Registered

at the

G. P. O. Melbourne for transmision by post as a periodical

HLAS DOMOVA
ČESKOSLOVENSKÉ
Ročník X V I .

NOVINY

FREE CZECHOSLOVAK

NEWSPAPER

Melbourne 7. února 1966

Číslo 3.

Čínská strategie v jihovýchodní Asii

Vietnam a svobodné volby
Velká ¡vietnamská debata nebere konce. Není to jenom debata mezi komu- zastavení komunistickénisty a Washingtonem. Je to debata mezi lidmi na Západě a mezi Ameri- ho náporu na jih. N ě k d e
čany. Debatuje se o všem možném: jestli se má bombardovat sever nebo ne- musí být vymezena čára,
má, jestli se má použít slzného plynu nebo ne, jestli je třeba více vrtulníků říkají, za níž neustoupínebo pěchoty, jestli jsou další posily nutné nebo ne, jestli se to dá vyhrát me a na níž jsme ochotnebo nedá.
ni
bojovat.
Padne-li
T o všechno však jsou jenom dílčí, vedlejší hlavolamy velké otázky, na je- Vietnam, padnou další
jíž odpovědi svět se nemůže shodnout: jsou Američani ve Vietnamu prá- země, a dříve nebo pozvem nebo neprávem, je jejich interjvence morálně ospravedlnitelná nebo jde ději budeme 'musit stejo holý imperialismus?
ně bojovat, možná za
Jak už tomu bývá, obě to ti lidé vyřídí nerušeně by je prohráli. Tím je ještě těžších podmínek.
Není to nic jiného
strany znějí velmi pře- mezi sebou.
ospravedlněna ozbrojená
než
asijská politika zasvědčivě, zvláště zdržíVe Vietnamu je však akce komunistické "Nádržení,
tatáž politika,
me-li jejich důvody odrodní
osvobozenecké
jejich pozice posílena
která kdysi zachránila
děleny od důvodů protifronty".
ženevskou dohodou z
strany.
Všimněme si, že vlast- západní Evropu před staroku 1954, která slibovalinským Ruskem.
Proti intervenci
la konečné řešení cestou ně celá komunistická ar• Až potud je americká
gumentace
stojí
na
požasvobodných
voleb
v
Komunisté a jejich
argumentace těžko otředavku
svobodných
voobou částech Vietnamu.
bezděční pomahači na
sitelná. Slábne však přileb ve Vietnamu.
Komunisté tedy přidáZ á p a d ě předkládají svěrozeně právě v tom boPro intervenci
tu vietnamský případ ja- vají ke svému ošoupanédě, kde je komunistická
Američani a jejich spo- věc nej silnější, tj. tam,
ko něco náramně jedno- mu pořekadlu, že Diem
a jeho američtí ochránci jenci tvrdí především, kde se narazí na otázku
duchého.
odmítli konat svobodné že nejde o místní prob- svobodných voleb.
Vietnam, . říkají, je
volby, protože věděli, že lém. Dokazují, že jde o (Pokračování na straně 2)
školní ukázkou hrubě
porušeného práva na seNovoroční anketa pražských Literárních novin
beurčení. Vyřešení vietnamských problémů má
být ponecháno Vietnamcům, a Američané tam
nemají co dělat. Je to
stará komunistická taktika. Jakmile se v místě
jejich útoku
vytvoří
příznivá situace, do světa
jde vždycky stejná báchorka: ruce pryč, ať si

S M Í C H NENÍ

LEGRACE

N a začátku roku 1966 uspořádaly Literární noviny anketu, která se podtatně lišila od těch dřívějších. Bylal humorná a potvrdila starou pravdu, že
e u nás legrace nikdy nevyplácí.
Literární' noviny uspořádaly (vlastně ankety tři, ale jedna z nich, s názvem
:
Deset otazníků", byla čistě recesní.
Redakce Ji předeslala: anket a sociologických ho zrozeni, kdy a kde
:t
V době všech možných průzkumů, které se ke byste se chtěl znovu nakonci roku
lavinovitě rodit?" a "Kdybyste :
množí, nemohly ani Li- mohl vyvolit ženu (muterární
noviny
zůstat že) výhradně z galerie
Teprve nyní, po létech se vynořují osudy mnoha stranou . . .
postav literárních, koho
lidí, kteří zapadli brzy potom, kdy se komunisté
Alespoň v jedné . z byste si vyvolil: pro manzmocnili vlády v Československu. Je znakem doby,
že se aspoň o některých z nich můžeme dozvědět i anket položily některým želství, pro přátelství?"
z 6s. pramenů. Tak pražský "Mladý svět" píše v pro- :s. umělcům otázky ne
Kumštýři reagovali žisinci mr. o slavném letci majoru Josefu Hubáčkovi, právě obvyklé . . . .
A vě. Škvorecký zodpověo jednom z trojice "králů vzduchu", vítězů světových šampionátů v letecké akrobacii (Novák, Širo- jestliže se odpovědi sho- děl všech deset otazníků
ký, Hubáček). Mladý svět uvádí, s jakou slávou byla dují nebo přibližují, pak stručně "Nevím" a přitato trojice vítána v Praze po příletu z Lausanne v je to jen důkaz neustále psal: Nezlobte se na mne
roce 1937.
se prohlubující vnitřní pro tu poněkud kusou
Před okupací odešli všichni tři letci do ciziny a jednoty naší umělecké
odpověď, studoval jsem
kapitán Novák umřel brzy ve Francii. Hubáček byl
v poslední době Sokrata
stihačem 310. peruti RAF a když byl v r. 1942 sestře- fronty."
len a uzdravil se, leteckým instruktorem a později
Otazníkové ankety se a obávám se, že mne popilotem těžkých bombardérů. Po návratu do vlasti tnj. zúčastnili: J . Kainar, někud ovlivnil."
se stal vedoucím pilotem Čs. aerolinií. Při čistce "zápaďáků" v roce 1950 dostal hodinovou výpověď ze B. Hrabal, V. N e f f , O.
Werich se přiznal, že
zaměstnání i z bytu. Odejel do Kdyně, která mu dří- Scheinpflugová, M. Sulc, by se chtěl znovu narove, v době jeho slávy, propůjčila čestné občanství. J. Šlitr, J. Škvorecký, J . dit "krátce po sedmdesáAni tam však nešlo vše hladce: Čestný občan však Trnka a J. Werich.
tých letech devatenácténakonfec přece jen dostal byt i zaměstnání - Jako
Odpovídali na "ne- ho století" a být synem
závozník při svozu dřeva z lesů. Po delší době, když
se v práci těžce zranil, byl po uzdravení přeřazen obvyklé otázky", jako: bohaté šlechtické rodiny,
do kanceláře místního národního výboru v Kdyni, 'Proč se odmítáte ještě poněvadž "by nebyl ani
kde je dosud. Teprve v roce 1964 byl major letectva
oběsit?",
nebo chytrý po otci, ani hezký
v záloze plně rehabilitován ministerstvem národní letos
obrany a umožněno mu dokonce, aby jako záložník ''Kdybyste si mohl zvo- po matce, ale bohatý po
lit místo a letopočet své- obou".
na cvičeních opět létal.
(Pokrač. s. 2)
Místo účetního v místním národním výboru v KdyPublished by F. Váňa,
ni není jistě velká odměna slavnému letci. Zpráva
B jeho osudu však nutí k zamyšlení, koilk tisíc lidí 8 Moorhouse St. Richmond E. 1., Vic.
měně slavných, ale často více postižených - nebylo
Printers: Bussau & Co.,
T Československu dodnes vůbec "rehabilitováno".
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
MS/-s

Odměna slavému letci

Kolik lidí si právě v tuto chvíli namáhá mozek myšlenkou, jak osolit bližního, jak ho natřít,
vyřídit, odrovnat. Jsou mezi námi čímani, kteří
se v hledání holí výborně vyznají a dokáží své
umění uplatňovat v kádrové politice. Drží se
zásady: z každého člověka můžeš udělat darebáka, jen najit v pravý čas tu správnou lískovku, systemizovanou pro jeho hřbet. Návod k
použití je prostý: vyzvedneš špatné vlastnosti
své oběti, patřičně je rozmázneš a zakryješ jejich
klady . . .
Jaroslav Raus,
Večerní Praha, 15. 12. 1965

JEDEN PROTI EVROPĚ
Dvacáté století bylo zatím bohatší na války než
na velké myšlenky. Je pravda, že v tom století
někdo dostal nápad,' jak létat a začalo se létat, že
jiný dostal nápad, jak rozbít atom a atom byl rozbit, že vznikla myšlenka, jak zhotovit penicilin a
penicilin začal hojit, myšlenka, jak poslat umělou
družici do oběžné dráhy a poslat lidstvo na kraj
nekonečiia vesmíru atd.
Nemáme však na mysli takový druh velké myšlenky. Myslíme něco daleko většího, totiž .myšlenku,
která by mohla změnit celý svět.
Chce někdo pochybovat o tom, že náš svět potřebuje změnu? Takřka každý den dojde na předních
stránkách novin k něčemu světobornému. Jeden
den končí jedna velká éra a druhý se ocitáme na
prahu věcí ještě větších. Prožíváme sociální revoluce, politické otřesy a epochální vývoje událostí.
Žijeme ve velké době, jsme svědky toho, jak historie pochoduje kolem nás.
A všechna ta "veliká velikost" se odehrává, probíhá a je uzavřena v jepicích rozměrech svěracích
kazajek národních států, nad nimiž slunce nezapadá,
v jejichž jménu všechno je dovoleno a jejichž posvěcenost úplně ovládá zákrsky našich nacionalistických
mozků. Zkrátka, historie pochoduje pod našimi okny
za zvuků "Hej Slované", "Deutschland, Deutschland
ueber alles", "Británie, vládni vlnám" a "Bože,
chraň Ameriku".
Bože, chraň nás lidi! Chraň nás před naší vlastní
pošetilostí, zvláště pak tou, jíž říkáme nacionalismus!
S tou "modlitbou" na rtech dostáváme se zpět k
myšlenkové pustině dvacátého století. K pustině proto, že nic nebylo učiněno, co by nás v tom století
vytrhlo z kolejí, do nichž jsme zabředli a které očividně nikam nevedou. Nebo vlastně správněji - téměř nic nebylo učiněno .
tfprostřed pouště našeho století totiž vyrostla jedna
opravdově velká myšlenka. Je to myšlenka nadná^
rodního státu, která spatřila světlo světa Římskou
smlouvou a učinila prvftí nesmělé krůčky na vratkých nohách Evropského hospodářského společenství.
Myšlenka takového druhu nemá snadnou cestu
k uznání, neboť nemůže se říci: v tolik a tolik hodin
dívejte se k západu a uvidíte "sputníka", ani: spolkni
pilulku a bude ti dobře. Potřebuje péči a čas, nachází nedůvěru a nepřátelství.
Myšlenka nadnárodního státu je už svou existencí
útokem proti nacionalismu, a nácionalismus je mocný nepřítel. A jako nepřítel stává se ještě nebezpečnější ve chvíli, kdy se mu do čela postaví člověk,
který se pro svou minulost těší zbožné úctě národa
a značnému respektu valné části světa.
"Ohrožený" nacionalismus našel takového muže
v generálu de Gaulleovi. Jeho vlivem zápasí teď
Evropské hospodářské společenství, jež je výrazem
nadnárodních ideálů, o holý život.
Tento časopis byl mnohokráte kritizován proto,
že prý věnuje příliš mnoho místa de Gaulleovu zápasu o zničení nadnárodního charakteru "Evropského trhu" a že přitom vykazuje značnou dávku zaujatosti. J e však těžko vidět, jak může někdo věnovat příliš mnoho místa jediné opravdu velké věci,
která se naší generaci přihodila, a jak může být člověk nespravedlivě "zaujat" proti osobě, která se tu
myšlenku snaží očividně a dnes už také úplně otevřeně zničit.
Naše "nepřátelství" vůči de. Gaulleovi může být
zaujatostí jenom tenkrát, jestliže je vadná myšlenka jednotné Evropy, založená na Římské smlouvě.
Neboť generálu de Gaulleovi i de o zničení té smlouvy a o nic jiného.
Jaké jsou naděje, že Římská smlouva odolá de
Gaulleovu útoku? Jenom tak velké, jak velké je odhodlání de Gaulleových evropských partnerů. Jeho
odpůrci získali v posledních presidentských volbách
nečekaný počet hlasů také proto, že kandidovali na
"evropské platformě". J e tedy naděje, že politické
zbožňování má své meze a že značná část Francie je
ochotna hledět sama dopředu, místo s de Gaullem
zpět.
-kw-
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Vietnam a svobodné volby
.Pokračovaní se str. 1)
Američané v tom bodě tvrdí, že ani oni, ani
saigonská vláda nepodepsali ženevskou dohodu,
že za stávajících okolností jsou volby neproveditelné a že, i kdyby proveditelné byly, komunistická většina na severu
by více než
vyrovnala
protikomunistickou většinu na jihu.

/aanicn

ZKUsenostecn ze v taženi za přízni svě-

žádný americký president neodhodlá k novému masivnímu zákroku.
Čínští stratégové říkají,
že je nejvýše důležité,
aby vítězství ve Vietnamu bylo úplné a aby bylo do saženo s co nej menší vnější pomocí. Podle
nich stane se taklž Vietnamu veliký příklad, po
jehož vzoru d o j d e k dalším
"osvobozeneckým"'
Čínská strategie
válkám v Asii, Africe a
J e přirozené, že je i latinské Americe.
první část americké arSvobodné volby
gumentace pod neustáZmínili jsme se již o
lým útokem odpůrců indůležitosti otázky svotervence.
bodných voleb v zápase
Jejich tvrzení, že Viet- o Vietnam. Řekli jsme,
nam není důležitý a že
jeho pád neznamená nutně další "osvobozenecké
války" a ztráty dalších
(Pokračováni se str. 1)
nekomunistických území,
Jiří T r n k a tvrdil, že
však
nevypadá
příliš
by si nejraději vybral za
přesvědčivě
ve světle
přítele Rockefellera a za
celkové čínské strategie,
senu Sophii Lorenovou,
která není žádným tajemi "vůbec by mu nevadistvím.
lo, že nejsou
literární
Peking je např. proti postavy".
nynějšímu postupu H a N a výzvu, aby nakresnoje, který je založen na lil, co má nejraději, odpřesvědčení, že je k ú- sekl: "Kreslit nemohu
plnému vítězství třeba pro vaši zábavu, já se
nepřetržitý řetěz větších tím živím."
vojenských akcí.
Jenomže, jak to u nás
Číňané radí k postup- bývá, hochům ta legrace
nému zvolnění války a jen tak neprošla.
návratu k menším záZ l e se na ně rozkatil
škodnickým
výpadům. husitský písmák Václav
Věří, že takové zvolnění Kaplický, který to rovpovede k postupnému nou hijal vejš, na Svaz
odsunu většiny americ- československých spisokých armád a jsou pře- vatelů. A začal usedavě
svědčeni, že se po dosa- hořekovat:

ta s tou otázkou celý komunistický případ stojí
a padá.
Důraz na požadavku
svobodných voleb dodává vietnamskému problému na zajímavosti. Pokud se nemýlíme, je to
poprvé, co
komunisté
chtějí řešit něco tímto
způsobem. A proč ne?
V době mírové koexistence stala se fetišem
politiků na obou stranách zásada "quid pro
quo", což
neznamená
nic jiného, než staré známé "něco za něco".
T a k tedy něco za něco. Vezměme dva obdob-

lé případy na obou stralách, dvě rozdělené ženě na různých koncích
věta. A podrobme se
:omunistickému
požalavku svobodných voeb: svobodné volby v
íižním Vietnamu za svo>odné volby ve Východům Německu.
A potom, když už se
:omunisté přes noc roz>álili pro myšlenku svo>odných voleb, proč neplnit jejich požadavky
aké v Polsku, Československu, Maďarsku, Bulíarsku, Rumunsku, Litrě, Lotyšsku, Estonsku,
[ugoslávii a Albánii?
-kw

Smích není legrace

Naše rovy

vazem souciruzi, proestuji jménem svým i
ménem několika zná-'
ných, kteří mi za včerejek a dnešek telefonovai, proti anketě "10 otazúků". . .
J e to anketa naprosto
íeuvážená. Byla by snad
:ábavnou hříčkou, kdy?y na některé z těch de;eti otázek odpovídali
¡pisovatelé při volné zá)avě na Dobříši nebo v
•edakci, ale klást veřejíě takové otázky spisovatelům na konci nepříiš úspěšného roku a zá:oveň na prahu velkých
idálostí politických a
íospodářských, musí mít
íesporně vliv na mínění
5 tom, čím spisovatelé
:ijí a oč se zajímají. . .
Zasmušilý stařík doial, že redakci Literárlích novin se "podařilo
¡diskreditovat především
:eské spisovatele".
Literární noviny zcela
rozumně celý nářek o:iskly a v jednom z dalších čísel se k otázce ancet vrátily. Věcně poznamenaly, že Kaplického
lájezd se dotýká "otázcy spisovatelské cti, odDovědnosti a schopnosti
lurhoru".

V E L V Y S L A N E C T V Í VELMOCÍ
Vláda ČSSR se souhlasem vlády Lucemburského velkovévodství se rozhodla vzhledem k
současnému významu vzájemných styků povýšit čs. vyslanectví v Lucembursku na ívelvyslanectvi. V souvislosti s tím jmenoval president
republiky s. A. Novotný dosavadního vyslance inž. Miloslava Šustala mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČSSR v Lucembursku.
Práce, Praha, 19. ledna 1966

ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V MELBOURNE
Vás

srdečně

MATĚJSKOU

zve

na

ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu dne 26. února 1966
v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE — B O H A T Á TOMBOLA
K tanci h r a j e orchestr kapelníka A. Vyhnala
Vstupné $ 2

Začátek v 8.30 h., konec v 1.30 h.

Rezervování míst: telefon 48-7723 nebo 379-2156

JDylo vsak jisté, ze tarr
"nahoře" se zalíbenín
vyslechli jeremiádu nac
úpadkem mravů ve sva
zech umělců.
Časopis "Život strany"
si stěžoval na "nedostat
ky v působení některýcl
kulturních
časopisů"
které "stále trvají,
pt
případě se projevují •
nové podobě".
Proti nim dával z;
příklad články
Tauf
ra, Fojtíka, Mňačka a j
a vypnul se k barokm
spjatým
souvětím,
nichž se zřídka kdo vy
zná:
"Nejvážnější
problé
my v oblasti kulturn
publicistiky trvají, že j
v ní třeba dovést do kon
ce boj o pozitivní řešen
současných otázek, kter
strana vytyčila před ce
lou společností a k je
jichž řešení otevřela ši
roký prostor.
Strana p o d p o r u j e zá
měr redakcí kulturnícl
časopisů, které spatřuj
jeden ze svých hlavnícl
úkolů v boji proti dog
matismu a konzervatis
mu.
J e však nutné znovi
opakovat, že si tento bo
nelze představovat jak'
holou negaci minulýcl
let a chyb tohoto období
ale současně a hlavně ja
ko úsilí o pozitivní řeše
ní současných i perspek
tivních problémů."
Což je zcela obyčejn'
dialektický
protimluv
protismysl.
vn
CTĚTE
EXILOVÝ
TISK
Odebírají všichni vaši
čs. přátelé Hlas domova?

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

isTXHRPA

573 Hampton St.
Hampton, S. 7

Optical Service

ZE

Telefon 98-5756

DNE NA

Í5. 1. Novým indickým
ministerským předsedou
;e stala Indira Gandhi,
icera bývalého ministerského předsedy Néhrúa.
Í6. 1. Sankce Rhodésie
stála Británii do konce
minulého roku více než 1
milión liber.
Í7. 1. V Jižní Koreji byla
zjištěna infiltrace komunistických agentů ze Severní Koreje. Jihokorejské orgány se domnívají,
ze se komunisté snaží vyvolat nepokoje podobné
akcím v jižním Vietnamu.
28. 1. Mexický president
Diaz Ordaz navštívil státy střední Ameriky, jimž
přislíbil pomoc v rámci
plánovaného
společného
trhu pro střední Ameriku.
29. 1. Ghanská policie
zatkla v posledních týdnech několik .vysokých
důstojníků pro přípravu
svržení presidenta Nkhrumaha.
- Sovětský tisk obvinil
Novozélanďana Sira Edmunda Hillara ze špionáže, kterou prý provádě]
během svého výstupu ns
Mount Everest.
1. 2. Americké letectvc
zahájilo
bombardován:
vojenských
objektů v
severním Vietnamu.
2. 2. Filipíny vyšlou dc
jižního Vietnamu vojenské jednotky v síle 2.00C
mužů.

:
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— Indonéský
náčelníl
štábu Suharto prohlásil
že Indonésie opět zostř
konfrontaci Malajsie.
3. 2. Bezpečnostní výboi
Spojených národů přija!
návrh Spojených států
aby byla otázka Vietnami
projednána ve Spojenýcl
národech. Pro americkj
návrh hlasovalo 9 delegá
tů, proti Sovětský svaz
Bulharsko a Francie.
4. 2. Po čtyřech nezdaře
ných pokusech podařilo s<
sovětské raketě hladki
přistání na měsíci.

MONTÉRY
Přijmeme několik zkušených montérů k opravám
benzínových a dieselových
motorů
traktorů a forkliftů
částečná znalost
angličtiny nutná
Úspěšní žadatelé dostanou
výborný plat a příznivé
pracovní podmínky, jakož
i možnost (po zkušební
době) být u nás pensijně
pojištěni
Podrobnosti sdělí:
od 8 do 4.30 hod.
Service Department,

William Adams
Tractors P/L.
1686 Dandenong Road
C 1 a y t o n , Vic.
Telefon: 544-6200

KNIHY, KTERÉ SE DOMA JIŽ NETISKNOU,
dostanete stále prostřednictvím Svobodné čs. knižní služby v Londýně. Díla Macharova, Dykova,
Medkova, samozřejmě Masarykova, Benešova;
slavné Čapkovy Hovory s T. G. Masarykem (vázané, s portretem TGM, pouze 7 š); velký výběr
děl historických, básně, literatura náboženská,
učebnice jazyků, slovníky apod. Máme stovky
' klasických anglických děl o ČSR; ilustrovaná díla
apod. Napište si o seznamy tisíců titulů, jež máme
na skladě. Dobré knihy kupujeme po celém světě
- jen ne v ČS(S)R. Máme též velký výběr pravých Hollarových rytin.
SVOBODNA ČS. KNIŽNÍ SLUŽBA
(zřízená při týdeníku ČECHOSLOVÁK) - SČKS,
4. Holland Rd., London W. 14, G. B.
Telegramy: TRUTHINFO, telef. EMPress 8252,
8253 (noční spojení: Fremantle 9410)

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE VŠEHO DRUHU I
kanalizaci, všechny speciální práce
S
odborně provádí

JIŘÍ L U C K Ý
(Lic. M. M. B. W.)
4 Edna Gve., East Coburgr, Vic.
Telefon: 36-1546

/-
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ČESaSLOVENSKO
— Ammfri Novotný a Jiří Heasšyeíi
byli ve
dsecs. 19. a 20. ledna v
Mosbrě. V úředním komasífcé se říká, že si s
prsdsSaYiíeli
Sovětského
svazu vyměnili názory na
nejaáležiiější otázky současné mezinárodní politiky. Šlo pravděpodobně o
zvýšení vojenské pomoci
Severnímu- Vietnamu.
— Od 1. dubna tr. mají
být ve dvou podnicích
státních lesů zatím jen
experimentálně ověřovány zásady nové soustavy
řízeni Nová soustava by
se pak mohla uplatnit vcelém lesním hospodářství až od 1. ledna 1968.
— Hned na začátku ledna
se opět rozlila voda z řeky Dyje na okolní území.
Stovky hektarů polí a luk
jsou pod vodou.
— Na Slovensku nyní vychází 12 deníků. Jednorázový denní náklad novin,
na Slovensku dosahuje
téměř 1 milión výtisků.
— Podle zákona č. 18/162
Sb., vyhláška č. 110/1965
Sb. jsou všechny knihovny jednotné soustavy, jiné instituce, orgány a úřady povinny hlásit každé trvalé nabytí zahraniční literatury a to v českých zemích Státní knihovně ČSSR a na Slovensku Universitní knihovně
v Bratislavě.
— V ČSSR se odbývaly
opět trapné frašky: ve
dnech 7. a 8. ledna zasedal v Praze ústřední výbor Čs. strany lidové,
který se usnesl, aby byla
věnována "zvláštní pozornost závazkové kampani vyhlášené na počest
XIII. sjezdu KSČ celostranickou konferencí ČSL."
a "schválil pokyny pro
zajištění politické kkmpaně ke XIII. sjezdu KSČ v
organizacích a mezi členstvem ČSL". Podobná usnesení učinil ÚV Čs.
strany socialistické. Její
předseda dr. A. Neuman
je doprovodil proslovem,
v němž řekl:
"Vedoucí
síla naší společnosti, KSČ,
která se ve své činnosti
opírá o vědecký základ
poznání, o vědecký socialismus, je nutně tím centrem, kolem něhož se soustřeďují a budou i nadále soustřeďovat ostatní
progresivní síly našich národů, aby těchto cílů a
perspektiv bylo dosaženo".
Ústřední
výbory
Strany slobody a Strany
slovenské obrody učinily
tatáž usnesení, jen s tím
rozdílem, že byla přednesena slovensky.
— Podle RP působí v současné době převážně na
vysokých školách 13 rozvojových zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky
přes 110 pedagogů, vyslaných tam z ČSSR.
— Na Slovensku je nyní
17 vysokých škol s 35 fakultami, na nichž studuje
48.000 posluchačů. Přesto
ještě chybí inteligence.
Např. z celkového počtu
odborníků pracujících ve
slovenských
průmyslových závodech má jen
13% vysokoškolské a necelých 13% středoškolské
vzdělání.

VE

— Senát okresního soudu
v Bruntále odsoudil 10.
ledna pro rozšiřování poplašných zpráv'- 421etého
Horymíra Bartoše z Krnova na 1\ roku a 431etou
Elenu Alexovou z Rymavské Soboty na 9 měsíců
vězení nepodmínečně. Oba
prý znepokojovali obyvatele nesmyslnými zvěstmi
o tom, že satan připravuje hříšnému lidstvu zkázu světa, před níž budou
zachráněni pouze Svědci
Jehovovi. Tato sekta je v
ČSSR, zakázána.
— V Praze zemřel ve věku 74 let zakladatel čs.
embryologie MUDr. Z.
Frankenberger,
bývalý,
přednosta Embryologiekého ústavu fakulty všeobecného lékařství Karlovy university.
— Od 1. ledna byly zvýšeny platy čs. lékařům,
které však i poté zůstávají ve srovnání s platy
jiných zaměstnanců velmi 'nízké. Tak senkundární lékař v nemocnici dostává 1.250 až 1.600 Kčs
měsíčně, lékař v hygienicko - epidemiologických
stanicích 1.300 až 1.600
Kčs. Obvodní lékař a lékař samostatně pracující
ve středisku má plat 1.400
až 1.750 Kčs.
— Cukrovary měly loni v
plánu, že vykoupí 7,740.
000 tun cukrovky, vykoupily však jen "5,250.000
tun. Celostátní průměrný
výnos byl 272.5 c/ha místo
předpokládaných
324.5 c/ha.
— Pod vedením ministra
spravedlnosti dr. A. Neumana dlela na Kubě delegace čs. právníků.
— Na návštěvu Československa přijel skladatel
Rudolf Friml, který se
zúčastnil 26. ledna koncertu jeho skladeb v
Ostravě.
•— RP oznámilo, že vláda
udělila Anně Slánské k
jejím
65. narozeninám
čestný titul "zasloužilá
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učitelka" za dlouholetou
pedagogickou a politickoorganizační činnost.
— Zemědělské noviny
otiskly v r. 1964 4.647
seznamovacích
inzerátů,
na které došlo 89.160 nabídek. .Za | roku 1965,
kdy část seznamovací inzerce už odčerpaly jiné
časopisy, odpovědělo na
asi 3.000 inzerátů 43.360
lidí. Na inzeráty žen docházelo 20 až 300 nabídek, zatímco na inzeráty
mužů 1 až 100 nabídek.
— Časopis Knižní kultura, který začal vycházet
před 2 lety, zanikl.
— Od 1. ledna byly též
zvýšeny platy, -učitelů na
vysokých školách. Odborný instruktor nyní dostává 1.250 až 2.000 Kčs měsíčně, lektor 1.400 - 2.300,
asistent 1.400 až 1.550,
odborný asistent 1.800 až
2.500, docent bez vědecké
hodnosti 2.700 až 3.100,
docent kandidát věd 3.000
až 3.400, zást. profesora
3.400 až 3.800, profesor
bez věd. hodnosti 3.600 až
4.400, profesor doktor věd
4.100 až 4.900 Kčs.
— Za posledních 10 let
se přistěhovalo do Prahy
42.000 osob. Od roku 1950
se přestěhovalo ze Slovenska do českých zemí 363.
000 a opačným směrem
232.000 osob.
— Dne 19. ledna zemřel
v Praze ve věku 58 let
spisovatel Jan Noha a 20.
ledna v Brně ve věku 60
let prof. dr. Ferdinand
Herčík, ředitel biofyzikálního ústavu ČSAV. Byl
též místopředsedou rady
guvernérů při Mezinárodní atomové agentuře ve
Vídni.
— Dne 30. 12. zavraždil
neznámý pachatel 52-1.
jurského faráře, spisovatele Jozefa E. Cubínka.
— Po skončení "My Fair
Lady" uvedlo karlínské
divadlo muzikál Cole Portera "Kankán".
FEC/H

-3Viada se radila o hospodarskýh problemech

Změny jsou nutné
V e dnech 13. až 15. ledna se konala v Praze porada zástupců čs. vlády
s generálními řediteli výrobních hospodářských jednotek průmyslu, stavebnictví, dopravy a obchodu. Jednání řídil ministerský předseda Lenárt a
zúčastnili se místopředsedové vlády, ministři, vedoucí tajemníci KŠČ, předsedové parlamentních výborů, pověřenci Slovenské národní rady, zástupci
URO atd. U ž obsazení této porady dokazuje, že důvody k jejímu svolání
se musely zdát režimu hodně závažné.
Oficielně bylo oznámeno, že "v popředí pozornosti stály otázky celkového zvýšení efektivnosti výroby, problémy investiční výstavby a zajištění úkolů vnitřního a zahraničního obchodu."
N a p o r a d ě se m l u v i l o úkoly velké a všeobecné. sledku toho
nemůžeme
3 urychleném zavedení
zákazníků objedNikde však
nebyla části
í o v ý c h p r i n c i p ů řízení a zpráva o tom, co žene návky vybavit, přestože
/ této
s o u v i s l o s t i i o čs. národohospodáře a jsme katalogy
rozeslali
Dotřebě ú p r a v y
n ě k t e - konečně i politiky- k jen do tří krajů. Cháperých z a s t a r a l ý c h
p r á v - přesvědčení,
že
jsou me, že je nesprávné neních p ř e d p i s ů
z e j m é n a změny v čs. hospodář- uspokojit přání zákazní/ o b l a s t i i n v e s t i č n í vý- ském
životě
naprosto ků, ale v současné době
stavby a
o d b ě r a t e l s k o - nutné, nemá-li dojít k to nemůžeme řešit jinak,
iodavatelských
v z t a h ů , většímu hospodářskému než že v příštím kataloi z d ů r a z ň o v a l a se n u t - krachu. To spíše napoví gu Jaro-léto 1966 pokud
nost b u d o v a t n o v é p o d - zprávy drobné, zdánlivě možno vyřadíme část neniky a n o v é s t a v b y j e n málo významné,
které dostatkového zboží z nat e h d y , k d y ž n e n í m o ž n á proniknou na veřejnost. bídky. Přesto však musímodernizace
a
r e k o n - Všimněme si namátkou me počítat s tím, že i v
s t r u k c e s t á v a j í c í c h p r o - některých z nich, jak je letošním roc e bude část
hozů a z á v o d ů a j e n v uveřejnily čs. časopisy v objednávek zákazníkům
p ř í p a d ě , b u d e - l i • p r o k á - minulých týdnech.
vrácena . . ."
zána j e j i c h v y s o k á spoTentýž časopis píše 6.
Nedostatek zboží
lečenská p r o s p ě š n o s t .
ledna
o
nedostatku
P o u k a z o v a l o se n a to,
jaký vliv m á m í t t r h n a
výrobní podniky, n a potřebu odstranění různých
'administrativních
zás r a n " aj.

Tak

třebas

obchodní

:editel oborového podíiku Obchodní domy v
3ratislavě Július Klinent, který řídí zásilkový prodej zboží, vysvětuje v Zemědělských noPracovníci zahraničnívinách
ze 4. ledna tr. na
ho o b c h o d u z d ů r a z ň o v a iříve uveřejněnou stížli n e z b y t n o s t
včasného
íost:
plnění a
překračování
dodávek p r o vývoz ve
". . . Naše zásoby se
s j e d n a n é m d r u h u a kva- jrzy vyčerpaly,
snaha
Litě, j i n í p r u ž n é v y u ž í v á - íabezpečit další zboží ve
ní e k o n o m i c k ý c h n á s t r o - /ýrobě nenašla odezvu a
j ů o p e r a t i v n í p o v a h y v /ýrobci nejsou s to dos o u l a d u s d a n ý m o b d o - lat nám
navíc velké
b í m a t d . Z k r á t k a v e s m ě s množství výrobků. V dů-

Nekrolog
Dne 17. ledna zemřela náhle v Bratislavě
ve věku 49 roků přední slovenská režisérka dr.
Magda H . Lokvencová. Delší posmrtnou vzpomínku jí věnovala Katarína Hrabovská v časopise Kultůrny život z 21. ledna tr. Píše zejména o utrpení Magdy H . Lokvencové, která podle
obsahu článku byla zřejmě manželkou dr. Gustava Husáká. Hrabovská to sice neříká přímo,
ale píše o zesnulé jako o Magdě Husákové, ženě předního politického činitele, které bylo zazlíváno, že se jako taková ''zahazuje s divadlem".
Dále se zmiňuje Hrabovská o "zásahu zvenčí a zlomu", který měl za následek, že Magda
Husáková byla odsunuta na mfeto korespondentky ve Slovenském muzeu. Pečovala o dva
syny sama a žila v nouzi hmotné i duchovní,
(žila v izolaci. Akceptovala tento úděl hrdě a
našla čas, aby napsala učebnici metody Stanislavského.
D o divadla se vrátila později jako Magda
H . Lokvencová. Neměla výběr, dostala se jen
do Košic a ne zpět do Bratislavy. Pracovala
tam za horších podmínek, ale měla skvělé úspěchy. Teprve později pracejvala na Nové scéně
v Bratislavě. V závěru kritizuje Hrabovská ostře,

že Lokvencové nebyla dána příležitost "velké
umělecké rehabilitace" a končí:
"Odešla jako velkorysý a velkodušný věřitel,
zůstáváme tu s hainbou věčných dlužníků . . . Po
kolikáté?"
Typický je krátký nekrolog, který otisklo 19.
ledna Rudé právo:
"Magda H . Lokvencová zemřela. Odchod je
o to bolestnější, že právě v minulých divadelních sezónách začala (!-pr.) svými divadelními
režiemi naplňovat ty největší naděje, vkládané
do jejího talentu.. . Jenom na krátkou dobu
přerušila službu u divadla. Ale i v té době si
našla příležitost, aby slovenskému divadelnictví
pomáhala v divadelním oddělení Slovenského
m u z e a . . . Smrt přerušila ji dříve, něž jí mohla
společnost po zásluze vyslovit dík a uznání za
závažnou pomoc při rozvíjení slovenské divadelní kultury.",
Tedy ani slovo o tom, že šlo o bývaloú manželku dr. G. Husáka, která v době jeho procesu a uvěznění byla též pronásledována. Její
degradace na úřednici Slovenského muzea se
prezentuje jako významná činnost a pouze závěr
noticky poněkud naisvědčuje špatnému svědomí.
FEC

pneumatik:

. . Dochází k těm
dramatickým
situacím,
že jakmile dostane prodejna příděl pneumatik,
okamžitě jsou vyprodány a mnoho
zájemců
zůstane
neuspokojeno.
Hledat viníka v této nepříznivé situaci znamená, jak se zdá, pohybovat se v začarovaném
kruhu. Každá ze složek,
která se podílí na tom,
aby se pneumatika objevila na pultě prodejny
a odtud u spotřebitele,
dokáže zdůvodnit, že na
kalamitě nenese vinu.
Ano, oni "plní plán".
Kdo však tohle plánoval? : . . »
Neony nezáří
Jak Lidová demokracie, tak Mladá fronta píší 12. ledna o pražských
neonech. Dovídáme se,
že je jich v Praze asi
3.000 (což je, mimochodem, hrozné málo), z
nich však že velká část
nesvítí vůbec nebo svítí
jen částečně. V ČSSR
se potřebné materiály a
žebříky nevyrábějí a n a
nákup v zahraničí nemá
závod " N e o n " prostředky. Zásluhu na tom, že
nějaké neóny čs. podniků vůbec ještě svítí, má
prý čs. agentura " M a d e
in Publicity", zabývající
se propagací
zahraničních výrobků v ČSSR.
U v á d í se současně, že v
ulicích hlavního města
letos přibudou neónové
(Pokračování na str. 7)
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ZLOBÍ VÁS OČI ?
Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A l

OPTO

•Capitol House, 109 Swanston St.
M E L B O U R N E (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech telegraficky
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Politika se občas zaposlouchá do toho, co říkají básnici

Kulturní horečka v Americe
Tak jako zachvátila Spojené státy v 19. století zlatá horečka, která přitáhla z Evropy a táhla
z východu země na západ zástupy zlatokopů, zálesáků, kovbojů, dobrodruhů, karbaníků a šerifů,
tak ji zachvátilo v dnešních dnech něco, co lze na zívat horečkou kulturní. Američané vydali za loňský rok ze svých soukromých kapes na kulturu a umění 4 miliardy dolarů a počítá se, že v roce 1970
stoupne tato obrovská částka na 7 miliard dolarů. Za posledních 7 let vzrostla vydání na kulturní
spotřebu o 130% a činí víc jak dvakrát tolik než vydání na rekreaci a šestkrát vít než vstupné na
sportovní utkání všeho druhu. V Americe jsou ovšem také fronty při nákupu lístků na sportovní
zápasy, hlavně na baseball, ále daleko běžnější a stále větší jsou fronty při nákupu lístků do divadel a koncertů, větší zájem se projevuje o různé výstavy, knihy atd.

v ml amerického vývoje
fe "velkému
společens ví". Píše doslova:
" H n u t í za občanská
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVANÍ DO CIZINY
p fáva černochů a MíroTam, kde se platné podmínky pro individuální
cesty do socialistických zemí osvědčily, budou zav ý sbor na sebe soustřechovány. Cestovním dokladem pro tyto cesty nadác ily idealismus mládeže,
le zůstává cestovní příloha k občanskému průkazu,
| řipustíme-li, že otcové
která na rozdíl od dosavadní praxe bude platná tři
a matky této idealisticky
roky, přičemž pro cesty do Maďarska a Bulharska
mládeže mají
bude vybavená výjezdní doložkou platnou taktéž
2 mícené
tři r o k y . . . Neomezený příděl deviz do socialisticr avzdory materiální prokých zemí je další změnou. Státní banka českoslonesmrtelné
s seritě také
venská je bude prodávat bez omezení výše přídělu.
uše
a
že
taky
dovedou
c
Jde především o turistické cesty do Maďarska a Bulpak jejich dnešní
s lít,
harska i o individuální cesty k příbuzným, přátelům a známým do ostatních socialistických zemí s
2 íjem o umění, hudbu,
výjimkou Jugoslávie . . . Cesty do západních států
J nihy a divadlo je něco
budou nadále uskutečňovány prostřednictvím cestovc aleko víc než jenom móních kajnceláří Čedoku a jako individuální cesty k
a nebo únik z praktičc
nejbližším příbuzným. Přednost bude dávána organij osti každodenního amezovaným zájezdům. Ani letos nelze očekávat uvol.ckého života . . . Možnění individuálního cestování do kapitalistických
t
států. Přestože na tyto cesty bylo uvolněno 6 miliónů
i á, že se v Americe stadevizových korun, bude uspokojeno jen asi 100.000
i e z umění kus nábytku,
občanů.
Lidová demokracie, 22. ledna 1966
i ástroj nebo měřítko soTREST ZA NAKUP ČS. KORUN V CIZINĚ
iálního postavení. MožPřed senátem obvodního soudu pro Prahu 1 se
c
11. ledna odpovídal rakouský státní příslušník Joj á však, že se tu naopak
han Bitzan, bývalý obchodní zástupce, nyní důchodc ostane kultura do docece z V í d n ě . . . Při cestě do Československa dne 26.
] i nových poloh ne naříjna 1965 zatajil při celní prohlídce 40.000 Kčs v tuzdory tomu, že je mazemské měně, které získal směnou za šilinky v něMasová spotřeba a vy- 1 Dvá, nýbrž právě proto,
kolika vídeňských bankách. Chtěl za ně koupit motorový čiun. Čs. devizovému hospodářství způsobil ;oké příjmy, které z to- * e je masová. Jak to naškodu. Byi odsouzen k peněžitému trestu 20.000 Kčs a 10 plynou, tvůrcům umě- j onec dopadne,
nikdo
v případě nedobytnosti k 6 měsícům odnětí svobo- lí, zkorumpují prý na- .nes neví - a to už samo
dy. Částka 40.000 Kčs propadá ve prospěch státu. konec umělce podobně sobě je potěšující zjišSoučasně byl vyhoštěn z území Československa.
když trochu jinak.-, ja- :ní
Rudé právo, 12. ledna 1966
1
ío ' zkorumpovala tvůrčí
ÚBYTEK PRACOVNÍKŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Někdy se též tvrdí, že
Od roku 1948 do roku 1963 odešlo ze zemědělství iuchy v komunistických
961.000 trvale činných pracovníků. Za stejné období itátech poplatnost ko- 1 listrovská díla - plátna,
dostalo zemědělství strojové investice v hodnotě 19,7 nunistické ideologii ne- : ochy, básně, romány a
miliardy korun... I přes to, že se v letech 1963; ymfonie - mohou vznik1955 podařilo zmírnit odliv pracovních sil, odchází 3o straně. U s t u p u j e-li se 1
ročně ze zemědělství ještě kolem 28.000 pracovníků. látlaku nebo svodu, u- out jeri když je tvůrci
ima, když má hlad, neRudé právo, 21. ledna 1966 nění se prodává nebo '
iělá jen za účelem získá- 1 lá na činži a tvoří v
POLOAUTOMATICKÉ TELEFONICKÉ SPOJENÍ
S MOSKVOU
lí živobytí. Umění prý j odkroví. Úspěch prý
Mezi Praihóu a Moskvou se 13. ledna odpoledne jřestalo být účelem a sta- orumpuje. T o j e někdy
poprvé uskutečnilo poloautomatické mezistátní tele1 >ravda. Naproti tomu je
fonické spojení prostřednictvím čs. poloautomatické o se jen nástrojem.
šak známo, že celá řada
mezinárodní telefonní ústředny MN 60, kterou vyD
r
u
h
ý
názor
je
opti,
.ej
větších mistrovských
rábí n. p. Tesla . . . Skýtá možnost zavést v budoucnu plně automatizovaný provoz. Spojení navázala nistický. Vystavit masy , [ěl - od středověku až
telefonistka v pražské mezinárodní ústředně přímou idí uměleckému zážitku ; io dnešní dobu - vznikla
volbou moskevského účastníka. - SSSR je pátou zemí, lejenom prý zušlechťu- : a vydatné podpory mes ní? máme podobné spojení. Spojení tohoto druhu ¡e duši, ale zbystřuje a enášů.
již máme s NDR, Rakouskem, Švýcarskem a Polskem.
:říbí vkus. S poznáním
S dalšími evropskými zeměmi se o něm jedná.
Různým umělcům n a
D r i c h á z í ocenění a nakb- (
[vorech královských se
Rudé právo, 14. ledna 1966
nec i schopnost rozlišo- istě nedařilo
špatně,
PŘESUNY CIKANÚ
vat.
íembrandt maloval stejJeště letos zahájí sociologický ústav ČSAV výzkum
žiyota Cikánů v našich zemích... Výzkum potrvá
Profesor Robert La- lě mistrovsky, když žil
do r. 1968. Týká se asi 160.000 Cikánů, žijících ve cachman napsal, že ame- • bídě, jako tehdy, kdy
více než 1.300 cikánských osadách na Slovensku a
přibližně 60.000 Cikánů, usedlých většinou rozptý- I rická kulturní horečka tiěl nadbytek. Tolstoj
leně hlavně v pohraničních oblastech českých kra- je prostě průvodním zje- >yl bohat a jen uměle si
j ů . . . Budou nezbytné přesuny Cikánů ják mezi
jednotivými slovenskými kraji, tak i do českých okreneochota přijímat je mezi sebe. Rady MNV se
sů. Většina slovenských okresů již začala vykupovat
ipř. usnášejí neprodat cikánské rodině v obci pocikánské chatrče a. rušit osady. V okrese Rimavská
:mek, na kterém si chce za; poctivě vydělané peníSobota jich loni odkoupili 200, v okrese Zvolen zru: vybudovat domek a nově v něm žít. Raději povošili za tři roky přes deset osad. Cikáni sé stěhují do
ijí stavby nových domků ve starých cikánských
starších rodinných domků, někteří si našetřili na
;aidách nebo v jejich těsném sousedství - a tím vznistavbu nových nebo jsou členy stavebních bytových
ijí zase nové cikánské osady s většinou nevýhod
družstev.
Zemědělské noviny, 13. ledna 1966
jvodníhb prostředí. I v nových podmínkách Češích zemí se stává, že nájemníci domovních bloků
JEŠTĚ O CIKANECH
: obracejí s "kolektivními peticemi" na "příslušná
Mnoho našich lidí se dívá na cikánské obyvatellíšta" a odmítají mezi sebe přijmout jokoukoli cistvo jako na lidi bezcharakterní, se zločineckými
mskou rodinu.
Kulturní tvorba, 6. ledna 1966
sklony. Proto ta všeobecně rozšířená nedůvěra k nim

Záběry z čs. t i s k u
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Jsou různé názory na
d, jaký vliv má masoost kulturní
spotřeby
a kvalitu kultury a uíění a na ty, kdo je tvoí. Jedni tvrdí, že zvýšeý "lidový" zájem kularu profanuje, splošťuJ e a korumpuje. K nejyšší kultuře má prý teď
iřís.tup kdekdo. Provádí
e imitace kultury asi
ak, jako se imitují módií předměty. Mnozí proevují o kulturu povrchlí zájem z nudy. Příliš
m o h o Američanů už
>rý má vše, po čem tóuí a neví, co dále nakou>it. Tak si opatří třebas
lějakou reprodukci Pi:assa, které vůbec nero:umí. Jiní se jdou podí'at na vzácného Rembandta ze zájmu o cenu
>brazu, ne ze zájmu o
I
imění.

L nátlak zdola, nikoliv
i příkaz shora, tvůrčí
nělce až k nejvyšším
íčkám finančního žeb-ku. Autor " H r o z n ů
íěvu" Steinbeck žije
epychově, rovněž Ab:e, Arthur Miller a jiní
DU velmi zámožní.
N e j d e ovšem jen o
r ateriální stránku umělc iva postavení, jde i o
j ho společenský a polia
t :ký vliv. Spisovatel
[ isník může být buď do£ la mimo politiku nebo
i istrojem politiky nebo
jím spolutvůrcem.
Fakt je, že vzrůst vše- J
obecného vzdělání, vyšší
N a památném sjezdu
životní standard a víc ; . spisovatelů v roce
volného času vytvořily
>56 mluvil František
všude na světě podmiň- ] [rubín o české poesii
<y, v nichž se daří tvůr- j ko o Mallarméově lačím umělcům lépe než v ] íti, která dokonává meminulosti. V komunistic- . ledovci, protože nekých zemích se ovšem' , ůže uvolnit křídlo zadaří skutečně výtečně , rzlé v ledů.
Hrubín
jen několika vyvoleným, • h d y řekl, že česká poekteří jsou poplatní pří- , e uvízla mezi ledovci
kazu strany.
alinismu a to ne jako
buť, nýbrž jako štvaV demokratických stáli,
uřícená laň.
tech
vynesla
masová :
Pokračování na str. 6)
spotřeba kultury, tedy
vytvářel
kolem
sebe
svzduší chudoby. Dostoevský byl chudým psan:em, zatímco Goethe nejo Marcel Proust tvořili
T plném hmotném zabezječení.
Wolker tvořil
sod tíhou proletářské tujerkulosy, kdežto Nezval
Dod tíhou vlastní blahojytné živé váhy. Co je
vlastním jádrem tvůrci
:innosti, je prostě velké
mystérium. J e těžké procázat, zda této činnosti
D o m á h á víc mizerie než
comfort.

t
i
i
f
i
1
j
1
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NEDOVOLENÉ PO DOVOLENÉ
JIŘINA ZACPALOVA
Když jsme se vrátili z dovolené, byl dům v našem sousedství konečně prodán. Zmizela tabule s
rudými písmenami a rozprašovače křísily trávu na
tenisovém dvorci, dělícím naše zahrady. Potěšilo mě
to, protože nemám ráda prázdné domy. Připomínají
mně války, loučení a špatné detektivní romány.
Během dopoledne zastavila v sousedství dvě auta a
později přivál východní vítr až do mé kuchyně úryvky klavírní hudby. Jinak jsem kolem domu nikoho
neviděla.
Po obědě přiběhla sousedka z druhé strany. Ani
nebyla zvědavá na zážitky z naší dovolené a hned
spustila:
"Nezdržím se dlouho, jen co do sebe vhodím šálek kávy. Musím tě varovat. Všimla sis té ženské, .
co koupila dům vedle? Hrůza, úplná spoušť. Nějaká Novoaustralanka."
Ani se nezačervenala, jen naprázdno polkla a jela
dál: "Nic ve zlém - vy jste už vlastně jako jedni
z nás - ale ona, však uvidíš. Jen si dávej pozor, kolik aut se tam vystřídá, každou noc tam parkuje
jiné. Ona nic nedělá, jen na klavír brnká, ale vystrojená chodí jako modelka. Tak to ti dá rozum, odkud bere peníze. Ale už jsme si řekli, že to tak nenecháme. J e to ulice a čtvrť vlivných lidí, samé
lepší rodiny. Jakýpak příklad by to měly naše dospívající dcery? Ženská si nikoho nevšimne, nikoho z
nás ani na čaj nepozvala, tak jsme se dohodly, že
požádáme tebe, abys ji navštívila. Možná, že si lépe
porozumíte. A důkladně jí řekni, že buďto bude žít
způsobem, který by nepohoršoval veřejnost, nebo
se postaráme, aby odtud musela odejít."
Byla jsem z toho poslání celá vyjevená a při praní jsem úsilovně přemýšlela: být či nebýt poslicí
morálky? Pak jsem si řekla, nač si pálit prsty, ono
to snad časem samo utichne.
Ale už příští hodina mě vyvedla z planých nadějí.. Přišel mě navštívit sám pan Henley-Smith, pán
činný v několika rodičovských sdruženích, kostel-
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Helena Hodačová; Zpožděný vlak do Paříže. Čs. spisovatel, Praha, 1965

ZARIKAVANl

V e t a za v e t u

KAREL Š I K T A N C

Nikdo už neodvyprávi její vtipy, její fantazie a její dobu, protože to byla
právě ona, která je sevřela svou bujnou individualitou. Vyprávění podtrhl
alkohol, alkohol, který pila ze začátku jistě jen proto, že jí dodal nebojácnost, že jí dodal čilou jasnost al mozek se jí zdál v takovém okamžiku ještě
schopnější, že chrlila bez bázně ještě |víc takových soterií a přátelé tleskali
a ona byla tím gatninem v sukních třicátých let, který určoval ženskou módu vtipu celé a v a n t g a r d y . . . A její já, i když se už změnila každá buňka
jejího t ě H když ji čas prohnětl z podoby do podoby, přece jen zůstávalo
jediným pojítkem s minulostí á její paměť byla plátnem, na kterém si mohla
kdykoliv pustit film života. Adéla ho ted' pouštěla jistě často, příliš často,
a osvětlovala střepy pokaždé z jiné strany, vystrojila se jinými náhodami,
a tak každou epizodu života mohla spatřit z několika stran, rozloženou v
protichůdné pocity a obrazce, v kubistickou malbu. A svoje milence, o nichž
vyprájvěla s nadšením, viděla Adéla vždycky hned několikrát. Jednou skrze
prizma lásky, alnebo alespoň skrze vášnivou erotiku, jindy je polepila kavárenským cynismem a pak na nich nezůstalo nic, docela nic, jen mechanická
hra.
(str. 19)

let vyprávěččin milý, se
kterým se však rozešla
už před válkou, protože
se nedokázala ztotožnit
s jeho
komunistickým
přesvědčením . . . Po válce pak se s ním setkala
už jen jako s člověkem,
který je jí citově cizí,
protože v letech kultu
zřejmě už také přivykl
životu pasivně přizpůsobivého, řadového stranického
funkcionáře,
posléze však přece neunikl vyšetřování a zatčení."

Tak tohle
všechno
Adéla dělala a Helena
Hodačová o tom vypráví na 95 útlých stránkách, žel, nestručnými
slovy.

Asi jsem musel
skočit stránku.

která
(na str. 43)
ji
"chytla do náruče, políbila mě na ústa a řekla:
"No, páni, víte, jak má
ta holka měkkou hubu?
Víte to?" Já jsem nějak
Adéla byla sice fešan- pochopila, proč ji Petr
da, ale i vypravěčka ne- m i l o v a l . . . "
To bylo na sjezdu spiní k zahození: "Ale ani
já jsem se necítila chu- sovatelů, a jak tak koudou příbuznou.
Měla kala na Adélu, tak si
jsem kolem sebe svoje vzpomněla na Petra, ale
ctitele, věděla jsem, že "vzpomínka byla už matjsem také dobře obleče- ná a jako ztracená".
ná, sice ještě v šatech z
Ono totiž: "Mezitím,
válečné látky, ale jejich co zemřel Petr, událo se
střih hodila na trh Pa- tolik věcí, válka byla
říž v tom bujarém létě. skončena, na Hirošimu
Diplom jsem měla za padla atomoyá puma a
kloboukem, a to jen zvy- my jsme předtím vlastně
šovalo moje
sebevědo- nevěděli nic o atomech.
mí . .
(Str. 42).
Byl mír, a mír byl na

závisti a s určitým přáním dobra."
Petr
byl podzemní
pracovník a byl to jediný hrdina, kterého vypravěčka poznala. Pročež zahynul v koncentráku. D o jisté míry to byla zbabělost, neboť po
válce by mu bylo čeliti
jak Adéle, tak vypravěčce. O tom, která z hrdinek více kejhá, musí rozhodnout trpělivý čtenář.
Je to rozhodně fotofiniš.

D o rozpaků mne přivedla kritika "Zpožděného vlaku" v československém Plamenu (1065), kde jsem se dočetl,
že v knížce se vyskytuje
i nějaký Štěpán:
"•A druhý, Štěpán,
Navíc podepřela autor- všech těch obličejích,
čino sebevědomí i Adéla, které se tu sešly, mír bez kdysi za studentských

BOHU

pře-

Adéla je však bezesporu zlatou hřivnou novelky tak zvaně šperhákové
neboli klíčové, ve které
se milostní běsové snoubí s vůní jahod se šlehačkou (str. 44).
Tak to alespoň tvrdí
pražský kritik, kterému
"je model celkem znám".
Osobně bych si rád namlouval, že se autorka
mstí Olze Scheinpflugové za patlavý nevkus, š
jakým . spáchala vdova
Karla Čapka "Český román".
N a druhé straně je
mi však známo, že byla
jiná herečka Národního
divadla, která měla za
(Pokračování na str. 6.)

nich spolcích, u První pomoci a hasičů, snažící se prozradila, proč jsem vlastně přišla. Nevypadala, že
tak vysloužit u občanů zvolení do spolku obecních by se jí to nějak dotklo. Smála se se mnou a jen řekla:
"Snobové, jako jsou lidé v téhle ulici, mě nemotatíků. Pověděl mně totéž co sousedka, jen důhou urazit. Na to jsem* už příliš protřelá životem.
razněji.
Před večerem jsem zahlédla vyjít ze sousedního Víte, co si já o Australanech vlastně myslím? Že v
domu někoho se psem. Když šli kolem mých oken, podstatě mohou být docela dobrými lidmi, ale pro
spatřila jsem pěstěnou ženu nádherné postavy a můj vkus jsou příliš jednoduší, hrubí, neotesaní.
záhadného věku a vedle ní capatého jezevčíka. Jak Víte, co myslím. Měla byste pro to snad ještě jiné
tak šla s krásnou hlavou hrdě vztyčenou, bez pohle- slovo? Připadají mně jako lidé zrovna uplácaní, prádu vlevo, vpravo, porozuměla jsem sousedčině vě dodělané výrobky, postrádající oné finésy, ktetrpkosti. Když se žena za chvíli vracela, rozhodla rou dává kultura a tradice."
jsem se vydat za svým posláním dřív, než mě před"Ale kterou také mnoho jiných může pokládat za
běhne nějaká motorizovaná návštěva.
dekadenci,"' chtěla jsem se inteligentně zúčastnit
Zaklepala jsem u domu rozechvělá víc než před hovoru. Ale už mi to myslelo pomaleji, a mimoto
řidičskou zkouškou. Chvíli bylo ticho, pak se zle jsem byla zaujata hledáním Hediných vad a chyb.
rozštěkal capatý jezevčík. Konečně se v dokořán ro- Zdála se být dokonalou, ale já právě dokonalosti
zevřených dveřích zaskvěla krásná sousedka. A tak nevěřím. Okouzlení se mi vždycky míchá s nedůvějak překvapí růžová dlaň černochova, zarazil mě rou a obdiv bývá často vlastně úsilovným pátrájejí hlas. Teplý, hebký, naprosto postrádající ne- ním po nedostatku, který by dokonalost zlidštil.
zadržitelné dotěrnosti, kterou oplývá většina sopráTa žena se přímo nabízí v představách- starých
nů i altů. Uvedla mě do přepychově zařízeného po- paláců a lázeňských kolonád, nepatří jinam než do
koje a vtiskla do měkkého gauče. Zatímco cinkala staré Evropy. Co asi hledá v zaprášené, mouchami
ledem u baru, sežmolila jsem rozpaky kapesník do zamořené Austrálii?
vlhké kuličky. Když mi nabídla sklenku, musela
"Uvěřila jsem lžím o australském klimatu", pokrajsem nějak začít:
čovala Heda, jakoby mi odpovídali, "myslím, že na
"Vrátili jsme se včera v noci z dovolené a když stáří se přece jen vrátím do Evropy. Necítím se tu
jsem vás dnes uviděla, řekla jsem si, že nevypadáte opravdu doma. Někdy je mi pro smích, ale někdy
jako Australanka, tak jsem vás přišla přivítat do zuřím nad australskou omezeností. Bože, jak dlouho jim trvalo, než se odvážili převzít něco z nasousedstva. Doufám, že se nezlobíte . . . "
"To je od vás hezké, že jste přišla. A bezděky šich způsobů jídla a pití, jak dlouho byli světu pro
jste mi hned zalichotila. Dělám co mohu, abych ne- posměch se svými úředními hodinami v restauracích.
vypadala jako tuctová Australanka. Župan nosím, Než se odhodlají vzít , na milost nový směr v obléjen když jsem nemocná a ujišťuji vás, že nemám ani kání, je to ve světě už módou včerejška. A což jejich inkviziční cenzura. A vůbec australské pojetí
jeden kytičkový klobouk."
křesťanství - kde jinde zatratí každého, kdo světí
Pak se rozpovídala, že i na Prahu má velmi pěkné neděli
jinak než v kostele či hrbením se v zahrádce?"
vzpomínky. Dovolila mi, abych jí říkala Heda, ale
"O svou dcerušku ta matinka strach mít nemusí",
jaké j e národnosti mi neprozradila. A dalo se to těžko hádat podle jejích slovansky širokých lícních ' pokračovala Heda. "Možná, že vy to ani nevíte, ale
kostí a očí hluboko posazených, jako mívají Paří- ta dívenka měla prý nějaké aféry už na střední škole. Či se ta paní bojí, že bych jí svedla manžela? Ani
žanky.
Po druhém martini se mi zdálo být všechno lehké, kdyby byl jediný na světě. Zastihla jsem ho totiž
bez problému, přestala jsem Hedu obdivovat a za- hned první den ve velmi trapné situaci. Když jsem
čala ji mít docela ráda; konečně jsem jí se smíchem šla s Pepim ven, zahlédla jsem ho neumytého a ne-

Smrtelnost bohů nás přepadá v půl cesty
jak požár přepadá ples prostřed paluby
Bože (už mrtvý)! A co ted'?
D o konce vandru kát se za neštěstí?
Drát seno z jesliček?
Bít bysty pod zuby?
Probošti stkají a šlapou po monstrancích
Bláhoví ministranti se perou o svíčky
Ale co s kadidlem? Čpí
čpí z prostěradel v rancích
P o neckách taláry
Po štoudvích spodničky
Pilnosti hrobnická! Běiž
Svlíkni kříže z ramen!
Ochoto farních psinců! Rvi nadranc misály
Krchovy žhnou Po rukách prchá tmou
neohrabaný kámen
Z andělů strážníčků
co špatně hlídali
Té sháňky po svědcích A po výmazech
z víry
Po větru který zítra zapřáhnem do bryčky
Morény spí Rekviem nerekviem
dál po vsích hrají šmíry
Kolébky Maškarády
a Smrti kmotřičky
Všechno cos vyčítá Všechno cos připomíná
Co si kdo poznamenal mé lebce do vrásky?
Vzpomínám na matku
Když potmě vyšla z kina
znova si u ¡vchodu
prohlídla obrázky
Bože (ty příští)! Čti si čti v ortelích
vin a nevin!
Já sečtu svých pár švestek co setřásl mi sad
Vynesu si je ná skálu
jak Rastislav sívůj Děvín
Neboj se Nezvu tě
Bude to směšný hrad
Jen pro dva střevíčky A jednu četnou svíci
co nad nahatým veršem se slzou usměje
Pro klatby z lásky
Pro meč Pro přeslici
Pro křik mé šilhavé nelvěsty
Naděje
Jen ať si hřmějí mše! Nedolehnou mi k loži
Jen ať si regenschori své Aleluja řvoul
D o smrti zaštítěn
před smrtelností boží
já k smrti přepadán jsem
smrtelností svou
učesaného, jak v pyžamu rozhazoval hnojivo po trávníku. A protože začalo právě poprchávat, narazil si na
hlavu klobouk. Možná, že tady je to běžné, ale pro
mně je něco takového vrcholem ne vkusu a necivilizovanosti. Tak se upokojte, má drahá," řekla mi
Heda na rozloučenou, "a až za vámi přijdou, klidně
jim řekněte, že jsem majetek zdědila a ta auta že
přivážejí mé žáky na hodiny řečí a klavírní lekce."
Doma mi bylo trochu smutno, že Heda není tím,
čím by mohla být a že nikdy nepoznám krásnou
kurtyzánu. Když jsem si sepsala na papírek pečlivě
všechno, co vmetu do očí panu Henley-Smithovi,
zůstala jsem potmě sedět a čekala na rodinu. Pak
předjelo auto, na písku zachrupaly kroky. Vyběhla
jsem vstříc manželovi. Neznámé paže mě obkroužily,
v ruce se mi octla kytice a do ucha zašeptal cizí hlas:
"Miláčku, žena odjela na dovolenou, budu s tebou
několik dnů, ale jen já
"
Nejsem náchylná k omdlévání, ani neumím políčkovat po vzoru filmových hvězd, tak jsem otočila
vypínačem. Neznámý zděšeně uskočil. Povzbudivě
jsem se usmála:
"Hledáte-li číslo 31, je to až poslední dům."
Doma jsem urovnala do vázy růže, které mi nepatřily a s radostí roztrhala svůj papírek. Žádné
dlouhé řeči. Vřele doporučím panu Henley-Smithovi,
aby Hedu navštívil osobně. A možná, že se tak situace vyřeší sama. Pan Henley-Smith má totiž ženu
také na dovolené.
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DOMOVA

Nepřítel čislo jedna
ZDENĚK HENDRYCH
— Tak to vidíte, mladej, dneska zkouška lika. Ale kapelník Buchta byl ještě hodnější. Tomu
odpadla. A to je dobře, protože vám můžu konečně stačilo ráno při zkoušce říct, že je večer dlouhý a
všechno říct. Vy jste ještě moc mladej a nezkušenej, těžký představení a von hned položil taktovku a
a taky jste ještě nikde nebyl a nic jste mezi muzi- poslal všechno domů. Ale to ještě neznáte muzikankantami neprožil. A proto bude dobře, když mně ty. Hned se našli lidi, kteří začali po ladírnách nadanebudete skákat do řeči, protože já vám stejně řek- vat, že se vlastně nic nedělá a že si pořádně nezahranu časem všechno, na co byste se třeba rád zeptal. jou . . . Tak už to mezi náma chodí, že když je někteNaše zaměstnání je totiž moc zvláštní práce a celý rej kapelník moc hodnej, tak hned muzikanti říkají,
neštěstí dneska je, že se nedá začít od píky. A to že by měl bejt přísnější, a když je moc přísnej, tak
platí nejen o muzikantech, ale hlavně o pánech diri- zase každej přemejšlí, co ho k tomu vlastně v e d e . .
gentech. Jestlipak jste si povšiml posledně, že ten A to bude asi tím, že jsme všichni zvyklí na napětí.
mladej dirigent, co u nás hostoval, neuměl pořádně Jen si všímejte sám, co říká každej dirigent, když
držet ani taktovku?! A jsme u toho: kdybyste vy
před orchestr! Vždyť jsou to obyčejně stejný
takhle držel smyčec, tak byste tady vůbec neobstál! přijde
řeči: Pánové, já mám n a to tentokráte málo času,
A všiml jste si, jak byl ten kluk nafoukanej? Vidíte tak bych prosil napětí. A vy jste třeba zatím zrovna
to: jak se někdo protlačí k dirigentskýmu pultu, tak po velkým představení, hlava vám třeští, ale pořád
nikoho nezná! A všichni kapelníci mají proti nám jen slyšíte: Pánové, ještě větší napětí! A tak to jde
velkou výhodu: když se někdy třeba náhodou sple- dokola celej život. Kapelníci se střídají u pultu jako
tou, tak se moç často nic neděje, protože ta kouzel- apoštolově na orloji a všichni chtějí jenom napětí a
ná hůlka není slyšet. Ale spleťte se vy! Hned se na pozornost. A je to tím, že se chce každej dirigent
vás otočí půlka orchestru a kapelník se zašklebí a proslavit.
pozoruje vás třeba až do konce představení! Dřív
To dirigent Hrazdílek žádnou ctižádost neměl a potakovej dobrej kapelník začínal obyčejně u šmíry, řád dokazoval, jak je hodnej a sociální, ale muzikana teprve když se pořádně votlouk, tak přišel před tům nic neunikne. Lidi ho začali pozorovat a zjistili,
lepší kapelu. Třeba jako - Macásek. Už když přišel Že u konkursů dává přednost ženskejm a od tý doby
poprvně k pultu a ještě vůbec nic neřek, hned na mu nikdo neřek jinak, než dámskéj dirigent. Ale
něm bylo znát, že je moc protřeleji To je moç za- aspoň byl klidnej a jistej, a ne tak hysterickej jakc
jímavý, jak to orchestr hned vycítí. Ještě než vzal starej Mučaso. Takovej hysterickej dirigent je totiž
taktovku do ruky, tak se pomalu rozhlíd, vysmrkal vůbec to nej horší, co vás může v životě potkat. Vždyť
se do velkýho červenýho kapesníku a povídá: Já se vy za svůj ksicht přece nemůžete, a co máte dělat
pánové jmenuji Macásek a začínal jsem u šmíry, a když on z dlouhý chvíle zjistí, že je mu vaše tvái
vůbec se za to nestydím! Než jsem začal dirigovat, odporná?! A pak najednou zaklepe na pult, ukáže aá
tak jsem hrál dlouho v biografu na harmonium a vás a řekne: támhleten pátí sám! A protože jste jer
vždycky jsem musel z partitury doplnit ty nástroje, stádovej hráč, zvyklej hrát pořád v houfu, tak ss
co zrovna scházely. A tak jsem třeba hrál za dva vám roztřesou ruce a bejvá z toho obyčejně ostuda,
fagoty, třetí hornu a druhéj hoboj. Ale podruhý
scházely zase úplně jiný nástroje a já za ně hrál
(Pokračování příště]
taky. A teď jsem, pánové, zvědavej, jestli je tahle
tvrdá škola na mně znát! . . . Tak se krátce tenkrát
Macásek představil a ostatní nechal klidně na nás.
A protože se hrálo všechno možný, zrovna jsme narychlo dávali nějakou operu. A představte si, že náš
orchestr vůbec neznal a trouf si Lohengrina na jednu
zkoušku! Ale to se moc nehrálo-, jenom se pořád listovalo. Když přišlo nějaký těžký místo, vykřikl
vždycky číslo, začal zpívat a zadirigoval to sám na
hubu. Pak vzal pár míst, ale jenom aby to trochu
sladil, kousek předehry a bylo po zkoušce. A večer
bylo představení, každej měl strach, jak to dopadne, a vidíte to: všechno šlo jak po másle! Nejvíc se
potom každej těšil, až začne vyťukávat na pult pauzy. To mohlo bejt třeba šestatřicet pauz a von je
poctivě vyťukal na pult à ani jednou se nesplet. Než
se každej vzpamatoval, už tam byly. Tak byl rychlej.

manžela profesora právnické fakulty, leč že by
psala, není mi známo.
Jelikož ještě méně mohu
tvrdit, že ta či ona dáma propadla alkoholu,
jsem nucen upustit od
jakékoli identifikace.
Mezi námi, i pražský
kritik novelu silně strhal: "Chtěla-li Hodačová, jak všechno nasvědčuje, rozehrát drama talentu prostředního, tragicky se mýlícího v odhadu vlastních sil (něco
na způsob Čapkova Folťýna), lze s takovou volbou . . . souhlasit.

Ale nakonec musíme mít
Hodačové víc a větším
právem za zlé to, že k
postavě tak vděčné (!! pr.) přistupuje vlastně
se stejnou povrchností,
se stejnou ukvapeností a
přibližností závěrů, které chce kritizovat v životním a tvůrčím postoji A d é l y . . ."
Celá historie kolem
"Zpožděného vlaku d o
Paříže" je prostě veta
za vetu. Autorka se mstila dvakrát: někomu z života na prvním místě a
postavám knihy na místě druhém. Kritik se pomstil autorce. Kritikovi
se vzápětí pomstilo nakladatelství, které o knížce napsalo kongeniálním
slohem autorky:
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Prvotřídní
D Á M S K Á KREJČOVÁ
J. M Y D L A K O V Á
Flat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vie.
šije dle nej novější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a o víkendu
Informace obdržíte telef. v HD (42-5980)

KULTURNÍ HOREČKA
nělců
byl
osvětlen
dobře loni, když americký básník Robert Lowell'
veřejně odinítl pozvání
presidenta
Spojených
států Johnsona k účasti
tia "Dnu umění" v Bílém domě, protože prý
by jeho přijetí pozvání
mohlo být vykládáno jako básníkův souhlas s
presidentovou politikou
Tím je vlastně v kostve Vietnamu.
ce vyjádřen rozdíl, který
O tomto případu pak
máme na mysli: když se
básníkovi daří blahobyt- řekl Arthur Miller doně, protože papouškuje, slova:
nebo když se básníkovi
"Není tomu tak dávdaří blahobytně, přesto- no, co odhad politické
že nepapouškuje, nýbrž situace, když jej podal
naopak.
americký básník, nikoho
Rozdíl v postavení u- ve Washingtonu nezajímal. Dnes, když básník
Robert Lowell odmítl
presidentovo
pozvání,
sevřelo se samotné srdce
"Novela Heleny Ho> našeho politického systédačové těží z umělecké mu. A při tom bych se
intelektuálské i politické mohl vsadit, že sotva
atmosféry, tří čtyř deseti jedno procento těch, kterým se srdce sevřelo,
letí.
opravdu
kdy četlo LóJejími hrdinkami jsoi
umělkyně a intelektuál wellovy básně. A totéž
ky, které všecko spolu ovšem platí o těch, kdo
stránkách
prožívají s velkou ver na prvních
vou a vášní, ba v někte svých novin četli o básrých etapách _ jako v bo níkově gestu . . . "
hémě a avantgardě před
Jinými slovy: masová
válečných let - roztáčej spotřeba kultury má v
společenský život a stá Americe za následek, že
vají se múzami."
se občas politika zapo-

(Pokračování se str. 4 )
Jaroslav Seifert tehdy volal ještě jasněji po
tom, aby "spisovatelé
byli opravdu svědomím
svého
národa".
"Je
krásné", řekl, "jestliže
básníci postrkávají politiky, ale troufám si říci,
že je méně krásné, je-li
tomu naopak."

Veta za vetu

A časy, časy měl výborný. A. to ho ještě kluci u
prvních pultů hecovali. Někdo se podíval při představení schválně na hodinky a jen tak mimochodem
řekl nahlas: dneska asi nebudeme hotový před půl
desátou. Ale Macásek jako když ho píchne, vylít a
hned syčel, až to bylo slyšet v parteru: Pánové, ještě
dřív, ještě dřív. A hned to začal bičovat tak rychle,
že jsme měli co dělat, abychom se neztratili. A nic
ho nevyvedlo z míry a se vším se vyrovnal hned na
místě a bez křiku. Jednou scházel na představení
druhej fagot. Jinej by třeba nezačal a čekal, až někoho seženou, ale on zatím klidně přišel až k pultu,
ani se nezamračil a celý představení ten druhej fa. . . Lze pochybovat už
got zpíval. A když ho to někdy chytlo a. moc se do
takovéhc
toho vžil, tak zpíval naplno. i se zpěvákem. A gesta o vkusnosti
měl měkký, plavný a orchestr mu zněl jako harmo- "klíčového" portrétu
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* PENĚŽNÍ JISTOTY
* B A N K O V N Í C H SLUŽEB
VŠEHO D R U H U
Vkladní knížky, šekové účty,
Zasílání peněz do ciziny
příbuzným a přátelům —
Služby turistům atd. —
* POHODLÍ
Všechno můžete zařídit v jednom
místě.
O podrobnostech se informujte v nejbližší filiálce

THE NATEONAL BANK OF AUSTUAIASIA LIMITED
a n d its w h o l l y o w n e d subsidiary

THE NATIONAL BANK SAV1GS BANK LIMITED

Vyvázl jsem z toh<
ještě šťastně. Já přehléd
pouze Štěpána, ale praž
ský kritik přehlédl i mú
zy. "Napsala vůbec (A
déla - pr.) "Zpožděn;
vlák do Paříže," ptá s<
závěrem jedna z episo
distek. Nikdo neví.
Jisto je* že Hodačov
se podařilo něco, co b
se mělo zvát "Expres d<
Goedoeloe".
ju:

slouchá do toho, co říkají básníci - a ne naopak.
A to je měřítko svobodné kultury.
-ha-, U S A
P OJIŠTĚNÍ
domů, bytů, podniků,
Work. Compensation.
aut, povinné ručení
ŽIVOTNÍ,
úrazové á nemocenské
odborně provede
R. C. KUGLER
(Melb.) XL 2421

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

ttíTLapoKMí 4

ODRA
AirsrrtAí/A
TRAVEL SERVICE

6a Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Pošleme za vás kamkoli též balíčky nebo peníze
Mluvíme česky
Volejte: 63-6681, 63-6178, večer 93-7347
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Rada svobodného Československa vydala právě knihu
PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 1945
O tomto povstání bylo v Československu zejména
při jeho dvacátém výročí proneseno mnoho řečí a
publikováno mnoho knih, brožur, článků a projevů.
Námi ohlašovaná kniha se liší od jiných dvěma podstatnými rysy: především je napsána účastníky povstání, kteří líčí, jak povstání sami prožívali. Tak
se nám ve zcela novém světle osobních zážitků a
zkušeností jeví vnitřní složení a organizace České
národní rady jakož i její fungování. Poprvé je v
knize líčeno, jak Česká národní rada vznikla, jaké
v ní byly rozpory a jak došlo k některým důležitým
rozhodnutím. Rovněž nově světlo je vrženo na způsob, jímž se Česká národní rada dostala k moci, ač
se většinou skládala z osob málo veřejnosti známých.
Táto část knihy byla sepsána dr. .Machotkou a dr.
Kotrlým, kteří byli místopředsedy Rady.
Úvahy o významu pražského povstání, rovněž provázené osobními vzpomínkami, napsal dr. F. Schwarzenberg. Dalším autorem je plukovník generálního
štábu Oskar Pejša, který velel po celou dobu povstání významnému úseku Rákos. Ukazuje, jak je obtížné vojáku z povolání velet povstalcům-nevojákům.
A dr. Krajina připojil zajímavý příspěvek ze svých
zážitků z této pohnuté doby.
Jiná významná stránka knihy je její naprostá
otevřenost. Nikdy předtím nebylo psáno o pražském
povstání úplně svobodně á bez politických ohledů.
Již první články a vzpomínky, psané před komunistickým převratem, braly ohled na účast komunistů
ve vládě a na zájmy našeho tehdejšího sovětského
spojence. Publikace psané za komunistické éry jsou
ovšem ještě k tomu propleteny nepravdami. V naší
knize je jasně ukázáno, jak komunisté už za povstání připravovali převrat a jak věrolomně se chovaiy
Sověty, které čekaly se svými armádami v Sasku,
až bude povstání rozdrceno.
Knihu redigoval dr. Otakar Machotka a vydala ji
Rada svobodného Československa, 2051 Park Road,
N. W., Washington, D. C. 20010. U. S. A. — Cena
knihy: US $ 3.00.

Z M Ě N Y JSOU
(Pokračování se str. 3)
reklamy zahraničních firem a to japonské obchodní organizace T O RAY, italské letecké společnosti
ALITALIA,
automobilky I F A a další.
Ceny a politika
Rudé právo z 30. prosince mr. se pokouší vysvětlit, proč je v Československu
tak
drahý
cukr a proč je vyvážen
za málo peněz do ciziny
a současně draho dovážen z Kuby. Pozoruhodné je jen to, že RP přiznává
otevřeně, že se
Československo
snaží
hospodářsky- pomoci Kubě od doby, kdy kubánský cukr ztratil odbytiště
ve Spojených státech.
O d začátku letošního
roku byly v ČSSR "upraveny" ceny uhlí, koksu
a palivového dříví. Lidová demokracie z 6. ledna to odůvodnila tím,
že "dosavadní odstupňování v maloobchodních
cenách jednotlivých druhů uhlí a koksu neodpovídalo rozdílu v jejich
kvalitě a zároveň neusměrňovalo
poptávku
podle dodávek na trh."
Převod pořadí
Z p r á v y o nedostatku
automobilů pro domácí
potřebu už přišly mnohokrát. Dnes k nim jen
přidáme zprávu Zemědělských novin z 13.

DOMOVA
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Dita 16. januára zomrel v USA vo veku 40 rokov
JAN SLAHOR
z Košiarisk
Zranil sa pri explosii v laboratórium
a skonal po dlhom utrpení.
Trenton, New Jersey, U. S. A.
Truchliaca rodina

ČESKOSLOVENSKA ŠKOLA V MELBOURNE
Školní rok bude zahájen v sobotu 19. února, kdy
bude proveden i zápis nových žáků a žákyň. Vyučování se koná každou sobotu od 9.30 do 11.30 li od.
dop. v místnostech školy 11 Glenbervie Road, Toorak. Spojení: vlakem do stanice Kooyong, elektrikou
číslo 8 na konečnou stanici nebo číslo 69 zastávka u
Toorak Rd.
Kurs angličtiny pro dospělé - začátečníky se bude
konat každé pondělí večer od 7.30 do 9.30 hod. v
místnostech školy a bude zahájen 21. února. Začátkem března bude zahájen kurs angličtiny pro pokro— Redaktorem toront- . nadsko - čs. podporující čilé. Bližší informace obdržíte telefonicky na č.
ského "Nového domova" jednoty ve Winnipegu byl 82-5285.
M. C.
se stal J. Zoder.
zvolen předsedou J. Ha— V semináři katolické
exilové mládeže v Řezně mata a tajemníkem J.
promluvil dr. J . Šrámek Huml. Jednota zakoupila
o liberalizačních tenden- další dům k rozšíření
cích ve střední Evropě a spolkových místností. ValK O P A N Á V MELBOUR.N.E
V. Štědrý o literatuře téná hromada rozhodla, aby
to oblasti.
SLAVIA — CROATIA 0 : 2 ( 0 : 1)
V prvním zápase letního nočního turnaje předved— Alexandr Matuška na- bylo zasláno do sběrného
psal studii "Karel Čapek, tábora uprchlíků v Ně- lo mužstvo Slavie svůj starý způsob hry: hraní s míčem a střeleckou nemohoucnost. Croatia měla velký
muž proti zkáze", která mecku 500 dolarů.
vyjde anglicky v Londý- — Profesor Václav Hla- nástup, který vyjádřila pěknou brankou v 19. minutě.
ně. Bude mít 425 stran a vatý přednášel na velitel- Pak se ujala Slavia iniciativy a po zbytek zápasu
bude stát 25 šilinků.
ství výzkumných prací a- měla více ze hry. Svou převahu v poli však nedo— V Torontě zemřel ve merického
letectva
o kázala vyjádřit jak nerozhodností útočníků před
věku 87 let bývalý statkář "vlastních výsledcích v brankou, tak zásluhou výborně chytajícího Hobsona
z Havlíčkova Brodu Pa- stabilních polích v rela- v brance Chorvatů, kteří naopak zvýšili skóre z jednotlivého útoku- v druhém poločase o další branku.
vel Munz.
tivitě".
— V Anglii zemřel po — V Prestonu v Anglii
SLOVAN BRATISLAVA
delší nemoci místopředse- zemřel ve věku 61 let
da Čs. obce legionářské v Rudolf Fleischman, naro- sehrál na svém úspěšném zájezdu další dva zápasy
zahraničí pplk. letectva zený v Dobříši. Měl mno- v Sydney, kde porazil mužstvo Prahy po dobrém výKarel Troj áček ve věku ho významných přátel v konu vysoko 6 : 0 a rozešel se s Hellasem po ostře
55 let. Pohřeb se konal 19. literárních, uměleckých a hraném utkání za nerozhodného stavu 1 :1. Na No1. z kostela St. Georges, politických • kruzích.
vém Zélandě sehrál jediný zápas s vybraným mužRAF Station,
Halton, — Dne 11. ledna uprchli stvem Aucklandu 2 :1. Poslední zápas turné sehrál
Bucks.
do Bavorska na koních s mužstvem Viktoriánské federace v Melbourne a
— Na valné hromadě Ka- 291etý výrobce proutěné- zvítězil 6 : 1 ( 5 : 0 ) , když podal v prvním poločase
ho nábytku a 191etý stu- vynikající výkon, nejlepší z celého zájezdu.
dent, oba členové PražPodle zpráv australského tisku má se brankář Sloského jezdeckého klubu. vanu a čs. mternacionál Šroif vrátit před polovinou
Dopravili koně do pohra- letošního roku do Austrálie, kde by podle některých
ničního území nákladním
jsou nyní elegantnější autem, odtud k hranicím zpráv chytal za sydneyskou Prahu, dle jiných za
melbournskou Slavii. Vyjednává se prý i o příjezdu
než Pražačky. Odpově- jeli na koních. Starší Masopusta.
uprchlík
býval
členem
děla mu prý takto:
stráže a věOBĚDY
—
VEČEŘE
"Miláčku, víš, jehlové Pohraniční
děl, že stráž je v dotyčpodpatky a pětikilová ném úseku vybavena koňlehké občerstvení celý
den
nákupní taška jaksi ne- mi. Oba byli oblečeni do
jdou dohromady. Nalí- kožichů, které se podobastejnokrojům, takže
čit se, protáhnout si víč- ly
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
uprchlíci nebudili pozorka a potom stát ve fron- nost Pohraniční stráže.
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Otevřeno celý týden mimo neděle
tě před zelinářstvím, to Ta je viděla, ale nemohla
od 11, hod. dop. do 11. hod. noční
se taky jaksi nehodí. Ne- už zabránit jejich odcválání přes hranice.
bo mít pod paží ranec —
Neue Zuercher Zeitung
špinavého
prádla,
na' ze 16. 1. oznámil, že člen
S D Ě L T E N Á M A D R E S Y S V Ý C H PŘÁTEL.
druhé ruce kluka a po- posádky nákladní lodi
Z A Š L E M E J I M U K Á Z K O V Á ČÍSLA H D .
spíchat do sběrny ve zlé "Brno" uprchl ze své lodi
dobrodružným
způsobem
předtuše, že mají právě v přístavě Cartagena a
lova rozhodla nevrátit
Malý oznamovatel
přejímku zboží nebo in- požádal o asyl. Jde o 47- do ČSSR a požádala o vi- ;
venturu nebo dovolenou letého Bohumila Lukera sum do USA. Dnes již poKADEŘNICE,
nebo jen tabulku Dnes (snad Lukeše?) z Prahy, kračuje P. Bartl v práci i
dobrá stylistka,
který
se
ukryl
v
nákladve
svém
oboru,
v
elektrose nepřijímá - k tomu se ním automobilu, odvážejínové mikroskopii přírod- ; přijme slušné místo v Citaky nehodí bílý kožich cím špinavé prádlo osa- nich mikromolekul, na ; ty nebo v již. předměstích
a koketní klobouček . . . zenstva lodi do města. V John Hopkins University, j Melbourne (Burw. a okolí). Volejte večer po 6.
Shánět po Praze malbyt, prádelně vystoupil a po- Baltimore, Maryland.
hod. 28-6004.
žádal,
aby
byl
uveden
do
—
Dr.
Josef
Hajda
je
ředruhý den kamnářský styku se španělskými úditelem oddělení mezinášamot, další den drhnout řady.
PRONAJMEME
rodních
záležitostí
na
parkety, protože
muž — Při zájezdu hokejistů Universitě státu Kansas a v Prahranu byt - pokoj,
Čistoty
nepřišel a me- ligového mužstva Dukla současně je poradcem Bí- kuchyň a přísluš. - za výdo Chamonix po- lého domu pro otázky me- hod. podmínek svobod,
louchář sice hodně vy- Košice
žádali dva nejlepší hráči zinárodních
obchodních muži neb bezd. manželům.
pil, ale nic neudělal, dal- a to Gurica a Lang, fran- smluv.
Adresa v HD.
ší den čekat před do- couzské úřady o poskytnu—
V
místnostech
knihovDVĚ 21-LETÉ DÍVKY
mem na chodníku uhlí- tí asylu.
Vědecký
pracovník ny v Mount Dennis v To- z Prahy by si rády dopisoře, aby ti neprodal uhlí —
Ústavu organické chemie rontu měla samostatnou valy s krajany v Austrásousedovi a pak nenahlá- a biochemie ČAV, 381elý výstavu obrazů 181etá lii. O informace a adresy
sil, že jsme nebyli do- ing. Pavel Bartl odjel lo- malířka Yvonně V. Slíp- telef. (Melb.) 544-1558.
ková, dcera bývalého toma, k tomu se elegance ni v červenci z Prahy s rontského českého novicelou
rodinou
na
pozvání
Prvotřídní
teprve n e h o d í . . ."
francouzského ústavu pro náře Hugo Slípky.
pečivo a cukroví
studium rakoviny do Pa- _ Na lékařské fakultě
Pokračovala prý ještě říže. Tam se rodina BartČeská cukrárna
sydneyské university uMOCCA CAKE SHOP
vyprávěním o tom, jak
končili s úspěchem svá
maj. L. Šindler
se elegance potírá s praž- mem konference asi by- studia P. Štěpán, S. Krej296 Carlisle St.
skou dopravou v tramva- lo, jak "elegantně" na- čí a J. Křivánek.
Balaclava, Vic.
jích, s prodejnami obu- očkovat
československé — Dne 26. 12. mr. utonul
(proti nádraží)
vi atd.
ekonomii další kapitali- v Surfers Paradise v
Tel. 52-3860
Queenslandu
361etý
BoT o byly ukázky ma- stické prvky a neporušit humil Malík, který bydSpecialista na svatební
lých běžných potíží čs. přitom punc hospodář- lel dříve dlouho v Geea jiné dortj
-s- lonřu. Č/FEC/AL/VS/H
života. Hlavním probíé- ství socialistického.

SPORT V AUSTRÁLII

NUTNÉ

ledna tr. o tom, kolik
zaplatí na poplatcích nedočkavý kupec, sežene-li
šťastnějšího občana, který si o vůz již před dlouhou (často
několikaletou)
dobou
zažádal,
který tehdy vinkuloval
předepsaný vklad
na
20.000 Kčs a teď je ochoten své kupní právo
předat:
"Převod pořadí
na
osobní automobil j e možný. Původní žadatel dar u j e notářským zápisem
vinkulovaný vklad na
20.000 Kčs nastávajícímu majiteli
osobního
automobilu a navíc zaplatí notářský poplatek.
Darovací daň činí 28%
z vinkulované částky, tj.
5.600 Kčs, a to u lidí bez
příbuzenského
vztahu.
Pokud j d e o příbuzné,
je to podle stupně příbuzenství asi 17%, t j
3.400 Kčs, mezi rodiči a
dětmi 8%, tj. 1.600 Kčs.
Tento postup se týká období
před
převzetím
osobního
automobilu.
Po převzetí je nutné mít
na zřeteli, že Mototechna má na nový vůz
předkupní právo po dobu čtyř let."
Proč čs. ženy ztratily
eleganci
Z . A d l a píše v Květech (4. 12.), že se zmínil manželce o tom, jak
i ženy ve Varšavě, v Budapešti nebo v Bělehradě

Town Hall Cafe
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DOMOVA

SPORT DOMA I V CIZINĚ

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Evu Vislovou roz. Saidlerovou z Roztok u Jilemce (důlež. zpráva), Antonína Dubu (NSW?), J.
spiče z Chýnavy okr. Kladno a Lidu Otrubovou

Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Slcvělá úroveň Hexagonalu

Cenná vítězství Sparty v Mexiku
Dějiště příštích olympijských her a fotbalového mistrovství světa r. 1970 - Mexico-City - pro
.žívá úplné fotbalové hody. N a hlavním městském stadiónu probíhá v těchto dnech velký meziná
rodní turnaj, tzv. Hexagonal, jehož úroveň je letos mimořádně vysoká. Z e zahralničnich mužstesi tu prozatím vede nejlépe pražská Sparta, která se po vítězstvích nad mexickým mistrem E
America a reprezentačním teamem V. Německa dostala dokonce do čela soutěže.
pak udávala valnou část hry tempo utkání. NěkoliSPARTA PRAHA — EL AMERICA 2 : 0 ( 2 : 0 )
ka zdařilými akcemi znervóznila obranu Němců tak,
Po remiše s druhým teamem mexické ligy a fa- že v 8. minutě se dostal k míči nekrytý Mráz a z
voritem Hexagonalu "Atlasem" 2 : 2
nastoupil: dobrých 30 metrů vstřelil nevídanou branku. Sparta
Sparťané v druhém utkání proti přeborníku zem« zvolna získávala území a snažila se držet míč a zbyEl America už dostatečně aklimatisováni, a to se ta tečně jej nedat soupeři, a tak se stalo, že za celý
ké projevilo v celé jejich hře. Zvláště v prvních 3; poločas vystřelila pouze dvakrát - a obě rány znaminutách předváděli Pražané skvělou kopanou. U; menaly branky. Druhou branku vstřelil ve 43. miv 17. minutě vyhodil brankář Sparty Kramerius míč nutě Kvašňák. - Druhý poločas zahájila Sparta třetí
rychlému Dybovi, který jej usměrnil levému křídli brankou po snad nej krásnější akci utkání. Kvašňák
Vránovi, po jeho rychlém sprintu následoval cent: rozehrál ze středu hřiště míč Mrázovi na pravé křída Mrázova střela skončila v síti. O deset minu lo, rychle proběhl dopředu a stačil z Mrázova centru
později oklamal Kvašňák své strážce, poslal míč Mrá vsítit gól. Sparta vedla 3 : 0. To. Němci tak otřáslo,
zoví a ten pohodlně zvýšil na 2 : 0. V této chvíli měl! že se vzpamatovali až po 20 minutách. K tomuto
Sparta velkou převahu, nedokázala se však už ví< probuzení jim však pomohl záložník Vojta, který sc
prosadit proti tvrdě hrající obraně Ameriky. - C v trestném území dotkl rukou míče a rozhodčí napřestávce použili hráči Sparty dýchacích přístroji řídil pokutový kop, kterým Němci snížili stav na
k osvěžení, trenér domácího teamu poslal zase n; 1 : 3 . V posledních minutách utkání nasadili Němci
hřiště čtyři nové hráče. Tempo hry značně polevilo velké tempo a obrana Sparty prožívala těžké chvíneboť v takovém vedru nedokázali hrát ani Mexi le. V 77. minutě, dříve než stačil Kos nastoupit n a
čané, natož hosté; ti se pak už spokojili dvoubranko hřiště za zraněného Tichého, podařilo se V. Německu dát Pankauem z dálky nepozornému Krameriovi
vým vítězstvím.
druhý gól. Rozhodčí Ortiz nedokázal nakonec rozeznat úmyslné fauly od neúmyslných zákroků a v
SPARTA PRAHA — V. NĚMECKO 3 : 2 (2:0)
80. minutě vyloučil Táborského za jeho první přestuVítězný postup čs. mistra nedokázal zastavit ani pek v utkání - neúmyslný na Vogla -, a tak Sparta
kompletní reprezentační team Východního Německa, dohrávala o 10 lidech.
který se 7 fauly v prvních 5 minutách postaral o
Další střetnutí turnaje Hexagonalu: Vasco de Gato, že přes 70.000 diváků vidělo asi jeden z nejtvrdších zápasů na mexické půdě. Němci zvolili ne- ma - Guadalajara 0 :3, Atlas - El America 1 : 0 a
správný způsob hry, který se jim vymstil. Na jejich Vasco de Gama - Atlas 0 :2.
tvrdou hru reagovala Sparta rovněž tvrdě, a jelikož
Tabulka: 1. Sparta 5 bodů, score 7 : 4 ; 2. Atlas 5
nejslabším mužem na hřišti byl mexický rozhodčí bodů, score 5 : 3; 3. Guadalajara (Mexiko) 3 body;
Hector Ortiz, utkání se chvílemi úplně zvrhlo. V 75. 4. V. Německo 1 bod, score 7 : 9 ; 5. Vasco de Gama
minutě se srazil střední záložník Sparty Tichý s ně- 1 bod, score 0 : 3 ; 6. El America 1 bod, score 0 : 3 . meckým centrforwardem P. Duckem tak prudce, že Spartě tedy zbývá hrát ještě s předním mexickým
oba museli opustit hřiště: Ducke ze zlomenou nohou mužstvem Guadalajara a s brazilským Vasco de
a Tichý se zraněním, které ho vyřadilo z příštích Gama.
zápasů.
Sparta zvítězila zaslouženě, neboť odrazila počáHokejová liga
teční nápor německého reprezentačního mužstva a
Ještě snad nikdy v historii čs. hokeje nebyla situace v popředí tabulky 1. ligy tak složitá jako letos.
Vždyť ještě po 28. kole má každý z triumvirátu:
Jihlava - ZKL Brno
Bratislava šanci stát se miUž 17. února bude v Oslo zahájeno mistrovství strem republiky, což svědčí o velké vyrovnanosti této
světa lyžařů klasických disciplin, na kterém nejsou ligové špičky. Á tak je dosti pravděpodobné, že rozbez šance na čestné umístění ani čs. skokani a sdru- hodnutí o vítězi padne až v závěrečných kolech, kdy
ženáři. Naznačilo to několik velkých mezinárodních dojde k vzájemnému střetnutí těchto tří teamů.
podniků, které byly jakýmisi generálkami na tento ' Z pásma ohroženého sestupem se pomalu dostává
vrcholný světový podnik. Po skokanech, kteří si mužstvo Košic a snad i hokejisté Zlína. Na cestě do
vedli celkem dobře na rakóusko-německém turnaji 2. ligy jsou už mužstva Litvínova a Plzně, která ma"čtyř můstků", dosáhl pozoruhodného úspěchu i 21- jí jen nepatrnou naději na záchranu.
letý sdruženář Josef Kraus z Liberce, který na traTabulka: 1. Jihlava 45 bodů, score 152 :68; 2.
dičních závodech ve švýcarském Le Brassus vyhrál
- stejně jako před rokem - skoky pro nordičkou kom- ZKL Brno 44 b., score 162 : 67; 3. Bratislava 43 b.,
binaci. Za své dva technicky dobře provedené sko- score 156 : 95; 4. Sparta Praha 34 b.; 5. Pardubice
ky 83 m a 82 m dostal 244,8 b., když porazil ó 14 32 b.; 6. Kladno 23 b.; 7. Košice 18 b.; 8. Zlín 15 b.;
bodů druhého nejlepšího skokana Rusa Loginova 9. Litvínov 13 b., score 81 : 163; 10. Plzeň 13 b., sco(který skočil 75 m a 72 m). Na rozdíl od loňského re 64 : 145.
startu v Le Brassus obstál Kraus poměrně dobře i
v běhu na 15 km (obsadil 60. místo) a tak v závodě
ZKL BRNO VE FINÁLE PMEZ
sdruženém byl předstižen pouze 231etým předloňDesetinásobný čs. hoke- vým poměrem bodů 5 : 3 .
ským vítězem A. Kaelinem (Švýcarsko).
jový přeborník ZKL Brno
K prvním dvěma utkáLyžaři alpských disciplin budou mít svůj světový vyhrál had Klagenfurter ním dojde v Mnichově a
šampionát až v srpnu v čilském Portillo,- přesto i AC
podle
očekávání ve Fuessenu 9. a 10. únoletošní zimu absolvují všechny tradiční závody. V všechna čtyři utkání: v ra, odvetná střetnutí se
rodišti nej úspěšnějšího sjezdaře všech, dob Rakuša- Celovci 7 : 2 . a
4 : 3, v uskuteční teprve po mina Toni Sailera, v Kitzbuehelu, probíhal čtvrtý led- brněnských odvetách 4 : 3 strovství světa, s velkou
nový víkend 26. ročník Hahnenkammu, ná kterém a 11 : 3, a postoupil do fi- pravděpodobností
17. a
byl nejúspěšnější 271etý olympijský vítěz a mistr nále 1. ročníku Poháru 18. března v Hodoníně a
světa Rakušan Karl Schranz ze St. Antonu v Arlber- mistrů evropských zemí. v Brně.
ku, který vyhrál suverénně nejen sjezd, ale i dvojFinálovým
soupeřem
kombinaci. Speciální slalom se stal snadnou kořistí ZKL Brna bude - jak se
Francouze Jeana Clauda Killyho. - Rakušan Schranz očekávalo - 12násobný CHCETE, ABY SE VAŠE
dominoval i na tradičním "Lauberhornu" ve švý- mistr Záp. Německa EV děti naučily hrát na ktecarském Wengenu (vyhrál znovu sjezd i kombinaci), Fuessen, který vyřadil v rýkoli hudební nástroj'?
slalom však patřil i tentokrát francouzskému lyžaři, semifinále PMEZ VaaleVOLEJTE (Melb.l
pro změnu Guy Ferillatovi. Čs. sjezdaři: 52. Janda, rengen Oslo: 3 : 3 , 6 : 3 ,
5 1-7012
62. Koloušek a 65. Čermák.
5 : 6 a 7 : 1 , tedy celkoA. CHROMOVSKÝ

Lyžařská mistrovství

Ve zkratce
— Mezinárodní federace odbíjené rozhodla na svém
zasedání v Simě, že i v r. 1968 v Mexico-City bude
o olympijské medaile ve volejbalu bojovat 10 družstev mužů a 6 teamů-žen. V mužích se OH v MexicoCity zúčastní: pořadatel, 2 z posledních OH, po 1 z
Afriky, Evropy a Asie, 2 z Ameriky a 2 z mistrovství světa. Čs. odbij enkáři, kteří získali na posledních
OH v Tokiu stříbrnou medaili, postupují tedy do
závěrečných bojů přímo, bez kvalifikačních utkání.
— Pražská Sparta s Partizánem Bělehrad se nemohly dohodnout n a termínech čtvrtfinálových utkání
Poháru mistrů evropských zemí a proto Evropský
výbor Mezinárodního fotbalového svazu určil, že
první zápas se uskuteční 2. března v Praze, k odvetě dojde o týden později v Bělehradě.
— Skotský Glasgow Celtic je na nejlepší cestě kvalifikovat se do semifinále soutěže "držitelů trofejí",
neboť v prvním utkání doma zvítězil nad Dynamem
Kyjev 3 : 0.
— V Helsinkách zemřel legendární hrdina olympijských her, 761etý Hannes Kolehmainen. Byl prvním
atletem na světě, který zaběhl 5.000 m pod hranici
15 minut. Na OH 1912 ve Stockholmu a 1920 v Antverpách získal čtyři zlaté medaile v bězích na 5.000
m, 10.000 m, v přespolním běhu a v maratónu.
— Známý americký tyčkař John Pennel, který se v
poslední -době na několik měsíců odmlčel, slaví v
těchto dnech zdařilý comeback. Na mezinárodních
závodech v kryté hale v Los Angeles zdolal laťku
na 5,12 m a zlepšil tak o 2 cm nejlepší světový
halový výkon Fina Pentti Nikuly z r. 1963.
— Z čs. lehkých atletů zahájil start v halové sezóně
skvěle 191etý student Rudolf Baudis, který vyhrál
v talinské sportovní hale soutěž ve skoku vysokém
proti prvotřídním soupeřům a výkonem 2,10 m vyrovnal čs. halový rekord. O několik dnů později, 24.
ledna v Kaunasu, dokonce tento rekord zlepšil ještě
o 1 cm.
— V sedmdesátitisícovém holandském městě Deventeru probíhalo čtvrtý lednový víkend jubilejní, už
60. mistrovství Evropy v rychlobruslení mužů, které
skončilo velkým překvapením. Ne vysoce favorisovaní sovětští a švédští reprezentanti, ale Holanďané byli tu nej úspěšnějšími muži dlouhých nožů. Absolutním mistrem Evropy v rychlobruslařském čtyřboji se stal 211etý Ard Schenk ze severoholandského
městečka Anna Paulowna, jehož výkony byly ohodnoceny 180,040 b. Ard Schenk dokázal zajet ve výborném čase nejen sprinterské tratě, ale i vytrvaleckou dráhu na 10.000 m, na které mu stopli výborný
čas 16:2,8 min., 2. Verkerk (Holandsko), 3. Kaplan
(SSSR).
— "Zlatou lyži Českomoravské vysočiny" získai
podle očekávání Štefan Olekšák z Liberce, který byl
nejen nejlepší ze sdruženářů v běhu, ale skončil i ve
skoku prostém na druhém místě za býv. sdruženářem švaříčkem z Nového Města na Moravě. Závod
o "Zlatou lyži" vznikl z podnětu bývalého jednatele
Svazu lyžařů inž. J. Jílka, rodáka z Rovečína u
Bystřice p. Perštýnem, aby podpořil rozšíření sdruženého závodu na Vysočině.

SENZACE Y SAARBRUECKENU
Reprezentační fotbalové národní mužstvo Záp. Německa, které si účast na mistrovství světa v Anglii
zajistilo vítězstvími nad Švédskem a slabším teamem
Cypru, si pozvalo k prvnímu přípravnému zápasu
na tento vrcholný světový podnik sedmý team čs.
ligy, Duklu Praha, s kterým nečekaně prohrálo 0 : 2 .
Branky pražské Dukly dali ve 33. minutě po překrásné "české uličce" Masopust a v 57. minutě Vacenovský. V utkání, které se hrálo před vyprodaným
hledištěm téměř 50.000 diváků za umělého osvětlení
v Saarbrueckenu, potvrdila Dukla vzestupnou formu a zaslouženě vyhrála. Předvedla při systému
4-2-4 inteligentní kopanou, proti které byli Němci
mnohdy bezradní.
Vychází čtrnáctidenně.
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