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"Šťastný a veselý nový rok!”

Rok před námi
Novoroční číslo obyčejně patří k těm, při nichž novináři všech odrůd
vytáhnou křišťálové koule a předpovídají jeden přes druhého, co se v no
vém roce stane, co se nestane, a co by se v něm mělo stát.
Má to tu výhodu; že se tím zaplní příslušné odstavce, a že se potom
člověk koncem roku může odvolat na to, co mu z jeho předpovědi vyšlo,
a zapomenout na to, co nevyšlo. Lidé nemají dlouhou paměť.
Patříme k tomu početnému druhu lidí, kteří, ačkoliv přejí změně, ne
mají ani dost odvahy ani dost energie ani dost vynalézavosti, aby nějakou
změnu vymyslili, tím méně pak přivodili. Nevidíme proto vážných důvodů,
proč bychom v tomto novoročním čísle upustili od "staré dobré tradice”
a lámali si hlavu něčím novým.
Předpověď pro Berlín:
Novinkou bude, že bu
Nevíme, proč bychom
si právě my měli odpustit dou komunisté, poučení další krize, další potyčky,
přepych zaprášené křiš Kubou, ve svých útocích ale v menší míře než v
ťálové koule a proč by opatrnější, protože jejich minulosti. Naděje na ně
chom my jediní do ní ne respekt k americkému jaký významnější komu
měli upřít svůj pátravý odhodlání značně vzrostl. nistický průlom jsou ne
patrné.
a dlouhým novinařením
Ani Kuba však nebyla
Kuba
poněkud "žglajchšaltova- zážitkem tak silným, aby
ný” zrak.
Kubánská předpověď
Chruščovovy výpady u-

Známky blízkého zá
niku: otevřenost, s níž se
president Kennedy staví
za. kubánské uprchlíky;
jeho odmítnutí záruk, že
se zdrží přímého útoku,
odtažená ruka Sovětské
ho svazu a zjevná nejisto
ta havanské vlády.
Celková situace Latin
ské Ameriky je však pří
liš složitá a choulostivá,
než aby se dal přesně od
hadnout den Castrova
pádu.
Kubánská předpověď:
likvidace Castrova reži
mu do dvou let, možná
už letos.
Demokratický blok

Západní svět zažije
staly úplně. Jeho prestyž už není tak lehká. Mno
potřebuje nutně záplatu, ho však nasvědčuje to asi ještě více domácích
Berlín je místo, o němž a daleko vysunutý Berlín mu, že jsou dny brada- třenic než v minulosti.
si člověk rád zaproroku- poskytuje návnadu, jíž tých revolucionářů se Kennedy bude se snažit
čteny.
(Pokračování na str. 2)
je. Co je jistějšího, než asi těžko odolá.
že bude znovu ohniskem
nepokojů, že proti němu
budou
vedeny
další
Chruščovovy útoky, a že
V. N. DUBEN, USA
v tom zranitelném posta
Roku 1960 KSČ oznámila, že socialismus v Československu zvítězil.
vení budou západní de Prakticky každý potom očekával, že ČSSR zahájí přechod ke komunismu.
mokracie vzdorovat, jak ČSSR se však dostala do hospodářské krize, o níž se poprvé celkem veřejné
mluvilo na XII. sjezdu KSČ v Praze.
nejlépe dovedou?
Rozhodnutím
sjezdu rodního pojištění se tato
byla
přerušena
pětiletka,
chvályhodná
instituce
Kam jde vyrobené zboží ?
na rok 1963 byl vyhlášen měnila víc a více v ná
Komunistická propaganda musí věnovat v posled jednoletý plán a na léta stroj třídního boje a zvy
ní době stále větší pozornost zahraničnímu obchodu 1964 - 1970 má být při šování výroby.
a. odpovídat tím na nepříjemnou otázku občanů, kte
Nejdříve režim pomo
ří se ptají, kam se ztrácí všechno vyrobené zboží. pravena nová sedmiletka.
Ministr zahraničního obchodu František Krajčír Překvapení pro dělníky cí pojištění potíral ab-.
psal o tom naposled v Rudém právu:
senci, později fluktuaci,
To bylo asi velké pře
“Jakou úlohu hraje dnes naše republika na svě
a nyní, po XII. sjezdu
tových trzích, je možno dokumentovat nejlépe pro kvapení pro dělníky, kte
počtem obratu zahraničního obchodu na obyvatele. rým bylo před dvěma le KSČ, zavádí další změny,
které mají pomáhat při
V ČSSR je třikrát větší než průměr světový a téměř
o polovinu větší, než činí průměr vyspělých zemí ty slíbeno, že už kolem stabilizaci a řešení nedo- ¨
západní Evropy, Severní Ameriky a Japonska do roku 1965 budou moci statku pracovních sil.
hromady... Objem... strojírenského vývozu nás počítat s kratší pracovní
Režim prostě potřebu
řadí mezi deset největších strojírenských vývozců dobou,
se
zvýšenými
na světě”.
je, aby dělníci odcháze
Částečnou odpověď na otázku, proč tak mimo- mzdami, se sníženými ce li později na odpočinek.
řádně velký vývoz nestačí krýt potřeby dovozu, dá nami, s dostatečným poč
Proto byly před časem
vá příští věta Krajčířova článku: “Ačkoliv se ČS tem bytů atd.
zavedeny tzv. třetinové
SR podílí na celkovém počtu obyvatel socialistic
Nyní se pracující do důchody pro důchodce,
kých zemí necelými 1.5%, kryl náš strojírenský vý
zvěděli,
že zkracování kteří zůstali v pracovním
voz v roce 1960 téměř 20% celkových dovozních
potřeb zemí socialistického tábora!”
pracovní doby se odklá procesu.
Další částečné vysvětlení obaluje ministr zahra dá až na rok 1970. Mezi
Třetinové
důchody
ničního- obchodu takto:
“ČSSR ve svých mezinárodních hospodářských tím však bude pracovní sjezd zrušil a naznačil, že
stycích vždy stála a stojí na straně národů, bojují doba ve skutečnosti pro zákonem stanovená vě
cích za vymanění z koloniálního područí i národů, dloužena, neboť sjezd
které se již osvobodily a začínají budovat svou ze rozhodl, aby byla prove ková hranice pro odchod
na odpočinek sice zruše
mi... Jen v posledním roce stoupl náš celkový
dena revise státních stat
obrat s těmito zeměmi o 28% ...”
na nebude, že však už
Několik odstavců zmíněného článku je věnováno ků. Sjezd také rozhodl, teď bude platit zásadahospodářským stykům Československa se Sovětským aby byla provedena "re
budoucího "komunistic
svazem, které se snaží zvlášť zkrášlit podrobnými organizace”
sociálního
kého” věku: o odchodu
“statistikami”, k nimž zdůrazňuje:
zabezpečení.
“V ČSSR neexistuje ani jediné hospodářské odvětví,
na odpočinek bude roz
Nástroj třídního boje hodovat prakticky jen
jehož rozvoj - by v uplynulých letech nebyl přímo
nebo nepřímo spojen se sovětskými dodávkami su
Je dokázáno, že při neschopnost k práci.
rovin”. — Jako druhého největšího obchodního part
nera jmenuje Východní Německo a pak Polsko. FEC každé reorganizaci ná (Pokračování na str. 2)
Berlín

“Vítězství socialismu”

Úkolem ideologickovýchovné práce na všech
úsecích
nekompromisně odhalovat nevědeckost a protilidovost buržoazních ideologií, je
jichž hlavním projevem je dnes antikomunismus. Na jeho základě se sjednocují všechny nejreakčnéjší síly, počínaje pravicovými socialisty
přes buržoazní ideology až po fašisty, aby po
mluvami socialistických zemí a přikrašlováním
kapitalismu odvrátily lid svých zemí od socia
lismů, pronikáním do našich zemí brzdily roz
mach tvůrčí aktivity mas.
Antonín Novotný

VŠICHNI LIDÉ JSOU NEPŘÁTELÉ
Není žádné tajemství, že “věčné a nerozborné"
přátelství lidu Sovětského svazu a Rudé Číny není
ani věčné ani nerozborné.
Určité ideologické spory byly už dávno patrny,
ale není jisté, začalo-li to všechno ideologií nebo
prostými mocenskými zájmy obou komunistických
kolosů.
Ideologické spory bývají zajímavější a přitahují
proto více pozornosti. Podíváme-li se na ně zblízka,
zjistíme, že právě tyto spory dokazují, že sovětský
komunismus není statický, že začíná opouštět svá
stará dogmata, že se vyvíjí. Národní zájmy a prestyž
moskevských vůdců jsou teď alespoň v některých
případech důležitější než Marx nebo Lenin. Kdyby
tomu tak nebylo, nebylo by sporu mezi Moskvou
a Pekingem.
Peking tvrdí, že marx-leninismus nepodléhá vli
vům doby, že je zlatou literou a věčným majákem,
s nímž se nedá zabloudit.
Moskva je přesvědčena, že byl technologický vývoj
posledních let tak otřásající, že je. třeba udělat ve
“svátém písmu” marx-leninismu určité úpravy, že
je třeba změnit především “zákon” o nevyhnutel
nosti vojenského konfliktu s kapitalistickým světem.
Teoretický spor mezi Moskvou a Pekingem byl
prakticky demonstrován na Kubě, kde se Sověty da
ly na téměř bezhlavý útěk ve chvíli, kdy hrozilo
první opravdové nebezpečí otevřeného konfliktu se
Spojenými státy. Peking naproti tomu zastával sta
novisko, že Chruščov neměl ustoupit ani za cenu
války.
V ideologickém sporu mezi Čínou a SSSR jsou
určité groteskní elementy. Když se to tak vezme,
Peking teď vyčítá Moskvě, že už není, co bývala
včera,
Moskva Pekingu, že je dneska přesně to,
co sama byla včera.
Praktické aspekty čínsko-sovětských nesrovnalostí
jsou daleko střízlivější a lze je měřit obyčejným
metrem mocenské politiky.
Úplné rozštěpení komunistického bloku se zdá ne
vyhnutelné už proto, že se žádný z malých komu
nistických států nemůže udržet bez podpory SSSR
nebo Číny, a proto že teď tyto mocnosti zřejmě
usilují o zřízení vlastních zájmových sfér uvnitř
komunistického světa.
Sovětský svaz se pokouší o zřízení “nárazníkových ’
států v Mongolsku a Severním Vietnamu,. Čína si
osedlala Severní Koreu a s pomocí Albánie zřídila
předmostí v evropské části komunistického imperia.
Čistka v Bulharsku a tlak na Rumunsko, Východní
Německo a Československo vypadají jako moskevský
pokus o zajištění trvalosti tamního prosovětského a
protičínského zaměření.
Stejný zápas mezi Moskvou a Pekingem probíhá
i v komunistických stranách svobodného světa. Dob
ře to bylo vidět na sjezdu italských komunistů, kde
došlo k otevřeným srážkám mezi delegáty Sovětské
ho svazu a Číny.
Ještě lepším příkladem bylo zasedání Nejvyššího
sovětu v Moskvě. Chruščovovy a Gromykovy řeči
tam s ohledem na minulost zněly místy až neuvě
řitelně.
Gromykovo volání po nastolení důvěry mezi Spo
jenými státy a Sověty vypadalo po kubánském “podtrhu” hodně směšně. Vypadalo však také, jakkoliv
nepravděpodobně to zni, jako první nesmělý náznak
volání po rusko-americké alianci proti “žlutému ne
bezpečí” z Pekingu.
Dnes se to všechno zdá ještě hodně neuvěřitelné.
Rozhodně se však nedá vyloučit, že v budoucnosti
zažijeme konkrétnější a otevřenější “námluvy”'
Moskvy.
Čínsko-sovětský spor změnil radikálně politický
obraz nejen v poměru komunistického světa k zá
padnímu, ale také uvnitř samotného komunistického
bloku.
Ani status menších satelitů nezůstal nedotčen,
protože nepřátelství mezi SSSR a Čínou jim dává
nové možnosti. Jejich postavení uvnitř komunistic(Pokračování na straně 2)
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ROK PŘED NÁMI
(Pokračování se str. 1)
Vnitřní rozkol, pozů
stát se skutečným, ne je statek minulého roku,
nom nominálním vůd zůstane a poroste. Příkop
cem západního světa.
mezi Pekingem a Mosk
Americký president se vou se rozšíří.
Dlouhodobým důsled
zdá být odhodlán dosáh
nout toho bez ohledu na kem toho všeho pak mu
to, přišlápne-li při tom sí být sotva znatelný, nic
tu a tam nějaké to spo méně však skutečný, pří
klon Sovětského svazu k
jenecké kuří oko.
stanovisku západnímu.
Kennedy je přesvěd
Předpověď pro komu
čen, že jenom tím způ
sobem může dosáhnout nistický blok: další po
jednotného
západního malé slábnutí, vyplývají
spojenectví, hospodářsky cí z nezadržitelného ště
silného závětří americké pení a hlemýždí "liberalisace” evropské zóny so
ho jaderného deštníku.
De Gaulle bude jeho větského imperia.
Protagonisté meziná
velkým protivníkem.
Sláva Francie v roce rodní scény, tzv. neutra1963 obnovena nebude.
Naplní se jenom de
Gaulleova touha po rov
nocenném statutu s An
(Pokračování se str. 1.)
glií uvnitř západního spo
Usnesení sjezdu také
jenectví. Nestane se to
říká:
"Sjezd považuje za
však nějakým zvýšeným
nutné
. . . provést úpravy
mocenským
významem
"sladké Francie”, ale rea důchodového zabezpeče
listickou devalvací význa ní, aby lépe odpovídalo
mu Spojeného království. ekonomickým možnostem
a dalšímu rozvoji socia
Předpověď pro západ
listické společnosti, aby
ní svět: rodinné hádky,
podporovalo dobrovolné
hospodářské i vojenské
prodlužování
pracovní
sílení, a první Kennedyaktivity: uplatnit zásadu
ho kroky k vůdcovskému
buď mzda nebo důchod,
postavení v demokratic
zrušit výplatu třetino
kém bloku.

listé, naleznou přes těž
kou slepotu další důkazy
toho, že neutralismus ne
ní samospasitelný.
Spor Číny s Indií do
káže, že je nesnadné zů
stat opravdu neutrální i
uvnitř neutrálního blo
ku.
Neutrální předpověď:
vliv, váha a růst neutralismu budou postupně
slábnout.
Novoroční svět
Rok 1963 přinese zlep
šení jenom v úzkém mo
cenském smyslu. Váhy,
které se už v minulém ro
ce začaly nepatrně naklá
nět západním směrem,

budou asi dále sledovat
stejnou tendenci.
V širším smyslu však
nebude nový rok o nic
lepší, než jeho pováleč
ní předchůdci. Bude to
znovu rok zlověstný.
Rozpory mocenské po
litiky a protichůdných
ideologií budou mezi sebou dále drtit lid všech
světadílů.
Komunismus, rasismus,
fašismus a nenasytná výbojnost zůstanou domi
nujícími faktory většiný
politických akcí.
Předpověď pro svět
1963: ani šťastný ani ve
selý nový rok.
- kw -

“Vítězství socialismu”

pracujících, nýbrž jenom
"odměnou”, kterou re
žim uděluje jen svým
příkladným stoupencům.
Sjezd také zavádí prin
cip "dobrovolnosti ”. Ob
čané se budou vzdávat
nároku na odpočinek
stejně dobrovolně, jako
se hlásí na brigády, ne
dělní směny a na jiné
akce.
U žen režim změnil vě
kovou hranici. Posunul ji
vých důchodů a odstra z 55 let na 57 let. Ženy
Komunistický blok
nit pozůstatky kapitalis budou teď většinou od
V komunistickém svě tických pojišťovacích sy cházet na odpočinek poz
ději, protože také budou
tě se nestane mnoho pře stémů . .
vratného, protože evolu Důchod jako odměna žádány, aby zůstaly dé
le v pracovním procesu.
ce začne pomalu vytla
Světové mínění posou
čovat revoluci.
Ceny a mzdy
dilo tuto pasáž usnesení
XII. sjezd KSČ nasa
tak, že vedení KSČ při
ČT Ě T E
pustilo, že sociální zabez dil nový tón i pokud jde
EXILOVÝ TISK
pečení není už "výsadou” o zvyšování mezd a sni
žování cen. Vážná hospo
dářská situace státu a
jeho nové povinnosti v
plánované "mezinárodní
socialistické' dělbě prá
ce” zřejmě přinutily re
žim, aby obvyklé sliby
BYLO TO ZDVOŘILÉ ŠUMĚNÍ
o vyšších mzdách a niž
Roj černých motýlů obletuje pestré záhony ších cenách na sjezdu le
hedvábí a brokátu, proplétá se dlouhými obláč tos neopakoval.
ky organdi a šifónu. Obleky diskretně šeptají
Na druhé straně však
o nákladné jednoduchosti, obnažená ramena Antonín Novotný byl
hledají útočiště v hřejivém teple norkových ochoten mluvit o "ka
přehozů. Společnost šumí zdvořilým hovorem. pitalistických vymoženos
Konečně na výzvu řečníka. zhmotní roztroušené tech”: o hmotné zaintere
skupiny v zástup kolem tribuny. V pozadí na sovanosti dělníků čili o
stolech se matně leskne stříbro, vábné zákusky hmotné pobídce, která se
odpočívají v zajetí celofánu a plaménky pod musí prosazovat tam, kde
konvicemi kávy se naklánějí se strany na stranu, zklamala teorie o "socia
tápavě hledajíce vlastní obrazy na lesklých hru listickém člověku a o so
dích zbroje dávných dob ze všech konců svě cialistické morálce”.
ta. Promlouvá dr. Claude T. Bissell, president
Novotný také připustil,
torontské university. Povídá, že výstava, kterou že se ozývají hlasy proti
si už předem prohlédl, a kterou nyní oficiál chystané hospodářské in
ně otvírá, učiní na návštěvníky hluboký do tegraci
komunistických
jem... Elegantní zástup poslouchá řečníka se
zemí a proti čs. zahranič
zdrženlivou pozorností a odměňuje jej tlume ní pomoci. Novotný tvr
ným potleskem a hned se opět rozvlní leh dil, že tyto hlasy proti čs.
kým šumotem...
"mezinárodním
povin
Inka Smutná v Novém domově, Toronto, nostem” jsou ojedinělé,
17.11.1962 a že se nakonec z tako
vého protestujícího "de-

-Naše rovy-

7. 1. 1953

Všichni lidé jsou nepřátelé
(Pokračování se strany 1)
kého světa se dá přirovnat k postavení neutralistických států v širším světovém smyslu.
Někteří neutrálové využívají zápasu západních
demokracií s komunistickými mocnostmi k určité
nepěkné formě vydírání obou stran. A někteří z
menších satelitů budou mít pravděpodobně jednou
dost příležitosti hrát podobnou hru uvnitř komu
nistického imperia.
Okázalé uvítání “kacíře” Tita v Moskvě je malou
ukázkou toho, co se dá v budoucnosti očekávat.
Chruščov teď musí mít alespoň někdy nepříjemný
pocit, že ho vlastně nikdo nemá rád. Ví, že se ne
může spolehnout na loajalitu “svých národů”. Ve
Východním Německu vidí a v Polsku a Maďarsku
viděl, že se nemůže spolehnout ani na věrnost svých
satelitů.
Ze západu ho děsí přízrak mocné “kapitalistické”
Ameriky, z východu drak ortodoxně komunistické
Číny.
Na začátku roku 1963 jsou tedy patrny náznaky
tvoření východní a západní komunistické říše. Roz
klad “nového Říma” započal.
Alespoň někteří z komunistických vůdců musí už
pociťovat určitou tíseň. Neboť co přirozenějšího,
než že pro nepřátele lidstva “všichni lidé jsou ne
přátelé”.
-kw-

ZE DNE NA DEN

mokrata” a "humanisty”
prý vyklube "praobyčejný chamtivý měšťák”.
17.12. V jihorhodéských
volbách vyhrála pravico
Názor národohospodářů vá
Rhodéská fronta nad
Je ovšem otázka, zda- Whiteheadovou federální
stranou, která byla u vlá
-li s tímto výkladem sou dy
40 let. Novým minister
hlasil např. nový člen ským předsedou se stal
politbyra Drahomír Kol- Field.
der, který před měsícem — V Paříži skončilo za
ještě jako tajemník v O- sedání rady NATO, kte
se rozhodlo doporučit
stravě mluvil o nespoko ré
zvýšení zbrojení.
jených dělnících daleko 18.12. Senegalské národní
opatrněji.
shromáždění se tajně se
Kolder tehdy řekl: ". . šlo, aby projevilo nedů
Diskuse plně potvrdila, věru vládě. Ministerský
předseda Dia se chystal
jak zůstává ještě řada o- sesadit presidenta Sengtázek ne zcela jasných, hora.
neprobojovaných, jestliže 19. 12. V Nassau na Ba
se dostávají z oblasti teo hamských ostrovech byla
rie na pevnou půdu naší zahájena konference ame
rického presidenta Kenneekonomiky.
dyho s britským minister
Je to např. otázka pro- ským předsedou Macmillanem.
letářského internaciona
— Ženevská odzbroj ovací
lismu... A vidíte, ne konference byla přeruše
jsou tyto otázky dosta na do 15. ledna.
tečně jasné, jde-li o u- — Valné shromáždění Spo
platňování proletářského jených národů přijalo roz
Mezinárodního
internacionalismu např. hodnutí
soudu, aby se všechny
v takové sféře, jako je členské státy podílely fi
mezinárodní dělba práce nančně na udržování bez
uvnitř našeho socialistic pečnostních jednotek Spo
jených národů. Proti to
kého tábora.”
muto rozhodnutí hlasovaly
Zmínil se pak o reso- mj. SSSR a Francie.
lucí rady závodů v Ko 20.12. V Elisabethville
přivnici, která "považo napadli katanžští demon
vala za nesprávné rušení stranti americký konsulát.
strojírenských závodů a 23.12. Ghanský oposiční
předák Appiah byl pro
přeřazení jejich výroby puštěn z vězení po 15
do jiných socialistických měsících.
zemí ....”
— Sovětská vláda odvola
Táž resoluce dokonce la Valeriana Zorina z
funkce hlavního delegáta
tvrdila, že "spolupráce u Spojených národů. Jeho
se státy Rady vzájemné nástupcem je Kuzněcov.
hospodářské pomoci bu — Macmillanovi se dostalo
de pro nás nevýhodná. v Anglii bouřlivého při
Zatímco u států méně vy jetí po návratu z Nassau,
kde bylo rozhodnuto, že
vinutých to bude zname se nebude pokračovat s
nat zvýšení životní úrov projektem rakety Skybolt,
ně, pro nás to bude zna do které Británie investo
vala podstatnou částku.
menat krok zpět . . .”
Británie a Francie mají
Na rozdíl od Novotné dostat raketu typu Polaho neoznačoval ještě teh ris, která se vystřeluje z
dy Kolder komunistické ponorek.
— Kuba propustila prv
plánovače za "chamtivé ních 317 zajatců, za které
měšťáky”.
dostane od Spojených stá

tů zboží v hodnotě několi
ka miliónů dolarů.
25.12. V Tunisu bylo zat
čeno 30 lidí a obžalováno
z pokusu odstranit presi
denta Bourguibu.
26.12. Osmičlenná indická
delegace odletěla do Pa
kistanu k jednání o Kaš
míru.
26.12. Tajemník komunis
tické strany v Kazakstanu
Kunajev byl propuštěn.
— Čou En-laj a minister
ský předseda Vnějšího
Mongolska Cedenbal podepsali dohodu o hranicích
mezi oběma zeměmi.
— Podle pakistanské úřed
ní zprávy se komunistická
Čína a Pakistan v zásadě
dohodly o společných hra
nicích po tříměsíčním jed
nání v Pekingu.
27. 12. Američtí vědci stu
dují první zprávy, které
došly z rakety Mariner II.,
když se přiblížila Venuši.
— Cejlonská ministerská
předsedkyně Bandanaraike
odletěla do Pákistánu k
jednání.
30.12. Katanžský presi
dent Tšombe přibyl do
Rhodesie, kde navštívil
ministerského
předsedu
Welenského. Oddíly Spo
jených národů jsou na po
stupu v katanžské pro
vincii.
— Podle zprávy čínských
komunistů bylo vyhlazeno
9 skupin americko - nacionálních špionů u čínského
pobřeží.
31.12. Ve Venezuele byla
potlačena revoluce.
2. 1. Joškua Nkomo, bý
valý předseda zakázané
strany africké lidové unie
Zimbawe v Rhodesii, byl
propuštěn ze samovazby.
— Vládní oddíly v Brunei
prý obklíčily velitele po
vstání Jaffina Affandyho.
— Americký generál Lemnitzer se stal novým nejvyšším velitelem armád
NATO v Evropě.
3.1. V Jižním Vietnamu se
se rozpoutala bitva mezi
vládními jednotkami a ob
klíčenými komunistickými
partyzány, jejichž počet
se odhaduje na 300 - 800.
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ČESKOSLOVENSKO
— Leonid Brežněv pozdra
vil XII. sjezd KSČ jmé
nem Komunistické strany
SSSR. Ve svém projevu
prohlásil Novotného za
“věrného syna svého lidu”
a “velkého přítele SSSR”
a pochvaloval výsledky
čs. plánování: “Pracující
ČSSR v praxi ukázala ce
lému světu, že socialismus
i ve vysoce průmyslové
zemi zaručuje takové tem
po rozvoje, které není
možné za kapitalismu ...
Těžko bychom hledali na
světě zemi, kde neznají
výrobky vytvořené zlatý
ma rukama českosloven
ského pracovitého a zruč
ného lidu. .."
— Na XII. sjezdu KSČ oznámil Antonín Novotný,
že bude vytvořena ústřed
ní komise pro zemědělství
při ÚV KSČ, která “bude
centrem denního řízení
čs. zemědělství”. Tato ko
mise bude řídit zeměděl
skou výrobu na výrob
ním a podnikovém zákla
dě na rozdíl od dosavad
ního řízení přes okresní
národní výbory ...”
— V období mezi XI. a
XII. sjezdem KSČ byl prý
“zastaven přirozený úby
tek členů strany”. KSČ
měla k 1. říjnu 1962 členů
1,500.589 a 92.230 kandi
dátů členství, organizova
ných ve 46.209 základních
organizacích.
— V prosinci slavil sedm
desáté narozeniny marxis
tický teoretik a filosof, ře
ditel Filosofického ústavu
Čs. akademie véd Arnošt
Kolman, který byl po
dlouhá léta v nemilosti.
— Předseda komise pro
přejmenování pražských
ulic dr. V. Hlavsa vysvět
loval ve Večerní Praze
“přejmenovávací systém”:
“Snažíme se volit názvy
s určitým tématickým za
měřením, protože to dob
ře umožňuje základní orientaci. Proto tedy jsme
pojmenovali Petřiny po
zasloužilých pracovnících
v dělnickém hnutí - tak
jsou tedy ulice Brunclíkova, Dostálova, Šantrochova, Mackova, Krásného
atd. Sídliště Na chmelnici
bude mít ulice podle sta
rých názvů: Na vrcholu,
K lučinám, Pod lipami

DOMOVA

VE ZKRATCE

atd. V Hloubětíně jsme
zase volili černá řemesla — Zámečnická, Kovářská.,
Slévačská ...”
— Jedenáctičlenný kolek
tiv karlínské provozovny
Kovodělného podniku odeslal na Kubu “cennou
zásilku” 6.000 plastických
globusů se španělskými
názvy.
— Ceny automobilů na
volném trhu: Renault 31
tisíc korun, Fiat 31.000
Kčs, Wartburg Standard
37.000 Kčs, Octavia 38.000
Kčs, Octavia Super 39.500
Kčs, Felicia 43.000 Kčs,
Moskvič 45.000 Kčs, Simca Elysée 48.000 Kčs, Hillmann 50.000 Kčs, Volga
56.000 Kčs, Tatra 603
98.000 Kčs. Nový majitel
nesmí však prodat své au
to po čtyři roky. Při pro
deji auta uvaluje vláda
na prodávajícího zvláštní
poplatky, které odčerpáva
jí jakýkoli “bezpracný pří
jem” (viz str. 4.).
— Tajemník Svazu čs. di
vadelních a filmových umělců Urban oznámil, že
se plánuje omezení počtu
divadel. "Hlavní zásadou”,
prohlásil Urban, “je - mé
ně divadel, ale s většími
soubory.
raději
méně
představení, méně zájez
dů. ale o to větší umělec
ký požitek pro diváky”.
— Pražská Práce kritizo
vala v prosinci návštěv
níky Františkových Lázní,
kteří skupovali potraviny
ve velkém a posílali si je
domů: “Jaký dojem třeba
dělají v lázeňském místě
fronty před prodejnami s
bažanty, s cibulí a citróny
i dalším potravinářským
zbožím. Dokonce jsou ta
koví “hamouni”, co na
kupují v lázních ve vět
ším množství - i ty ba
žanty - a táhnou pak zbo
ží v kufrech domů nebo
je posílají v balíčcích. . .”
— Vdova po Karlu Čapko
vi, členka činohry Národ
ního divadla v Praze Olga
Scheinpflugová, se pro
vdala za svého kolegu z
Národního divadla Ladi
slava Boháče.
— Podle oznámení na XII.
sjezdu KSČ zklamalo hnu
tí Brigád socialistické prá
ce především v zeměděl
ství, kde se zapojilo pouze

10% pracujících. V země
dělství soutěžilo asi 2.800
kolektivů brigád, a jenom
170 byl skutečně titul udělen.
—Na oslavu ukončení XII.
sjezdu KSČ uspořádal ústřední výbor KSČ ve
Španělském sále pražské
ho Hradu slavnostní oběd
pro zahraniční účastníky
sjezdu. Po obědě pronesli
přípitky sovětský presi
dent Brežněv a Antonín
Novotný.
— V Praze zemřel po těž
ké nemoci doc. dr. ing.
Bohuslav Mařan, člen Všesvazové akademie země
dělských věd v Moskvě a
tajemník bývalé Čs. aka
demie zemědělských věd
v Praze.
— Předseda Státní pláno
vací komise Alois Indra
prohlásil na sjezdu strany:
“I když se počítá pro příš
tí rok se zpomalením
tempa, bylo by chybou od
dávat se domnění, že to
bude nějaký rok oddechu.
Jednak budou značné roz
díly v ukládaných úkolech
jednotlivých odvětví, obo
rů i výrobních hospodář
ských jednotek, jednak bu
de nutno překonávat mno
ho dosud trvajících ne
dostatků v investiční vý
stavbě a odběratelsko — dodavatelských
vzta
zích."
— Na veřejnost znovu vystoupil Čs. výbor na obranu Manolise Glezose
(řeckého komunisty) pro
testním telegramem, který podepsali: předsedkyně
Gusta Fučíková, pravo
slavný metropolita Jan,
akademik Jaroslav Heyrovský, rektor Karlovy
university prof. dr. J. Pro
cházka a pplk. E. Zátopek.
— Pražský Dům potravin
zavedl zrovna v prosinci
senzační novinku: 3 nové
druhy sovětské zmrzliny.
Oříšková, vanilková a ovocná zmrzlina se prodá
vají v rodinném balení — porce za 10 Kčs.
— Ke 4 letům žaláře byl
odsouzen dentista z Prahy
7 Josef Hartl, který spra
voval zuby na černo a
šmelinařil se zlatem. Pod
míněně s ním byli odsou
zeni jeho laborant a instrumentářka.
FEC
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PERLIČKY ZE SJEZDU KSČ
Nejen politikové promlouvali na XII. sjezdu Komunistické strany Čes
koslovenska. Za československé spisovatele povstal literární delegát Ivan
Skála, typ značně odporný, a jal se nahlas přemýšleti o politické situaci,
která prý je přísně vázána literární tvorbou. Nebo naopak. Ale na tom
tak nezáleží, protože projev soudruha spisovatele je zajímavější se stránky
politické. Ivan Skála nepronesl na XII. sjezdu, nijaký literární manifest.
Jeho projev jen dokázal, že stalinisté mají stále vrch, kdykoli se vstřícně
plánuje československá literatura.

Ke cti československé
literatury dlužno přiznati, že soudruh Ivan Ská
la měl mnohé stížnosti.
Nemluvil o nich tolik ja
ko o plánovaných nadě
jích, protože na komu
nistickém sjezdu je třeba
zdůraznit
především
kladnou stránku:
Obrodný proces

"Nyní v naší literatuře
stejně jako v celém na
šem životě probíhá ob
rodný proces vyvolaný
rozvojem tvořivého myš
lení po XX. sjezdu Ko
munistické strany Sovět
ského svazu. To, co je
pro tato díla především
příznačné, je jejich spo
lečenské, občanské zau
jetí, jejich úsilí o větší
pravdivost a stranickost,
o hlubší pronikání do li
dí současné doby, do
problému současné spo
lečnosti . . .”
Co následuje dále, pro
nášeno soudruhem Ská
lou, je jenom dialekticky
blábol, aplikovaný na li
teraturu. Ivan Skála zřej
mě nemůže jmenovat ani
jednotlivá díla ani auto
ry, ale ujišťuje komu
nistické delegáty, že "by
la vydána řada pozoru
hodných děl nebo naděj
ných děl.”
Kdybychom brali Iva
na Skálu vážně, musili
bychom povolit uzdu
fantasii, abychom si vlast-

Pryč s Gottwaldem !
Dnešní hlavní ideolog Komunistické strany
Československa Jiří Hendrych promluvil na
sjezdu KSČ o "správném hodnocení úlohy sou
druha Gottwalda v boji dělnické třídy”. Podle
Hendrychova hodnocení byl Klement Gottwald
hrdopýšek, který trpěl typickou "nedůvěrou
k lidem” a který se lidu dokonce nadřazoval.
Ostatně nejvýmluvněji to může říci Jiří
Hendrych — Rudé právo 6. prosince 1962 —
který by měl vědět, o čem mluví:
Čím více nás dělí od XX. sjezdu KSSS a
jak se do života strany důsledně prosazují lenincké principy, tím zřejmější je všechno vminulosti, vyplývající z kultu, a tím ostřeji je
vidět všecko, co jsme ještě v naší práci nepře
konali. Po listopadovém plénu ÚV v roce 1961
nemálo soudruhů se pozastavovalo nad tím,
jak soudruh Novotný hodnotil úlohu soudruha
Gottwalda, a nad opatřeními, která ÚV přijal.
Rok, který právě uplynul, potvrdil, že toto

hodnocení bylo správné, že nebylo nikterak
přehnané. Naopak.
Nové doklady dokazují, že po roce 1948
je činnost soudruha Gottwalda zcela v zajetí
působení kultu osobnosti se všemi neblahými
důsledky, které se projevily v porušování zá
konitosti i v řízení práce strany. V těchto smě
rech není třeba nic měnit na vině Slánského a
dalších soudruhů . . . Přitom všem ale v histo
rii naší strany, v jejích bojích proti kapitálu
a v bojích za vítězství dělnické třídy až po
Únor 1948 zůstane dějinná úloha a zásluha
soudruha Gottwalda zapsána na věky.
A i jeho posmrtné místo je mezi soudruhy
a ne nad soudruhy. Ve zprávě je řečeno, že
ústřední výbor má na základě hlubokého pro
zkoumání dokumentů uzavřít všechny případy
z politických procesů toho období. Pravda, kte
ré dáme plný průchod ...”
A tak končí úryvek. Stranicky. Cynicky. FEC

ně představili, co zname
ná jeho vágní prohlášení
o spisovatelích, kteří
"vážně promýšlejí své
poslání v naší společnos
ti, chtějí pracovat novou,
vyšší uměleckou a myš
lenkovou náročností.”
Spisovatelé si prý už
nepřejí, "jak se nejednou
stalo v dílech stižených
schematismem”,
jenom
popisovat a opisovat, ale
dnes prý se, na základě
XII. sjezdu KSČ, vrhne
spisovatel do "smělého
objevování smyslu a smě
řování nových životních
jevů a procesů”.
Literární hasič
Spisovatel po sjezdu
si prý bude všímat "živo
ta pracujících, postiho
vat to, co je pálí, jejich
zápas o nové v životě i
v sobě samých, pomáhat
jim a posilovat je v boji
za komunismus . .
Je u Stalina, čeho si
tedy dodnes museli čes
koslovenští
spisovatelé
všímat, pokud Ivan Ská
la neprorazil s touto no
vou, revoluční linií.
Ivan Skála však má omluvu. Je to jeden z nej
méně nadaných básníků
a spisovatelů, a proto mu
nezbylo nic jiného, než
pronášet vyčichlé literár
ní programy.
A ani ne programy li
terární. Ivan Skála měl
také na mysli jiné prob
lémy, které údajně lom
cují srdcem a duší kaž
dého
československého
básníka, spisovatele nebo
žurnalisty.
Soudruh Ivan Skála
vyhlásil pro literáty přís
ný a zavazující program:
Přísný program

"Naše strana, jak se
praví ve zprávě ústřední
ho výboru KSČ, bude
neochvějně
uplatňovat
leninské zásady řízení,
napomáhat k překonání
odtrženosti
umělecké
tvorby od života a práce

lidu na jedné straně, a
na druhé straně ke skon
cování s projevy necitli
vého, přezíravého vztahu
k tvořivé práci umělců.”'
Československým
umělcům zkrátka hrozí no
vá obroda. Budou moci
tvořit pod vládou, která,
podle slov Ivana Skály,
si uvědomuje, že je tře
ba "citlivého přístupu k
práci všech poctivých, so
cialismu věrných uměl
ců...” Není-li umělec
věren socialismu, není to
umělec a hotovo.
Aby bylo jasno, oč jde
uměleckému
kritikovi
Skáloví, uzavřeme refe
rát z jeho projevu umě
leckou a estetickou klau
sulí, která alespoň tro
chu ukazuje, nakolik je
československé
umění
spjato s krásnem:
Otázky humanismu

"My spisovatelé jsme
zvláště citliví na otázky
humanismu. Chci vyjád
řit pobouření nad cynic
kým
antihumanismem,
který je obsažen v postoji
albánských předáků ke
kubánským událostem. . .
My pro své vlastenectví
nepotřebujeme křiklounů
z Tirány ... a říkám na
adresu všech, kdo poru
šují jednotu mezinárod
ního
komunistického
hnutí: pro nás byla a bu
de jednota zásadou, kte
rou budeme střežit jako
oko v hlavě. V tom jsme
a vždy budeme zajedno s
Komunistickou stranou
Sovětského svazu, ve kte
ré vidíme nejpřednějšího
bojovníka za vítězství ko
munismu a míru na celém
světě...”
POJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation,
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové a nemocenské
odborně provede
R.C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60- 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

2. poschodí
6 A Elizabeth St.

Melbourne - City
Telefon MF 3256

Optical Service

Přijímáme objed
návky také poštou

Okénko do ČSSR
BOJOVÝ ODDÍL KSČ
S pocitem hrdosti jsme hodnotili úspěchy, které
byly pod vedením KSČ dosaženy na Slovensku od
XI. sjezdu KSČ. Těchto úspěchů dosáhl náš lid jen
díky správné marxisticko-lenínské politice ŮV KSČ
a neúnavnému úsilí komunistické strany a vlády
Sovětského svazu o zachování míru. Komunistická
strana Slovenska, jako bojový oddíl KSČ, vynaloží
všechno úsilí, aby se ještě více upevňovaly jednota
a bratrství našich národů a všech národností v du
chu proletářského internacionalismu a socialistického
vlastenectví, v duchu věčného bratrství a nerozborného spojenectví se Sovětským svazem. Ať žije KSČ, inspirátorka a organizátorka našich vítězství! Ať
žije XII. sjezd KSČ! Rudé právo, 26. listopadu 1962

POPLATKY PŘI PRODEJI OJETÝCH AUT
Vyhláškou ministerstva informací č. 109 jsou od
1. prosince nově upraveny poplatky při převodu mo
torových vozidel. Za zápis změny majitele motocyklu
do 50 ccm se platí 20 Kčs, ostatních 200 Kčs, auto
mobilů vyrobených od 1.1.1946 do 31.12.1954
1.000 Kčs. Za převod automobilů zakoupených po
1. 1.1955 na potvrzenku (poukaz) jsou stanoveny
poplatky podle typů vozidel a stáří motorového vo
zidla: u typů Škoda-1200, Škoda-1201 a Moskvič od
8000 Kčs do 3500 Kčs, Škoda 440, Octavia, Fiat, Re
nault, Ford-Anglia a Simca-Aronde od 7500 Kčs do
3000 Kčs, u vozů Wartburg od 6500 Kčs do 2500 Kčs,
Škoda 445, P-70, Ifa F-9 5000 Kčs až 2000 Kčs, Poběda M-20 a Warszawa od 3000 Kčs do 15000 Kčs.
Z vozidel získaných na volném trhu se platí poplatky
ve výši 3000 Kčs až 15000 Kčs ...
Svobodné slovo, 1. prosince 1962

“ROZESTAVĚNOST” BRZDÍ
INVESTICE V ZEMĚDĚLSTVÍ
Důležitým problémem naší ekonomiky je investič
ní výstavba, neboť do velké míry ovlivňuje technický
rozvoj, růst produktivity práce, a tím i růst životní
úrovně ... Je nemálo příkladů, že je zásada hospo
dárnosti ve využívání investic porušována a prostřed
ky se tříští na mnoho staveb, které bývají pomalu
dokončovány a neplní tak svůj účel. Porušování zásad
hospodárnosti způsobuje velkou rozestavěnost země
dělských investičních celků... Na zbytečnou roze
stavěnost mají vliv i tzv. černé stavby, které odčer
pávají materiál určený na plánované akce. Letos
jich bylo např. v Jihomoravském kraji zjištěna celá
stovka v hodnotě 30 miliónů korun. A podobná je
situace i v dalších krajích republiky ...
Zemědělské noviny, 1. prosince 1962
TĚŽKO JE VYČÍSLIT NADŠENÍ
Od chvíle, kdy na ostravském dole Eduard Urx
vzešel podnět k soutěži na počest XII. sjezdu KSČ.
Tisíce kolektivů, stovky provozů a závodů, desetiti
síce pracujících v průmyslu i zemědělství stupňovaly
svou pracovní iniciativu, aktivitu... Čísla hovoří
o 27.250 kolektivech, 1.454 závodech a 282 podnicích,
které se přihlásily do soutěže o čestný název XII.
sjezdu KSČ. Předsjezdovým soutěžením, přípravami
sjezdu však žily tisíce dalších kolektivů, závodů
a vesnic. Těžko je možno vyčíslit obětavost, nadšení,
porozumění, zájem a úsilí, které vyvinuli v poslední
době pracující...
Rudé právo, 1. prosince 1962

BOJ PROTI BAKŠIŠI
Ve velkých kolektivech a brigádách se dají dělat
dívy ve výchově nového socialistického člověka. Ale
co malá pracoviště, zastrčené dílničky, komunální
podniky atp.? Co všéchny ty “tringelty”, “diškrece”
a “od cesty”, podle toho, jak to kdo jmenuje? Dáte
si opravit televizor - a to je nejméně 10 Kčs do,
kapsy. Stěhujete se, a dáte-li nízké zpropitné, hned
je to na nábytku vidět. Proč listonoš vezme klidně
3 Kčs, když donese balík, proč u holiče je “tringelt”
skoro nepsaným zákonem? Proč číšník chrastí tak
dlouho drobnými, až raději řeknete: to je dobré?
Práce, 3. prosince 1962

DOMOVA

7.1.1963

Nejnovejši verse
Barákova případu
Na XII. sjezdu KSC se

mluvilo o Barákově aféře

joval, že naopak často
zásadní a stranické po
žadavky bagatelizoval.”
Zdá se, že se Barák
provinil proti stranické
mu tajnůstkářství, pro
tože Štrougal vytkl Ba
rákovi také toto:
"Jedním z důležitých
požadavků bylo rovněž
upevnění konspirace. To
znamená zavést na mi
nisterstvu vnitra přísný
režim do ochrany služeb
ního a státního tajemství.
Jak to splnil, ukazuje
nejlépe skutečnost, že
sám utajení velmi hrubě
narušil, čímž nejvážněji
poškodil nejvyšší zájmy
státu.”
Dále už Štrougal neobaloval slova a rovnou
popsal, jak se Barák sna
žil vytvořit na minister
stvu soukromou kolonii:

Po celý rok 1962 nebylo nikomu jasné, proč a zač byl vlastně bývalý
ministr vnitra Barák odsouzen válečným soudem k trestu na svobodě. Bylo
patrné, že si tím, alespoň na veřejnosti, nebyl jist ani Antonín Novotný.
Jeho obžaloby Rudolfa Baráka připomínaly komedii plnou omylů. Ve svém
prvním prohlášení o Barákově případu v Bratislavě Novotný výslovně
řekl, že se Barák pokoušel o mocenský zvrat ve vedení Komunistické strany
Československa a že jeho provinění je kvalifikovaná velezrada. Později po
změnil tón obvinění a tvrdil, že Barák se stal maloměšťákem, defraudoval
státní fondy a prosazoval své oblíbence na klíčová místa na ministerstvu
vnitra. Když byl Barák souzen, byl odsouzen pro finanční delikty válečným
soudem. Pointa tohoto zvláštního soudního postupu nebyla nikdy vysvět
lena. Vedení KSČ právem cítilo, že na XII. sjezdu KSČ je nutno k případu
Barákovu připojit vysvětlující doušku.
Barákovu oficielní vi putují znovu na Pankrác, tácky nespolehlivý a pří
nu formuloval na sjezdu a že někteří věznění bu liš ctižádostivý, aby mohl
Antonín Novotný, když dou propuštěni. Smutné být dobrým ministrem
se rozpovídal o práci ko střídání stráží.
vnitra Novotného re
mise, která měla napra
Je ovšem možnost, že žimu.
vovat křivdy, spáchané Novotného vláda bude
Neposlušný
na příslušnících strany konečně přinucena zre
ministr vnitra
během stalinské periody. vidovat názor na proces
se Slánským samým, ale
Štrougal řekl, že Ko
Nové poznatky
to je celkem naděje ne munistická strana Česko
Novotný řekl: "Po od patrná, za niž by byl pa slovenska jmenovala Ba
Mocenský boj . . .
volání Rudolfa Baráka trně zodpověden tlak ráka ministrem vnitra
však vyšly najevo nové chruščovovského křídla v proto, aby tam "uplat
"Stranickost prosazo
ňoval zásady stranickosti val tak, že na minister
poznatky a souvislosti. Moskvě.
Ale zpět k Barákovi. a političnosti”.
Vina Baráka spočívá v
stvu vnitra zakázal funk
Barák prý neposlechl: cionářům, aby byli ve
tom, že jako předseda Šiřeji se o jeho případu
komise pro prověřování zmínil před plenem sjez "V tom je jeho největší styku s pracovníky úpolitických procesů v le du jeho nástupce na mi obojetnost a nestranic- středního výboru, a sám
tech 1955 - 1957 a jako nisterstvu vnitra Lubo kost, že na ministerstvu příslušné oddělení úministr vnitra, ač znal řa mír Štrougal. V podsta vnitra slovy něco vyzná středního výboru zásad
du závažných signálů a tě řekl, že Barák byl od val, co sám důsledně ne ně ignoroval.
skutečností,
neprovedl straněn, protože byl poli- dodržoval, že za to nebo- (Pokračování na str. 6.)
šetření důkladně a neob
jasnil politickému byru a
Delegace čs. katolických kněží na vatikánském koncilu
ústřednímu výboru vý
znamné okolnosti, které
vrhaly jiné světlo na hod
nocení některých politic
Československé úřady povolily třem čs. katolickým biskupům a devíti
kých procesů a na jed kněžím účast na II. vatikánském koncilu. Delegace dostala ovšem za úkol
notlivá obvinění.
zneužít koncilu k šíření pseudomírové propagandy a protiamerické nálady.
Rudolf Barák tak či Z projevů, jež delegace ve Vatikáně přednesla, je zřejmé, že jí nešlo vůnil především proto, aby bec o náboženské otázky.
Poselství českosloven Církve
římskokatolické, mír, je označována za re
chráněním určitých pro
vinilců upevnil své posta ských “biskupů, ordinářů, tak chceme být i poctivý prezentanta praktického
a katolického věří mi občany, věrnými syny katolicismu. Nutně tu te
vení na ministerstvu vnit kněží
cího lidu” složilo hold pa své vlasti a nekompromis dy vyvstává otázka, zda
ra. Spekuloval s tím, že pežovi nezávazným histo ními obhájci úsilí zabránit pro presidenta Spojených
těchto znalostí využije ve rickým přehledem o utr katastrofě válečné, která států a některé další tzv.
pení československého lidu v dnešní době vážně hrozí' katolické politiky na Zá
svůj osobní prospěch.”
za nacistů, a holdem Ko podlomit život na naší pla padě platí nějaký jiný vý
klad základních principů
A Novotný dodal zlo munistické straně Česko netě . .
Jak ovšem toto “věrné křesťanské morálky, prav
věstně: "Ústřední výbor slovenska, byť zastřeným:
“Poznali jsme, že stát synovství” dopadá a kam dy, práva a spravedlnosti,
rozhodl znovu zevrubně postavený
na nových zá směřuje, dokresluje nejlé než jak je chápán míru
prošetřit politické proce kladech dává všem lidem pe prohlášení, vydané bě milovnými věřícími lidmi
sy z let 1949 - 1954 a vy důstojnější život, a že no hem vatikánského koncilu v celé církvi a v celém
vodit z nich zásadní zá vý. společenský řád od celostátním mírovým vý světě . .
borem katolického ducho
Ponechejme stranou ověry a již definitivně u- stranil všechnu sociální venstva, kterému předsedá tázku, zda Josef Plojhar a
nespravedlnost, takže u
končit věc.”
jeho soudruzi v sutanách
nás již není nezaměstna Josef Plojhar.
Prohlášení úvodem pra mohou být pokládáni za
ných a žebráků a z práce
Zlověstné příznaky
našich rukou vyrůstá stá ví: “Celý svět vzrušila ne věřící katolíky a
le větší a větší blahobyt dávno nová agresivní akce zda-li jejich výklad míruSpojených států, která milovnosti je opravdu
To vypadá, že slánšti- pro všechny.”
na a další procesy budou
V dalším se praví: “Pro znamená bezprostřední o- “chápán věřícími lidmi v
té největší hodno celé církvi a v celém svě
znovu
hodnoceny
z to biskupové a ordináři a hrožení
ty - každému lidskému tě.”
kněží
v
Československu
"dnešního hlediska”, že jsou zcela oddáni své vlas srdci tak drahé - světové
Nejodiózněji však pů
asi někteří komunisté, ti, a jako chceme být dob ho míru.
sobí závěr resoluce, ve
Nejvýš pobuřující i bo kterém bylo dosaženo ne
propuštění Barákem, po- rými syny svaté Matky
lestné je zjištění, že zá vídané kvality farizejství:
minku k této napjaté si
“Toto naše stanovisko je
tuaci našly Spojené státy jistě v plném souladu s
Tvaroh - jogurt - Sýry
v malicherném tvrzení, že prohlášením sv. Otce Jana
Tvaroh z odstř. mléka - Podmáslí - Kyselá smetana malá země v Karibském XXIII., které učinil při
moři “ohrožuje” bezpeč hromadné audienci .. . Je
VŠECHNY MLÉČNÉ VÝROBKY JAKO DOMA
svého obrovitého sou ho slova, že církev bude
K dostání ve všech potravinářských obchodech- nost
seda
...”
vždy na straně státníků,
a delikatesech
Ještě bolestnější je pod kteří se budou scházet
K E R E N DAIRY PRODUCTS PTY. LTD. le prohlášení “skutečnost, proto, aby jednali o zacho
720 Heidelberg Rd., Alphington, Vic., tel. 49 2752 že hlava státu, který svý vání míru, mluví nám ze
FEC
mi činy ohrožuje světový srdce ..."

Zabránit válečné katastrofě!

7.1. 1963

HLAS

Vítězslav Houška - Karel Opočenský: Šachy s úsměvem. Sportovní nakladatelství, Praha 1961

Z paměti mistra Opočenského

je člověk, který bez šachu
žít nemůže a nechce”.
V dávných dobách ne
býval šach spojován s
pitím minerálky a excesivním kouřením stnrdutých zorek v kavárenské
místnosti. Šach byla teh
dy hra nemravná, jak o_
tom svědčil už starý Kos
mas, když si pochvaloval,
že svatý Vojtěch po mši
se "nesnažil nikoho překonati v daremném, mali
cherném šachu”.
Od dob Kosinových se
mínění začalo různit. Jed
ni, jako třeba Hus a štít
ný, šach schvalovali, jiní
mu nadále odpírali. Petr
Chelčický šach zamítal, a
zachovala se přísaha čes
kých bratří, kteří v ní
slibovali, že "nikdy nebu
dou tančiti, chechtati se,
ženy brati kolem boků,
v kostky a šachy hráti”.
Štítný byl naproti tomu
autorem první české učebnice šachu, která se
prostě jmenovala "Kníž
ka o šašiech”, což jsme
ovšem jako kvartáni na
gymnasiu nevzali na vě
domí.

BĚŽENCEM V MAROKU, 1940
Adolf Hoffmeister
Ale jak rostl příliv běženou, tak rostly starosti
marockých úřadů, co s nimi počít. Po ubohých vy
děděncích přijeli novopečení francouzští běženci. Pře
pychový zámořský parník přivezl ministry, diplomaty
a poslance. Veškeré hotely byly obsazeny. Praběžencům kynul výdělek. Mohli dávat hodiny začáteč
níkům, jak žít z ničeho. Tito “nouveaux pauvres”
však byli přesvědčeni, že se vyznají. (Nevyznali se.
Ministry a poslance schytali, dali do žalářů a ob
vinili z velezrad.) Přesto vytiskli z popředí zájmu
starouprchlíky, též mnohonásobnými uprchlíky zvané,
a oloupili je o prvorozenství a mísu čočovice. Pů
vodní běženci žili v jakési právně nedefinovatelné
prostoře mezi mořem a zemí, ve stálém odjezdu a
příjezdu, v čase, který není označitelný ani přítom
ností, ani minulostí, a tím méně budoucností.
Až jednou ráno dovolili jim vylodit se na afric
kém břehu, ale jen aby je všecky naložili do aut a
zavřeli do koncentračního tábora Ain Chock, na kraji
písečné pouště. Byl to velký čtverhran nízkých
úhledných budov, které kdysi sloužily co odvšivovací
stanice pro Araby. Úřady pokládaly uprchlíky zřej
mě za všiváky. Ženy i muži v nejsvobodomyslnější
společné domácnosti několika set běženců na slámě
klesali na mysli, aby se vzápětí vzchopili k novému
pokusu o osvobození. V každém baráku vznikaly slo
žité a skutečné mezinárodní poměry — milostné. Nej
různější směs národů seskupovala se v neurčité cel
ky, v blahé i bláhové naději, že společnými silami
porazí francouzskou byrokracii. Kriblážní komise,
která přijela do tábora, třídila národ po národu. Pro
pouštěla na svobodu zámožné a držela nadále chudé

PO TŘECH KRÁLÍCH
Jaroslav

Seifert

Tři králové, krom vzácných darů,
z kterých nemáme zhola nic,
přivezou sníh na dromedáru
do povánočních plískanic.
Rybníček za vsí ledem zkrutne,
z nebe se chvěje něžný prach.
Je konec chmur, jako když utne,
a rozsvítí se v chalupách.
Hned Ondra snese sáňky z půdy,
mamka Verunku zabalí,
kluk v beranici, nos má rudý,
dcerka se choulí do šály.
A žádný král na zlatém voze
a na hedvábných polštářích
nejel kdy lépe po úvoze,
když do tváří zafičí sníh.
A večer doma — to je rvačka,
když vrátí se ta dvojice
a voní s plotny bramboračka:
kdo bude dříve u lžíce!
A žádný král, co už jich bylo,
si nemůže tak pochutnat.
Po polévce se zakouřilo.
Pak šaty dolů, jde se spat!
A žádný král — však kdopak věří
už na krále a jeho moc —
tak nespal na labutím peří
jak tihle dva. A dobrou noc!

ve chvílích směšnosti.
Nebo dovedete si před
stavit, jak se musí šacho
vý velmistr napřemýšlet
a kolik partií sehrát, než
dojde k šachovým moud
rostem obecné platnosti
(citované jsou ze zápis
níku Tartakoverova) :
Kombinace je umožně
ná nemožnost.
Jsou silné, hlučné a
bezbarvé tahy. Ty po
slední bývají nejnebez
pečnější.
Vždy je lépe obětovat
soupeřovu figuru.
Nejlepší cestou, jak se
vyhnout Evansovu gam
bitu, je hrát španělskou
hru.
Partie má obyčejně tři
fáze: zahájení, v němž
chcete získat lepší hru,
střední hru, v níž se vám
zdá, že stojíte lépe, a
koncovku, kdy poznává
te, že vás porážka ne
mine.
Ani bychom to nebyli
my Češi, abychom i v ša
chu nevytvořili "český
manifest” v úlohovém
stylu, o který byly pak
svedeny bratrovražedné
boje jak nad šachovnice
mi, tak i na stránkách ša
chových hlídek v novi
nách a časopisech. S uspokojením bude pak
vlastenecký čtenář kon
statovat odkaz nestora
českých úlohářů Antoní
na Koeniga: “Chraňte,
jak můžete, původnost
naší české úlohové ško
ly.” Bylo by bývalo pěk
né, kdyby s těmito slovy

na rtech skonal nad va
"To ti povídám, Kereriantou sicilské obrany.
si, ať se tu u nás chováš
slušně a ať nás tady moc
Čeští šachisté si rádi neobehraješ. To víš, host
zvali do Prahy cizince, je host, ale s takovým
aby je tam potírali. Jed panáčkem, který by chtěl
na z nejpěknějších histo zmatit naše domorodé
rek ze šachového záku mistry, s takovým by
lisí má za hrdinu šacho chom, setsakra zatočili, to
vého redaktora Františ si piš!”
ka Frice, který si před
"Šachy s úsměvem”
sevzal, že uvítá cizí ú- vřele doporučujeme kaž
častníky šachového tur dému, kdo si rád sedne
naje v jejich rodných ja a je spokojen mlčet, když
zycích. Stal se při tom se o svém kumštu rozpo
obětí lotyšského mistra vídá někdo, kdo ví, o
Petrova, který Fricovi čem mluví. Pak je oprav
sestavil estonské uvítání du jak poslouchání tak
mistra Kerese, jež znělo čtení rozkoší. A to je
takto:
případ této knížky. jun

v táboře. První přišli na řadu Belgičané, pak Holan
ďané atd. Vyvolení národové tísnili se ve frontě na
svobodu, tlačili se, přeli se, bouřili se, jak kdy. Vy
mýšleli si životopisy a lhali, ne z potřeby, ale z obavy.
Paní Reisová, které osud dopřál rozmarných kom
plikací, možných jen v Evropě, nevynechala ani
jednu národnostní eventualitu. Paní Reisová byla
devětatřicetiletá bývalá kráska, poněkud krátká, ale
tvárné a pružné postavičky. Velké oči vrhaly pohledy
tak srozumitelné, jak tištěné pozvání na čaj. A její
měkké, velmi nabarvené rty mazlily se se slovy jako
s koťaty.
Paní Reisová vyrostla v pensionátě ve Švýcařích
a provdala se za muže nejrůznějších výnosných po
volání a nejrůznějších výhodných národností. Po
prvé se provdala v Berlíně. Rozvedla se v Budapeš
ti. Opět se provdala v Terstu. Opět se rozvedla v
Salcburku. Opět se provdala ve Vídni a opět se roz
vedla v Moravské Ostravě. Utekla s milencem do Pa
říže, a tam se buď vdala, nebo rozvedla. Nevěděla
to docela přesně. Rozhodně však byla právě do ně
koho zamilována.
V kavárně si nedovedla vybrat mezi zmrzlinou či
horkým čajem, kdežto na bále ve vídeňské opeře
se pro jistotu zadala na každý tanec třem taneční
kům. Oh, jak t.ěžké bylo někdy rozhodnout se, má-Ii
jít na bridge, jet flirtovat na letiště, či má-li mít
doma migrénu. Byla tvor zásadně nerozhodný, ne
dotčený politickými problémy, ale přizpůsobivý po
třebě okamžiku. Snažila se vyhovět volání koloniál
ní lásky pro minarety, venku za dráty tábora, a na
bídla tedy svou vlasteneckou přizpůsobivost s kou
zelným úsměvem kriblážní komisi.
Tvrdila prvního dne, že je Belgičanka, druhého
dne byla Holanďanka, třetího dne Rakušanka, pá
tého dne Ruska, šestého dne Polka, sedmého dne
Češka, pak Maďarka, pak Židovka, pak Němka. Úřed

níci ji znali a vítali ji denně všetečnou otázkou: “Tak,
jakoupak národnost máte dnes, madame?”
Nerozhodná paní Reisová si nevybrala. Málem by
byla zahynula přemírou národní vlažnosti. Komise
ji neuznala příslušníci žádného ze zastoupených ná
rodů. I to bylo snad možné. Jan Prokop k ní při
stoupil jednoho večera, když bědovala, že nemá
peněz na živobytí, že jí nezbylo než 600.000 franků,
a zeptal se jí docela prostě: “A kde jste se opravdu
narodila, madame?” — “V Rize”, odpověděla, vy
plašena tím, že po prvé říká pravdu. Nazítří se také
v zoufalství přiznala komisi a byla propuštěna ja
kožto jediný výstavní exemplář Lotyšky v táboře.
Přišli jí na to, že nejen má peněz jako želez, ale že
má čtyři jihoamerická, dvě středoevropská a jedno
čínské visum v pase .. .
... Pan Loew, nejzámožnější importér kávy a čaje,
neztrácel kousavý ironický humor, cloněný tučnými,
smutnými víčky. Hovořil takto k Prokopovi:
“Život začíná být teprve tehdy zábavný, když
překročí hranice rozumu. Tohle je blázinec. Blázni
tu obchodují s iluzemi a nadsázkami, a my blázníme
s nimi. Věří všemu, co si o sobě vymyslili a co vy
pravovali již po sté různým celníkům a pohraničním
strážím. Ztratili cit pro lež i pro uskutečnitelnost
svých předsevzetí. Žijí v říši vis, netušíce, z čeho
budou živi, ať přijedou kamkoliv. Přivykli útěku a
ženou se dál, hnáni posedlostí neklidu, z prozatímnosti do prozatímnosti. Takové jsou šprýmy osudu.
To je krvavý humor našeho století. Diktatura rozumu
je skončena. První diktatura, která byla povalena
válkou. Můžete ztratit peníze, rodinu, vlast, ale buď
te statečný, mladý muži, a neztraťte humor. Važte
si, milý příteli, zkušených bláznů. Jejich doba se
blíží.”
Pan Loew pohlédl na řídký stín pepřovníku před
okny a rabelaisovsky se zachechtal.

Šachový turnaj je velkolepé drama mlčenlivosti. Dvojice více méně ne
hybných soupeřů sedí proti sobě, demonstrátoři neslyšně konají své po
chůzky, rozhodčí stojí v pozadí jako stín a jen tu a tam se přišourá do
středu scény a výstražně zasyčí. Je totiž potřebí občas ukáznit obecenstvo.
Divák, který rozumí fotbalu, nemůže si tu přijít na své: zdá se mu, že
upadl mezi armádu předem srozuměných spiklenců. A vidí, že ti dole si
v ničem nezadají s těmi nahoře. U stolečku trůní podivní lidé, žvýkají ci
garety, hnětou si čelo, kroutí si kštice a neodtrhují pohled od malých
dřevěných figurek. A tady ti dole, kteří nemají ani ponětí o tom, jak lze
povzbudit borce a vypískat nepozorného sudího, špitají jen něco v nesro
zumitelné hantýrce slov, písmen a cifer. Pryč odtud, rozhodne se mži
kem náš divák, který se dal zlákat plakátem "Mezinárodní šachový turnaj”.
A po špičkách se vzdaluje z děsuplného sálu.
str. 51-52

Fotbalový divák ať se
vzdálí. Ale chybu by udělal čtenář, kdyby ze
strachu před šachem od
ložil knížku šachových
vzpomínek bývalého čes
koslovenského velmistra
Karla Opočenského, na
psanou spolu s Vítězsla
vem Houškou. Bude to
tiž zajímat každého čte
náře, nejenom šachistu.
Oproti knížkám spor
tovních vzpomínek Jose
fa Laufera (HD 25 - 26,
XII.) jsou "Šachy s ús
měvem.” psány živým a
uhlazeným stylem. A je
docela dobře možné, že
ze spleti anekdot a vzpo
mínek na slavné postavy
světového šachu křísne tu
a tam jiskřička zájmu o
tuto slavnou hru v srdci
nejednoho čtenáře.
"Šachy s úsměvem” to
tiž nejenom vyprávějí o
dějích na turnajových ša
chovnicích, ale neméně
poutavě pašují mezi řád
ky a kapitoly pasáže o
teorii šachu, o jeho tech
nice a jeho osudové při
tažlivosti. Neboť, jak ří
ká Opočenský, "šachista
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Ale když šach schválil
náruživý šachista Komen
ský, musili i mravokárci
vzít šach na milost.
V Opočenského vzpo
mínkách poznáte nejhlav
nější matadory šachovni
ce, od nej starších mistrů
osmnáctého a devatenác
tého století až po nejno
vější velmistrovské pulce
jako Pachmana, Tala, Kima a Fischera.
Opočenský jenom tře
pe z rukávu anekdotu za
anekdotou, vzpomínku za
vzpomínkou. A musíme
říci, že autor sám pama
tuje hodně. Vždyť jeho
vlastní vzpomínky se da
tují z dob před první svě
tovou válkou.
Tarrasch, Lasker, Rubinstein, Janowski, Marshall, Vidmar, Tartakover, Duras, Flohr, Bogoljubov, Capablanca, Reshewski, Alechin — pro
nešachistu zní tato pře
hlídka jmen velmistrů ja
ko záhadné zaklínání v
barbarské řeči.
Opočenského vyprávě
ní vám je přiblíží jak v
okamžicích triumfu tak

HLAS
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Mnemotechnická pomůcka
Jaroslav
Rostlina bez vody hyne, a tak i středoškolský stu
dent, neznající dějepisných dat, potácí se bídně
životem. Jeho život podoba se vraku, jak dobře vy
stihl profesor dějepisu Šetelík jednou v hodině dě
jepisu, kdy student Jechuntál nemohl si živou mocí
vzpomenout na dvě důležitá data: “Od kterého roku
panoval ve Francii rod Valois a kdy byla válka o
dědictví francouzské”. Jechuntál obmezil se na ja
kousi dějepisnou loterii. Hádal čísla, a stoje na pódiu,
snažil se zachytit sluchem nějaké to století, vyslané
sem milosrdnými spolužáky. Všechno marno. Ať
hádal tak či tak, vždy mu rod Valois uklouzl.
Profesor Šetelík vida, že Jechuntál zbytečně zkra
cuje nebo prodlužuje válku o dědictví francouzské,
poslal ho s nedostatečnou na místo a pronesl pa
mátná slova: “Rostlina bez vody hyne, a tak i stře
doškolský student...” Profesor Šetelík jal se nyní
tklivými slovy varovat studenty před propastí ne
vědomosti. Což je to něco tak těžkého, zapamatovat
si dějepisná data, když se lze hravě pomocí mnemotechniky naučit nazpaměť až dvacetimístná čísla?
Ano, mnemotechnika, umění paměti, uvede vás v
laje historických dat. Hlavní věcí je, abyste se vžili
rozumově v data, rozložili si je na prvky a prvky
skládali, tak se vám nevytrousí z paměti ani jeden
rok.
“Vezměte si”, řekl, “kupříkladu toto: Poslední pa
novníci z rodu Plantagenetovského panovali v Anglii,
kdypak, Klučino? Vím, že to nevíte, máte nedosta
tečně, sedněte si. To jsou ty konce. Ať se zeptám
na co chci, ať ťuknu kde chci, ležíte. A to je to,
že se nedovedete naučit datům. Není to nic těžkého.
Čtu tedy a učím se, že poslední panovníci z rodu
Plantagenetského v Anglii byli Eduard I., II., III.
a Richard II. a že panovali od roku 1272 do roku
1399. Abych si tedy zapamatoval 1272, řeknu si dva
náct a sedmdesát dva. A co vidím? 12,72, všude dvoj
ka, dvě dvojky a na počátku první dvojky je 1 a
na počátku druhé 7. Uvážím tyto okolnosti a řeknu
jedna, dvě, jak jdou v pořádku v systému arabských
číslic. Mám nyní tisíc a století a nyní vidím, že
jedna a šest je sedm, znám tedy i desítky, onu pomoc
nou číslici šest dělím pak třemi, totiž součtem z prv
ních jedna plus dvě, a. mám dvě. Rozmyslím a pro
myslím to, a to by v tom musili být všichni čerti,
abych do smrti zapomněl na letopočet 1272.
Mohu postupovati také jinak, rozdělím jako prve
12 plus 72. Vezmu nyní součet 1 plus 2 jsou tři a

(Pokračování se str. 4 )
Ty, kdo jeho příkazu
nedodržovali, volal, jak
se říká, na koberec a vy
týkal jim, co se to opo
važují informovat a ra
dit se s oddělením ústřed
ního výboru.
Už ten samotný fakt,
že si sám vyhradil styk
s ústředním výborem, ukazuje, jak chápal ve
doucí úlohu strany vůči
ministerstvu vnitra.”
Pak opakoval Štrougal
Novotného obvinění, že
Barák omilostňoval, kdo
se mu zamlouval, ale také
že kryl "stalinisty” na mi
nisterstvu vnitra, kteří se
provinili přehmaty za
stalinské éry:
"Místo toho, aby z mi
nisterstva přeřadil hlavní
viníky, ponechal je na
jejich místech, což po-

JOGURT
“Zázračné jídlo”
nyní též s ovocnou
příchutí
Smetana, šlehačka, med

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

Hašek
řeknu třikrát dvanáct je 36 a nyní dvakrát 36 je 72
a zas mám 1272 a do smrti nezapomenu, že poslední
panovníci rodu Plantagenetova panovali od roku
tisícého dvoustého sedmdesátého druhého. A nyní
kdy vymřeli. Čtu a učím se roku 1399. Vidím čísli
ce a jásám. Není nic lehčího než naučiti se roku
1399. Na smrtelné posteli musím si na to vzpomenout.
Podívejte se a pozorujte. Vím, že v jiném tisíci
letí nemohli vyhynout než v prvním, tedy zbývá
399. Třikrát tři je devět. Zbývá zapamatovat si ještě
tu devítku a jsem hotov. Mohu ovšem postupovat i
jinak. Rozkladem 13 plus 99. Řeknu si třináctka je
nešťastné číslo, tedy: nešťastné číslo plus 99. A de
vadesát devět je sto bez jedné. Vzpomenu si tedy
na sto a na jedničku, kterou musím odečíst. A dám
to hezky dohromady a vím, že vyhynuli roku 1399.
Jsou ještě jiné lehké systémy, kupříkladu. Jechun
tál nevěděl, že rod Valois panoval ve Francii od roku
1328 do roku 1498. Bylo to trapné pro mne. pro ně
ho a smutné pro jeho rodiče, kterým dělá tím han
bu. Být na jeho místě, zapamatuji si lehké číslo 1399.
Kdy jste se narodil, Jechuntále?"
“1893, 15. března”. — "Tak se podívejte. Odečtete
od roku 1893, svého narození. 500 let, a zbyde 1393,
tedy 13 už znáte, a tu těch 28 seznáte na základě
tomto: Narodil jste se 15. března, což je třetí měsíc.
Vemte si 5 ze března a tu trojku, třetí měsíc, sečtěte
a máte 8, zbývá ještě myšlenkově vytvořit si dvoj
ku. 15. březen, to je jedna plus pět rovná se šest,
třetí měsíc, tedy: šest děleno třema rovná se dvě
- dvojka je tady. Víte, že v pořadí číselném jde na
před dvojka před osmičkou, bystře sestavíte 28, před
to 13 a do smrti, Jechuntále, nezapomenete, že rod
Valois panoval ve Francii od roku 1328 .. ."
*
*
*
Při příští hodině přišel na inspekci ředitel. Kladl
též otázky a mezi jinými pravil k Zemanovi: "Váš
tatínek má na rohu obchod s uhlím, hm. povězte
mi, odkdy panoval ve Francii rod Valois?"
Zeman upřel bolestný pohled na ředitele, mlčel
chvíli a pak zakvílel:
“Já jsem prosím zapomněl, kdy se Jechuntál na
rodil, kterého měsíce, jen vím, že rod Valois pa
noval ve Francii 500 let před narozením Jechuntála..."

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— 24letý hokejista pražské
Sparty Jiří Křen požádal
po skončení turnaje o
chopitelně stěžovalo od Spenglerův pohár v Dastraňování nesprávných vosu (který Sparta vyhrá
la) ve Švýcarsku o asyl.
soudních metod.
— Čs. národní sdružení v
. . . ale i defraudace
Kanadě, odbočka v BataVedle činů, za které wě, udělilo "Masarykovu
byl Barák souzen, zvláš nadaci pro rok 1963” P.
Mitásové, místní čs. stu
tě pokud se týká machi dentce, která měla nejlep
nací s velkými částkami ší výsledky při universit
služebních, našich i ci ním studiu.
zích peněz, je právě tato — K 750. výročí smrti krá
jeho protistranická čin lovny Dagmar, dcery Pře
nost hodna největšího mysla Otakara I. a jeho
první manželky Adléty
odsouzení.
Míšenské, připravuje prof.
Vše dělal pod zorným E. Walter větší studii, kte
úhlem svých ambicí, kdy rou vydá Křesťanská aka
pomýšlel na nejvyšší demie v Římě.
— V USA zemřel kněz funkce ve státě . . .”
—uprchlík Jan Dubský z
Podle výsledku XII. Moravan na Kyjovsku.
sjezdu KSČ byl tedy pře Psal do chicagského “Ka
ce jen Rudolf Barák cti tolíka” i jiných novin pod
žádostivým satrapou, kte pseudonymem Jan Oráč.
rý vztáhl ruce po císař — Československá národní
rada americká vydala osské koruně.
mistránkovou
anglickou
Je proto nejvýš divné, brožuru o Československu,
že by mu dnešní vlád jeho historii a dnešní tra
noucí klika prominula gedii. Zájemcům pošle
"dialeticky - mocenskou” zdarma (adresa: 4125 West
26th Street, Chicago 23.
úchylku jen poměrně leh III., USA).
kým trestem, k němuž — V “Société de la Phobyl Barák odsouzen. Je tographie” v Paříži vy
zřejmé, že za celou afé stavoval Libor Šír 80
rou je daleko víc, než svých prací.
bylo kdykoli úředně při — Josef Sládek začal vy
v Mnichově “Te
puštěno, a možná víc, než dávat
legram krajanům ve svě
se nekomunističtí komen tě”.
tátoři procesu domnívali. — Román Boženy Sirkové
- vm - ze života domorodců na
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Nove Guinei, nazvaný
"Hlas krve", vyšel v překladu dr. D. Kulíkowského v ukrajinském nakladatelství "Lasticka” (Melbourne - Adelaide). Kniha
má 272 stran.
— Míla Rechcígl ml., člen
výzkumného odděleni Ná
rodního zdravotního ústa
vu ve Washingtonu, na
psal další tři práce, smě
řující k odhalení tajem
ství rakoviny. Dvě byly
otištěny v Journal of Nutrition" a jedna v “Journal of National Cancer Institute’’.
— Ladislav Matějka byl
jmenován
mimořádným
profesorem na universitě
v Ann Arbor v Michiganu
a současně se stal šéfre
daktorem "Michigan Sla
vic Materials”.
—Profesor politických věd
na státní universitě v San
Diego Ivo Feierabend
přednášel na výroční schů
zi profesorů politických
věd ve Washingtonu a na
sjezdu Západní Společ
nosti pro politické vědy v
Portlandu, Oregon.
— Profesor historie na universitě státu Florida
Viktor Mamatev napsal
společně s prof. G. Brunnem učebnici dějin dva
cátého století (“The World
in the Twentieth Century”). V letošním roce pak
vyjde jeho příručka “Im
perialismus
sovětského
Ruska".
— Přednosta departmentu
politických věd a sociolo

ZLOBÍ V Á S OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

OPTO
Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH

České

knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

Z krajanského života v Anglii
Dr. Rudolf Václavík, Londýn
V Benešově ústavu v Londýně přednášel 23. XI. 62
di. Vilém Bernard o “Socialistické alternativě pro
východní Evropu”. Podkladem úvahy bylo prohlá
šení, které bylo přijato na konferenci socialistických
unii střední a východní Evropy v Římě ve dnech
20. a 21. října 1961. Delegáti zastupovali Bulharsko,
Československo. Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyš
sko. Polsko, Rumunsko, Ukrajinu a Jugoslávii. Česko
slovensko zastupovali dr. Vilém Bernard, Václav
Holub a Miloš Vaněk. Po přednášce byla velmi ži
vá debata a bylo vysloveno přání, aby byly příště
pozvány i jiné skupiny jako Křesťanská unie, agrár
ní hnutí a pod.
Na posledním přednáškovém večeru Benešova ústavu v loňském roce promluvil dr. Rudolf Václavík
o "Východních snahách organisace výroby v COMECÓN".
Zástupci ČSOL a British Legion, čs. odbočka v
Londýně účastnili se otevření “Zahrady vzpomínek
— Field of Remembrance” 8. listopadu 1962. V čes
koslovenském poli byl loni poprvé umístěn kříž s
odznakem čs. samostatné obrněné brigády z dru
hé světové války. Legionářské “Osvobození” přineslo
v celém znění řeč. kterou na “28. října” v Londýně
promluvil major Miloš Kašpar.
Prof. dr. Jaroslav Stránský odletěl 1. prosince se
svojí choti na dva a půl měsíční soukromou návště
vu do Indie.
Tělocvičná jednota SOKOL měla v Čs. národním
domě 8. prosince mikulášskou zábavu s nadílkou a
10. prosince dětskou mikulášskou nadílku. Jednota je
zase již v pilné práci a pravidelně cvičí v Čs. ná
rodním domě, skupina žactva a dorostenek ve Wim
bledone.
Čs. národní dům uspořádal 24. listopadu “myslivec
kou zábavu”.
Žáci české školy vzpomněli rovněž “28. října” ve
vyučování dne 27. října. O významu dne promluvil
správce školy. Žáci jednotlivých tříd recitovali bás
ně a malou školní, slavnost zakončili zpíváním naší
národní hymny.
Dětská vánoční besídka se konala v neděli 16. pro
since v Národním domě.

gie na universitě v Bridgeportu v USA Josef Rouček
byl jmenován čestným
členem “Institute de Estudios Politicos” v Mad
ridu.
— Nákladem Státního úřadu statistického ve Wa
shingtonu vyšla studie dr.
Zorky Procházkové z har
vardské university o pra
covních silách v Bulhar
sku.
— Zdeněk Kučera (kdy
si vydavatel listu “‘Pacific” na Novém Zélandě)
byl jmenován asistentem
na universitě v Denveru,
kde bude vyučovat roz
hlasové a televisní pro
dukci, programování atd.
— Ve své knize o zkuše
nostech z Konga (“Ecrit

avec du sang noir”) uvá
dí filmový režisér Ladi
slav Brom mj., že mezi
jeho osobními přáteli byli
i dnešní ministerský před
seda Adoula a vrchní ve
litel armády Mobutu. Mobutu prý dělal Bromoví
při filmování pobočníka.
— Redaktor časopisu “Sun
Life of Canada” Václav
Válek byl vyznamenán za
vynikající
novinářskou
práci.
— V Londýně zemřeli: bý
valý ředitel Andrasyových
statků na Slovensku, poz
ději velkoobchodník dře
vem v Praze. Josef Freml
a dlouholetá členka Sokola a Klubu žen Bedřiška Držková.
SVU/S/ND/V/AB
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Dopisy redakci:
ÚVODEM DO ROČNÍKU XIII.

Začal jsem “vánočním” úvodníkem “Láska a
strach” (HD 25 - 26/XII. - pr.) a než jsem dokončil,
asi dvakrát jsem si musel ověřit, že čtu “Hlas do
mova”, vydávaný v Melbourne a ne v Praze. Krátce
většina pasáží tohoto úvodního klepu by se velmi
dobře hodila do kteréhokoliv komunistického plát
ku, a téměř se obávám, že si chce pisatel vysloužit
beztrestný návrat do ČSSR. Myslím, že je velmi
nutné, aby redakce vyslovila veřejně svůj názor k
tomuto nevánočnímu “thylamide baby”. Nebo chce
snad redakce “Hlasu domova” skončit svou činnost
ročníkem XII. číslem 25 -26?
F. H. Glen Forrest

Bohužel obracíme se k problémům kolem nás, pro
blémům sociálním, citovým, mravním, upřímně kri
ticky jen kolem vánoc — stejně jako k problémům
národním a k problémům společné exilové práce
kolem 28. října. Jako dozní v uších bez trvalejšího
vlivu předvánoční halas obchodních domů, dozní
nám bez následků i dobrá slova a předsevzetí z vá
nočních dnů... Chce-li být HD opravdovou výjimkcu
mezi našimi listy ať věnuje v budoucnu víc místa
povzbuzování, kritice našeho jednání a usměrňování
našeho myšlení. Místo pro to snad najdete. Je uve
řejňováno stále dost článků, které nejsou ani dů
ležité ani zajímavé. Boj proti komunismu a každé
totalitě bude snadno vyhrán, až bude čistě zameteno
před vlastním prahem. Týká se to jednotlivců i ce
lých národů.
A. K. Cent. Park
FRONTY, FRONTY

DOMOVA

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v neděli 20. ledna 1963
Začátek 3.30 odp., konec v 11.30
Hraje Eda Zlatý se svou kapelou
Jídlo — Pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

HISTORIE KRAJANSKÉ

AMERIKY
V těchto dnech se mně dostala do rukou útlá
anglická studie profesora dr. Františka Dvorníka
"Czech contributions to the growth of the United
States” (Vydal: Benedictine Press, 1637 S. Allport
Street, Chicago 8, Ill. — Cena $ 1.00). Tato stu
die příspěvků českých přistěhovalců k růstu Spo
jených států nás znovu nepřímo upozorňuje na to,
že zahraniční Češi a Slováci zapomněli za své 200leté historie svých existenčních zápasů, kulturního
usilování a úspěšné politické i jiné pomoci "sta
ré vlasti” na jednu věc: na soustavné písemné
zpracování své vlastní historie. Týká se to zejména
československé Ameriky.
O určitých úsecích krajanské činnosti máme vě
rohodné záznamy. Na příklad jak doba první svě
tové války, tak i protinacistický odboj jsou zpra
covány v řadě knih. Historii naší nejstarší fra-

Posílám dopis našich. Chcete-li, použijte jeho část.
“Děkujeme za žvýkačku. Clo bylo pořádné, skoro
koruna za každý balíček. Je však mnoho lidí, kteří
po žvýkačce vděčně sáhnou.... Budeme šetřit, aby
nám dlouho vydržela .... Máme tu občas fronty a
to víš, lidi a hlavně ženy jsou krajně bezohledné.
Křečkují a myslí jen na sebe. Kdyby toho nebylo,
nebyly by ani ty fronty. Tak nám pošli sušené vej
ce a sušené mléko pro přechodnou dobu. Matku stá
ní ve frontě unavuje a mě otravuje hlavně toklábosení....”
XY ternalistické organizace ČSA zpracoval vzorně re
daktor Josef Martínek, který napsal také stručné
Paní Eudokia Pasterová - Saretzká hledá syna Al dějiny Čs: národní rady americké. Snad jsou po
bína a rodinu — Vlastu, Vlastičku a Karla. Adresa psány ještě jiné kapitoly krajanské Ameriky, ze
jména zásluhou Tomáše Čapka, Habenichta, Ro
v HD.
sické, Skřivánka, Vojty Beneše, Josefa Martínka,
Karla Prchala, Gettinga, F. Šindeláře a jiných,
ale tam to končí. Vlastní, ucelená historie krajan
DARUJTE
ské Ameriky čeká stále ještě na svého vhodného
autora. Dnes si to již uvědomují nejen mnohé
moderní keramiku
naše organizace (AOS, Slovenský Sokol atd.), ale
hlavně jednotlivci. Mezi jednotlivce patří zejmé
na snaživý pracovník Ústředny moravských spol
ků v Chicagu, Vincenc Sedlák, který správně v
našich časopisech burcuje, aby se o věc zasadily
zejména americké krajanské organizace, a zároveň
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
varuje, že Československá akademie v Praze uTelefon JA 6973
tvořila zvláštní "vědecký” orgán, "Komisi pro dě
byt: JA 6 7 0 1
jiny Čechů a Slováků v zahraničí”, která má za
úkol postupně zpracovat dějiny všech krajanských
Můžete si ji vybrat též v místnostech
kolonií ve světě. (Podle nejnovějších zpráv je prý
Hlasu domova
v tisku už první plod práce této komise, sborník
statí o začátcích dělnických krajanských spolků
v USA a Kanadě.)
Vincenc Sedlák zcela správně k tomu pozname
RUDY KOMON
nává: "Americká větev českého a slovenského ná
jménem svého kolegy, českého novináře
roda svoje dějiny tvořila a zajisté je též kompe
FRANTIŠKA
KLÁTILA,
tentní
si je napsat sama, bez jakéhokoliv tenden
žjícího v USA, zve krajanskou veřejnost v Sydney
na jeho přednášku
čního. zabarvení, jen jako skutečný autentický do
“O naší nynější situaci”
klad života krajanské větve v Americe . . .”
která se koná ve středu dne 9. ledna 1963
Ted’ je otázka, jak na to. Jak správně Vincenc
v 8 hodin večer v malém sále Maccabean Hall,
Sedlák připomíná, především je tu odpovědnost
Darlinghurst Road, Darlinghurst - Sydney
našich krajanských organizací v Americe (a sa
Po přednášce volná debata
mozřejmě i v Kanadě, Austrálii a jinde). Každá
O občerstvení je postaráno — Vstup zdarma
organizace by se měla postarat o to, aby jí ně
Event. informace: tel. (Sydney) 32 -2533
kdo zpracoval především její vlastní historii. Po
chybuji však, že by jedna z těchto organizaci,
jak se v tisků navrhuje, mohla převzít iniciativu a
odpovědnost za historii celé krajanské větve. Vždy
Vyrovnejte laskavě
Desinfekce balíčků
by se našel někdo, kdo by nesouhlasil. Avšak všechPŘEDPLATNÉ

EL LIS

PACIFIC
FUMIGATING CO.

113, Sussex St„
SYDNEY

BX - 2491
Vystavujeme potvrzení, event. i ba
líček sami odešleme.

ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE
D. G. Lupínková
393 GEORGE ST., SYDNEY
Telefon BX 2316

CHCETE, ABY SE VAŠE

děti naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj'?
VOLEJTE (Melb.)
51-7012
A. CHROMOVSKÝ

- 7-

S. K. SLAVIA MELBOURNE
— V sobotu 12. ledna 1963 ve 3.30 hod., odp. sehraje
Slavia na vlastním hřišti v Port Melbourne přípravný
zápas s Polonií.
— Výbor jedná o přestup několika hráčů vedoucích
anglických a skotských klubů. Dojednávají se nyní
otázky finanční.
— V letním nočním poháru AMPOLu byla Slavia
vylosována do skupiny B spolu s George Crossem,
Wilhelminou a Juventusem. První zápas hraje Sla
via s George Crossem dne 26. ledna na Sth. Melbour
ne Cricket Grounds.
Pick

PLNÉ
ZAJIŠTĚNÍ
VAŠICH

ÚSPOR

Peníze můžete vyzvednout okamžitě —
kdykoli si přejete

Až do výše £ 3.000 poskytneme Vám 31/2 úrok

CHRAŇTE

SVÉ

PENÍZE

ZALOŽTE SI VKLADNÍ KNÍŽKU U

NATIONAL

SAVINGS

BANK
BANK

LIMITED
plně integrovaná odbočka

THE

NATIONAL

BANK

OF AUSTRALASIA LIMITED

ny krajanské organizace za iniciativy alespoň jed
né z nich by mohly založit fond nebo nadaci pro.
zpracování historie čs. Ameriky. Problémem celé
této záležitosti nebude totiž jen talent, který ten
to úkol provede, ale také finanční stránka, protože
půjde o práci odborníka nebo odborníků, trvající,
několik let.
Po odborné stránce by se měla věci ujmout Spo
lečnost pro vědy a umění (SVU). SVU by měla
problém předložit skupině vědeckých historických
pracovníků z řad svých členů a vyžádat si od nich
vhodné návrhy. Konkrétní návrhy by pak mohli
uvážit odpovědní představitelé předních krajan
ských organizací, kteří by pak rozhodli, jakým
způsobem by mohli přispět k uskutečnění tohoto
projektu.
Vím, že SVU dala na několika místech podnět
k zpracování historie několika krajanských osad.
Její iniciativa bude jistě vítána i v projektu histo
rie celé krajanské Ameriky.
f
V. N. Duben, Washington

DĚKUJEME
všem přátelům, kteří si na nás vzpomněli vá
nočním přáním. Množství přání a všechna
přátelská slova jsou pro nás velkým povzbu
zením do budoucnosti.
Blahopřání do roku 1963 srdečně opětujeme.
Hlas domova
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PŘÁTELÉ

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Porážky Kanaďanů v Československu

HLEDAJÍ:

Stanislava Ladislava a Dušana Bohanese (oba dop.
v red.). Josefa Tiesenbáčha a Jiřího Vlasáka.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Tazatelům přímo zjištěné adresy
nesdělujeme. Upozorněte laskavě hledané nebo nám
sami udejte jejich adresu.
HD
Malý oznamovatel

Listárna

PŘIJMEME MECHANI
Po dvou debaklech ve švédské metropoli Stockholmu se švédským národním mužstvem v KA k udržování strojů v J. č. Paris 10: Díky za ad

poměru 0:7 a 3 : 13 si vedoucí funkcionáři vítěze saskačevanské ligy Saskatoon Quakers konečně
uvědomili, že ty tam jsou časy, kdy kterékoli kanadské mužstvo přijíždělo do Evropy a poráželo
přední evropské representační teamy, neboť lední hokej zaznamenal na starém kontinentu enorm
ní vzestup. Proto telegrafovali o tři posily: Fletchera, Smitha a McLeoda (všichni tři hráli v roce
1961 v dresu Kanady - Trail Smoke Eaters - proti ČSSR), kteří nastoupili už v Praze a v Ostra
vě proti representačnímu teamu Československa. Podali velmi dobrou hru, kterou úroveň mužstva
Saskatoon Quakers stoupla nejméně o třídu.

kont. potravinářském prů resy. — M. S. Vídeň XV.:
myslu, v Melbourne, po Díky za adresu a doporu
kud možno s praxí. Zna- čení. — Dr. J.K. Chica
lost angl. není nutná. Stá go 90: Upozornili jsme v
lé místo, dobré podmínky říjnu a znovu před týd
a plat. Bližší informace po nem. — J. M. Chicago 23:
dá po 'zaměstnání: tel: Díky za výstř. — D.K.
51 - 1644.
Berwyn: Díky za výstřiž
KOUPÍM SLOVNÍK čes- ky. —-M.S. Glebe: Díky
ko-německý a německo- za adresy. — J. G. CaulV PRAZE 9 :4 (4:2, 4:1 a 1:1)
V OSTRAVĚ 4 : 1 (1:0, 0:0 a 3:1)
-český ihned. Nab. na zn field: Ďíky za adresu. —
Čs. mužstvo, které nastoupilo v pražské Spor
Hokej dobré úrovně obou teamů přinesla teprve “Slovník - Melbourne” do B. J. Ryde: Balíček i do
tovní hale před, 19.000 diváky bez dvou nejlep závěrečná třetina, která měla regulérní průběh. V HD.
pis jsme předali. — J. H.
ších středních útočníků Bubníka a Golonky, Ka zahajovacích dvou fázích hry, zvláště ve třetině dru
Nth. Adel.: Díky za adr.
naďany tak trochu podceňovalo, což se nevypla hé, hráli Kanaďané bezohledně, což přineslo několik KNIHY “KÁJA MAŘÍK”
tilo. Saskatoon Quakers vedli totiž ještě v 16. mi zranění Čechoslováků. V této době museli si hráči (antikv.) koupíme pro zá rum Booksellers, Box R
nutě 1. třetiny 2:0, pak však čs. team předvedl Saskatoon Quakers odpykávat na trestné lavici 13 kazníka. Nab. na: Inlib- 1888, GPO Melbourne.
velmi dobrý hokej a bezpečně zvítězil. Hrál v dvouminutových trestů, takže rozkouskovali třetinu
tomto složení: Dzurilla (Bratislava) — Tikal (Spar snad na desítky dílů.
ta Praha), Gregor (Bratislava), Potsch (ZKL Brno),
Čs. mužsvo hrálo bez všech tří svých čentrforvarSventek (Plzeň) — Jiřík (ZKL Brno), Kepák (ZKL dů: Bubníka, Golonky a i Vaňka, takže ani jednaBrno), Starší (Bratislava)— Dolan (Pardubice), Va řada nebyla kompletní, což se také projevilo v 1. tře-:
něk, Černý (oba ZKL Brno) — Pokorný (Sparta Pra tině v nepřesné souhře.
ha), Bukač (Jihlava), Vlach (Vítkovice).
ČSSR hrálo: Mikoláš (Vítkovice) — Kasper (Vít — Vítězem populární tenisové soutěže o Pohár švéd
Branky dali: Gregor, Jiřík, Vlach a Černý po dvou, kovice), Potsch — Tikal, Gregor — Pokorný, Bukač, ského krále Gustava se v kodaňské kryté hale stalo
Dolana jednu.
Vlach —.Dolana, Jiřík, Černý — Starší, Kepák,Hří- družstvo Dánska, které ve finále porazilo team Itá
lie 3:0; třetí místo obsadili tenisté Francie vítěz
bal (Chomutov).
stvím nad Jugoslávci 2:1.
Nejlepši sportovci 1962
— Fotbalisté pražské Dukly neměli ve vylosování
Hokejová liga
čtvrtfinále Poháru evropských mistrů štěstí, neboť
(podle mezinárodní ankety 26 předních časopisů a
redakcí rozhlasových stanic a televisí)
Ačkoli do zakončení 1. čs. hokejové ligy ročníku se střetnou s obhájcem trofeje Benfikou Lisabon. K
1. VALERI BRUMEL (SSSR) — stejně jako v ro 1962 - 63 chybí všem teamům sehrát ještě po 12 prvnímu zápasu má dojít 6. března v Lisabonu, k
ce 1961; posunul hranici světového rekordu ve skoku mistrovských zápasech, dá se už nyní říci, že titul odvetě pak o týden později v Praze. O účast v se
vysokém na 2,27 m.
mistra republiky zůstane už po osmé v Brně. Vždyť mifinále budou pak ještě bojovat: fotbalisté AC Mi
2. DAWN FRASEROVÁ (Austrálie) — první že obhájce titulu ZKL Brno je letos v takové formě, že lána s tureckým přeborníkem Galatasaray, přemo
na na světě,' která zaplavala 110 yd a 100 m volný se hovoří o bodovém rekordu této čs. nejvyšší sou žitelem madridského Realu, Anderlecht (Belgie) se
způsob pod jednu minutu, naposledy ve fantastickém těže vůbec. Brněnští prohráli z 20 mistrovských zá skotským přeborníkem FC Dundee, a Stade Remeš
čase za 59,5 vt.
pasů pouze v Bratislavě (s místním Slovanem 1:2) (Francie) s Feyenoordem Rotterdam (vyřadil v
3. PETER SNELL (Nový Zéland) — zlepšil svě a všechna ostatní utkání vyhráli naprosto suverénně. rozhodujícím utkání v Antverpách budapeštský Vátový rekord na 800 m, 880 yd a na jednu míli. Nej Mají z 20 zápasů 38 bodů, už o 10 bodů více než dru sas 1:0).
hodnotnější je jeho nový světový rekord na 800 m há Bratislava, a tak se dá už těžko věřit, že by mohl — Mužstvo Slovana Bratislavy po nerozhodné hře
1:1 v Lausanne s místním Lausanne Sports vyhrálo
1:44,3 min., kterým zlepšil o 1,4 vt. sedm roků sta-j ještě někdo brněnské hokejisty ohrozit.
rý světový rekord Belgičana Rogera Moense.
Naopak tradiční příslušník 1. čs. hokejové soutěže, nad tímto soupeřem v Bratislavě odvetu 1:0, a po
4. ROD LAVER (Austrálie) — vyhrál teprve jako České Budějovice, je úplně z formy. Ve svém po stoupilo do čtvrtfinále soutěže držitelů trofejí, kde
druhý tenista světa všech dob všechny čtyři hlavní sledním zápase remisoval se Slovanem 4:4, ale má tak se střetne s anglickým Tottenhamem Hotspur, který
turnaje roku: mezinárodní mistrovství Austrálie, me pouze tři body (za tři nerozhodné výsledky), takže vyřadil skotský Glasgow Řangers 5:2 a 3:2.
zinárodní přebory Francie v Paříži, neoficielní te jeho osud je už asi zpečetěn.
— 16. ročník populárního maratónského běhu “Asahi”
nisové mistrovství světa ve Wimbledonu a Forest
Tabulka čs. ligy k 3. lednu 1963: 1. ZKL Brno 38 poblíže středojaponského městečka Fukuoka vyhrál
Hills.
bodů, skóre 133:37; 2. Bratislava 28 bodů, skóre 98:58; Japonec Toru Terasava v druhém nejlepším světo
5. PENTTI NIKULA (Finsko) .— nejlepší tyčkař, 3. Jihlava 25 bodů; 4. Sparta Praha 24 bodů; 5. Vít vém čase za 2:16:18,4 hod. před svým krajanem Nazdolal laťku na 4,94 m, což je nový světový rekord. kovice 22 bodů; 6. Chomutov 21 bodů; 7. Kladno kaou. Čs. vytrvalec dr. Pavel Kantorek, který měl
6. PELÉ (Brazílie) — nejúspěšnější fotbalista svě 19 bodů; 8. Litvínov 18 bodů; 9. Plzeň 14 bodů; 10. zde obhajovat prvenství, doběhl až pátý, ovšem v
ta; jeho nemalou zásluhou získal FC Santos “Světový ZJŠ Brno 12 bodů; 11. Pardubice 10 bodů; 12. České čase o tři minuty lepším, než byl jeho vítězný čas z
pohár v kopané” klubových celků.
Budějovice 3 body, skóre 41: 124.
minulého roku.
7. SONNY LISTON (USA) — v Chicagu získal
— Házenkářky čs. mistra Bohemians Praha po do
titul mistra světa v těžké váze, když porazil za 126
mácím vítězství nad Danubií Vídeň 9:3 hrály od
vteřin obhájce titulu mistra světa rohovníků pro POHÁR EVROPSKÝCH MISTRŮ vetu ve Vídni 2:2, a tak postoupily do čtvrtfinále
fesionálů Američana Floyda Pattersona technic
Poháru evropských mistryň, kam se kvalifikovaly
kým k. o.
Na závěr roku 1962 do 3:1, prohráli však stejným přímo i obhájkyně trofeje, ženy pražské Sparty.
8. MICHEL JAZY (Francie) — vytvořil světový šlo ještě k těmto mezi brankovým poměrem 1:3
rekord na 2.000 m a 3.000 m; získal suverénně titul státním utkáním Poháru v Lisabonu, takže o postu — Čs. representantka ve sportovní gymnastice a mis
mistra Evropy v běhu na 1.500 m a nenašel v letoš evropských národů v ko pujícím se rozhodne až ve tryně světa v přeskoku Věra Čáslavská vyhrála v
japonské Jokohamě mezinárodní soutěž, když měla
ní sezóně vůbec přemožitele.
pané: mužstvo Severního 3. utkání na neutrální pů
9. TAMARA PRESSOVÁ (SSSR) — vytvořila svě Irska zvítězilo v Belfastu dě. Na dobré cestě kvali ve všech disciplinách nejvyšší ohodnocení.
tový rekord ve vrhu koulí a získala v Bělehradě dva nad Poláky 2:0 (první fikovat se do hlavního ko — Ve finále Československého poháru v kopané ro
tituly mistryně světa: ve vrhu koulí a v hodu diskem. utkání v Polsku vyhrálo la PEN je jedenáctka Itá zešli se na neutrání půdě ve Zlíně fotbalisté praž
10. MURRAY ROSE (Austrálie) — nejúspěšnější rovněž 2:0) a postoupilo lie, která v Bologni dekla ské Dukly se Slovanem Bratislava za nerozhodného
plavec roku.
do 2. kola PEN, stejně ja sovala mužstvo Turecka stavu 1:1. O vítězi trofeje se rozhodne v novém ut
ko fotbalisté Dánska, kte 6:0. — Dvě přátelská me kání, s velkou pravděpodobností až na jaře. — Ve
MASOPUST EVROPSKÝM FOTBALISTOU R. 1962 ří po vítězství nad Maltou zistátní fotbalová utkání: zlínském utkání hrál do přestávky lépe bratislavský
Slovan, který se také už v 18. minutě ujal vedení
Stejně jako předešlá léta uspořádala i na závěr doma 6:1 vyhráli odvetu Španělska s Belgií v Bru 1:0 Obertem; po změně stran se Dukla zlepšila, vy
v
La
Valettě
3:1;
Bulhaři
selu
a
Turecka
s
Dán

uplynulého roku redakce francouzského sportovního
rovnala ve 73. minutě Pluskalem, a mohla v závě
časopisu France Football anketu nejlepšího fotba sice porazili v Sofii repre- skem v Istanbulu skončila ru Vacenovským a Jelínkem ještě rozhodnout střet
sentační
team
Portugalska
1:1.
listy roku, které se zúčastnily sportovní redakce 19
nutí.
států. Výsledek ankety byl pak vyhlášen 17. pro
— V Horažďovicích byla zahájena nová výroba ho
since v Paříži. Velkou většinou hlasů se fotbaloví
HLAS
DOMOVA
kejek. Hole se. potahují silonem a natírají epoxyexperti shodli v názoru, že nejlepším fotbalistou sta
Vychází čtrnáctidenně
Řídí redakční kruh
dovou pryskyřicí, čímž jsou daleko pevnější než do
rého kontinentu v roce světového šampionátu v Či
Adresa: Hlas domova,
savadní se silovou vložkou. Podobně se vyrábějí i
le byl levý záložník pražské Dukly a čs. národního
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Vic.
brankářské hole, které zatím používají jen nejlepší
mužstva Josef Masopust, který má — podle evrop
Telefon: 42 -5980
ských sportovních žurnalistů — velkou zásluhu na PŘEDPLATNÉ: na rok £ 2/8/-, na půl roku £ 1/5/-, čs. brankáři Dzurilla z Bratislavy a Mikoláš z Vít
kovic.
tom, že evropská kopaná obstála znamenitě na mist
jednotlivý výtisk s 2/-.
rovství světa v Čile. J. Masopust vyhrál pařížskou PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za totéž před — Australští tenisté opět vyhráli Davis Cup vítězanketu suverénně před hvězdou portugalské kopa platné, tj. austr. £ 2/8/- nebo £stg 2/-/-, $5.- nebo stvím nad Mexikem 5:0. Po ukončení přestoupil
né, útočníkem Eusebiem z Benfiky Lisabon, a obrán ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého příplatku nejlepší tenista roku Laver k profesionálům a dru
hý člen australského tenisového mužstva Frazer
cem západoněmeckého representačního teamu Schneldo různých zemí sdělíme na požádání obratem
lingerém z Kolína nad Rýnem.
odešel “do pense”.

- - Ve zkratce - -

