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Volby v U S A , Francii a Austrálii

Hlas lidu ve třech vydáních

Každá vláda, každý císař, kalždý král a každý d|iktátor tvrdí, že nejlépe
vyjadřují přání a vůli lidu. Už z toho ¡všeobecného schovávání se za vůlí lidu
je tedy vidět, že velká většina z nás, i ti s totalitními tendencemi, podvědoně cítí, že by se měl každý člověk alespoň nějafcou malou měrou podílet na
-ízení osudů společnosti, v níž žije.
Z tohoto podvědomého pocitu vznikly asi v antickém Řecku první denokratické formy, které o mnoho let později vyzrálý v Anglii ;v tzv. parlanentní demokracii, k jejímž různým obměnám se teď my demokraté hlásíme.
Nikdo netvrdí, že jí
západní parlamentní demokracie něco dokonalé
ho. Nedokonalá součást
ka stroje znamená nedo
konaly stroj, a my lidé
na nichž demokracie sto
jí, máme k dokonalost
hodné daleko.
Proč jsme se tedy stal
demokraty a proč
de
mokraty zůstáváme? Prosté proto, že nikde nevidíme lepši alternativu.
Demokracie
zůstáv;
jedinou vládní formou
která nám zaručuje vol
nost kritizovat,
bouřit
nesouhlasit
a usiloVa
tak v nekonečném zlepšovacím procesu o změnu a odstranění toho, :
čím nesouhlasíme.

V e Spojených státech
V těchto dnech došlo
a dojde hned na několika místech k parlamentním volbám, které jsou
hlavním znakem demokratického zřízení.
V e Spojených státech
volili lidé své' zástupce
do kongresu. Americké
parlamentní volby jsou
obyčejně významem daleko zastíněny
volbami
presidentskými, události
ve Vietnamu jim však
tentokrát dodaly na mimořádné důležitosti.

Celý svět na obou stranách Železné i Bambusové opony hledá v nich
známky toho, jestli A meričané souhlasí či nesouhlasí s vietnamskou
politikou
presidenta
Johnsona.
Ztráty Johnsonovy demokratické strany budou
možná v Pekingu i H a noji vykládány jako důkaz potvrzení správnosti
jejich strategie, která je
založena na přesvědčení,
že stačí vydržet, aby válkou unavení Američané

donutili svou
vládu k
ústupu.
T o by ovšem byl tragický omyl, protože republikánské zisky, spojené s porážkou celé řady
lfberálů, znamenají pravý opak.
V e Francii
K poněkud odlišným
volbám d o j d e ve Francii,
kde od de Gaulleova příchodu ztratila demokracie hodně na starém lesku. Francouzi, tmavěni
neustálým
střídáním
vlád, dali kdysi ochotně
de Gaulleoví moc, která
poněkud přesahuje uznávané demokratické meze.
D e Gaulle této moci
zatím nijak zvláště nezneužil, pravděpodobně
proto, že to zatím, vlivem
(Pokračování na str. 2)

O novém návrhu čs. tiskového zákona

BUDEV E L K ÉČINĚNÍ

Československému národnímu shromáždění byl koncem října předložen
návrh zákona o tisku a informačních prostředcích. 26. října přineslo Rode
právo obsáhlé výtahy ze zprávy poslance dr. Jana Němce, který o návrha
referoval ¡ve sněmovně den předtím.
N o v ý zákon splnil 07 likací, -které nekývaly my. rsiKde jsme se nedočetli, kde se vyskytuje
čekávání. Ú V KSČ už přesně - tak, jak by si
soukromý
podnikatel,
soudruzi
činitelé
předdlouho nervózně pozorokterý
vydává
noviny nestavovali.
valobsah některých pubbo knihy.
Je rozdělen na devět
" V e smyslu socialisticčástí a všfech devět je
kého humanismu" zavázcela pokrokového zamědí nový zákon Úřad, ktePražský rozhlas oznámil 3. listopadu ve večerních ření.
rý bude "pověřen regihodinách, že čs. bezpečnostní orgány zatkly VladiÚstavou zaručená prá- stračním systémem vydámíra Komárka, narozeného v Opavě, který přijel na
návštěvu Československa s cestovním pasem Spoje- va svobody projevu a vání tisku".
ných států amerických. Hlasatel dodal, že Komárek "také míra těchto svoNevíme přesně, jaký
založil v roce 1948 ve spojení scizími činiteli proti- b o d " nesmějí, v této sta- je rozdíl mezi "registračstátní ilegální organizaci a že v roce 1951 uprchl za ronové versi, "být zneuním systémem" a "dosahranice.
žity proti našemu spole- vadním licenčním systéMnichovské České slovo k tomu poznamenává:
"Známe několik případů z Evropy, známe i přípaťl čenskému zřízení a jeho mem". A l e když slyšíme,
z amerického kontinentu, kdy naši exulanti byli při zájmům".
že tento Úřad j e mininávštěvě příbuzných zatčeni orgány tajné policie. I
Informační prostředky sterstvo školství a kultumy jsme několikrát před tzv. "socialistickou zákonností" v ČSSR varovali. Avšak tyto případy nebyly (tisk, film, divadlo, te- ry. j e třeba odjistit piasi dostatečnou výstrahou... Jedná se o starou hi- levize) "jsou ve spole- stole.
storii z padesátých let a: přesto tzv. státní bezpečnost čenském vlastnictví a neA v návrhu zákona je
neváhala pošlapat mezinárodní právní dohodu o ob- mohou být tedy předto černé na bílém: miničanu cizího států, kterému dokonce udělila vizum,
a dále pošlapala - jako už tolikrát - i vlastní tzv. mětem soukromého pod- sterstvo školství a kultusocialistickou zákonnost, totiž ústavní • rozhodnutí nikání".
ry bude "jediným centpresidenta republiky o amnestii. Celý případ se dá
Je to menší
záhada, rem pro registraci", ktecharakterizovat jednou větou: Komárek dostal vizum
jafco americký občan a jako čs. emigrant byl zatčen." proč si dnešní zákono- ré, jak zákon navrhuje,
Je možné, že bude Komárek na nátlak amerických dárci lámají hlavy s ta- bude "účinně koordinovat potřebné materiální
úřadů a veřejného mínění na Západě v dohledné kovými maličkostmi.
době zase propuštěn a vyhoštěn z .ČSSR.: I v tak
Nikdy jsme neslyšeli, i ostatní podmínky".
příznivém případě by to však bylo až potom, kdy
na str. 21
čs. orgány vyčerpají způsoby, jak se od něho dozvě- že by někdo zneužil záj- (Pokračování
dět, co se dozvědět hodlají. Komárkův případ zůstaPublished by F. Váňa,
ne každopádně varováním pro tý zájemce o cestu
8. Moorhouse St., Richmond E. 1., Vic.
do ČSSS, kteří opakují obvyklé ubezpečování čs.
reprezentanta v Austrálii (a asi i v jiných státech),
Printers: Bussau & Co.,
že je v ČSSR bezpečný každý bývalý uprchlík, který
6 Elizabeth St., Nth. Richmond, Vic.
dostane vstupní vizum.
Je ovšem jenom přirozené, že každá společ
nost nakládá s dary , které demokracie
nabízí
svým vlastním způsobem
Některá jich využije ví
ce, jiná méně a někteří
je zahodí úplně.

Zatčeni při návštěvě ČSSR

Pokus o kontrarevoluční zvrat v Maďarské
lidové republice se stal po X X . sjezdu KSSS
dalším silným podnětem, aby se zejména komunistické strany socialistických zemí vážně zamyslely nad následky kultu osobnosti. Bez seriozního a statečného zhodnocení tohoto období, principiální kritiky chyb, nedostatků i hrubých kultovských přehmatů, se nemohl rozvinout obrodný dvacetisjezdový proces komunistických myšlenek i praxe . . .
L. Slabey v bratislavské Pravdě, 28. 10. 1966

NAREK 0 SVOBODĚ
Zatímco jsme nadšeně vítali presidenta Johnsona
v Austrálii, sledovali pozoriiě zdlouhavou likvidaci
"starého řádu" v Indonésii a bojovali se zápalem
bitvu o Vietnam, zapomněli jsme docela na výročí,
které by nemělo být zapomenuto.
Bylo to desáté výročí revoluce, o níž bylo řečeno,
že nebyla vůbec připravena,, že byla zbytečná a že
vlastně posunula hodiny zpět. Jeden přední australský poslanec, který aspiruje na funkci vůdce labouristické strany, o ní dokonce prohlásil, že byla vedena fašisty a že se nesmí přehlížet fakt, že Maďaři
jsou z minulosti zvyklí vraždit jeden druhého.
Samozřejmě, že to jsou všechno nesmysly. Snad
jediné, co se z toho všeho dá přijmout, je fakt, že
opravdu nebyla připravena. Ta nepřipravenost však
mluví pro ni, ne proti ní. Dobře, organizované menšiny mohou připravovat, plánovat a s úspěchem provádět tak zvané lidové revoluce. Nepřipravované a
neplánované revoluce obyčejně končí neúspěchem.
Jsou to však právě tyto revoluce, o jejichž opravdovosti a lidovosti nelze pochybovat.'
Maďarská revoluce nebyla dílem' hrstky fašistů,
byla výrazem skutečného odporu proti nepopulárnímu rp-7-iTr.ii bylá akcí národa,, který chtěl žít svobodně. Mluvit o její zbytečnosti je snad ještě, pošetilejší,
než mluvit o jejím fašistickém původu. Nebýt "zbytečných" činů jako maďarská revoluce, svoboda, která j e pod neustálým útokem z mnoha stran, byla by
už dávno jenom omšelé a zapomenuté slovo.
Někteří lidé ovšem odmítají rozumět takovým "dutým a nekonkrétním" výsledkům. Žádají praktické
výsledky, bez nichž odmítají přiznat jakémukoli činu užitečnost.
Maďarská revoluce však má svůj čistě praktický
význam, který b y měl přesvědčit i tento druh pochy"bovačíL
Mluví se tolik o studené válce, že často zapomínáme, co vlastně ta studená válka opravdu je. Je to
soutěž dvou úplně rozdílných světových názorů na
uspořádáni lidské společnosti.
Na jedné straně j e názor volné společnosti, v níž
lidé mají právo rozhodovat o formě své vlády, volně
voli své zástupce a jejich prostřednictvím vyjadřují
svou. spokojenost či nespokojenost se stavem věcí.
Proti tomuto názoru stojí idea řízené společnosti, v
níž jedna ideologie, jedna strana a jedna skupina
lidí uchopila se trvale moci. Trvale proto, žě si ta
ideologie, ta strana a ta úzká skupina lidí samy přidělily patent na rozum a neomylnost. Ve volné společnosti dává široká základna národní pyramidy pokyny vládní špičce. V řízené společnosti dává vládní
špička pokyny široké lidové základně a provedení
těchto pokynů bezohledně vynucuje.
Některým lidem nestačí teoretizování, nestačí jim,
že někdo říká: tam se diktuje a tady se volí. .Chtějí
praktický důkaz, že tam se diktuje a tam je násilí,
neboť není-li pravda, že v naší volné společnosti
máslo šlo zase nahoru?
Maďarská revoluce dala nám do rukou takový důkaz. Dala nám do rukou nukleární zbraň studené války, která ničí důmyslnou faleš komunistické propagandy, odhaluje pokrytecké bojovníky za mír a která, jak kdysi řekl Chruščov, vložila do komunistických úst krysu, jíž nelze vyplivnout.
Proč tedy od samého začátku, i mezi demokraty, je
snaha maďarskou revoluci znehodnotit slovy o zbytečnosti, škodlivosti a nedomyšlenosti? Vysvětlení
spočívá patrně v tom, že pojem svobody dávno už
ztratil starou, čistotu a že její hodnota byla na různých místech různě devalvována, její význam na
mnoha místech různě definován a její absolutnost
nahlodána podmíněností dlouhé řady otázek.
Co je svoboda a co jsme za ni ochotni zaplatit?
Stojí svoboda za muže, tátu, bratra, dítě? Stojí 5a
hmotně' pohodlnou existenci? Stojí za žití a nejen
deklamování ideálů?
Jak mnoho liší se svoboda dvacetiletých od svobody třiceti, čtyřiceti a padesátiletých? Je správné
se ptát, jak mnoho jsme ochotai platit za svobodu?
Nebo je poctivější se zeptat, jak málo jsme ochotni
přijmout za svobodu?
A když jsme u svobody. Ještě jedno říjnové výročí
zůstalo alespoň v tomto sloupku zapomenuto. Je delší než desítileté a v dnešním "babylonu svobod" se
člověk těžko rozhoduje, jaké asi svobodě byl zasvěcen dvacátýosmý říjnový den roku 1918.
-kw-

-2-

HLAS

DOMOVA

14. 11. 1966

Hlas lidu ve třech vydáních
.Pokračování se str. 1)
K d o si přitom vzposvé
popularity,
nikdy mene, že kdysi většina
nepotřeboval.
francouzských vlád pa• Nečekaný úspěch pro- dala za o b ě ť parlamenttikandidátů v posledních ním paktům gaullistů s
presidentských
volbách komunisty.
však zřejmě otřásl "božV Austrálii
skou" sebedůvěrou á j e Zajímavým příkladem
ho poslední tisková kondemokratických protiklaference nevypadala mídů je Austrálie, kde visty jako vystoupení dedíme na jedné straně
mokratického
presidenmaximální
občanskou
ta. D e Gaulle řekl otevsvobodu a na druhé tu
řeně, že nesnese, aby měnejzoufalejší
stagnaci
la opozice v parlamentě
celého
demokratického
většinu a vzbudil tak o aparátu.
bavy, že v takovém příD ů v o d e m j e naprostý
padě pomýšlí na rozpušnedostatek účinné o p o tění parlamentu.
Je ovšem silně pochybné, že by byl dohnán k
tak drastickému zásahu.
Jeho nejvážnéjší
oponent socialista Mitterand
začal vyjednávat o v o lební pakt s komunisty,
což jistě zažene řadu nerozhodných voličů zpět
do gaullistického tábora.
Chcete, aby se vaše dětí
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

zice, bez níž demokracie
nemůže zdravě pracovat. Rozklad labouristické strany vedl postupně
k zpohodlnělé hnilobě
liberálně - agrární koalice, která vládne, nikým
neohrožována, v bezstarostném transu.
V demokratickém světě by člověk asi těžko
hledal mimo
Austrálie
volby, před nimiž volič
stane v bezradné nerozhodnosti a zalká úpěnlivě, co že si z toho má,
pro pária krále, vybrat.
Nalevo opozice, která
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sama neví, co chce, a jejíž zahraniční politik.: J. Toman: Don Juan $ 1.70, Bass: Klabzubova jedenáctka $ 1.10, Neff (5 knih): Sňatky z rozumu, Cípřivolává
sebevraždu sařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský
napravo ubohá
vláda vozataj, celkem $ 11.30, Werich: Fimfárum $ 1.60,
bez nejmenší stopy vlast Čapek: První parta $ 1.00, Anglické listy $ 1.20,
ní iniciativy a bez nej- Bezruč: Básně $ 1.50, Zaorálek: Lidová rčení $ 4.10,
Jirotka: Saturnin $ 1.60, Poláček: Edudant a Francimenší jiskřičky origina- mor $ 1.40, Herrmann: U snědeného krámu $ 2.10,
lity.
Poche - Janáček: Prahou krok za krokem $ 4.00,
Jirásek: Mezi proudy (3 díly) $ 4.20, F. L. Věk (5
V e volbách před nám dílů) $ 7.-, Staré pověsti české (výbor) $ 1.-, Vosasi zase zvítězí pud sebe- kovec: Klobouk ve křoví $ 1-30, Peroutka: Demokrazáchovy, protože lidé o- tický manifest $ 2.-, London: Mořský vlk $ 1.90,
byčejně nehlasují pro se- Šrámek: Když léto prihrává $ 2.30,, Steinbeck:
Toulky s Charleyem $ 1.30, Simenon: 3 x Maigret
bevraždu.
Demokracie $ 2.50, Drda: České pohádky $ 2.50, Greene: Minivšak zřejmě nikdy neby- sterstvo strachu $ 1.70, Baar: Paní komisařka (3 díla míněna jako volba mé- ly) $ 5.10, Sabina: Prodaná nevěsta 40 c, Vachek:
zi sebevraždou a zatuch- Bidýlko $ 1.50, Arbes: Romaneta $ 1.50, Safér:
Svět hmyzu $ 2.80, Plicka: Vltava (fotogr. celého
lou tůní
permanentn Povita ví) $ 5.40, Baar: Hanýžka a Martínek $ 2.80,
stagnace.
-kw- Rafc: O ztraceném ševci (2 díly) $ -3.70, "Hrubín Trnka: Špalíček (ilustr. kniha pohádek a říkánek)
$ 4.40, Dickens: Kronika Pickwickova klubu $ 3.50,
Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Jandáčková: Czech
Nat. Cook Book $ 5 - a mnoho jiných

Bude velké činění
[Pokračování

se str.

1)

O č tu jde: krajské časopisy, odborové časopi¡y, odborné a literámě•umělecké časopisy projdou teď novou prověrcou, ve které budou mít
ilavní slovo ptakopravci
: MŠK.

nepovažuje odvolání šéfredaktora, nýbrž ustanoreaí nového" 7 .
Může to být jasnější?
Kdo nebude
parýrovat,
půjde.
a, ministerstvo
provede registrační změnu až p o propuštění (nebo zavření)
listu nebo
redaktora.

Pikantní podrobnost v
Myslíme, že klíčové
íávrhu zákona prozrazuprohlášení
tkví ve třetí
e, že "za změnu regičásti
zákona,
ve které se
itračních podmínek se
praví:
" když za konkrétní
obsah jednotlivého vydání novin nebo časopisů odpovídá v prvé řadě
šéfredaktor, nijak se tím
M U Ž Z B. L. B. N . U . L.
nesnižují povinnosti vydavatele,
které jsou v
Na lagosfcé konferenci afro-asiatských křováprvé řadě pochopitelně
ků a evropských zrádců a masochistů prohlásil
politické".
Hitler-Wilson po iedesátéosmé za deset týdnů
Zamená to, že "sou(hlasitě, aby to bylo slyšet v černé Africe a
činnost státních orgánů
zvlášť ve rhodéské džungli), že Anglie neza. . . směřuje k tomu, aby
sáhne vojensky v Rhodesii, pokud nedojde k
zajistila vzájemnou s|X>násilí. V takovém případě by ovšem Anglie polupráci a vztahy plné důslala! vojsko, aby byl obnoven zákon a pořádek.
věry, aby tisk a ostatní
Jak vidíme, Fajfka Wilson se ponaučil. Nebo
hromadné
informační
ne? Když Hitler (z Braunau) mluvil tak, jak
prostředky mohly plnit
dnes mluví Hitler z Anglie, celý svět to nazval
své základní poslání, kte"válečným štváčstvím", a Fuehrer unikl norimré pro ně vyplývá z uberské oprátce jenom proto, že spáchal sebesnesení
XIII.
sjezdu
vraždu. Jednou bude znovu uspořádán, nový
strany i z paragrafů tonorimberský proces - zítra, napřesrok, za deset
hoto zákona."
let - a žaloba bude znít: válečné štváčství a zlo-

Naše rovy

činy proti Evropě. Senilnost nebo "příkazy z
Washingtonu" nebudou polehčující okolností.
Spojená nacionalistická Evropa, národ počítající téměř pět set miliónů lidí, si může dovolit
"utratit" pár tisíc zločinců na Šibenicích.. .
Alex Ander v "Evropanu",
Sao Paulo, Brazílie, 38-66.
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Grotesknost celé situace vrcholí, když zákonodárce, třeba bezděky,
povýšil socialisticko-humanistického
redaktora
na "veřejného činitele ve
smyslu trestního zákona .
MELBOURNE

srdečně zve všechny krajany na

MIKULÁŠSKOU Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 3. prosince 1966

Máme dojem, že d o sud nikdy nebyla vržena
na čs. novináře tak hluboká urážka., Co naplat,
urazili jsme o d Havlíčka
na cestě pokrokem mnohou míli.
Dnes j e veřejný činitel ve smyslu trestního
zákona
chráněn
jako
lovná zvěř téhož zákona,
ale má to zase háček:
" O tom, jsou-li v tom
kterém případě veřejnými
činiteli,
rozhodne
podle povahy konkrétního případu soud".
Podle nového zákona
bude zřízena
Ústřední
publikační správa v Čechách a na Moravě, a
aby Slováci o nic nepřišli, Slovenská publikační správa.
'O tom, že je připravovaný zákon typickým
příkladem vědeckého copařství, není
pochyb.
Ministerstvo kultury je
ministerstvem
kultury
asi tak, jako byl starý
Horthy
mořeplavcem.
Josef Goebbels
odkoukal
takové zákony 2
bratrské socialistické země ještě v době, kdy se
naši světlonoši ' socialismu pohoršovali nad pálením knih.
N á m v H D se však žij e nějak lépe, nějak veseleji. Nejsme dosud veřejnými činiteli ve smyslu trestního zákona.
PPT
C T É T E
EXILOVÝ
TISK

POJIŠTĚNÍ

v sále domu Kosciuszko, 313 Latrobe St., Melbourne-City
LIKÉROVÁ LICENCE — T O M B O L A — R O Z D Á V Á N Í D Á R K Ů
K tanci hraje orchestr kapelníka A . Vyhnala
Vstupné: $ 2.00
Začátek v 8 hod., konec v 1.30
Dárky se přijímají u pokladny od 7.30 h.
Rezervování míst: T e l e f o n 379-2156 nebo 48-7723

odfoorsč provedou

Ceny jsou včetně poštovného

THE INUBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R,G.P:0. Melbaurne
Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu dorsova
Telefon 4£-5980
I/WIXWWV£
Spokojenost po léta —naleznete n Let»!

HOTEL ELIZABETH

317 Elizabeth St., Melbourne-City
* komfortní ubytování se stálou pozornou obsluhou. Denní tarif $ 5.00 včetně snídaně
* prvotřídní kontinentální obědy i večeře (např.
vepř. kolínko se zelím 70c, vepř. kotlet 60c,
guláš 48c a velký výběr dalších jídel). Jídelna
je otevřena denně mimo neděle
* ve zvláštních místnostech pořádáme
taneční zábavy, svatby, a různé oslavy
Telefon (6 linek) 67-9633
Srdečně zve Jožka Let

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

_

•

^lyfT'C H R PA
Optical Service

HAMPTON:

5,3 Ham ton

Hampton,

P st
S. 7

Telefon 98-5756

Veliký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání
i

J. KINDA & CO. PTY. LTD.

er. Jona« & Victoria Sts., Kfchmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281) j

domů, bytů, obchodů, továren, zaměstnanců,
aut, lodí, dopravní, úrazové a nemocenské,
Ž I V O T N Í či PENSÍJNÍ

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers
958 Nepean Highway, MOORABBIN, S. 20.
Volejte česky či slovensky: (Melfo.) 95-2421

14. 11. 1966

HLAS

ČESKOSLOVENSKO
— Do Československa při-

jela na soukromou návštěvu skupina amerických
průmyslníků a podnikatelů, která byla už předtím
v Rumunsku a Maďarsku
a z ČSSR odjela do Polska a Jugoslávie. Tito
"soukromí
návštěvníci"
byli přijati místopředsedou vlády O. Šimůnkem,
který je informoval o čs.
novém hospodářském modelu. Jménem skupiny
poděkoval president firmy Philip Morris J. Cullman.
— Dne 17. října zemřel v
Praze ve věku 75 let známý pěvec Karel Hruška,
dlouholetý člen opery Národního divadla v Praze,
kde vytvořil 160 rolí a
účinkoval na • více než
5.000 představeních.
— Při výzkumu popelnicového pohřebiště z mladší doby bronzové (1.300 1.200 před Kristem) v
Šafaříkově v okrese Rimavská Sobota objevili
pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitře
větší množství umových
hrobů se zbytky silně
spálených lidských těl.
Zajímavé jsou nálezy miniaturních břitev, sekyrek a jiných předmětů.
— Svobodné slovo uveřejnilo rozhovor s dr. E.
Urbánkem o kongresu sociologů v Evianu u Ženevského, jezera. Urbánek
si stěžuje na špatné vybavení čs. delegace na
kongresu, takže "jediný
český sociologický spis
byl vyložen na britském
stánku (studie J. Musila
vydaná v Edínburgu) a
česká jména byla navíc
reprezentována jen sociology, žijícími v emigraci
v USA, kteří na svých vizitkách mají dosud zmínku o absolvování pražské
Karlovy a brněnské Masarykovy university, jež
mají ve světě
dobrý
zvuk..."
— Na Mezinárodním filmovém festivalu v Mannheimu získal Velkou cenu
za ; nejlepší
celovečerní
film režisér Jiří Henzel
za film Ostře sledované
vlaky.
— ČSSR je na prvém místě v kanadském dovozu
zboží ze socialistických
států a na 2. až 3. místě
v
nákupu
kanadského
zboží socialistickými zeměmi. Převážnou Část dovozu tvoří pšenice.
— Život strany
(18/66)
píše o nových předpisech
o vedení kádrových záznamů o jednotlivých členech. Takové záznamy
jejichž důležitost pro KSČ
zřejmě nepominula, jsou
zřízeny "v rámci politickoorganizačních oddělení
ÚV KSČ, ÚV KSS, krajských, okresních, vysokoškolských výborů a stranických výborů při provozních oddílech ČSD. U
podnikových,
celozávodních a městských výborů,
které mají práva okresních výborů strany, určuje rozsah činnosti jejich kádrových evidencí
krajský výbor strany. Také všechny další stranické orgány (podnikové, celozávodní, uzlové a jim
naroveň postavené výbo-
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ry, jakož i městské a
místní výbory strany) vedou kádrové spisy ve své
evidenci...". V listě jsou
též pokyny, jak kádrové
záznamy
používat
při návrzích na jmenování hospodářských vedoucích atd.
— V Mikulově byla podepsána dohoda s Polskem
o spolupráci při výrobě
traktorů. Jde zatím o
traktor typu Zetor o výkonu. 75 až 80 k, který
je dílem konstruktérů z
čs. polského střediska v
Brně-Líšni
— V Praze připadá na
1GO.OOO obyvatel 162 pohlavně nemocných, kdežto průměr v celé republice je 55 pohlavně nemocných. Téměř dvě třetiny
tvoří muži a ženy v e věku 15 až 24 let. Z pohlavně nemocných kapavko?;
j e třetina 15 - lijletých
cívek. Loni a v prvním
pololetí tr. byli 75 mužů
a 3 ženy nově
syiilidou.
— V roce 1965 bylo v
ČSSR 3.711 kin, které
navštívilo 128,404.000 osob a 84 divadel, které
měly 10,418.000 návštěvníků.
— V Praze se konala celostátní konference Čs.
strany socialistické, které
se zúčastnilo téměř 600
delegátů a hostů. Předseda strany dr. A. Neuman
řekl, že "celá stranická
práce
odpovídá cílům,
které před celou naší společností
vytyčil
XIH.
sjezd KSČ".
— Dne 20. října přistálo
nouzově na Tachovsku
západoněmecké aerotaxi
typu Dornier 28. Protože
se poměr k Západnímu
Německu přece jen zlepšil, říká čs. zpráva o přistání dále: "Posádce poskytly čs. úřady veškerou
péči a bylo jim umožněno
v den přistání spojit se
telegraficky se svými rodinami. V odpoledních
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hodinách s e posádka letadla vrátila do NSR."
— Dne 21. října vybuchl
metan v závodě Alexandr
Dolu Zárubek v Ostravě,
při čemž zahynul 241etý
horník J. Přidal z Uničova a dalších 8 horníků
bylo zraněno.
— Za 8 měsíců letošního
roku zahynulo pod koly
vlaků 91 občanů; Udávaný důvod: hrubá nekázeň
a bezohlednost, honba za
minutami a neuvážený
spěch. Do konce září bylo
zaznamenáno na železničních přejezdech 116 nehod, při čemž přišlo o život 27 osob, 26 bylo těžce zraněno a způsobena
materiální škoda milión
korun.
— Citát z Práce 18. 10.:
"V našem národním hospodářství pracuje zhruba
půl stovky samočinných
počítačůPorovnáme-! i
se světem, znamená to,
že ve vybavení samočinnými počítači zaostáváme
aejméně o 5 až 7 'let za
prfesyslově
vyspělými
síáfy BsBagy."
— Ba veífaá cpMemif sa~-

-3Přehodnocení jednotlivých životních potřeb?

Vysvětlení a předpověď
Současně s e zprávou o zvýšení cen masa a piva (viz minulé číslo H D ) vypojily se v československém tisku komentáře, které zdůrazňovaly, že jde spíše
len o přehodnocení jednotlivých potřeb než o celkové zvýšení životních náklaíů. Zdražení měla vcelku vyrovnat současně oznámená zlevnění: nepatrné
snížení cen sádla a slániny a větší zlevnění cukru, jakoiž i poněkud nižší ceny
íovážených potravin a ovoce. Maskování této cenové úpravy, přesvědčení
>oddaných o pravdivosti předkládaných vysvětlení však nebylo lze držet
iéle než do doby, kdy se vydá občan, resp. většinou občanka, na nákup.
Brzy se proto začaly i v tisku objevovat nesmělé pochyby o prospěšnosti
provedených úprav i o dalším vývoji cen.
.ťomerne nejvíc reki
týden p o provedené cenové reformě list čs. armády Obrana lidu (8.
10.), který v úvodu napsal:
" J d e o určitý vzrůst
životních nákladů, neboť
vyšší ceny jsou jen zčásti, byť podstatně, kompenzovány cenami nižšími . . . "
V dalším se pak pozastavil nad změnou cen z
jiného důvodu:

"Radovat se jistě nebudou ani naši zdravotKaryggfaij klesá j x ^ i h - níci, n e b o ť vlastně d o La a á 3J900 ©sefe a 1 dítě chází, alespoň navenek,
:;
r-j- g e p Š á g S S i i i V Z & ří v OsSrsvě - Hrafe&vce, k cenové preferenci nevhodného cukru (a sádkde €JS£5J2o«asěíQ 509 osob,
-pzaikía. p o d o i x á egisie- la £ slaniny) v neproinle v října v Cenná» Balogu ¡ a szž&Ssám. S t o r m - — Ú5etem vládní komise
sfai {ooesjecijěio pies SB js® lpgř=iativu. j e provéžáků a 5 lifiíelS) a v Ba- s t právsf předpisy, které
6300
liško vících a Vaegstři- fstsa přežité. Z
cích na HoáaaSaska. (114 aiWi iht, insteakcí a v ý nesS byío p o s e d á n o v
osob).
— LD píše, že 23. SSaa gfefcpgg 374 pwlpsSj
bylo mezí 16. a 17. h « L OSŽ Je Tffieffpljťfa
na venerologickésn odáS- — "Wááa Jiasjovala. Ada
22SŽ3UŽ20U
lení u Apolináře v Praze JfcpáeSSTOlI
za Celoživotní
přes 20 děvčat převážně
ve věku 15 - 17 let. Jak- vyaaaěM pěvecfaa ižnmile k nim' vstoupila ošetřovatelka R- Trmatová, — V Bosé se kasalo 9.
děvčata ji prý surově a 10. října kaJakvinm o
přepadla a těžce zranila hs^^^bœ c£r32232ïtsck£Hi dívčetně zlomení ruky. U~ le Botaslava. Martinů.
vádí to jako příklad zvfia- Byio sçsfnê organizováno.
losti mládeže.
TBC m
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spěch masa, které obsahuje cenné živočišné bílkoviny."
Obavy
z přílišného
slazení však nejsou opodstatnéné, protože:
"Spíše se ovšem odhaduje, že spotřeba cukru
neporoste, ale že uspořené peníze budou do jisté
míry krýt zvýšené náklady na některé lepší druhy masa. Snad se lze naproti tomu těšit, že se
poněkud otupí nápor na
pivo, který se snad již nebude rychle stupňovat
natolik, aby
pivovary
musely nadále porušovat
technologické předpisy a
dodávat na trh pivo
vlastně nehotové . . ."
Po zjištění, že spotřeba přva není československou národní tragédií,
protož« j e tam zase poměrně nižší spotřeba vína a lihovin, píše O L :
" J e možné vznést desítky otázek, je možné
odpovědět četnými argumenty. A ť tak či onak,
není jednoduché
lidem
vysvětlit, proč se zvýšily
ceny právě u základního
druhu potravin, jakým j e

R. Jakobson "rehabilitován"
Profesor slovanských jazyků a literatur na
harvardské universitě Roman Jakobson, který
je původem z Ruska, avšak působil od roku
1921 do března 1939 v Československu, se dožil 11. října 1966 sedmdesáti let. Literární noviny (8. 10.) věnovaly rozboru jeho díla celostránkovou studii dr. Felixe Vodičky. Autor
studie se zmiňuje několikrát o útocích Ladislava Štolla na Jakobsona (zejména v knize " O
tvar a strukturu v slovesném umění", která vyšla
letos). Vodička potírá podstatu těchto útoků a
konstatuje, že se Štoll zabývá převážně ideologickými otázkami a často "otázkami osobního
kádrového profilu". V závěru doporučuje Vodička, alby se vztah k Jakobsonovi "utvářel pozitivně".
V časopise Kultúrny život (14. 10.) hodnotí
dílo jubilanta a jeho zásluhy o českou a slovenskou literaturu a jazykovědu Eugen Pauliny v
článku " Z a čo vďačíme Jakobsonovi", k němuž
je připojena Jakobsonova fotografie. Pauliny
považuje Jakobsona za "dnes nepochybně nejvýraznější postavu nejen světové slavistiky, ale
světové lingvistiky vůbev". Píše, že pro slávistiku má Jakobson význam hlavně svými pracemi o slovenštině a v závěru prohlašuje: "Romanu Jakobsonovi jsme za!vázáni díkem za účast

ret rozvoji české a slovenské lingvistiky a literární vždy a za propagaci výsledků naší vědy, na
kterou ani dnes nikde nezapomíná."
Další článek o jubilantovi a jeho vztahu k
moderní vědě v témže čísle K Ž je z pera Šimona Ondruše. Má povahu odborného vědeckého
hodnocení Jakobsonovy osobnosti a jeho díla a
dospívá k závěru, že má-li někdo skutečnou zásluhu na tom, .že Pražský lingvistický kroužek
se stal ve světové jazykovědě pojmem, tak je to
na prvním místě Roman Jakobson. Dále píše:
"Nejen proto, že mezi dvěma válkami spolu
se zesnulým Trubeckým a Mathesiem tvořili
jádro této průbojné lingvistické školy, ale i
proto, že ideje tohoto centra rozvíjel a ve světové jazykovědě propagoval i tehdy, když jsme
my v pseudorevolučním horlení při přehodnocování kulturní minulosti vylévali s vodou i děti.
Z a to třeba vyslovit upřímné poděkování. A my
Slováci, plní komplexů, které Bůh dává do věna
příslušníkům malého národa, vždy pookřejeme a
získáme na hrdosti při pomyšlení, že přední
osobnost moderní světové lingvistiky věnovala
pozornost i fonologickým problémům slovenštiny a uměleckému jazyku našeho největšího romantika Janka Kráťa."
FEI

i otom se o vysvetlem
pokouší á dodává i dosi
chmurnou předpověď c
dalším vývoji cen:
"Je
bezpodmíneční
nutno říci zcela otevřeně,
že jsme k uvažování v
širších
ekonomických
souvislostech . vedeni i
celkovou
ekonomickou
situací, n e b o ť vývoj národního hospodářství v
letošním roce, ani vyhlídky na čtvrtou pětiletku podle podkladů z
továren, nedávají velikou
naději na zásadní
obrat
k
intenzivnímu
rozvoji ekonomiky, tj. k
tomu, že bychom byli
brzy s to nejen zvyšovat
výrobu.. . . , ale činit tak
nanejvýš úsporně, snižovat výrobní spotřebu,
vyrábět méně pro výrobu, ale více pro trh, i
pro ten zahraniční, aby
bylo možno více dovážet.
Mzdy v globále stoupají, ovšem ne proto, že
by rostla průměrná minimální mzda, podložená
vyšší produktivitou, ale
protože roste, zaměstnanost při klesající směnnosti a využití základních f o n d ů ! T o je nejprůkaztiější svědectví o
pokračující
extenzivní
výrobě.
A lidé se také ptají:
co bude dál? V podnicích se právě propočítávají.nové velkoobchodní ceny. Bude od 1. ledna všechno dražší, jak
se všeobecně říká?
Odpovědní pracovníci
říkají: nikoliv. Velkoobchodní ceny, uzpůsobené . výrobním
podmínkám, se sice zvýší celkem
o čtvrtinu, ale rozdíly
budou hrazeny zejména
nižší daní z obratu a v
menším . měřítku státní
intervencí. Hladina maloobchodních
cen . má
zhruba zůstat , na dnešní
výši, i když se určitým
úpravám zřejmě nevyhneme. Což ovšem neznamená, • že
napříště
pak nebudou ceny'v pohybu tím i oním směrem, aby mohly plnil
funkci, kterou mají s
kterou po léta neplnily . . . "
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ČSSR v přímé řeči
ŠIZENÍ V MALÉM
Ukazuje se, že jen v restauracích se během posledních dvou let zvýšil počet případů předřazování
o 2.5%. Dodávám - počet případů odhalených. To
říká mnoho, mimo jíně, že existuje skupina lidí,
která v rozporu s morálkou se přiživnje na výdajích zákazníků, a že tato skupina roste... Proč to
vlastně někteří lidé dělají? Z nouze á hladu? Obecný
blahobyt u nás není, ale kdo pracuje, nají se a může uspokojit své potřeby. Ne sice najednou a všechny, ale mezery mezi ntmi nejsou takové, aby nutily odírat spoluobčany. Snaha ošidit má spíše jiný
cíl: rychle a snadno získat prostředky na věci, které
zpříjemňují živpt, na chaty, auta, televizory. Jde tedy víc o morální aspekty než o problémy sociální...
Vybrali jsme pro náši úvahu úsek pohostinství, ale
stejně dobře bychom mohli použít příklady z jiných
odvětví služeb, či vzít si na muška fnškaře v závodech, zlodějíčky, kteří pronášejí skrz brány materiál, a jiné výtečníky, protože i jim umožňuje jejich
"živnost" nedostatek kontroly a výchovné práce. ,
Rudé právo, 13. října 1966
PROCES SE ZAHRANIČNÍMI ŠMELINAŘÍ
V rozsudku kromě 36 jmen figurují rozličné značky automobilů: Mercedes, Fiat, Ford Taunus, Oppelt,
Record a j . . . . Řadu dní se zabýval trestní senát
okresního soudu Praha-západ tímto případem . . , Deset Iráckých státních příslušníků a řada našich občanů se zodpovídali z několika vážných deliktů: z
trestných činů spekulace, z ohrožení devizového hospodářství nebo pomoci k trestnému činu ohrožení
devizového hospodářství prodejem á koupí ojetých
osobních vozidel cizích značek. Praktikovalo se to
tak, že např. hlavní obžalovaný Shakir Al-Fattal,
aspirant Vysoké školy ekonomické v Praze, si vybral za opotřebovaný vůz dohodnutou cenu v Tuzexu - a od osoby, které poskytl překupní právo,
vyinkasoval "pod rukou" další, mnohem větší částku.
Suma sumárum: stát okradli o více než půl miliónu
korun... Soud 15. října pečlivě zvážil podíly jednotlivých účastníků nekalého obchodu a podle zásluhy
'rozděloval". Od nepodmíněného trestu odnětí svo>ody na 3 roky (kromě propadnutí majetku po odpykání trestu bude následovat vyhoštění z ČSSR)
až po tresty odnětí svobody podmíněné v různém
obsahu podle provinění a peněžité tresty od 10.000
do 25.000 Kčs.
Rudé právo, 16. října 1966
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ÚTĚKY PŘES JUGOSLÁVII
Po částečném uvolnění cestování z Československa putovalo do Jugoslávie
lost turistů, kteří nedostali povolení čs. úřadů k "výletu" do západních stáů a kteří se chtěli pokusit o útěk do svobodného světa tímto směrem. Bylo
námo, že Titova Jugoslávie nestřeží své hranice přece jen tak důkladně
ako ČSSR. Mnozí z nich se pak vrátili s nepořízenou, když zjistili, že ani
am není útěk tak snadný, někteří se opravdu dostali - s menšími nebo většími obtížemi - do Rakouska nebo Itálie a někteří byli zadrženi jugoslávskými
»ohraničními orgány a předáni československým úřadům. Pro ty pak nastaly
lé doby v čs. věznicích. Víme o čtyřech případech, kdy blízcí příbuzní čtelářů Hlasu domova sedí v československých žalářích za své pokusy o útěk
a Západ přes Jugoslávii.
Je snad troufalé chtít
na státu, jakým je Jugoslávie,
aby dodržoval
mezinárodní
úmluvy a
zvyklosti, tj. aby dodržoval i tý, které se týkají
poskytování asylu, nebo
aspoň aby nebránil občanům jiných států hledat
asyl u jugoslávských sousedů, aby je nevracel
ostatním komunistickým
státům k potrestání.

i euro pozaaaveK se
šak nebude zdát tak
roufalým, uvědomíme-li
i, že Tito pobírá již
llouhá léta ze Západu
načnou
hospodářskou
iomoc (jen o d U S A 100
ailiónů dolarů ročně) za
vou "samostatnost" - i
dyž samostatnost v rámi komunistických států.
Neměla by být Jugosláie aspoň v tomto přípa-

dě důrazně vybídnuta k
dodržování
základních
principů mezinárodního
života? Záleží hodně na
jednání vlád západních
států.
Československá národní rada americká oznámila, že posílá protestní
dopis jugoslávskému velvyslanectví ve Washingtonu proti nehumánnímu
nakládání s čs. občany,
kteří se pokusili hledat
ochranu na Západě, a
dr.. Jan Papánek se snaží, aby byl vznesen protest ve Spojených národech. Hlas domova upozornil australské ministerstvo zahraničí na j e d nání Jugoslávie.

Mladá zena vypraví:
"Konečně
se vyplnil
náš sen: dostali jsme s
manželem a 9letou dcerkou povolení jeti d o Jugoslávie na dovolenou.
Plánovali jsme ovšem
ihned, jak se odtud d o stat d o Itálie a požádat
o asyl.
Při
prvním
pokusu
nás zadržela jugoslávská
hlídka. Čekali jsme v
buffetu asi 200 m o d
italských hranic na Itala, který nás měl převést
přes hranice. Stáli jsme
tam přes půl hodiny,
protože průvodce stále
nepřicházel, a stali jsme
se podezřelými jugoslávským celníkům, kteří tam
chodili pro nápoje. N a konec nás vyzvali, abychom ukázali průkazy.
Potom nás zatkli, přestože nám nemohli nic d o kázat. Neměli jsme sebou žádná zavazadla, ani
jiné kompromitující důkazy o našich úmyslech.
Řekli nám, že občané s
čs. průkazy se nesmějí
zdržovat v pohraničním
pásmu déle než 10 minut. Druhý den nás v
Koperu blíže Terstu odsoudili každého na 13
dní.
(Pokračování na straně 6)

září výtržnickou demonstraci. Na Staroměstském
náměstí se ve smluvený den shromáždil značný počet "vlasatců" a s nimi sympatizujících. Několikrát
obešli v průvodu Husův pomník a vydali se na cestu
Prahou za pokřikování hesel, jako "Vraťte nám vlasy", "Pryč s holiči" a "různých hrubýčh výroků proti
socialistickému zřízení, pískali', tleskali a řvali. Obvodní prokurátor pro Prahu I je obžaloval, že ze
zjevné neúcty vůči společnosti se dopustili veřejné
výtržnosti, čímž značnou měrou narušili veřejný klid
a pořádek. Některé z těchto 14 provinilců - z nichž
13 je mladistvých - obvinil prokurátor za podíl na
předběžné přípravě výtržnosti, další, že čin spáchali
jako členové organizované skupiny. Prokurátor poČSNRA v Chicagu doukázal na to, že všechny obviněné spojuje snaha stala zprávu o útěku matprovokovat slušné lidi, jejich společným znakem je
snaha vyniknout v negativním smyslu a provokativ- ky s dcerkou letos v
U f i U U A
U A S T
srpnu, kterou přetiskuně vystavovat na odiv neúctu vůči společnosti . . .
JIHOMORAVSKÝCH TRÏJBKAREN
V tomto měsíci začala ve Veselí na Moravě na HoLidová demokracie, 25. října 1966 jeme:
donínská výstavba druhé části Jihomoravských
trubkáren a tažíren. Bude zde postavena svařovna
trub, tažírna trub, budovy sociálního zařízení, skladové a vodní hospodářství provozu a řada dalších
zařízení... Že nejde o malou stavbu, o tom svědčí
JOSEF ŠKVORECKÝ
skutečnost, že si ve třech letech vyžádá 190.000 m3
výkopů, 64.000 m3 betonové směsi, 23.000 prefabriDopřál jsem si té výstřednosti, že místo tryskovým
Ir (ze Severního Irska, asi třicetiletý, zaměstnanec
kátů, 8.000 m3 cihelného zdiva, 17.000 m2 vozovek a letadlem jel jsem do USA parní lodí.'Cestou tam, americké firmy): "Naslouchal jsem předpovědi po23 km potrubí. Stavba má být zahájena v předstihu na lodi SS United States, nepřihodilo se mi nic, co časí BBC- Podobá se, že naše cesta bude dosti
a má být hotova do r. 1970. Nová kapacita umožní by stálo za zaznamenání, kromě mořské nemoci; na KSidnoo-zvýšit výrobu tažné oceli v hodnotě 180 mil. Kčs. Až to mají však výborné prášky, které ji v půlhodině
Čeracšská dívka (velmi hezká, okatá, z Pobřeží
bude dílo dokončeno, najde zde práci dalších 1.500 promění na nemoc spavou, takže si z plavby moc slonoviny, jedoucí do Anglie údajně si tam doplnit
odborníků z jižní Moravy.
nepamatuji. Zato zpáteční cesta, již jsem konal na vzdělání; toho večera v kanárkově žlutých šatech s
Rudé právo, 17. října 1966 lodi BMS Queen Mary, přinesla mi neobyčejně cen- hlubokým dekoltem): "Jé, podívejte se, jakýho máme
nou zkušenost.
hezkýfco číšníka!"
O NOVÉM STATNÍM ROZPOČTU
Vskámi (včetně mě) se dívají na hezkého číšníNemyslím jízdu samu na nejstarším luxusním parO novém pojetí státního rozpočtu v nové soustavě
řízení hovořil 21. října v Praze s novináři miništr níku ve službě (lodi je letos třicet let a napřesrok ka, potan (jakoby s mírnou výčitkou, já se zájmem)
černošskou dívku.
financí Richard Dvořák. Zdůraznil, že státní rozpo- půjde do výslužby), jízdu v tom mahagonovém měSlaměná vdova: "Moje poslední cesta byla dosti
čet bude t nadále jedním z nejdůležitějších článků stečku, které v noci, když se něžně houpá na vlnách
finanční politiky. Státní rozpočet bude shromažďovat Atlantiku, skřípe a praští jako romantický hrad z
¿jsGftx?'
menší část finančních prostředků, než je tomu dosud. gotických románů;" nemyslím také oddělení pro doPán: " V tuto roční dobu bývá značné množství
V budoucnu se v objemu státního rozpočtu promítne mácí zvířátka, kde velký habešský kocour očividně bouří.*5
něco přes třetinu národního důchodu. Ministr řekl, trpěl mořskou nemoci, protože si vodou z misky,
Jeho žena: "I když ovšem toto žádným způsobem
že obnovením růstu výroby se letos docílila vyšší určenou k pití, neustále omýval obličej; nemyslím nebývá pravidlem."
tvorba finančních zdrojů a daří se tak zajišťovat ani šeptanou přítomnost (v první třídě.) vévody z
i n "Vyšel jsem nahoru na horní palubu. Věje dorovnováhu příjmů a výdajů. Vedle řady kladných Windsoru, jehož spatřit bylo touhou všech dam brit- sti značný vítr."
prvků se i letos objevily nedostatky: např. ještě exi- ské národnosti v turistické třídě. Myslím zkušenost
3ái (mlčím, okouzlen první, na vlastní uši slyšestuje nedostatek zboží žádoucího pro zahraniční i s anglickou konverzací.
nou, pravou britskou konverzací).
domácí trh a více než se očekávalo rostou výrobní
V podstatě stejný rozhovor konal se druhého dne
Teoreticky jsem o ní byl ovšem poučen předesa.
zásoby. V diskusi ministr a pracovníci jeho minister- Vždycky mě okouzlovaly meteorologické poznatky h snídaně i u oběda. Poněkud jej zpestřil obdiv čerstva uvedli, že v prvním pololetí příštího roku se lordů ve starých anglických románech přeloženým nošské divky (v šatech barvy bílé kávy s hlubokým
bude jéště pracovat na pětiletce: v souvislostí s úpra- starými českými překladateli, a. z každé přírsičky dekotteni) k jakémusi Japonci a úvaha o různých
vou velkoobchodních cen bude třeba provést přepoč- se konečně dozvíte, že umění britské společenská tvrdostech řízků, která bezprostředně následovala.
ty podle nových cen. Informovali také, že oblast do- konverzace spočívá především ve schopnosti se záj- Večer mně bylo už jasné, že meteorologicko-astronotací a subvencí bude větší, než se původně před- mem rozmlouvat o počasí. Jenomže teorie není pra- milrirf konverzace na parních lodích přetrvala všechpokládalo. Avšak objektivní podmínky v národním xe a nad praxi není.
ny vládní zrněný a technické revoluce a je spolehlihospodářství si systém dotací, intervencí k cenám a
vým a stále živým kouskem dobré staré Anglie.
Když
jsem
první
den
sešel
do
jídelny
k
večeří.
subvencí dosud vynucují...
probíhal u mého stolu asi takový rozhovor:
Zároveň se však ve mně probudil můj osudný
Rudé právo, 22. října 1966
Slaměná vdova (starší, s náhrdelníkem z neoby- sklon k ostudným provokacím, a tak jsem hovor o
p r o t t wm,rčťrivr a
režttvttt
čejně studených perel, manžel fyzik vydělává v podezřelé zamračeností večerní oblohy přerušil doČtrnáet jich stojí od 24. října před trestním sená- USA): "Doufejme, že nebudeme míti přffiš drstého tazem Slaměné vdově, byla-li odpoledne v lodním
biografu.
tem obvodního soudu pro Prahu 2. Patří k těm sku- moře."
*
Slaměná vdova: "Ano, byla jsem."
pinám lidí, tzv. "mániček" nebo "vlasatců", kteří se
"Pán (starší, inženýr, vydělává v U S A ) : "Ka naší
Já: "A líbil se vám film?"
scházejí v pasážích, parcích, na nádražích, na rampě cestě do Států minulého jara měli jsme docela drsné
Slaměná vdova: "Ano, dosti se mi líbil. Tato kaNárodního muzea a v některých restauracích . . . moře."
Někteří byli z hygienických důvodů (při zákroku)
Jeho žena (starší, s velice studenými perlami ko- pusta není příliš šťavnatou, není-liž pravda?"
Ir (jemuž byl dotaz určen): "Shledávám ji poněostříháni, neboť byli zavšiveni... V restauraci " U lem krku): "Tentokráte však počasí zdá se dešti
kud oschlou."
paraplíčka" v Praze I zorganizovali předem na 20. slibným."
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O řeči lidové vůbec a o knížce Radovana Krátkého zvláště

Hantýrka pro samouky
Na vývoj hovorové řeči v Československu za uplynulých dvacet-třicet let
je možno se dívat podvojmo. Jednak můžeme zaujmout bojovný postoj a prohlásit, že v češtině a slovenštině došlo k deformacím, za něž odpovídá soudruh Trávníček a vzácný milofvník čistého výrazu Václav Kopecký. Byly to
doby chozrazčotu a kombajnu, a jazykoví odborníci nám vydávali Klementa
Gottwalda za stoupence jazykové vytříbenosti a Zdeňka Nejedlého za jenom
o půl kokosu menšího jazykového génia než byl sám velký sovětský deformátor spisu " O jazykovědě". Leč nastojte!
Pod drnčivým a vyhláškovým jazykem úřadu a práva nepřestával vzkvétat
jazyk lidový a lidový slang, tisícerými květy. Pásek vyrazil se svojí škeblí
se svíjet do Juldy Fuldy, trsal sice na znárodněném parketě bývalé Vaňhovy
rybárny, ale ani ve snu mu nenapadlo, že nějaký úřední hógo fógo nazval
toto pamětihodné místo Parkem oddechu a kultury Julia Fučíka. Řeč úřadu
a školy nejenže nechutnal, nýbrž rafinovaně narušoval pseudostranickými
výrazy. které se vyznačovaly jak vtipem tak řízností. A jak revoluční elán se
čím dál tím víc stával elánem čistě resolučním, začal stoupat zájem o současnou hovorovou řeč a) hantýrku. Myslíme, že snad nej&polehlřvějším ukazovatelem byla hbitě rozprodaná vydání jednoho z největších znalců jazyka lidu.
Karla Poláčka.
S potěšením jsme zjistili ze 4. čísla letošního
ročníku literárního časopisu Plamen, že se už
našel v Československu
spisovatel, který si s tím
vším dal práci.A nejenom to. Našel
dokonce
nakladatelství
( O d e o n - dříve Státní
nakladatelství knih lidového umění), které mu
knížlku, b y ť i jaksi načerno, vydalo.
Spisovatel je Radovan
Krátký a knížka se jmenuje Hantýrka pro samouky.
Vladimír Janovic o ní

referuje v Plameni takto:
"Škoda, že jenom jako
neprodejný tisk k novému roku 1966 vyšla . . .
Hantýrka pro samouky
Radovana Krátkého.
V knížce najdete nejenom
mile a zábavně
podanou teorii slangu a
argotu, ale i velkou řadu
krásných a plnokrevných
obratů z hantýrky o stravských
chacharů,
brněnských plotňáků i
pražské páry, nad nimiž
musí zaplesat srdce každého, kdo má rád živou,
tvořící se češtinu . . . "

třeba prozrazuje soudobé české pozdravy. Tak
třeba " m á puklina", "tě
péro,
nádhero",
"tě
prsk". " m ů j břicholom"
jsou zřejmě odkazy velebných předků. Dnešní
mladá generace přispěla
úspěšné těmito variantami "tě lupen, balzáme",
"tě voko, _ vole",
"čau
býku", "seko brko", "tě
vidím, parde".
A nikdo nemůže p o přít, že pozdrav "polib
si elipsy" j e jadrné a
přiléhavé rozloučení.
Vladimír Janovic p o "Otázku
po
Vladimír Janovic nám kračuje:

Žena inženýrova: "Mají obvykle čerstvější zeleninu' na Queen Elisabeth."
Inženýr: "Máte pravdu. Tato kapusta je vskutku
poněkud zvadlou."
Tím skončil můj první pokus a kouzlo konverzace
se zvýšilo. Třetí den následovaly referáty o nočním
chladu v kajutách, způsobeném severním větrem,
jenž v těchto končinách obvykle věje (u snídaně),
a o různých druzích zimního počasí v Irsku, na rozdíl od Minnesoty (u oběda). Také moje konverzace
s černošskou dívkou (v tyrkysově zelených šatech s
hlubokým dekoltem) o účesích nositelů řádu The
Beatles, přerušená poučením o přílišné tučností skopového. Večer jsem si znovu zaprovokoval Vzdychl
jsem:
"Ještě tři dny a budu zas doma. Velice se těším
na svou dceru. Mohu vám ukázat její fotografii?"
Černošská dívka: "Ukažte! Ukažte!"
Ostatní společnost (přikývnutí; co se dalo dělat).
Vytáhl jsem fotografii jedné pražské dívky, která
vůbec není mou dcerou. Svěřila mi ji, abych ji ukázal jejímu vzdálenému bratranci, jenž na Manhattanu vlastní noční podnik, v naději, že se bratranec
rozhoupe a pozve ji na prázdniny do Ameriky; v
naději, měl jsem dojem, dosti oprávněné, neboť to
je velmi hezká a vyvinutá šestnáctiletá dívka a na
té fotce leží v nesmírně nepatrných blkini a v póze
okopírované z jedné z nejlepších obálek časopisu
Playboy. (Bohužel, když jsem přišel k bratrancovu
podniku, stála před ním picket-line elegantních mladých krasavic, které na prsou i na zádech nesly plakáty: TANEČNICE BARU RŮŽOVÁ DŽUNGLE
STÁVKUJÍ. NENAVŠTĚVUJTE BAR RŮŽOVÁ
DŽUNGLE! ŠÉF JE VYDÉIDUCH! Bratrance jsem
sice našel v kanceláři, ale byl silně rozčilen, a když
zjistil, že dívka na fotce není nabízející se stávkokaz,
nýbrž vzdálená sestřenice z Československa, vyhodil
mě i s fotkou z baru).
Tuto fotografii jsem tedy nyní vytáhl a ukázal
společnosti. Skočila po ní černošská dívka (v leskle
černých šatech s hlubokým dekoltem) a zvolala:
"Jéje! Ta je krásná! Ale trošku kostnatá (skinny;
termín, jehož vskutku nebylo možno užít o černošské
dívce). Měla by víc jíst!"
Fotka zakolovala.
Inženýr: "Ano. Je .to po čertech hezká dívka."
Jeho žena: "Vskutku je. Och! Tato ovesná kaše nebyla vůbec oslazena! Číšníku! Číšníku!"

zdraví, přesněji řečeno
p o trávení, odbývá hantýrka rčením: jak ti hoří krematorium?
Chceme-lí vyjádřit u spokojení nad tvarovou
pohledností nějaké ženy,
řekneme: pocem, ta má
takový vnady, že dyž si
na to zpomenu, tak koktám a dělám pravopisný
chyby.
Pochybnost nad tím,
ž e něčí finanční situace
je uspokojivá, se dá najevo slovy: má doly na
povidla a tetovanýho tatínka, nebo: d y ť má furt
kapesní tuberu a bude si
vytahovat triko, že j e v
těžkým balíku, švorcák!"
Hantýrka pro samouky zaznamenává tyto výrazy pro ústa: chlebárna, baštovna, houskárna,
kufr, mluvnice, pant, požerák, vrata, zpěvník, zubatej amplión.
Pro mluvení a kecání
existují svérázná slovesa, z nichž se Janovic
zmiňuje pouze o těchto:
bramírovat, hantýrovat,
hanikat, hantýres, pchenelit,
camrat,
cancat,
cincat, kafrat, kodásat,
krákorat, kušnit, kydat,
mlátit pantem na sucho,

Slaměná vdova: "Vskutku. Více cukru by jí nenskodilo!"
Ir: "Nemohu dnes téměř jisti. Zjišťuji, že počasí
stává se maličko drsným."
Inženýrova žena: "obávám se, že v noci budeme míti. bouřku."
Inženýr: "Stejně tak já. Jest to zvláštní věc, ale
třetí noc plavby bývá vždy poněkud neklidnou."
Duch dobré staré Anglie bezpečně překryl dívku v
bikini podrobným vylíčením různých bouří.
Snídaně posledního dne poskytla příležitost k výměně názorů na rozdílné povětrnostní vlastnosti jar
v Británii a v USA, shrnuté v poznatek, že valných
rozdílů není. U oběda vzbudil jistou pozornost přepadlý habešský kocour, jejž majitelka vedla přes jídelnu na růžové stuze a který, omámen patrně těžkou vůní skopového z kuchyně, uprostřed místnosti
vrhl na atlasové střevíčky manželky Japoncovy,
když ho chtěla pohladit. Jinak jsem se leccos nového
dozvěděl o tepelných poměrech v kajutě Slaměné
vdovy během uplynulé noci.
Zato u večeře došlo málem k senzaci. Toho odpoledne viděl jsem černošskou dívku (v růžových šatech s hlubokým dekoltem) koketovat v kuřáckém
salóně se skupinou neuvěřitelných svalovců. Byli to
peruánští zápasníci stylu catch-as-catch can, jedoucí
na mezinárodní championát do Skotska. Chodili, v
chladném větru promenádní paluby v rozhalených
košilích, z nichž jim ^přetékal huňatý porost na prsou;
ten, zdálo se, magicky přitahoval dívku, zvyklou z
Pobřeží slonoviny na hladká hadí těla.
A večer, právě když žena inženýrova informovala
společnost, že v den přistání v Anglii budeme míti
pravděpodobně dosti hezké počasí, černošská dívka
to už nevydržela a oznámila z ničeho nic:
""Ten zápasník s tím velkým knírem říká, že mě
miluje!"
A tu poprvé vznikla malá trhlinka:
"On mluví anglicky?" zeptala se Slaměná vdova
udiveně.
"Ne, nemluví," pravila černošská dívka (v zlatých šatech s hlubokým dekoltem). "Umí jenom tu
jednu větu. I love you. Tu mi dnes odpoledne řekl
sedmkrát."
"Tento řízek jest opět tak tvrdým!" pravila vzrušeně inženýrova manželka.
"Můj jest poněkud nedodělaným," řekla spěšně
Slaměná vdova, aby odčinila předchozí zaškobrtnutí.

MYKOLA VINHRANOVSKYJ
Milovaná
ty nevíš
že vždycky po návratu od tebe
usínám jako muž
ale probouzím se
jako strom
a od rána šumím pod okny
až ospalí sousedi
se diví
Odkud
za noc
moh vyrůst takový strom
Milovaná
ty nevíš
že vždycky po návratu od tebe
usínám jako muž
ale probouzím se
jako mrak
chycený ve větvích dvacátého století
a nevědoucí
kterým směrem má letět
až se nebe diví
Co je to na mně za mrak
který neví
kudy má letět
a přitom ví
že jedinou jeho vlastí
jsem já
nebe
Přeložil Jaroslav Kabíček
pindat,. plivat na ubrus.
"Chceme-li
někomu
naznačit," pokračuje recense v Plamenu, "aby
nežvanil, řekneme: nežvejkej sf kravatu a zavři
hubu, lítaj kravince!

I když je nepravděpodobné, že by se někdy z
rádia při zprávách o p o časí ozvalo: holkám padaj kalhoty, bude pršet,
hantýrka nicméně s touto pranostikou počítá.
(Pokračování na straně 6)

Sekl jsem:
"A co vy? Vy ho taky milujete?"
Černošská dívka se zachichotala. "Hihihi!" řekla.
"On je tak velkej!" naznačila jeho velikost rozpřáhnutím velmi pěkných, nahých čokoládových paží. "A
v pase je zas tenoučkej!" Vosí charakter pasu znázor- •
nily růžové dlaně, které mě ná černošských dívkách
vždycky tak fascinují. " A má takový veliký svaly!
Ten když člověka zmáčkne —" zarazila se.
"Zmáčkl vás?" otázal jsem se.
.
Ale kohorta věrných strážců britské tradice včas
zasáhla.
"Přál jsem si řízek napůl udělaný," zanaříkal Ir,
"a přinesli mi dobře propečený!"
"Je to skandální" souhlasila Slaměná vdova. "Toto přece není mrkev! Toto vyhlíží více jako špatný
vtip na mrkev!"
Inženýrova žena: "Nebudu to jisti. Minulé noci
jsem chytila zlou rýmu a dnes v noci mi nechutná."
Ir: "Ano. Minulé noci bylo poněkud chladno. Zdá
se, že jim nefungovalo vytápění."
Inženýr: "Je stále ještě poněkud časně na jaře.
Počasí je pořád dosti chladné."
A pak jsem se definitivně sklonil před dobrou starou Anglií.
Když -jsem potom ujížděl ve vlaku líbeznou Normandií, napadaly mě v duchu poznámky jako: "Máme dnes krásné sluneční světlo, neshledáváte?" a
cestou Německem jsem si zas říkal: "Zdá se, že v
Německu jest chladněji nežli ve Státech." Potom
však jsme se přiblížili k hranicím a děs z celní prohlídky vypudil mi z hlavy myšlenky na konverzaci.
Zvyšoval se. plynule, jak jsme se blížili ke Krušným
horám, naštěstí však seděla ve vedlejším kupé jakási velice hezká německá statistka s množstvím kufrů,
která jela na Barrandov natáčet koprodukční horror,
a celníci ji podrobili tak^ pečlivé a dlouhé prohlídce,
že na mně jim nezbyl čas. Bez obtíží jsem proto propašoval svou láhev whisky á dvě láhve coca-coly jako náplast pro dívku, již bratranec asi nepozve, a
vyčerpán tím nervovým napětím jsem usnul.
Probudil jsem se, až když vlak zastavil v Praze
na Hlavním nádraží..Chvilku jsem nevěděl, kde jsem,
ale to už ke mně chodbičkou utíkala moje rozesmátá
žena, popadla mě do náručí a zasypala polibky.
"Dobrý večer," pozdravil jsem ji, ještě napůl omámen. "Shledávám počasí v Praze již dosti teplým,
nemyslíš?"
Literární noviny
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AMERICKÝ

DOMOVA

VÁCLAVÁK

JOSEF HLINOMAZ
Některé návraty jsou neobyčejně obyčejný. Když
To byl začátek. Šmrncnul jsem se o slušnej koutřeba člověk jezdí každej tejden na neděli, není to sek zeměkoule doleva podle mapy, protože mi bylo
žádná senzace. Když člověk se řekneme po dvaceti souzeno, abych déle než týden proflákal v tomhle
letech vrátí na nějaký to místo u moře a v přímoř- nejbláznivějším a nejstřízlivějším městě na světě.
ském městě bloumá po ulici, kde před pětadvaceti Jak se vám líbí, New York je cvokárna. Aneb cokolety bydlel, a najde ten báťák a vleze do něho, je li chcete. Nejrozumnější cvokárna. Neboť si každý
už to návrat nevšední. Ale když se člověk vrátí po počíná nejinak než. kybernetická buňka. Ale kupočtyřiceti letech někam, kde nikdy nebyl, je to návrat divu, ta buňka si dělá, co jí napadne a vostatní buňneuvěřitelný. A to se mi přihodilo.
ky do toho nekecají.
Samozřejmě, napřed mi nebylo vůbec jasný, že .
se tam vracím. Naopak. Jelikož jsem na dolním okraji stratosféry zkonsumoval několik whisek se sódou,
abych měl odvahu přistát a když jsme se potom řítili po trafiku v prostředním proudu a s námi se řítil dobrej miliónek auťáků tím samým směrem a
naproti tomu miliónek směrem opačným taky ve
třech proudech, říkal jsem si při nejmenším no né!
A když se pomocí podjezdů, nadjezdů a jiných
rovnoběžných s námi i ve všech úhlech všelijak odbočujících a zabočujících betonových štrád začala
vozidla řítit od nás, na nás, pod námi, mejklo to se
mnou. Ani nevím, jestli ta řeka byla Hudson nebo
ta druhá, co jsme podjížděli v jednom z tunelů, pořád ještě ten miliónek ve třech řadách a my uprostřed.
Všechno se řítilo jako splašený a do toho na plný
pecky blikají spíš větší písmena všech rozměrů a
barev v exotických složeninách z americkýho jazyka, a když to do prostoru řve svoje tajemný zaklínadla a člověk, cizí brabenec, v tom letí někam do
neznáma jako na tobogánu blahý paměti, prosím, to
še mnou mejklo.
Ale jakmile jsem si to po večeři hasil po pátý
Avenui a potom dvaačtyřicátou na Broadway, a ť
na to koukám jak koukám, je mi něco mezi deseti a
patnácti a flákám se co venkovan a nepražák po Národní třídě, po Příkopech, a Broadway je bejvalej
Václavák jako vyšitej. A je to osvětlený přesně a
na fous jen o tolik" víc o kolik já jsem starší a ať
dělám co dělám, nemůžu a ani se nechci divit víc než
tenkrát. Už proto, že víc divit se není možný. Jenže já
úž jsem se takhle dávno nedivil. Protože uprostřed téhle Broadwaye, někde tam, co o kousek dál podkuřuje
ten pán z. dvoumetrový kamelky velblouda, čumím
zrovna jako tenkrát, když se mnou pajtloval Václavák od muzea. A pere se to ve mně. Kruicinál, říkám si, dyť je to úplně, ale úplně něco jinýho. Ale
co je to platný, je to to samý.

iťs a good &ing to iiave a

CHEST X-RAY
NOW COMPULSQRY FQFí ALL OVER 21
Go wlicn the X-RAY UNIT V I M Í S yuur ared
JE VE VAŠEM ZAJMU
dát si

ROENTGENOVAT PLÍCE
Pro všechny osoby starší 21 let je to povinné.
Sledujte, kdy navštíví pojízdná roentgenologická stanice vaši oblast.
* Issued by THE VICTORIAN TUBERCULOSIS ASSOCIATION

406 LONSDÁLE ST., MELBOURNE C.I;

Teprve se rozhlížím a uvažuje mi to. V Praze
před třetinou století bývala rovněž tato exotika a
erotika. Sem tam vyfotografovaná nepřioděná slečna, na kterou jsem tenkrát v Praze koukal vzhledem k svému mládí neoficielně, tajně a ze strany.
Dospělost je k nezaplaceni Kdykoli jsou nohy moc
uchozený, vejdu si do kšeftu a listuju nezávazně ve
sprostejch časopisech spolu ještě asi s dvaceti blbci.
Leží jich (těch časopisů) sto tisíc na dloubejch stolech ve štosech jako na recepci šunka a uherák a
játra s mandlema. To v Praze jsem se nikdy tak
rychle nepřesytil vobrázkama.
První noc v Americe, která osvětluje mraky. Baráky se sbíhají proti osvětlenému nebi a doma v hotelu na chodbě masirovač chodidel ti protřese před
spaním kotníky a lejtka. Cestou domů potkáváš
ovšem spoustu známejch z bijáků, včetně černochů
a ženskejch. Mezi Čechy, kde jak je mi tady jasný vyskytuje se kde domov můj, j e spousta geniálních lidí, neboť jsou i tací, kteří pomocí této biografové
řeči dovedou se na leeos informovat. A tak druhou
noc uprostřed noci jedeme taxíkem navštívit starý
známý, kteří mezi tím, co jsem je neviděl, se spolu
seznámili. Jmenují se Chaplin a Frigo. Jedeme až
někam kolem osmdesátý ulice, ale šel bych za nimi
i kdyby bydleli až na osmisté ulici. Moc mi vadl,
že v bijáku ustavičně usínám. Ale osvěžen spánkem,
jdu z biografu domů pěšky. Tři hodiny, furt po
Broadway. Nemlich tak jsem chodíval večer z bijáku k tetě do Nuslí.
Ted' jsem dospělej a bydlím v hotelu Prince George
na dvacátej osmej strýt. Když chci, můžu jít cik cak
a střídat Avenue. Nemusím se držet Broadwaye za
ruku, nejsem malý dítě. Jsou tři ráno a sem tam piju
po cestě různé nápoje, který jsou celou noc k máni.
Skrze ausláky je vidět schválně velice málo osvětlených barů, kde sedí spousty chechtajících se černochů. V noci se černoši vždycky děsně smějou. Tam
někde, co dřív byly Nuselský schody, je teď největší barák světa Empajrstejtbilding.
Pak jdu od Vinohradskýho nádraží po Táborskej
ulici, až zahnu doleva a v postranní ulici mi otevírá
za korunu ženskej Quasimodo, nejošklivější domovnice na světě, z níž mám šílenej strach, anžto je
čarodějnice. Tady v dospělém věku Táborská je
slavná Pátá avenue a ta postranní je ta osmadvacátá, co se tam ty dveře samy otvírají a místo domovnice se nudí v hale obrovskej černej maršál v generálškej uniformě.
A místo abych tápal po schodech a umíral strachem, že domovnice na mně zezadu skočí a zakousne
mě, dotknu se sklíčka, kde je dvanáctka. Za sklíčkem
Se rozsvítí žárovička a ve dvanáctém poschodí se
dveře otevřou, a div že neřeknou račte. Na chodbě
si namasíruju chodidla, elektricky si necháš odsát
prach z obuvi své a tuto vyleštit, pustíš si televizor,
lehneš, a protože jsi ušetřil korunu na ošklivé domovnici, hodíš mincí do zdi a matrace provede masáž prochvíváním těla, a než zatknou starého známého ganstera Robinsona, spíš jako zabitej. Za pět
minut tě probudí na snídani.
Pokračování příště
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ÚTĚKY

PŘES JUGOSLÁVII

(Pokračování se str. 4 )
V Jugoslávii se však
může provinilec z malého trestu vyplatit. Prodali jsme proto skoro
vše, co jsme měli, zaplatili 26.000 starých dinárů a byli jsme propuštěni.
Pokusili jsme se tedy
znovu o útěk. Šli jsme
dobu lesem a už jsme
mysleli, že jsme v Itálii,
když proti nám vystoupili dva jugoslávští vojáci se samopaly a psy.
Odvedli nás na strážnici, kde nás nechali přespat a ráno odvezli manžela do města k soudu.
Já jsem se tam měla s
dcerkou ohlásit odpoledne - v Jugoslávii v takovém případě ženy nezavírají. Sháněla jsem mezitím kdejaký dinár k
vyplacení, ale. odpoledne
na mne čekalo překvapení: tentokrát jsme se vyplatit nemohli. Počali na
mne křičet,
že neopustírn-li d o 24 hodin Jugoslávii,
budou
mne
eskortovat do Československa. Manžel byl o d souzen na 20 dní žaláře
a po odpykání trestu ho
vydali čs. úřadům, jak
jsem se později dověděla.
Byla jsem z toho zoufalá. Z p ě t do Československa a do žaláře se mi
nechtělo,
na manžela
jsem čekat nemohla, a
tak jsme se domluvili,
že se pokusím o útěk sama s dcerkou.
Koupila jsem 20 m
dlouhou šňůru a 3 nafukovací záchranné pásy.
Dceři jsem pro jistotu
dala 2 záchranné pásy a
přivázala ji šňůrou k mému pasu. D o nylonových
sáčků jsme si daly šaty,
boty a jiné nutné věci,
připevnily je k třetímu
záchrannému pásu, který

Hantýrka pro samouky
(Pokračování se str. 5)
A tak by se dalo p o kračovat - ještě
velmi
dlouho, protože není téměř situace
či životní
oblasti, š nimiž by si hantýrka s bezohlednou upřímností neporadila.
A na konec si ještě
připomeňme alespoň dvě
velmi užitečná přísloví:
za krále Klacka stačila
štětce dvacka a za krále
Klaoka bejvala za p o d raz facka."
Velice rádi bychom
hanikovali
hantýres
s
Radovanem
Krátkým,
b y ť i z neprodejného vý-

tisků. Zamyslili jsme se
ale také nad tím, zda-li
naše uprchlické a emigrantské prostředí vytvořilo svoji vlastní hantýrku, kterou by bylo možno nazvat exotickou odnoží tuzemské češtiny.

že nejeden čtenář by nás
mohl zásobit rčeními zámořské čeledi Čechoslováků.

Nemáme tím na mysli
výrazy, přejaté z angličtiny z pouhopouhé duševní lenosti, ale slova,
Možná že by nám o rčení a fráze, v nichž zatom mohl něco prozradit jiskřily lidový vtip a lipan Dresler z mnichov- dová tvořivost.
ské vysílačky Hlasu svo- . Přiznáváme se, že jsme
bodného
Českosloven- se napřemýšleli až až,
ska. Pokud víme, zabý- pouze s tím výsledkem,
val se sbíráním
emig- že tato otázka nám proJsou
rantských a exulantských stě jezdí ořechy.
frází a výrazů po mnoho takové výrazy nebo nelet. Aniž pochybujeme, jsou?

jsem si též přivázala k.
pasu. Doklady a hodiaky jsme si daly na hlavy pod koupací čepicc.
V 9 hodin večer jsme
se vydaly na širé moře a
plavaly kolem
zátoky
směrem k italskému T e r stu. Držely jsme se dost
daleko v moři, abychom
se vyhnuly jugoslávským
pobřežním hlídkám. Byla krásná noc, mesít- nám
svítil, a k orientaci nám
svítil maják z Terstu.
Přesto, že dceři je jen 9
let, dobře plave a i já
jsem otužilá, hlavně ze
zimních sportů. Přesto se
dostavily asi ve druhé
třetině cesty pochyby a
zoufalý strach, co jsem
to provedla, že jsem se
vydala na tak riskantní
podnik. Strach, že nedoplaveme, mi skoro ochrnoval údy, ale pohled
na dcerku mi vždy dodal další. síly.
Byly dosti velké vlny,
které nás odnášely od
pevniny, ale
nakonec
jsme se o 4. hodině ranní přece
vybrodily na
břeh.
Byly jsme zcela
vyčerpány. Asi 20 minut
jsme se nemohly postavit na nohy, ztratily jsme
smysl rovnováhy stálým
houpáním na vlnách, a
tak jsme se plazily p o
čtyřech, až jsme se dostaly na louku, kde jsme
v seně usnuly.
Dcerka
měla hruď a záda odřená od záchranných pásů a ještě dnes má jizvy.
N a louce jsme se převlékly a pak šly do Terstu, kde jsme si koupily
jízdenky na autobus do
Říma. Bály jsme se, že
by nás mohli z Terstu
vrátit do Jugoslávie -'už
jsme nikomu nevěřily. Z
Říma nás nakonec poslali přece do Terstu do
uprchlického tábora.
Tak zatím končila naše cesta do- svobodného
světa. Nyní čekáme, kam
dál, zatímco manžel asi
sedí v žaláři v Československu."
-ašVyrovnejte laskavé
PŘEDPLATNÉ
Zatím se však budeme
bedlivě pídit po nedostupné knížce, za tím účelem, abychom se mohli podrobněji a hlouběji
obeznámit s tím, co vývoj hantýrky časem dal.
Budeme se pídit, budeme se fretovat, budeme se domáhat hákem
šrákem.
Nepchenelíme,
nekodásáme, nekafráme!
Nýbrž tak přisaháme!
jun
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ČESKOSLOVENSKÝ KLUB

I

v Adelaide

<
připravuje na sobotu 19. listopadu 1966
S
pohostinské vystoupení
?
Českého ochotnického divadla v Melboume,
? které sehraje v Národním domě, 51 Coglin St.,
S
komedii Karla Čapka

|

>

VĚC MAKROPULOS
Začátek v 8 hodin večer
W.W/

m\w.m.w/7.w

LETOVISKO
"ŠUMAVA"
Locke's Way, blíže Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 20. listopadu 1966
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě jíž můžete obědvat o 12. hodině
. Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
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V hlubokém žalu sklíčeni

oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás dne 21. října 1966 navždy
opustil náš milovaný manžel, otec,
tchán a dědeček
p. CELESTIN TITLBACH
ve věku 57 roků
Pohřeb se ¡konal dne 24. října 1966 po smutečních
obřadech v kostele Svaté Marie v Maryborough,
Qld., na tamní hřbitov.
Jménem veškerého příbuzenstva.
Celestin a Zdeněk
Marie Titlbachová
synové
manželka

— Cesta kardinála Berana do Británie vyvrcholila pro čs. kolonii jeho
projevem na oslavách 28.
října a banketem ve sněmovně lordů. Amnesty,
mezinárodní hnutí za osvobození
politických
vězňů všech národů a názorů, pořádalo na počest
kardinála Berana shromáždění. Dr. Beran patřil
v době svého věznění mezi chráněnce této organizace a byl svého času prohlášen za "vězně svědomí" po dobu jednoho roku jako symbol všech politických vězňů.

i SOUSTRUŽNÍKA- FORMAŘE |

iiii iiiiii ii 111 ii ii i ii 11 in au mu i ii nimi !i nimi is i ii 11

A.M.P.

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

metmamt } «anma

ODRA
TRAVEL SERVICE

27-29 Elizabeth St., Melbourne, C. 1
Telefon 62-2908
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

2
2

Československá škola v Melbourne
srdečně zve všechny děti i dospělé na

1

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

n
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kterou pořádá v neděli 4. prosince 1966
"NA ŠUMAVĚ" u South Belgrave
od 3. hodiny odpolední
Vánoční koledy
Příchod Mikuláše a rozdávání dárků

Janem Kuncířem. Týkaly
se jihovýchodní Asie.
— US Travel Service v
Sydney vydala zvláštní
tiskovou zprávu o "Českém dnu v Texasu", který se konal 9. října v Dallasu. Zmiňuje se zvláště
o barvitých čs. národních
krojích, o národních tancích, zborových. zpěvech,
čs. orchestrech aj. Prvním
organizátorem
dnes už
tradičního "Českého dne"
byl před 26 lety Jan G.
Bufbák, který byl i letošním předsedou organizačního
výboru zdařilého
"Českého dne".
— Motocyklový závodník
František Mrázek se umístil na 3. místě v- závodě
na Mt. Tremblant Circuit
v Quebecu v Kanadě. V
závodě startovali nejlepší jezdci z Kanady a
USA.
Č/ČS/S/DE/H
•HHBBtfiaBBMUiUHHB
DĚKUJEME VŠEM
čtenářům, kteří posílají
výstřižky, upozornění a
zprávy k otištění a
kteří propagují Hlas
domova.

Prvotřídní
D Á M S K Á KREJČOVÁ
J. M Y D L A K O V Á
Fiat 1, 3 Chambers St., East Brunswick, Vic.
šije dle nejnovější módy
za výhodných podmínek
Návštěvy denně po 6. hod. večer a o víkendu
Informace obdržíte telef, v HD <42-5960)

ZLOBÍ
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RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI ČS. ŠKOLE
v Melboume konalo 5. listopadu třetí řádnou valnou hromadu, která zvolila na další období tyto
funkcionáře: předsedkyně E. Kovaříková, místopředseda Z. Havlíček, jednatelka D. Váňová, pokladník
rozhlase, se sborem "Ami- J. Janeček, členové výboru: M. Maeáková, F. Janečci della Cultura" atcL
ková, E. Svoboda, G. Skružný, zábavní referentka
— Rafael Kubelík zkom- K. Průšová, knihovnice J. Adamová.
ponoval novou operu o životě malíře Tiziana, kte- ,
rá se jmenuje "Corneli^
VALNÁ HROMADA — ZMĚNA
Faroli". Po roční přestávSportovní klub' Slavia Melbourne koná valnou hroce začal opět řídit symfonický orchestr bavor- madu v sobotu dne 19. listopadu 1966 ve 2 hodiny
ského rozhlasu v Mnicho- odp. v 1. poschodí hotelu "Junotion", 1 High St.,
vě.
St. Kilda (nikoli jak bylo dříve oznámeno dne 26. 11.
— List Hnutí čs. křesťan- v hotelu Elizabeth).
ských demokratů "Demokracie v exilu" uveřejS. K. SLAVIA MELBOURNE
nil v říjnovém čísle odpovědi na otázky austraL
připravuje velkou
min. předsedovi Holtovi,
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
předložené mu gen. tav Dorchesteru, Alexandra Gardens
jemníkem tohoto Hnutí

Čechoslováci v zahraničí

% svým čs. přátelům a zákazníkům z celé Austrá- H
— V Londýně se konalo
2
lie i ostatního světa
g shromáždění na paměť
5
ve vánočním čísle Hlasu domova,
5 10: výročí maďarské reh
které vyjde 19. prosince 1966
R voluce. Promluvil na něm
|
Objednávky a poplatek 60 c (70 US c)
| též předseda ČsOL v za6
zašlete do 14. 12. 1966
| hraničí plk. gšt. Jaroslav
5 K společnému blahopřání uveřejníme Vaši plnou Q Lízálek.
Sadresu (dle přání bez bližší adrěsy) a ev. telefon. 3 — V Marylandu v USA
H Samostatné blahopřání s vlastním textem od $ 3.- g zemřela ve věku 66 let
ing. Marie Schneiderová,
roz. Zuibaníková, první
^nillllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIIIIIIIIIIIlllllllllIL: žena, která dosáhla titulu
inženýr na Českém vysokém učení technickém v
=
(Metal Spinner)
E Praze.
—
přijmeme pro výrobu
E — Dne 24. října oslavil
= VYSOCE KVALITNÍCH OSVĚTLOVACÍCH E v USA sedmdesátku dr.
=
TĚLES
5 Ján Papánek.
Musí být prvotřídním řemeslníkem
j j — Prof. dr. Josef Krato=
Výtečná mzda
z: chvil podnikl výpravu do
E
Hlaste se u: Mr. J. Varhegyi
E jihoafrické pouště KalaE
CROWN LIGHTING WARE
= hari, odkud se nyní vráE
73 Mark St., MACAULAY (North Melb.)
= til zpět do Stuttgartu.
5 nebo volejte: 329-7722 (po prac. době 51-6697)
= — V Colonii Valdense v
E
Továrna je vedle nádraží Macaulay
E Uruguayi zemřela ve věE
Parkování pro auta k dispozici
E ku 59 let Růžena Bílková,
roz. Tůmová,
někdejší
^Tiiiiiii
íi
slavná
pěvkyně
pražských chrámů
(přísný
otec nedovolil tehdy její
angažování u divadla). V
V síle
exilu v Itálii zpívala v.
basilice sv. Petra, v Caje jistota
stel Gandolfo, v italském
je největší pojišťovna
Austrálii a nabízí Vám
NEJVÍHODNĚJŠ1 PODMÍNKY'
speciálně
v pensijních a životních pojistkách
Nezávazné informace k porovnání sdělí
LUDVÍK SCHEER, tel. 62-0201, byt 88-5989

-

O ČI ? ^

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T A !

OPTO

.„

'Capitol House, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle km*. Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
i'
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÍJ
Vašim příbuzným i bez lékaři íkého předpisu,
v nutných případech telegraf* cky

oh November 26, vote

Je nutno bránit Austrálii již nyní ve Vietnamu, nebo stačí až později na australské
půdě?
DLP tvrdí: Austrálii je nutno bránit již
NYNÍ.
Je třeba čelit zdejšímu komunismu a proti
němu bojovat již nyní (v "mírových" frontových organizacích, odborových organizacích,, Australské straně práce - ALP), nebo
smíme dopustit, abychom se stali. později
jeho obětí?
DLP tvrdí: proti komunismu je třeba bojovat NYNÍ.
Mají pensisté právo podílet se na výnosu
společnosti, kterou pomáhali budovat, nebo
mají trávit stáří v bídě?
DLP tvrdí: pensisté mají právo na besstarostné stáří.

CO O TOM SOUDÍTE l
Souhlasíte-li s DLP, •
hlasujte pro ni 26. listopadu!
Hlasujte přesně podle DLP How to Vote Card
a napište čísla do všech čtverečků!

HLASUJTE PRO DLP
Je to jediná strana, která je jak pro národní
bezpečnost, tak pro sociální spravedlnost.
Nezapomeňte hlasovat pro DLP na obou
volebních listinách. Jedna je pro senát a
druhá pro poslaneckou sněmovnu.
Authorised by F. M. Dowling,
560 Lonsdale Street, Melbourne.
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14. 11. 1966

P Ř Á T E L É

H L E D A J Í :

' V. Stadlera, Jaroslava Smejkala, Bedřicha :
z Ostravy a Jar. Skálu nar. 5. 8. 1927 v N. P t a £w
r. 1950 Tasm.).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,
s : na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

- - Ve zkratce - -

Na tzv. Předolympijském týdnu v Mexico-Ci ty, který byl pro všechny účastníky aklimatizační
zkouškou pro O H v roce 1968, získala několika členná čs. expedice celkem 8 prvenství. V e vší slávě se zde zaskvěla absolutní mistryně světa ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská, která sama stála
pětkrát na nej vyšším stupni vítězů, když tu ve všech soutěžích (ve volném čtyřboji, ve cvičení na
hrazdě, kladině, v přeskoku i v prostných) deklasovala svou nej větší rivalku z MS v Dortmundu,
171etou Rusku Natálii Kučinskou. Svými oslňujícími sestavami jen potvrdila, že na MS v Dortmundu byla nespravedlivým hodnocením rozhodčích připravena nejméně o dvě další světová prvenství
(ve cvičení na bradlech ai v prostných). Čáslavská nezakolísala ani jednou, její výkon byl ještě přesvědčivější než na světovém šampionátu v Dortmundu.
r^ iroVi i ieío
Kromě Čáslavské vedli si tu. v nadmořské výšce i i r-Vi
2.279 ni skvěle i čs. cyklisté: olympijský vítěz Jiří návyk - plavání, veslaření, kanoistika - u nichž při
Daler z Brna vyhrál stihací závod na 4.000 m před zrychleném pohybu dochází k poruše rytmu mezi deJiřím Kolářem, a jejich nemalou zásluhou stalo se chem a pohybem. Tak plavecké výkony dosažené v
čs. stihací družstvo vítězem soutěže teamů před cyk- Mexico-City zůstaly v závodech na 100 m 1 vteřinu
listy Z. Německa, SSSR a Itálie (mistr světa). Osmou za standartem, na 200 m o 2 vteřiny, na 400 m o 4
"zlatou" získal Tomáš Jungwirth, který byl nejrych- vteřiny a v plaveckém maratónu na 1.500 m volný
lejší v běhu na 800 m, když porazil ve finále časem způsob byl čas kraulařů o 12 vteřin horší než jaký
1:51,9 min. (v rozběhu dosáhl 1:49,6 min.) o půl vte- dosahují normálně.
řiny Jana Kasala.
Lékaři ve spolupráci se sportovními odborníky
došli k názoru, že nadmořská výška bude hrát o OH
v Mexico-City velkou roli, zejména u vytrvalostních
Mužstvo pražské Sparty hraje v současné době
disciplin. Specifické problémy se vyskytují u sportů,
znovu líbivou kopanou, potřebuje však celou řadu
brankových šancí, než dokáže scorovat. To v posled-,
ní době potvrdilo několik utkání, to potvrdil i mezinárodní zápas Sparty doma s FC Bolognou. Čs. záNěkolikanásobný uruguáyský fotbalový přeborník stupce v soutěži o Veletržní pohár si v první půli
Penarol -Montevideo rehabilitoval alespoň částečně vypracoval desítky gólových příležitostí, střelecky se
jihóamierickou kopanou za neúspěch na světovém však nedovedl prosadit proti zhuštěné obraně hostušampionátu v Anglii, když po domácím vítězství nad jícího teamu. a využít své velké převahy ( 8 : 0 na
Reálem Madrid 2 : 0 zvítězil stejným brankovým po- rohy, střely na branku 2 6 : 9 pro Pražany). Sparta
měrem, i V;madridské finálové odvetě, a stal se po- stačila hrát s tímto předním teamem italské ligy dodruhé - od r. 1961 - vítězem "Světové trofeje". Roz- ma jen nerozhodně 2 : 2 a to ještě velkou zásluhou
hodujícím činitelem bylá i tentokrát skvělá míčová nej lepšího muže na hřišti, pravého křídla Pospícha.technika hráčů Penarolu, kteří si už v prvních 45 la, který téprve 9 minut před koncem zápasu po
.Ininutách zápasu zajistili dvoubrankový náskok, kte- přesně provedeném volném . kopu Kvašňáka vyrovnal na 2 : 2 . Remisa je ovšem úspěchem FC Bologni,
Sfý pak po změně stran uhájili.
Ž Ve 30. minutě prvého poločasu nařídil italský roz- která je v odvetě 27. listopadu doma favoritem.
hodčí Lo Bello správně pokutový kop za sražení uruZápas byl hrán za sychravého počasí a na kluzguayského hráče v gólové pozici, 120.000 diváků však kém terénu pražské Sparty jako prozatím poslední
Žnocně protestovalo. Rochá penaltu proměnil v první střetnutí na Letné. Sparta bude přestavovat a tak
branku, ke které o 6 minut později nejlepší muž na svá utkání bude hrát na hřištích svých pražskýcn
hřišti, čentrforward Penarolu Spencer, připoj il# dru- soupeřů. S přestavbou chce být hotova do podzimu
hou, a ó výsledku tím už bylo rozhodnuto. Fotbalisté 1968. Na dosavadní hrací ploše AC Sparty se hrálo
Reálu Madrid měli sice po změně stran velkou pře- nepřetržitě od 13. května 1917, kdy Sparťané poravahu, proti elasticky pružným zadním řadám vítěze zili Viktorii Plzeň 3 : 2 (branky Janda 2 a Meduna).
'^'Jihoamerického poháru" se však neprosadili.

SPARTA - BOLOGNA 2:2(1:1)

Penarol vyhrál Světovou

|

trofej

2 SVĚTOVÉ REKORDY

::

Fotbalová íiga

::

V čele tabulky zůstává i nadále triumvirát, jen s
tím rozdílem, že v něm pražskou Slavii vystřídalo
mužstvo Trnavy. "Červenobílí" měli v posledních
dvou týdnech slabší formu, ze dvou utkání získali
pouze bod a klesli v tabulce na 4. místo. Nováčci 1.
ligy Bohemians a Žilina mají po vlažném startu udivující závěr sezóny a oba postoupili už do středu
pořadí soutěže.
V 11. kole našel konečně bratislavský Slovan přemožitele, když prohrál v Praze na Julisce s Duklou
0 :2, přestože i tentokrát podal vynikající výkon.
Obě mužstva hrála v .¡rychlém tempu, takticky, mužně, nikoli však záludně. Kuriozitou utkání bylo, že
proti sobě nastoupili bratři Zlochové, kteří si ve
vzájemných soubojích nic nedarovali. Obě branky
Pražanů dal mladý štrunc (v 11. a v 80. minutě).
- Bratislavský Inter nastoupil doma proti Spartě po
delší době znovu kompletní a zvítězil 2 : 1 . "Rudí"
mohli uhrát alespoň remisu, jejich- finiš však přišel
POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMI
pozdě. - Slavia se doma v utkání s Teplicemi muVe 12. ročjiíku Poháru nik Zábře (porazil ve 3. sela spokojit jen s bezbrankovou remisou. Tepličtí
mistrů evropských zemí zápase v Budapešti výje už známo všech 16. ú- : chodoněmecký Vorwaerts
HLAS
DOMOVA
častníků 2. kola této nej- Berlin 3 : 1 ) .
Vychází čtrnáctidenně.
Sídí redakční kruh
populárnější evropské fotNa nejlepší cestě proAdresa: Hlas domova,
balové soutěže klubových bojovat se do čtvrtfinále
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Vic.
celků. Dvěma posledními PMEŽ jsou fotbalisté seTelefon: 42-5980
týmy, které se kvalifiko- veroirského
Linfieldu,
valy mezi 16 nejlepších, kteří měli štěstí ve vy- ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austrl) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
jsou: anglický přeborník losování, když dostali iiejLiverpool (vyhrál třetí ' slabší mužstvo ' Váleren- PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
rozhodující utkání na ne- gen Oslo, nad kterým zví- předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ) 2/-/-,
utrální půdě v Bruselu tězili v Oslo 4 : 1 , a v od- US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letecnad Dynamem Bukurešť vetě doma jsou velkými kého příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.
2 : S) a polský mistr Gor- favority.

•f Zatímco většina předních světových lehkých atle|ů udělala v Evropě a v USA už tečku za letošní
sezónou, je světový rekordman a olympijský vítěz v
pěhu na 3.000 m překážek Belgičan Gašton Roelants
•ye vynikající formě. ;291etý Roelants, který je bezpochyby po Reiffovi a Moensovi třetí velkou postavou
belgické lehké atletiky,, zaběhl v Lovani dva světové
rekordy v běhu na 20.000 m a v hodinovce, tedy v
•disciplinách, které byly'kdysi doménou E. Zátopka
á jejichž držitelem byl dosud Australan Ron Clarke.
Roelants proběhl 20 km ve fantastickém Čase za
58:06,2 min., a v hodinovce mu naměřili 20.664 m.
A tak Zátopkovy světové rekordy z r. 1951 (59:51,6
|nin. a 20.052 m) klesly v pořadí nejlepších světoVých časů na 6. niíšto. Tabulka na 20.000 m: 1. Roelants, 2. Clarke, 3. Baillie (N. Zéland), 4. Letzerich
(Německo), 5. Tsuburaya (Japonsko), 6. Zátopek.

— Na Wembley stadionu v Londýně dosáhlo čs.
fotbalové mužstvo dne 2. listopadu za umělého osvětlení pozoruhodný úspěch, když dokázalo hrát s r a stry světa, Angličany, 0 : 0. Referát o zápase bude v
příštím čísle.
— Velkou tenisovou senzací je porážka Spojených
států v mezipásmovém utkání Davisova poháru v
Port Alegro, kde méně známí brazilští tenisté T.
Koch a E. Mandarino zvítězili nad representanty
USA D. Ralstonem a C. Richeyem 3 : 2. Očekává se
nyní, že ani vítěz druhého mezipásmového utkání
Z. Německo - Indie nezabrání postupu Brazílie í
vyzývacímu zápasu s obhájcem Davis Cupu, Austrálií, který se bude hrát o vánocích v Melbourne.
— Sparta Praha přiletí v lednu příštího roku do
Austrálie, kde sehraje několik zápasů v Sydney, Melbourne a Adelaide.
— Čs. národní mužstvo podlehlo v Bělehradě representační fotbalové jedenáctce Jugoslávie. 0 :1. Toto
přátelské střetnutí bylo jedním z nej slabších z dosavadních 28 vzájemných utkání.
— Na 21. mistrovství světa "silných mužů" ve východním Berlíně získali sovětští vzpěrači 5 ze 7 titulů přeborníků. Z čs.. representantů si vedl nejlépe
olympijský vítěz H. Zdražila, který v lehko-těžkě váze (tedy už ve vyšší váhové kategorii) obsadil 3.
místo.
— Jubilejní 70. ročník slavného silničního běhu Běchovice - Praha, na jehož startu se sešel rekordní
počet 683 závodníků, vyhrál zcela nečekaně Mládek
z Lovosic. 10 km uběhl za 30:51,6 min., když porazil
čtyřnásobného vítěze' závodu Tomáše (31:21,4 min.)
a další čs. representanty. - Poprvé vůbec se tohoto
tradičního závodu zúčastnil Emil Zátopek, který v
kategorii běžců 34-44 let obsadil časem 34:37,8 min.
třetí místo za Vaitem ze Semil a Webrem.
—• Po dlouhém půstu se opět rozezněl gong .v ringu
pražské Lucerny. Asi na 2.000 diváků shlédlo mezistátní rohovnické střetnutí ČSR-Litevská SSR, které
skončilo jako před 6 lety remisou 10 : 10, přestože
Čechoslováci už vedli 10 : 2. V těžkých vahách však
prohráli 4 utkání za sebou. Boxovalo se v ochranných přilbách, které borcům činily potíže.
působili hned od začátku klidnějším dojmem, dobře
kombinovali, zakládali jednoduše nebezpečné akce,
na štěstí pro Slávku byla i tentokrát střelba jejich
slabinou. - Brána sestupu se znovu otevřela dokořán
mužstvu ZJŠ Brna, které prohrálo před vlastním
publikem s Bohemians 0 : 1. Doma zůstává i nadále
neporažena Trnava (zvítězila nad Hradcem 3 : 0),
Žilina vyhrála nad Lokomotivou Košice rovněž 3 : 0
a střetnutí v Košicích mezi VSS á Trenčínem skončilo jmírně 2 : 2.
V "bratrovražedném boji" 12. kola Sparta vyhrála
pražské derby nad Duklou zaslouženě 3 : 1 , když utkání bylo jedno z nejtvrdších v posledních letech
vůbec. Až do 49. minuty, kdy rozhodčí Placek si zavolal oba kapitány a pohrozil represáliemi, došlo k
celé řadě zranění (na nosítkách ze hřiště byli odneseni Sparťané Kvašňák a Mašek, zraněn byl Geleta z Dukly aj.). Strůjcem vítězství Sparťanů byl
pravý obránce Vojta, který už ve 2. minutě získal
svému mužstvu vedení 1 : 0. Další branky dali: Táborský z Dukly (vlastní - 2 : 0 pro Spartu); Jelínek
2 :1, Mašek (v 49. minutě po trestném kopu) 3 : 1.
— Slavia Praha nechala oba body v Bratislavě, kde
prohrála se Slovanem 1 : 2, když o její porážce rozhodla první čtvrthodinka druhé půle, kdy se obránce
Smolík s brankářem Ledeckým dopustili dvou školáckých chyb, a ty stály "červenobílé" dva góly, jejichž autory byli Jokl a Zlocha. Teprve několik málo
vteřin před skončením utkání se podařilo Tesařovi
snížit stav na 1 : 2. O největší překvapení kola se
postarala Žilina, která vyhrála v Teplicích přesvědčivě 4 : 2 . - Košická. mužstva získala znovu jen bod.
Pro změnu byla tentokrát úspěšnější Lokomotiva,
která hrála s Trnavou 1 : 1 ; fotbalisté VSS prohráli
v Hradci Králové 1 : 2, když domácím stačil k vítězství jen průměrný výkon. - Bohemians měl doma
v zápase s Inter Bratislavou hru zcela ve své moci,
jedinou branku dal však až v 85. minutě z penalty.
A konečně: tak trochu překvapilo ZJŠ Brno, které
dokázalo hrát v Trenčíně s domácí Jednotou 0 : 0.
TABULKA: 1. Dukla Praha 17 bodů, score 32 :10;
2. Trnava 17 b., score 28 :12; 3. Slovan Bratislava
17 b., score- 16 : 8; 4. Slavia 16 b.; 5. Sparta 14 b.;
6. Trenčín 13 b.; 7. Bohemians 12 b.; 8. Žilina, 9.
Hraldec Králové, 10. Teplice (po 10 b.); 11. Inter
Bratislava 9 b.; 12. VSS Košice, 13. Lok. Košice (po
8 b.); 14. ZJŠ Brno 7 bodů, score 11 :22.

