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Záhady kulturní revoluce
Výhoda velké čínské kulturní revoluce spočívá v tom, že nikdo mimo Čínu
neví, o co vlastně jde, takže každý může vesele napsat, co ho právě napadne.
Není žádnou mimořádnou událostí, že člověk najde na jedné stránce respektovaných časopisů v komentářích dvou stejně respektovaných novinářů i^ysvětlení, která si navzájem úplně odporují.
V takové situaci je snad nejlepší sebrat paběrky základních informací,
které již byly alespoň částečně prověřeny, vynechat podrobnosti vnitřních
konfliktů, které prověřeny být nemohly, a teprve potom se podívat, jestli
snad n ě k d e nevystupuje nějaký celkový, třebas i hodně zamlžený obraz.
• i o nam ovsem mnono Maocetungova nástupce
Ani to není úkol
neříká,
protože kdo je ministr národní obrany
ký, protože kdo se má
silnější
a
kdo je slabší, Lin Piao. A pochybovali
vyznat ve změti rudých
kde
je
honěný
a kde je jsme o tom, jestli "předgard, červených stráží,
seda M a o " pořád ještě
pravých levicových sku- honec, kdo už padl, kdo
vládne skutečnou mocí.
ještě
bojuje
o
život
a
kdo
pin, falešných, levicových
Dnes už si nejsme tak
se
dere
k
moci?
skupin, pravé pravice a
jisti.
Před
časem
se
nám
v bludišti revolucí, z
Honci
nichž jenom jedna je ta zdálo, že je celá ta čínská revoluce nástrojem
pravá, ale která?
a! jejich kořist
jediného muže. DomníKulturní revoluce
vali jsme se, že si její poNa začátku to vypadaJisté. je snad jenom mocí upevňuje postavení lo, že k lovcům patří li-

dé pověřeni provedením
kulturní revoluce, tj. Liu
Šao-či a generální sekretář strany Teng Hsiao-Ping, a že kořistí byl
např. starosta Pekingu
Peng Čen, který padl
mezi prvními. Jenomže v
průběhu doby se stali z
některých honců lidé honění. V minulých týdnech jak Liu Šao-či, tak
Teng Hsiao-Ping začalj
vypadat jako hlavní vyhlédnuté oběti kulturní
revoluce.
Čuenlaj byl jeden den
nahoře a druhý dole, a
i pozice samotného Lili
Piao se zdála být nejasná. Padli dva vedoucí

(Pokračování na str.
to, že čínská kulturní revoluce nemá s kulturou
Doba výročních anket v čs. tisku
nic společného, že je naopak barbarským výrazem
vnitrostranických
zákonů džungle, podle
Koncem každého roku pořádají tzv. kulturní časopisy výroční ankety, ve
nichž silnější prostě poží- kterých se ptají "prominentů" i některých "neoblíbenců" na zhodnocení
rá slabšího.
uplynulých dvanácti měsíců. Literární noviny se omezily na literaturu, ale
Kulturní tvorba se zabývala problémy obecnějšími.
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Doklady o diverzi

U každého z nás se asi někdy dostaví chvíle stesku.
Čtu právě (od začátku letošního roku zvětšené) Rudé právo ze 7. ledna, a ten okamžik přišel: jak rád
bych byl na chvíli v Brně! Netoužím všaík ani po
procházce ke Špilberku či snad až k Myslivně, ani
po posezení na České. Chtěl bych tam jen shlédnout
výstavu, ovšem zvláštní výstavu. Z toho, co píše
"oficiální orgán", posuďte sami, zda by i vás lákala.
"V Brně se připravuje zajímavá výstava o trestné
činnosti proti ČSSR, která.. . soustředí dokumentační materiál z celé naší republiky. Hlavním posláním výstavy je dosáhnout účinných preventivních
opatření...
Zajímavostí této výstavy bude pořádání tematických dnů spojených s besedami,' na nichž budou
odpovědní pracovníci' ze závodů a z různých podniků a institucí v kraji hovořit o otázkách ochrany
státního tajemství, o nepřátelské ideologii, o trestné činnosti... Návštěvníci výstavy dostanou také
anketní dotazníky, které po jejich vyplnění a zpracování mají posloužit jako dokument, podle něhož
budou přijata, další opatření ke zlepšení dosavadních
preventivních opatření a k zamezení trestné činnosti
proti ČSSR.
Návštěvníci shlédnou množství dokumentačního mater ipu" k seznámí, se s řadou údajů, které objasňují
dnešní trestnou činnost našich občanů i nepřátelskou
činnost proti ČSSR organizovanou v zahraničí. Mezi
jiným budou zde zajímavé doklady o ideologické diverzi. Například na vysílání nepřátelských relací do
ČSSR se podílí 12 rozhlasových stanic s 93 vysílači
v 11 státech. Celkově denně vysílají 36 hodin relace.
Jsou zde i desítky časopisů vydávaných v české řeči
a zasílaných k nám že. zahraničí. Dále emigrantské
tiskoviny, doklady o špionáži atd.
Výstava potrvá od 10. ledna do 10. února 1967 a
postupně si ji prohlédnou i občané některých dalších měst..
Nemyslíte, že: se té výstavě výborně zdaří vyvolat
zvláštní "historické ovzduší", protože protektorát
Boehmen und Maehren je už bohudíky jen historií?
I tehdy se přece poddaným a ovládnutým předkládaly podobné "doklady", doprovázené ohnivým ujišťováním, že "nepřítel bdí". I tehdy nám byly obavy
a úzkost nacistů před pronikáním jiných než úředně
prověřených informací hrozně k smíchu! ,
-a

Nejpopulárnější
českou knihou roku byl
'Americký rok" autorky
Irmy Dubské. Na drulém místě skončil román
Ludvíka Vaculíka "Secyra".
Z e západních autorů
stále vedl
Hemingway,
3o něm následoval Steinjeck, pak Faulkner a
3aul Bellow. Z anglických autorů je nejoblísenější Graham Greene.
Z francouzské literatury byla nejvíc žádána
cniha Simone de Beau/oir "Druhé pohlaví".
Dva z dotazovaných
>e zmínili o nové práci
Ladislava Mňačka "Jak
ľhutná moc", která dosud ani nebyla vydána.
Vyšly jen dva úryvky v
časopise Plamen.

keta Kulturního života,
která kladla tyto otázky:
Jaký byl váš největší
zážitek v roce 1966?
Co vám dělalo největší starosti?
Čemu chcete věnovat
v příštím roce největší
úsilí?
Nejstručněji a nejpádněji to řekl místopředseda vlády a předseda
Státní plánovací komise
Oldřich Černík:

Je základní princip demokracie, žé nikdy část
nemá být učiněna absolutním pánem nad celkem; nikdy nemá být dáno tólik neodolatelné
moci jedinci nebo jedné skupině nebo jedné politické straně, aby podle své vůle mohla vládnout
nad ostatními; neboť, jesliže tito ostatní byli
učiněni zcela bezmocnými, nezbývá jim, než snášet, co na ně shůry přijde, a truchlivě pozorovat, kolik zla, zuřivosti, sobeckosti nebo i nevědomosti se může objevit v tom, kdo sebe učinil tak mocným. Toto je sama podstata ideologického boje mezi demokracií a komunismem. .
Ferdinand Peroutka

Člověk někdy dostane sám sebe do úzkých.
Tak například, jsactidbalý exulant, zasedne za stroj
a napíše do čela stránky "Naše věc 1967", hodlaje
odborně shrnout činnost demokratického exilu, jakož i mistrovsky nastínit nová stanoviska, jež třeba zaujmout k změněným situacím doma i v .cizině.
A potom kouká a sedí a sedí a. kouká na . prázdnou
stránku pod tím honosným titulkem. Se sevřeným
srdcem a vyschlým krkem ho najednou pojme podezření, že ta stránka zůstane navždy prázdná, že
vlastně nemá, co by na ni napsal. A nápadne' ho,
zůstalo-li vůbec něco z "naší věcf" v roce 1967? '
Někdo ovšem určitě zaběduje nad takovou malověrností a poznamená, že se nesmíme vzdát, že nesmíme r esignovat, že nesmíme být ztraceni. Ono .se
to snadno povídá, slova nic nestojí. Ale řekněte!.. Slyšeli už jste někdy z gramofonu zpívat českou .slečnu, která "má ráda lesní cestu"? Slyšeli už jste někdy
z gramofonu českého jinocha, který -"touží chodit po
Paříži, ale musí chodit po Letné"? Hledali' už jste
někdy v slovníku horečně význam slova "lékořice",
abyste věděli, jak se vlastně jmenuje písěň7_v níž
mladík pije "svařené víno se skořicí, takže • se fakticky cítí cynicky"?
...
\,. .
Slyšeli jste už někdy "modrayých ' dálek volání"
nového Československa v nejnovějších podáních Karla Gotta, Yvetty Simonové nebo Evy Pilařové? Jestliže ano, pak jste spatřili na vlastní oči, jak se "naše
věc" rozpouští v návalu sentimentu jaké tabletka
Alka Seltzer, jež pomáhá po prohýřené noci. '
A i toto všechno je jenom začátek. Neboť-za těmi
zvuky mnohých moderních vábniček skrývá se legitimní touha po domově, otevřená hranice, vzrušující reportáže těch, kteří již překročili Rubikon, ä v
některých případech dokonce i pouto nejsilnější nové trhy.
Co může pod takovými vlivy napsat exilní novinář
roku 1967 na prázdnou stránku pod titulkem "Jíaše
věc"?
.
,
Jestliže maso jest, tabák jest, pomeranče tu.a tam,
a lidé už se tolik nebojí, jakápak "naše věc", a proč
vlastně dále dřepět v Melbourne, Vídni nebo New
Yorku?
•
..
Asi v tomto bodě a právě ve chvíli, kdy už je
téměř ochoten kapitulovat, položí mu jeho zvídavá
mysl otázku: "Jestliže naše věc.v roce 1967 neexistuje, co vlastně byla ta naše věc v letech 1948, 1955
a třeba 1960?"
"'•••;
t
I posune válec psacího stroje~ do správné. polohy
a pod záhlavím "Naše věc 1967" začne jako žák ve
škole vyťukávat:
'
"V roce 1948 odešli jsme z domová,' protože taín
byla. potlačená politická_,a s ni přirozeně - i osobní
svoboda. V následujících .letečh setrvavali jsme f'v
exilu, protože zmíněné -sVobodý nebyly v^sčeskoslpvensku pořád ještě obnoveny. Po smrti Josefa Stálna začal ochabovat teror,, který v Československu
potlačení osobních svobod provázel. Osobní-a politické svobody občanů však obnovený' nebylý. Nebyly
obnoveny ani v pozdních letech padesátých, ani-;v
letech šedesátých. V roce 1966 a začátkem: roku 1967
došlo k dalšímu pozvolnému uvolňování, ale- osobní
svobody ani potom obnoveny nebyly, protože pražská vláda vládne bez periodického projevu 'souhlasu či nesouhlasu svých občanů, jemuž še na Západě
říká demokratické volby. V roce 1948'a letech následujících rozuměli jsme pod . pojmem.-"naš ; . věc"
obnovení politických a osobních svobod v' Československu. V roce 1.967. bychom měli pod:pojmem "naše
věc" rozumět obnovení politických a osobních svobod
v Československu."

"Dovolte mi, abych
odpověděl na všechny
otázky najednou. To, co
jsem v minulém roce
nejintenzivněji prožíval,
mi dělalo také největší
starosti a bude vyžadovat i do budoucna maximální osobní úsilí.
Jde o ekonomickou
reformu, o níž definitivMňačkova kniha líčí ně rozhodl X I I I . sjezd
život
komunistického strany.
předáka, který od "hraNáš úkol je zdánlivé
naté revoluce" dospěl k jednoduchý:
zajistit,
maloměšťáckému blaho- abychom vyráběli lépe,
bytu.
kvalitněji a levněji a
"Naše věc" tedy neexistuje v roce 1967 o nic méDaleko
zajímavější abychom mohli výhod- ně, než existovala v roce 1950. Potíž je jenom v tom,
však byla tentokrát an- (Pokračování na str. 2) že se celá řada z nás tváří, jako by ji neviděla, protože ji z různých důvodů vidět nechce.Published by F. Váňa,
Věci ovšem nezmizí jenom prbto, žé ; je někdo od8 Moorhouse St., Richmond, E. 1, Víc.
mítá vidět, a obáváme se, že i ta "naše věc'' bude
Printers: "Unification" Pty. Ltd.
ještě dlouho .s námi. Skončí teprve, až se budeme
vracet domů. pro to, že tam patříme a ne jenom 2a
497 Collins St., Melbourne, Vic.
úplatek tří dolarů denně. .... ... . . . . , . . . . „ . , ..-Jfcár-
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Záhady kulturní revoluce
(Pokraěovini se str. 1)
čínské propagandy. Napřed Lu Ting-ji a pc
itiěm i Tao Ču, který jej
původně nahradil. Na
scénu dorazily naproti
tomu nové vlivné osobnosti, mezi nimi i MaoCetungova žena.

čínsko-indické hranici, v
Laosu,
Jižní
Koreji,
Hong Kongu, Burmě a
na hranicích malajsko-siamských.
Vliv na Vietnam je
naproti tomu značně nejistý. Čína bude pěstovat tamní konflikt více,
než kdy jindy. Je však
také docela možné, že v
Hanoji už teď rostou
pochybnosti o spolehlivosti nejhlasitějšího spojence.

Pochybujeme, že by si
chtěl na výsledek čínské
kulturní revoluce někdo
vsadit. Kdyby se však
našel takový odvážlivec,
stará metoda "hlava nemo orel" dávala by lepší
Nosiči hnoje
naděje na úspěch, než
hluboký rozbor kulturní
Přiznání, že v čínském
paseky Rudé činy.
zmatku nevidíme ani hlavu, ani patu, ovšem neNásledky mimo Činu
znamená, že bychom se
Kdykoliv se něco vel- tím zmatkem nemohli
kého děje v totalitním lecčemu přiučit, nebo že
zřízení velkého státu, by nám ten zmatek nenásledky je obyčejně cí- mohl leccos ověřit.
tit na všech stranách.
Pohled na velký ná' Zatímco
odhadovat rod, z něhož si pár mopříští události uvnitř Čí- cichtivých "ideologů" uny je za nynější situace
téměř nemožné, alespoň
některé okrajové události lze předpovědět s daleko větší důvěrou. Je (Pokračování se str. 1)
značně pravděpodobné, něji směňovat naše zboze še budou "zápasníci" ží na zahraničních trzích,
v Pekingu snažit zastřít a tím vytvářet předpovnitřní neklid omezenou klady k rychlejšímu růvnější expansí.
stu životní úrovně všeho
Nepřekvapilo by pro- lidu. - . ."
to, kdyby nám příští měČlověk musí s Černísíce přinesly Čínou vy- kem souhlasit: je to úkol
volané incidenty v Ma- opravdu jen "zdánlivě"
kau,; na sibiřské hranici jednoduchý. Nikdo ješse Sovětským svazem, na tě nemůže říci, jak a jestli se projeví reforma eSWISS TRAINÍD
konomické soustavy leWATCHMAKERS
tos.
K.
Ebner
Ale už v anketě samé
19 York St.,
postřehneme
pochybovchod do Wynyard Sto.
vačné hlasy. Ředitel Enaproti pohyb, schodům)
konomického ústavu Čs.
Sydney
akademie věd prof. Šik
Telefon 29-7543
vwlovií takto:

dělalo zápasnický ring, bych snad opovrhoval
na procesí zneuctěných čestným a užitečným áa utýraných lidí, na šiky kolem nosičů hnoje .
Nosil jsem svůj malý
"Hitler Jugend" v nonáklad hnoje přednáško,
vých uniformách a na
vými síněmi od té chvívšechno to, co k nám z
le, kdy jsem si začal
čínské kulturní revoluce
namlouvat, že je v Nové
zanáší zápach let třicáČíně opravdu
možné
tých, v nás těžko může
pracovat pro lidi . . . Ale
posilovat pocit úcty, ktekde není svoboda, tam
rý prý si, podle tolika
také není akademický živlivných lidí na západě,
vot, a profesor není nirežim v Pekingu zaslučím jiným, než nosičem
huje.
intelektuálního hnoje."
" V e věku osmdesáti
Možná, že nám tak
let se nebojím smrti a
profesor Hsiu zanechal
nikdo mě k ničemu nepřed svou sebevraždou
může donutit. Nemohu
jediné spolehlivé vodítse bránit tak, jak umím,
ko k výsledku nynějšího
posledním východiskem
čínského pogromu.
Ať
je sebevražda," napsal
už konečný vítěz ponese
universitní
profesor
jakékoliv jméno, jenom
Hsiu, který byl jako "rejedním si můžeme být
akcionář" donucen vozit
jisti. Nebude ničím jipo Pekingu náklad hnoným, než novým nebo
jestarým nosičem ideolo-kw"Neříkám to proto, že gického hnoje.
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ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vá» hlava?
Noste brýle od O P T A 1

• Ä f f T O .
lapitolHouse, 109 Swanston St.
MELBOURNE (vedle kina Caphol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
BODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vaším příbuzným i bez lékařského předpisu
v nutných případech telegraficky
Pří návštěvě Melbourne se ubytujte v
prvotřídním krajanském hoteht v centru města

MOTEL ELIZABETH
317 Elizabeth St., Melbourne-City
* komfortní ubytování se stálou pozornou obsluhou. Denní tarif $ 5.00 včetně snídaně
* v naáí jídelně podáváme denně mimo neděle
prvotřídní kontinentální obědy i večeře
* ve zvláštních místnostech pořádáme
tonečn$»b»vy, svatby, a různé oslavy
Telefon (6 linek) 67-9633
Srdečně zve Jožka Let

. . . aby nektere nevyhnutelné potíže, vyplývající z tak zásadních
změn celého řídícího systému, nepodlomily důvěru lidí, aby nevznikla
domněnka, že jde jen o
reorganizaci jako dříve.
Aby lidé dokázali rozeznávat důsledky a pozůstatky minulého řízení
od skutečně nového, které ještě dlouho nebude
prosto různých kompromisů a byrokratických
kazů . . . "
Celkový tón letošních
výročních komentářů byl
nápadný jak počtem bezpodstatných
odpovědí,
tak j celkově vlažným
tónem.
Slovenský
spisovatel
Anton Hykisch, jeden z
nej radikálnějších buřičů
v kulturním životě, si postěžoval:
"Největší starosti mi
způsobuje zvláštní tichá
kodifikace lhostejnosti,
která u nás postupně zavládla.
Dáme si v Národním
shromáždění
uzákonit
zvyk, že se na kritiky neodpovídá?"
Typické je také skromné přání spisovatele:
"Sobě samému, abych

POI IŠTĚN I
"

odborně provedou

poctivě dokázal napsat
poctivou knížku. Věnovat se vlastní práci stálo
by na všech stranách za
největší úsilí."
Hykisch je sice Slovák, který v Praze nežije, ale je jasné, co má na
mysli.
22. prosince 1966 oznámila pražská Práce,
že akce Za Prahu krásnější přinesla nad očekávání dobré výsledky:
od ledna do konce listopadu odpracovali Pražáci na "dobrovolných"
brigádách deset a půl
miliónu hodin v ceně
108 miliónů Kčs.
A to je ještě jen malá
ukázka. Větší problém
tkví pravděpodobně v
tom - a na to Hykisch
patrně nejvíc naráží -,
že dneska mnoho lidí v
Československu pracuje
v oborech, pro něž nebyli vyškoleni.
Takže
když místopředseda vlády vyžaduje
větší
specializaci
a zdatnost ve výrobě, je
to dosti podobné utopii.
A při prodeji zboží do
ciziny se narazí na prohibitivní klauzule a preferenční doložky "přátelských obchodních do-

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
Telefon 387-1402
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IMPORTOVANÉ PNEUMATIKY
" S A F A R I " Nylon Tubeless
se zárukou
za $ 13.00 & daň (? 1.63)
6:40 x 13 (Holden aťd.)
D O M I N I O N RUBBER CO., MELBOURNE
Volejte: 28-2077,
večer: 94-1260 (S. Čermák)
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12. 1. Západoněmecká delegace
nabídla v Praze
čs. vládě navázání diplomatických styků a dohodu o všech sporných otázkách včetně Mnichovské
dohody. Čs. vláda si vyžádala 2 měsíce na rozmyšlenou.
14. 1. Spojené státy ztratily ve Vietnamu za jeden
týden 1.044 mužů, z toho
144 zabitých.
16. 1.
Západoněmecký
kancléř Kiesinger řekl po
rozhovorech s de Gaullem, že Německo dále
podporuje vstup Anglie
do Evropského hospodářského společenství.
17. 1. Při návštěvě britského ministerského předsedy Wilsona v Símě slíbili přední členové italské vlády plnou podporu
britské žádosti o členství
v Evropském hospodářském společenství.
— Komunisté použili v
Jižním Vietnamu proti
americkým oddílům slzotvorný plyn.
18. 1. Brežněv, Kosygin
a Podgorný měli ve Varšavě rozhovory s představiteli polské vlády.
— Jihovietnamský mini-
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isterský předseda Ky přiletěl do Canberry k 6den[ní návštěvě Austrálie.
19. 1. Sovětský svaz a
Spojené státy vyvinují
tlak na Středním východě, aby zabránily srážce
mezi Sýrií a Israelem. Naděje na úspěch nejsou za
nynější situace příliš velké.
— Britský ministr zahraničí Brown řekl, že se
podle jeho názoru značně
zlepšily vyhlídky na uzavření míru ve Vietnamu.
— Indonéský ministr zahraničních věcí Malík žádal veřejně odstoupení
presidenta Sukarna. Je to
poprvé, co se tak otevřeně vyslovil jeden z představitelů nynějšího režimu.
20. 1. Spojené státy urychlují dodávky zbraní do
Jordánska. Účelem je podpora ohroženého režimu
krále Huseina.
Malý oznamovatel

PRODÁM
KRÁSNÉ PIANO
německé výroby, F. I. F.,
za $ 106 ( £ 53). Dotazy
zodpoví pí. Hósmová, tel.
(Melbourne) 56-5897
hod" se spojeneckým Sovětským svazem.
UIII1KIIIIIIIIII1
Možná, že to měl práDĚKUJEME VŠEM
vě Černík na mysli, když čtenářům, kteří posílají
psal o "výhodnější smě- výstřižky, upozornění a
ně zboží na zahraničních zprávy k otištění • a
kteří propagují Hlas
trzích". Bohužel, jak zadomova.
tím situace vypadá, je
tohle zbožné přání podobno jako vejce vejci
novoročním
rozhodnutím, která trvají tak do
Tří králů.
Obávám se, že i letos
povládne
kodifikovaná
lhostejnost od Šumavy k
Tatrám.
FEI/vm

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: (Melb.) 98-2421

lirM93
STŘEDISKO
PANSKÉ MÓDY
1-64 Acland St., St.Kilda,
Víc,
tel. 94 2260

23. 1. 1967
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-3O státním rozpočtu na rok 1967

ČESKOSLOVENSKOVEZKRATCE
Nejistě do nového roku
— Milan Schulz psal ;v rozsah 42 - 44 stran a Ru- stě podlehl, Erich Bogdal
Literárních novinách (17. dé právo 56 stran. Cena

12. mr.) velmi- pochvalně
0 knížce Egona Hostovského ""Literární dobrodružství českého spisovavatele v cizině (aneb o
ctihodném, povolání kouzla zbaveném)". Schulz
zejména zdůraznil, že Hostovský "se narcisovsky
neshlíží ve své osobě a ve
své tvorbě, a že to nejostřejší slovo dovede říct
1 na svou adresu".
— Koncem minulého roku vrátily, západoněmecké
úřady Pohraniční stráži
ve Folnavě a na Pomezí
dva mladistvé čs. uprchlíky, kteří utekli do Německa 29. 11., resp. 13. 12.
mr. Podle zpráv pražských novin šlo o mladistvého Štefana M. z Nových" ' Zámků, který prý
uprchl z obavy před trestem, a Václava P. z Dobřan, který prý zase odešel
z touhy' po' dobrodružství.
— V Jindřichově Hradci
odsoudili v nepřítomnosti
W. Tíchaye na 18 měsíců
a 5 . Holuba na .,12. měsíců. Soud je uznal vinnými, že 30. července 1966
opustili
bez
povolení
ČSSR a uprchli do Rakouska. U obou .vyslovil,
propadnutí majetku, . Zemědělské noviny sdělily,
že Tichay byl už v ,r. 195.6
souzen pro ilegální útěk
do ciziny.
— V prosinci se konala v
Bratislavě slovenská všeodborová konference, která zvolila 71 členů a 24
kandidátů Slovenské odborové rady. Z dřívějších
členů byla znovu zvolena
necelá polovina, ostatní
byli vyměněni novými lidmi. Předsedou je znovu
Vojtech Dáubner, členy
sekretariátu a zároveň tajemníky se stali Ján Duži,
Jolana Kašičková, Jozef
Mazák-,a Timotej Skalický.
— Na Zbraslavi byla podepsána .obchodní dohoda
s Albánií na léta 1967 1970 a ve Vídni obchodní dohoda' s Rakouskem
na období 1967 - 1971.
ČSSR bude vyvážet do
Rakouska . pevná paliva,
stroje, chemické výrobky,
hotové výrobky ze dřeva,
skla, porcelánu apod. a
zemědělské výrobky, a do vážet z Rakouska ušlechtilou ocel, válcovaný materiál, stroje a výrobky
chemického průmyslu.
— Od 1. le.dna došlo k
změnám ve vydávání denního tisku: noviny jsou
větší, ale ivdražší. Ústřední listy vycházejí sedmkrát týdně, mají týdenní

RP byla zvýšena ve všední dny z 30 h na 40 h, v
sobotu a v neděli z 50 n
na 70 h. Podobně byla
zvýšena cena ostatních
časopisů. Rudé právo píše o rozšíření listu mj.:
"Důležitou a významnou
úlohu v celém hospodářském životě hraje účelná
inzerce". Inzertní část bude proto rozšířena na celou stranu, v neděli na
dvě strany. Kromě toho
bude rozšířen Malý oznamovatel, v němž bude i
rubrika "Seznámení".
— V roce 1944 začal v
ČSSR s velkými fanfárami "organizovaný autostop". V 1. ročníku se
prodalo více než 20..000
autostopařských průkazů,
v r. 1964 asi 4.000 a loni
I.700. Ústřední komise
autostopu rozhodla, že se
letos už průkazy vydávat
nebudou.
— Vídeňská Die Presse
píše, že profesorské kolegium Vídeňské university
navrhlo, aby 561etý přednosta chirurgické universitní kliniky v Brně Jan
Navrátil převzal vedení
II. chirurgické kliniky ve
Vídni. Profesor Navrátil
prohlásil, že půjde do
Vídně, budou-li souhlasit čs. úřady. Z dosavadní Navrátilovy činnosti
měly světový ohlas jeho
práce se zvláštním přístrojem pro operace srdce
a plic.
— Bývalý poslanec německého spolkového sněmu Alfred Frenzel, odsouzený v r. 1961 na 15 let
vězení proto, že prozrazoval čs. režimu po více než
4 roky západoněmecká
státní tajemství, byl vyměněn za německou žurnalistku Martinu Kischkeovou, která byla v sovětském vězení, a za další
dva občany Západního
Německa. V době svého
věznění bylo prý Frenzelovi uděleno zvláštním usnesením vlády čs. státní
občanství.
— K 1. listopadu 1966 bylo v ČSSR registrováno
3,184.927 majitelů rozhlasových koncesí a 2,328.680
televizních koncesionářů.
— Zemřel dr. Tomáš Hrubý, autor utopistické trilogie "V soumraku lidstva", a zakládající člen
Českého kvarteta, houslista F. Vohanka.
— V ústřední kotelně sídliště
ostravsko-kárvinských,dolů v Hlučíně došlo k otravě tří topičů kysličníkem uhelnatým. Pavel Zolich otravě na mí-

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

^ ^ r ^

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

a Otta Rosenauer byli
převezeni do nemocnice.
— Lékařská fakulta Karlovy university stanoví už
půl roku diagnózy pomocí
polského samočinného počítače Odra 1003. Jde zatím jen o úspěšné pokusy, zaměřené převážně
na stanovení strojní diagnostiky úrazů hlavy.
— Novým rektorem Vysoké školy muzických umění y Bratislavě se stal
skladatel, národní umělec
Alexandr Moyzes.
— V Nechraticích na Chomutovsku se dokončuje
stavba přehrady na řece
Ohři. V příštích měsících
se už začne napouštět jezero, které bude největší
vodní plochou v severních Čechách.
— Předseda zahraničního
výboru NS dr. František
Kriegl byl pozván svým
západoněmeckým protějškem dr. H. Kopfem k
návštěvě a Praha rozhodla, aby dr. Kriegel pozvání přijal. K jednání má
dojít v Mnichově a na
programu má být i ustavení smíšená západoněmecko - čs. komise, která
by
zkoumala
problém
mnichovské dohody z r.
1938.
— Dne 28. prosince zemřel v Brně sochař, národní umělec a profesor
pražské Akademie výtvarných umění Vincenc Makovský ve věku 66 let. Je
mj. i tvůrcem sochy Komenského v Naardenu.
— Dne 30. prosince zemřel ve věku 65 let "proletářský spisovateľ' Géza
Včelička.
— V Karlových Varech se
loni léčilo 50.500 lázeňských hostů z ČSSR i ze
zahraničí. Je to největší
počet od r. 1945.
— Dne 3. ledna zemřel v
Praze ve věku 66 let představitel českého moderního stavitelství, národní
umělec prof. Ing. arch.
Jaroslav Fragner.
FEC/HD

nejistota o tom, jak se budou v letošním roce projevovat změny v řízení
československého hospodářství1, s e projevovala jak při plenárním zasedání
ústředního výboru KSČ ve dnech 19. a 20. prosince mr., tak i tím, že vláda
vstupovala do roku 1967 bez rozpočtu, který má být předložen parlamentu
až někdy v dubnu tr. Že tato nejistota vyvolala mnoho dohadů a divokých
pověstí, je pochopitelné.

V minulém čísle H D
jsme psali o tom, jak odlišné názory na nový hospodářský model má na
jedné straně vedení KSČ,
jehož mluvčím na zasedání Ú V KSČ byl Antonín Novotný, a čs. národohospodáři na straně
druhé.
O rozpočtovém provizóriu se rozepsalo Rudé
právo už 15. prosince
mr.:
"Hlavní důvod, proč
nebylo možno předložit
rádný rozpočet včas a
proč se přistoupilo k
provizóriu, je v tom, že
se dokončují práce na
prohloubení
ekonomických zásad řízení. Nebylo by užitečné budovat
rozpočtovou stavbu na
nedokončených
nákladech, jež zde v současné
době představuje ekonomika podniků. Důležitou
okolností je rovněž dokončování přestavby velkoobchodních cen . . . "
Vláda se formálně usnesla na zásadách, podle nichž má být letos
hospodařeno
až
do
okamžiku,
kdy
bude
schválen normální státní
rozpočet: ústřední orgány mohou použít v prvním čtvrtletí letošního
roku na neinvestiční výdaje nejvýše 30% částek
schválených pro ně v
rozpočtu na rok 1966.

Počítá se s tím, že rozpočet bude vypracován
asi před koncem dubna
tr., ale "úřední" debata
o něm už začala. Tak
František Kouřil o něm
píše v silvestrovském vydání Rudého práva:
"Velkoobchodní ceny
se podle posledních odhadů zvýší o 27%. Toto
zvýšení půjde převážnou
měrou na úkor daně z
obratu, která je zahrnuta
v dosavadních maloobchodních cenách.
Tím
zhruba o 15 miliard poklesnou příjmy státního
rozpočtu . . ."
". . . Ponecháme-li stranou podružnější přesuny, zvýšením
velkoobchodních cen se sice
zmenší příjmy státního
rozpočtu,
hospodářské
organizace však nebudou nadále financovány
ze státní pokladny, nýbrž
musí vystačit se zdroji,
kiteré si vytvoří. Totéž
platí o investiční výstavbě, která bude hrazena
až na výjimky z vlastních
prostředků podniků nebo pomocí bankovních
úvěrů."
" Z toho vyplývá, že
se zmenší nejen příjmy,
ale i výdaje a tím celkový objem státního rozpočtu. V roce 1966 představovaly jeho příjmy a
výdaje téměř 153 miliard
korun, v roce 1967 bude.

státní rozpočet zhruba a
čtvrtinu nižší . . ."
Kouřil upozorňuje v
další části svého komentáře, že i po přestavbě
velkoobchodních cen nebude všude výroba rentabilní. Z příjmů plynoucích do sitátního rozpočtu bude nutno vedle
dotací národním výborům, nákladů na rozvoj
vědy a techniky, nákladů na obranu atd., do:asně hradit ztráty vznikající při
současných
maloobchodních cenách
některých výrobků a sluidb. Platí to prý o uhH,
slynu, nájemném, jízdném na železnici i tramvajích a autobusech atd.
Ze státního rozpočtu se
také financuje schodek
nákupních
organizací,
cteré platí za některé
zemědělské výrobky vyšší ceny, než za jaké je
prodávají. Např.
litr
mléka se kupuje v létě
ad zemědělců za 2.20
Kčs a v zimě za 2.50 Kčs.
Maloobchodní cena mléca je však 1.90 Kčs za
itr. (Ta nízká cena má
však háček: spotřebitelům se prodává mléko
iž po odtučnění). Rozdíl
r cenách mléka prý stojí
státní pokladnu desítky
miliónů korun. Zvýšit
penu mléka a zvýšení vyrovnat např. snížením
cen obuvi, by situaci nevyřešilo. (Pokr. str. 6)

Export Pragokoncertu
Ředitel Pragokoncertu Pavel Lenka a jeho náměstek Jan Fišer se rozhovořili v Rudém právu
(18. 12. 1966) o činnosti této státní agentury, o
níž především sdělili, že až donedávna byla pro
ní charakteristická převaha improvizace. Pracovalo prý se bez znalosti trhů, na což se dost doplácelo. Tak např. trvalo léta, než zjistili, jaký
honorář mají žádat za účinkování České filharmonie. Dnes už to Pragokoncert ví al honorář
prý je o víc než 100% vyšší než byl dřív. Také
v teritoriální kulturní politice "převládala živelnosť'. Mnoho umělců navštěvovalo např. Itálii
a Západní Německo, ale málo jich jezdilo do
Francie nebo Skandinávie atd. Mnoho potíží
vzniklo tím, že bylo omezeno cestování zástupců
Pragokoncertu, ačkoli "ve věku, kdy se létá do
kosmu, těžko lze (vyjednávat korespondencí".
Pragokoncert vytvořil ve spolupráci s uměleckou radou složenou z členů Svazu čs. skladatelů
kategorizaci koncertních umělců a převzal povinnost pomáhat umělcům 1. a 2. kategorie do světa. V roce 1966 jelo do zahrainičí prostřednictvím Pragokoncertu přes 14.000 umělců, zatímco do Československa importovala tato státní
agentura asi 4.500 umělců. Už v roce 1965, kdy

byl "vývoz" o 1.000 osob nižší než loni, měla
ČSSR v cizině víc umělců než Sovětský svaz.
"Jsme patrně největší agentura na světě - zásluhou monopolu", poznalnenává ředitel Lenka
a dodává, že přes všechny problémy, mezi něž
patří nesnadné slaďování zájmů kulturně politických a komerčních, získal Pragokoncert v loňském roce na 16 miliónů devizových korun, z
toho 5 miliónů v tvrdých Ivalutách, tedy o 3 milióny více než stanovil plán.
Úspechy čs. umělců na Západě odůvodňují
oba představitelé státního Pragokoncertu tím, že
dnes ve světě opadá zájem o americký styl pozlátkové show, že se nároky na zábavu zvyšují a tady prý mohou Čechoslováci konkurovat.
" N e okázalostí, ale především hodnotou a nápaditostí". Laterna magika, Černé diivadlo, Semafor atd. uspěly za h? íiicemi proto, že je to "něco
jiného".
Trochu jinak se dívá na časté cesty úspěšných
čs. souborů do ciziny v Lidové demokracii z 1.
ledna tr. ředitel pražského Státního divadelního
studia Miloš Hercík: "Nemáme bohužel v Praze
s řddou souborů kde hrát. . . Černé divadlo nemá kde hrát, Balet Praha! nemá kde hrát. . . " • .

HLAS

-4-

ČSSR zblízka
"ODPOROVALO TO REALITĚ
KTERAK
ŘADA JINÝCH ZÁSAD"
Je jisté, že mnoho služeb je nerentabilních...
(doprava, nájemné apod.). Ovšem, problém je v
tom, že ceny za služby byly svého času takto stanoveny zcela záměrně. Počítalo se s tím, že právě
služby bOdou nejdříve poskytovány zdarma, že je
stát bude dotovat. Dnes je situace jiná. Pochopili
jsme, že to odporovalo realitě, jako řada jiných zásad. Ted' jde o to, aby při přechodu od jednoho
modelu hospodářství k druhému nedoplatil na tyto
omyly společnosti jedinec. Tomu je koneckonců lhostejné, jestli bude platit za nájemné tisíc korun měsíčně a za potraviny dvě stě korun nebo obráceně.
Na druhé straně totiž nemůžeme zavírat oči nad
tím, že vedle cenově podhodnocených služeb z hlediska skutečných nákladů a světové úrovně máme
zase nadhodnoceny ceny jiných výrobků. Přičtěme
k tomu, že úroveň mezd léta stagnuje... Já se domnívám, žé dokud nebude dostatek zboží i služeb, do
té doby se stav podstatně změnit nemůže...
Dr. R. Selucký v Práci, 28. prosince 1966
VÝROBA POMŮCEK PRO SAMOČINNÉ
POČÍTAČE
Pracovníci pardubické Tesly dokončili důležitý vývojový úkol, který převzali od Výzkumného ústavu
matematických strojů v Praze, a zhotovili první
funkční vzorky páskové paměti pro záznam dat samočinných počítačů. Jde o speciální magnetofonové
zařízení, mechanicky velmi náročné, se složitou
elektronikou. Zaznamenává impulsy v sedmi stopách
najednou a roztáčí se a zastavuje v rozmezí několika
milisekund. Pro naší výpočtovou techniku má vlastní pásková paměť mimořádný význam. Dovoz tohoto zařízení k samočinným počítačům, jehož hodnota
je srovnatelná s cenou malého samočinného počítače, byl pro ČSSR embargován. Funkční vzorky
páskové paměti budou nyní podrobně ověřeny a ještě letos jich v pardubické Tesle vyrobí několik prototypů.
Práce, Praha, 5. ledna 1967
KOLIK ZBYLO PRO LOVCE DOMÁCÍ ?
Zahraniční účastníci loveckých akcí Čedoku mají
už letos na svém kontě 6 dropů, 9 medvědů, 11 jelenů sika, 25 tetřevů, 60 kusů černé zvěře, 67 daňků,
72 muflonů, 162 tetřívků, 700 jelenů, 1.280 srnců a
90.000 zajíců a bažantů. Mezi zahraničními lovci
bylo nejvíce zájemců z Francie, NSR, Rakouska,
Itálie, Belgie, Švýcarska a ze skandinávských zemí.
Svobodné slovo, 29. prosince 1966
STATISTIKA
Z VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJE
Celkový počet protispolečenských činů rok od roku roste. Zatímco např. v r. 1963 bylo ve Východoslovenském kraji stíháno jen něco více než 10.000
osob, v r. 1965 už to bylo více než 13.000 a v prvním
pololetí roku 1966 více než 7.000 osob.. .Stoupá
i kriminalita mládeže. Neúměrně rostou I manka ve
státním a družstevním obchodě - za minulý rok
představovala skoro 10 miliónů korun. Mnoho škod
způsobily kraji i požáry: jen za minulý rok si vyžádaly i 12 lidských životů, v tomto roce dalších
šest. Hmotná cena dosahuje miliónové sumy. Za tři
čtvrtletí letošního ro;ku zemřelo při havárii na cestách ve Východoslovenském kraji 106 osob, 412 bylo těžce zraněno. Škody dosáhly 5 miliónů korun.
Pravda, 15. prosince 1966
MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Z'Československa do Polska, Maďarska, Rakouska
a v opačném směru je zatím v provozu 25 pravidelných mezinárodních autobusových linek. Pravděpodobně již od května 1967 se zahájí provoz
mezi
Prahou, Karlovými Vary a Frankfurtem n. M., Prahou, Plzní a Mnichovem, západočeskými lázeňskými
městy, Plzní, Č. Budějovicemi a Vídní...
Rudé právo, 31. prosince 1966
ÚSPĚCHY VLADIMÍRA HOLANA
Málokdy se stává, aby básnický pořad dosáhl padesáti repríz. Podařilo se to ve Viole, kde bude 6.
ledna uvedena už padesátá repríza komorního hereckého provedení Holanovy vynikající poémy Noc s
Hamletem. Navíc k této jubilejní repríze dochází ve
dnech, kdy se Holanovu dílu dostalo mimořádného
ocenění v podobě udělení významné ceny Etna Taormina na Sicílii. Toto vysoké italské ocenění, jakého
se dosud české poezii nedostalo, udělila Vladimíru
Holanovi mezinárodní porota na základě italského
překladu Holanových veršů, který je dílem A. M.
Ripellina. Ripellinova antologie Holanovy poezie vyšla vkrátku za sebou ve dvou vydáních v nákladu
20.000 výtisků; má název podle Holanovy poémy
Noc s Hamletem a kromě toho díla přináší výběr
básníkovy lyriky z let po roce 1945.
Lidová demokracie, 4. ledna 1967
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Vyšetřovací vazba spisovatele J. Beneše a filmového pracovníka K. Zámečníka

Protislužba z Moskvy?
V poloVině srpna! loňského roku byli v Československu zatčeni dva mladí
umělci, o jejichž osudiu se dověděla světová veřejnost při příležitosti schůze
předsednictva mezinárodního Pen-klubu, která se konala začátkem října v
Arnhemu ^ Holandsku. Předseda Pen-klubu, americký spisovaltel Arthur
Miller, oznámil na tiskové konferenci 1. října, že v Praze byli zatčeni mladý
spisovatel Jan Beneš a jeho ještě mladší přítel, 26letý filmový pracovník Karel Zámečník.
Toto zatčení potvrdil
Pražskému
režimu ostrý: sovětský velvyslačeskoslovenský oficiální trvalo dost dlouho, než nec Červoněnko navštídelegát, spisovatel Jiří se odhodlal k této perse- vil tehdy venkovské sídMucha, který se však kuci čs. umělců, neboť lo Svazu čs. spisovatelů,
snažil účastníky schůze musil čekat, až opadnou dobříšský zámek, a tam
Pen-klubu přesvědčit o vody pobouření, s nímž spisovatelům "domluvil",
tom, že jmenovaní dva v březnu loňského roku V
oficiálním
orgánu
čs. umělci nebyli zatčeni protestovali českosloven- SČSS, Literárních noviproto, že protestovali ští spisovatelé proti u- nách, došlo pak k někoproti věznění sovětských věznění sovětských spi- líka čistkám. Ž e protest
spisovatelů
Siňavského sovatelů v Moskvě (viz v Moskvě prosazovala
a Daniela, nýbrž proto, H D č. 9 z 2. 5. 1966). velmi urputně
skupina
že se prohřešili proti
Forma i konečný text mladých literátů, bylo
"desateru". Zprávu o je- protestu v SSSR bylv známo,
ale
soukromé
jich zatčení přinesly ta- tehdy ovšem docela krot- zprávy neuváděly tehdy
ké časopisy Le Monde v ké a okamžitý zákrok jejich jména.
Paříži a Neue Zuercher proti troufalosti čs. spiPodle nedávné zprávy
Zeitung (7. října 1966). sovatelů nebyl rovněž švýcarských novin se zdá,

že se v případě uvězněných spisovatelů dvou
komunistických států obrátily role.
Neue Zeurcher Zeitung z 3. prosince mr.
píše:
" Z obvykle dobře informovaných kruhů v
Praze se dovídáme, že
sovětský svaz spisovatelů poslal československé
sesterské organizaci apel,
aby záležitost Jana Beneše byla vyřízena "smířlivým a velkorysým způsobem".
Beneš, známý
mladý autor, je toho času v pražském
vězení.
Jeho zatčení v polovině
srpna bylo svého času
mimo jiné odůvodněno
také tím, že byl iniciátorem protestu proti tvrdé(Pokračování na str. 6)

GENERAL MOTORS-HOLDEN'S
MAJÍ M N O H O M O Ž N O S T Í PRO DOBRÉ

ŘEMESLNÍKY
Chcete-li si skutečně zlepšit své místo,
PŘIJĎTE A POROZHLÉDNĚTE SE U NÁS
Prohlédněte si dobře závod, promluvte s£ s příslušnými zaměstnanci. Přesvědčte se, že u
G H M pracují řemeslníci ve vhodně zařízených dílnách, že mají dobré pracovní prostředí a
mnoho různých výhod.
OPRAVÁŘSKÉ
směny)

N Á Ř A Ď O V N A (všechny směny)
S T R O J N Í C I I. T Ř Í D Y

MONTÉŘI
řemeslníci)

SOUSTRUŽNÍCI
FRÉZAŘI
MECHANICI
NÁSTROJÁŘI

(všechny

(vyučení nebo uznaní jako

ELEKTROMONTÉŘI
při opravách motorů

PRACOVNÍCI NA BRUSKÁCH

se

zkušenostmi

ZKUŠEBNÍ ODDĚLENÍ ( denní směna)
MODELÁŘI
P R A C O V N Í C I PŘI
PANELOVÁNÍ.
Je třeba, aby znali práci podle nákresů a
aby se vyznali v běžných typech karoserií.

M O D E L Á R N A (všechny směny)
MODELÁŘI
NÁSTROJÁŘI
GM H

ODDĚLENÍ

NABÍZÍ

TYTO

VÝHODY:

1. Bonus za řádnou docházku, který začíná 11 centů z $ 1 (což odpovídá A\ hod." základního platu). Automatické 20% zvýšení kaž dým rokem až do 23 centů z každého $ 1 (což
odpovídá 9 hod. základního platu) po 5 le tech zaměstnání, vše nad sjednané mzdové sazby, dochází-li zaměstnanec pravidelně a včas do práce.
2. Přesčasová práce -je k disposici pro většinu z našich řemeslníků.
3. V závodě se naskytá mnoho příležitosti k přeřazení k lépe
práci nebo mezi vedoucí zaměstnance.

honorované

4. Prémie za odpolední směny činí 15%, za noční 25%.
5. Odměny za zlepšovací návrhy až do $ 4.000.
6. Slevy na všechny výrobky podniku.
7. Moderní, závodem podporované jídelny, dopolední čaj zdarma.
Navštivte, telefonujte nebo pište:

GENERAL MOTORS-HOLDEN'S PTY. LTD.
SALMON STREET, PORT MELBOURNE
Telefon 64-0331, Ext. 330

odpovědnější
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Roben Payne: Stalin (The Rise and Fall of Stalin). W . H. Allen, Londýn

Smrt si jde pro diktátora
Payneho "Stalin" je prozatím nejobsáhlejší a nejčtivější životopis Josefa
Visarionoviče Džugašviliho, který byl vydán v angličtině. Obsahuje nejenom
pečlijvý záznam z mládí a) dospívajících let Josefa Visarionoviče, který se nazval "mužem z ocele", ale i střízlivý a objektivní souhrn života diktátora,
který ovlivnil naše životy přesně tak, jak je ovlivnil neblahý německý vůdce
a říšský kancléř. Payneho životopis má ohromnou přednost: aniž by předstíral, že je ve všech maličkostech přesný, dává čtenáři panoramatický pohled
na život muže, který jakoby vyvstal ze stránek Dostojevského.
V Payneho portrétu je Stalin rozený vrah. Možná, že všichni předcházející
historici si ukládali příliš velkou rézervú, když líčili Stalina jako oběť okolnosti. Podle Payneho hodnocení se Stalin, nikdy nedostal nad své baxiditské
začátky. Intrika a vrahounství byly páteří jeho politiky od mládí až po smrt.
V Payneho ocenění byl Stalin arcibiskupem vražedné církve, která nevěří
nikomu a nikomu se nesvěřuje.

Takové neosobní rozkazy
znamenaly smrt lidí, kteří se vůbec ničím neprovinili.
Pády Jagody a Ježova také znamenaly čistku
v policejním aparátu.
Payne odhaduje, že s
Jagodou bylo popraveno
přes dva tisíce policistů.
Ježov zmizel anonymně.
Podle jistých zpráv byl
odvezen do blázince, kde
byl popraven, ačkoli nikdo neví, proč si Stalin
dělal zbytečné starosti.

V atelieri
mŕtveho
sochára
N D RE J

PLÁVKA

V ten večer prvý raz v živote
ivošiel som do ateliéru sochára,
Nikdy som predtým neveril,
že sochy môžu ožiť —
a hľa, kamenná žena nahá sa práve
skláňa,.
váhaŕvo kývne oblým ramenom,
až jej prsia zazvonia o ladičku vzduchu.
Portréty slávnych mužov sú prísne,
ako im prikazujú dejiny, ale predsa
pohli
aspoň brvami,
lebo tu sa už nemusia pretvarovať,
A dláto sochárovo ako Adamovo
rebro
na stolíku leží, no už je studené.
Sú na ňom prischnuté kvapky krvi,
zárodky nových nýmf.
No sochár netušil,
že keď svoj vlastný portrét do tmy
vykreše,
jej opona sa rozhrne
a ľudia uvidia jeho mramorové biele
telo.
I dívam sa skrúšene,
ako jeho živé sochy odprevádzajú
jeho mramorovú sochu mrtvu
na námestie pokoja.

"Stalin" má však pozitivní poselství čtenáři, které nesmí být zapomenuto:
kdykoli a kdekoli se 'vynoří diktátor, lidé trpí, i když si to třeba okamžité
neuvědomují. Demokracie má své slabiny, ale neuvádí lidi do takového neJiná zajímavá episoda
bezpečí, jako sataiovláda i toho nej osvícenějšího tyrana. Demokracie je někdy Stalinova života bylo jek smíchu. Ale nikdy se jí není třeba bát. Jako vládní systém ňeňí tak výkonná ho přátelství s Maximem.
jako diktatura, ale je to pořád vláda lidí pro lidi, ne vláda nad lidem.
Gorkým. Stalin to byl,
který povolal Gorkého z
Payneho "Stalin" říká byl užitečný diKtatorovi ne reki, moskevske proItálie
do
Sovětského
naplno: Stalinova karié- zrovna tak, jako mu by- cesy znamenaly potvrzesvazu
a
byl
to
taky Stara byla založena na zlo- li užiteční profesionální ní Stalinovy moci nad
lin, který mu prokazoval
nepřátelé
Sovětského
stranickým
aparátem
a
činech, zradách a násilvšechno možné přátelnictví, které lze srovnat ;vazu v "kapitalistickém" likvidaci "staré gardy"
komunistických
revolu- ství. Gorký se snažil zajenom s životopisy stře- světě.
mezit v jednotlivých přídověkých tyranů.
Nejnapínavější kapito- cionářů, kteří tak jako
padech vražedné metody
tak
byli
vyšinuti
na
poly
Payneho
životopisu
N a druhé straně ukastalinského režimu, ale
zuje taky, že poddaní' so- tvoří přirozeně- ty, které stranní kolej.
není jasné, jak vlastně
Popravy starých bolševětskému
režimu byli se zabývají tak zvanými
zemřel. Payne se nezmiviků však jednoznačně
zvláště uzpůsobeni vládě Moskevskými procesy.
Hneď za ňou prvé v rade
ňuje o podezření, že byl
knuty stoletími carské
Koestlerova "Temnota znamenaly osobní triumf
je
dláto.
Gorký zavražděn stalinvládý.
3 polednách" vysvětlila Josefa Visarionoviče nad
Jeho najbližší príbuzný.
skou policií. ZaznamenáByl to vždy Stalin, jejich techniku, ale Pay- minulostí, nad historií.
vá jen, že Gorký zemřel
který od roku 1928 po- neho "Stalin" dává čte- Jagoda a Ježov znamena vrcholu čistek, které 'tfiiiiiiiiiiiinnfiEiitiiiiifiiKiifiiiiiiKiiiifiliJiifiiiiiiiiii
nal* nejtemnější episody
řádal dragonády na své náři širší obraz.
K O N T I N E N T Á L N Í RESTAURACE
zasahovaly všechny vrstpoddané, a není žádné
Tak na příklad likvi- ruské historie, které je
vy obyvatelstva.
P r a h a
svědectví, které by na- dace sovětského generál- možno srovnat s vládou
375
High
St., St. Kilda, Vie.
Ivana
Hrozného.
Když
si
smrt
přišla
značovalo, že
některá ního štábu nebyla jenom
Telefon 94-5381
skupina uvnitř sovětské- osobní Stalinova pomsta,
Payne však zřetelně pro diktátora, čekali děOtevřeno po celý den - obědy i večeře
ho systému by vážně u- ale gesto, které směřova- ukazuje, jak se stupeň dicové v předsíni. Payne
Teplá
jídla a občerstvení po celou noc
važovala o likvidaci dik- lo k usmíření hiderov- vrahounství může stát cituje Chruščovův příKaždý čtvrtek české domácí speciality
tátora.
ského Německa v době, zcela neosobní. Několik- spěvek: "Dnes pochováSrdečně zve R. Danešová
Zrovna naopak: Sta- idy nikdo nemohl tušit, rát cituje telegramy z ú- vají myši kocoura."
flIIlIIIIIIIIIIlIIIIIllIIIIIIIIIIlIIlIHIIIIIIlIlllIIIIIIIlIIIIIlil
Chruščov vyslovil hluadresovalin si udržoval vně So- še dojde k osudné sovět- středí NKVD,
lézaly z děr. Pak že
větského svazu
černou sko - německé smlouvě né místním odbočkám bokou pravdu. Po smrti osobní a tak striktní.
Když
zemře
kocour,
se dejiny neopakuj
o
neútočení
z
roku
1939.
diktátora
už
nikdy
netajné
policie:
"Likvidujovci, na níž mohl kdykoli svrhnout vinu. Trocký
Jak už Koestler správ- te tisíc nepřátel lidu" může být samovláda tak je čas pro krysy, aby vy-

ČALOVŠTÍ ZAJÍCI
a Viktoria regia
Chápu, že zající a viktorie královská k sobě nijak
nepatří. Zajíci jsou živočichové, hlodavci mírného
pásma, Viktoria je vodní rostlina z povodí Amazonky. Zajíci páchnou, Viktorie voní. Zajíci jsou obyčejní, všední. Viktorie je exotická roslina, chlouba každé botanické zahrady.
A přece mají zajíci něco společného s voňavou královnou květů. Zasloužili se o to — redaktoři. Nejdřív
jenom jeden. Každý rok v době, kdy viktorie kvetla v
piešťanském termálním jezírku, objevovaly se v novinách články o tom, že rozkvetla, že je krásná, že
je bílá jako panenský sníh na úpatí Kráľovej hole,
že voní jako nektar, který popíjeli bohové na Olympu. Každý květ jednou odkvete. Také viktorie. Rok

železnici. Dohromady je toho dost, aby takový ušáček s citlivější povahou začal osvěžovat krev až po
dvou, třech čtvrtletích.
V takovém odchytu zajíců se příroda setkává s
člověkem. Živelný rozvoj zaječího rodu s plánovaným hospodářstvím. Zájem francouzských myslivců,
kteří mají peníze, se zájmem našich finančníků, kteří chtějí mít peníze. A nakonec se na čalovských polích setkává také obyčejná zaječí svoboda se svobodou jakožto poznanou nutností, se svobodou možno
říci řízenou.
Zajíc, jako objekt toho všeho, neprojevuje zájem
0 cestu do ciziny. Nelákají ho kraje ležící blíž k Atlantiku, kde je víc trávy a mírnější zima, a nelákají
ho ani francouzské zaječice, natolik zfajnovatělé, že
1 bobky mají menší než normální zajíc. Zaječice jako
zaječice, řekl by zajíc, kdyby uměl mluvit, ale protože je kromě toho negramotný, píší to všichni za
něho — na zaječí úrovni.
A u t o r 1: "Takové to byly milé dny. Všude plno
trávy, zeleniny, jetelíčku, bohatý výběr lahůdek. Pat-

rosou, která bude znesnadňovat" chůzi až do ;
nácti, než ji slabé slunce vysuší. Jdeme v ro
stočené do tvaru podkovy, jeden za druhým c<
kamenem dohodil a blížíme se ke kukuřičnému
l i . . . Co tedy znamená každý pár koroptví, které
dáme do ciziny? Co dostaneme za jednoho za
Až 70 kg banánů, až 80 kg pomerančů, až 95 k|
rónů."
Někteří autoři pociťují k zajícům zvláštní syi
tie. Zajíci jako by dosud žili ve feudálním zří
Jenom samé povinnosti a žádná práva. A nejen
vzdat desátek, ale rovnou vlastní kůži. Vypas se
ře, oplodni řady zaječic, vyveď řady mládeže a
tom vběhni před pušku nebo do sítě. Všechni
jedno, konec je stejně tragický. A může zajíc v
doufat? Může, opravňuje ho právě ten vroucí t
k jeho rase, pardón, vlastně rodu, dokumeňto1
ne indiferentním "zajíc", ale láskyplným "zajíče
A u t o r 3: "Kampak, kampak? Snad na hoň?
"Ale, do lesa, podívat se, co se d ě j e . . . a m
si zalovit."
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ČEST A SLÁVA

(Pokračování)
Kočár se otřásá. Drkotá výmoly po cestě vesnicí
k tvrzi. Chalupy jsou jako po moru. Jen tam, kde
Visel zvon, na vížce kostela, vyhlíží sedlák a píka.
Za okny sto očí. Kdo říká tomuhle pelechu ves? Ten,
kdo říká tomu korytu cesta. A která liška sem trefí
dát dobrou noc?
Kočí se pokouší sebrat si koně, alespoň ten kousek
ke bráně. Všechno je marné. Náruční beznadějně
píchá na levpu zadní.
Na šancích u brány vykouknou dolů dvě muškety"Stůj. Kdo jde?"
"Otevřté," poroučí hlas.."Ve jménu Císařské Milosti!"
Tak? Co nepovídáš! Muškety trčí dál. Brána je na
kládu. Komu se dá dneska věřit? Jeden vrahoun sedí
vepředu, uvnitř snad dalších šest a ještě možná dva
pod vozem na ose. To víš, už běžíme.
Záclona z kůže se hnula. Tohle má být raubíř?
"Co bude? Chcete se protivit?"
Bože chraň, kašpárku. Jenže dnes poroučí, kdo
už má hubu. Jakpak se v tom vyznat? Nejlíp jít pro
pána. Á ť ái to přebere. Pán pána snad nejlíp pozná.
Ještě na zápraží pánského domu si rytíř dopĺňal
kabátec. Dorota mu žeVnitř podala klobouk a rytíř
Jím mávl v pokloně, jak. velí rytířský mrav. Byla
to náramně ubohá poklona. Pozdrav muže vedle kočáru tím spíše zrcadlil celou tu sedláckou prdu.
"Milosti císařské zmocněný komisař, František svobodný pán žě šrandorfu," ohlásil človíček vší vahou
moci a osoby, jež nebýla nikdy předmětem pochyb.
Veš pak váží mnoho.
"K službám," pravil rytíř Rynda, dopnuv si konečně poslední knoflík.
Kavalír nastavil rámě ke stupátku kočáru.
"Dovolte, má drahá, abych vám představil urozeného a statečného rytíře Václava mladšího Ryndu
z Loučky, seděním na Poříčanech. — Mám tu čest?"
"No, to jsem já," přiznal se rytíř Rynda.
"Urozený pane, baronka ze Šrandorfu, moje choť."
Dáma se usmála. Předvedla reverenci. Rytíř zprvu
civěl. Potom znovu zkusil Ukázat, kterak ho zmlada
okresali. Mnoho to nebylo. A potom kolenem odstrčil dveře.
V z a t o t a k kolem a dokola, není dům víc nežli
přístřeší, V kterém sě jí, spí a v zimě i topí. Podlahu
Dorota tak občas umyla, byla to nakonec pořádná
holka, dokonce práčh přitom setřela, aby jí snad při
těch lásky hiräch iiěspadl do huby pavouk. To stačí.
Krámy, jak to stojí, leží a visí, znal rytíř už od
dob svých prvních zubů. Jistě chátraly už, když ho
sem přivedli nazpátek z kostela a řekli, aby se vysmrkal, že táta s , mámou še díVají z nebe. A že si
kluk občas ópižlá lérióchy u křesel kudličkbu, vždycky
nejvýš, kam ůž dosáhne, kdo by tou chtěl brát tu
nevinnůu potěchu, když šafář má jiné na hřbetě než
starost o panské dítě, šafářka je ráda, že si harant
pěkně potichu hraje, á chudák vesnický velebníček
se hěmŮŽe pohnout pro vodu v břiše. A když kluk
pómalu dorůstá a svět jde hůř a hůř, musí se už
starat o druhé, kteří na to jenom čekali, protože pán
Se má starat, pán je pán, aby se staral, a není o nic
mfři pánem, i kďyž 'třeba ještě kokrhá. A není čas,
fiějšdú peňíze, ä ňakohec j é to pět, vždyť dům má
být jenom teplo a s ucho. Okno, když skleněné pupíčky vyrazil před íéty vítr, se prostě zatluče prknem
á 'dofciřě. Sklo Je môc drahé a žějiňéna zbytečné, a
ze židle mléko nevydojíš, ať už má či nemá v potahu
dirů. Tak óč jde? Když věci stárnou a chátrají, je to
asi hlavně jejich vina.

krajským a chodí zlacený jako monstrance o vzkříšení Páně, jenomže zlí lidé říkají, že z mláda pásával, což ho k stárnu hněte. Tenhleten opičák má
sice u meče jílec snad stříbrný a kabát pěkný a možná i drahý, jenomže bez zlata, jen límec přehnutý
a kolem zápěstí krajku. Není tudíž zcela nemožné, že
z mlada nepásal, a když už, že mu to nevadí. Ostatně pásal či nepásal, hlavně by měl táhnout o číslo
dáL
Opice ženského pohlaví byla jistě mladší. O kolik,
to rytíř nevěděL Postrádal zkušenost v opicích tohoto druhu. Pokračovala-li pod šaty, a nejspíš že ano,
byla to asi jenom kůže přes šlachu, ne pořádné maso, za něž lze příjemně handlířky rafnout. Seděla,
nevelká, rostlá, jako bývá uherský kůň a také tak
zpříma držela hlavu. Oči měla kozí. Kdo ví, zda kozí
tvor má oči od čerta či jen tak náhodou zelené a
drobátko jimi chvílemi švidrá.
Výmoly v cestě, kůň, kopyto, rozkládala starší
opice s přemnohá slovy a dvornými šplechty. Nu,
rytíř projevil ochotu dotyčné kopyto prohlédnout,
jenomže opice pravila, že už se kočí sám postará a
rytíři zrudli uši Chytlo ho nutkání vysypat z rukávu
kravinec a nabídnout hostům kousíček k snědku. Ta
mladší opice nejspíše neznala, že cosi nesedí, a začala s velikým zájmem prohlížet konvici na víno se
všemi vruby, bouleni a v rýhách zažranou špínou.
To ta tak scházelo. Rytíř se hotovil hlučně se uprdnotit Ať tedy opice mají a vidi
"Poslyšte, tohle je moc krásné stříbro," řekla zcela mimo nadání opice. "Takové nevidět. Dneska je
plno napapánků z mršin. Jídají na stříbře, no, rány
boží.- Ocásek na ocástu. Sebrat někde tohle, dají to
přetavit"
Rytíř se zmátl a poněkud zastyděl- Potlačil prd a
kál se z chystané viny.
"Obuj si střevíce," bafl na Dorotu, která se hemžila okolo ve svaté snaze si všimnout, co bude pak
možno na té cizí ženské pomluvit. Teď se ovšem
právem nadula, frkla a odešla, strašlivě ráchajíc v
dřevácích bosýma nohama. Císařský komisař rozkřesal přepěknou dýmčicku, aby teď zase on dal najevo, že ale vůbec nic neslyšel, kdepak. Rytíř byl
v tenatech slušnosti. Dokonce pokrotL natolik, že přijal z dýmky baf. Nechutnal, bodejť by, ale co počít,
když jsou tu všichni tak zasraně zdvořilí?
Páneček vyfoukl nosem kouř.
"Musíte odpustit, ale na noc sotva dojeden. Váš
pan krajský hejtman nám sice nabídl pohostinství,
jenže..."
<
"Znáte ho?" vpadla ta dáma.
"No drobet," připustil rytíř a zas se poplašil
"Tak nás snad chápete."
"No zkrátka," navázal slušný pán, "chtěli j s n e
dnes jet dál. Teď ovšem, když jsme se zdrželi, cestovat na noc . . . a pro dámu . . . "
"Baže," kývl rytíř naprosto nevinně. "Potlouká se
spousta verfĎeže, a kdo se už dneska v tom vyzná?"
Císařský muž ani necekl. Jen vytáhl papír s červenou pečetí.
"Nos, Ferdinandus, Dei gratia a tak dál, no, samé
nesmysly, ale radši si to přečtěte. Homines amplius
očulis quam auribus credunt, jak praví Seneca."
"Snad Horác, ne," řekla dáma. "Skutečně, myslím,
že Horác. Mám pravdu, rytíři?"
"Jistě," odsoudil rytíř Rynda. Bylo to jediné, co
mohl k problému dodat.
"Kavalír dá ženě za pravdu," ocenil úředník.
"Vždycky a ve všem a všude. Není-li to ovšem jeho
Pro případ, že to snad někoho zarazí, se rytíř pře- žena. Napadlo vám někdy, rytíři, jestli lze doufat, že
to, čemu se říká dobrý mrav, přežije i tuhle posleddem a důkladně zarazil.
"Doroto, běž pro víno. Počkej! A ať píchnou sle- ní válku?"
"Sotva," zahlaholil rytíř, jehož tento výhled velipici. Kropenatou!"
Protože má tipec, byl bý řád podotkl, aby se snad ce potěšil. "Můžem snad být rádi, jestli ji přežijem
ndbl opicím nezdálo, že Se tu kvůli nim převrátí my sami, ne?"
"Vy tu máte šanci," pokývl velký pán.
naznak.
"Pročpak já?"
Opice se ale s podivem nechovaly jako král v dou"Jste stranou."
pěti uhlíře. Byly to nejspíše opíravdu vznešené opice,
No to víš! Ty tomu rozumíš! I v nose tě dloube
když uŽ necítily potřebu, dávat to ještě zvlášť najevo. Pan krajský je jistě velký pán, když je panem slouha. Mlč, chlastej. Dostaneš slepici.
"No, ne tak docela," zahuhlal nahlas.
"A pročpak?"
"Ono je to všude těžké."
"Takže vlastně nejste spokojen?"
A obláček kouře modrý a nevinný. Jen ještě vyV síle
fouknout andílka, aby tam popásal beránky u svaté
je jistota
čistotě. Huš huš huš! Tak tímhle se tedy kavalír živí";
"Jsem velmi spokojen. Plní nás pohoda, když můžem přispívat z truhel i od huby."
Chudáček, spletl to. Glejt patří vždycky až na konec kusu. Rovná si kraječky, asi bral deputát od kata
je největší pojišťovna
Vyklepává fajfku. Teď něco poví.
v Austrálii a nabízí Vám
"Já myslím, vždycky se najde, kdo bude brát, když
NEJVÝHODNÉJŠÍ PODMÍNKY
bude, kdo dává. To přece souvisí, rytíři, ne?"
speciálně
Rytíř raději vstal přihodit do krbu.
v pensijních a životních pojistkách
"Vidíte,
na to já bych nikdy nepřišel. Nápady chtěNezávazné informace k porovnání sdělí
jí čas. A tak si krmíme ty, kteří za nás trmácejí hlaLUDVÍK SCHEER, tel. 62-0201, byt 88-5989
•vu. Jejich nápady jsou nám dvojnásob drahé."

A.M.P.

23. 1. 1967
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
CITY:
6 A Elizabeth St
Melbourne, C. 1
Telefon 63-3256
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Nejistě do nového roku
(Pokračování se str. 3)
Kouřil poukazuje ve
svém komentáři jen na
některé problémy, na
některé menší potíže, s
nimiž je spojeno vyčíslování státního rozpočtu.
Větší nesnáze asi působí,
že mají být prvně uveřejněna čísla, která mají
mít blíže ke skutečnosti,
než čísla rozpočtů minulých, která mají být během roku daleko víc
konfrontována se sku'
tečností.

Protože je malá naděje, že budou v brzké době překlenuty zásadní
protichůdné zájmy politického vedení a zájmy
národohospodářů, je i
malá naděje, že změna
zlepší podstatně špatný
Stáv
československého
hospodářství. To by mělo za následek ještě větší
resignaci lidí a horší výsledky hospodaření. S
čím se tedy má v rozpočtu počítat?
-kr— O —

Protislužba?
(Pokračování se str. 4 )
mu rozsudku v moskevském procesu Siňavský-Daniel- Zdá se, že sovětští spisovatelé považovali nyní ze své strany
za vhodné, aby prokázali svým českým kolegům
přiměřenou protislužbu
tím, že intervenovali ve
prospěch českého státního příslušníka, kterého
čeká proces . . ."
Pražský prokurátor je
zřejmě v rozpacích, co
dělat s oběma obviněnými. Zákon ze 17. června
1965 totiž stanoví:
trVazba v přípravném
řízení může trvat nenejvýš dva měsíce. Nadříze-

ný prokurátor může tuto dobu prodloužit o
další jeden měsíc. Na
delší dobu může vazbu
prodloužit jen generální
prokurátor
(par. 71).
Stejné lhůty platí také
pro skončení vyšetřování (par. 166, odst. 8 ) . "
Spisovatel Jan Beneš
a filmový pracovník Karel Zámečník jsou ve vyšetřovací vazbě pět měsíců.
FEI
Chcete, aby se vaše děti
naučily hrát na kterýkoli
HUDEBNÍ NASTROJ?
Volejte (Melbourne)
tel. 97-2515
A. CHROMOVSKÝ

A polínko bouchlo. Jiskry se splašily. Jenže ta
dáma, ta dáma se smála.
"No bravo. To byl šach. A co mat, rytíři? Dáte se
prosit?"
Ta bude asi zlá. Je třeba podložit kamenem kolo,
když už jsme na svahu.
"Já to tak nemyslel. Odpusťte, to mi jen vylítlo
z huby. Císařská Milost ví určitě sama tip, .proč tu
válku vede a proč to tak má být: Je naše vrchnost
a my jsmejí ;poddan£"
Císařsky komisař poskubl hlavou. Krejzl mu byl
těsný.
"Co račte mluvit o poddaných? Alterius non sit,
qui suus esse potest Pokud vím, tak český šlechtic . . . "
Dorota vdupala dovnitř s mísou a zavřela nohou.
"Urozený pane, slepice," oznámila svému nočnímu
druhu. "Kropenatá s tipcem, jak ráčili poručit. Beztak bychom ji už museli zařezat. Přeju vašim milostem poníženě dotoré chuti. Bude urozený pán poroučet dnes ještě něco, nebo si už smím zout-střevíce? Nejsem jim zvyklá a taky..."
"Ven," ohnal se rytíř-Rynda.
"Roztomilé děvče," připodotkla dáma. "My jsme se
jí něčím dotkli?"
Patří k vychování pochválit, co si hostitel může
tak či onak cenit. Rytíř však nezabral. - Vzal od ohně
těžký pohrabáč a párkrát zabušil na kámen krbu.
"Večeře," houkl do komína.
Pokračování příště

HLAS

DOMOVA
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

PODĚKOVANÍ
Na rozhraní roků zaslali nám čtenáři množství
přání k vánocům a do nového roku. Stále ještě
docházejí z různých koutů světa. Tato pozornost
— Ke konci minulého ro- (kopaná), R. Chroust (voa mnohá přátelská slova nás velmi těší. Všechna
ku požádal v Rakousku lejbal), L. Rozbořil (te~
přání do roku 1967 upřímně opětujeme.
o asyl též koncertní mistr nis) a L. Gadas (stolní
361 Burwood Rd., Hawthorn, Vic.
České filharmonie Karel tenis).
(proti radnici) — Telefon 81 - 6554
Šroubek.
— V Chicagu se pořádal
CSOL V AUSTRÁLII
Otevřeno celý týden mimo neděle
— V Mnichové zemřel ve vánoční průvod městem,
Na schůzi přípravného výboru Čs. obce legionářod 11. hod. dop. do 11. hod. noční
věku 69 let význačný no- Královnou průvodu byla ské v Austrálii bylo rozhodnuto, aby byla svolána
vinář a národohospodář C. Kuklová.
ustavující valná hromada na neděli dne 19. března
Miloš Vaněk. Býval sek- — Dramatický
kroužek 1967 v 10.30 hod. dop. do hotelu Elizabeth, Melbourčním šéfem min. výživy, v M. R. Štefánika v Cleve- ne-City. Informace sdělí, přihlášky zašle a vyplněné
exilu působil v RSE.
landu oslavil 45. výročí přihlášky přijímá br. F. Křivánek, 59 Claremont
Zatímco čs. orgány urychleně připravují proces
— Předsedou
Svobodné svého založení.
Ave., Malvern, Vic., tel. 50-5573.
proti' ěs. uprchlíkovi Vladimíru Komárkovi - Kazanoobce
v
Chicagu
byl
zvolen
—
Čs.
křesťansko-demokvi, dopravenému sovětským letadlem čs. policii (viz
HD 6. 23/66 a další), probíhá v jeho nové vlasti, Spo- F Růžička, místopředse- ratická unie v exilu začam
Wm
jených státech, dále místy dost hořká diskuse o jeho dy F. Wolf a K. Valenta, la vydávat anglický injednatelem
F.
Davídek
a
formační
oběžník
"The
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
případu.
Ambassador".
Adresa
Protesty proti Komárkově zatčení docházely na pokladní L. Klenová.
Locke's
Way,
blíže
Belgrave
South
e
d
e
d
:
J
u
3
3
' ?v sý, ,
příslušná místa z různých kruhů. Z čs. organizací ve — Národopisný kroužek P J l y
Ústředny
moravských
Wmthirstrasse,
Muenchen
srdečně
zve
všechny
krajany
na
svobodném světě se o případ nejvíce stará Čs. národní rada americká se sídlem v Chicagu, jejíž čelný spolků v Chicagu uspořá- 1 9 ; ,? eTrc }.J an J> a d P s * f L "
funkcionář nám zaslal komentář, který zkráceně pře- dal v Moravském domě Eftare: - Kuncír 140-60
pestrý silvestrovský ve- B/ech
Ave
Flushmg,
tiskujeme:
JN. i., llobo, UoA.
která se koná v neděli dne 29. ledna 1967
"Po zjištění, jaký odpor u americké vlády a roz'
,
.
— Nové vedení čs. sokolZačátek ve 3 hodiny odpoledne
ruch v americké veřejnosti vyvolalo zatčení Vladi- — Cs. dálková škola v s t v a v z a h r a n i č í : s t a r o s t a
míra Komárka, pospíšilo si čs. vyslanectví ve Wa- exilu, stredisko ve Stutt- d r . A . Hřebík, místostaxoHraje Eda Zlatý se svým orchestrem
^ j sláyik
fové
F_
shingtonu s vydáním prohlášení všem cestovním kan- garte pripravuje několik
Jídlo
— pití
celářím, v němž ujišťuje, že každý "decent Ameri- vedeckých sborníku o pe- W e i r a u c h ( V í d e ň ) a ' i n g .
(K
disposici
budou
pouze
nealkoholické nápoje)
dagogice
a
didaktice
a
.
Falta
(Kanada),
jednacan tourist" je v ČSSR vítán a jeho bezpečnost je
B
sbornik o českem literar- M k a j u h l í ř o v á j n á č e l .
Na farmě Již můžete obědvat o 12. hodině
zaručena.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
ník
W a l d a u f (Kanada),
Kdo však je "decent American tourist"? Ten, kdo nim baroku.
se do ničeho neplete? Kdo za nic nemůže, protože - — Člen exilového PEN- m ístonáčelník F. Vidlák
za vše může vláda USA? Ten, kdo se o nic nestará, -Clubu Karel Maria Ru- (Kanada), náčelnice M.
aby si neuškodil?
da měl přednášku v Penz- p r ovazníková, místonáčelKomárek se stal obětí studené války. Ta začala bergu v Západnírn Ně- n i c e S . Cornová (Kanazničením demokracie a svobody a násilným převze- mecku na téma "Cechy, d a ) j vzdělavatel V. Chotím vládní moci v Československu komunisty v roce pokladnice evropské kul- c h o l (Kanada),
členové
1948 a o rok později se proměnila ve válku horkou i tury"předsednictva: J. Hanuš,
SLA VIA — MELBOURNE 0 : 4 ( 0 : 1 )
v Koreji. Tisíce Američanů a příslušníků jiných svo- — Ke konci minulého ro- J. Horvath, F. Indra (ArZačátek
sezóny 1967 skončil pro Slavii katastrobodných národů položilo své životy proti komuni- ku pořádalo několik od- gentina), dr. K. Jeřábek
fálně. V prvním zápase nočního turnaje Ampolu
stické; agresi a zločinnosti. Dnes zase mladí Ameri- boček Čs. národní rady (Kan.),
dr.
B. Míkl
čané umírají v bojí proti mezinárodnímu komunismu. americké valné hromady. (Austrálie), M.Neumann, podlehlo mužstvo Slavie proti všem předpovědím
rychlejšímu, vtipnějšímu a s větším zájmem hrajíKaždé horké válce předchází válka studená, při V novém výboru odbočky V. Polanský (Paříž), B. címu mužstvu Melbourne. Zklamala především obraníž. se předvoj skrytých bojovníků stará o to, aby Masaryk v Los Angeles Skřenek (Rakousko), čle- na (Cook, Shepherd), která hrála loni nejspolehlivějeho národ v případě horké války utrpěl ty nejmenší jsou: předseda J. Čadek, nové výboru: F. Fiedler ji. Uklidňuje jen zjištění, že Slavia v nočních turoběti.. Komárek byl jedním z nich, byl v předboji již místopř. B. J. Korbář a (Paříž)",
V.
Haramul najích ještě nikdy dobře nezahrála.
v roce 1948. On bojoval jako později vojáci v Ko- M. Stříbrný, tajemník V. (Austrálie), dr. M. Lokay
reji. nebo dnes ve Vietnamu. Pro nás je proto sluš- Balejka, účetní F. Vyky- (Anglie), K. Pavel (KaSPARTA PRAHA
ným Američanem, jako každý, kdo proti komunismu dal, pokladník L. Lnění- nada), J. Roušar (Rak) •předvedla ve svých prvních zápasech na 5. kontinenbojoval, padl nebo byl zajat.
ček. Odbočka Mistr Jan a G. Sionová (Rakousko). tě exhibici kopané a zvítězila v Aucklandu nad reprePro nedůslednost mnohých se však na Komárka Hus v Chicagu zvolila Nejvíce funkcionářů je z zentačním týmem Nového Zélandu 12 :1 a v Sydney porazila opět bez námahy mužstvo Prahy 5 : 0.
takto nepohlíží. Přestože se Americké sdružení za- předsedkyní opět V. Ma- USA.
městnanců cestovních kanceláří obrátilo na všechny telovou, místopř. J. Te- — Dne 27. ledna se dosvé členy výzvou, aby zastavili zprostředkování cest saře, tajemníkem K. Bur- žívá sedmdesátky bývalý
jmm
.do ČSSR. i SSSR do doby, než bude Komárek pro- zinského a pokladníkem čs. legionář v Rusku,
puštěn, nelze pozorovat v této věci velké změny proti S. Pakostu. V odbočce Zá- pplk. čs. armády Jan Nominulosti. Spíš naopak, vyskytují se snahy, aby se o padní předměstí v Chica- vák, známý
krajanský
Komárkovi méně mluvilo a ještě méně psalo.
gu není mnoho změn: pracovník v Sydney,
Čs. národní rada americká zaslala Státnímu depart- předsedkyní je V. Vrázo- — Po vánoční přestávce
mentu dopis, ve kterém vyslovuje rozhořčení nejen vá, tajemníkem A. Vlček, se koná první cvičební
nad zatčením Komárka a způsobem, jak k němu do- účetní P. Janečková. Od- hodina Tělocvičné jednošlo, ale i nad tím, že úředníkům amerického velvy- bočka Česká Kalifornie v ty Sokol v Sydney v páslanectví v Praze bylo po 4 týdny odpíráno právo Chicagu zvolila za před- tek dne 27. ledna 1967 (v
Komárka navštívit.
sedu A. Šalomouna, mí- tělocvičně
Girls
High
Jak Svaz amerických cestovních kanceláří, tak stopř. S. Jančíka, tajem- School, Fort St., ObserČSNRA a krajanský i exilový tisk vykonaly vše, co níka A. Heringa a poklad- vatory Hill). Žactvo cvičí od 7 do 8.15, dorost a
bylo v jejich silách, aby pomohly Komárkovi. Malá níka C. Příkazkého.
Chicagská
odbočka členstvo od 8.15 do 10.45
pomoc však přišla z řad majitelů cestovních kancelá- —
.ří, kteří mají největší možnost vlivu na čs. vládní Svazu čs. sportovců v za- hod. večer.
konala
valnou — Dne 11. ledna byl zabit
orgány, neboť dolary jsou pro dnešní komunistický hraničí
režim krví jejich zdecimovaného hospodářství. Zá- hromadu 27. prosince, při při havárii auta nedaleko
sada "neprodám-li já, prodá jiný" je známá. Ze níž byli zvoleni: předse- Aldinga v Jižní Austrálii
skúseností je však též známo,že taková taktika při- dou M. Umlaui, místopř. 411etý Jan Tezner z Adsvedla- národy ke ztrátě svobody a do komunistického J. Groeger a J. Kokoška, laide. Jeho spolujezdec
područí. Nejednotnost, nedůslednost a zastávání ná- sekretáři -J. štědrý a B. Zdeněk Kasl byl těžce
pokladníkem
T. zraněn. Tezner zanechal
zoru "pokud neberou mě, proč bych se do věci mí- Vlach,
chal?", jakož i neochota obětovat málo, vedla nako- Fajkus, činovníky jednot- manželku a 2 děti.
čS/SVU/Věst./HD
nec ke ztrátě všeho - nejen majetku, ale i svobody. livých odvětví: L. Gajda
/Jedině. ..důslednost a obchodní solidarita může přinést kladný .výsledek a zamezit, aby někdo chytrai f s a g o o d thing t o have a
čil ä těžil z poctivosti svých kolegů. Vzorným příkladem takového postupu je New England Chapter of
ASTA,, která vydala ve věci Komárka velmi rozmůžete letět luxusním džetem
hodnou rezoluci, v níž žádá všechny cestovní kanceláře, aby zrušily prodej jízdenek do obou komuZ AUSTRÁLIE D O H L A V N Í C H MĚST
NOW GOtWULSQRY FOR ALL OVER 21
nistických států.
VE STŘEDNÍ EVROPĚ A Z P Ě T
Go when the X-RAY UNIT visits your area
. Jedním z práv svobody a demokracie je právo
ve skupinách (Affinity Groups) aspoň 15 osob
svobodného podnikání. Bez takového práva by byli i
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,
majitelé cestovních kanceláří bez obživy. Komárek
JE VE VAŠEM ZÁJMU
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
byl jedním z těch, kteří již před lety bojovali proti
dát si
komunistickému násilí a vlastně tedy i za právo svoD O H L A V N Í C H MĚST
bodného podnikání nejen obchodníků českoslovenV SEVERNÍ EVROPĚ
ských, ale i amerických a jiných.
zaplatíte jen o málo více
Má-li být Komárek obětován pro nezájem a nePodrobné
informace
ochotu přinést malou oběť, pak i padlí na Koreji a
Pro všechny osoby starší 21 let je to povinné.
ve Vietnamu jsou zneuctěni.
ochotně sdělí
Sledujte, kdy navštíví pojízdná roentgenoloNa Komárkově případu si čs. komunisté pokoušejí. ověřit, kolik si mohou dovolit nejen proti vládě
B£8
gická stanice vaši oblast.
.USA, ale i proti všem krajanům."
A. Š.
Ikukí by THE VICTOR1AN TUBERCULOSiS ASSOC1ATION
43-53 Elizabeth Street, Melbourne
» (Ke komentáři je připojen opis protestního dopisu
406 LONSDAIE ST., MELBOURNE C . l .
ČSNRA a odpovědi Státního departmentu ve Wa(5. poschodí) Telefon 62-5757
shingtonu.)
VEČEŘE
OBĚDY
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celý
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Josefa Semouského (Sydney?), Hannu Piešťanskou
ze Slovenska, Mirka Hrádka a Frant. Straku (dř.
Doncaster) - důlež. zpráva.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
s; na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledanéhonesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
Řídí

Karel

Janovský,

Hokejový "turnaj století":

Mnichov

1. Kanada, 2. ČSR, 3. SSSR

Triumf Kanady ve Winnipegu
Když krátce před zahájením velkého mezinárodního turnaje ve Winnipegu, pořádaného k 100. výročí organizovaného ledního hokeje v Kanadě, byl jeden z čelných funkcionářů kanadské asociace,
Pater D. Bauer, novináři dotázán, jak jsou reprezentanti javorového listu připraveni na nadcházející
sezónu, odpověděl: " V jubilejním roce kanadského hokeje chceme navázat na jeho slavnou tradici.
Vynasnažíme se vyhrát jak turnaj ve Winnipegu, tak i mistrovství světa ve Vídni. Máme k tomu
všechny předpoklady. Do mužstva, které spolu trénuje od počátku října, jsme zařadili několik reamaierisovaných hráčů, kteří budou bezpochyby velkými posilami." A první ze dvou jeho přání se
Ujž splnilo: kanadský reprezentační tým Ivyhrál 6. ledna tr. turnaj ve Winnipegu, když moderním,
útočným, "atomovým" hokejem (jak napsali žurnalisté) dovedl porazit nejen mužstvo USA 7 : 1
a ČSR 5 : 3 , ale po dramatickém boji po dlouhé době i šestinásobné mistry světa - SSSR - 5 : 1, a
dostal se tak do role favorita světového šampionátu ve Vídni.
S výkonem svých svěřenců mohl být ve Winnipegu spokojen i trenér ČSR Jar. Pittner. ČSR sice
prohrála s Kanadou po vyrovnaném boji 3 : 5 , po-1
razila však hokejisty USA 8 : 2 a naprosto suverénně i mužstvo SSSR 5 :2. V tomto zápase podali Čechoslováci jeden ze svých nejlepších výkonů v historii čs. hokeje vůbec. A ačkoli všichni hráči vydali ze sebe to néjlepší a zasluhují pochvalu, hvězdou střetnutí byl 211etý Václav Nedomanský, který
nejenže skvěle dirigoval hru reprezentačního týmu
ČSR, ale byl autorem tří branek (další 2 góly dali
jeho klubový kolega Grantner - Slovan Bratislava - a

Spenglerův pohár do Jihlavy
Vedoucí mužstvo čs. hokejové ligy Dukla Jihlava,
bez svých 5 nejlepších hráčů (bratří Holíků, Klapáče, obránců Šmída a Suchého), kteří byli s národním týmem ČSR na zájezdu v Kanadě, vyhrálo ve
švýcarském Davosu jubilejní 40. ročník mezinárodního turnaje o Spenglerův pohár, když nenašlo v
soutěži vážnější konkurenci a získalo plný počet 8
bodů se skvělým scorem 32 : 5. Jihlavští s celou řadou náhradníků z řad juniorů předvedli v Davosu
moderní pojetí hry, plné vtipu a nápadů. Postupně
porazili: pořádající HC Davos 10:1, německého
mistra SC Bad Toelz 10 :0 (v 2. třetině dali v rozpětí 3 minut 6 branek), CP Lutych (se 13 Kanaďany) 7 :' 2 a v závěrečném zápase přední švédský tým
Modo Alfredshem. 5 :2. Další pořadí turnaje: 2. CP
Lutych 5 bodů, 3. Modo Alfredshem 4 b., 4. EC Bad
Toelz 3 b., 5. HC Davos b. b., score 6 : 34.
V prvních dnech r. 1967 byla na zájezdu v zahraničí i další. čs. mužstva, která svými výkony jen potvrdila vysokou úroveň tohoto sportu v ČSR. Tak
pražská Sparta zvítězila na kluzišti 12násobného německého přeborníka EV Fuessenu 13 : 2, v italském
Svatém Ulrichu 12 : 1 a v Bolzanu 7 : 1 (utkání se
jen tak tak dohrálo, neboť domácí hokejisté hrubými zákroky chtěli zabránit velkému debaklu, Pražané odpovídali rovněž hrubou hrou, a tak mužstvo v
rudém dresu několikrát odjelo z kluziště do kabiny
s úmyslem skončit utkání, přesto střetnutí dohrálo).
Hráči Slovana Bratislavy byli na zájezdu ve Švýcarsku, kde ve Wengenu a ve Vispu porazili národní
mužstvo Švýcarska 9 : ? a 9 : 5 , a na zpáteční cestě
se zastavili v Záp. Nřfinecku, kde vyhráli nad EV
Fuessenem 9 : 2. - Jak dobrou úroveň ve srovnání
se sousedními státy má čs. lední hokej, dokazuje i
skutečnost, že mužstvo Č. Budějovic, které hraje 2.
čs. ligu, dokázalo na olympijském stadiónu v Innsbrucku deklasovat přední rakouský team IEV 12 :4
a dosáhlo na svém zájezdu několika dalších vysokých vítězství.

HOKEJOVÁ LIGA
Vánoční, už 22. kolo nej vyšší čs. hokejové soutěže
přineslo velkou senzaci. Zatímco největší aspirant
na mistrovský titul, Dukla Jihlava, uštědřil Litvínovu pěknou pomlázku, když zvítězil na domácím
ledě 12 :' 0, prohrál obhájce mistrovského titulu ZKL
Brno před vlastním publikem se Spartou Praha 0 : 3 .
Už ve '40. vteřině zápasu inkasovali brněnští z hole
Cvacha první branku, znervosněli, a do konce střetnutí se nedokázali pořádně soustředit na hru, takže
prohráli zcela zaslouženě.
Tabulka po 22. kole: 1. Jihlava 32 bodů; 2. ZKL
Brno 29 b., 3. Bratislava 27 b., 4. Pardubice 27 b.,
5. Sparta Praha 26 b., 6. Košice 21 b., 7. Zlín 18 b.,
8. Kladno 16 b., 9. Vítkovice 12 b„ 10. Litvínov 12
bodů, score 55 :116.

brněnský Jiřík). Po zápase s SSSR byl Nedomanský
obklopen desítkami kanadských sportovních novinářů i lanaři klubů americko-kanadské profesionální
ligy, zvláště funkcionáři "New York Rangers", kteří
by tohoto hodonínského chlapce rádi viděli v dresu
svého mužstva. - Konečné pořadí hokejového "turnaje století": 1. Kanada 6 bodů, score 17 : 8, 2. ČSR
4 b., 16 : 9, 3. SSSR 2 b. (vítězstvím 7 : 1 nad USA),
15 :11, 4. USA bez bodu, score 4 : 22.
Kromě utkání na turnaji ve Winnipegu sehrálo čs.
mužstvo v Kanadě další- 3 střetnutí: po vítězství
9 : 2 ve Windsoru nad studentským výběrem porazili Čechoslováci v Torontu vybraný celek juniorské
ligy států Ontario 4 : 2 a nakonec juniory Montreal
Canadians 5 : 3.

CS. SPORTOVCI ROKU 1966

Čs. sportovní žurnalisté a televizní i rozhlasoví reportéři volili na konci minulého roku opět nejúspěšnější sportovce posledních dvanácti měsíců. A ačkoli poprvé v historii této ankety stanovili pořadí
prvních šesti mužů i žen odděleně, absolutní prvenství bylo oficiálně přiřknuto Věře Čáslavské. Ženy
vůbec v mezinárodním zápolení obstály lépe než muži
a zachránily tak čest čs. sportu.
ŽENY
1. Věra Čáslavská - gymnastka; v Dortmundu získala v září absolutní světové prvenství v gymnastickém osmiboji, zlatou medaili za suverénní vítězství v přeskoku a její nemalou zásluhou se stalo
čs. družstvo žen po 28 letech mistrem světa v soutěži reprezentačních celků. - O několik týdnů i.ozději
vyhrála tato 241etá Pražanka na tzv. předolympijském týdnu v Mexico-City všech 5 soutěží.
2. Anna Chmelková - lehká atletka; 221etá členka
S. Bratislavy zachránila na mistrovství Evropy v Budapešti čest čs. lehké atletiky, když získala nečekaně
zlatou medaili za vítězství na 400 m.
3. Hanna Mašková - krasobruslařka; na mistrovství
Evropy v Bratislavě obsadila 4. a na mistrovství světa v Davosu 6. místo, její volná jízda však už v minulé sezóně patřila k nejlepším na světě, i přesto,
že jela s rukou v sádře.
4. Marta Lužová - stolní tenistka; ve svých 18 letech se zařadila mezi nej lepší světové pingpongistky.
Spolu s Vlado Mikem se stala v Londýně mistryní
Evropy v "mixu", v singlu se probojovala do semifinále, v doublu spolu s Mikocziovou až do finále.
5. Márie Faithová - lehká atletka; 191etá bratislavská studentka byla na mistrovství Evropy v Budapešti 4. nejlepší výškařkou (zdolala 1,71 m), když jí
jen větší počet oprav připravil o bronzovou medaili.
Vytvořila i čs. národní rekord 1,76 m, který byl druhým nejlepším světovým výkonem r. 1966.
6. Milena Duchková - 141etá skokanka do vody; na
ME v Utrechtu obsadila v soutěži skokanek s věže
velmi čestné 4. místo.

- - Ve zkratce - -

— Tzv. Ústřední výbor ČSTV na zasedání se zástupci
rohovnického svazu rozhodl, že v letošním roce budou opět zahájeny domácí rohovnické soutěže. Všechny boje v domácím ringu se povedou v přilbách a v
desetiuncových rukavicích, a budou uplatněna opatření, umožňující "humanizaci" rohování.
— Výsledek ankety nejlepšího fotbalisty ČSR v r.
1966, pořádané obrázkovým týdeníkem Stadion, je
toto:' 1. Masopust (Dukla Praha), 2. Viktor (brankář
Dukly Praha), 3. Popluhar (střední záložník Slovana Bratislava), 4. Szikora (Inter Bratislava), 5. Lála
(Slavia Praha), 6. Adamec (Trnava), 7. Horvath
(Bratislava), 8. Kuna (Trnava), 9. Veselý (Slavia
Praha), 10. Geleta (Dukla Praha).
— Jediným čs. týmem, který se probojoval do 2. kola
kdysi- slavné soutěže o Středoevropský pohár, je Spartak Trnava. Jeho soupeřem bude nyní římské Lazio.
— V anketě novinářů - specialistů rohovnického
sportu - byl zvolen za nejlepšího boxera roku Dick
Tiger z Nigérie, profesionální mistr světa polotěžké
váhy. Tiger vyhrál tuto anketu už v r. 1962; je jedním z nej starších boxerů, který vyhrál kdy titul mistra světa - je mu 37 let.
— V mezistátním utkání v kolové v Brně zvítězilo
ČSR (Jan a Jindřich Pospíšilové) nad V. Německem
7 : 4 a oplatilo mu tak porážku z mistrovství světa.
— Kolumbijský vytrvalec Alvaro Mejia vyhrál tradiční už 42. ročník Silvestrovského běhu Sao Paulem, když na trati dlouhé 9.700 m porazil časem
29:57,1 min. olympijského vítěze Belgičana Gastona
Roelantse (jeho čas 30:50,7 min.) a připravil ho o
třetí vítězství za sebou. Nutno však poznamenat, e
Roelantse připravilo a hat-tríck zranění. Na start přišlo 151 vytrvalců ze všech světadílů.
— Hokejoví dorostenci ČSR obsadili na velkém mezinárodním turnaji ve švýcarské Arose druhé místo
za Finskem. V utkání s Holanďany dosáhli však rekordního vítězství, když porazili svého soupeře 34.: 1,
po třetinách 15 :0, 14 :' 0 a 5 : 1.
— Čs. reprezentant Jan Kodeš se stal vítězem juniorského tenisového turnaje o pohár Michela Bivorta v Paříži, když ve finále porazil za 58 minut
Francouze Chanfreaua 6 :1, 6 : 0 a 6 : 1 . Kodeš se
Zedníkem vyhráli i čtyřhru; v závěrečném utkání
zvítězili nad britskou dvojicí Williams, de Mendoza 6 í 2 a 6 : 3.

MUŽI
1. Jiří Daler - cyklista; olympijský vítěz Daler dokázal na mistrovství světa ve Frankfurtu n. M. tak
roztočit pedály, že jej od světového titulu dělily jen
zlomky vteřiny; na předolympijském týdnu v Mexico-City vyhrál v závodech na 4.000 m stihačů vše,
co se vůbec vyhrát dalo.
2. Ivo Viktor - fotbalista; brankář čs. národního
mužstva byl hrdinou londýnského střetnutí Anglie-ČSR 0 : 0 a jeho nemalou zásluhou se pražská Dukla
probojovala do čtvrtfinále 12. ročníku Poháru mistrů
evropských zemí.
3. L. Daněk - lehký atlet; na ME v Budapešti sice
neobstál, přesto byl i v r. 1966 nejlepším světovým
diskařem. V Long Beach v Kalifornii za zcela regulérních podmínek dosáhl fantastického výkonu 66,07
m, tento nej delší hod diskařské historie nebude všafc
uznán za světový rekord, neboť šlo o závod oficiálně neregistrovaný.
4. Zídek - košíkář; pivot družstva VŠ Praha byl
vybrán do nejlepšího evropského výběru.
. 5. Jan Kodeš - tenista; byl. oporou juniorského
družstva ČSR, které ve Vichy už potřetí vyhrálo neoficiální mistrovství Evropy o tzv. Galeův pohár.
6. J. Raška - skokan na lyžích; postaral se snad o
největší překvapení na světovém šampionátu klasických disciplin v Oslo, když v boji světové skokanTXJRNAJ "ČTYŘ MŮSTKŮ"
ské elity - na středním i velkém můstku - obsadil
Dvojnásobný mistr svě- skvěle provedené skoky, vždy 4. místo.
ta ve skocích na lyžích, dlouhé 102 m a 104 m,
231etý Nor Bjoern Wirko- byly ohodnoceny 242,7 b.
HLAS
DOMOVA
la z Trondheimu, vyhrál Skvěle si při tomto poVychází čtrnáctidenně.
Sídí redakční kroh
15. ročník mezinárodní sledním startu světové
Adresa: Hlas domova,
skokanské soutěže tzv. ra- elity
v Bischofshofenu
8 Moorhouse St., Richmond, E. 1., Víc.
kousko - německého tur- vedl i Čechoslovák Jiří
Telefon: 42-5980
naje "čtyř můstků" (Gar- Raška, který skočil 100 m
misch - Partenkirchen, a 101,5 m, a obsadil vel- ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 5.-, j
výtisk 20c.
Oberstdorf, Innsbruck a mi čestné 2. místo.
PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližně
Bischofshofen).
předplatné tj. austr. $ 5.-, £ stg (nebo NZ)
Děkujeme
Nejlepší výkon dosáhl
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výš
v posledním závodě v raza včasné vyrovnání
kého příplatku do různých zemí sdělíme na;
kouském Bischofshofenu.
předplatného.obratem.
kde jeho dva technicky

