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Západní svět a Vietnam

Břemeno s p o j e n c ů
Sovětský kosmonaut se procházel vesmírem, americká kosmická kabina lehce předvídatelný důzměnila svou oběžnou dráhu a americká raketa zasáhla nejenom měsíc, vod k pohoršení svatoušale předem určený cíl na měsíci. Byly to dny nového pronikání do vesmíru. kovským pokrytcům, kteAle přes ty "kosmické události", jež obyčejně rozpalují lidskou obra- ří ze strachu o vlastní
zotvornost, pozornost světa byla den za dnem násilně přitahována zpět kůži předstírají starost o
k událostem ve Vietnamu, které se vyvíjely se zvýšenou rychlostí a drama- kůže jiné.
tičností.
I začaly se množit peAmeričané za sebou lezet take na tom, kdo bezpečím, ktere z nej cas tice. O d biskupů kdejaspálili všechny mosty. koho přesvědčí a o čem. od času nutně vyplyne." ké církve po ministry,
Rozšířené bombardování
A tak, jako v minu- diplomaty a novináře
Reakce spojenců
Severního Vietnamu a
losti, pokryty jsou mod- kdejakého spojeneckého
Spojené
státy mají
příchod námořní pěchořinami hrudě mužů, bi- národa ozval se svorný
dost síly a odhodlání,
ty ukazovaly jasně, že
jících se v prsa, a nové apel: chceme mír ve
aby se vypořádaly s nenehodlají
ustoupit
s
řeky naplakaných slz za- Vietnamu, chceme' ho
bezpečím svých nepřátel.
prázdnýma rukama.
vlažují prostory západní- hned. A z toho " h n e d "
Otázka teď je, mají-li
vyplývá neomylně: za
ho světa.
Komunistická reakce
také dost odhodlání se
každou cenu.
Plynové pokrytectví
Nastalo "dusné" čeká- vypořádat s nebezpečím
Kubánský precedent
Nářek
uplakaných
ní na reakci dvou obrů svých "přátel".
Kde jsou spojenci, kteV dnešní vietnamské "ochránců míru" dostoukomunistického světa Sovětského svazu a Ru- krizi chovají se přátelé pil vrcholu ve chvíli, kdy ří tolik h o r u j í o mír ve
Ameriky přesně podle se svět dozvěděl o poli- Vietnamu? N a evropdé Číny.
Přišla ruská hrozba o zásady, která řídila je- tické botě, jaké jsou čas ském kontinentě a na
zásahu dobrovolníků, po jich počínání v krizích od času schopni snad je- ostrově za kanálem. Kde
jsou spojenci, kteří podní čínská, a k hlomozu předcházejících: jsou o- nom Američani.
sdílet
bezpečí
Šlo o užití plynu, dáv- porují americké akce? V
mocných přidalo se "piš- chotni
tění potěru" na Kubě a ochranného amerického no vyzkoušeného proti Laosu, Malajsii, Siamu a
deštníku, ale nechtějí demonstrantům v New na Filipínách. T a skutečv Severní Koreji.
N a Z á p a d ě odhadova- mít nic společného s ne- Yorku i jinde. Byl dán (Pokračování na straně 2)
li pravděpodobnost koČs. obchodní delegace objevuje Ameriku
munistické intervence, na
Východě
odhadovali,
jak daleko jsou Spojené
státy opravdu ochotny
Snaha o zlepšení spatného stavu hospodářství komunistických států Evrojít.
Taková byla situace py, jak se projevila v posledních měsících ohlášením různých vnitřních
koncem minulého týdne reforem, nutí tamní vládní a hospodářské činitele též k změně náhledu
a příští vývoj bude zá- na zahraniční obchod s nekomunistickým světem.
Snaha o navázání ne- továrnách
nebo
zridí
bo zvětšení hospodář- podniky nové. O vyrobeských styků se západní- né zboží by se pak obě
Je to případ, na který bylo nutno dlouho čekat. mi státy není ovšem no- strany v určitém pomě1. června 1964 jsme napsali (pod titulkem "Úprk
do Budína"), že vydavatel kontroversního magazínu vinkou. Nové jsou však ru dělily, resp. takové
"Svědectví" Pavel Tigrid zamýšlel odjet do Buda- podmínky, k nimž už podniky by pracovaly na
pešti jako zástupce exilních spisovatelů, členů P. E. jsou komunistické státy společný
kapitalistickoN. Klubu.
ochotny přistoupit nebo socialistický účet. •
Nyní alespoň víme, že Pavel Tigrid do Budapešti
jel a že si tam užil. Nikdo nemůže říci, co tam vlast- o nichž jsou ochotny
Oboustranné výhody
ně dokázal, protože tato část zprávy nebyla otiště- vážně jednat.
na "Svědectvím". Víme jenom, že Pavel Tigrid tam
Polsko by mohlo doPolský vzor
"mluvil' proti nelidskosti a teroru". Člověk by si
stat
tímto
způsobem
myslil, že exilní spisovatel, který sleduje literární
Chceme-ii se dohadoprvotřídní stroje a jiné
produkci za Železnou oponou, by si mohl pro tako- vat,
kterým
směrem
vou zvláštní příležitost vymyslit údernější tézi.
zařízení ze Z á p a d u , a vyp ů j d e vývoj v ČeskosloOcitujeme z Hlasu domova: "Proč tam Pavel Tigrobené zboží by bylo
rid jede? Druzí položí v podstatě stejnou otázku vensku, je dobré si po- schopnější
konkurence
jinak: Jak to, že tam jede?" Obáváme se, že po pře- všimnout vývoje v Polčtení Tigridova Svědectví nemůžeme odpovědět. sku, které si drží v mno- na světových trzích. TaJestli bylo něco touto návštěvou docíleno, pak je to ha reformách před ostat- kové podniky by tedy
soukromým tajemstvím Pavla Tigrida. Jinak je dobře
pomohly zlepšit hospozaznamenat, že budapešťský sjezd P. E. N. Klubu ními moskevskými sate- dářskou situaci země.
měl na programu projev exilového delegáta, který lity určitý náskok.
"mluvil stejnými slovy, jen snad s větším důrazem,
Západní
podnikatelé
O nejpronikavější hosjako by mluvil v' Paříži nebo v Londýně nebo ve
podářské změně jednají se pak domnívají, že roSvědectví".
V předválečné době neměl P. E. N. Klub dobrou právě Poláci s německý- zumná dohoda by umožpověst. Zdá se, že si zachoval tradici. "Na nádraží mi, britskými a americ- nila, aby takové společmě vítá zástupce maďarského Svazu spisovatelů . . . kými průmyslníky. Jde né podniky využily poKonstantin Simonov se mne vyptává ve své ma- v podstatě o tento návrh měrně levné pracovní síteřštině . . . , pracovníci čs. velvyslanectví krouží v
ly v komunistických zezužujících se obloucích, nad hlavou nádherný otaz- spolupráce:
ník (co se to zase děje?), se sklenkou v ruce a . s
Z á p a d n í podniky na- mích a že by současně
nelíčeným veselím to všechno pozoruje český spi' bízejí, že obstárají kapi- usnadnily proniknutí zásovatel Lumír Čivrný a jeho slovenská průvodkyně
tál, dodají zařízení a po- padních firem na trhy
Hela Volanská . . . "
mohou
je instalovat bud' komunistických států.
Nebylo by dobře si říci zhloubi duše, že takovéhle
misie jsou jen pro kočku?
jun v existujících polských (Pokračování na str. 2)

JEDNÁNÍ SE ZÁPADEM

Americká i ruská politika jsou dirigovány
tak, aby k nukleární válce" nedošlo. Nazýváme
to ideologickým poutem. Jsou tři nepochybné
velmocí, Amerika, Rusko a Čína. Historie budie nadlouho rozhodnuta poměrem sil mezi nimi, jakož i tím, která z' nich se spolčí s kterou,
kdy a proč. Vskutku mnoho, patrně i ona fantastická katastrofa lidstva závisí na tom, sleduje-li sovětské Rusko pevný směr, nebo dá-li
se postrkovat.
Ferdinand Peroutka

PROBLÉMY KOEXISTENCE
Lade, Kteri nemají raai slovo Koexistence, žiji na
obou stranách Železné opony. Koexistence pro ně
znamená "totéž, co kolaborace s nepřítelem, a je proto v jejich očích důkazem zrady, která se trestá
někde provazem, jinde kulkou do týla a v zemích
milosrdných jenom doživotním žalářem.
Být odpůrcem koexistenční zrady je příjemné a
pohodlné. Neexistuje nejistota, neexistují problémy.
Existuje jenom dogmatické přesvědčení, zeď za námi a nepřítel před námi. A toho nepřítele třeba
zničit ohněm a rpečem, protože jinak to nejde.
Extrémní pravice a extrémní levice k sobě mají
v politice vždycky daleko -blíže, než jsou ochotny
přiznat. A právě tak blízko k sobě mají nukleární křižáci na obou stranách Železné či Bambusové opony.
Neochota k ozbrojenému střetnutí s vůdci kapitalistického světa je buržoazní změkčilost, popření
revolučních ideálů a zrada marx-leninských písem,
řekne přívrženec pekingského křídla.
Neochota k ozbrojenému zákroku proti vůdcům
komunistického světa je důkaz politické zbabělosti
a ignorance, kainovo znamení "socialistických přátel komunismu" a zrada demokratických ideálů, řekne přívrženec učení senátora Goldwatera.
Obě strany se tedy křiklavě dožadují použití stejných prostředků k vzájemnému zničení. ¡Rozdíl spočívá v tom, že křižáci v Pekingu věří, že ozbrojená
srážka znamená konec "kapitalistického světa", zatímco západní křižáci jsou stejně pevně přesvědčeni, že by vedla k zničení světa komunistického.
Omyl ovšem spočívá už ve vadném výkladu slova
koexistence. Koexistence neznamená kolaboraci a
jejím otcem nebyl Nikita Chrušcov. Byla jím jaderná bomba. Koexistence není ničím jiným než novým výrazem pro studenou válku s mírně pozměněnými pravidly.
Jako v předcházejícím případě vidíme, že rozdíl
mezi stoupenci soužití na obou stranách Železné opony spočívá hlavně v tom, že jedni věří, že povede
k zániku demokracie a druzí, že povede k rozkladu komunismu. Tedy žádná kolaborace, jenom důraz na jiných, nekrvavých prostředcích, pokud ovšem
nejde o opačný extrém, který mluví o koexistenci,
ale myslí pozvolnou kapitulaci.
Na tzv. mírové koexistenci je nejzajímavější vývoj jejích pravidel, který není vždycky pod úplnou
kontrolou "hráčů" na obou stranách.
Nikita Chrušcov kdysi podložil svoje pravidla' zavržením válek mezi státy, ale požehnáním tzv. "národním osvobozeneckým válkám", čemuž my říkáme podvratná komunistická infiltrace. Z komunistického hlediska to ovšem byla pravidla
náramně
výhodná.
Jenomže ve chvíli, kdy byl Chrušcov náhle zbaven svého kremelského trůnu, už mu okolnosti mimo jeho kontrolu dávno vnutily pravidla jiná, která říkala, že je nemoudré pálit si prsty válkou jakoukoliv. Byl položen základ rozkolu mezi Pekingem a Moskvou, byla pootevřena • vrátka k starému
heslu, "žít a nechat žít".
Otázka teď je, podle jakých pravidel chtějí hrát
"studenou válku" nebo "mírovou koexistenci" Chruščovovi nástupci.
Vietnam je jedním z případů, které by mohly o
jejich interpretaci nových pravidel něco napovědět.
Washingtonské vydání základních pravidel mírového soužití zni poměrně jasně. Říká, že Západ je
ochoten ve studené válce koexistovat, pokud je
Kreml ochoten rozšířit Chruščovovo pravidlo o nepřípustnosti válek mezi státy také na "války národního osvobození". A vietnamský konflikt teď právě vstupuje do stadia, které nám ukáže, jestli jsou
Brežněv a Kosygin ochotni toto pravidlo přijmout.
Řekli jsme ovšem, že jsou vlivy mimo kontrolu
koexistenčních hráčů na obou stranách. Patří k nim
také váha "nukleárních křižáků" na Východě i na
Západě. Také na nich bude záležet, jakými pravidly
se bude studená válka řídit v letech bezprostředně
před námi, protože i s nimi je na obou stranách
třeba koexistovat.
-kwPublished by F. Vana,
8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
Printers: Bussau & Co.,
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
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Poznámky k světovým událostem

Úvaha skoro velikonoční
Odzbrojení - samospasitelné slovo! Neboť kde není zbraní, není válek.
Kde není válek, lidské utrpení a lidské trampoty se ztenčí na míru nebývalou. Není na světě člověka, který by takovéto ušlechtilé heslo s tak
dalekosáhlými důsledky nepřivítal z hloubi duše.
A tak Sovětský svaz, který během poslední doby ztratil iniciativu jak
na západní tak i na východní frontě, sáhl k tomuto populárnímu tématu
a vyzval všech 114 členů O S N ku konferenci o odzbrojení. Ještě před
několika měsíci baťuškové z presidia dělali co mohli, aby pohřbili odzbrojovací konferenci v Ženevě, které se už po léta zúčastňovalo ovšem pouhých 17 států.
120 kg v Citroenu
často jasné vedeli proc.
Ve svatém nadšení mnoho pacifistů pravděpodobZatímco až donedáviia
Neboť mějme na paměně přehlédne, že např. ti, že mizerných 120 kg umírali lidé hlavně v JižRudá Čína byla tímto obyčejného dynamitu ne- ním Vietnamu, rozšířila
taktickým tahem' taktně bo nějaké podobné staro- se dnes - celkem logicky opomenuta, že svět trpí žitné výbušniny v Saigo- válka do Severního Vietnadbytkem
konvenčních nu nejen zabilo 20 osob namu. Leč konec - a výzbraní, letadel a podob- a zranilo přes 150 dalších, sledek - této války je zaného železářského zboží, ale také zaplnilo stránky halen čím dál tím více do
které se buď upotřebí, ne- deníků na obou stranách hustého kouře, ve kterém
bo půjde co nevidět stej- Železné
a
Bambusové by se ani věštkyně delfně do šrotu za zlomek po- opony komentáři, obrázky ské nevyznaly.
řizovací ceny, a že stále a kdoví čím ještě. A je-li Nepochybujeme, že Vietještě zbude dost a dost tisk sedmou velmocí svě- Kong pohechá v Saigonu
válečného materiálu ke ta, pak se tato velmoc ži- alespoň jeden luxusní hokonvenčně vedeným vál- ví - jak nám demonstro- tel v původním stavu
. kám a válčičkám.
vala v posledních dnech - vzhledem k brzké návštěInu tak. Bude se prav- pěkně špinavými, krvavý- vě britského mírového
misionáře G. Walkera.
děpodobně odzbrojovat. - mi odpadky.
Blázni byli, kordy měli.
O mrtvých jen dobře. Bunker
do Djakarty,
A když vynalezli lepší a O mrtvých - kdekoliv na
Zorin
do Paříže
smrtélnější nástroje, zba- světě -, kteří dnes, právě
ví se kordů. Za hlaholu tak jako v minulosti, uAutor tzv. Bunkerova
fanfár a zurčení šampaň- mírají v počtu zbytečně plánu, podle něhož západského.
nadbytečném,
aniž by ní polovina Nové Guine-

POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation:
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R . C . KUGLER
(Meib.) XL 2421

VINOBRANÍ

je nakonec připadla před
2 léty Indonésii, nese mírové poselství do Djakarty. . "Shodou okolností"
referoval téměř současně
tisk o tom, že komunistická strana v Indonésii
utrpěla "porážku" tím, že
místo komunisty byl jmenován hlavním "koordinátorem řízeného hospodářství" v Indonésii
antikomunista
Malik. Vzhledem k notorickému
stavu indonéského hospodářství je jmenování Malíka
pyrhovým
vítězstvím, které mu ani jeho
nej zarytější komunističtí
odpůrci dojista nezávidí.
PKI bezpochyby
obrátí
tuto "porážku" ve svůj
prospěch; celá záležitost
zavání strategií, která se
učí již v první třídě komunistických
kádrových!
škol.
Soudruh Zorin je nám
všem dobře znám a není
třeba o něm plýtvat slovy. Jeho jmenování do
Paříže - ať už v detailech může být jeho účel
jakýkoliv - rovněž
nesvědčí o nějakém novém, geniálním duchu v
Moskvě. ' Pamatuj eme-li
se dobře, říkávalo se kdy-

Jednání se Západem

každou sobotu
i
neděli
MAJORS'S CREEK V I N E Y A R D ,
G R A Y T O W N , VIC.
Pouze 80 mil od Melbourne
(16 mil z Heathcote přes Casterfield až na konec
asfaltové cesty před Graytown, pak vpravo, kde
je už znamení).
Sklizeň hroznů z vlastních vinic
Opékání na rožni
K ochutnání hroznové šťávy (mošt - burčák, který
si můžete též koupit domů).
Srdečně zvou
Osičkovi
si v Praze: Kam čert ne- přes 400 obětí na lidských
může, nastrčí Zorina.
životech a několik tisíc
Zemětřesení v
Čile zraněných.
Největší ztráty byly
Chilské.
hlavní způsobeny
město
tím, že pod
Santiago, přístavValparaiso
a sousední
vlivem
otřesůoblasti
se sesula
byly postiženy zemětřese- údolní př ehrada a voda
ním, které si vyžádalo zaplavila níže položené
vesnice a usédlosti. -et
SBÍRKA NA DĚTSKOU NEMOCNICI
Dnem i nocí je ROYAL CHILDREN'S HOSPITAL
v Melbourne připraven k ošetření' nemocných dětí.
Přěs 60.000 dětí přistěhovalců se léčí ročně v této
nemocnici. Náklad na provoz této nemocnice činí
£ 5.555 za každý den..
Přispějte na sbírku, kterou pořádají na Velký
pátek Sporting Globe - 3DB - HSV7. Příslib daru
můžete sdělit tel. 630-291, aby mohl být hlášen stanici 3DB. Dary £ 1 a vyšší jsou daňově odčitatelné.
24 hodin denně — 7 dní v týdnu
se můžete dobře najíst v

Československo
uza- ských odborníků (O. KyJÍDELNÍ J. M A Ť Á T K A
vřelo už loni d o h o d u o kal, K. Novotný, Z .
28 Hoddle St., Collingwood, .Vic.
určité spolupráci s brit- , Mojžíšek, J . Mudrunka,
(blízko Victoria Pde. - Golden Fleece Garage)
skou firmou, ale tato do- K. Koubek, K. Jiráček,
Obědy — večeře — po česku i po australsku
hoda není zdaleka tak A. Šrajer a J. Soda), byVětší neb lehčí občerstvení
významná a tak daleko- la přijata 15. března
k d v ko1i v
ministrem
sáhlá, jako ty1, k nimž americkým
míří jednání K r u p p a a obchodu a představiteli
jiných firem s- Poláky. ministerstva zahraničí a
Přece však začíhaji i pak se rozdělila na dvě
čs. činitelé sondovat pů- skupiny, které v době do (Pokračování se str. 1) pocit bezpečí, který Evdu, aby zjistili možnosti 2. dubna jednaly s hos- nost vysvětluje sama se- ropa poznala od příchočiniteli v be. Ti, kteří se naivně du Adolfa Hitlera.
A KDYŽ
ŘEŠETLÁK
větších
hospodářských podářskými
domnívají, že o ně nePOČISTIVÝ
ZNEČISTÍ...
dohod se západními stá- různých částech U S A .
Spolehlivost spojence
Z d á se, že jsou Spo- jde, křičí "mír". Ti na
ty. Dokladem je už dost
N O V Ý OBJEV V PROJÍMADLE D A N U B E
Americké akce ve Vietvleklé j e d n á m se zápa- jené státy ochotny roz- samém okraji čínského
je výtažek - extrakt z Řešetláku počistivého, což
doněmeckou delegací a šířit obchod s Českoslo- nebezpečí křičí "válka". namu jsou plné skrytéje keř, rostoucí hlavně v Maďarsku, na SlovenNení to poprvé, co se ho rizika, protože nikdo
nejnověji p a k výprava k venskem. Zatím největší
sku a ve střední Evropě. V Německu byl v
překážkou je dosud ne- ocitáme v podobné si- nemůže s jistotou od"objevení Ameriky".
posledních letech vynalezen způsob,kterakzískati
vyřešená otázka náhrady tuaci. Stejný pláč a ná- hadnout, jak na ně buz něj jen tu vskutku čistou a projímavě účinnou
Čs. delegace v U S A
za zkonfiskovaný ame- řek rozlehl se světem v dou reagovat Čína a Solátku, kterou nazvali Danthron. Tento znamenitý objev spojili jsme s dalšími výtažky ze čtyř
kubánské krize. větský svaz.
Čs. obchodní delega- rický majetek v Česko- době
evropských a asijských léčivých bylin v
projímavé
tabletky Danube - po evropské to řece, na Ale byla to právě ta kriJ e to riziko, které byce, vedená předsedou čs. slovensku, na níž je vájejíchž březích onen keř Řešetlák pročistiví nejvíce roste. Tato šťastně volená kombinace výobchodní komory Jose- zána ochota Američanů ze, která dala "nezúčast- lo Americe vnuceno a
tažků z pěti léčivých rostlin působí na nervy, ktepohle- něným" národům na dru- které tedy třeba přif e m H o r n é m , v níž byli uvolnit zamrzlé
ré kontrolují pravidelné vyprázdnění střev, tak
i náměstek ministra za- dávky předkomunistické- hém konci světa "míro- jmout. Nyní je doba, aby
blahodárně, že ' vyčistění střev je tak dokonalé
Československa
v vou koexistenci podle skuteční spojenci Amerihraničního
obchodu J. ho
a při tom tak jemné, že se cítíte po nich zname-sv- nových pravidel" a první ky sevřeli řady a dáli
Kohout a 8 hospodář- Americe.
nitě . . . . Nový evropský objev v Danube tabletce
vojákům na frontě loaosvobodí ivás od přechodné zácpy přes noc a
jální
podporu zázemí,
S P O R T O V N Í KLUB SLAVIA PORT MELBOURNE
přinese ráno vyčistění vašeho systému důkladně
místo aby se chovali jasrdečně
Vás
zve
na
a při toiíi tak jemně a přirozeně, že půjdete veko pátá kolona.
REPRESENT AČNÍ
sele do nového dne . . . . "
Generál v Paříži volá:
pojďte za mnou, protože
na Američany není v době nebezpečí spolehnutí.
kterou pořádá k zahájení podzimní sezóny
Zatím však je prokázáno
v
sobotu
dne
24.
dubna
1965
od
8.30
hod.
večer
Neměli to v New-Yorských lisíech (30. 1.
'jenom tolik, že v době
V D O R C H E S T E R U , A L E X A N D R A AVE., M E L B O U R N E
1965) panu lékárníkovi Jelínkovi ze Seattlu děnebezpečí není spolehnuBohatá tombola
Pestrý program
lat. Kdyby totiž Řešetlák působil přílišně, pak
tí ani na volajícího gemají vděční čtenáři po ruce informaci, kterou
LIKÉROVÁ LICENCE
nerála, ani na lidi, kteří
redakce otiskla hned nad citovaným inzerátem:
Pití vezměte sebou. N a p r o d e j budou jen nealkoholické nápoje
ho mají následovat, -kw, Vstupné £ 1/18/- včetně české večeře
NEWYORČANÉ, POZOR !
Volné parkování aut
OKAMŽITÉ POLICEJNÍ POMOCI, PŘÍJEZDOPORUČTE
Reservování stolů a předprodej vstupenek:
D U A M B U L A N C E SE N Y N Í D O V O L Á T E
tel.
94-2071
(Gaš),
34-3843
(Pavlas),
306-9571
(Křepčík)
.
.
HLAS DOMOVA
P O D T E L E F O N N Í M ČÍSLEM 440-1234.
(Pokračováni se str. 1)
Nejdále v jednání s
Poláky je Kruppův západoněmecký
koncern,
ačkoli ani britské podniky nezůstávají v jednáních příliš pozadu.

BŘEMENO SPOJENCŮ

Naše rovy

TANEČNÍ

ZÁBAVU

5. 4. 1965

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE

-3 N e m szeretem a cseheket

Čs. turisté v Maďarsku

— Apoštolský administrá- lid se znepokojením sle- — Oslav 20. výročí vzmduje intriky
imperialistů
tor biskup dr. Frant.Tomášek
předložil
svatovít- tu 4. čs. samostatné briské kapitole v arcibiskup- a jejich nástrojů proti jády se zúčastnil též arO turistickém ruchu v komunistických zemích jsme uveřejnili nedávno
ském paláci svůj jmeno- arabskému lidu . . . V ta- nádní generál Klapálek, (č. 2/1965) článek, v němž je uvedeno mj., že v Maďarsku je mezi cizími
vací dekret, čímž se ujal kové s i t u a c i . . . stojíme na sterý byl zřejmě rehabilinávštěvníky daleko největší počet lidí z Československa. Měsíčník East
;ován.
funkce
administrátora straně arabského lidu."
Europe (leden 1965) píše, že je mezi každými deseti cizími turisty v Mapražské arcidiecése.
—
Od
11.
do
20.
března
— Ředitel Bohumínskýcn
železáren a drátoven Jan Hela v Bulharsku delega- ďarsku průměrně osm lidí z Československa.
— V rámci zdravotnické Bílek dostal od Novotné- ce čs. Národního shromážNejvíce navštěvovaným místem je oblast Blatenského jezera, ačkoli
pomoci odjeli čtyři čs. ho Řád republiky a zá- iění, vedená B. Laštovičnajdete dnes Čecha a Slováka v Maďarsku skoro všude. Čeština a slovenlékaři do Guineje, kde bu- stupce vedoucího odděle- kou.
dou pracovat dva roky.
ní v ÚV KSČ Arnošt — Na semináři pracovní- ština zřejmě dráždí maďarské uši a vyvolává u domácího obyvatelstva
— Do Východního Němec- Krejčí je zas novým ma- ků bižuterního průmyslu projevy nevole. Tito turisté jsou pak obviňováni ze všech možných "hříaylo konstatováno, že ČS chů", kterými Maďarsko v tom kterém kraji trpí: z nedostatku pitné vody,
ka jsou jen tři dálkové jitelem Řádu práce.
3R svyváží
bižuterii
do 120
silniční přechody: uCínovce,
Hřenska
a
Vojtanova,
Polskem
je 6 dál— Za předsednictví ná- států.
Do roku 1970 má z komárů, jsou vinni, když je teplé pivo a někdy i zavinují spatné počasí.
kových silničních přecho- městka
ministra vnitra aýt zvýšen čs. podíl na
dů, 19 přechodů pro že- plk. K. Peprného
•Duaapesťsicy mesicniK historka není pravdivá, :asté krádeže na polích
zaseda- světové produkci bižuterie
lezniční pohraniční styk la v Praze Ústřední
J
j
Iras se loni v říjnu je prý skutečnost, že pra- sólem Blatenského jezekoa 10 turistických přecho- ordinační komise pro ří- 2 dosavadních 18 na 30%.
dů, s SSSR je jen jeden zení přípravy obyvatel- — V Ruprechticích u Li- jmlouval za nechuť míst- vý uherák- nebyl v Ma- ra a že s;e mnozí čs. tusilniční přechod - Vyšné stva k obraně vlasti.
berce má být ubytováno lího obyvatelstva k čs. ďarsku. už několik měsí- risté chovají drze a výNemecké, kde je také je5.000 polských dělníků, :uristům a uváděl hístor- ců vůbec k dostání.
středně v maďarských
diný přechod pro pohra- — Plzeň vzpomínala na pro něž se prý stavějí cu, která se prý rozšířihotelích, o tom už psaly
Maďarský
měsíčník
se
niční styk. Do Maďarska 10 Ole té výročí založení oloky domků. Mají být zaje 5 dálkových silničních prvního stálého divadla. městnání v textilním prů- .a po celé zemi a která omlouvá a zároveň, dává i noviny v Českoslovenpřechodů a pro pohranič- Prvním ředitelem stálého myslu, který se bude roz- jen zvyšuje nenávist k svým čtenářům lekci o sku.
ní styk 7 železničních a českého divadla v Plzni šiřovat. V ostravské pánvi hostům ze severu.
novém
komunistickém
"Nem
szeretem
a
11 silničních přechodů. byl Pavel Švanda ze Sem- nyní pracuje 5.500 polnázoru na motiv ziskový. csebekeť' ("Nemáme ráDálkové silniční přecho- čic.
ských horníků a v textilVšechno
způsobil
dy do Rakouska: Č. Vele- — Ve výrobně naftalénu kách v oblasti Dvůr Krá- uherský salám, téliszalá- Nezáleží prý na tom, kdo di Čechy") není. v Manebo kolik' uheráků si ďarsku výrok nový. Z a nice, Dolní Dvořiště, Ha- v Urxových chemických lové - Náchod asi 450 poltni, doslova tedy " zimní
tě, Mikulov, Nová Bystři- závodech v Ostravě vy- ských dělnic.
někde koupí, hlavní je, jímavější je otázka, proč
salám". V jistém (sace a Petržalka, do Západ- pukl požár, který brzy
že se na tom vydělá.
případ rozviřují tamní
—
Podle
čs.
rozhlasu
je
ního Německa: Folmava, ohrožoval celý závod. 17
mozřejmě státním) obv
ČSSR
poměrně
třikrát
noviny. Nezdá se, že jeVedle
uvedené
historPomezí n. Ohří a Rozva- požárním sborům se jej
méně vysokoškolsky vzdě- chodě prý si ulevil český ky zmiňují se však ma- diným důvodem je mírnit
dov.
později podařilo zdolat, laných ředitelů průmys- návštěvník hlasitým poale škoda je veliká. Novi- lových podniků než v Pol- vzdechem: ' T i h l e t i za- ďarské noviny i o jiných rozpálené hlavy. "lidu".
ny přirovnávají oheň k sku nebo Jugoslávii, kde
tracení M a d a ř i mají, co důvodech, proč nejsou : Švejk by možná našel
— Nový biskup pravoslav- obdobné havárii, která se pohybuje mezi 30 až
čs: turisté vítáni v zemi k otázce komunistického
né církve v Prešově Mi- postihla Urxovy závody 38%. V USA má vysoko- jim hrdlo ráčí, potvory sv. Štěpána. Nerespektu- turismu tohle přirovnáobchodě
kuláš Kočvár složil slib před rokem, kdy způsobi- školské vzdělání 78% ře- mizerný!" V
věrnosti ČSSR do rukou la škodu za více než 20 ditelů průmyslových pod- však byl právě někdo, ji prý místní nařízení a ní:
niků s více než 500 za- kdo uměl česky a ten zajíždějí svými auty kamnáměstka ministra škol- miliónů Kčs.
"Dříve, ještě za Marie
ství a kultury dr. F. Ka- — V poválečných letech městnanci. Přitom je v
koli
se
jim
zachce.
Staví
Terezie,
v dobách válečhudy.
se investovalo do těžby ČSSR 202.000 vysokoškol- prý tomu českému tu- prý stany mimo vyhraže- ných, zaváděny byly též.
— Ve dnech 8. až 13. břez- uhlí 40 miliard Kčs. Těž- sky vzdělaných lidí, z ristovi obratem nafackodo
vojenských
na -se konalo v Tatranské ba stoupla ze 48 mil. tun nichž jen asi 2.000 pracují val. Ostatní
přítomní né prostory, na privát- kočky
na
vedoucích,
místech.
Lomnici XI. Mezinárodní na 103 mil. tun v r. 1964.
Maďaři si samozřejmě ních pozemcích a bez po- skladišť, když páni z inzimní setkání novinářů. Současně však vzrostly — Ředitel ČTK M. Sulek
volení majitelů. Společ- tendantstva sváděli své
Zúčastnili se novináři z výrobní náklady, např. v podepsal dohodu o spolu- též přiložili polínko, při- ným tábořištím se prý šmejdy s m u n d ů r y na
čemž byl Cech obviněn
19 zemí. Italští novináři OKD ze 144 Kčs na 1 tu- práci se
zanzibarskou
-mkžádali, aby mohli přiletět nu v r. 1958 na 183 Kčs vládní informační služ- z nenažranosti, protože vůbec vyhýbají. Ž e jsou nešťastné myši."
zvláštním vojenským le- v r. 1963.
si prý chtěl koupit nabou.
tadlem.
Československo — V Praze vznikla nová — Leninovy závody v
jednou
šest uherských M Á T E V Y R O V N Á N O PŘEDPLATNÉ H D ?
odpovědělo, že "není ob- malá scéna - Činoherní Plzni (Škodovka) vyvážesalámů.
.
vyklé přijímat na našich klub při Státním divadelpřes polovinu svých výletištích cizí vojenská le- ním studiu. Kolem reži- jí
do ciziny. Od svéU j Iras pokračuje, že
ZUBNÍ LÉKAŘ
tadla". Italové pak ozná- sérů Jana Kačera a Vla- robků
založení do konce r.
mili, že se zasedání ne- dislava Smočka a teore- ho
tato legenda líčí v ústním
1963
vyrobily
např.
4.700
D
r
.
M.
Jankovich
zúčastni
podání české "diszno"'
tika Jaroslava Vostrého lokomotiv.
opět
otevřel
po
návratu
z Evropy zubní ordinaci
— Při oficielní návštěvě se sdružili herci z různých — V letošním roce se má (prase) v detailech, jáv Sydney
Egypta dostal J. Lenárt divadel. Divadlo uvedlo dovézt 33.000 tun pome91 Oxford Street, Bondi Junction
od Nassera nejvyšší stát- nejprve hru V. Smočka rančů, takže prý budou k ké se v novinách nedají
otiskovat. Jedním z důní vyznamenání SAR - "Piknik" o hrstce americ- dostání po celý rok.
Telefon 3"8-3164
Sád Nilu. Na banketu, kých vojáků bojujících r.
FEC/Č kazů, že tato rozšířená
který uspořádal egyptský 1945 v Tichomoří s Japředseda vlády Alí Sabrí, ponci.
prohlásil Lenárt, že "čs.
— V' Čs. svazu mládeže je
organizováno přes 1,250
tisíc lidí v 46.440 orgaPrvotřídní
Honorár dosel a Klima pise: "Po vyřízeni žanizacích. Světového festiKarel Klíma se rozepsal v Kulturní tvorbě
pečivo a cukroví
loby, kterou ovšem přítel vyhrál, se ráčilo vznevalu
mládeže
a
student(11.
3.
1965)
o
potížích
jednoho
autora
s
vymáČeská cukrárna
stva v Alžíru se zúčastní
háním autorského honoráře. Historka stojí za šené nakladatelství naposled snížit k rebelantskéřlOCCA CAKE SHOP 320 osob z ČSSR.
zmínku. Dokazuje, jak se socialistický "ouřad" mu autorovi a poslalo mu dopis, hodný morálmaj. L. Šindler
cítí stále povznesen nad "lid", a současně uka- ního rozhořčení Zolova. Autor byl poučen, že
— P í es 50 ukrajinsky pí296 Carlisle St.
zuje, že k nějaké změně poměrů v ČSSR přece- nakladatelství počítá s korektním jednáním autošících spisovatelů, literárjen dochází, když ten lid, v tomto případě vě- rů a že pracuje s celou řadou autorů, kteří se i
Balaclava, Víc.
ních kritiků a redaktorů
decký pracovník, autor, nehodlá trpně přijmout svých autorských honorářů zřeknou, jen aby se
(proti nádraží)
ukrajinského tisku v Českaždé rozhodnutí nebo jednání nějakého "orgánu". jim dostalo cti v tomto nakladatelství publikokoslovensku se sešlo v
Tel. 52-3860
vat. "Nedovedeme proto pochopit", končí dopis,
specialista na svatební Prešově. V posledních 2C
"Můj přítel historik", píše Klíma, "našel nový
"jednání vědeckého pracovníka v socialistickém
letech
vyšlo
v
ČSSR
14C
a jiné dorty
státě, který vymáhá svůj nepatrný autorský homateriál, napsal studii o národním obrození, kteukrajinských knih.
rou přijalo jedno krajské muzeum do svého sbor- norář (šlo o 1.600 Kčs) starými kapitalistickými
níku. Přítel dostal autorskou smlouvu od kraj- metodami bez ohledu nato, že je mu umožněna
publikační činnost v rámci státních zařízení, kteského nakladatelství, jež vydává tento sborník
ZLOBÍ VÁS OČI?
jako účelový náklad, proplacený oním muzeem, rá právě na tuto činnost doplácejí značné fiBolí Vás hlava?
a v srpnu 1964 sborník s jeho prací vyšel. Do 30 nanční prostředky.".
dnů dostanu honorář, tvrdil samolibě, mám to
"Autor dostal přes nos", píše Klíma, "byl vržen
Noste brýle od O P T A !
ve smlouvě."
v prach, morálně vyřízen, byl mu vpálen cejch
rozkradače státního majetku . . . Nedovedu pochoPo uplynutí dvou měsíců poslal autor urgenpit, proč vlastně nakladatelství uzavřelo s autoci; první slušnou, druhou ostřejší, třetí (teleforem smlouvu a pak mu vynadalo, že trvá na jenicky) výhružnou. Potom došlo písemné sdělení
jím plnění. A to je v epilogu celé historie asi
nakladatelství, že se "stěhovali", k čemuž Klíma
vedlejší. Hlavní budou ty "staré kapitalistické
lapitol House, 109 Swanston St.
dodává: "A představte si, on ani teď nepocho- metody"."
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
pil, že pro některé podniky a lidi stále ještě záKde se to stalo? Vědecké učenosti sdělovalo
kon je pro kočku, smlouva kus papíru, nakla8. poschodí
Telefon 63 - 2231
vědeckému pracovníkovi Východočeské nakladadatelství
velmoc
a
autor
trpěný
příživník.
A
žaDODÁME LÉKY VŠECH DRUHťT
loval! Ano, prosím, on, soukromá osoba, se opo- telství v Havlíčkově Brodě, jehož socialistický
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
ředitel má příznačné jméno: Křivohlavý.
vážil žalovat státní podnik!"
v nutných ořínadech telegraficky

Staré kapitalistické metody

OPTO
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HLAS

Drobničky z ČSSR
VEDENÍ PODNIKŮ MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Zvyšuje se podstatně pravomoc i odpovědnost ředitelů podniků národních výborů . . . Každý podnik
bude řízen z jednoho centra, zpravidla odvětvovou komisí. Už nebude možné, aby do vnitřního
chodu, někdy dokonce i technologie např. komunálního podniku zasahovalo několik komisí a odborů národního výboru (plánovací, finanční, odvětvová aj.) a aby nejednou dělaly rozhodnutí přes hlavu ředitele a jiných podnikových orgánů. Tyto nezdravé praktiky komise tak zaměstnávaly, žé jim
mnohdy nezbyl čas na plnění úkolů, které jim především příslušely. Stížností ředitelů tady byly zcela na místě. Poznali, že nelze sloužit několika pánům, zejména když jejich příkazy, pokyny a doporučení byly někdy i protichůdné, i když šly z jednoho národního výboru. Když k tomu přidáme pak,
že pravomoc ředitelů byla "podvázána" různými
předpisy, vyjde nám příčina, proč se některé podniky místního hospodářství dostaly tam, kde jsme je
mít nechtěli. Samozřejmě i tady jsou výjimky. Některému řediteli, zejména není-li "silný v kramflekách", tento stav vyhovuje. Nyní už takový nebude
mít nedostatky a chyby na koho svalovat.
Práce, 12. března 1965
VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCE
V RÁMCI COMECONU
Přínos z vědeckotechnické spolupráce v rámci
RVHPpřesáhl v Československu za léta 1958 až
L962 1,5 miliardy korun. Více než polovina všech
projektů, dokumentací a jiné technické pomoci k
nám přišla z SSSR. Naproti tomu spolupráce zemí
RVHP přinesla i některé zjevy negativní, které
ie nutno postupně odstraňovat. Tak např. dosavadu způsob předávání dokumentace byl příčinou bulování stejných výrobních kapacit, aniž to zvyšovalo ekonomickou úroveň výroby. — Velmi významíou formou spolupráce vůbec jsou licenční smlouvy, což zejména s kapitalistickými státy málo využíváme. Působí zde pozůstatky z minulosti, kdy se
icence ani nekupovaly, ani neprodávaly. Na druhé
itraně se dávaly milióny na vývoj věci dávno jinde
vyvinutých. Nejen naši partneři z RVHP, ale i my
náme co prodávat, ale musíme též výhodně kupovat.
Práce, 12. března 1965
PLÁN NA PODZEMNÍ DOPRAVU V PRAZE
V Praze začalo 10. března dvoudenní symposium
o podzemním městském urbanismu. Jedná především
o výstavbě městských dopravních tunelů, podchodů
a pasáží, i o současném stavu projekčních prací na
podpovrchové tramvaji v centru Prahy . . . Podstatná část jednání spočívá ve vybudování 15 km dlouhých tramvajových tunelů pod centrem m ě s t a . . .
Celý systém městské hromadné dopravy pod pražskou dlažbou má být hotov asi v r. 1980. Náklady
na výstavbu tramvajových tunelů budou činit 2,120
miliónů Kčs.
Čs. rozhlas, 11. března 1965
CHOV KONÍ
Stav koní pro naše zemědělství, jak početně, tak
i kvalitně, se rychle zhoršil. Situace je označována
dokonce za kritickou a to nikoli n e p r á v e m . . .
O
koně je zájem, ale jen o kvalitní a aniž by si je
zájemce musil odchovávat. Tedy zájem o hotové koně. V této souvislosti nutno podotknout, že se současně naskýtá nebývalá možnost prodeje koní do
zahraničí, především do západních zemí, a to za
výhodných podmínek. — V dnešní době se ukazuje
potřeba 40.000 hříbat ročně, ale je odchováno pouze 8.000, z toho v 28 hříbárnách jen 900 hříbat.
Plán připouštění byl loni splněn na 70%, procento
ohřebení sotva na 50% . . . Informativní plán početních stavů koní do roku 1970 je 190.000. Počítá
se se 2 tažnými koňmi na 100 ha zemědělské půdy
(s odchovem celkem 2.69 v celostátním průměru) . . .
Zootechnici poukázali na nedostatek kvalifikovaných
sil (malá hmotná zainteresovanost), nedostatek podkovářů, podkov a podkováků. Taktéž minimální investiční požadavky nejsou plněny, stejně jako potřebná pomoc v krmivech . . .
Zemědělské noviny, 2. března 1965
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Poměr Čechů a Slováků v dnešní době

Rozpadá se Československo?
Podle - zpráv zahraničních novinářů se rozpadá. Posledně nám to připomněl anglický měsíčník "Contemporary Review" z ledna 1965. Jeho anonymní dopisovatel dospěl k tomuto závěru v
článku, který hlavně líčil počátky česko-slovenského soužití po první světové válce. Všechny závěry,
utvořené (patrně) z vlastní zkušenosti za pobytu v Československu, jsou založeny na útržcích výpovědí československých občanů.
Chceme především říci, že články, takto uveřejňované, podložené ničím jiným, než co si může
vybrat turista, jsou vysoce nezodpovědné. N e š k o d í ani jedné straně, ani druhé, ale dokazují, jak
je zhoubné vyvozovat závěry z prchkých setkání.
Článek v "Contemporary Review" je totiž silně zatížen hollywoodskou problematikou.
Člověk
by nečekal, že ve vážné revui otisknou něco, co se podobá skautským vzpomínkám.
J e jistě p r a v d a , že
česko-slovenský problém
existuje dnes tak, jak
existoval v předválečném
Československu.
J e o p r a v d u třeba, abychom znova přemílali
staré pravdy?
Pravdy,
které bratři Slováci nazvou nepravdami?
Z a č n e m e tam, kde začalo nové Slovensko. Byla to zemědělská země,
která
byla
pastorkem
Uherského
království.
Po první světové válce
se stala součástí Československé republiky.
T a d y je první doba,
kdy Češi a Slováci znovu žili společně. Staly se
chyby. Slovensko bylo
zaplaveno dravým typem
Čechů. Ale bylo opravdu?
Nebyli na Slovensku
Češi, kteří adoptovali tuto zemi za svůj domov,
a co víc, kteří ledacos
tia Slovensku
docílili?
Nebyli s těmito Čechy v
jedné řadě mnozí Slováci v osudných letech
1938-1939? Slováci, kteří nebyli ani nacisty ani
komunisty, ale kteří si
přáli vyhladit stíny oné
záhadné Pittsburské dohody, která je dodnes
záhadou všem, kteří se
snaží o dorozumění mezi oběma národy, a zá-

kladním kapitálem všech
dřevních separatistů t o h o
nebo o n o h o zaměření?
N e b y l a to Československá republika, která
(na rozdíl od Pešti) umožnila
vyrůsti
první
generaci Slováků, kteří
potom kousli ruku, která je krmila?
A nebyla doba, kdy
Slovensko, vedeno některými příslušníky této ge-

nerace, vyhlásilo jednoho bláznivého dne válku
S p o j e n ý m státům, těm
S p o j e n ý m státům, které
dnes přechovávají zbytky slovenského fašismu?
Ale dnešní problém je
jiný. Rekriminace stěží
p o m o h o u . D n e s vyrostla
na Slovensku generace
příslušníků
"Slovenského n á r o d n í h o povstání",
které se j m e n u j e tak pro-

to, ze cas a taktika a raz
krajiny a blízkost bojiště
vytvořily p r o toto povstání předpoklady.
A n e j e n to. Ale i
existence Slovenské komunistické strany, a a ť
n a to nikdo nezapomíná.
J e dnes zvykem říkat, že
Češi se o d d á v a j í zbytkům stalinismu a že Slováci jsou bojovní antistalinisté.
(Pokrač. s. 6)

Idealistický svět bandongské konference se rozplynul

BLOKY SE TŘÍŠTÍ

Když jsme se dívali na svět v roce 1948, kdy většina z nás opouštěla
Československo, vypadala světová situace v podstatě jednoduše: na jedněm
břehu Labe začínal Západ — s velkým Z — a na druhém V ý c h o d —
rovněž s velkým V . Byl to svět dvou bloků; pro outsidery a neutrály nebylo na světě L. P. 1948 místa.
V roce 1954 vypadal svět právě tak jednoduše pro asijského politika.
Tak aspoň prohlásil nedávno v e své přednášce v Melbourne singapurský
ministerský předseda Lee Kuan Yew, který poukázal na nečekaný vývoj
světových událostí o d konference v Bandongu.
JNa teto Konxerenci no- setiletí. V zapadním blo- Pákistán a Indie, Indie a
vých afro-asijských náro- ku zmizela nerealistická Čína, Malajsie a Indonédů převládal optimismus jednota poválečných let; sie . . . ; o Africe se zmía idealismus. Svět vidě- těm, kdo chtějí za každou níme jedním slovem, proný očima asijských politi- cenu najít, "viníka" to- tože kdybychom
chtěli
ků byl jasně rozdělen na hoto rozkladu jen v ge- vyjmenovat všechny netábor koloniálních a neo- nerálu de Gaulleovi, je šváry, šarvátky a boje v
koloniálních mocností a možno připomenout třeba Africe - boje mezi Afrina tábor dosud potlačo- Turecko a Sečko nebo čany
jistě bychom něvaných národů, které po Spojené státy a některé jaké zapomněli.
druhé světové válce po- jihoamerické republiky.
Tak jako v minulosti,
čaly setřásat nadvládu
i dnes se mocenské bloky
"Ve
východním
bloku
cizích pánů. Byl to, až
tříští, prolínají se navzána malé výjimky, svět bylo uvolnění mnohem jem, mění svoji struktudalekosáhlejší:
Rusko
a
bílý a svět barevný.
ru a barvu. Rozdíl je v
Čína. Ani západní ani výObě zjednodušené si- chodní blok už nejsou tím, tom, že v době jaderných
tuace vydržely zhruba asi čím byly před několika zbraní, tryskových letaa umělých družic nastejně dlouho: necelé de- lety; těžko říci, zda se o del
stávají tyto změny rychleto přičinila víc politická ji než v minulosti.
sím rozvádět... Samozřejmě mohou oba • manželé, řevnivost nebo hospodářNajít v prostoru pevný
případně celé rodiny, podnikat zahraniční cesty do ská konkurence; důvodů bod, o který by se mohl
pro
to
je
mnoho.
kapitalistických zemí. Kavdá žádost se však posučlověk, národ nebo lidzuje individuálně...
Idealistický svět ban- stvo opřít, je dnes úkol
Náčelník Správy víz a pasů ministerstva vnitra dongské konference se těžší než kdy předtím.
gren. Jan Janulík — Práce, 19. února 1965 rozplynul stejně rychle.
-et
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Milan Uhde: Král-Vávra (Nonstop-Nonsens). Hudba Ladislav Štancl

Kdo? Kde? Kdy?Kterak?Proč?
My bijem o mříž, ducha lvi," hlaholí jedna postava Uhdeho krvavé
satiry. "My riskujem u|ž dost tím, že jsme se narodili," odpovídá jedna z
bezejmenných postav. Uhdeho "Král-Vávra", satirická hra, provedená loni
v Brně kolektivem satirického divadla Večerní Brno v režii Evžena Sokolovského, navazuje na Havlíčkovu satirickou báseň o "Králi Lávrovi". Je nepochybné, že episodky v Havlíčkově básni i v Uhdeho divadelní satiře
mají své časové omezení. Doufejme, že mají. Nejsme si tím tak zcela jistí.
Uhdeho satirické divadlo je stejně sršaté jako byla kryptická Havlíčkova báseň.
Když psal Havlíček o ušatém královi, položil království do Irska. Uhdeh o "Král-Vávra" se taky odehráivá v Irsku. Kdykoli panuje bachovský absolutism, je třeba si dávat bacha. Před víc jak sto lety čtenáři Havlíčkových
"Dopisů z Tipperary" věděli, že když Havlíček mluvil o Irsku, mluvil o
vlastní zemi, potlačené absolutismem. Tipperary je dnes velmi blízko, a Milan U h d e si zřejmě nemusí dávat takový pozor jako jeho předchůdce. Dnes
diváci vědí, že Uhdeho Irsko není yůbec Irsko, ale že už ani není třeba se
skrývat za Irčany.
jenomže to, co u n o e
předvádí n a jevišti, je
daleko
Havlíčkových
"Dopisů z Tipperary".
J e h o satira mrazí až do
morku peněženky.
J e to Sartreovo "Peklo černé a bílé", peklo
složené jen a jen z lidských obětí, které hrají
svoji tragikomickou úlohu. Není jim určena Králem-Vávrou. Král-Vávra
j e obyčejný pitomec, kterému všechny triky vymýšlí lstivý bývalý holič
Kukulín. D r u h ý m tragic.
kým pitomcem je Strýc
Vrba - zosobnění Hav-

iicKovy vrpy, ao K-iere
král Lávra našeptal své
tajemství.
U h d e ů v "Král-Vávra"
je strašlivá hra zvláště
pro nás, protože vyslovuje přesně, co jeden
druhý cítíme z dopisů,
ze styku s příbuznými a
s méně příbuznými, kteří
nám dávají nahlédnout
do světa, kde materialismus předběhl kapitalismus.
Když U h d e h o hra začíná, je situace taková:
Král-Vávra a "Strýc národa" Vrba dali povraždit všechny holiče. Pod-

FANTOM OPPELTOVYCH
SKLEPŮ
František
Langer
Málokomu v Praze je známo, že se v Oppeltových
sklepích pod Staroměstským rynkem zjevovala po
dlouhá léta tajemná bytost, která byla vídána v
různých zákoutích a chodbách sklepního labyrintu.
Nuže, tento Fantom by byl ve sklepích žil do dneška,
kdyby sklepmistr nebyl přišel na to, že v sudě č.
43275, v kterém mělo být 5.421 litrů Pommardu,
není ani jediná kapka této vzácné kapaliny. Shovívavý prokurista se již opravdu rozčilil, když mu
tuto zprávu sklepmistr přinesl a ztrátu vysvětlovalpodezřením, že to víno jistě vypil Fantom. Když
o tom prokurista přemýšlel, musil si skutečně říci,
že je nepravděpodobno, že by jeho zaměstnanci pili
stále jen jedno víno a že tedy nejpravděpodobněji
mu někdo do sklepů na víno chodí.
Příští noc a pak každou následující noc, po celý
týden ponocoval pan prokurista ve sklepích. Koncem týdne se však již stal dokonale nervosním a v
sobotu si řekl, v pondělí to raději zadám nějaké
detektivní kanceláři, nejlépe s vycvičeným psem.
A když se procházel temným sklepem vyškolených
vín, řekl si dokonce, že toho nechá už dnes a půjde
si raději sednout do Réunionky. Když . . .
Když tu s předpaženýma rukama zavadil o něco,
co mohlo být liščím chvostem nebo koudelí a když
ta věc, jakmile ji sevřel do hrsti, začala sebou škubat a cloumat. Panu prokuristovi se sice zatajil dech,
ale držel vlákna nebo chlupy statečně v hrsti, dokud si neposvítil na to, co popadl. Jeho kapesní svítilna ozářila dlouhé, plavé, skoro zrzavé vousy, které visely z bledého, ale dobře vykrmeného obličeje.
Dovlékl obličej za vousy k nej bližšímu vypínači,
rozsvítil žárovku a shledal, že obličej patří obtloustlému chlapíku v rozedraném oděvu, jehož některé součástky, hlavně knoflíky, náležely starému
rakouskému stejnokroji. Měl tedy Fantom v ruce.
"Kdo jste a jak jste se sem dostal?" ptal se ho.
Fantom několikrát otevřel ústa, ale nemohl se ihned
zmoci na odpověď. "Kudy jste sem vlezl?" — "Já,
račte odpustit," řekl s počátku Fantom zajíkavě,
"jsem sem nevlezl. Já jsem zdejší. J á zde žiju už
dlouho." — "Ják dlouho?", vyšetřoval pan prokurista. "Prosím, který je nyní rok?" — "1930." —
"Ten čas utíká," povzdechl si Fantom. "Tedy již
dvanáct let!" — "A kdo vlastně jste?" — "Dovolím

a bývalý hohc Kukulín, který unikl masakru holičů.
A I j ani zlotřilý Kukulín není nejčernější postava U h d e h o satiry. J e
to irský lid sám, který
nevěří ani těm, kteří by
ho chtěli spasit.

Mladí novináři Kolíček a Červíček mají v
podstatě dvojí názor,
jak se vyrovnat s orwellovskou krizí. Jeden z
nich se bouří. Druhý z
nich přijme celou lež,
jakmile se naskytne příi^ctilJt LUUUi ¿.aj-USt-il JeLK-tJ ležitost. Ale oba se naEzauové, jen aby na ně konec vzbouří.
nepadl stín podezření, že
Jejich šéfredaktor jim
se kdy stýkali s vražedvysvětluje:
"Nezáleží na
nou bandou holičů.
tom, jaká fakta vidíme,
Pak se n a j e d n o u přiale odkud je vidíme. A
hodí velké železniční nepak bude jasné, že někteštěstí: "Počet obětí, jará prostě nevidíme. Pokož í příčiny nebezpečí
schovávají se nám za to,
se vyšetřují, obojí j d e
co prostě vidíme. Proto
však do několika desíje tak důležitá naše potek".
zice, kde stojíme, protoChyba je,
že vláda že ta rozhoduje o tom,
Irska předstírá, že vlád- co uvidíme. J á například
ne poloosou zeměkoule. vidím ze své pozice, jak
N a této fikci je založena ti lidé rychle přijali naše
moc Krále-Vávry. kterou nové /¿sady . .
podpírají "Strýc Vrba'"
Drtivému posměchu je
jako "revoluční pamětse představit: Josef von Mirziczka. Oberlajtoant od
ferpflegsbranže."
Nu a Fantom vyprávěl, jak byl v Praze právě na
dovolené, když 28. října 1918 vypuklo něco, co se
mu zdálo jako revoluce. Lidé si přestali vážit důstojníků. Rozhodl se raději přerušit dovolenou a jet co
nejrychleji k svému pluku na italských hranicích.
Spakoval si tedy malý baťoch s nejnutnějšími věcmi, ale na Staroměstském náměstí ho přepadl dav,
který mu chtěl strhnout důstojnický odznak s čepice.
Uchýlil se před ním do nějakého'dvora, pak i do
sklepa, a když shledal, že je ve vinném sklepě,
odhodlal se vyčkati zde, až policie venku potlačí
revoluci. Ale podle častého zpívání "Kde domov
můj" na starobylém náměstí v příštích dnech a týdnech, dokonce i v příštích měsících a letech, které
k němu doléhalo pod zem, soudil, že revoluce ještě
trvá a tedy ze sklepů neodcházel. Žil zde jako Robinson, měl v ruksaku pár nejnutnějších věcí, které ovšem časem spotřeboval, a když zlomil břitva
při otvírání láhve se šampaňským, přestál se holit.
To je vše.
"A kde jste bydlil, že jsme na vás nepřišli?" vyptával se prokurista. — "Ve velkém sudě na dvěstěosmdesát hektolitrů." — "Hm, pravda, my jej zde
máme jen jako kuriositu. Léta jsme jej neprohlíželi." Ale pak začal být nedůvěřivý. "Čím jste »e
živil po celou tu dobu?" — "Jako odborně vzdělaný důstojník vím, že stačí pět litrů vína denně,
aby člověku dodalo potřebný počet tepelných kalorií. Pro jistotu jsem pil denně patnáct litrů a mohu
říci, že víno je vydatná a příjemná strava."
"Tak to vy jste vypil m ů j Pommard, člověče?" —
"Výborné a výživné víno, pane, a lituji, že došlo.
Byl to můj oběd a večeře. Porce pět litrů. K snídani
jsem požíval dva litry Haut-Sauternu nebo osvěžujícího Ruedesheimského a k svačině dva litry Mouton
Rotschild nebo Chateau Lafite." — "Bože nebeský,"
zasténal prokurista. "Někdy jsem také pil obyčejná
rýnská vína," utěšoval jej Fantom. "Ovšem zase
někdy místo zákusku jsem píval nějaké to jižní víno
nebo místo ovoce nějaký ten likér, Peach Brandy
tiebo Apricot Brandy a podobně. Jednou, když jsem
měl chřipku, vyléčil jsem se několika lahvemi Cognacu Monnet a jindy, když mne bolely zuby, jsem
se vyléčil půl tuctem lahví vašeho Berncastelského Doctora."
"Přestaňte už, člověče", vykřikl prokurista, který
měl strach, že Fantom začne vyprávět, že se koupal
a myl v bílém víně rakouském nebo badačonském.
"Ale že jste po dvanáct let nic nejedl?" — "Čestné

SONET
William

Shakespeare

Když slyším v noci zvon
zvolna čas odbíjet
a vidím jasný den,
jak hasne v různých tmách,
když hledím na jaře,
jak vadne vonný květ,
když v temných vrkočích
zřím stříbrošedý prach,
když vidím holý strom
a pozoruji pád
listů, jež dávaly stín stádům
na lukách,
když vidím zeleň let žloutnout
a zvolna zrát
a potom ve snopech ležet
jak na márách,
tu na tvou krásu vždy
se sama sebe ptám,
vždyť musíš projít též spouští,
jilž hrozí čas,
vždyť každý půvab se posléze
zradí sám
a zmírá mezitím,
co jiný vzkvétá, zas
A nikdo nemůže srp Času
odivrátit,
jen v dětech můžeš mu
navzdor - ač mrtev - žít.
(Přeložil J a n Vladislav)

"A co je důležitější?
tu vystaven sovětský mesianismus, hodlající spa- Abychom měli obilí, nesit celou zeměkouli v bo abychom měli pravdu?"
(Pokrač. s. 6)
otázce:
slovo rakouského důstojníka!" zvolal Fantom. "Ale
to jste musel být ustavičně opilý po takových dávkách!" — "Ne, naprosto ne," řekl důstojník. "Naopak, střízlivý, zcela střízlivý, příteli!" — "Žádné
příteli. Jsem prokurista firmy, kterou jste okrádal
po dvanáct let. Víte, že jste zde vypil celé jmění?"
— "Jsem šlechtic a důstojník. Znám své povinnosti
a nechci nic zdarma. Mám na dobrém místě ukryto
za třicet tisíc rakouských válečných půjček . . ."
Prokurista vykřikl: "Teď už toho mám dost!"
Pak přemýšlel, co udělat s vetřelcem. Dát jej zatknout? To by se pak konkurence smála firmě, kterou nějaký člověk po dvanáct let vypíjel! Tedy co?
Rozhodl se: "Pojďte se mnou a já vás vyvedu na
ulici!"
"Proboha, to ne," zaprosil zděšeně Fantom. "Přece mne nechcete vydat na pospas rozlíceným revolucionářům!" Prokurista mu musel nejprve vylíčit
naprostou nekrvavost revoluce před dvanácti lety,
než se Fantom nechal od něho- odvésti do kanceláře. Tam mu .nůžkami na papír řádně přistřihl vlasy a vousy, daroval mu svůj starý svrchník, aby
mohl přikrýt roztrhanou uniformu a dokonce' mu
půjčil padesát korun, které slíbil oberlajtnant přinést za tři dni zpět.
"Ostatně se ihned přihlásím do československé
armády," řekl na rozloučenou. "Jistě budou potřebovat řízného důstojníka, který dobře zná předpisy -svého oboru." To řekl, když jej již prokurista
vyvedl před dům na opuštěné Staroměstské náměstí,
kde v nočním šeru stálo jen několik šoférů a mistr
Jan Hus.
Té noci ulehl pak prokurista s klidným vědomím,
že Oppeltovy sklepy napříště budou ušetřeny dalších
ztrát. Ale ráno v půl sedmé jej telefon probudil z příjemného spánku. Hlásilo se policejní ředitelství.
Nemohl-li by tam přijet, protože nějaký člověk, v
noci zatčený pro opilství, se ho dovolává, aby mu
dokázal jeho totožnost. "Že to bude Fantom?" řekl
si prokurista. Ano, zná toho člověka, potvrdil, když
přijel na policejní ředitelství, ano dal mu svůj svrchník. A když odcházel, bylo všecko bezmála v pořádku, jak ujišťoval komisař.
"Ale čím jste se to opil, člověče?" ptal se na rozloučenou svého bývalého Fantomu. "Dovolte, prosím," odpověděl Fantom. "Koupil jsem si v noci u
pár káře jeden rohlík a snědl jsem jej. Dále už nevím, co se se mnou dělo, ale protokol o tom, co jsem
vyváděl obsahuje čtyři strany. Asi jsem se opil
rohlíkem."
Ze sborníku "Vino", J. Oppelta synovec, Praha 1930.
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U h d e :

KRÁL-VÁVRA

OSOBY
Král-Vávra, ředitel zemské poloosy
Kukulín, jeho tajemník, holič a kadeřník
Starý Vrba, strýc národa
Šéfredaktor
Červíček m l a d í n o v i n á ř i
Kolíček
Archivář
Lid obojího pohlaví
OBRAZ 1
Obytná kancelář. Vpravo a vlevo lehká sportovní
nebo spíš polní lůžka, uprostřed velký pracovní stůl,
židle, vpravo stěna s umyvadlem, vétrák, okno ozdobené mrazem, vlevo výhled do chodbičky, v m i je
umístěna lednička a z níž ústí dveře na WC, opatřené tabulkou. Na stole záhadný přístroj podobný prastarému gramofonu, jehož velká trubka je obrácena
do publika. V pozadí nedobytná pokladna. Dokumenty, papíry.
__
Král-Vávra je asi šedesátník robustního zevnějskti.
Chůzí připomíná sedláka, získal si ovsem určité
úřednické návyky a tvoří tedy zajímavou směs těchto zdánlivě neslučitelných znaků sociálního zařazení. Rajtky, vyhrnuté rukávy, vysoké boty, osJí uši.
Kukulín je intelektuál asi čtyřicetiletý, přičinlivý
a poměrně vzdělaný. Výkon holičského povolání n a
dělá potěchu, jakou skýtá duševním pracovníkům
fyzická činnost. Na stole má rozloženy iioiičské potřeby, štětku, mýdlo, zrcadlo a holí břitvou KráleVávru, který sedí na židli zahalen do bílého přehozu známého z oficín.
KRÁL-VÁVRA: A jako posledně!
KUKULÍN (mydlí)
KRÁL-VÁVRA: Zápis o průběhu?
KUKULÍN: Zpracován.
KRÁL-VÁVRA: Předání služby?
KUKULÍN: Provedeno.
D O D Á M E KAMKOLI
Z A VELKOOBCHODNÍ CENY :
Cena za 26 ozs láhev
běžná NAŠE
OLD STURT, jihoaustr. brandy
22/17/9
CROWN CHARTER,
skotská whisky
35/9
29/6
CORTELL, imp. francouz, brandy 28/9
21/COMBEAU, imp. francouz, cognac 50/9
31/NAPOLEON, imp. francouz, brandy 50/9
31/NAPOLEON brandy,
(v původních láhvích z Francie)
56/32/6
WHITE FRIARS imp. anglický gin 27/20/6
GALATEA, Blackcurrant Liquer
stáčený v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY BRANDY,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
CHERRY VIKING likér,
stáč. v Dánsku
45/9
29/6
PUNČ z Dánska (orig. lahve)
45/9
29/6
CREME DIS MENTHE z Dánska
(órig. lahve)
45/9
29/6
VOTRE CACAO BRANDY likér z Dánska
(orig. lahve), 1/2 lahve
26/6
18/6
CURACAO z Dánska - 1/2 lahve
26/6
18/6
CACAO PERRET likér,
z Dánska, 1/2 lahve
26/6
18/6
MERUŇKOVICE, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA DEVISE likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
LA CITRON likér, z Dánska, 1/2
26/6
18/6
FRANC. ŠAMPAŇSKÉ "Club Prestige"
stáč. ve Francii, 26 ozs.
38/9
26/6
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na požádání obratem. S dodávkou vín a lihovin dodáme též pivo.
Objednávky v hodnotě £ 6 / - / - a více jsou včetně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší
účtujeme 3/6 za dovozné.
Dodáváme kamkoli v Melfcourne,
ve Viktorii a po celé Austrálii
Volejte 314 - 6281

J. KINDA & CO. PTY. LTD.
Wine & Spirit Merchants
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
Pošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
Jméno :
Adresa :
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KRÁL-VÁVRA: Přístroje?
KUKULÍN: V pořádku.
KRÁL-VÁVRA: Holit! Čas letí!
KUKULÍN (mydlí)
KRÁL-VÁVRA: Přísroje?
KUKULÍN: V pořádku.
KRÁL-VÁVRA: Nějaká mimořádka?
KUKULÍN (zděšeně ustupuje) •
KRÁL-VÁVRA: Tak sakra, sobotu máme, holič
ste, ale slovo aby z vás páčil. Máme přece nějaký
zásady, ne? Holič v sobotu má mít plno řečí! Tak co:
Nějaká mimořádka?
KUKULÍN: Neštěstí! Spousta mrtvých!
KRÁL-VÁVRA: No a? Kukulín, tohle sakra u mě
néni žádný hlášení. Já jsém přece říkal, jak má vypadat hlášení. Zopakujte mně životní votázky!
KUKULÍN: Kdo, kde, kdy, jak, proč, co?
KRÁL-VÁVRA: No proto. Tak hlaste!
KUKULÍN (holí a řeže Krále-Vávru): Včera v
nočních hodinách došlo na trati Corcaigh-Belíast k
novému železničnímu neštěstí. Počet obětí, jakož i
příčiny se vyšetřují, obojí však jde do několika
desítek. Strojvedoucího vpleteného za vousy mezi
kola nepodařilo se do této chvíle vyprostit. V záchranných pracích se pokračuje.
KRÁL-VÁVRA: Proč se ti lidi sakra nevoholejí?
KUKULÍN: Totiž . . .
KRÁL-VÁVRA: Vlastně správně. Vlastně ne!
Správně! Proč se ti lidi sakra nevoholejí?
KUKULÍN: Totiž . . .
KRÁI^VÁVRA: Vlastně správně. Ale zařídit by
si to mohli, to mně neřikéte!
KUKULÍN: Totiž . . .
KRÁL-VÁVRA: Vlastně správně. Co navrhujete?
KUKULÍN: Pro začátek omezit zásadu Irsko —
země bez holeni člověka člověkem! A potom zvolna
přejít na zásadu Holíme se sami!
KRÁL-VÁVRA: Vlastně správně!
KUKULÍN (radostně): A změnit zásadu V Anglii
člověk člověku holičem na zásadu V Anglii dřou
zákazníky bez nože.
KRÁL-VÁVRA: Správně. (Dívá se do zrcadla)
Ale jak tak kokám, Kukulín, vy ste přece jen lepší
tajemník než holič. No nic. Mám rači, dyš je tajemník mizerným holičem, než dyš je holič mizerným
tajemníkem. Zapište to, jednó, až podmínky dozrajó,
ir.sže se z teho stát zásada! (Kukulín umývá a ošetřuje Krále-Vávru). A na nejakó tu kapku krve se nevoilížéte. dyť by to nebylo poprvé, žejo? (Řehtá se)
KUKULÍN (nechápe)
(Opona)
Píseň o městě Gordion
Naj-dele to v každém starém anále,
že jsou. city pouze pro malé,
veka vždycky udávají kordy tón,
jat ukáže příběh města Gordion.
V tom městě Gordion
nosily dívky v uzlech vlasy
a chlapci hlavy plné krásy,
básníci psali verše na ni,
dvě race byly čtvero dlaní,
hučely dráty telefonů,
člověk měl ústa miliónů,
krok. lidí vázal celou zemi,
každý byi v něčem zapletený
osodem, láskou navždycky,
až povstal uzel gordický.
Jak tak pletli každý svoje uzlíky,
přišel n a r.ě Alexandr Veliký,
ujal se té popletené pakáže —
jeho meč prý každý uzel rozváže.
V tom městě Gordion
zavládl smysl pro pořádek,
básníkům někdo srovnal řádek,
zakázal nosit dlouhé kštice,
chlapcům dal hlavy pod přilbice,
měl tajné tiši v telefonu,
předem mal vůli miliónů,
dal dělat ostny ke všem drátům,
táty bral synům, syny tátům,
rozsekal uzel gordicky,
aby měl provaz na smyčky.
Dnes už píše odvážně i Jan Drda:
Chcem žít lip, než ňákej Alexandr dá.
Dějiny však letí jako kalendář,
Alexandři mění jenom meč a tvář.
V tom městě Gordion
zas nosí dívky v uzlech vlasy
a chlapci hlavy plné krásy,
básníci píši verše na ni,
ruce jsou nejmíň čtvero dlaní,
hučí tam dráty telefonů,
člověk má ústa miliónů,
krok lidí váže celou zemi,
každý je v něčem zapletený
na těžký uzel gordický —
osudem, láskou, navždycky.
(Opona)
(Pokračování příště)

ROZPADÁ SE ČSSR ?

(Pokračování se str. 4 ) cennosti ale i komplexem
I my uprchlíci pama- ukřivděnosti, může přetujeme, jak po "osvobo- -myslet jinak,
zení" československý miVnější tlak je dvojí:
nistr nemohl rozhodnout ze západu i z východu. I
nic, pokud
slovenský my jsme slyšeli šepot o
podministr nebo povere- zřízení Slovenskésovětskérepubliky
ník nezamíchál kalamá- ské republiky
hned v
řem. I my uprchlíci jsme prvních dnech svobody
četli o době, kdy Slovák od Němců,
býl ministerským předVýsledek by měl být
šedou
Československa, asi ten, že na obou straZ a komunistů, ne v do- nách se n a j d o u hlavy,
bě, kdy to byl agrárnic- které ponesou historická
ký Milan Hodža.
fakta až na konferenční
Cizí turisté se nyní stůl.
ptají: rozpadá se ČeskoBůhví, že bychom si
slovensko?
rádi ponechali ČeskosloRozpadá i nerozpadá, vensko bez onoho strašRozpadá se potud, že ného rozdělovníku. Byli
slovenští
nacionalisté . jsme v . tom vychováni,
(dříve zvaní "buržoazní Ale jestliže nám naši
nacionalisté") trvají na slovenští bratři ze Slofederalizaci Českosloven- venska řeknou, že chtějí
ska. A to není přehnaný rozpad, ať je tomu tak.
požadavek.
A ť se rozpadneme v
Nerozpadá se proto, dobré vůli, ať se shledáže vnější tlak nutí všech- me v pevnějším svazku,
ny politiky do h o u f u , než jakým bývala ČeskoDnes je to proto, že je- slovenská republika,
dině strana komunistů
Pokud p a n u j e Českojim může zajistit kontro- slovenská socialistická tělu jak v Čechách, tak na publika,. je málo naděje
Moravě. O Slovensku se na řešení česko-slovenské
to nedá říci.
ské otázky. Nebylo by
Slovenská komunistická lépe počkat, až budeme
ká strana, která trpí ne- musit řešit nebo zapomejenom komplexem méně- nout tento problém? vm

Kdo? Kde? Kdy? Kterak?
(Pokračování se str. 5)
Pánové
Král-Vávra,
Strýc národa Vrba a Kuculín předstírají, že vládnou zemskou poloosou.
Teprve potom, když se
jim příroda vymkne z
ruky, přijde k pravé katastrofě.
Ale tu ponecháme čtenářům k vyřešení, protože U h d e h o satira začala
vycházet na pokračování
v HD.
Nemůžeme však odolat,
abychom alespoň nakonec nezacitovali osmiverší z ' ; Krále-Vávry", které vybraně vystihuje situaci
československého
hrabství Tipperary:

A tak pravda,
která zlá je,
vždycky napřed
v base zraje,
právem prošlo
denním tiskem,
že je basa větším ziskem
než hodinky
s vodotryskem.
Každý v Irsku
proto právě
nosívá tu basu v hlavě,
a když h o svět
hodně kruší,
zakleje si na ty uši
a hned je mu lépe
v duši.
Uhdeův svět Irčanů
totiž
už
resignoval.
"Každý Irčan je strážmistr", říká jedna z
osob. Vymění se Králové-Vávrové, ale co dál?

Zůstane Irsko nadále
pod základní abecedou
strážmistrů, kteří budou
klást
tytéž
inkvisiční
otázky:
Kdo?
Kde?
Kdy? Jak? Proč? Co?
Otázky, kterými se zabýval ctihodný Sherlock
Holmes, když stíhal profesora Moriartyho.
Ale to jsou otázky,
které musí zodpovědět
bez poskvrny kterýkoli
irský občan U h d e h o náSTŘEDISKO
rodnosti, má-li tu smůlu,
PANSKÉ MÓDY
že
potká jiného irského
164 Acland St., St. Kilda,
jun
Vic.
tel. 94 2260 strážmistra.
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Sport v Austrálií

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany Ha
VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 18. dubna 1965
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
jídlo
—
pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

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

KOPANÁ V MELBOURNE
SLAVIA — GEORGE CROSS 0 : 1 ( 0 : 1 )
Mužstvo Slavie nezahájilo novou ligovou soutěž
nejlépe. Porážka 0 : 1 by tak nemrzela, kdyby bylo
vidět známky, že byly překonány staré potíže. Zatím nutno konstatovat, že letošní mužstvo vypadá
hůře než loňské. Útočná řada přes jednu novou
posilu je stále neproduktivní a zadní řady nevypadaly tak dobře, jako loni. Jeden zápas neopravňuje
k vážným závěrům. Zdá se však, že Slavie nebude
v letošním mistrovství hrát významnou roli tak dlouho, dokud se nepodaří opravdu posílit útočnou řadu.
V tomto zápase měla Slavia více ze hry, nedosáhla
však ani jediné branky a navíc si nedokázala připravit ani jednu brankovou příležitost. Vítězný gól
G-eorge Crossu padl těsně před poločasem po kopu
z rohu.
Dá se jen doufat, že tři nové posily, které už dorazily a další, které mají přijít v nejbližší době,
pomohou Slavii k podstatnému zvýšení výkonnosti.

-7 ÚSPĚCHY ČS. ARCHITEKTA V BRISBANE
V únoru byla v Brisbane slavnostně otevřena katolická škola kláštera Lorety, kterou plánoval arch.
Jiří Svoboda. Tato škola je první z budov, které
budou na pozemcích kláštera postaveny podle celkového plánu inž. Svobody v příštích letech. Odbor-'
ný časopis stavitelů "Queensland Máster Buílder"
(25. 2. 65) ocenil Svobodovu stavbu dlouhým informativním článkem.
Kromě úspěchů ve svém povolání slavil Jiří Svoboda další úspěchy v hudbě. "Pro Musica Trio"
(Jiří Svoboda s chotí Glorií Foley a B. Jones) má
svými koncerty v Brisbane i v jiných městech stále
značný vliv na hudební život tamního australského
státu.
SLOVENSKÝ DIRIGENT V ADELAIDE
Řízení Jihoaustralského symfonického orchestru v
^.delaide se pro letošní sezónu ujal šéf Slovenského
lilharmonického orchestru z Bratislavy .Ladislav Slovák. Má řídit 30 koncertů v J. A. a 7 pohostinsky
/e Viktorii.

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

:

Telefon 98-5756
Hampton, S. 7

Optical Service

573 Hampton

St.

ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
— Na Bílou sobotu, 17. (dubna, se vyučování nekoná. Jinak každou sobotu od 9.30 do 11.30 hod. dopoledne.
— České slabikáře pro začátečníky zašleme dětem
kamkoli v Austrálii za s 14/-. Pište na adr. školy:
11 Glenbervie Rd., Toorak, Vic.
— Zatímco škola pro děti se těší stálému z á j m u ,
zájem o kurs češtiny pro dospělé je malý. Nepřihlásí-li se ještě větší počet zájemců, nebude možné
kurs nyní Uspořádat. O informace volejte 97-3751.
. •— Kurs angličtiny pro dospělé, který vedou čs.
učitelé, se koná v místnostech školy každé pondělí
a středu od 7.30 do 9.30 hod. večer. Informace dalším
zájemcům: tel. 82-5285.

DETSKE
ÚSPORY
USNADŇUJÍ
BUDOUCÍ
ŠTĚSTÍ

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na
— Britský rozhlas vysílal
7. března poselství kardinála dr. Berana čs. lidu,
které bylo natočeno na
magnetofonový pás v Římě. Kardinál Beran zaslal
rovněž poselství čs. exulantům ve Velké Británii.
— T. J. Sokol v Londýně
měla 62. valnou hromadu,
která zvolila: starostou V.
Kašpara, místost. dr. H.
Lokaye a V. Titěru, pokladníkem V. Šauéra, náčelníkem K. Kříže, náčelnicí M. Lomovou, členy
výboru: Hudce, Kryšpína,
gen. Lišku, Loma, Michala, Procházkovou a Skoumala.
— Houslista Ivan Moravec je na dvouměsíčním
uměleckém turné v USA.
— Čs. ženská národní rada v exilu v Chicagu

Je velmi rozumné naučit děti už v útlém věku
šetřit pro pozdější potřebu. Dobrý způsob, jak
začít, je pomocí E. S. & A. Scottie střádanky.
Tyto střádanky už pomohly tisícům dětí naučit
se ocenit výhody šetření. Přiveďte své děti na
správnou cestu pomocí Scottie střádanky.
Scottie střádanka stojí jen 1/- a pro děti mladší
12 let je zcela zdarma, otevřou-li si vkladní knížku
u E. S. & A. banky.
E. S. & A. Bank — rodinná banka, kde vyřídíte
pod jednou střechou všechny druhy bankovních
služeb.

THE ENGLISH SCOTTISH
& AUSTRALIAN BANK LTD.
Šetřte dnes na zítřek . . . .
Ukládejte v E. S. & A. bance

zvolila předsedkyní opet
M. Ferjenčíkovou, mistcpředs. M. Friedovou a za
jednatelku M. Švihlíkovou
— Nej starší bratr krasobruslařů sourozenců Jelínkových, Richard Jelínek,
získal doktorát filosofie
průmyslového inženýrství
na michiganské \universitě, kde byl jmenován profesorem na inženýrské fakultě.
— V Chicagu náhle zemřel býv. četař čs. letky
v RAF Josef Selucký.
— Čs. obec legionářská ve
V. Británii uspořádá ve
dnech 7. až 9. května tr.1
zájezd do Arrasu u příležitosti oslav 50. výročí
tamní slavné bitvy. Delegaci povede pplk. Lízálek.
Účastníci zájezdu si prohlédnou též Dunkirch a.
navštíví vojenské hřbitovy ve Francii a v Belgii.
— Podle zprávy montre| álského úředního " listu
i The Gazette byl bývalý
i čs. generální konsul v Ka: nadě dr. Josef Kotrlý
| vyznamenán zvláštním ryj tířským řádem provincie
jQuebec za zásluhy o za| lesňování kraje. Kotrlý
převzal u města Sutton v
jižním Quebecu zanedbanou farmu, na níž zřídil
v minulých letech cesty a
rybníky a velkou část jejích
pozemků
vysázel
evropskými
borovicemi.
Okolní farmáři se začali
brzy řídit příkladem dr.
Kotrlého, a tak se podařilo změnit celý ráz tamní krajiny.
— Slepý houslista čs. původu Mikuláš Gros měl
úspěšný koncert v Carnegie Recitál Hall v New
Yorku.
— Ředitel Ústřední bankovní služby Mezinárodního měnového fondu Jan
V. Mládek napsal do časopisu "Finance and Development" obsáhlou studii o finančních a měnových problémech afrických států.
— Dne 27. března zemřel
náhle v Sydney majitel
pekařských závodů v Sydney a v Canbeře Ladislav
Polák ve věku 59 roků a
1. dubna zemřel rovněž v
Sydney po krátké zákeřné nemoci 581etý Joseí
Protivínský, který býval
činný v čs. spolkovém životě v Melbourne a později v Canbeře a v Sydney.
Č/SVU/AL/B

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
Vzhledem k velkému zájmu
o zásilky ovoce do Československa
upozorňujeme všechny zájemce na tuto
výjimečnou příležitost:
Až do 30. června tr. je možné objednat
za cenu £A 4 / — / 6
17 kg ČERSTVÉHO OVOCE
(pomeranče, citróny, banány, grapefruity
a podobné druhy ovoce)
'yto zásilky budou expedovány z Vídně přes
Bratislávu, což zaručuje rychlou dodávkú
Obraťte se s důvěrou na

ODRA

PARCEL & TRAVEL SERVICE
6a Elizabeth St., Melbourne
Telefon: 63-6681 — 63-6178
Úřední hodiny: pondělí až pátek 9 — 18 hod.
sobota 9 — 13 hodin

ODBORNÉ
MECHANIKY
přijmeme
Nabízíme práci, v naší moderní továrně
za ideálních podmínek
Vysoké mzdy a pravidelný přesčas
při denních směnách

PRVOTŘÍDNÍ ŘEMESLNÍCI
S O U S T R U Ž N Í C l , noční směny
FRÉZAŘI, denní a noční směny
O B S L U H O V A Č I R A D I Á L N Í C H VRTAČEK,
noční směny
ŘIDIČI P O J Í Z D N Ý C H JEŘÁBU,
denní směny
Při denní směně se pracuje pravidelně 1 hodina
přesčas. Další přesčas je rovněž k disposici
Noční směny se pracují 4krát týdně (pondělí až
čtvrtek včetně) po 10 hodinách
Pracovní podmínky jsou prvotřídní. Bezvadné
osvětlení, topení a ventilace. Převlékárný s jednotlivými skříňkami, jídelna atd.
Hlaste se u: Mr. E. F. Davies

JOHNS HYDRAULICS LTD.
1374 CENTRE RD., CLAYTON, VIC.
Telefon 544-0351

-8-

HLAS

Řídí

Karel

Janovský,

DOMOVA

Mnichov

5. 4. 1955

Karla Švadlenku (Sydney?), Otakara Hollase
(zpráva), Stanislava Maxu a Josefa Bartoše z Předhvozdí na Českobrodsku.
..Zjístíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme.
HD

Se staronovými prapory a názvy tradičních klu bů do nové sezony kopané

AC Sparta aspirantem na prvenství
Dříve než v ČSR oživla fotbalová hřiště prvními mistrovskými zápasy, dostala řada klubů
od počátku března existuje zase Viktorie Žižkov. D o nové sezony tedy nastoupila mužstva v
nových dresech a se staronovými klubovými prapory.
U ž prvá dvě kola jarní poloviny 1. čs. fotbalové ligy naznačila, že nejyětším aspirantem na
titul mistra republiky je A C Sparta, jejíž útok, který nyní posílil i internacional Pospíchal z Ostravy, bude tvrdým oříškem pro všechny ligové obrany. Sparta dovedla doma rozdrtit mužstvo Košic 4 : 0 a pak si přivezla jeden velmi cenný bod z Bratislavy; má nyní už šestibodový náskok před
svými rivaly z Prešova a z pražské Dukly. A tak se zdá, že ji těžko někdo připraví o přebornický
titul a tím i o účast v příštím ročníku Poháru mistrů evropských zemí. Zajímavější bude asi boj
o záchranu, neboť letos budou ještě sestupovat tři mužstva do 2. ligy (od podzimku, kdy dojde
k reorganizaci, sestoupí vždy jen poslední 2 teamy) a kandidátů je ještě víc než půl tuctu.
Největším překvapením 14. kola (1. kola jarní po- na druhé místo v tabulce, deklasoval doma Ostraloviny soutěže) byla bezpochyby remisa pražské vu 5 : 1. - Na Petržalce v Bratislavě zvítězil domácí
Dykly v Otrokovicích 0 : 0, která je ke všemu ještě Slovnaft nad Trenčínem 1 : 0 brankou, jejímž autopro Pražany dosti lichotivá. Útok Dukly se nezmohl rem byl osm minut před závěrem bývalý internana jednu kloudnou akci a nebýt skvělého výkonu cionál Dolinský. Zápas měl slabou' úroveň. Druhý
zadních řad, mohla Dukla prohrát. - Pražská Sparta bratislavský team - Slovan - je i nadále z formy a
měla v utkání s Košicemi už od začátku obrovskou prohrál tentokrát v Brně s místním ZJŠ 0 : 1 . - Trnapřevahu, avšak teprve v 59. minutě otevřel Kvaš- va vedla sice doma po 15 vteřinách brankou Švece
ňák score zápasu. - Prešov, který si dělá ambice nad Kladnem 1 '. 0, ale nakonec byla ráda za remisu 1 : 1 . - Bohemians—Teplice se pro nezpůsobilý
terén nehrálo.
Sourozenci Romanovi po čtvrté mistry světa
Ani v 15. kole 1. čs. fotbalové ligy nenašla AC
Sparta přemožitele, když stačila hrát v Bratislavě
se Slovanem 0 :0. - Další výsledky: Dukla Praha —
Trnava 1 : 1 , Kladno — ZJŠ Brno 0 : 1 , Košice —
Na rozdíl od únorového evropského šampionátu v Prešov 2 : 1 , Ostrava — Slovnaft Bratislava 0 : 0,
Moskvě je možno o březnovém mistrovství světa v Trenčín — Bohemians 2 : 1 a Teplice — Otrokovikrasobruslení a tanci na ledě mluvit v superlati- ce 5 :0.
vech. V přeplněné kryté aréně hotelu Broadmoor v
Tabulka po 15. kole: 1. Sparta Praha 25 bodů, 2.
amerických Colorado Springs, které leží ve výši
2.100 m nad mořem, předvedli staronoví i noví mistři Prešov 19 bodů, 3. Dukla Praha 19 bodů, 4. Slovnaft
světa ve většině případů volné jízdy nevídané Bratislava.17 b., 5. Ostrava, 6. Slovan Bratislava (oba
po 16 b.), 7. Trenčín, 8. Košice (oba po 15 b.), 9.
úrovně.
Trnava, 10. ZJŠ Brno (oba po 13 b.), 11. Bohemians,
Platí to v prvé řadě o čs. representantech souro- 12. Teplice (oba po 11 b.), 13. Kladno 10 b., 14.
zencích Evě a Pavlovi Romanových, kteří získali Otrokovice 8 bodů.
už po čtvrté titul mistrů světa v tanci na ledě. Zdá
se, že však naposled, neboť po svém vítězství dostali řadu nabídek od profesionálních revuí. Zatím však Romanovi neudělali žádný příslib. Mají
Generální zkouškou evropských stolních tenistů na
nyní před sebou (v dubnu a květnu) velkou exhi- blížící se 28. světový šampionát v Lublani (který
biční cestu se 42 vystoupeními. - V Colorado Springs bude zahájen už 15. dubna)
bylo mezinárodní
vyhráli Romanovi všechny povinné tance a ve vol- mistrovství Anglie v Brightonu, které přineslo zané jízdě udivili skvělými obraty, vynikající brus- jímavé a hodnotné boje. O překvapení se tu postalařskou technikou a jedinečným skluzem, takže ve rala mladá čs. pingpongistka Marta Lužová, která
všech tancích je dalo vždy všech sedm rozhodčích na cestě do finále vyřadila několik předních hráček
na 1. místo, což se v historii světových šampionátů Evropy a v závěrečném utkání porazila finalistku
ještě nestalo. Pořadí: 1. Eva a Pavel Romanovi posledního světového šampionátu Rumunku Ale7/260,3; 2. Sawbridgeová-Hickenbottom (V. Britá- xandrovou 3:2 (18:21, 2 2 : 2 0 , 16:21, 22:20 3
nie) 18/247,5; 3. Dyerová-Carrel (USA).
21 : 19). Také mistři Evropy Staněk s Mikem se doŽe se hrála kanadská státní hymna v Colorado stávají znovu do formy, o čemž svědčí jejich suSprings po skončení soutěže žen, na tom má záslu- verénní finálové vítězství na mezinárodním mistrovhu 181etá Petra Burková (která umí dosti dobře ství Anglie, ve kterém vyhráli nad Jugoslávci Vecko. česky - její otec je Čech, matka Holand'anka). Bur- Korpa 17 :21, 23 :21, 21 : 11 a 21 : 11.
ková zvítězila podle očekávání a zcela zaslouženě,
když její volná jízda měla vysokou sportovní hodFINALE PMEZ BENFICA — INTER?
notu a pěkné krokové pasáže. - Čs. representantka 10. ročník Poháru mistrů pool (o jeho postupu rozHana Mašková měla i tentokrát slabé povinné cviky, evropských zemí^už vstu- hodl teprve los, neboť
jéjí volná jízda však byla šestou nejlepší z evrop- puje do závěrečné fáze. všechna tři utkání mezi
ských závodnic, přestože při dvojitém lutzu se dotkla Do semifinále postoupili Liverpoolem a německým
rukou ledu, což bylo klasifikováno jako pád. 1. fotbalisté Benfiky Lisa- přeborníkem 1. FC Koeln
Burková (Kanada) 9/2.310,4; 2. Heitzerová (Ra- bon, kteří vyřadili Real skončila nerozhodně 0 : 0,
kousko) 23/2.257,5; 3. Flémingová ( U S A ) . . . 13. Madrid (doma vyhráli 0 : 0 a 2 : 2, i po prodlouMašková 120/1.958,7 b.
5 : 1 , v odvetě v Madridu žení). Mezitím už bylo
Jak rozhodčí na únorovém evropském mistrovství podlehli jen 1 : 2), Inter provedeno v Římě vylosemifinálových
v Moskvě přecenili výkon Rakušana Danzera, uká- Milana (vítězstvím nad sování
zala volná jízda světového šampionátu v Colorado Glasgow Rangers 3 : 1 a dvojic. Střetnou se: BenSprings, ke které tento evropský mistr nastupoval 0 : 1 ) , ^nečekaně Vasas fica Lisabon s Vasasem a
po povinných figurách ještě s šancí na 1. místo. Gyoer - Maďarsko (který Inter
Milano
(bývalá
Předvedl však jen jízdu slabší úrovně se skoky, kte- po remise 1 : 1 v Amstero- Ambrosiana) s Liverpooré neměly patřičnou výšku, a celkově skončil až pá- damu s místním DWS vy- lem, takže není vyloučeno
tý. Revanž se naopak zde podařil 241etému Alainu hrál odvetu 1 : 0) a Liver- finále Benfica - Inter.
Calmatovi z Paříže, který po llleté závodní činnosti
poprvé získal titul mistra světa. - Mletý ČechosloHLAS
DOMOVA
vák Ondřej Nepela zvládl ve volné jízdě všechny
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
skoky bez chyby, ale v povinných figurách se má
Adresa: Hlas domova,
stále ještě co učit. 1. A. Calmat (Francie) 9/2.184,2;
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
2. Scott Allen (USA) 27/2.144,3; 3. D. Knight (KaTelefon: 42-5980
nada), 4. N. Sato (Japonsko), 5. Danzer, 6. Visconti
PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-,
( U S A ) . . . . 16. Nepela.
jednotlivý výtisk s 2/-.
Titul mistrů světa v soutěži sportóvních dvojic PŘEDPLATNÉ DO. ZAMOŘÍ: lodí za totéž předzískal - jak se všeobecně očekávalo - sovětský pár platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £ stg 2/-/-, $ 5.- nebo
Bělousovová-Protopopov, 2. Josphovi (USA), 3. Žu- ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku
ková-Gorelik (SSSR).
do různých zemí sdělíme na požádání obratem

Krasobruslařské mistrovství

LUŽOVÁ SENZACÍ BRIGHTONU

Malý oznamovatel
O VELIKONOCÍCH v
Tawonga — Mt. Beauty
kupte
si la.
čerstvé
vlašské ořechy na adr.:
Jarosláv Kanta
Tawonga South, Víc.
Po 9. hod. več. můžete
telef. Tawonga - 61.

Desinfekce balíčků
PACIFIC
FUMIGATING CO.
nazpět113, Sussex St.,
SYDNEY
BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i balíček sami odešleme.

- - Ve zkratce - — Na mezinárodních lehkoatletických závodech v
kryté Sportovní hale na Pasienkách v Bratislavě
vyhrál čs. rekordman' ve' skoku o tyči Rudolf Tomášek svou disciplinu před východoněmeckým tyčkařským talentem Nordwigem, když oba zdolali
500 cm. Tomášek však na první, Nordwig na třetí
pokus. Tato Tomáškova výška je znovu nejlepším
čs. halovým výkonem, který je nyní stejný jako
oficiální čs. rekord.
— František Šťastný, jeden z nepopulárnějších
evropských motocyklových závodníků, kterého dvě
těžká zranění odsoudila k nečinnosti ve sportu, se
objevuje od počátku února jako zpěvák a herec na
profesionální divadelní scéně pražského Rokoka. Má
neobyčejný úspěch, hlavně se svou písní "Kriminál
tango".
— Příští mistrovství světa v ledním hokeji bude
uspořádáno v Lublani a další r. 1967 ve Vídni. O
uspořádání v r. 1967 se ucházela Kanada, která oslavuje 100. výročí založení hokejové asociace, prohrála však volby v Mezinárodní hokejové federaci,
když pro ní bylo jen 20 hlasů (mezi nimi i hlasy
ČSR a SSSR), pro Rakousko v druhém skrutiniu 33.
— Australan Ron Clarke je už držitelem 5 světových rekordů. K primátům na 5.000 m, 10.000 m, na
3 a 6 mil přidal i světový rekord na 10 mil, které
v Melbourne zaběhl za 47:12,8 min. (překonal tak
světový rekord Angličana Battyho o 14 vteřin).
— Červenobílí zahájili velkou- ofensivu na účast v
nejvyšší čs. fotbalové lize. Do akce se zapojili i
bývalí internacionálové jako Bican, Plánička, Kopecký, Hampejz aj., kteří budou pomáhat při tréninku 1. mužstva pražské Slávie, a sehrají v jarní
sezoně sami řadu propagačních utkání.
— Hokejisté Zlína a Plzně obsadili v kvalifikačním
turnaji s vítězi 4 druhých lig prvá dvě místa a zajistili si tak znovu účast v příštím ročníku nejvyšší
čs. hokejové soutěže.
— V kopané došlo hned na počátku jarní sezony k
dvěma kvalifikačním utkáním pro mistrovství světa
r. 1966 v Anglii: representanti Severního Irska zdolali doma Holandsko 2 : 1 a Wales zvítězil nad
Řeckem 4 : 1 .
— Odborný švýcarský časopis "Sport" přinesl zajímavý přehled, nazvaný "Co je nejrychlejší". . Podle
propočtů jeho odborníků se pohybuje hokejový touš
rychlostí 130 km za hodinu, tenisový míček je o 5
km rychlejší a celuloidový míček stolních tenistů
dosahuje při smeči až 180 km/hod. Fotbalový míč
při trestném kopu se pohybuje rychlostí 80 km v
hodině. Nejrychlejší ze všech je však golfový míček, který nabývá při letu vej čitého tvaru a letí
rychlostí 365 km/hod.
— Novou sprinterskou hvězdou USA je Tommy
Smith, který zaběhl v San Jose 200 m na rovné
trati za 20,0 vt., čímž vyrovnal světový rekord
svých krajanů Sima a Budda. Předtím mu stopli
na 200 m s úplnou zatáčkou 20,6 vt.
— V ^'týdnu letů na lyžích" v rakouském Mitterndorfu^ kde startovalo 40 skokanů z 11 států, dosáhl
231etý P. Lesser z Vých. Německa letem 145 m nový
světový rekord. Zlepšil o 1 m rekord Itala N. Zandanella. V celkové klasifikaci týdne však zvítězil
H. Ohlmeyer ze Záp. Německa. Čechoslovák D. Motej lek, který skočil před rokem v Oberstdorfu 142
m a byl dokonce 24 hodin držitelem světového rekordu, pro zranění nestartoval.
— Vítězem Mezinárodního turnaje o pohár ženevského, autosalónu se stalo kombinované mužstvo ČSR
s osmi hráči, kteří nebyli v Tampere. Československo dovedlo porazit Spartak Moskva se Staršinovem,
Jakuševem a E. Majorovem 3 .: 2, ale i letošní representanty Kanady 5 :3. Start znovu potvrdil, jak
velkou zásobu dobrých hráčů má čs. hokej. Adamec,
Šindelář, Havel, Hrbatý, Grantner i Janiurek předvedli výbornou hru.

