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Dnešní vnitropolitická situace v Československu

Cesta zpět

nemožná!

Toto Štúrovo heslo je ocitováno v závěru úvodníku Karola Rosenbauma
v druhém čísle Kultúrného života a zdá se, že formuluje výstižně dnešní
politickou situaci v Československu, jak se vyvinula po prosincovém zasedání
ústředních výborů Komunistické strany Československa a Komunistické stra
ny Slovenska. Obě zasedání, která byla ve znamení projevu nového muže
Novotného režimu V. Kouckého, zdánlivě příkře odsoudila čs. kulturní
časopisy, které jsou hlavními mluvčími odboje proti dogmatikům, a nenašla
ani jedno slovo výtky na adresu orgánů čs. stalinistů jako je Rudé právo,
Život strany nebo Nová mysl. Ve skutečnosti však obě zasedání v ničem
nezměnila situaci, jak se vyvíjela po celý loňský rok a jak letos pokračuje.

projevu a s útoky Rudé
ho práva na některé vý
znamné články Kultúrného života:
Rozličné výklady záměrů

"Za kritiku vyslove
ných chyb není třeba ve
řejně děkovat, s formální
"soudružskou” upřímno
stí, ale spíše a především
je třeba si všechno znovu
a důkladně promyslet a
dokonce se i přiznat, že
tato kritika bolí tam, či
zejména tam, kde se roz
ličně vykládají záměry
článků, kde se původní
záměr změní téměř v

Kultúrného života, vede tím nelze zodpovědět,
k oprávněné otázce, do jsou dobré důvody k to
jaké míry je Koucký do mu ji položit. Například
sud mužem Novotného a hned v dalších částech
kam až jde kompromis, zmíněného úvodníku, kde
který, jak se zdá, byl v se - zcela v rozporu se
komunistickými
zákulisí uzavřen mezi ve všemi
dením KSČ a vůdci slo zvyklostmi - téměř neza
"Velký rok”
krytě polemizuje s někte
venského odboje.
Rosenbaum chválí mi
I když tuto otázku za- rými pasážemi Kouckého (Pokračování na str. 2)
nulý rok jako "rok vel
ký a světlem nadějí i
Vliv evropských velmocí a Austrálie v jihovýchodní Asii
pravdy osvícený, rok pěk
ný, mužný, nezřídka str
mý, bojovný, pravdivý,
mračný, ale převážně slu
Ani v době raket a atomových bomb nezmizel rozdíl mezi vitálními a
nečný. Mnohým se vráti
la lidská tvář, mnozí ji podřadnými zájmy národů a států. Je rovněž omylem se domnívat, že moderní
dostali zpět a mnozí si válka bude válkou totální a jadernou. Zdá se naopak, že vynález jaderných
ji vybojovali úporným zbraní povede spíš k obrození válek drobných, místních. Samotná existence
nukleárních zbraní zabrání jejich plnému válečnému nasazení, protože by
vnitřním zápasem.”
Už tento citát ukazu to dnes znamenalo zánik obou válčících stran.
je, že přes všechny útoky
V nových, prostorově ké skýtají příkladně vo mu obrany státu a au
Novotného lidí nebylo omezených válkách typu jenské základny, komuni stralských národních záj
mů.
celé rostoucí hnutí proti vietnamského a korejské kace, terén apod.
Komunistické proniká
dogmatismu poraženo ani ho podrží svůj tradiční
Evropské velmoci se
okleštěno. Naopak, sebe význam dřívější vojenská ní v jihovýchodní Asii z Asie stáhly a jejich asij
vědomí, které vyznívá z hlediska a přednosti, ja- přímo ohrožuje bezpeč- ská politika bude stále ví
nost Austrálie. Toto pro ce podřizována okrajo
se prosazuje kom vým zájmům obchodním
Steinbeck o pobytu v ČSSR nikání
binací politického rozvra a často pouhým resentiDva američtí literáti, romanopisec John Steinbeck tu a partyzánských válek mentům a okamžitým ná
a dramatik Edward Albee, kteří navštívili nedávno v nekomunistických stá ladám.
Československo (viz předcházející čísla HD), mluvili tech. Hlavní základnou
Nejnaléhavějším úko
po svém návratu s americkými novináři o svých doj pro všechny tyto operace
lem australské diploma
mech z cesty po střední a východní Evropě. Většinou je ovšem Čína.
se mluvilo o pobytu obou spisovatelů v Sovětském
cie by proto měla být sna
Kdyby se komunistům ha o odstranění nezod
svazu a také většina otázek se týkala této části jejich
cesty.
podařilo ovládnout jiho
Jeden z novinářů však položil Steinbeckovi otázku, východní Asii a jižní Pa povědného vlivu evrop
ských velmocí z tohoto
zda viděl za svého pobytu v Československu nějaké
známky, že tam nastalo skutečné uvolnění v kultur cifik, stala by se posice koutu světa a o uplatnění
Austrálie kritickou a by své vlastní váhy v úzké
ním životě. Steinbeck na to odpověděl:
“Víte, nemám žádnou míru, abych to mohl porov lo by pak dost těžké po spolupráci se Spojenými
nat. V Sovětském svazu jsem byl v létech 1936, čítat s tím, že bude i po státy.
1947 a 1963, kdežto v Praze jsem byl předtím jen v tom záležet Američanům
roce 1947, Z toho tedy vidíte, že nemám možnost po
K tomu však nemůže
suzovat změny, které nastaly během nynějšího reži na plné obraně austral dojít, pokud se australská
ského
území.
mu, protože naposled jsem byl v Praze ještě než se
komunisté uchopili moci. Zdálo se mi, že to tam ne
Pro evropské velmoci vláda neodhodlá změnit
bylo příliš upjaté, i když bylo všude znát kontrolu. je naproti tomu jihový dnešní bleší brannou moc
Město Praha se změnilo. Je to rozhodně jiné město,
Austrálie v účinný vojen
než jaké jsem viděl v roce 1947. Avšak jaké změny chodní Asie bojištěm ský aparát. V této věci
podřadným
a
vedlejším.
nastaly od nastolení komunismu až po nynější komu
nistickou vládu, to vám nemohu říct, když nechci Platí to jak o Anglii tak by mohl být příkladem
opakovat, co jsem četl v novinách".
o Francii. S hlediska stát Izrael, který dokázal,
Potom se ho optal jiný novinář, jak by porovnal to, francouzských národních že evropsky organisovaco poznal v Československu při své první návštěvě, s
zájmů je proto nedávno ná, dobře vyzbrojená a
tím, co tam viděl teď. John Steinbeck odpověděl:
odhodlaná armáda i ma
"S radosti musím konstatovat, že někteří z mých ohlášené uznání komuni
starých divadelních přátel mě srdečně vítali a hostili. stické Číny tahem pod lého státu může hrát roz
Vzpomínali jsme na staré časy a bavili jsme se sta řadně taktickým, zatím co hodující a stabilisující
rým způsobem. Sešel jsem se s lidmi, které jsem poz s australského hlediska úlohu v balkanisovaném
nal za starých časů, lidmi z divadla a s různými uměl
a rozjitřeném prostoru.
ci, kteří přišli za mnou a s nimiž jsem se velmi po je to čin, který se dotýká
těšil“.
H. A. velmi nepříznivě probléF. Knoepfelmacher
Zmíněný úvodník si
pochvaluje docela neza
krytě vývoj minulého ro
ku, ve kterém ztroskota
ly všechny pokusy No
votného vedení o protiofenzivu.

DŮRAZ NA ARMÁDU

Humanismus v čistě třídních rozměrech je jen
frází, když přece neexistuje štěstí kolektivu sa
mo o sobě, existuje jen jako politická a hospo
dářská základna, jako předpoklad pro vybudo
vání individuálních štěstí. Humanismus v indivi
duálních rozměrech bud’ v dalším vývoji vědec
ky vyřešíme, anebo musíme socialistickou etiku
jako zformulovaný socialistický humanismus po
važovat za iluzorní. . .
František Andraščík v Kultúrnom životě

MUŽ S PRAPOREM
Na obrazovkách televizorů vidíme často filmové
vzpomínky věcí dávno i ne tak dávno minulých. Me
zi nimi figuruje prominentně kariéra Adolfa Hitlera,
protože hrůza, zvláště po létech, přitahuje. A ani po
létech nemůžeme dost dobře pochopit ty davy pološílených Němců, kteří se slzami v očích se snažili
alespoň prstem dotknout svého úplně šíleného “Fuehrera”.
Všichni dobře víme, že Němci už v dobách, kdy
toto se dělo, patřili k tzv. pokročilým národům naše
ho ne tak pokročilého světa. Někdo může namítnout,
že možná Němci byli pokročilí ve všem možném,
jenom v politice ne. To je sice pravda, ale i jejich
stupeň tehdejší politické vyspělosti musil daleko pře
sahovat stupeň některých afrických, asijských nebo
latinskoamerických národů dnes, dá-li se ve všech
případech vůbec mluvit o národech.
Možná, že bychom se tedy neměli příliš divit po
čínání nových a úplně nezralých národů, kteří, opilí
novým zážitkem nezávislosti, kráčí s elánem a slzami
nadšení v očích z někdejší státní nesvobody do nesvo
body osobní.
Všechny tyto případy mají jeden společný znak. V
čele těch nových nezávislých národů na cestě k
otroctví kráčí muž s praporem - Fuehrer, Duce, Caudillo, Buka Karna, Osiego.
Dnešní vůdcové temné Afriky i Asie však mají
jednu velkou výhodu proti někdejším evropským
“vůdcům”. Jejich následovníci jsou ještě primitiv
nější, než kdysi v Evropě, a téměř všichni z nich se
vynořili ze zápasu za samostatnost s gloriolou osvo
boditelů. Každý z nich je tedy “Velkým bratrem”,
který vybojoval důstojnost národa, pro níž je tolik
lidí ochotno zapomenout na důstojnost člověka.
Na samotném prahu Austrálie máme příklad “me
siáše”, který si stoupne před národ s kručícím ža
ludkem a svobodou černocha na plantážích a žádá,
aby všichni především uznali jeho, Sukarnovu veli
kost a poslouchali jeho, Buka Karnovy vždycky
správné rozkazy. Á Indonésie ječí nadšením a je
ochotna rozdrtit Malasii, umírat za Západní Irian, po
případě se postavit celému světu.
V africké Ghaně zase mají spasitele “Osiega”, kte
rý se povýšil na poloboha, osvojil si schvalovat nebo
zamítat rozhodnutí svých soudců a dává se fotografo
vat, jak právě nasazuje dvojitého nelsona zvrhlému
“atentátníku”, který patrně patřil ke skupině místní
ochotnické skupiny.
To jsou jenom dva drastické případy, vedle nichž
bychom mohli vyjmenovat celé řady “mužů s prapo
rem”, kteří jako “osvoboditelé” vykonávají nepopsa
telný vliv na davy, které vedli k státní samostatnosti.
My nad tím vším přirozeně ohrnujeme nos, proto
že jsme přesvědčeni, že už jsme dávno překonali své
vlastní dětské potíže, pokud se politického rozhledu
týče.
Neměli biychom však zapomínat, že i my jsme kdy
si stáli v podobné situaci a že i my jsme kdysi měli
svého “Velkého bratra” nebo “Osiega”. Říkali jsme
mu “tatíček osvoboditel”, což samo o sobě nevypadá
s odstupem doby příliš vyspěle.
Nevím, do jaké míry se dá pochybovat o tom, že i
náš “muž s praporem” měl tenkrát sílu, moc a vliv
nás postavit na kteroukoliv cestu, kterou pro nás
zvolil, - na cestu k nějakému totalitnímu zřízení ne
bo na cestu k demokracii.
Nebylo naší zásluhou, že náš “Buka Karna”, je
hož bychom byli poslechli v každém případě, věřil
v snášenlivost, lidskost, demokracii a ne jen národní
a státní svobodu, kde jiní věřili a věří v národní ve
likost a osobní moc.
Když se to tak vezme, my jsme tenkrát politicky
nemohli být o tolik vyspělejší, než jsou některé ná
rody, které se teď vynořují z trosek starých koloniál
ních říší. Nebyli jsme vyspělí, byli jsme však šťastní.
Někdo řekne, že je to všechno otázka národního
charakteru a národního “genia”. Já si myslím, že
hodně záleží na “muži s praporem”.
-kwPublished
8 Moorhouse St.
Printers:
6 Elizabeth St.,

by Fr. Váňa,
Richmond E. 1., Vic.
Bussau & Co.,
Nth. Richmond, Vic.
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CESTA ZPĚT JE NEMOŽNÁ!
(Pokračování se str. 1)
opak, protože ho přikrý
vá teoretická nepřiprave
nost, nevhodná formula
ce apod. A kritika zabolí
nejen pro neuznání čest
ného záměru, o němž je
vždy přípustné pochybo
vat, ale i proto, že se sta
ly chyby. Ani redakce ani
autor nejsou kamenem,
aby to necítili.”

men úrazu. Naše sociolo
gie se teprve začíná roz
víjet. Zrodila se a rodí
proti vůli mnohých kon
zervativců.”
Rosenbaum tím říká
na adresu Rudého práva
a Kouckého: nekritizujte
články Kultúrného živo
ta, které otvírají nové
problémy! A právě vy
bráníte vědeckému pro
zkoumání těchto problé
mů!
Stejně hájí autor dal
ší kritizované články Kul
túrného života a píše:
Proti "pánům”

ale k jejich řešení na vyš
ší odborné úrovni.”
Úvodník pak vyzývá k
dalšímu boji proti dogma
tikům a "pánům” nejen
v Bratislavě a ústředních
orgánech, ale i v krajích,
okresech, městech a dě
dinách a dodává: "Ne
přestane čas otázek. Bu
dou ještě početnější. . .
Jen dál . . . Vpřed! . . .
Cesta zpět je nemožná!”

vensku vážně a bez ome
zováni promýšleli všech
ny významné problémy:
"V údobí dogmatismu
bývalo nežádoucí používat vlastní hlavu. A něk
dy to bylo i nebezpečné.
Avšak dnes je svoboda
vyměňovat si názory . . . ,
proto též naše strana tak
zdůrazňuje výchovu pra
cujících k nezávislému
marxistickému a lenin
skému
myšlení. . .”
Příznačné pro situaci
je i článek oficielního
Není pochyby, že přes
orgánu
Komunistické tuto komunistickou fra
strany Slovenska Pravda, zeologii, povede tato výz
který 15. ledna tr. vyzý va k dalšímu svobodněj
val k ničím neomezené šímu a kritičtějšímu zkou
mu zkoumání všech vý- mání všech problémů v
značných otázek a žádal, dnešním Československu.
aby pracující v ČeskosloFEC

3.2.1964
SLAVIA RESTAURANT

dříve White Elephant
291 Malvern Rd., Sth. Yarra, Vic.
Zahájení 3. února 1964
Srdečně zvou Sláva a Milena z Plzně
RU Č N Ě MALOVANÉ
dřevěné talíře s českými ornamenty,
ozdobné krabičky, džbánky a jiné
dřevěné dárkové předměty
zhotovuje firma J. JANA
11 Glenbervie Road, Toorak, Victoria.

Po tomto obratném mí
Hudba pro lid
šení zdánlivého pokání a
V prvním letošním koncertu “Hudby pro lid”,
faktické neústupnosti a
který se bude konat v neděli 9. února od 3.15
zásadovosti přechází au
hod. odp. v Sydney Myer Music Bowl v Melbourne, budou uvedeny populární arie z operet.
tor k jednotlivým člán
Zpívají:
známá australská sopranistka Glenda
kům, které byly Kouckým
Raymond, anglický baritonista Gordon Boyd a
a Rudým právem napa
"Kritika chyb vůbec a
australský tenor Leonard Weir. Hraje Australský
deny.
symfonický orchestr, řízený Hectorem Crawforkritika našeho časopisu
dem. Konferenciér Geoff McComas.
Proti vůli konzervativců není rozkazem k pasivitě,
k zamlčování problémů,
K útoku na článek A.
Rašly "O čistotu dělnické
Změny v československém plánování
třídy” píše:
"Chyby a nedostatky
se neodstraňují zamlčo
1
21.
Při nepokojích mezi strana národní nezávislo
Hindy a Mohamedány ve sti, vedená 391etým dr.
váním a obcházením.
Tíživé hospodářské poměry v Československu vynikají nyní tím více, že východním Pákistánu za Kennethem Kaundou.
Jestli se autor dopustil
se
o nich začíná v tamním tisku veřejně psát. Viník všech nedostatků se v hynulo na 1.000 lidí.
1.
28.
Francie uznala ko
jednotlivých nepřesností
1.
Domorodé jednotky munistickou Čínu. K vý
při hodnocení některých různých komentářích hledá na všech stranách a vyskytly se dokonce i na 22.
v Tanganjice se vzbouřily měně vyslanců dojde do
otázek v profilu naší děl rážky, i když zatím opatrné, na chyby v základním socialistickém systému. proti britským důstojní 3 měsíců.
Závadou
v
čs.
hospodářství,
kterou
připouští
již
i
mnoho
stranických
vůdců
kům.
nické třídy, kritika pří
1.
29.
Rusové sestřelili
24.1. Zprávy z Ruandy americké vojenské letadlo,
slušné statě neznamená, tamního hospodářského života, je chybné plánování.
Tímto problémem se zabýval na poslední schůzi ústředního výboru Komu hlásí, že tam došlo v po protože se prý nacházelo
že problém, který autor
měsících k prud ve
východoněmeckém
nadhazuje, vůbec neexi nistické strany Československa Ota Šlik a podstatná část jeho projevu byla sledních
kým srážkám mezi jednot vzdušném prostoru. Tři
otištěna
v
Rudém
právu
22.
prosince
mr.
stuje, anebo že ho není
livými kmeny, při nichž členové posádky zahynuli.
:
je třeba co nej rych zahynulo kolem 10.000 30. . V Jižním Vietnamu
třeba vidět. Právě na
Šlik řešil: "Jde dnes řešení je právě jednou ze který
.
ze socialistického ho osob.
opak. Kritika má vyvolat přímo o kardinální prob základních příčin nedo- leji
došlo k dalšímu vojenské
1.
Při obnovených ne mu puči, tentokrát nekr
nový a správnější po léru naší hospodářské statků v plánovitém říze spodářství vytlačovat.” 26.
pokojích v Kongu byli za vavému.
hled na celou problema praxe, o problém v pod ní, jež v té či oné síle
"Ceny, zisk, vlastní ná biti tři belgičtí katoličtí — Spojené státy vystřelily
tiku, opřený o vědecká statě všech socialistických dnes vystupují ve všech klady apod. jsou v tomto misionáři.
na měsíc zkušební raketu.
východiska marxistické zemí, o problém, jehož socialistických zemích a systému degradovány na 27.
1.
V Severní Rhodesii
sociologie. Jenže tu je ká- nedostatečné vyjasnění a v takové nepříjemné síle pouhé nástroje evidenční se konaly první volby, v CHCETE, ABY SE VAŠE
právě u nás.”
a kontrolní, je jim upí nichž zvítězila Spojená dětí naučily hrát na kte
rýkoli hudební nástroj?
Když Šlik připustil, že rána skutečná zbožní
VOLEJTE (Melb.)
se nedostatky vyskytují funkce a jsou pojímány
"Opačná skupina ná
51-7012
v "nepříjemné síle právě pouze jako měřící veli zorů se dívá na socialiA. CHROMOVSKÝ
u nás”, pustil se do krko činy v procesu bezpro stický plánovitý vývoj ja
OD ŠUMAVY K TATRÁM
lomného výkladu, v němž středního společenského ko na vývoj právě první
nebo
se snažil v podstatě pre rozdělování . . . Takové etapy komunistické spo
LÉKÁRNA
OD NORDKAPPU KE KAPSKÉMU MĚSTU sentovat úspěšnější "ka zjednodušené
fiskální lečnosti, tj. socialistické
Pohádkáři na obou stranách železné opony pitalistické” metody. Ne hledisko bylo po léta etapy, jíž jsou zcela orga
MARKOV’S
vykládají dětem všech věků, že v 2. světové překvapí, že při tom ob vládnoucím hlediskem v nicky vlastní zbožní vzta
Pharmacy
válce se spojili svobodymilovní bolševici a míru vinil z "kapitalistických naší finanční soustavě, a hy mezi všemi relativně
144 Elgin St.
CARLTON, N.3, Vic.
milovní Yankeeové, aby porazili "nacifašismus” úchylek” právě dosavad já jen doufám, že bude samotnými hospodářský
Telefon : 34 - 3700
ní neúspěšný systém:
skutečně překonáno . . . ’ mi jednotkami . . . Hod
a osvobodili porobené národy. Dospělí Evropa
Mluvíme česky
"Jedni chápou sociali
Na adresu dosavad notové kategorie, ceny,
né všech národností však vědí, že tato komunoplutokratická aliance měla docela jiný cíl: zni stický plánovitý vývoj v ních vedoucích hospo hrubé a čisté důchody,
V pozadí všech těchto
čit Evropu, její křesťanskou civilisaci a její svě podstatě jako systém ří dářského života říká Šlik: mzdy, prémie atd. nema
tovou hegemonii. Pod záminkou boje proti na zení, při kterém mají být ". . . Zastánci takových jí vůbec jen evidenční úvah jsou fakta všedního
cistickému Německu byla v roce 1945 poražena, centrálními společenský názorů navrhují pro ře bezprostředně rozdělova života v Československu,
okupována a rozdělena celá Evropa .... Pro mi orgány pokud možno šení dnešních obtíží ještě cí funkci, ale jsou výra jejichž malou ukázkou by
Evropany proto dnes existují už jen dvě možno jmenovitě určeny a vy dále rozšířit počet předpi zem zcela určitých objek lo např. hlášení pražské
sti: 1. kapitulovat, hodit flintu do žita, jít s "du mezeny všechny stránky sů, ukazatelů, normativů tivně ještě neodstratitel- ho rozhlasu z 6. ledna tr.:
"Zlobíte se na různé
a změny v procesu tvor a kontrolorů, tak, aby ných rozporů ve spole
chem doby” a zahynout ("sladce” v demoliberálním bordelu anebo méně sladce v lidově- by materiálních užitných byla shora výroba ještě čenské výrobě a musí při maličkosti, které nám na
hodnot v celé společnosti podrobněji sešněrována spívat k řešení těchto roz trhu chybějí. Jednou to
demokratickém koncentráku),
2. zbavit se sovětsko-amerických okupantů a je tak, aby byla výroba po tak, aby byly prý vymýce porů. Musí se tedy pruž byla cibule, podruhé toa
jich evropských poskoků ... - a vybudovat kud možno podrobně, ny všechny podnikové něji měnit spolu se změ letní papír, potřetí šaty
VELKOU VLAST pro všechny Evropany, kte konkrétně a bezprostřed zájmy, které, podle nich nami ekonomických pod pro silnější ženy atd . . .
ří ještě nezapomněli evropsky myslet a cítit. ně v celospolečenském nemají být, a tak prý by mínek tak, aby neustále Ale stále je málo punčošpřekonávat kových kalhotek pro děJe snad zbytečné dodat, že my jsme se rozhodli měřítku slaďována s vý ly odstraněny dnešní roz pomáhaly
pory
.
.
.
Tuto
skupinu
vznikající
rozpory
v eko ti. V poslední době k tovojem
potřeb
.
.
.
”
pokusit se o to druhé. Chceme Evropu spojenou,
názorů
považuji
za
ne

nomických
zájmech,
roz mu přibyly i silné spor"Při
tomto
nazírání
vy

silnou, nezávislou, nacionalistickou a sociální,
Evropu bez Mongolů a amerikánců, Evropu od stupují zbožní vztahy se únosnou a pro hospodář pory mezi společenskými tovní ponožky. A máme
a individuálními zájmy, tu kupu dopisů: Proč nesvými hodnotovými ka ství zhoubnou.”
Nordkappu až ke Kapskému Městu!
Jako lék uvádí Šlik zá mezi zájmy odběratelů a jsou k dostání barvy a
tegoriemi
a
nástroji
jako
Západoslavia - Evropan, česko-evropský
něco cizího socialismu, sady platné v systému ka dodavatelů, výrobců a přelivy na vlasy? ...”
dvouměsíčník, Sao Paulo, č. 30/1963
FEC/a
spotřebitelů . . .”
jako zůstatek, kapitalismu, pitalistickém:

KAPITALISTICKÉ VZORY ?
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NOVÉ VYSOKÉ
ŠKOLY, NOVÉ TITULY

vysokém

— Španělská královská ping má být též zříren v
akademie zvolila členem Hluboké n. V. a do začát
korespondentem prof. dr. ku letošní sezóny má být
V. Černého, který rozluštil dokončen nový hotel v
a vydal čtvrt tisíciletí hle Třeboni u rybníka Svět a
danou Calderonovu hru velké obchodní středisko v
“Velkovévoda z Gandie”, Lipně.
jež bude mít letos v létě — Na Vysokých Tatrách
světovou premiéru na scé se očekává v letošním ro
ně Burgtheatru ve Vídni. ce 300.000 turistů z komu
— V Brně zemřel poslanec nistických států a 100.000
KSČ Josef Juran, nositel ze Západu. Budují se autoŘádu Klementa Gottwal campingy na Podbanském,
v Tatranské Lomnici, v
da.
— Novotný udělil Řády Tatranské Štrbě a v Javopráce ústřednímu tajemní rině a srubové základny
kovi Svazu čs. - sovětské na Kláštorisku, v Červe
ho přátelství Janu Němco ném Kláštoru, Tatranské
vi a laureátu státní ceny, Lomnici aj. Je schválena
profesoru Karlovy univer stavba hotelů skupiny B
sity Viktoru Knoppovi. na Štrbském Plese, na Pod
Knopp má “velký podíl na banském, v Tatranské
tvorbě
socialistického Lomnici, hotelu Sliezky
dom (který loni vyhořel)
právního řádu”.
— Československo navští- a hotelu Park v Novém
vil člen ústředního vedení Smokovci. Motely se bu
Jednotné strany sociali dou stavět v Tatranské
stické revoluce Kuby a Štrbě, Tatranské Lomnici
předseda Národního ústa a Javorině. Léčení tuber
vu pro pozemkovou refor kulózy se stěhuje z Nové
mu v Kubě soudruh Car- ho Smokovce do Lučivné
a Tatranské Kotliny.
los Rafael Rodríguez.
— Novotný zaslal jménem — Také Praha hlásí citel
KSČ “předsedovi KS Číny ný nedostatek hotelů. No
soudruhu Mao Ce-tungovi" viny prozrazují, že od ro
pozdravný telegram k jeho ku 1947 bylo v Praze zru
šeno 50 hotelů.
70. narozeninám.
ÚV Komunistické stra — Za devět měsíců loň
ny Slovenska schválil usta ského roku stoupla v ČSR
novení a složení některých Zmetková výroba proti ro
komisí. Předsedou ideolo ku 1962 o 12%, což před
gické komise je Vasil Bi- stavuje ztrátu více než mi
lak a je v ní též redaktor liardu Kčs. Na výzvu ÚV
Pravdy Ondřej Klokoč, KSČ byly převzaty závaz
spisovatel V. Mináč, tajem ky právě v téže hodnotě.
ník Svazu slov. spisovate — Na 20. mezinárodní
lů K. Rosenbaum a aka konferenci orientalistů v
demik L. Szánto. Předse Dillí byla též osmičlenná
dou ekonomické komise je čs. delegace, vedená do
Michal Sabolčík a Členy centem Palátem.
mj. V. Daubner a V. Kra — Podle Statistické ročen
hulec, zemědělskou vede ky, vydané koncem minu
J. Kříž.
lého roku, stoupl počet
— V. Běhounek uveřejnil občanů české národnosti v
v Práci zdrcující kritiku období od 1950 do 1. břez
hry Američana Edwarda na o 8.2%, počet Slováků
Albeeho “Kdopak by se o 18.4%, Maďarů o 33%,
Kafky bál”, kterou uvedlo zatím co počet Němců
Divadlo St. K. Neumanna klesl o 15%. 1. března
v Libni.
1961 se přihlásilo 9,069.
— Také jižní Čechy se 222 občanů k české národ
připravují na turistický nosti, 3,836.213 k sloven
ruch. Na Dlouhé louce v ské, 533.934 k maďarské,
Č. Budějovicích se má sta 140.402 k německé, 67.522
vět velký autocampingový k polské a 54.984 k ukra
tábor a motel, autocam- jinské nebo ruské národ-

nosti. 43.270 osob neudalo
žádnou zjistitelnou národ
nost nebo národnost jinou,
než je uvedeno výše.
— ÚV Čs. strany lidové
zasedal v Praze. Josef
Plojhar se podrobně zabý
val “aktuálními úkoly, jež
vyplývají z prosincového
zasedání ÚV Komunistic
ké strany Československa
k ideologickým otázkám”.
— Jaroslav Rukavička z
Jindřichova Hradce byl
odsouzen k smrti za vraž
du a znásilnění dítěte.
— Továrna na zemědělské
stroje v Roudnici “Agrostroj” se mění na továrnu
na nákladní automobily.
— V provozovně železnič
ní průmyslové stavební
výroby v Běstovicích ve
východních Čechách byla
stávka. Rudé právo však
tvrdí, že se většina dělní
ků k stávce nepřipojila a
že stávkující brzy opět na
stoupili práci.
— Pražský rozhlas přiznal,
že “čs. ženy kupovaly pán
ské vlněné ponožky na pá
rání a potom k pletení
svetrů” a dodal: “Tady
můžeme udělat jen jedno:
apelovat na naše spotřebi
tele, aby tyto ponožky by
ly vykupovány jen pro ten
účel, pro který jsou vyro
beny”, protože rozplétání
je “sobecké narušování
rovnováhy
na
našem
trhu.”
— V Domě služeb v pasá
ži Černá růže v Praze se
zřizuje sňatková kancelář,
na níž se mohou obracet
“zájemci z celé republiky
i ze zahraničí”.
— Na intervence ze zahra
ničí byli propuštěni po
mnoha letech věznění ti
to bývalí čelní funkcioná
ři Čs. soc. dem. strany:
býv. poslanci V. Goerner
a dr. J. Veverka, předse
da brněnského kraje soc.
dem. strany F. Čoupek.
člen KW Praha V. Kou
bek a Z. Kreidl z KV
Praha.
— Mezi Kvítkovem a Su
chou u Ústí n. L. bude no
vé letiště.
FEC/Č
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Školství

Změny v československém školství po roce 1948 nastaly nejen ve školách
základních a středních, ale také - a to větší měrou - na universitách
technických učilištích. Některé staré university byly přejmenovány, jiné
zrušeny a nové - hlavně technické - založeny. Další velmi podstatnou změnou
je decentralisace československého vysokého školství a nové rozdělení uni
versitních titulů.
Nejstarší vysoká škola to přijata, je jmenován valo 13.073 studujících a
v Československu, Karlo "doktorem věd”. Podob mělo 1.365 přednášejí
va universita v Praze, za né tituly se užívají v lé cích.
ložená v roce 1348, nese kařství, na právech, filo
Vysoké učení technické
ovšem dále své historické sofii a přírodních vědách. v Bratislavě bylo založe
jméno a je dále státní
Rozdělení titulů je ny no v roce 1937. Tato
institucí, kterou se stala ní podobné titulům na technika vykazuje 8.050
po zrušení jesuitského řá australských a americ studentů a 717 akade
du v Čechách v roce kých universitách. Pro miků.
1791. Patří mezi pět nej movaný geolog je podob Dvojjazyčná technika
starších universit v Evro ný titul jako B. Sc. nebo
Novinkou je vysoká
pě a je nejstarší ve střed B. A., kandidát věd jako
škola
v Košicích, která
ní Evropě. Podle Sborní M. Sc. nebo M. A. a dok
byla
původně
utvořena z
ku světových universit z tor věd jako Ph. D.
bývalého hutního a me
roku 1962 studovalo na
Olomouc druhá
talurgického učiliště v
Karlově universitě v tom
B
Komenského universi aňské Bystrici, založené
to roce 12.259 studentů a
ta
v Bratislavě nahradila ho v roce 1735. Tato in
akademický sbor měl
v
roce
1919 maďarskou stituce byla po první svě
1.975 členů.
universitu, která byla za tové válce (1919) rozdě
Nové tituly
ložena roku 1914. Celkem lena na dvě skupiny, z
Velkou změnou jak na 800 akademiků má tam nichž jedna se přestěho
Karlově tak i na jiných na starosti 5.000 studen vala do maďarské Šoprouniversitách a technikách tů. Málokomu je známo, ně a druhá do Příbrami
je studijní doba na růz že druhou nejstarší uni v Čechách. Později bylo
ných fakultách. Tak např. versitou v Českosloven příbramské učiliště pře
do
Moravské
kurs lékařství nyní trvá sku byla universita, zalo loženo
Ostravy
a
konečně
v roce
žená
v
roce
1576
v
Olo

6-7 let. Doktoráty po
1952 do Košic, tedy do
mouci.
Ta
byla
přeložena
čtyřech létech studia, kte
ré mohl dříve dosáhnout v roce 1773 do Brna. Ny blízkosti Východosloven
studující na právech, fi ní nese olomoucká uni ského železářského kom
binátu. Tato technika má
losofii a přírodních vě versita jméno Palackého,
oficielně dva vyučovací
má
2.000
studujících
a
dách, již neexistují.
jazyky:
slovenštinu a
Na příklad studuje-li 360 členů profesorského češtinu.
sboru.
dnes někdo geologii, mů
Ostravě byla ponechá
Brněnské učiliště, zalo
že dosáhnout po čtyřech
na Vysoká škola báňská.
žené
roku
1919
jako
Ma

létech titulu "promovaný
Studuje na ní 2.000 osob.
geolog”. Po dalším dvou sarykova universita, bylo
Bývalá chemická prů
komunisty
přejmenováno
nebo tříletém studiu a po
myslovka v Kolíně se sta
na
universitu
Jana
Evan

předložení povinné diser
gelisty Purkyně. Vykazu la kolébkou Vysoké školy
tační práce dosáhne vyso
je
600 akademiků a 2.700 chemicko - technologické
koškolák titulu "kandidát
v Pardubicích, která byla
studentů.
věd”. Poté, studuje-li
založena
v roce 1950. Cel
dál, musí předložit další Technika nejpočetnější kem 115 přednášejících
disertační práci a je-li taRovněž na technikách tam pečuje o 465 budou
byly zavedeny nové titu cích inženýrů chemie.
ly a to v tomto pořadí: Dalším učilištěm chemie
promovaný inženýr, kan je Vysoká škola chemicdidát technických věd a ko-technologická v Praze.
doktor technických věd.
milostivě dali. Právo vyčkávajících, právo žebra
V roce 1953 byla zalo
jících je vždycky malé a slabé a ponižující. Vzdy
Doba studia je tatáž ja žena v Liberci Vysoká
chat nad zlem a nedělat proti němu nic je neplodné
ko na universitách.
škola strojní a textilní,
a pokořující!... A nevím, co je víc pohodlné
České vysoké učení která v roce 1962 vykazo
a příjemné, zda do toho jít se všemi nepříjem
technické v Praze, založe vala 1.200 posluchačů a
nostmi a rizikem, které to sebou nese, nebo se vy
valovat na gauči a čekat, že to udělá někdo jiný
né roku 1707, dostalo vy 130 instruktorů.
za mne ...”
sokoškolský status v roce
Elektrotechnika je sou
Mňačko se pozastavuje nad dvojakostí čs. cha
1863. Je to dnes nejpo středěna v Plzni, kde na
rakteru, který prý je ponižující a nedůstojný. Li
četnější
vysokoškolské Vysoké škole strojní a
dé prý mu posílají anonymní dopisy na téma
učiliště v Československu. elektrotechnické studuje
“bojujte, držíme vám palce”, ale sami se bojí k
boji připojit, ba nemají ani odvahu podepsat do
V roce 1962 je návštěvo- 1.054 posluchačů. Toto
pis. Mňačko říká, že dobře ví o tom, že jsou u nás
učiliště bylo založeno v
dosud lidé ochotní jiné ničit a utlačovat, ale na
roce 1946.
JOGURT
druhé straně je velké množství těch, kteří nejsou
ochotni proti zlu bojovat. Mnozí prý se násilí
Smetana (nezahušt.)
Železniční "koleje”

Mňačko volá do boje
Čtenáři Literárních novin z 11. ledna 1964 byli
ohromeni téměř historickým vystoupením spiso
vatele Ladislava Mňačka, který vyzývá všechny
čs. občany, aby mu přestali klepat na rameno a
tajně fandit a aby se bok po boku s ním dali do
boje proti bezpráví, nespravedlnostem a křivdám.
Mají se konečně přestat bát, přestat vymlouvat
“mám rodinu a malé děti, já do toho nemůžu jít”,
prostě mají začít riskovat, neboť jen tak je naděje
na úspěch.
V celostránkovém provolání, které nemá v ne
dávné čs. historii obdobu, píše Mňačko doslova:
“Člověk, občan nemůže čekat jen na to, co je
dovolené, a uklidňovat se, že jakýmsi automatismem vývoje bude toho dovoleného čím dál tím
víc. Občan se musí postavit proti bezpráví, křivdě,
svinstvu, páchaných na jiném občanovi, chce-li
vytvořit účinné zábrany proti tomu, aby se nedělo
něco podobně nepěkného o něco později jemu
samému ... Copak je důstojné mít radost, že mně
se chválabohu nestalo nic, a zároveň se třást,
jestli někdy taky nepřijdu na řadu? Není mnohem
důstojnější nepřipustit, aby se jinému poctivému
občanu křivda nestala? ... Demokracie není čeká
ním pod stromem na ty druhé, co češou třešně
nejednou s rizikem, že spadnou ze stromu, aby
nám po dokončené práci nějakou tu přehršličku

podvolují, mlčí a souhlasí.
V závěru píše Mňačko: “Co vlastně jsme? Tři
náct miliónů kuliček, které poskakují na jakémsi
fantastickém vodotrysku? ...” Pak ještě dodává,
že časy, v nichž žijeme, nejsou lehké. On prý nemá
žádné známé “tam nahoře”, jeho postavení prý
není výsadní, jak se mnozí domnívají. Když se
bojuje, chce prostě být přitom.
Myslím, že o Mňačkově výzvě ještě hodně usly
šíme!
M. Zvára, USA.

Sýry - Tvaroh
Vždycky žádejte
jen to nej lepší:

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

Další novinkou je Vy
soká škola železniční, za
ložená v Praze v roce
1952 zřejmě po vzoru so
větské "železniční univer
sity” v Moskvě. Studuje
na ní 1.400 posluchačů.
(Pokračování na str. 7)
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Východ i Západ objevují znovu Jiřího Voskovce
ODBORNÉ SCELOVÁNÍ LÁTEK

A.A. INVISIBLE MENDING SERVICE

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

ČSSR v přímé řeči

Pokrokový dědek zpátečník
(Pokračování z minulého čísla)
Posledně jsme ve zkratce načrtli osudy Jiřího Voskovce od jeho odchodu z Československa v
roce 1948 do dneška a zmínili jsme se o tom, jak po dlouhých patnáct let jak komunistická Praha
tak i hlavy exilu chodily kolem Voskovce v rozpacích, zatímco lid obecný na obou stranách Železné
opony přehrával do omrzení Strýčky Jacky a vzpomínal. A jak vloni kupodivu náhle rozpaky po
minuly, a u Voskovců se málem ve dveřích srazili redaktor Kyncl z Kulturní tvorby z Prahy s
redaktorem Tigridem z exilového Svědectví.

KAPESNÉ PRO ČS. TURISTY V ZAHRANIČÍ
Čs. zákon o devizovém hospodářství povoluje vy
Karel Kyncl ve svém kám, od nás by se mohli údolí” patnácti let a to hlasu a pak četli v Kul
vážet našim občanům na cesty do zahraničí 300 Kčs,
interview
začíná přece jen učit s obou stran. Kdyby mu budiž připsáno ke cti. turní tvorbě. Totiž - až
které musí dovézt zpět. Tato částka je určena na to,
aby jim sloužila při zpáteční cestě k případným vý dosti rozpačitě, protože soužití bylo jako Vosko Poučen zkušeností kole na jistého redaktora z Li
lohám. Na základě dohody bank zemí RVHP, mohou patnáct let je dlouhá do- vec a Werich, to bysme gy z Literárních novin, terárních novin, který
občané z této částky směnit v zemích socialistického ba a překlenutí takové si žili na světě!”
vyhnul se lákavé otázce končí komentář z 28. lis
tábora 100 Kčs. Směnu této částky musí mít potvrze
časové
mezery
vyžaduje
návratu domů a mnoha topadu k tomu rozhla
A
když
se
pan
Kyncl
nu zahraniční bankou na zvláštním prohlášení, kte
ré dostanou od našich celních úřadů. Turistický větší šikovnost a diploma- nešikovně zeptá, co jako dalším, jež by mohly sovému interview s Vos
ruch byl nedávno rozšířen s NDR, a to o jedno až cii, než jakou je obdařen říká Voskovec novému snadno znamenat pracné kovcem:
dvoudenní turistické cesty, k nimž stačí pouze pří pan Kyncl. Voskovec se
zvukové
titulu Jana Wericha "ná prostřihávání
"......... A tak můžeme
loha k občanskému průkazu. Občané, kteří hodlají
zřejmě
baví
a
zcela
ve
pásky.
rodní
umělec
”
,
přiznává
jen podtrhnout, že vzpo
navštívit oblasti Drážďan a Erfurtu, kterých se ta
to dohoda týká, obdrží kapesné 32 marek ještě před starém stylu V & W na Voskovec, že z toho má
Za tohle krotké inter mínka nás, bývalého obe
odjezdem, a mimo to si mohou zaplatit v korunách pomáhá: "Já vám rozu náramnou legraci: "No view asi v Praze pana censtva
Osvobozeného
ještě nocleh a snídani. Čs. občané, kteří jezdí na mím, vy byste chtěl, jak to víte, já jsem mu hned
Kyncla zvláště moc ne divadla, o němž Vosko
návštěvu ke svým příbuzným jak do zemí sociali
stického tábora, tak do evropských kapitalistických se řekne - přemostit Nu- začal psát tedy Rytíř z pochválili. Pro jejich vec prohlásil, že se nena
států, mají možnost získat příděl platebních pro selské údolí.” A Vosko Velhartic a na Kampě.” vkus to asi nebylo dost jde na celém světě, že ta
středků ve formě jednorázové tzv. volné hranice, vec vtipně překlenuje a A s vážnou tváří dodává: progresivní. Takhle kdy to vzpomínka dostává no
která je určena na krytí pouze drobných cestovních pan Kyncl vděčně nepře "Myslím, že si to moc
by se to dabovalo, to by vou podobu: pouto mezi
výloh, za předpokladu, že pobyt jim hradí hostitelé. rušuje. To konečně ne
zaslouží.
”
Pak
ještě
ně

to mohl nějaký takový současnými pokroko
Práce, 28. prosince 1963
má Jiří Voskovec rád co o plánech do budouc pan Voska šikovně dopl vými lidmi.”
NA 100 NAROZENÝCH 42.2 POTRATŮ
(jak ví autor z vlastní na a rolích, na které je nit. Ale takhle? Dalo se
Jak jim byl dodán na
Úroveň potratovosti se ve třetím čtvrtletí 1963 ... zkušenosti). A vlastně - naděje, a poslední otázka to bud’ vysílat jenom v zvukové pásce, z toho ne
snižovala. Ve srovnání s loňským třetím čtvrtle kdo už taky?
pana Kyncla:
původním znění, anebo mohli pražští komunisté
tím se počet registrovaných potratů snížil o 4.144.
"Vy určitě víte, že lidi vůbec ne.
vyrobit z Voskovce ani
Celkově připadalo na 100 narozených 42.2 potra
Následuje patnáct let
tů ....... Jedním z hlavních důvodů je přísnější a v kostce. Pan Kyncl po u nás doma na váš neza
Vysílalo se to 15. listo při nejlepší snaze soudru
odpovědnější vyřizování žádostí o umělé přerušení
pomněli. Chtěl byste jim padu minulého roku ha, ba ani souputníka,
těhotenství. Snižování počtu žádostí je do jisté míry tvrzuje, že film Dvanáct
něco vzkázat?”
rozhněvaných
mužů
měl
pražským rozhlasem. Jak jak by se jim to hodilo
důsledkem zlepšené antikoncepce, dále opětné za
vedení poplatků za přerušení těhotenství a v ne v Praze ohromný úspěch
Co může Voskovec po to na pásku namluvil do krámu. Tak ho aspoň
poslední řadě i skutečnost, že již při podávání žá a Voskovec se zmiňuje o panu Kynclovi domů Voskovec a jak to do ten redaktor z Literárních
dostí je ženám věnována větší pozornost a mnohdy,
novin napasoval mezi
při zjištění bezvýznamných důvodů, je žádost za groteskní situaci, že jeho vzkázat? Že by radši se Prahy poslal pan Kyncl,
role
byla
dabována
do
děl
na
Kampě
místo
na
tak
to
doma
slyšeli
z
roz(Pokračování na str. 6)
mítána ... Od počátku roku bylo hlášeno 74.703
češtiny. "Prej to ňák zů Washington Square? Že
potratů (loni o 11.645 více).
Rudé právo, 28. prosince 1963 stalo jaksi v rodině čás je sice ohromný si s We
SOUSTŘEDĚNÍ POLITICKÉ VÝCHOVY
tečně aspoň zvukem, pro richem telepaticky rozu
NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
tože to dělal pan Voska. mět na dálku, ale že by
V příštím školním roce bude přijato do prvního Tedy Voskovec a Vos bylo ještě ohromnější se
ročníku denního studia 23.500 posluchačů, do stu ka”, komentuje Vosko s ním vidět denně večer
dia při zaměstnání 16.000, tj. celkem 39.500 poslu vec. A za chvilku se ho na jevišti? A že sice
chačů. Vážným problémem však je, že značná část
posluchačů studium nedokončí, a tím je naše ná vor, či mírně přerušovaný Broadway je děsně fajn,
rodní hospodářství ochuzeno o kvalifikované pra monolog, stáčí na We ale že holt Václavák to
covníky, jichž je stále velký nedostatek. Nejschop richa:
není? A že nebýt tako
nější žáci se nehlásí na střední všeobecně vzdělá
"To máte tak, to je vých pánů Kynclů a jim
vací školy, které jsou hlavním zdrojem pro vysoké
školy, ale dávají přednost středním odborným ško strašně zvláštní poměr. A podobných, že jsme mož
lám a z nich přecházejí do praxe. Nedostatečný i když se léta nevidíme, ná dodnes měli Osvobo
počet absolventů středních škol znesnadňoval výběr, tak to nehraje roli. To zené divadlo a v něm
takže aby se splnil plánovaný počet vysokoškoláků,
V & W? Ne, tohle se po
byli přijímáni i uchazeči, kteří pro náročné studium my jsme se tak ňák naro panu .Kynclovi vzkázat
dili
a
my
k
sobě
patřili.
neměli předpoklady. Na některých vysokých školách
nebyly vytvořeny dobré podmínky pro studium a My jsme tak trošku jedna nedá a tak Voskovec
konečně ani studenti sami neprojevili vždy dosta osoba, která žije ve dvou vzkazuje:
Přispějte k tomu, aby se
tek snahy, vůle a vytrvalosti. Poukazovali často na
"Chtěl bych jim vzká
to, že nemají ke studiu dostatek času a že jejich tělech. No a tak nač zat, že od té doby, co
vaše sny splnily
život je přeorganizován. Jako příčinu uváděli též vlastně my potřebujeme
duplicitu v práci ČSM a ROH na vysokých ško být fyzicky spolu? My jsem odjel z Prahy, po
lách. Proto se nyní soustřeďuje všechna politická když se loučíme, když řád ještě hledám jakožto
ULOŽTE SI NĚCO
výchovná a organizátorská práce mezi studenty do Jan sem přijede nebo komediant to publikum,
jediné masové společenské organisace a to do ČSM.
který jsem znal z OsvoO KAŽDÉ VÝPLATĚ
Práce, 30. prosince 1963 když jsme se viděli v Lon
bozenýho divadla, nebo
dýně
před
pár
lety,
my
V JIHLAVSKÉM HOTELŮ
publikum, který by se mu
Založte si vkladní knížku u
V hotelu “Beseda” v Jihlavě nabídli cestujícímu když se loučíme, my si
i jen z dálky podobalo.”
ani
ruku
nepodáme.
To
volný dvoulůžkový pokoj, za který také zaplatil,
ačkoliv jednomu člověku stačí na noc jen jedna my neděláme takový vě
Celkem se pan Kyncl
NATIONAL BANK
postel. To je ostatně hotelový zvyk, kterým trpí ho ci, protože míle a kilo v celém interview omezil
tely nejen v Jihlavě. Potud tedy by to nebylo nic
na
pokradmé
přemosťo

neobvyklého. V recepci však dali hostu kromě klíče metry, to na nás neplatí.
SAVINGS BANK
k pokoji ještě svíčku! Prý praskly pojistky. Při Tohlecto soužití - já ří- vání toho "Nuselského
skrovném svitu plamene zjistil host, že v pokoji
č. 16 nelze zavřít okno, neboť je uražená klička.
LIMITED
V Melbourne koupíte nebo vyměníte nejlépe
Ústřední topení nehřálo. Chtěl se po cestě aspoň
omýt. Ale voda v umyvadle neodtékala, takže si
FORD FALCON
plně integrovaná odbočka
opláchl jen ruce. Utřel si je do kapesníku, neboť
obrátíte-li
se na I. Herzoga
ručník byl špinavý. Pod nohama mu cosi chrastilo,
v COMMERCIAL MOTORS
a když si na to ulekaně posvítil, zjistily že je to
THE NATIONAL BANK
omítka ze zdi. Neztráceje optimismus, otočil knoflí
110 Commercial Road, Prahran
kem u reproduktoru rozhlasu po drátě. Ale hudba
Telefon 51 - 1535, večer 94 - 4247
OF AUSTRALASIA LIMITED
ho nepotěšila. Smířil se tedy s tím, že takto se při
Zaručujeme nejvyšší ceny na protiúčet
pravuje Jihlava na zvýšený cestovní ruch, hlavně na
V sobotu zavřeno
zahraniční hosty.
Rudé právo, 22. prosince 1963
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Čs. archeolog po stopách indiánských civilisací

Vědecká indiánka
Není tomu tak dávno, co začala řeka Nil stoupat nad Asuanem. I když
zapomeneme na všechny ty politické, hospodářské a nacionalistické roztržky,
které byly spojeny s tímto projektem, najdeme jednu společnou notu na
celém světě: všichni civilisovaní lidé jsou nesmírně smutní, že bylo nutno
zaplavit jeskynní chrámy podél řečiště Nilu v této oblasti. Narychlo uspo
řádané expedice pokračovaly před příchodem stoupající vody ve vykopávkách a našly ještě mnoho významných archeologických hodnot.
Pokud jde o Egypt, byla to ztráta částečně známých památek, které po
cházejí z doby dobře prostudované předchozími vykopávkami. Zato o ame
rických Indiánech toho víme vlastně daleko méně než o starých Egypťa
nech. Snad je to hlavně proto, že Indiáni po sobě nezanechali písemné dokla
dy a to ani na papíře, ani na zdech svých obydlí nebo svatyní. Je proto daleko
těžší rekonstruovat minulost Indiánů nežli historii a život ve starém Egyptě.
Proto také se archeologové ve Spojených státech pokoušejí zachránit jakékoli
prameny informací a prostudovat je co nejpečlivěji.

Podobně jako u Asuanu budou v krátké době
zaplaveny archeologické
památky na Indiány stav
bou Kaskakijské přehra
dy v jižní části státu Illinois. Skupina studentů,
archeologie se tam proto
vydala, aby ž vrstev červenavé prašné hlíny ještě
zachránila, co se zachrá
nit dá. Pro nedostatek
času pracovali způsobem,
který by přivodil svědo
mitým archeologům sr
deční mrtvici: používali
buldozery, parní lopaty
a silniční stavební zaříze
ní. Snažili se odkrýt včas
co nejvíce, s tím, že se k
třídění a studiu dostanou
později.
Co vlastně hledali?
V tamním kraji neda
leko obce Carlyle jsou
zajímavé, zřejmě ne pří
rodní valy, které mají
nej různější půdorysy. V

těchto valech byly často
nalezeny staré umělecké
výrobky - vyřezávané soš
ky, předměty z mědi a
šperky. Nejvíc nálezů by
lo právě v prostoru, kte
rý má být zaplaven.
Do té doby se patrně
ani nepodaří přesně zji
stit, jací obyvatelé tam ži
li, odkud přišli a jakou
mluvili řečí. Zatím je
známo, že nalezené před
měty pocházejí z let mezi
tzv. woodlandským obdo
bím indiánské kultury a
mezi obdobím missisipským.
Poměrně přesně se za
tím podařilo identifiko
vat jiné období, nesoucí
jméno Hopewell, pro kte
ré je také dost dokladů v
blízkosti budoucí přehra
dy. Toto období trvalo
od doby 450 let před Kri
stem až do poloviny tře
tího století našeho leto-

TŘETÍ PÁD
Zažádal jsem si o nové místo. Jak to v tako
vých případech bývá, začal jsem shánět patřičné
doklady a jejich anglické překlady. Znovu jsem si
při tom uvědomil, jak snadnější by bylo, kdybych
byl vyučen řekněme zedníkem nebo krejčím. Jako
zedník bych si naházel nářadíčko do bedýnky, uba
lil cigaretu a hajdy za polírem. Kdybych byl krej
čím, dokonce kontinentálním krejčím, bylo by to
ještě snadnější. Oblečen jako Prostějovák spustil
bych po prostějovsku: “Šaty dělají člověka, já dělám
šaty a tady mne máte!” Ale jako absolvent vysoké
ho učení pražského? Bože můj, zpět k dokladům a
k nezbytným anglickým překladům!
Dosud se mi pění krev, vzpomenu-li si na svou
poslední zkušenost, a kdyby byl zakladatel pražské
university Karel IV. na živu, s chutí bych si to s
ním slovně vypořádal - třebas i ve staročeštině!
Přesněji řečeno, hlavním důvodem k mému rozhořčení byla latina. Ano, lingua latina!
Když jsem se narodil, dali mi jméno Zdeněk a po
tátovi se jmenuji Bouček. Kdybych se byl narodil
v Rusku, přidali by ke jménu “atčestvo” a já bych
se nazýval Zdeněk Václavovič Bouček. Rodina roz
hodla, že musím na studia. Když jsem je skončil,
dala mi Karlova universita diplom - starodávné
vyzdobený a napsaný latinsky.
Pokud jde o věci ouřední, pak na světě není nad
Češkou důkladnost! Když je diplom v latině, tak se
musí i jméno polatinštit. A tak se stal na diplomu
ze Zdeňka Sidonius.
Nestudovali-li jste v mladých létech tento jazyk,
tedy latina se skloňuje, podobně jako čeština. Má
sedm pádů a významově, vyjádřením dějů, jsou
oba jazyky podobné. Na příklad dativ čili třetí pád,
odpovídající v češtině na otázku komu?, čemu?, se
tvoří v latině u jmen mužského rodu koncovkou - um.
Na listině, dle níž uděluje Karlova universita diplom
Zdeňku Boučkovi, je mé jméno uvedeno v třetím

z vykopávek než z histo
rických záznamů. Mám
na mysli zmíněnou Missisipskou kulturu, která (se
změnami) trvala od 10.
do 16. století, tedy až do
příchodu Evropanů.
Byla to poměrně vy
spělá civilisace podél vel
kých řek na širokých plá
ních, kde měli Indiáni
politicky
organisované
obce se společným záso
bováním - jakési obecní
samosprávné státy. Že šlo
o celou síť těchto států
a že byly ve styku navzá
jem a i s jinými indián
skými civilisacemi, o tom
svědčí podobné nálezy z
mnoha různých míst, ja
ko jsou např. perlami vy
kládané tesáky medvědů
grizzly. To je dokladem,
že bylo i obchodní spoje
ní mezi Indiány americ
kého severovýchodu s
kmeny na východním po
břeží a západem i severo
západem.
Jiným velmi zajíma
vým dokladem jsou vy
kopávky těl zesnulých.
Nejzachovalejší kostry a
mumie pocházejí z nale
zišť na západ od Skalistých hor. Vnitrozemské
klíma, sucho, pouště,
silné mrazy v zimě a jiné
vlivy zde pomohly zacho
vat mnohé pozůstatky ve
velmi dobrém stavu. Tak

počtu. Nálezy z této doby
nasvědčují tomu, že exi
stovalo spojení mezi In
diány na pláních Severní
Ameriky a Maya kultu
rou v Mexiku a ve Střed
ní Americe.
Illiterace Indiánů způ
sobila do značné míry,
že jejich kultury tak
snadno vznikaly a beze
stopy zase míjely. Uvaž
me jen, že se zvyky, tra
dice, umění a mythy pře
nášely pouze od úst k
ústům, že 40letý Indián
byl starý člověk, tedy že
se generace velmi rychle
střídaly a s nimi ústní po
dání, závislá na paměti.
Je to proto skoro zázrak,
že některé kultury přeži
ly dvěstě let, tedy dob
rých sedm generací.
O indiánských kultu
rách, sídlištích a zvycích
z doby příchodu prvních
bělochů víme daleko víc (Pokračování na str. 6.)

pádu. Tak se z mého prostě česky znějícího jména
stala nestvůra - Sidonium Boučkum.
V latinském skloňováni jsem byl kdysi přebor
níkem a přesto mne teď po létech přivedl ten třetí
pád málem do kriminálu.
Jak jsem se zmínil, zažádal jsem si o místo. Chtě
li kvalifikovanou sílu a podle předběžného zjištění
jsem měl všechny předpoklady, že místo dostanu,
potvrdím-li řádnými doklady to, co jsem uvedl v
žádosti.
“Mr. Bouček”, začal australský úředník v osobním
oddělení, “tak vy tvrdíte v žádosti, že se jmenujete
Zdeněk Bouček. Na vašem diplomu je však docela
jiné jméno. Řekněte mi otevřeně, komu patří ten
dokument? Nebo snad jste si změnil jméno? Pak
bychom potřebovali nějaké potvrzení o té změně.”
Snad jsem na takovou otázku nebyl dost připra
ven, nebo jsem se rozmýšlel o vteřinu déle, jak
nejpřesvědčivěji vysvětlit ty diplomy Karlovy uni
versity a třetí pády, ale než jsem s vysvětlováním
začal, dodal úředník významně: “Musím vás také
upozornit, že jde o místo odpovědné a že tedy zá
leží nejen na vzdělání a schopnostech, ale i na bez
vadném charakteru - a vlastně na ten se zvlášť
hodně dá!”
Začal jsem vysvětlovat: Zdeněk je v latině Sido
nius a československé universitní doklady byly vy
stavovány latinsky. Úředník mi vpadl do řeči: “Spelujete mi to Sidonius, ale na dokladu je to zase tro
chu jinak!” Pokuste se vysvětlit Australanu, který
zná jen svou mateřštinu, v krátkosti třetí pád v la
tině! Když jsem skončil, pokyvoval tak nějak samo
činně hlavou, ale bylo mi jasné, že jsem jeho po
chybnosti nerozptýlil, i když jsem začínal několi
krát znova: Bouček-Boučkum, Zdeněk- SidoniusSidonium.
Pak mne napadlo, že ta debata vlastně nemá ce
nu, jako nemělo cenu, když jsem se pokoušel vy
světlit jedné paní domovnic v pětačtyřicátém ro
ce, co vlastně způsobilo explosi atomové bomby, a
navrhl jsem, že si celý problém změněného jména

CESTOU K ŘECE
František Hrubín
Tou dávnou cestou spolu jdem,
tou cestou, vroubenou
mateřídouškou, jetelem,
a každý zpívá svou.

A je to píseň veselá,
pod nebem jako len.
Proč umřel? A proč umřela?
Vžyť je tak krásný den!

U řeky v zlatých krůpějích
med slunce stéká s těl.
Tam ještě v smíchu děvčat smích
tvé ženy nezazněl.

A výskot dětí s jabloní
s jablky střesete.
V něm ale ještě nezvoní
hlas mého dítěte.

Tou dávnou cestou se mnou jdeš
bělostnou vůní žit.
Chci lásku a ty dálku chceš budem je oba mít.

Ty tolik dálky, jež tě zve,
že nevíš - a kdo ví? o hrůze, jež si vedle tvé
svou hlavu položí.
Já tolik lásky za živa,
že slyším vzdech až sem,
tolik, že život zazpívá
pod jejím břemenem.

Tou dávnou cestou spolu jdem,
tou cestou, vroubenou
mateřídouškou, jetelem,
a každý zpívá svou.

A je to píseň veselá,
pod nebem jako len.
Proč umřel? A proč umřela?
Vžyť je tak krásný den!

nechám ověřit na příslušných místech a že s tím
písemným vysvětlením přijdu v několika dnech.
Úředník s úlevou přikývl.
Kam se obrátit? Zašel jsem pochopitelně tam,
kde je latina denně používána - na nejbližší úřad
církve římsko-katolické. Irský Jezuita se mému pří
padu s chutí zasmál, protože prý nejsem zdaleka
ten první, kdo na něho přišel s podobnou věcí,
a vystavil mi jakési dobrozdání, že ten diplom je
skutečně můj a že tedy nejsem lhář, protože Sido
nium je třetí pád a Boučkum je taky dativ.
Teď jsem se cítil silným a těšil jsem se, jak to
tomu osobnímu referentu ukážu. To jsem ještě ne
chápal, že už neexistuje moc, která by jeho podezře
ní z mých nekalých úmyslů vyvrátila. Přijal mne
velmi chladně. Chvilku dobrozdání prohlížel a pak
s málo znatelným úšklebkem důrazně prohlásil:
“Well, jsem rád, že máte všechno v pořádku, ale jak už jsem vám řekl - jde o místo odpovědné a
proto vás nemůžeme přijmout - pro vaši nábožen
skou víru. Ano, bereme jen protestanty.” To by
ovšem bylo i pro Švejka dost silné kafe, ale přece
jsem to stačil skoncovat tím, že jsem polknul tři
krát na prázdno a pak jsem se odporoučel.
Zůstal jsem u staré firmy a vlastně jsem rád, že
celý případ skončil bez následků. Když jsem však
svěřil své zkušenosti ostřílenějšímu borci, poučil
mne, že i to náboženství mohlo mít vliv na rozhod
nutí. “Pamatuj si”, říkal, “zeptá-li se tě v budoucnu
někdo z tvých eventuelních zaměstnavatelů na ná
boženství, řekni mu klidně, že patříš k církvi, vy
skytující se v anglosaském světě pod jménem “Church
of Christ” (Církev Kristova). Když to vezmeš ko
lem, pak všechny křesťanské církve o sobě tvrdí, že
jsou církví Kristovou. Budeš mít pravdu a oni budou
spokojeni.”
Na příštího osobního referenta jsem tedy nyní
důkladně vyzbrojen. Na problémy latiny a nábožen
ství mne už hned tak nikdo nenachytá. A pokud se
pádů týče, zažil jsem už všelijaké, ale na třetí už
určitě nepadnu!
-mc-
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VÝLET DO COLOMBA
J. Kučík, Perth
Řekli jsme, ze nechceme kupovat. Ovšem, on nás
(Dokončení)
Zastaví-li se cizinec v Colombu na rohu ulice a nenutí, jen nám chce ukázat nádheru ceylonských
rozhlíží se, kam jít, přiblíží se okamžitě několik in kamenů. A hned připomněl, že nikde na světě se
dividuí, která začnou nabízet své služby. Vědí všech nedostanou šperky tak lacino jako na Ceylonu, pro
no : kam chcete jít i kam nechcete, a jsou hned při tože tam se kameny dolují a brousí. Hned pokynul
prodavači a ten se nás ptal, máme-li chuť
praveni vás tam zavést. Řeknete, že děkujete, že nic dalšímu
čaj nebo kávu. Jako specialitu nám doporučoval
nepotřebujete, ale oni vás přesto následují nebo ha
pravý ceylonský čaj. Řekli jsme, že děkujeme a
jdou jako psovodi s chytrým úsměvem pár kroků jestli
nám chce něco nabídnout, tedy prosíme o pit
před vámi.
nou vodu. Příručí zmizel a za okamžik přinesl tři
Několikrát jsme se pokoušeli takovým průvodcům limonády.
ztratit. Když se nedívali, rychle jsme se obrátili,
Všiml jsem si, že ten holomek, co nás do obchodu
prošli jinými uličkami, vešli do obchodu, kde jsme se vlákal,
vpředu místnosti s kamennou tváři, na
chvilku zdrželi a vyšli na jiné straně. Když jsme se níž byl stojí
takový
poloviční úsměv. Zeptal jsem se kle
otočili, stál ten člověk před námi, strnule se usmí
proč tam ten člověk stojí, jestli na nás ně
val a ukazoval, že máme jít tou a tou ulicí. Usmí notníka,
co chce. Zaslechl to, zvedl ruce jako k obraně a
val se a natáhl ruku.
zvolal: “Ne ne, nic nechci, nic!” Klenotník se za
Hledáte hotel, nebo nějakou historickou budovu, tvářil jako muž, který všechno zná a unavené řekl:
kostel, nějaký obchod nebo potřebujete jít na zá “Čeká na procenta, která mu dám, když udělám
chod? Dobrá, hned je tu člověk, který vás ochotně obchod.” A prostíral další a další šperky.
zavede. Proplétá se lidmi, krámy, uličkami a hle,
Natáhl jsem nohy pohodlně pod stůl, nechávaje
zde je to, co hledáte. Všechno ovšem končí stejně : ženě dost času, aby se v těch špercích dosytosti pře
ochotný průvodce stojí, usmívá se a natáhne ruku : hrabala. Ucítil jsem pojednou, že jsem šlápl na něco
dej!
měkkého. Nahlédl jsem pod stůl: klenotník byl bosý!
Poprvé jsme viděli rikše, člověka, který vezl na Majitel obchodu, v němž je šperků za tisíce, sedí s
dvoukolovém vozíčku jiného člověka. Měl jsem po asiatským úsměvem za stolem bosý!
cit lidského ponížení při pohledu na ten lidský po Žena nakonec řekla, že ssebou nemáme dostatek
tah. V Colombu jsou ovšem také tongy, dvoukolové
na což zase klenotník klidně prohodil, že to
vozíky, tažené většinou ubohými koníky, a taxíky. peněz,
nevadí. Vytáhl knihu, kde měl jména a adresy
Také jsme často viděli párek malých volků, vezou vůbec
z celého světa, nejvíce z Ameriky, kam dodával šper
cí tryskem nějaké zboží na dvoukolové káře.
ky za tisíce dolarů, a všichni platí až z domova. Mů
Protože je Ceylon znám množstvím drahých ka žeme platit z Austrálie, on nám naprosto důvěřuje.
menů, nebyla by moje žena ani ženou, kdyby do Řekli jsme, že si to rozmyslíme, vstali jsme a chtěli
mne nebyla pořád hučela, že si musí také nějaké jsme platit limonády. Poprvé se zatvářil opravdu ne
koupit. Navštívili jsme, vlastně jsme byli vtaženi, vrle: nikdy by peníze za limonády nevzal, nabídl je
už asi do čtyř klenotnických obchodů. Do poslední jen z přátelství!
ho jsme byli vlákáni stvořením, které nám nabízelo
Odpoledne se žena dívala ještě v jiných obchodech
všechny možné služby, mezi jiným že obstará vý a konečně se utvrdila v přesvědčení, že cena, kterou
měnu libry za 30 rupií. Šli jsme do obchodu, na ten bosý klenotník žádal, byla docela rozumná, a že to
který nám ukázal, protože jsme věděli, že všechny proto u něho koupí.
obchody na Ceylonu provádějí černý valutový ob Když jsme přicházeli znovu k obchodu, stál majitel
chod. Když jsme tam řekli, že chceme vyměnit pe na ulici před vchodem ještě se dvěma asistenty.
níze, zavedli nás dozadu obchodu k majiteli. Ten Podle rychlého pohybu a slov, které vyměnil s pro
nás vyslechl, usmál se a zeptal se, máme-li pěti- davači, nežli jsme k němu došli, bylo zřejmé, že poz
librové bankovky. Opatrně jsme řekli, že chceme nal, že obchod bude. Hned viděl, že je Iva unavená a
vyměnit jenom jednu libru. No dobrá, usmál se za- žíznivá a bez řeči poslal pro další tři limonády...
se, jenom se posaďte — a hned kývl na někoho v
Ale vy byste to tam taky koupili. Tak my taky!
obchodě. V minutě se před námi třpytila krabice
šperků.
DODÁME KAMKOLI
ZA VELKOOBCHODNÍ CENY :
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DOMOVA

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

— Čs. sochař F. V. Fořt
má samostatnou výstavu
Cena za 26 ozs láhev v Národním museu v Dal
es Salamu. Otevření výsta
běžná
NAŠE
vy byl přítomen min.
“CROWN CHARTER”
75% skotská whisky
48/6
29/6 předseda Kawawa, členo
vé vlády a diplomatického
70% importovaná
,
sboru. Vystavuje 130 pra
“C OR TEL”
francouzská brandy
27/3
19/6 cí.
— Prof. R. Krejčí byl jme
70% importovaná
nován přednostou filoso
“CORTEL-GOLD MEDAL”
fické fakulty university
francouzská brandy
28/9
21/- na Aljašce.
70% importovaná
— Prof. Václav Hlavatý
“ C OMB E A U”
se zúčastnil mezinárodní
francouzský cognac
47/29/- konference o “ústupu gra
vitace” v Dallasu. V lednu
“COMBEAU”
oslavil sedmdesátku.
70% importovaný francouzský
— Přemek Kocián vydal
Fine Cognac
50/9
31/v USA svazek básní “Kdy
“OLD STURT”
ně, má ozvěno”.
jihoaustralská brandy
21/16/9
— 350 čs. občanům bylo
Ceny všech druhů vín a likérů sdělíme na po povoleno trávit Silvestra
žádání obratem. S dodávkou vín a lihovin do- ve Vídni. Šest z nich se
dáme též pivo.
do ČSSR nevrátilo.
Objednávky v hodnotě £6/-/- a více jsou včet — Křesťanská akademie v
ně dovozného. Při dodávkách v hodnotě nižší Římě má serie vatikán
ských známek, vydaných
účtujeme 3/6 za dovozné.
na paměť cyrilometoděj
Dodáváme kamkoli v Melbourne,
ského roku s razítky prv
ního dne vydání. Cena
ve Viktorii a po celé Austrálii
1 $ (9/- austr. s.).
Volejte 314 - 6281
— V rámci oslav 100. vý
ročí založení Americké
obce sokolské se bude ko
J. KINDA & CO. PTY. LTD
nat národní pouť do St.
Louis, kde byla AOS zaWine & Spirit Merchants
ložena 14. 2. 1865.
104 Millers Rd., North Altona, Vic.
— F. Kubína píše v dopise
londýnskému ČechoslováPošlete mi obratem váš ceník vín a lihovin
ku, že se už před delší
dobou vrátil z Kanady do
Jméno : ................................................................... ČSSR předseda tak zv.
Ústředního sboru důvěrníAdresa : .................................................... ............. ků čs. soc. demokracie v
exilu Josef Novotný, píší-

ZLOBÍ VÁS OČI?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od OPT A!

OPTO
Capitol House, 109 SwanstonSt.
MELBOURNE (vedle kina Capitol)

8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME léky všech druhů
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky

POKROKOVÝ ZPÁTEČNÍK
(Pokračování se strany 4)
"současné pokrokové li
di”. Sláva - a tím už je
to přece náš člověk, sou
druzi!
Ale dabře mu tak. To
má Voskovec z toho, že
si začal s tím Nuselským
údolím. Začne jim ho
přemosťovat, a pak se
divte, že z něho udělají
pokrokáře!
Povídá Voskovec v in
terview s Tigridem:
"Zjistil si (Masaryk),
že český národ patří do
tak zvané západoevrop
ské oblasti. Já si to taky
zjistil. To se ví, to bude
hrom bít teďka v Praze,
to se řekne hned: Vosko
vec odrodilec, zaproda
nec .... To říkal starej

Masaryk, to říkal starej
Palacký, a já, starej Vos
kovec, to říkám taky.
Jsem dědek zpátečník.”
Tak tady ho račte mít,
pánové v Praze: Po
krokového dědka
zpátečníka. Z.M.

Chutný a výživný

Jogurt
PODMÁSLÍ &
KYSELÁ SMETANA
SÝRY

K dostání ve všech
potravinářských obcho
dech a delikatesech

“KEREN”
Dairy Products P/L.
Alphington, Vic.
Tel. 4 9-2 75 2

Vědecká indiánka

(Pokračování se str. 5)
dobrém, že jsou dnes
cí hlavně hanopisy často např. dokladem stupně
pod pseudonymem “Bobe-: lékařství mezi Indiány.
mus”. V roce 1953 utvořil
Lebky mnoha starších
Novotný, resp. jeho poně lidí, to je lidí nad 35 let,
kud zábavná organisace,
která vykazovala spolu ukazují, že zde byly pro
pracovníky taky v Austrá váděny i zubní zákroky.
lii, spolu s V. Pekelským Indiáni tehdy vytrhávali
R. Kopeckým a S. Ghel- zuby tím způsobem, že
fandem tzv. Ústředí de
mezi kořen zkaženého zu
mokratického exilu.
— Konference “Evropské bu a dáseň vrazili ze stra
ho hnutí” v Bruselu (viz ny bud’ kámen nebo kýl
minulé číslo HD) se zú z tvrdého dřeva. Měl-li
častnili tito Čechoslováci:
V. Bernard, Z. Dittrich, I. pacient štěstí, byl takový
proveden
na
Gaďourek, L. Čerych, Mil- zákrok
ča Krauss, B. Štefánex, správném zubu - a jen na
Z. Suda a P. Tigrid.
něm.
Bez jakéhokoli
— V. Vostřez byl zvolen
předsedou “Národnostního umrtvení nebyl asi ani
odboru” kanadské “Social úspěšný zákrok záviděCredit Party”.
níhodný.

— Bývaly příslušník fran
couzské cizinecké legie V.
Gruber byl jmenován ře
ditelem výroby přední pa
řížské zlatnické továrny.
— Čs. exulant dp. Petr
Lekavý byl jmenován
monsignorem.
— Vedoucí produkce Ba
ťovy továrny v Tilbury v
Anglií F. Doležal přebírá
nové místo: koordinaci
plánování návrhů a výro
by. Na odpočinek po 51
letech odchází ředitel Ba
ťovy továrny v Maryportu
F. Kraus. Na jeho místo
přichází O. Sklenář, který
byl vedoucím na Jamaice.
— SVU v Chicagu uspořádala zdařilou přednášku
redaktora časopisu “Ná
rod” dp. dr. Arnošta Žiž-

Jiné indiánské kmeny
se zbavovaly nezdravých
zubů rychlejším způso
bem: rozžhavili kus mědi
a pak se jí dotkli zkaže
ného zubu, který se hor
kem roztrhl.
Jak to archeologové
vědí? Inu, pro několik
nešťastných Indiánů to
byla poslední návštěva k
zubaři. Pohřbili je i s tě
mi zubolékařskými ná
stroji.
Jiným dokladem po
kročilé lékařské vědy me
zi Indiány jsou nálezy
mrtvol s hlavami ováza
nými bandážemi, s otvo
rem čerstvě vyvrtaným
do lebeční kosti. To když
se operace nezdařila. Ar
ky o praktických a kulturcheologové však mají
ních hodnotách slovan také kostry lidí, kteří ma
ských jazyků v Americe. jí podobné otvory v leb
— V Chicagu zemřel ve ce; avšak s kostí už zase
věku 34 roků čs. exulant
Karel Hanousek z Lomni téměř přerostlou přes pů
ce n. Luž.
vodní otvor, který byl v
— Bývalý čs. hokejový lebeční kosti vyvrtán ne
internacionál. Oldřich Ku bo vylámán.
čera, který žil několik ro
Velmi zajímavé je, že
ků na Tasmanii, zemřel 2.
ledna náhle ve Švýcarech. jsou některé tyto lékař
Po dlouhé přestávce se ské techniky společné
hrál tam opět hokejový zá indiánským kmenům a cipas, po němž ho ranila
vilisacím jak časově tak
mrtvice.
značně
— Čs. uprchlík prof. Hro- i geograficky
nek je osobním sekretářem vzdáleným. I. P., USA

PŘEDPLATNÉ?
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Dopisy redakci:
PROHLÁŠENÍ K PROHLÁŠENÍ (Pokrač.)
Exil, podobně jako národ, jest seskupením různých
ideologických, stavovských a náboženských směrů a
jest třeba určité tolerance a vzájemného respektu, aby
chom mohli pracovat jako rovní partneři.. Výbor
(Čs. klubu v Qld.) vešel v písemný styk s Čs. klubem
v J. Austrálii ve snaze o výměnu názorů a nastolení
spolupráce. Po výměně dopisů podal Čs. klub v Qld.
Čs. klubu v J. A. návrh na schůzku všech členských
organisací obou Ústředí za účelem prodiskutování
sporných záležitostí a nalezení základny ke spoluprá
ci a důvěře. Návrh data byl co nejdříve po vánocích,
místo Sydney nebo Canberra. Výbor Čs. klubu v J. A.
se touto záležitostí zabýval a návrh Čs. klubu v Qld.
přijal. Jednatel Čs. klubu v J. A. p. A. Trávníček
“neměl čas” po dvou měsících vyřídit usnesení vý
boru, ale našel dostatek času k nemístnému útoku,
opírajícímu se o nepravdy a polopravdy, uveřejněné
mu v HD č. 1. Táži se veřejně p. Trávnička a člena
výboru p. Nového z Adelaide, proč tak závažné roz
hodnutí bylo zadrženo? Bylo by záhodno zjistit, kdo
má zájem na tom, aby ke sjednocení našeho exilu
nedošlo.
Nyní k dopisu p. Trávnička: 1. Módní akce proti
politickým stranám je nedomyšlená. Není možná de
mokracie bez politických stran... 2. Festival: Spolupracuje-li někdo na podniku společně s čs. komun.
vládou, musí očekávat kritiku... 3. Můj společný
návrh s jednatelem na svolání mimořádného sjezdu
Ústředí byl předložen členským organisacím a nikoliv
zastupitelstvu... 4. Nepravdivé obvinění mě z odpo
vědnosti za nějaké články v sudetoněmeckých novi
nách je příliš závažné, než abych je mlčky přešel.
Byl jsem tři roky v německých věznicích ...
S. Pokorný, Brisbane
Prohlášení k prohlášeni v HD ze dne 6. 1. 1964,
podepsané A. Trávníčkem jako jednatelem Čs. klubu
v J. Austrálii, by mohlo svádět k domněnce, že je
jeho obsah oficielním stanoviskem klubu. V zájmu
pravdy musím jako člen výboru Čs. klubu v J. A.
konstatovat, že výbor o dopisu p. Pokorného, na kte
rý p. Trávníček reaguje, nejednal a také nikoho
nepověřil, aby na článek jako funkcionář klubu
odpověděl. Sám za svoji osobu jako dlouholetý exi
lový pracovník a jeden z prvních funkcionářů v Čs.
klubu v J. A. se způsobem psaní p. Trávnička nesou
hlasím a vím, že s ním nesouhlasí ani další členové
výboru. Operuje v prohlášení nařčeními a tvrzeními,
která nemůže prokázat. Jedním z nich např. je, že
“Politický výbor pro svob. Československo v USA
representuje jen část národa a exilu...” a že "Pod
statná část národa a exilu tento sbor neuznává..."
Jak nebo čím může p. Trávníček takové tvrzení pro
kázat? Byl snad v dnešní ČSSR a zkoumal mínění
národa? Jezdil po světě a zkoumal mínění exilu? ..
Tento Politický výbor je uznáván jako jediný oficielní
representant čs. demokratické věci ACEN-em ... Dává-li p. Trávníček lekci o důsledcích “patnáctiletého
stranicko-politického kálení” v exilu, pak jeho pro
hlášení v HD je takového kálení přímo klasickým
příkladem.
B. Kellner, Adelaide

THE

AMERICAN
TAILORS
★
50 Bourke Street
Melbourne, C. 1
Telefon 32-2245
VEDOU V PÁNSKÉ MÓDĚ

Kovový nábytek
pro domácnosti, hotely, restaurace

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
nakoupíte nejvýhodněji přímo u výrobce

PETRÁŇ STEEL PRODUCTS
Murdock St., Clayton, Vic.
Telefon 544 - 3311, mimo prac. dobu 97 - 2249
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SOKOL SYDNEY

— Na XIII. valné hromadě jednoty byl zvolen tento
výbor pro období roku 1964: starosta V. Harámul,
místostarosta A. W. Nypl, jednatel M. Doležal, po
kladník R. Hosák, vzdělavatel F. Čtvrtečka, náčelník
dr. B. Mikl, náčelnice K. Mojžíšová, členové výboru:
L. Mojžíš, J. Novák, ing. J. F. Broženský, V. Kučera,
J. Havlíková, G. Holický, J. Křepelková, K. Šulák,
J. Miklová, J. Smílek, V. Kubíček, F. Rudolf a V.
Vávra.
— Pravidelná cvičení jsou od 7. hod. večerní v tělo
cvičně Fořt Str. Girl’s High School, Observatory
Hill každý pátek.
— Matějská pouť s tancem a zábavním parkem pro
Problémy
děti je připravována na neděli 16. února 64 u ForSokol Sydney
S částečným uvolněním rest Restaurantu v Leppingtonu.
poměrů v Českosloven
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sku jsou v poslední době
svolává členskou schůzi na pátek 7. února 1964 v
i vysoké školy doma čas 8 hodin večer do St. Michael Hall, Brougham St.,
to kritizovány. V kritice North Melbourne. Hosté vítáni.
Výbor
vede slovenský Kultúrny
život, který už 24. srpna
ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
loňského roku napsal, že
zahájí vyučování v sobotu 8. února 1964 opět v
se "kvalita universitních učebnách Technical Teacheťs College, 11 Glenberpřednášek neustále snižu view Rd., Toorak (nedaleko Toorak Rd. a Glenje na středoškolskou úro ferrie Rd.). Podobně jako loňského roku se bude
vyučovat každou sobotu od 9.30 do 11.30 hodin do
veň”. Vysvětlení je v tom, poledne. Zápis nových žáků a žákyň se koná tamtéž
že se v akademickém sbo před započetím vyučování.
Č s. škola
ru dává přednost lidem,
kteří jsou členy komunis
KOPANÁ V MELBOURNE
tické strany, bez ohledu
SLAVIA - HELLAS 0 : 0
na to, že jsou často dale
Ani ve druhém zápase letního nočního poháru v
ko hůře kvalifikovaní než kopané nepodala Slavia očekávaný výkon. Nedosta
tek střelecké pohotovosti mužstva byl jen tentokrát
ostatní uchazeči.
patrnější než kdy předtím. 8. února hraje Slavia s
Výběr studentů na čs. Polonií zápas, při němž se rozhodne, postoupí-li do
vysoké školy je pak dal semifinálových zápasů.
ším palčivým problémem.
Zmíněný slovenský ča
Kvalitní a levné
sopis píše: "Při výběru
PONOŽKY
vysokoškolských studen
p
á
n
s
k
é
a
chlapecké prádlo
tů by mělo čs. školství
převzít nový maďarský
FIT - WELL
systém, dle něhož je dá
J. & M. Voborský
vána přednost studentům
254
Glenferrie
Rd., Malvern, Vic.
nadaným a nehledí se na
Telefon : 50 - 8166, večer 20 - 4219
jejich politickou a sociál
ní minulost”. Dosavadní
praxe je tím tedy řečena
INLIBRUM BOOKSELLERS
hodně jasně.
-cgBox 1888 R, GPO Melbourne
oznamují, že opět došla česká kuchařka, psaná
O VÁNOCÍCH přijaly
anglicky
: M. L. Jandáčková : Czech National Cook
západoberlinské
noviny
Book. Stojí £2/10/-.
velmi příznivě představení
Máme na skladě množství českých knih.
pražského “Černého diva
dla”, které je právě na
turné po Austrálii. Po vy
F. Knoepfelmacher
stoupeních v Perthu, rov “Píši co chci...”
něž výborně přijatých
tamní kritikou, hraje ny
O NEMRAVNÉ PROPAGANDĚ
ní “Černé divadlo” po čty
ři týdny v Melbourne.
Melbournský měsíčník “Catholic Worker” je vydá
ván skupinou katolických právníků a jiných tzv.
“lepších lidi”. Svou linií se stále více blíží Austral
ZÁJEMCI O INZERCI V HD ZE SYDNEY
ské Labor Party a téměř v každém čísle uveřejňuje
obracejte se na našeho zástupce
několik útoků nejen na Demokratickou Labor Party
p. S. Hanzala, Bunnerong Hostel, Staff.
a na katolického předáka Boba Santamariu, ale i na
MATRAVILLE, NSW
jiné osobnosti, které důsledně bojují proti komustickéVolejte večer FJ 7372
mu pronikání.
Často se zdá, že vydavatelé zmíněného měsíčníku
neprojevují příliš velký zájem o politiku. Jde jim
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
hlavně o to, aby australským sektářům ukázali, že
i mezi katolíky je pár “dobrých hochů”, kteří nejsou
České
knihařství
“fanaticky zaujati” proti komunismu a proti ALP ve
Viktorii.
MARIA BOOKBINDING
Do letošního lednového čísla napsal jakýsi pan H.
16 Brunning St., ST. KILDA, Vic.
White povolební úvahu, která svou hloupostí před
Telefon 91-4164
stihuje ostatní. Pan White prudce útočí na volební
Otevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,
propagandu Demokratické dělnické strany, protože
v sobotu po celý den.
prý byla nemravná. Píše:
“Volební propaganda DLP proti těm, kteří nesou
hlasí s jejich způsobem boje proti komunismu, může
snadno vyvolat prudkou nenávist a nedůvěru mezi
OBĚDY — VEČEŘE
obyvatelstvem, zejména mezi Novoaustralany.”
lehké občerstvení celý den
Tak už je to venku! Průměrný tvor novoaustralský
z komunistické části Evropy se prodrápal zpod ostna
Town Hall Cafe
tého drátu na svobodu. Komunisté ho zavřeli, oloupili
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
a někdy mu zavraždili příbuzné a přátele. Je proto
(proti radnici) — Telefon 81 -6554
důležité, aby se nedíval na televisní propagandu proti
komunistům v Austrálii. Ještě by snad na komunisty
Otevřeno celý týden mimo neděle
opravdu zanevřel a naučil by se třebas i nenávidět
od 11. hod. dop. do 11. hod. noční
australské Fierlíngery!

(Pokračování se str. 3)
Problémy dopravy v
jiných oborech než želez
ničních se studují na Vy
soké škole dopravní v Žilině na Slovensku.
Agronomie se předná
ší na Vysokých školách
zemědělských v Praze,
Brně a Nitře. Pražské
učiliště je nejstarší a vy
kazuje 2.183 posluchačů
a 302 přednášejících.
Dalším novým učiliš
těm je Vysoká škola les
nická a dřevařská ve Zvo
leni, založená roku 1952.
Vykazuje 87 instruktorů
a 989 posluchačů.
Národohospodářství se
studuje na Vysokých
školách ekonomických v
Bratislavě (zal.1945) a v
Praze (zal. 1952).
Pedagogická Plzeň
Pedagogické instituty
nahradily bývalé učitel
ské ústavy. Studium trvá
6 až 8 semestrů. Největší
je Pedagogický institut v
Plzni, založený v roce
1948, který má 82 před
nášejících a 948 studen
tů. Další jsou v Praze
(zal. 1953), Ústí n. L.
(1953), Č. Budějovicích
(1953), Brně (1953),
Ostravě (1959), Trnavě
(1953), Bánské Bystrici
(1953) a v Prešově
(1953).
Vysoká škola politická
a sociální, založená v ro
ce 1945, byla zrušena.
Vznikla zato stranická
škola KSČ.
Na čs. učilištích bylo
též zavedeno večerní stu
dium, jak je běžné po
mnohá desetiletí na vyso
kých školách v západních
zemích. Ústní zkoužky,
které byly např. na prá
vech podstatnou částí stu
dia, byly nahraženy na

všech fakultách dodateč
nými písemnými zkouš
kami.
Světovou raritou je, že
se na československých
vysokých učilištích mo
hou předkládat disertač
ní práce též v jakémkoli
cizím jazyku.
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Karel

Janovský,

Mnichov

Debakl representačního mužstva Kanady

V Brně: Československo - Kanada 6:0
"Takový hokej, jaký dnes předvedli Čechoslováci, musí být na olympijských hrách v Innsbrucku
odměněn zlatou nebo alespoň stříbrnou medailí!”, - prohlásil 19. ledna v Brně po utkání ČSR - Ka
nada trenér kanadských olympioniků Pater David Bauer. Čs. hokejové národní mužstvo - ačkoli
nastoupilo ještě bez svého nejlepšího hráče a kapitána Vlastimila Bubníka - předvedlo hokej, jaký
se při přátelských mezistátních zápasech zřídkakdy vidí. Na počátku závěrečné třetiny za stavu 6 : 0
se už Čechoslováci ani nesnažili zvýšit tento výsledek, neboť nechtěli riskovat případné zranění.
Od r. 1920, kdy ČSR prohrála s Kanadou 0 : 15 (v roce 1924 na olympijských hrách v Chamonix
dokonce 0 : 30), bylo to už 42. oficiální mezistátní utkání representantů obou států: Kanada zvítě
zila 29krát, sedmkrát vyhrála ČSR a 6 zápasů skončilo nerozhodně; score je vysoce aktivní pro Ka
nadu 196 : 65.

Brněnské utkání, které se hrálo před vyprodaným
hledištěm, poukázalo na skvělou formu čs. represen
tačního teamu, která je bezpochyby i výsledkem
kanadského zájezdu. Čechoslováci předčili Kanaďany
v perfektnějším bruslení, v technice hole, v souhře
i pohotové střelbě. Výborný výkon podal brankář

Krasobruslařské mistrovství
Na mléčně bílé ledové ploše v kryté hale francouz
ského města Grenoblu bojovalo ve dneh 14.-19. ledna
94 borců ze 14 zemí o čtyři tituly mistrů Evropy v
krasobruslení a v tanci na ledě. Mistrovství mělo
dobrou úroveň a bylo pro závodníky generálkou na
olympijské hry v Innsbrucku. Jak se ani jinak nedalo
čekat, tři ze 4 evropských mistrů obhájili zde své
prvenství, získané před rokem v Budapešti, pouze v
tanečních párech stáli na nej vyšším stupni vítězů
čs. representanti sourozenci Eva a Pavel Romanovi.
Sourozenci Romanovi, dvojnásobní mistři světa v
tanci na ledě, vyhráli v Grenoblu poprvé při vrcholné
soutěži i povinné tance (na obou světových šampio
nátech v r. 1962 v Praze a o rok později v italské
Cortině ďAmpezzo si zajistili prvenství až teprve ve
volné jízdě), čímž získali k dvěma titulům mistrů
světa i titul mistra Evropy. Skvělá však byla zvláště
jejich volná jízda, kterou zvládli mistrně ve všech
částech a byli suverénní jak v dlouhých skluzech
při tangu a blues, tak v poslední finálové části, kraj
ně náročné na rychlé kroky.
Pořadí: 1. Eva a Pavel Romanovi um. 7.-243,6 b.;
2. Sawbridgeová - Hickinbottom um. 14.-237,9 b.; 3.
Suddicková - Kennerson (oba páry z Velké Britá
nie ....... 6. Babická - Holan (ČSR).
Stejně jako na svém prvním evropském mistrov
ství v r. 1954 v severoitalském Bolzanu získal i při
svém posledním vystoupení na evropských šampio
nátech v Grenoblu Karol Divín z Bratislavy bronzo
vou medaili, když se umístil třetí za evropským
mistrem Francouzem A. Čalmatem (měl senzační
volnou jízdu!), a Němcem Schnelldorfem z Mnicho
va. Handicap zranění (už po kolikáté?) dovolil Divínovi předvést jen velmi chudou skokovou škálu,
přesto však Divín provedl svou jízdu pěkně. Bronzo
vou medaili však dostal za svůj náskok z povinných
figur, který měl před rakouskými krasobruslaři Jo
nášem a Dánzerem.
V soutěži sportovních dvojic byli nej lepší západcněmečtí representanti Kiliusová - Báumler (mistry
Evropy už po šesté), v soutěži žen získala pak titul
mistryně Evropy už po páté Holanďanka S. Dijkstrová. Čs. pár Vlachovská - Bartosiewiecz byl v soutěži
sportovních dvojic sedmý a Votruba - Kubíková
osmý. Čs. representantka Jana Mrázková byla 10.
(měla velmi špatnou povinnou jízdu) a Augustová
se umístila dokonce až 17. z 22 krasobruslařek.
ZIMNÍ OLYMPIÁDA V INNSBRUCKU
Před zahájením olympiády sehrálo československé
hokejové mužstvo kvalifikační zápas s Japonskem,
v němž dle očekávání bez námahy zvítězilo 17 :2. - V
příštím čísle uveřejníme přímý referát z Innsbrucku
od sportovního redaktora Janovského.

SUTTONS PTY. LTD.
105 Elizabeth St., Melbourne
Telefon 60 - 1201
Hudební nástroje džezové
a orchestrální
Piana * Harmonia * Kytary
Gramofonové desky
Pianové harmoniky * Radia * Nahrávače

Nadrchal, který v 1. třetině, kdy representanti ja
vorového listu byli při síle, bravurně kryl několik
střel z bezprostřední blízkosti, zlikvidoval i dva “blafáky” kanadského středního útočníka Swarbricka a
má tak velký podíl na vítězství. V obraně vynikal
Potsch a v útoku byl pak nejlepším hráčem brněn
ský Černý, kterého kanadští žurnalisté přejmenovali
na “brněnský expres”.
Mužstvo ČSR hrálo v sestavě: Nadrchal, - Potsch,
Sventek, Gregor, Tikal, - Dolana (Hrbatý), Valtr,
Vlach, - Klapáč, Holík, Jiřík, - Pryl, Golonka, Černý.
Branky: Potsch, Černý, Jiřík, Valtr, Golonka a Hrba
tý (z Jihlavy).
Utkání řídili s chybami Švýcar Braun a Rus Kuzněcov, kteří vyloučili kanadskému teamu osm, česko
slovenskému pět hráčů.
Vzájemná utkání letošních representantů Kanady
s Čechoslováky jsou nyní vyrovnána: dvakrát zví
tězili Kanaďané (ve Victorii 3 : 2 a v Sudbury 4 :0),
dvakrát ČSR (ve Vancouveru 3:1a nyní v Brně
6 : 0). K pátému, poslednímu a nej důležitějšímu střet
nutí Kanady - ČSR dojde tento pátek 7. února na
olympijských hrách v Innsbrucku, kde půjde do tu
hého.

Hokejová liga
ZKL Brno nezadržitelně za titulem mistra ČSR
Ještě před závěrečným soustředěním representačního teamu pro IX. zimní olympijské hry v Innsbrucku
sehráli čs. hokejisté mistrovská utkání prvních třech
kol finalových bojů, ve kterých mužstvo ZKL Brno
potvrdilo svou současnou suverenitu, a ačkoli do
konce ročníku 1963-64 chybí sehrát sedm kol, už dnes
je zcela jasné, že titul mistra republiky zůstane i na
dále v Brně. Brněnští hokejisté dovedli doma dekla
sovat mužstvo Pardubic 14 : 1 (krátce předtím zvítě
zili pardubičtí v Mnichově nad representačním tea
mem Západního Německa 5:4) a team Kladna 7 :3
a zvítězit i na “horké” půdě bratislavského kluziště
s domácím Slovanem přesvědčivě 4 : 0. - O vítězi B
skupiny se zřejmě už rozhodne jen mezi hokejisty
Litvínova a Vítkovic, a jistým sestupujícím už je
Chomutov, který do druhé ligy doprovodí buď ho
kejisté Zlína nebo Litoměřic.
Tabulka A skupiny: 1. ZKL Brno 46 bodů, score
194 : 58; 2. Kladno 34 bodů, score 145 : 103: 3. Jihla
va 31 bodů, score 113:76; 4. Bratislava 31 bodů,
score 110:80; 5. Sparta Praha 29 bodů: 6. Pardu
bice 28 bodů.
B skupnia: 7. Litvínov 23 bodů, score 92 :104;
8. Vítkovice 23 bodů, score 98 : 112; 9. Plzeň 20 bo
dů; 10. Litoměřice 15 bodů; 11. Zlín 14 bodů: 12.
Chomutov 6 bodů, score 78 : 192.
NOMINACE HOKEJISTU PRO INNSBRUCK
Brankaři: Dzurilla (Bra 23 let). Golonka (Brati
tislava - 22 let), Nadrchal slava - 26 let). Jiřík (ZKL
(ZKL Brno - 26 let) - Brno - 26 let), - a desátým
obránci: Tikal (Sparta útočníkem mužstva ČSR
Praha - 31 let), Potsch je pak Jiří Dolana (Par
(ZKL Brno -'27 let), Gre dubice - 27 let).
gor (Bratislava - 26 let),
Sventek (Plzeň - nej starší
POJIŠTĚNÍ
člen mužstva, 34 let), domů, bytů, podniků,
Šmíd (Jihlava - 26 let). - Work. Compensation,
aut, povinné ručení
Útočníci: Bubník (ZKL
ŽIVOTNÍ,
Brno - kapitán, 33 let),
Valtr (Litvínov - 25 let), úrazové a nemocenské
odborně provede
Vlach (Vítkovice - 29 let),
Holík (19 let - Jihlava),
R.C. KUGLER
Černý (ZKL Brno - 24
(Melb.) XL 2421
let), - Klapáč (Jihlava

Josefa Bílku (dříve Park St., St. Kilda) - zpráva,
Otakara Pavlíka z Janovic n. Ú. (Brazílie?), Miro
slava Semeráda - zpráva a Josefa Kiliese z Plzně.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
se na ně dotazuje. Zjištěné adresy tazatelům přímo
nesdělujeme.
HD

Listárna

Desinfekce balíčků
PACIFIC

V. H. Caracas: Díky za
FUMIGATING CO.
lístek a adresy. — M. S.
113, Sussex St.,
Astoria: Díky za výstřižky.
SYDNEY
— C. B. Paterson: Dopis
BX - 2491
jsme předali. Díky za výstř. — Dr. J. H. N. York:
Vystavujeme po
Díky za zprávu. — A. P.
tvrzení, event. i ba
Singapur: Díky za vyprá
líček sami odešleme.
vění. Uveř. — J. N. Whyalla Nth.: Díky za adr. nov.
odběr. — I. Č. Caulfield: Randwick: Díky za vý
Díky za obálku. — A. S. střižek.
HD

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St,
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256

HAMPTON :

Optical Service

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

- - Ve zkratce- -

— Americký tenisový odborník Herr vypracoval svě
tový tenisový žebříček juniorů, ve kterém je nadějný
čs. tenista Štěpán Koudelka na 5. místě za Brazilcem
Kochem, Australanem Rocherem, Řekem Kalegeropulosem a dalším Australanem Cottrilem.
— Mezinárodní skokanské závody na lyžích v Cortině
d´Ampezzo, které byly posledním podnikem předních
evropských lyžařů před olympiádou v Innsbrucku
skončily velkým vítězstvím čs. representantů. Vítězem
se stal Josef Matouš, jehož dva technicky skvěle pro
vedené skoky, dlouhé 80,50 m a 80,30 m, byly ohodno
ceny nejvyšším počtem 235,3 b. Druhé místo obsadil
Dalibor Motejlek (79,5 m a 78,50 m), třetí byl další
Čechoslovák Jiří Raška, čtvrtý Ital Zandel a pátý
Čechoslovák Zbyněk Hubač.
— Novým mistrem Evropy v rychlobruslení se v
Oslo stal sovětský representant Ants Antson, který
tak získal sovětskému rychlobruslařskému sportu
opět po jednoroční přestávce evropské prvenství.
Další pořadí: 2. Jumašev (SSSR), 3. Ivar Moe (Nor
sko), 4. Knut Johanesen (Norsko).
— V Londýně byla rozlosována utkání letošního roční
ku evropského pásma Davisova poháru. Čs. represen
tanti se v 1. kole střetnou s tenisty Rumunska, takže
mají velké šance na postup do dalšího kola.
— Mezinárodní turnaj v házené v Madridu přinesl
úspěch čs. mistrovskému mužstvu Dukla Praha, kte
ré vyhrálo přesvědčivě všechna utkání. Po vítězství
nad Valencií zdolali Pražané mistra Západního Ně
mecka THW Kiel 20 : 7 a v rozhodujícím utkání Atletico Madrid 17 : 11. .
— Prvním soupeřem čs. fotbalového národního muž
stva v r. 1964 bude 12. dubna ve Florencii team
Itálie. O 13 dnů později nastoupí Čechoslováci v Ludwigshafenu proti fotbalistům Západního Německa.
—Jeden z nejpopulárnějších čs. hokejistů, Vladimír
Zábrodský, kdysi kapitán representačního teamu, kte
rý byl poslán na dva roky nucených pracích do Ostra
vy, se nedávno vrátil z tohoto nuceného pobytu a za
čal hrát znovu hokej. Ačkoli je mu nyní už 41 let,
patří “Vova” k nejlepším hráčům ČKD Praha. V sou
časné době vede střeleckou tabulku svého nového
teamu, když v devíti zápasech vstřelil devět gólů.
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