druhý mlsá z nenasyt
nosti.
Za tři sta padesát let Vaší nepřítomnosti na Pla
netě vynálezy, a bohužel nesporný pokrok z nich
plynoucí, naučily lidi, vlastně donutily lidi, aby se
s novými skutečnostmi vypořádali. Nebudu Vás nu
dit podrobnostmi, jen mi dovolte zdůraznit, že dneš

ALBUM
Vítězslav

Nezval

V ten podzimní čas
kdy skřípají v parcích vrata
a kroky na zemi pod šlépějemi bláta
v nichž kráčí průvody
po cestě ke hřbitovu
kdejaká stařenka s poutníky chvátá
když vysoukala osnovu
tu voní staré album jako máta
a dítě listuje v něm zas a poznovu
Obrazy s tesknou vůní dávných žen
v ten podzimní čas kdy stéká vlhko stěn
jak zašlý parfum ze svatebních šatů
té stařenky jež spěchá
na hřbitůvek v chvatu
o bído! hošík stojí uzarděn
nad starým šátkem z obláčků a pěn
nad věnečkem ze zrezivělých drátů
své babičky s nímž v koutě
teď si hrá tu
V ten podzimní čas
smutnější nežli tryzna
je zářivější nežli dřív
ta její podobizna
živůtek s výstřihem
nad nímž se chlapec zardívá
když se tak maně za něj podívá
a sklopiv oči vždy znovu se vrací
jak k nahé madoně na staré ilustraci
V ten podzimní čas jak z mlh a olova
se vrací stařenky od svíček hřbitova
schouleny zimavě pod šedou loktuší
a jdouce o berli svou cestou netuší
že zanechaly v albu jako v lázni
svá svěží těla a když zvony zazní
s křižováním se modlí za vnoučata
a každá domů o berličce chvátá
po mokré zemi s šlépějemi bláta
a v parcích skřípavě se zavírají vrata

ní člověk, dnešní divák má jiné schopnosti než di
vák Vaší doby. Neříkám lepší ani horší. Jiné, nové
schopnosti však má. Naučil se myslit a představo
vat si globálně. Možná, že rychleji, dokonce i v ně
kolika rovinách současně.
Film nás naučil stříhat naše představy, přerušo
vat sled a znovu navazovat. Zmenšením vzdáleností
fyzických musilo dojít a došlo ke zkrácení vzdále
ností představ. Určitě víte, co mám na mysli, pro
tože Vy jste se už tenkrát na svém divadle a ve
svých hrách nezdržoval scénickým popisem nebo
dodržováním chronologie času a událostí.
Když jsem se pokoušel z Vašeho Jindřicha Čtvr
tého, ze dvou celovečerních her, udělat jednovečerní Veselou hru o smutku stárnutí Sira Johna
Falstaffa, spoléhal jsem neustále na Váš pomyslný
souhlas ke všem zkratkám, ke kterým jsem byl
nucen dnešní skutečností. Začal jsem tu práci pro
radost z práce. Pro svou zábavu. Víte, něco jako
jit s Vámi na ryby a povídat si. Bavil jsem se
mnoho let. A čím více jsem dospíval k cíli, tím
více jsem začal pochybovat o svém talentu, o sobě
samém, o smyslu dnešního umění. Leč právě naše
století, které bez slova “věda” ani zívnout neumí,
mě přesvědčilo, že z ničeho se nedá a nemá dělat
věda. Ani z vědy. Neb věci buď jsou nebo nejsou.
A věda nemůže než pátrat po tom, co už je. Zatímco umění tvoří, co by nebylo, co by chybělo.
Snažil jsem se Vám, Mistře, vysvětlit, proč jsem
vztáhl ruku na Jindřicha IV. Omlouvat jsem se
nechtěl, neboť upřímnost a počestnost omluvy ne
potřebuje. A já si jinak nepočínal. Jestliže Veselá
hra o smutku stárnutí Sira Johna Falstaffa neuspě
je, nenajde ocenění v očích a bránici dnešního di
váka, pak to bude proto, že jsem chtěl dosáhnout,
kam nedosáhnu, že svíčka slunci světla nepřidá
Jestliže mi okolnosti dovolí, zajedu ještě letos do
Stratfordu do Vašeho divadla na představeni obou
dílů Jindřicha IV. Přijdu Vás navštívit ve všední
den.
Váš veliký obdivovatel
Jan Werich
Host do domu, Brno, 6/64.
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Eine kleine Jazzmusik
Josef
Škvorecký
(Pokračování)
čertu nedojde, i když k němu přece jen došlo.
Spikly se proti nám totiž všechny mocnosti sta
Nyní je třeba říci, že Paddy nebyl árijec. A když,
tedy jen napůl. Jeho nebožka matka se jmenovala rého světa: ředitel gymnasia i předseda rodičovské
Sommernitzová a její o dvacet let mladší bratr ho sdružení, Regierungskommissarr Kuehl i okresní
Harry Sommernitz působil toho času kdesi mimo vedoucí Vlajky a stálý dopisovatel Arijského boje
hranice tisícileté říše jako stíhací letec. Po otci zdě pan Bronzoryp. Obzvláštním bijcem našeho hnutí
dil Paddy české jméno, po matce mojžíšské tahy byl však v tomto spolku pan ředitel Čermák, později
tváře. Když ho pak z gymnasia kvůli tomu vylili, Czermack ze státního reálného gymnasia, nadšený
pracoval jako kreslič v podniku otcova konkurenta obdivovatel apoštolské osobnosti Emanuela Moravce
Mojmíra Stroebingera a žil v onom podivném stavu, a přísný muž nového pořádku.
v němž tehdy existovaly osoby z rasového hlediska
Tento rázný muž nejenže sám při vstupu do třídy
problematické.
zdravil árijským pozdravem a vyžadoval blesku
Tím více přilnul k jazztrubce, tím úže se také rychlý vztyk všech přítomných, pokud možno s
vinul okolo Zuzanky. A Suzi, naše sladká Suzi, tím cvaknutím podpatků, ale nutil k árijskému pozdravu
těsněji přilnula k bandu a objevila v sobě příjem dokonce i důstojného pána Melouna před hodinou
ný, líbezně trošku ochraptělý alt a geniální smysl náboženství. Velebníček, jenž nebyl tak hloupý, jak
pro rytmus a synkopy.
by se třeba dalo soudit podle jména, prodloužil si
A tak zpívala, v černých septimánských šatech však obratně árijské gesto v papežsky rozmáchlý
s bílým límečkem, pohupovala se v bocích, krou kříž a zatvářil se přitom pokaždé tak svatě, že se
žila nahoru a dolů a z očí jí jiskřila dráždivá, di ani vojácká mysl úsečného čechogermána nezmohla
voká a sladká duše jazzu :
na protest.
Srdce v synkopách buší,
Jeho novoevropské snahy nesetkávaly se na ústa
zpívat však musím dál,
vu s úspěchem. Legendární v tom směru byl sběr
moje tělo i duši
železa a barevných kovů, z nichž měly být ukuty
rytmus swingu jak ďábel si vzal...
zbraně proti bolševickým hordám na Východě, jak
Město, alespoň jeho mladší a výjimečně i starší se pan ředitel vyjádřil ve školním rozhlase. Třídní
obyvatele, zachvátila hudební horečka. V secesní ka sběrači, zprvu optimisticky určení v každé třídě,
várně na náměstí začala se ozývat jména jako Chick vykázali koncem prvního týdne na kontě naprostou
Webb, Andy Kirk, Duke Ellington, Mary Lou Wil- nulu, což donutilo pana ředitele, aby s rukou vzty
liams, Count Basie, Bob Crosby, Zuttie Singleton, čenou k árijské zdravici a doprovázen školníkem s
i neklamně neárijská jména jako Benny Goodman, kýblem na barevné kovy obcházel osobně všechny
a především ovšem jméno Louise Satchmo Arm třídy. A tehdy došlo v sextě k blamáži. Po nalé
stronga. Noci u přijímačů rozechvívaly synkopové havé výzvě hlavního pedagoga, jež byla směsicí
poryvy ze Stockholmu, kde se v oné době árijských uhlazeného fanatismu, boschovské fantastiky, zastře
hudeb obzvláště zasloužili o rozšíření jedu, který ně nebezpečných vyhrůžek a krystalické blbosti,
pro nás, budiž mi dovoleno říci, znamenal život.
povstal Franta Jungwirth, pianista našeho bandu,
Pro nás život, pro ně smrt. Proto jim také naše s hlasitým stkaním vytáhl z držátka silně zanesené
hudba šla na nervy, a proto tím vytrvaleji jsme ji pero a vhodil je do nastaveného školníkova kbelíku
hráli. Paddy navázal osobní styk s králem české s úmyslem přispět tak ke kutí zbraní proti bolše
provincie, jenž svého času proslul tím, že i se za vickým hrdlořezům. Nato se pana ředitele zmocnil
fačovaným palcem dovedl obsluhovat kulomet kla záchvat zuřivosti, který se na štěstí pro Frantu
víru na monstrkoncertě v pražské Lucerně (jak se Jungwirtha vybil pouze čtrnáctidenním karcerem.
vyjádřila tehdejší impresionistická kritika) a jme
Obzvláštní námitky měl ředitel Czermack proti
noval se Kamil Ludovít, a zvěčnělý Fricek Schwarz, orchestru, neboť nejasně (a správně) tušil, že jeho
první altsaxofonista a aranžér Kamilův, napsal pro členové jsou v pozadí nemilých překvapení, jež ho
náš orchestr speciální aranžmá St. Louiského Blues, čas od času potkávala. Jednou ráno se například k
jímž měl vyvrcholit první koncert bandu v měst smrti vyděsil, když procitl po noci plné snů střídavě
ském divadle v K. Zdálo se však, že k tomuto kon- velkoněmeckých (v nichž se plnila jeho největší
pozemská touha : vyznamenání Svatováclavskou orli
cí) a kolaborantských (v nichž visíval) a spatřil
DODÁME KAMKOLI
proti studenému podzimnímu nebi za oknem kosmatou gorilu, která ho malýma očkama zlomyslně po
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
zorovala a zřejmě se chystala okno vyrazit a vrh
Cena za 26 ozs láhev nout se na něho na postel.
běžná
NAŠE
Tento čin spáchal vskutku orchestr : gorila patřila
“CROWN CHAKTER”
k inventáři přírodopisného kabinetu a před okno
75% skotská whisky
48/6
29/6 pana ředitele byla spuštěna v noci z oken kvarty
70 % importovaná
B na prádelní šňůře.
“C OR TEL ”
Pan ředitel Czermack měl také vzorného syna,
francouzská brandy
27/3
19/6 árijského mladíka, jenž vynikal v jazyce němec
70% importovaná
kém, v latině a ve šplhounství, a tomu se přihodila
nemilá věc. Slibný funkcionář Kuratoria se pro
“CORTEL-GOLD MEDAL”
francouzská brandy
28/9
21/cházel jednoho dne v parku a kochal se obrázkovou
70% importovaná
reportáží Das Ende eines bolschewistischen Panzers
v časopise Signal. Uprostřed této rozkoše byl náhle
“COMBEAU”
přepaden maskovanou tlupou, do úst mu byl vražen
francouzský cognac
47/29/roubík a v křoví za sochou Karla Hynka Máchy byl
“CO MBE AU”
na místech viditelných i neviditelných zbaven všeho
70% importovaný francouzský
tělesného porostu.
Fine Cognac
50/9
31/Poté byl přivázán ke stromu a ponechán svému
“OLDSTURT”
osudu, přičemž na protější strom bylo upevněno
jihoaustralská brandy
21/16/9
velké kuchyňské zrcadlo. Dvouhodinový pohled na
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po sebe sama v tomto zohaveném stavu naplnil ředi
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do telova syna takovým zoufalstvím, že když se mu
konečně podařilo z pout se vyprostit, použil bez vá
dáme též pivo.
hání šňůry, jíž byl svázán, k pokusu o sebevraždu
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet oběšením. Vybral si však příliš slabou větev a ta
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší se pod ním ulomila. To mu stačilo k rozhodnutí
účtujeme 3/6 za dovozné.
vytrvat při životě a ve večerním šeru se tajně od
plížil do gymnasia. Brzy nato bylo možno spatřit,
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
jak do ústavu spěchá divadelní holič Kavánek a
ve Viktoru a po celé Austrálii
objemnou brašnou. Druhý den se objevil Adolf
Volejte 314 - 6281
Czermack v kučeravé paruce. Kristýna Hubálková,
předstírajíc obdiv k jeho kučerám, vjela mu do ní
všetečnými prsty a tím ho znemožnila. Adolf Czermack, pospolný Kuratoria, syn ředitelův a vzorný
žák, byl nucen fingovat měsíční nemoc, dokud stav
Wine & Spirit Merchants
jeho hlavy nedovolil další jeho existenci mezi sep104 Millers Rd., North Altona, Vic.
timány.
Nebylo tedy divu, že těsně před koncertem kolo
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
val po třídách oběžník, zakazující všem žákům účinkovat v jakýchkoliv divadelních, koncertních ne
Jméno : .......................................................................
bo jiných veřejných vystoupeních po sedmé hodině
večerní bez výslovného svolení ředitele. Pan ředitel
Czermack se chystal proti nám zakročit s konečnou
Adresa : .....................................................................
platností.
(Pokračování příště)

J.KINDA & CO. PTY. LTD.

AUSTRALIAN GLASS MANUFACTURERS
COMPANY
přijme ihned:
MECHANIKY
brusiče na universálních bruskách
nástrojáře
inspektory na denní směnu
frézaře
rovněž
SOUSTRUŽNÍKY
na noční směnu
Zaměstnanci mají k disposici kantýnu,
střelecký klub, tenisový klub atd.
Přesčasy k disposici

Hlaste se u:
Employment Officer,
Booker St., Spotswood, Vic.
Telefon: 391-2211
(blízko želez. stanice Spotswood)

PRVNÍ ROK...
(Pokračování se str. 5)
Američané
nedovedli
překonat
zakořeněnou
nedůvěru k "socanům”
- a výsledek byl na bíledni.
Místo osobního kon
taktu tří vůdců velmocí
nastoupili zahraniční mi
nistři a ministerstva za
hraničí. Jestliže kdy by
la naděje na uspořádá
ní snesitelného pováleč
ného světa (a osobně
pochybujeme, že kdy by
la), zmizela na postupimské konferenci.

Gardner nemohl při
rozeně pominout jednu
z nejtragičtějších episod
roku 1945, jednání o osudu Polska. Polsko a
jeho nezávislost byl "casus belli”, a přece brit
ská vláda nakonec ustou
pila před politickou ne
zbytností.
Anglie dala (alespoň
formálně) v sázku své
imperium za nezávislost
Polska. Nakonec se spo
kojila nemastnými ne
slanými sovětskými pro
hlášeními o nutnosti vy
tvořit nárazníkový stát
mezi Ruskem a Němec
kem.
Ani se nečte dobře po
pis schůzky Churchilla
se Stalinem, při které si

oba sedli ke stolu a za
čali si v procentech vy
počítávat dosah "sfér
vlivu” na Balkáně. Vy
vázlo jedině Řecko. Ve
všech ostatních balkán
ských zemích se Churchillova procenta rozply
nula vniveč.
Studená válka a stu
dené soužití nezačaly v
prvním roce atomového
letopočtu. Jsou pozůs
tatky desetiletí a stole
tí. Výbuch v Hirošimě
dal celému historickému
procesu jenom červené
datum v kalendáři.
Přesto je "Ztracená
hodina” záslužná kniha.
Připomene zapomětlivé
mu, že všechna bída a
utrpení nepochází je
nom ze štěpení atomů,
ale že jsou strašlivější
a hrozivější nebezpečí v
člověku samém, v jeho
malověrnosti, v jeho sla
bostech a v jeho geniál
ní neschopnosti poučit
se z minulých katastrof.
-jun -

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

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze

Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
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SVOBODA SLOVA A PÁD
(Pokračování se str. 4 )
Po dlouhém a zamo
CHRUŠČOVA
taném povídání dochází
Fojtík k zjištění, že "li
beralismus je svého dru
hu opožděným, nepří
mým důsledkem kultu
osobnosti” a že "naše
strana, jak dokazuje
praxe z poslední doby,
bude usilovat o takový
rozvoj demokracie, která
se sotva bude zříkat své
účinnosti”.
Milan Průcha jde na
svobodu zase z jiné
stránky. V úvaze "Jak
dále” v Literárních no
vinách z 26. 9. se dovo
lává komunistické histo
rie :
"Stalin přikázal Ejzenštejnovi vynechat místa
o Leninovi ve filmu o
Říjnové revoluci a Ejzenštejn to udělal. Pro
blém se pro nás už dnes
zdaleka nemůže omezit
na to, jaký byl Stalin,
když to nařídil, ale jaký
byl systém řízení, který
mu umožňoval, aby k
tomu Ejzenštejna při
měl. Jinými slovy, pro
blém není v tom, aby
nebyl u moci člověk Sta
linova typu, ale aby sys
tém společenského říze
ní umožňoval Ejzenštejnovi říci: nepřesvědčil
jste mne a proto udělám
film tak, jak pokládám
za správné. Moje i vaše
stanovisko je možné a
nutné posoudit a zhod
notit na širším fóru.”
"Od úvah o dobrém
či špatném vůdci se tak
dostáváme k otázce ří
zení,” píše dále Průcha.
"Ukazuje se, že nemá-li
být kritika kultu povrch
ní či pokrytecká, nesmí
se zastavovat u osob, ale

musí postihnout systém
vztahů ve . společnosti,
monopol veřejného vy
stupování, p u b 1 i city,
možnosti rozhodovat o
všech věcech a osobách.
. . . Monopol
skupiny,
která si osobovala právo
naprosto suverénně kla
sifikovat politické názo
ry, vědecká stanoviska,
umělecká díla, aniž za
stánci odlišného názoru
mohli psát, publikovat,
vystupovat na veřejnosti
atd. ...”

To je jen několik ukázek, jak bujela v mi
nulých týdnech na strán
kách československých
novin teorie o volnosti.
Příležitost k tomu, aby
mohla být prokázána v
praxi, poskytla
brzy
Moskva.
V Československu ne
dávno hoštěný a. oslavo
vaný Chruščov propadl.
Po předcházejících sil
ných slovech by se měl
nějak projevit "veliký
odkaz” letošního "Dne
čs. tisku”, mělo by se
s plnou samozřejmostí
čekat, že se ozvou aspoň

zvědavé dotazy na dů
vody palácové revoluce,
jako se ozvaly z jiných
zemí, dokonce i z komu
nistických zemí, a že se
najde alespoň jediný ča
sopis, který se odváží
zvědavost svých redak
torů zveřejnit.
Místo toho se poda
řilo všem českosloven
ským časopisům znovu
prokázat, že nějaká jed
notná redakce přece jen
existuje, že ta socialistic
ká demokracie je podiv
ná demokracie. Na vše,
k čemu se českosloven
ské časopisy zmohly, by
lo opatrné, otrocké pře
vzetí oficielní zprávy
ruského rozhlasu a poz
ději přetištění komentá
ře moskevské Pravdy.
Ejzenštejnové
udělali
přesně to, co jim bylo
podle nynějšího systému
řízení nadiktováno.
Možná, že se budou
někteří lidé za toto za
mlčování, za své obavy,
jednou kát. To bude
ovšem tehdy, až už bu
de korouhvička jasně
znát, odkud a jak silný
vítr vane.
- sv -

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

6 A Elizabeth St.
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

HAMPTON :

Optical Service

U DUNKIRKU PŘED 20 LETY
(2 8. říjen na frontě)
Seřadili jsme se a čekali na další povely. Při
pohledu na naše řady jsem se neubránil přílivu
vzpomínek. V myslí jsem zalétl k jiným oslavám
28. října. Vzpomínal jsem, jak jsem se v prostě
jovském gymnasiu řadil každoročně do hlučícího
zástupu studentů, který se pomalu posunoval do
hlavního sálu, aby vyslechl slavnostní řeči profe
sorů, či jak jsem býval v ukázněnějším zástupu
sokolských dorostenců, pochodujících k oslavám ná
rodního svátku na stadión. Dne 28. října. 1944 to
bylo jiné.
Stál jsem ve věži tanku Cromwell a pozoroval
jsem, jak se ostatní tanky 2. praporu řadí ve fran
couzské vesnici Ghyvelde. Motory tanků po chvíli
utichly a pěší družstva pochodovala rychle vesnicí
a nasedala za tankové věže. Bylo jen několik minut
před osmou hodinou ranní a každá vteřina se zdála
věčností. Úkol jsme už znali : prorazit vnějšími
opevněními Dunkirku a zneškodnit v nich německé
jednotky.
Přesně v 8 hodin ráno nařídil velitel praporu
útok. Motory tanků přerušily ticho. Vyjeli jsme po
polní cestě až k jižnímu konci vesnice. Po levé
straně bylo minové pole, po pravé straně rozstří
lené chalupy. Rychle jsme se přiblížili k prvnímu
cíli naší čety : tři vesnické domky na pravé straně
byly obsazeny nepřítelem a ten prostřední domek

Telefon 98 - 5756
Hampton, S. 7

573 Hampton St.

ročně za vklady na 18 až 24 měsíců
s maximální zárukou na

E. S. & A. TERM DEPOSIT
Na kratší dobu dostanete úrok
4% ročně při vkladech na 12 až 18 měsíců
34% ročně při vkladech na 3 až (méně než)
12 měsíců

Vklady na výpovědní lhůtu vyhovují podmínkám,
stanoveným vládou pří poskytování příspěvků na
stavbu rodinných domků.
(Govemment Home Savings Grant Scheme)
Vklady nejsou závislé na kolísání trhu a jejich
plné vrácení v době splatnosti je naprosto zaručeno
Další informace si vyžádejte
u nejbližší filiálky E. S. & A. banky

The English Scottish &
Australian Bank Limited
Šetřte dnes na zítřek ... Ukládejte u E. S. & A. banky

Založena 1852

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

byl cílem našeho tanku. Vydal jsem rozkaz k palbě.
Franta Doležal, výborný, pohotový střelec, otočil
věž doprava a zamířil na domek. V tankovém útoku
je cosi děsivého. Dělo ve věži je jako ukazováček
smrti — tam, kam míří, smrt míří. Dvě rychlé
dělové rány do přízemních oken a pak střelba ku
lometem. Krupobití kulek obejmulo domek.
“Zastavit palbu”, křičím do radia a pak jsem
mávnul rukou směrem k domku. To byl rozkaz pro
pěší družstvo na mém tanku. Chlapci seskočili, roz
běhli se k domku, v několika vteřinách jej obstoupili a volali “Haende hoch!”, “Heraus!” a podobně.
Svému volání dodali důraz vhozením několika ruč
ních granátů do domku a do stodoly za domkem
a několika dávkami z lehkých kulometů. Němci za
čali vycházet se zvednutýma rukama, beze zbraní.
Nepočítal jsem je tehdy, ale bylo jich nejméně
tucet. Pěšáci je odváželi okamžitě do týlu.
Překvapení obránců bylo úplné. Němci se cítili
za minovým polem zcela bezpeční. Netušili, že naši
zákopníci odstranili během noci miny ve směru na
šeho útoku. Jejich jednoduché zákopy a málo opev
něné domky pak ovšem neposkytovaly dostatečnou
ochranu proti tankovému útoku. Tato předsunutá
německá jednotka se proto vzdala téměř bez výstře
lu. Stejně úspěšně si vedly i jiné tanky naší roty.
Rozjeli jsme se opět vpřed. Až dosud jsme byli
v zástupu na polní cestě, ale nyní jsme se vějířovitě rozvinuli na otevřené pláni. Pozoroval jsem
právě terén před námi dalekohledem, když řidič
tanku Vašek Kojzar volal do radia : “Buhkr 500
metrů před námi, před živým plotem!”. Doležal

OBĚDY — VEČEŘE
lehké občerstvení celý den

Town Hall Cafe
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční

okamžitě pootočil věž na cíl a zahájil palbu kulo
metem na bunkr. Zdálo se mi, že jsem zahlédl ně
jaký pohyb v živém plotě za bunkrem a proto jsem
nařídil přenést palbu na plot. Dvě nebo tři němec
ké uniformy pak přeběhly z plotu do bunkru.
“Zastavit palbu!”, volám. “Naši pěšáci jsou vlevo
od bunkru!” Byli jsme vzdáleni asi 100 metrů,
když vyšlo z bunkru pět Němců s rukama nad hla
vou. Dva krváceli. Čekali se vzdáním příliš dlouho,
takže naši pěšáci museli vhodit do bunkru granát.
Projeli jsme pak živým plotem a téměř jsme
najeli na protitankové dělo. Díky Bohu, že jeho
obsluha již byla mezi našimi zajatci! Dvě Doleža
lovy, odborné dělové rány do závěru pak zničily
německé protitankové dělo navždy.
Hned potom přišel rozkaz k ústupu. Byli jsme
již dva či tři kilometry vzdáleni od vesnice Ghy
velde. Před námi zůstala hlavní opevnění Dunkirku
a téměř 10.000 německých obránců. Nás bylo proti
tomu jen málo : druhý tankový prapor s malými
posilami, tedy několik set vojáků a několik desítek
tanků.
Bilance dne 28. října 1944 před Dunkirkem byla
kladná : druhý tankový prapor usmrtil asi 200 ne
přátel a zajal 349 německých důstojníků a vojáků.
Naše ztráty byly naproti tomu nepatrné : 5 vojáků
zabito, 32 zraněno a 3 zajati. Německé ztráty byly
čtrnáctinásobné.
Zápis ve válečném deníku druhého tankového
praporu byl dne 28. října 1944 ukončen větou :
“Den národní neodvislosti byl úspěšně oslaven.”
Dr. L. Rozbořil, USA

HLAS

2.11.1964

Od Marxe

k

Olivettimu

Naproti tomu jde R.
Selucký (Literární novi
ny, 5. září) do druhého
extrému :
"Budeme-li zkoumat
příčiny velmi rychlého
hospodářského rozvoje
některých
kapitalistic
kých zemí (např. Japon
ska), najdeme mezi ni
mi na předním místě
právě schopnost pružně
a operativně uplatnit ve
svůj prospěch vše, co v
souhrnu zná svět.” A
dále :

VŠECHNY

"Upřímně řečeno, ne
dovedu si představit so
cialistického odborníka
na podnikové řízení a
plánování, který osobně
nepoznal metody, podle
nichž jsou řízeny výz
namné podniky v západ
ní Evropě a ve Spoje
ných státech, o podni
cích v ostatních socia
listických zemích ani ne
mluvě. Stejně těžko si
dovedu představit psy
chologa práce, který
nestážoval několik měsí
ců. v psychologickém
středisku u Olivettiho
nebo u jiné světové fir
my ...” !
Recepty na ozdravení
se tedy hodně různí.
Kterým směrem se bude
vývoj čs. hospodářství
ubírat, je neznámou ve
ličinou nejen nám, ale
zřejmě také těm, kteří
tento směr určují.
Po náhlém "odchodu”
Chruščova ze sovětské
politické scény nemá
však čs. spotřebitel val
né vyhlídky na zlepšení
poměrů na domácím
trhu. Musel si utahovat
řemen po celých 16 let
komunistického hospo
daření a bude si ho asi
muset utahovat dál. Ne
boť za zmínku stojí
postřeh londýnského tý-

Za přítomnosti 248 krajanů byla dne 4. října
1964 slavnostně otevřena nová hala Národního domu
Čs. klubu v Adelaide, první toho druhu v Austrálii.
Pořad slavnostního otevření řídil J. Trejtnar. Po
zazpívání čs. a anglické hymny měl zahajovací pro
jev předseda klubu B. Panoch. Poděkoval v něm
všem dobrovolným pomocníkům při stavbě domu a
po přestřižení stuh v národních barvách prohlásil
novou halu za otevřenou. V dalším pořadu hluboce
zapůsobila na city přítomných pí. M. Krutská, když
předala do rukou předsedy posvěcenou rodnou prsť,
kterou si vzala s sebou při odchodu z vlasti. Předse
da přislíbil jménem všech členů, že tato hrouda ze
mě nám všem tak drahé bude trvale uložena v Ná
rodním domě. Taneční skupina Čs. klubu vedená R.
Riessovou pak zatančila dva národní tance, F. Čer
ná recitovala báseň J. V. Sládka a L. Schwabová
zahrála na klavír Vltavu, Humoresku a několik ná
rodních písní. Slavnostní akt byl zakončen předáním
pamětních zápisů jednotlivým členům za peněžité
dary, které umožnily zakoupení původní nemovitosti,
kde dnes stoji Národní dům.
Členové klubu odpracovali dobrovolně stovky a
stovky pracovních hodin, jejichž hodnota přesahuje,
střízlivě odhadováno přes 1.000 liber. Členové vý
boru jsou morálně povinni nastoupit kdykoli na
dobrovolnou práci pro klub. Zmíníme se proto pouze
o několika případech obětavosti řadových členů,
jejichž práce přesáhla rámec očekávání: O. Záškolný provedl kompletní elektrickou instalaci, Z. Kráčmera všechy natěračské práce a J. Schoeber práce
štukatérské. Ženský odbor organizoval služby žen,
které se staraly z vlastních prostředků o zásobování
dobrovolných pomocníků jídlem. Jména všech pra
covníků, členů i několika nečlenů klubu, budou za
nesena. v kronice klubu jako doklad národní oběta
vosti a lidské ušlechtilosti.
R. B.

deníku "Economist” z
10. října tr., který po
znamenal, že Malenkovův pád v r. 1955 byl
zaviněn mezi jiným také
tím, že zanedbával těž
ký průmysl ve prospěch
lehkého spotřebního
průmyslu. Chruščov šel
v tomto směru ještě dá-

KVALITNÍ

ZNAČKY

JAKO

Malý oznamovatel

Paisley Home Furnishers Pty. Ltd
JE

TO

COKOLI

PRO

VÁŠ

DŮM

POMOCN. V DOMÁC
NOSTI hledáme. 3krát
týdně. Pište na P. O.
Box 192, South Melbourne, Vic.

NEBO

KUPUJTE SE SLEVOU
Žaluzie
(Venetian Blinds)

Nábytek
Ledničky

Koberce

Hračky
Osvětlení
Pračky

Televizory a radia

atd., atd.

Dřív než něco koupíte, zjistěte si cenu u nás.
Sdělíme Vám ji naprosto nezávazně. Dotazem nemůžete nic ztratit!

Paisley Home Furnishers
110 Milleťs Rd.,
North Altona, Vic.
Telefon 314-6968
MILOSLAV HÁJEK, majitel

HLEDÁME PĚKNÝ PO
KOJ - zařízený nebo nezaříz. - a plné zaopatření
pro starou paní. Dobře
zaplatíme. Mluví česky a
německy. Volejte (Melb.)
86-8702.
CHCETE, ABY SE VAŠE
děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj’?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

Záclony

199 Hoddle St.,
Collingwood, Vic.
Telefon 41-1377 a 41-6854

le než Malenkov - a teď
zmizel.
Změny v hospodář
ské politice SSSR budou
pravděpodobně na úkor
spotřebitele. Moskevská
linie přituhne spíše než
povolí, a cesty satelit
ních zemí budou sotva
sledovat Kolárův verš o
rozličných cestách. - el
PAMATUJTE
NA PŘEDVÁNOČNÍ
INZERCI
HD vyjde 16.11., 30.11.
a dvojčíslo 21. 12.1964

dostanete u firmy

AŤ

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

Národní dům v Adelaide

Cesty nemohou být rozličné
(Pokračování se str. 3)
Názory - pokud jsou
vůbec předloženy veřej
nosti - se velmi podstat
ně různí. Tak Fr. Kutta
se v Rudém právu z 26.
září tr. ještě dovolává
nebožtíka Marxe: "Teo
retický nástin změn v
obsahu práce v období
rozvoje velkého strojo
vého průmyslu provedl
K. Marx. Jeho závěry
můžeme stručně formu
lovat takto : ...”
Nehodláme ovšem dá
le citovat ani Kuta ani
Marxe. Pochybujeme, že
by je i v socialistickém
Československu
L. P.
1964 někdo ještě bral
vážně.
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DOMOVA

Pty. Ltd.

— Rada svobodného Čes ředitel Ringhofferových
koslovenska vydala provo závodů ing. Rudolf Topič
lání k 28. říjnu. Rovněž a v New Yorku předseda
Národní rada žen svobod Amerického dělnického
ného Československa vy Sokola Karel Valehrad.
dala provolání, v němž se — Na VIII. kongresu Me
obrací k čs. ženám doma. zinárodní selské unie, kte
— Pojišťovací matematik rý se konal ve Washing
dr. J. Talacko, jeden z tone, byl zvolen předse
přednášejících na zářijo dou bývalý maďarský
vém sjezdu Společnosti ministerský předseda Fe
pro vědy a umění v New renc Nagy. Dr. Josef Čer
Yorku, dostal pozvání, ný a dr. Fedor Hodža
aby v Maďarsku propočí jsou místopředsedy.
tal sociální pojištění.
— Dr. Jaromír Kosař z
— Londýnský list Eve- výzkumného oddělení fir
ning Standard považuje my Kauffel a Esser v Hoza nejbohatšího londýn boken, N. J., USA, byl
ského nakladatele Arnoš jmenován hlavním předta Hechta, syna čs. vý — šedou výročního sjezdu
robce konfekce. Vydal a společnosti fotografických
umístil prý už mj. milión vědců a inženýrů.
výtisků knihy o liverpool- — Při návratu z tábora
ských “Broučcích”.
svobodného Sokolstva v
— Na výroční schůzi čs. Entlebuchu ve Švýcarsku
odbočky Britské legie v do Bruselu se zabila při
Londýně byli zvoleni tito srážce aut u Badenu v
funkcionáři : J. Lom - Západním Německu so
předseda, L. Pálka - mís- kolská pracovnice Vlasta
topř., V. Halata - tajem Šrajlová. Její dvě spolu
ník, F. Kordula - poklad- cestující, sokolské doros
ník, C. Sarchová - poklad tenky z Bruselu, byly váž
nice, F. Pivnička - prapo ně zraněny. V. Šrajlová
rečník, J. Karnold - de bývala náčelnicí brněnské
legát na konferenci, čle župy a tutéž funkci zastá
nové výboru: Býček, vala v jednotě Sokol Bru
Klan, Mayer, Michal, sel a v Západoevropské
Newman, Nichol, Obdr župě Svobodného Sokol
žálek, Ondra, Volf a Za- stva.
leský.
— V adelaidské nemocni
— Sokol Masaryk v Mon ci zemřel po dlouhé ne
trealu uspořádal Tyršův moci čs. uprchlík Rudolf
večer, na němž promlu Jureček, v Richmondu v
vila Marie Provazníkové. NSW. zemřel po operaci
— V Paříži zemřela man 48Ietý František Crk a
želka generála Pellé, ro 60letý A. Šimáček ze Syd
zená Braunerová, v Zá ney spáchal sebevraždu.
padním Německu bývalý
Č/NS/AL/VS

VALNÁ HROMADA
Sportovní klub Slavia Port Melbourne konal řád
nou valnou hromadu dne 24. října 1964. Ve zprá
vách funkcionářů byly zdůrazněny úspěchy klubu
na poli sportovním, které vyvrcholily v minulé se
zóně vyhráním Dockertyho poháru, dále společen
ském — společenské večery klubu se těší stále větší
mu zájmu — a hospodářském (klub dostál všem
svým závazkům a navíc má v hotovosti přes 1.000
liber).
Po provedení voleb nenastaly mezi vedoucími
funkcionáři klubu velké změny. Pouze Jan Pick,
kdysi sekretář a v minulém období místopředseda
klubu, nepřijal funkci v novém výboru pro jiné
zaneprázdnění. V uznání jeho práce pro klub byl
valnou hromadou zvolen jednomyslně čestným čle
nem. Složení nového výboru :
patroni J. Kopecký a J. Vilímek, president F.
Kaštánek, předseda A. Pavlas, místopř. J. Nedomlel,
vedoucí mužstva J. Oliphant, sekretář B. Diakovský,
pokladník J. Bébr, členové výboru : A. Balish. V.
Fryš, J. Kohout, Ř. Svoboda, V. Macháček, J. Mikulec, R. Kuna, I. Gáš, J. Háva, J. Křepčík, E. Begovič,
R. Hedge a S. Noll, revisoři : R. Kugler a J. Šoltys.
Chcete-li znát dnešní situaci v Československu,
čtěte knihu V. Dubna
“LEDY SE HNULY”

vydanou Universum Press Co. v New Yorku.
Knihu můžete koupit za £1 prostřednictvím Hla
su domova.

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
Vás srdečně zve na
MARTINSKOU

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá 7. listopadu 1964
v sále domu "Kosciuszko”, 313 Latrobe St., Melbourne - City
LIKÉROVÁ LICENCE — BOHATÁ TOMBOLA
K tanci hraje šestičlenná hudba kapelníka A. Vyhnala
Program: Spejbl a Hurvínek
Vstupné 20/Začátek v 8 bod., konec v 1.30

Reservování stolů: tel. 48-7723 (Kimla)
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HLAS

DOMOVA

port doma i u cizině
Řídí
9.

Karel

Janovský,

POČTEM MEDAILÍ,

Mnichov

2.11.1964
PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:

p. Schreiera z Prahy, 40-letého, bydlel dříve v
Homebush v Sydney (neb kdo o něm ví - nutné),
bratry Bednářovy (NSW.?), Jaroslava Špačka z Pla
né u Mař. Lázní (USA?), Otakara Hollase (zpráva)
a akad. malířku Luisu Ronovskou-Čemovickou.

10. POČTEM BODŮ

LEHKÁ ATLETIKA

Čs. sportovci na olympiádě

(Pokračování se strany 8)
Nejšťastnější vítězkou však byla Němka Karin
XVIII. olympijské hry v Tokiu přinesly čs. sportovcům několik velmi pěkných úspěchů. Zkla Baltzerová, která získala zlatou v běhu na 80 m
přek., když jí — stejně jako dalším dvěma přemali sice boxeři a také se více čekalo od veslařů a diskaře Ludvíka Danka, avšak překvapila kážkářkám
— Polce Cieple a Australance KilborVěra Čáslavská, která získala sama tři zlaté medaile, dále pak vzpěrač H. Zdražila a cyklista Jiří nové — stopli 10,5 vt. Jelikož vál silnější vítr, ne
Daler. Na dosah ruky měli zlaté medaile i fotbalisté a volejbalisté. Čs. sportovci získali v To- bude tento čas uznán za regulérní (byl by jím
kiu celkem 14 medailí : pět zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzové (v Římě před čtyřmi roky 3 - 2 - vyrovnán dosavadní světový rekord).
Čtvrtou zlatou medaili získala Ruska Tamara
3) a obsadili i tři čtvrtá, pět pátých a dvě šestá místa, čímž jsou v celkové klasifikaci národů Pressová,
držitelka světového rekordu, která vyhrá
na velmi čestném 10. místě.
la hod diskem v novém olympijském rekordu 57,27
m, šesticentimetrovým náskokem před Němkou LotNEOFICIELNÍ POŘADÍ
zovou. Čs. representantka Jiřina Němcová zůstala
ČÁSLAVSKÁ DOMINOVALA
daleko za svým letošním průměrem. Hodila jen
MEDAILE:
52,80 m a obsadila 9. místo. Olympijská vítězka z
zlaté
stř.
bronz.
Nejúspěšnějším olympijským účastníkem v Tokiu
Melbourne Olga Fikotová - Connolyová (nyní USA)
USA
36
26
28
vůbec byla 22-letá úřednice z Prahy Věra Čáslav
dosáhla dokonce jen 51,58 m a umístila se 12.
SSSR
30
31
35
ská, která sama získala tři zlaté medaile a dopomohla
2 0. října
i čs. družstvu žen k druhému místu v celkové kva
Japonsko
16
5
8
Lehkoatletický
desetiboj
se stal kořistí Němce
Německo
10
22
18
lifikaci národů. Nejcennější je její absolutní prven
Willyho Holdorfa, jehož výkony byly podle nových
Itálie
10
10
7
ství v tzv. gymnastickém osmiboji jednotlivkyň, ve
lehkoatletických tabulek ohodnoceny 7.887 body.
kterém po výkonu nevídané úrovně porazila obě
Maďarsko
10
7
5
Holdorf zaběhl 100 m za 10,7 vt., 110 m přek. za
Polsko
7
6
18
sovětské favoritky Latyninovou a Astachovou. K
15,2 vt., 400 m za 48,2 vt., 1.500 m za 4:34,3 min.,
Austrálie
6
2
10
tomuto olympijskému prvenství v osmiboji přidala
koulí vrhl 14,95 m, diskem hodil 46,05 m, oštěpem
ČSR
563
Čáslavská v Tokiu i další dvě zlaté medaile za ví
57,37 m, do dálky mu naměřili 7,00 m, do výšky
Anglie
4
12
2
tězství v přeskoku a na kladině, kde její cviky ne
skočil 184 cm a ve skoku o tyči zdolal laťku na
postrádaly nic z elegance světových mistryň a olym
BODY (7 —5—4 —3—2 — 1)
4-20 m. 2. Aun (SSSR) o 45 bodů méně, 3. Walde
pijských vítězek. Téměř o jistou zlatou (čtvrtou)
(Německo) 7.809 bodů.
SSSR
607,
USA
581,
Německo
337,
Japonsko
234,
přišla však ve cvičení na bradlech, kde měla při
Urputný boj se rozvinul v běhu na 800 m žen,
Itálie 185, Maďarsko 175, Polsko 151, Anglie 136,
posledním cviku pád, a obsadila pak až 5. místo.
jehož výsledkem byl nový světový rekord britské
Austrálie 126, ČSR 101
Umístění dalších čs. gymnastek v osmiboji: 5.
representantky Anr. Packerové, které stopli 2:01,1
Růžičková, 11. Sedláčková, 16. Tkačíková, 22. Krajmin. před Francouzkou Dupererovou a Novozélančírová a 23. Posnerová.
NEŠŤASTNÁ PORÁŽKA
ďankou Chamberlainovou.
Ve vrhu kouli zvítězila Tamara Pressová z SSSR
ČS. FOTBALISTŮ
v novém olympijském rekordu 18,14 m; 2. Garisch
Zlatá vzpěrači Zdražilovi
(Německo), 3. Zybinová (SSSR).
Na olympijských hrách v Tokiu si vedli zname
2 1. ř í j n a
Podruhé v historii olympijských her stál v To nitě i čs. fotbalisté, kteří se po vítězství nad Koreou
Už první disciplina závěrečného dne lehkoatletickiu na nej vyšším stupni vítězů čs. vzpěrač. Po J. 6:1, Sjednocenou arabskou republikou 5:1, Brazílií
Skoblovi, který v r. 1932 v Los Angeles získal 1:0, Japonskem 4:0 a Německem 2:1 probojovali po kých soutěží — závod na 1.500 m — skončila vel
olympijskou zlatou za vítězství v těžké váze (vzep 44 letech opět do finále olympijského turnaje v ko kým překvapením. Olympijským vítězem se sice
řel tehdy 380 kg), dostalo se této velké pocty 23-le- pané. V závěrečném zápase však podlehli nešťastně stal podle očekávání 26-letý Novozélanďan Peter
Snell (který je tak po 44 letech prvním atletem,
tému H. Zdražilovi, který vyhrál v Tokiu dramatic Maďarům a museli se spokojit jen s 2. místem.
ký boj nejlepších vzpěračů střední váhy, jaký ne
Po bezbrankovém 1. poločasu, ve kterém ČSR mělo který vyhrál na olympiádě 800 m a 1.500 m; v r.
má snad obdoby v dějinách této váhy. Po soupaž- řadu vyložených brankových šancí, zasáhl v 49. mi 1920 v Antverpách to byl Albert Hill z Velké Briném tahu a trhu vedl Zdražila o 2,5 kg před so nutě pravý záložník čs. teamu Vojta .míč centro tánie) v čase 3:38,1 min., ale jako druhý proběhl
větským representantem Kurencovem. Rozhodnutí vaný maďarským útočníkem Czernajem tak nešťast cílem Čechoslovák Josef Odložil, což jistě nikdo ne
padlo v nadhozu. Zdražila vzepřel 172,5 kg. Jeho ně, že ho poslal za záda nic netušícího brněnského čekal. 26-letý Odložil z pražské (Dukly, který byl
největší rival však tuto váhu nezvedl. Po tomto brankáře Šmukera, a Maďaři se ujali vedení 1:0. do čs. družstva zařazen dodatečně, zaběhl v semineúspěchu si tedy nechal Kurencov zvýšit činky na Tato nešťastná branka vyvedla čs. fotbalisty na pár finále třetí nejlepší čas 3:39,3 min. (osobní rekord).
175 kg. Měl dvě možnosti : vzepřít a získat naději minut z míry a ty stačily k tomu, aby nejlepší Ve finale sice byl o 0,3 vt. pomalejší, ale i tento
na zlato, anebo nevzepřít a odejít z olympijského hráč Maďarů Bene zvýšil stav na 2:0. Po tomto čas má stačil na druhé místo a stříbrnou medaili.
boje bez medaile. Kurencov váhu vzepřel a vyrov dvoubrankovém náskoku se Maďaři stáhli do obra Je spolu s Ludvíkem Daňkem nejúspěšnějším čs.
nal tím světový rekord. Zdražilu však nevyvedl ny a Čechoslováci hráli dlouho na jejich branku. lehkým atletem olympijských her. 3. J. Davies (N.
z míry. Ten vsadil vše na jednu kartu a nechal si Výsledkem této převahy byla v 80. minutě branka Zéland) - stejný čas; 4. Simpson (V. Británie) 3:39,7:
zvýšit nálož na 177,5 kg, tedy na váhu, kterou ještě Brumovského, který snížil na 1:2. V závěrečných 5. Burleson (I USA), 6. Baran (Polsko).
Skvělou úroveň měl skok vysoký. Zvítězil v nožádný vzpěrač střední váhy nezdolal. Tokijská hala minutách hry se čs. team snažil o vyrovnání, ale
umlkla, když hlasatel oznamuje, že Čechoslovák byl to už jen nápor tonoucího. A tak na nej vyšším vém olympijském rekordu 2,18 m favorisovaný Rus
Zdražila z Ostravy, nyní vzpěrač pražského RH, stupni vítězů stáli opět po 12 letech Maďaří, kteří Brumel před Američanem Thomasem (jen však
chce se pokusit o senzaci. Zdražila byl vzrušen do mohou mluvit o štěstí. Maďarští kolegové se to menším počtem oprav), 3. Rambo (19-letý — USA)
krajnosti a po prvním nezdařilém pokusu se zdálo, zápase vyslovili: “Dnes jsme měli s Českosloven- 2,15 m. Americké sprinterské kvarteto na 4 x 100 m:
že už nebude schopen tuto váhu vzepřít. Následuje skem takové štěstí, jaké mělo Německo s námi 4. Drayton, Paul, Stebbins a Vaugh vytvořilo časem
druhý neúspěšný pokus a nervové napětí. Po ně července 1954 ve finále mistrovství světa v Bernu." 39 vteřin nový světový rekord: 2. Polsko 39,3 vt.;
kolika minutách klidu a za nadšeného jásotu téměř
Konečné pořadí turnaje: 1. Maďarsko, 2. ČSB, 3. 3 Francie 39,3 vt.: 4. Jamaika 39,4 vt.; 5. SSSR 39,4
vt.: 6. Venezuela 39,5 vt.
10.000 příznivců sportu silných mužů zvedá Zdra Německo, 4. Egypt.
Olympijskými vítězi ve štafetě na 4 x 400 m se
žila světový rekord, který zároveň znamená i olym
stali čtvrtkaři USA, kteří ve složení : Cassel, Larrapijské prvenství. Konečné pořadí: 1. H. Zdražila
bee, Williams a Carr zaběhli trať za 3:00,07 min.
Další medaile
445.- kg — světový rekord vyrovnán (tahem 130 kg,
o 1,5 vt. rychleji než jejich krajané při vytvoření
trhem 137,5 kg, nadhozem 177,5 kg); 2.Kurencov
Kromě stříbrné medaile diskaře Daňka a mílaře
(SSSR) 440.- kg, 3. Ohuči (Japonsko) 437,5 kg: — Odložila, o kterých se zmiňujeme na 8. straně tl. světového rekordu před čtyřmi roky v Římě. Pod
Vynikající výkon podal i druhý čs. vzpěrač Zdeněk získali čs. sportovci v Tokiu tyto další medaile: dřívější světový rekord šli i čtvrtkaři Velké BritáOtáhal, který vzepřel v lehké váze 400 kg, a obsa Jiří Kormaník obsadil v zápase řecko-římském střed nie a Trinidadu, kteří dostali stříbrnou, resp. bron
dil páté místo za olympijským vítězem Polákem ní váhy druhé místo, volejbalisté byli rovněž druzí zovou medaili. Američanky chtěly získat i třetí zlatou
Baszanowskim, Rusem Kaplanovem, Polákem Zielin- za SSSR (prohráli se SSSR 2:3, vyhráli však nad ve štafetách. Škrt přes rozpočet jim udělaly polské
sprinterky, které se vyznamenaly novým světovým
skim a Američanem Garcym.
Japonskem 3:1, SSSR s Japonci prohrál 1:3), když rekordem 43,6 vt. Američanky byly o 0,3 vt. poma
o olympijském prvenství SSSR rozhodl jen lepší lejší, a třetí doběhly ženy V. Británie (časem 44 vt.
poměr setů, veslařský dvojskif Andrs - Hofman byl šly rovněž pod dosavadní světový rekord polských
V CYKLISTICKÉM VELODROME
třetí, stejně jako čs. osma, a střelec Václav Nácov- sprinterek 44,2 vt., vytvořený krátce před olympiá
VÍTĚZÍ I . D ALEK
ský v rychlopalně na olympijské siluety.
dou v Tokiu).
Pátou zlatou medaili ler prolétl cílem s násko
A konečně : husarský kousek se v závěrečné lehko
získal čs. sportu brněn kem sedmi metrů před
HLAS DOMOVA
atletické disciplině podařil 32-letému olympijskému
ský Jiří Daler, který vy Ursim v čase 5:04,75 min.
vítězi v maratonském běhu z Říma Habešanu BikiVychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
hrál olympijskou soutěž (čas Ursiho 5:05,96 min.).
lovi Abebemu, který opakoval svůj triumf z posled
Adresa: Hlas domova,
ve stíhacích jízdách jed Ani Daler nebyl v cyklis
ních olympijských her v Římě a stal se tak podru
8 Moorhouse St._ Richmond, E. 1, Vic.
notlivců na 4.000 m (by tickém světě neznámý
hé olympijským vítězem jednoho z nejnamáhavěj
Telefon: 42 - 5980
la poprvé olympijskou (na zářijovém mistrovství PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-, ších závodů OH, což se ještě nepodařilo žádnému
disciplinou), když na drá světa v Paříži obsadil tře
jednotlivý výtisk s 2/-.
světovému vytrvalci. Na velmi těžké trati (na
ze v Hačiódži porazil v tí místo), ale přesto PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za totéž před 42,195 m) mu stopli nejlepší světový čas, přímo
dramatickém finále pří nikdo z expertů ho neza platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, S 5.- nebo fantastických 2:12:11,2 hod., čas o téměř 4 minuty
slušníka
“cyklistického řazoval k uchazečům o ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku lepší než druhému maratonci Heatlemu (V. Britá
národa” Itala Ursiho. Da- některou ze tří medailí.
do různých zemi sdělíme na požádání obratem
nie). Třetí doběhl Tsuburaja (Japonsko).

