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První krůčky svobody či boj dvou frakci?

Změny v Československu
"za něco” .
Několikrát
padla
v
těchto dnech z úst před
ních čs. komunistů slo
va "demokratizace veš
kerého
života’’, nikdy
však s nutným dodatkem
"ja k my ji rozumíme” ,
nebo
"ja k my chceme
demokracii mít” . D u b 
jiný z
více,
jednohlasné ček ani nikdo
jako
v
mládežnickém, nat
nich
nemá
a
ani
nemůže
odborářském, vědeckém "p ro ’’ je stejně podezře
jako
jednohlasné mít na mysli boj za sku
i oficiálním stranickém le
tečnou
demokratizaci,
tisku. K e kritikům star "proti” .
T o nás přivádí k heslu protože ta by nutně zna
ší i nedávné minulosti se
československé menala konec moci ko
houfně
přidávají
též nového
mnozí z těch, ktefí ještě ho "muže číslo jedna” . munistické strany a od
před krátkou dobou dě Alexander Dubček skli sunutí do bezvýznamno
generálního
lali mnohem víc, než že dil prý při svém slav sti jejího
nostním projevu k výro tajemníka.
jen pluli s proudem.

"Československo ruší cenzuru” , "D em okracie se ivrací do komunistického
státu’’, "Příprava svobodných voleb v ČSSR?” , "Český vůdce uprchl na zá
p ad ’’, " N a cesté k svobodě” , "P ra h a mluvčím pokrokářů” , "Československo
bude dělat politiku nezávisle na SSSR ” — to je jen několik titulků ze zahra
ničních novin v posledních dnech, a všechny vyvolávaly u poněkud in for
movanějších místních čtenářů překvapení a u mnohých československých
uprchlíků rozechvění. Pokusme se proto pádívat na události ve vlasti střízli
výma očima — bez podceňování beze sporu významných změn, které se tam
(v minulých dvou měsících udály, ale také bez růžových brýlí, které nám vnu
cuje mnohý z komentátorů západního tisku.
U voln ěn í poměrů po
odstranění
Antonína
N ovotného z klíčové po

zice generálního tajem
níka Komunistické stra
ny
Československa
je
větší, než se očekávalo
počátkem roku. N a ve
řejnosti se zatím proje
vuje hlavně náhlým ob
Tento
náhlý
obrat
ratem ve způsobu, jak
jsou předkládány a ko pravověrných může znít
našim
uším,
mentovány
všechny in příjemně
ale současně musí budit
formace.
A niž došlo ve většině podezření a obavy. M é 
redakcí k osobním změ ně může někdy znamenám,
změnil se rázem
tón,
stoupla
odvaha,
přes noc vzrosdy kritiky
a požadavky, veřejně se
přehodnocuje minulost i
přítomnost a to ve stát

*

čí Ú n o ra na Pražském
hradě nejbouřlivější po
tlesk, když řekl, že pod
statou nové
politiky v
ČSSR je přeměna boje
"proti něčemu’’ na boj

Dúbček může mít na
mysli boj za trochu vět
ší spravedlnost v zemi,
přiblížení se k právnímu
stavu, snad boj za dů(Pokračování na str. 2)

Johnson —- N ix o n — Kennedy — Rockefeller?

Id eje a ideály tvoří velcí jednotlivci, davy a
masy je jen hlasitě vykřikují. Id e je a ideály se
nerodí na barikádách, nýbrž v knihovnách a v
mozcích a srdcích lidí. P řed husitskou revo
lucí byl M ilic z Kroměříže, Tom áš ze Štítného
a ovšem H u s, před dobytím Bastilly psal Rous
seau, V oltaire a encyklopedisté, před ruskými
revolucemi žili — často na Sibiři — ruští spi
sovatelé. Pera jsou mocnější než klacek, ba
mocnější než rakety a atomové bomby.
Petr D en

ÚKOLY EXILOVÉHO TISKU
" S v o t by mohl být jednoduchý a nekomplikovaný,
nebýt zvědavých lidí, kteří tu a tam kladou otázky.
Nedávno jsme například seděli a povídali, a celkem
nám nic nechybělo. A najednou jeden, co chtěl v y 
padat důležitě a dělal, že se zajímá, povídá z niče
ho nic, co prý jsou vlastně úkoly exilního tisku.
“ To je přece,” pravil jsem, obměn dlouholetou
praxí, “ docela a vůbec, jak každý ví, jen om že...”
Po tomto objasňujícím vysvětlení jsem se odebral
domů a nechal zavřený televizor, neb m i ta otázka
vrtala hlavou. Šel jsem na to od lesa a systematicky.
Na začátku, pokud mi paměť sloužila, hlídali jsme
jeden druhého a dávali pozor, aby v redakci ne
převládl názor socialistický nad křesťanskodemokra
tickým a naopak. Jenomže pochybuji, že toto by mě
lo být úkolem exilního tisku.
Potom, pokud si pamatuji, učinili jsme historický
krok a rozpoutali debatu, kdo to zavinil, kdo za to
nemohl a jestli byl dr. Beneš pašák nebo ne. S od
stupem doby však ani toto neospravedlňuje ex i
stenci exilního listu.
Aha, řekl jsem si, chyba spočívá v tom, že se
držím jenom jedněch exilních novin, těch našich.
A le co ty ostatní? Jedny např. ved ly exilní zápas
snahou po vytvoření Severomolucké republiky, dru
hé důkazy o tom, že u Dienbieníu krvácela jenom
francouzská šlechta, zatímco třetí rozvinuly prapor
separátních cest Čechů a Slováků v rámci Podunaj
ské federace. A le zase, pochyboval jsem, že .by úko
lem exilního tisku bylo pusté obveselování čtenářů.
A pak se mi najednou rozbřesklo. No přece, aby
řeč nezhynula, národní uvědomění rostlo v cizině
a boj byl veden proti pražským usurpátorům moci.

Protože jsem se hádal sám se sebou, byl jsem
ochoten leccos připustit. Přiznal jsem tedy, že po
kud se řeči týče, hynula a to moc, neboť jest p o
važováno za úspěch, dovede-li exulantské dítko říci
Vietnam a svět působí jeden na druhého vzájemně se protínajícími vlivy. plynule “ dobry den” bez čárky. A 'pokud se usurpáním rozhlasu a televizi Jiskry komunistické expanse, vykřesané údery studené války, padly nejprve torů týče, jakýpak boj a jakýpak zápas? Usurpátoři nemohli na nás a m y jsme nemohli na ně. Pan
téměř stejně důkladně na živnou p ůdu Vietnam u a přivodily tam výbuch.
ministr Blojhar třebas řekl, že jsme “ věčně blou
B yl to výbuch, který měl mít dlouhé trvání a
dící Ahasveři” , načež my, že on je zase zrádce a
jeho cílem bylo přidání dalšího území ke komu oehiasta, a bylo po zápase.

Vietnam a americké volby

Útěky generálů

Dne 3. března ohlásil pražský rozhlas, že se po
hřešuje Jan Sejna, 401etý generál, sekretář KSČ v
ministerstvu národní obrany, poslanec, člen před
sednictva Národního shromáždění atd. To bylo v
době, kdy jíž byl Seina se svým 181etým synem,
22Ieton Evženií Musilovou — podle Prahy milenkou
Šejný staršího, podle Šejny st. snoubenkou Šejny
mladšího — a kufrem dokumentů ve Spojených stá
tech, kde požádali o ochrana. Když se předtím do
stali pomocí diplomatických pasů přes Maďarsko a
Jugoslávii do Říma, kde hlásili příchod na US vel
vyslanectví, nezdržovali se Američané formalitami
a umožnili komunistickému generálovi a jeho prů
vodcům odjezd do centra
kapitalistického světa
okamžitě. Pobyt tam máji z a tím nerušený, tj. neru
šený novináři a širší veřejností. Československo si
ce požádalo oficiálně o vydání generála Seňiy, pro
tože prý zpronevěřil jakýsi pakatel, snad 2S.M0 do
larů, ale z té žádosti nové “politické uprchlíky” hla
va bolet nemusí. V armádě bývá nakonec zvykem
dávat ubytovatelům jakési kapesné, než se vydají
na cestu, aby zařídili pobyt jednotce nebo význam
nému veliteli'. Šejna si vsadil na velitele Antonína
Novotného, jehož funkci generálního sekretáře KSČ
a tím ! vrchní velení v zemi se mu prý snažil pomo
cí armády zachovat. Kdo ví, zda nedostal za úkol
rozhlédnout se po vhodném ubytování pro •“dělnic
kého presidenta”, jehož pozice v lůně rodné strany
a vůbec v zemí je právě hodně vratká, nebo aspoň
pro jeho syna?
Šejna sám není vítanou posilou Čechoslováků v
zahraničí, ba naopak. Zato jeho vědomosti z komu
nistického zákulisí a důvěrné dokumenty, které si
prý přivezl ssebou, mohou vyvolat hodně zájmu na
Západě a dost nepříjemností v Praze.
Některé zprávy mluví o tom, že v Československu
zatím nastal generální útěk od nedávné minulosti.
Náměstek ministra národní obrany soudruh generál
Vladimír Janko vyřešil útěk před marastem, který
vydatně pomáhal tvořit, jiným způsobem než Šejna:
CTK po trošce zdráhání přiznala, že spáchal, sebe
vražda zastřelením.

nistické části světa. Americký zákrok tomu všemu
udělal čáru přes rozpočet. Mžsto krátkého výbu
chu a rychlého vítězství přišel vleklý konflikt, je 
hož délku a intenzitu nečekali ani komunističtí útočníci, ani američtí obránci.
Černá otázka
Vietnam trval, rostl a
bobtnal, až se z něj stal
Je přirozené, že Viet
případ, který rozdělil ve
nam není jediný vliv,
dví nejen svět, ale i jed 
který nakonec rozhodne
notlivé
státy a národy.
o
příštím
presidentu
V ů dce britských konserSpojených států.
vatilvců H eath měl ale
V popředí bude také
spoň
do
určité
míry
problém
lepšího údělu
pravdu, když řekl,
že
amerických
černochů,
Vietnam
znamená pro
který se denně přiostřušedesátá léta, co Španěl
je a vynáší napovrch
sko znamenalo pro léta
rasistickou
ssedlinu na
třicátá.
obou stranách. Proti bí
Svět udělal z Vietna lému rasovému
extrému světový problém a mismu nejnovějšího preVietnam dnes ovlivňuje sidentského
kandidáta
celý svět,
dokonce
i G . W allace stojí teď ra
vnitřní strukturu Spoj e- sistický
extremismus
ných států.
"Černých
M oslim ů” a
Tento
vliv
nebyl "Č erné síly’’. Tato ex
nikdy patrnější,
než v trémní hnutí
nežádají
roce 1968, který je ro již jenom rovnoprávnost,
kem amerických
presi- o níž usiluje takový dr.
dentských voleb.
(Pokračování se str. 2)
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A přece někde nějaký hlubší důvod k existenci
musí být. Ani klid vlastního svědomí nemůže sám
0 sobě vysvětlit dlouholeté úsilí, které na mnoha
místech v exilním tisku mimoděk zničilo platnost
starého českého přísloví, že zadarmo ani kuře ne
hrabe. Nebylo těch kuřat mnoho, ale našla se a hra
bala a najednou, po dlouhých letech se ukázalo, že
nehrabala'vždycky nadarmo.
Jedině částečným rozpadnutím předělů, které kdy
si od nás neprodyšně oddělovaly ty výše zmíněné
“ usurpátory” , přišla doba vysvětlení, doba ospra
vedlnění, doba, která konečně odhalila úkoly exil
ního tisku.
Nepřítel už není daleko a nezasažitelný. Jeho
přední zákopy, jako u vietnamské pevnosti Khe
Sanh, nejsou dále, než na sto metrů. Infiltrace je
v plném proudu. Máme ztráty, neboť už první šar
vátky oddělily plevy od zrna a plevel od obilí. T e
prve čas ukáže, jaké ztráty v těch srážkách utrpěl
nepřítel.
Dovedu už vysvětlit těch sedmnáct let v exilních
novinách, vím už, že nebyly zbytečné. A ž zase bu
deme někde sedět a povídat a někdo chytrý vypustí
otázku, jaké že jsou úkoly exilního tisku, řeknu:
“ Úkolem exilního tisku je, aby byl!”
Mám ovšem na mysli jenom demokratický exil
ní tisk. Léta, kdy prvotní cíle demokratického exi
lu .byly mimo náš účinný zásah, nebyla promarněna.
Byla to léta budování dobré vůle, léta budováni
základny, z níž je ve chvíli potřeby možná účinná
akce. V tomto širším smyslu neliší se úkoly exilní
ho tisku od úkolů jiných zodpovědných demokratic
kých novin. Jsou léta, kdy není možno dělat více,
než co nejpoctivějí informovat, než co nejpoctivěji
referovat. A le protože svět je takový, jaký je, dříve
či. později musejí přijít chvíle, kdy jenom drobná,
ale poctivá práce dlouhých let umožňuje jednou
bránit Hilsnera, jindy Dreifuse a ještě jindy de
mokracii proti jejím překrucovačům.
Ještě jednou tedy: otázka je, jaké jsou úkoly exil
ního tisku: Odpověď je:' aby byl ve chvíli, když je
1ho třefba. A ta chvíle je teď.
-kw-
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Změny v Československu
(Pokračování se str. 1)
kladnější
odčinění nejkřiklavějších
dřívějších
křivd, snad za větší vol
nost v hospodářském ži
votě, která by přinesla
lepší hospodářské vý
sledky, snad jde o p o 
kus odstranit nynější de
moralizaci
a
resignaci
mas, za ulomení hrotů
nespokojenosti
tamních
intelektuálů. Snad i tro
chu samostatnější zahra

měnu osob na minister vota’’,
ale nezveřejňují
stvech vnitra, zahraničí se prohlášení nezletilých
nebo národni obrany, či synů,
žádajících
smrt
dokonce o odhození na pro své otce. V ed le těch
smetiště věrných kolabo dřívějších metod vypadá
rantů
Plojhara a N e u  proto velmi mírně tře
manna -, to všechno mů bas obvinění, že gene
ředitel
pražské
že mít určitý vliv na ve rální
řejný život v zemi, ale A R T I E Antonín N o v o t
přitom to nemusí změnit ný mladší šmelil s auty
z ciziny, že byl důvěr
dosavadní linii režimu.
Ghruščovovy
slzy ria ným přítelem uprchlého
Sejny a že o
X X . kongresu K S S S nad generála

ubohými obětmi Stalino
niční politika by lépe vy vých zločinů nezabránily
hovovala
zvláště
jeho v páchání dalších zloči
nacionálnějším
sloven nů v zemi, i když ty no
ským stoupencům, k d y 
vé byly - a v tom je
by še dokázala nějak vy
význam nynějších udá
rovnat
s
problémem
lostí v ČSSR - podstatně
souséclního
Německa.
menší a neprošly přece
Připusťm e tedy nejpříz
jen bez kritiky.
nivější
okolnost, že si
Určitý pokrok lze po
nový režim opravdu pře
znat' i ve způsobu, jakým
je, aby byli lidé spoko
se zatím odstraňují lidé
jenější.
v Československu.
Ne
Je však
ještě
jiná
došlo dosud k náhlému
možnost, pro níž mluví
odhalení nejtěžších zlo
rtedávná
historie.
Při
činů, nemluví se o vraž
větším zásahu do stáva
dě vlastní babičky ani o
jícího řádu, při hluku,
agentech
imperialistů.
který jej provází - ja 
O bjevu jí
se volání po
kémkoli hluku
lze nej
"očistění
veřejného ži
snáze upevnit moc těch,
kteří ji upevnit
chtějí
něho potřebují. I slánskýáda byla provázena (Pofcražování se str. 1)
křikem za "nutné ozdra
King, ale separátní čer
vení života’’, i odsouze
nošský stát a tedy segní Stalinovy doby mělo1
regovanou
černou spo
hlavně za úkol upevnit
lečnost, tak, jak ji v ji
prestyž a moc nastupují
né,
rozptýlené
formě
címu diktátoru.
žádají G . W allace a je
Odstranění některých
ho bílí stoupenci.
osob z veřejného života
I tento palčivý prob
v Československu
ať
už jde p
očekávané u- lém bude mít tedy znač
rychlení
úplného pádu ný vliv. na výsledek apresidentNovotného, o provede merických

které si prý zatím chy
stá
velkorysý
"akční
program ” . M á jít tedy o
demokracii nedekretovanou rozhodnutím tohoto
orgánu. Stačí?
Z b ý v á ovšem naděje,
že režie někde pochybí,
že se událostí nezastaví
ani před
rozhodnutím
komunistických režimů.
Významné zprávy d o 

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

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme
bezplatně
cestu
lodí
nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky

cházejí z Polska, kde se
měl tatínek zatím hlavně
studenti
jaksi vědět. dožadují větší volnosti
Podstatně
těžší munici bouřlivými demonstrace
proti padajícímu veliká? mi.
Nespokojenost se
tom všem
na H ra d ě

nu d odaly - zdá se, že
prokázané - pokusy udr
žet ho u moci pomocí
armády,
která
byla k
tomu
účelu
počátkem
roku částečně zmobilizo
vána.
Jak je to tedy s nastá
vající
demokratizací v
Československu?
D o v í

zvyšuje i v ostatních vý jí. 3. V S ofii došlo ke kon ně a Gdanska.
ferenci zemí Varšavského
13. 3.
V
předběžných
chodoevropských zemích,
ale nezdá se, že se p ro je
ví koordinovanou moc
nější
akcí
N ade
všemi ú v a h a m i
zů
stane však ještě dlouho
bez
odpovědí otázka,
zda by b y l Z u p a d při
praven na podstatnou
mocensko
- politickou
změnu ve středoevrop
ských zemích. N ezd á se

dáme se, že o tom roz
hodne zvláštní zasedání
ústředního výboru K o 
munistické strany Česko však, že je to zatím oslovenska, které se má tázka velmi aktuální.
-svět-

konat v příštích dnech a

VIETNAM A AMERICKÉ VOLBY
Johnson
bude
zvolen
téměř mechanicky.
Pokus
senátora
Mc
Carthyho o demokratic
kou kandidaturu
nevy
padal nijak nebezpečné,
a ňejprominentnější re
publikánský
kandidát
Romney vypadal ještě

V demokratickém táboře
Ačkoliv

M cCarthyho

kampaň nabyla na živo
sti, nikdo
jí
nedával
vážné naděje na nějaký
konečný úspěch.

pxktu, která byla repli
“ presidentských volbách”
kou předcházejícího za
v New Hampshire získal
sedání
komunistických
Nixon 80% republikán
stran v Budapešti.
ských
hlasů.
Hlavním
7. 3. Generál K y prohlá překvapením byl poměr
sil, že nesouhlasí s ame ný úspěch senátora Mc
rickým odhadem situace Carthyho,
který získal
a že očekává, že příští 42% hlasů proti 49%
komunistické útoky bu presidenta Johnsona.
dou zaměřeny na Saigon. 14. 3. Na světových trzlcn
9. 3. V e Varšavě došlo k došlo k panickému naku
velkým studentským de pování zlata. Americký
monstracím. Studenti žá senát odhlasoval urychle
dali větší osobní svobodu. ně zákon, který snižuje
Došlo ke srážkám s po zlaté krytí dolaru.
licií a dělnickými m ili 15. 3. Senátor Robert
cemi.
Kennedy řekl, že nyní u11. 3. Newyorský guver važuje o vlastní presinér Rockefeller oznámil, dentské kandidatuře.
že se bude ucházet o pre- 16. • 3. V několika afric
sidentskou kandidaturu.
kých státech došlo k de
*
12. 3. Studentské demon monstracím proti prove
strace v Polsku se rozší dení rozsudku smrti nad
řily do Krakova, Lubla 3 Afričany v Rhodésii.
lubic na druhé straně. Je charakteristické, že
jeho předvolební posta
vení vypadá podobně.
Z jedné strany vystupu
je hrozba liberála Ken
nedyho,
který říká, že

K dekdo souhlasil, že
jenom jeden
číověk v
demokratické straně mů
neškodněji.
V posledních týdnech že ohrozit Johnsonovu
však,
"shodou okolno pozicí a že tím člověkem
stí”
bezprostředně
po je senátor Robert Kenne- se má ve Vietnam u dě
voleb,
nikoliv komunistické ofenzívě ve dy.
nou výměnu
hlavních ských
Jenomže Kennedy lat vojensky méně, z dru
tak veliký jako Vietnamu, začala se si nepřestával tvrdit, že o hé hrozba
konservativstranických "ideblogů ” , však
který říká,
brněnského Josefa Špač Vietnam.
presidentkou
kandida ce N ixona,
tuace měnit
že
se
tam
má
dělat vo
ka na místo velmi zdi
turu nemá zájem a jeho
Johnson v nebezpečí
N o v í kandidáti
jensky
více.
skreditovaného
Jiřího.
nejbližší stoupenci doka
Podle amerického sy
V republikánském tá
Hendrycha, č i . o změny
Ironie toho všeho je,
stému může být kterýko boře odpadl Romney, zovali s neotřesitelnou
ve vládě, například výlogikou, že by byl blá že pokud se Vietnamu
liv kandidát zvolen je jehož
úlohu předního
zen, aby riskoval v roce týče, kterýkoliv americ
nom na dvě čtyřletá ob uchazeče o
presidentpolitickou ký president, a ť už je to
dobí v Bílém domě. Z n o  skou kandidaturu přijal 1968 celou
SWISS TRAINED
pro kandi Kennedy, N ixon , RockeWATCHMAKERS
vuzvolení- presidenta po Richard N ixo n . A téměř budoucnost
daturu, která mu v roce felier nebo znovu John
K.
Ebner
prošlém prvním termínu současné s
Romneyho
mít svázány
19 York St.,
stalo se v poválečných odpadnutím vynořilo se 1972 sama spadne do son, bude
klína-’
ruce
jedinou
volbou,
'‘Sydney
letech takřka automatic jméno jiného, potenciál

vchod, do Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543

Z N A Č K A K V A L IT Y
A S TYLU

Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda,
Víc. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
T eprve v posledních která mu zbývá: kapi
ké a , až donedávna se ně nebezpečného kandi
pánského konfekčního
očekávalo, že z těchto dáta, jméno, newyork- dnech
začaly se s po tulovat anebo prostě vál
zboží
důvodů
i
president ského guvernéra Rocke- dezřelou pravidelností o- čit dál? A pochybujeme, Čistírna a opravy obleků
pakovat zprávy, že K en že by se kterýkoliv z
pravděpodobných
kan
Začalo obvyklé měře nedy změnil názor. Je
didátů rozhodl pro ka
ní a srovnávání kandi d í tomu tak, pak je
dátů: jak by to vypada Johnson v opravdovém pitulaci.
lo, kdyby proti Johnso- nebezpečí, protože poli
Takový je tedy dneš
novi kandidoval N ix o n tičtí rudnéři Kennedyho ní vliv Vietnamu. M ůže
a jak by to vypadalo, kvalit neriskují své ka rozhodnout o tom, kdo
kdyby proti Johnsonovi riéry bez dobrých vyhlí bude bydlet příští čtyři
kandidoval Rockefeller? dek na úspěch.
léta v Bílém domě. N o v ý
fellera.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

;sftCHRRk
Optical Service

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

A n i to
však nestačí,
protože v měnící se si
tuaci není už stoprocent

Kennedy - Nixon?
Johnson

dnes pořád

ně jisté ani to, že John ještě stojí uprostřed ce
son bude
demokratic sty, s hejnem jestřábů
na jedné a s hejnem h o 
kým kandidátem.

nájemník Bílého domu
však nebude moci dělat
v otázce Vietnamu v zá
sadě nic jiného, než co
celou dobu
dělal jeho
předchůdce.
-kw-

Malý oznamovatel
OSAM ĚLÝ
STARŠÍ PÁ N ,
vdovec, úplně nezávislý,
existenčně zajištěný, rád
by se seznámil se starší
paní,
Slovenkou
nebo
Češkou, úplně nezávislou,
>:s kterou by se mohl schá
zet k příjemným rozho
vorům. Najde-li se paní
podobně postižená a po
dobných vlastností, nechť
si vyzvedne adresu v re
dakci t. 1.

18. 3. 1968

HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
— Před oslavami 20. v ý  telské styky s arabskými
informací
ročí Února povolal Dub- státy. Podle
Observeru
ček všechny vedoucí ta londýnského
jemníky krajských výbo (v iz minulé číslo H D )
rů strany, dále tajemníky tvrdili prý někteří pří
Ú V KSČ a prvního ta slušníci čs. tajné policie,
jemníka Ú V KSS “ k v ý  že byl Jordán zavražděn
měně zkušeností z pro sovětskou tajnou policií.
jednávání závěrů posled — Místopředseda Čs. aka
ních plenárních zasedání demie věd J. Kožešník a
Ú V s cílem zintenzivnit a vicepresident
Akademie
zkvalitnit práci krajských věd SSSR M . D. Mffiiona okresních výborů” , čili ščikov podepsali v Praze
k udělení pokynů.
protokol plánu vědecké
— Předsednictvo Ú V KSČ spolupráce na léta I26S
jmenovnlo vedoucím ta až 1970. Bude rozšířena
jemníkem
ideologického výměna vědeckých pra
oddělení
ÚV J. Kozla, covníků a spolupráce ba
který byl dosud jedním datelských ústavů. Krom ě
z krajských tajemníků spolupráce v rámci v ý 
KSČ v Ostravě a vedou zkumů prováděných spo
cím
tamní
ideologické lečně akademiemi většiny
komise KSČ. Kozel v y  socialistických zemí, do
střídal Františka Havlíč jde k dvoustranné spolu
ka, který se . udržel ve práci čs. - sovětské v 17
funkci jen 10 měsíců oborech přírodních a v 15
společenských
(tehdy nastoupil na místo oborech
sesazeného Jaroslava He- věd.
se).
— Na místo generálporu— Na východním Sloven číka Václava Prchlíka
sku ' vzrůstá alkoholismus (který se stal vedoucím
a trestná činnost. Proti státně administrativního
6.575 kriminálních trest oddělení ÚV KSČ ) byl
ných činů v roce 1966 jich* jmenován do funkce ná
bylo loni už 6.955. Zvlášť čelníka hlavní politické
vysoký je podíl mládeže. správy Čs. lidové armády
Záchytnými
stanicemi Slovák
generálmajor
prošlo loni ve Východo Egyd Pepich. Pepichovi
slovenském
kraji
přes je 44 roků. Byl dělníkem
4.000 opilců. Silně vzrostl v Podbrezovských žele
i počet hospodářských zárnách, sloužil ve sloven
deliktů.
ské armádě, z níž přešel
— V únoru byla ustavena , k partyzánům při Sloven
Okresní zemědělská sdru ském povstání. Později se
zařadil do čs. východní
žení již v 70 okresech.
— Ú V Čs. strany lidové, armády, kde to dotáhl na
rozšířený
o
tajemníky podporučíka. Pak se z ně
K V a OV ČSL, zasedal ho stal osvětový důstoj
16. a 17. 2. v Praze. Před ník, který se vyznamenal
seda Plojhar “ seznámil v r. 1946 v “ bojích proti
přítomné se závěry pro benderoveům” . Další ka
sincového a lednového riéra byla závratná — vo
(člen
zasedání Ú V KSČ a po jenská i politická
poslanec NS
ukázal na podněty a ú- ÚV KSČ,
koly, které z toho vyp lý atd.).
vají pro všechny přísluš — Z venkova se ozývají
hlasy, žádající, aby bylo
níky ČSL” .
— Bratislavský týdeník konečně - 23 let po válce,
— zrušeno omezování do
Svazu slovenských spiso
mácích porážek vepřů.
vatelů Kultúm y
život
má za šéfredaktora Joze- — V Praze začal vychá
fa Boba a v redakční ra zet nový čtvrtletník “ Ho
dě jsou: Ladislav Novo- spodářství a právo” , a ča
meský, V. Mihálik, P. sopis “ Příspěvky k ději
Števček, M. Válek, D. nám KSČ” změnil jméno
Tatarka, Z. Jesenská, P. na “ Revue dějin sociali
Karvaš,
Š.
Žáry,
K. smů” .
Foeldvari (zástupce šéf — Rudé právo z 20. 2.
redaktora) , M. Nadubin- píše, že předseda Svazu
ský (literární kritika a
čs. spisovatelů. prof. dr.
beletrie), P. Berta (pub E. Goldstuecker “ Ujistil
licistika) a A. Kalinová vedoucí Stálé reprezenta
(muzické umění).
ce N F osvobození jižního
— V r. 1937 bylo Česko Vietnamu v ČSSR Hoangslovensko první na světě minh-Hao solidaritou čs.
v počtu udělených paten spisovatelů s hrdinným
tů na jednoho obyvatele. ' bojem vietnamského ' li
V současné době je na 27. du” .
.
místě.
— Neumannova Čs. stra
— Pařížské Svědectví u- na socialistická vzpomí
veřejnilo další vysvětlení nala výročí Února slav
smrti amerického obča ností v Tylově divadle v
na, místopředsedy Am e Praze.
Vedle zástupců
rické židovské pomocné KSČ a “ ostatních stran
organizace Karla Jordá N F ” se zúčastnili též de
na v Praze. Odvolává se legáti podobných loutko
na informace dané prý vých “stran” z Východ
Vladimírem
Kouckým ního Německa a Polska.
některým stranickým žur Nakonec “ všichni bratři
nalistům
v
důvěrném a sestry přijali nadšeným
shromáždění. K. Jordán potleskem
návrhy po
prý byl zavražděn členem zdravných dopisů ústřed
egyptské
diplomatické nímu výboru KSČ a ÚV
mise v Praze, který pak N F ” .
krátce po činu Prahu o~
pustil. Vláda prý tyto in — Alexander Dubčetm ěl
besedu” s
formace nesdělila veřej “přátelskou
nosti, aby nezhoršila přá členy presidia Čs. akade

m ie věd. Pravda píše, že
se přitom projednaly aktuání otázky stranického
vedení v oblasti vědy” .
— V ČSSR je 12.74%
obytných domů postave
ných před rokem 1879 a
27.6% domů postavených
v letech 1880 - 1920.
— Členové čs. olympijské
výpravy z Grenoblů hýli
přijati 24. února Dubčekem. Jiří Raška
dostal
přitom Rád práce.
— P a vel Kohout, který
b y l právě ve východním
Berlíně, se dozvěděl, že
b yl 20. února zvolen
předsedou stranické orga
nizace Svazu čs. spisova
telů- Pražský rozhlas při
znal, že jd e o zřejmou
democstraci proti určité
částí Ú V KSČ, která chtě
la Kohouta po spisovatel
ském sjezdu také vylou
čit z KSČ.
— Dne 28. února, v den
nedožitých 70. narozenin
k sebevraždě uštvaného
básníka
Konstantina
Biebla, položili kytici na
jeho hrob v e Slavětíně
jménem SČSS František
Hrubín a Karel Konrád.
— V Bratislavě byla zří
zena nová agentura T A T 
R A PRESS, jejím ž hlav
ním posláním má být pro
pagace kulturních, vlasti
vědných, turistických a
sportovních
zajímavostí
Slovenska v zahraničí.
Šéfredaktorem
agentury
je Vladimír Babnič.
FEI/HD
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Neodvislost
odborů - svoboda občanů
Odbory hledají "vlastní tvář”

Rozpaky nad postavením odborů a jejich úkoly se prakticky projevují
'V celém období po únoru 1948. Stranické organizace a orgány ve velkém
rozsahu odbory nahrazovaly. Každé rozhodnutí kteréhokoli orgánu odbo
rového se vlastně schvalovalo dříve v orgánu stranickém. Pouhé opakování
stranických usnesení a napodobování stranických metod a forem práce
vedlo nejen k postupnému podvázání iniciativy odborových funkcionářů a
nakonec i členů odborů, ale — a to je nejhorší na celé ¡věci — i k tomu, že
odbory ztratily vlastní tvář jak vůči svým členům, tak i vůči státním a hospo
dářským orgánům. Není to tak dávno, kdy se jako nemarxistické hodnotily
pokusy prosadit do oficiálních stranických i odborových dokumentů zásadu,
že "odbory při zajišťovaní generální linie strany musí dělat svou vlastní po
litiku a v ní musí mít svou vlastní tvář.’’
Kandidát ÚRO Jaroslav K olář v Práci, 20. února 1968
A u to r delší úvahy o
úkolech
odborů, z níž
jsme
citovali,
celkem
správně vystihuje situa
ci, v níž jsou odbory od
nastolení
komunistické
vlády v Československu.

Plénum Ú R O
se prý
pokusilo vyjasnit posta
vení odborů už v lednu
1965, ale
tehdy byla
přijata koncepce, která
zdůrazňovala pouze je d 
nu z úloh odborů a to
V jin é části zmíněné mobilizaci pracujících k
ho
článku
pojednává plnění úkolů hospodář
K o lář o "nebezpečném ského plánu. D alší čin
formalismu a fan faron - nost byla potlačena na
ství” odborů a o o rg a  minimum.
nizování vynucených so
cialistických
závazků k
výročím a oslavám "bez
ohledu na jejich obsah a
význam ’. V ykazovaly se
prý vysoké počty tako
vých závazků a papíro
vé stamilionové úspory
z nich.

tedy zřejmě nezdály ny
nější připomínky opráv
něné.

V e své kritice minu
losti není K olář sám,
naopak, kritika a sebe
kritika se v těchto tý
dnech v ČSSR žádá, je
v módě. T ak jej v ob
sáhlém pokání a kritice
předešel
tajemník Ú V
KSČ
D rahom ír Kolder
Jaroslav K olář ovšem (R udé právo 18. 2. 68):
neříká, že jako sekretář
" Ú V došel k poznání,
Ú R O řídil jednání I I I . že - jím
počínaje - se
všeodborového
sjezdu, strana nedokázala radi
který se konal 19. května kálně zbavit pozůstatků
1965, tedy p o zmíněném byrokraticko - adminiplenu, a že byl tímto . stratxvních metod. Z nesjezdem zvolen tajemní-1 lsprávné koncepce o srů(Pokračování na str. 7)
kem Ú R O . T eh d y se mu| )

Pragokoncert a vyšší zásahy
"Monopol je soustředění ekonomické moci,
které se využívá (nebo taky zneužívá) ve pro
spěch toho, kdo tu moc má. To platí — i v
ČSSR — především o těch vnitrostátních mo
nopolech, které dnes kdekdo napadá — a prá
vem. V tomto smyslu Pragokoncert monopol
nemá. V zahraničním obchodě je to totiž poně
kud jinak. Nemůžeme si dnes v žádném přípa
dě odmyslet jednu podstatnou věc a to devi
zovou situaci našeho státu, o jejíž růžovosti si
přece nikdo u nás iluze nedělá. Momentálně si
náš stát nemůže dovolit, aby prostě dělal naši
korunu konvertibilní, a nemůže tedy pustit z ru
kou ani centrální kontrolu devizového hospo
dářství i— a pak tedy nemůže v zahraničně ob
chodních stycích ustoupit od nynějšího uspo
řádání — tím spíš, že to ye skutečnosti mono
pol vlastně není.”
To tvrdil náměstek ústředního ředitele Čs.
umělecké agentury Pragokoncert Midoš Štěpá
nek ve Svobodném slově z 25. února tr. a po
kusil se dále dost podivně vysvědovat, že "je
to prostě zásada bezkonkurenčního přístupu
jedné firmy na světový trh jménem jednoho
oboru’’. Tu zásadu lze prý uplatňovat v jakési
formě centrální eřvidence, bez níž "může a musí
docházet k podbízeni dolaruchtivých Urem i
jednotlivců, což není výhodně ani pro společ
nost, ani pro jednotlivce”.
Pragokoncertu prý nejde o to, aby vše sjed
nával sám. Řadu jednání s cizími zájemci prý
vedou sami umělci, Národní divadlo, Státní di
vadelní studio, Rokoko atd. — jen finanční
stránku si vyhrazuje Pragokoncert. Kromě toho
má dohodu o spolupráci s Artií, která sjednává
smlouvy, když jde o nahrávání hlasů čs. zpě
váků pro zahraniční gramofonové firmy.
Štěpánek se též zmínil o zásahu "vyšších
míst”, který se hojně přetřásal v kruzích čs.

umělců. Loni na podzim se vrátili členové Cs.
státního souboru písní a tanců, Středův Černý
tyjátr a další sólisté i skupiny z Las Vegas, ač
koli měli řadu výhodných nabídek k dalšímu
účinkování v U SA . Náměstek ústředního ředi
tele Pragokoncertu o tom sděluje:
"Tady jsme nejednali z vlastní vůle, ale na
základě direktivního zásahu, který poškodil i
náš vlastní podnik. Je to ale dost složitá otáz
ka: Mezinárodní styky mají řadu rovin — od
turistiky přes obchodní a kulturní, až k té nejvyšší — a to jsou určitým způsobem styky a
vztahy politické, diplomatické. Z toho se —
podle mého názoru nesprávně — vyvozovalo, že
ty nižší vrstvy styků musí do nej menši podrob
nosti následovat ty nejvyšší. Někdy je to jasné
a npní k tomu třeba příkazu nebo dekretu,. . .
ale v některých spornějších otázkách existovala
tendery*** určitých míst přinutit všechny ty "niž
ší vrstyy’’ mezinárodních styků, tedy i kulturní,
abý následovaly přímo za okamžitou politickou
linií. Jen v případě předčasného ukončení kon
traktu v Las Vegas nás tato tendence stála
600.000 dolarů, kromě nevyužití dalších připra
vených smluv. A to jsme to vykalkulovali vel
mi střídmě . . . ”
Štěpánek dále uvedl, že Pragokoncert má
při své práci dvoje další omezení. Prvním je
udržojvání zahraničně politické rovnováhy, ur
čité proporce mezi objemem styků s jednotli
vými socialistickými zeměmi, jakož i kapitali
stickými a rozvojovými zeměmi. Tfth druhým
je, že musí odvádět 16% z hrubého důchodu
a ještě si musí na sebe vydělat. Cifry za rok.
1967 sice neuvádí, ale z jiné zprávy je známo,
že obrat Pragokoncertu byl loni vyšší než před
rokem. V roce 1966 odjelo do zahraničí jeho
prostřednictvím přes 14.000 umělcu, kteří státu
získali 16 miliónů devizových korun.
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ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
STANOVISKO
VĚDECKÉ R AD Y K AR LO VY UNIVERSITY
Vědecká rada University Karlovy na svém zase
dání 8. února 1968 v souvislosti s projednáváním politickovýchovné práce mezi studenty zaujala stano
visko k současnému politickému vývoji v Českoslo
vensku, v němž praví mj.: Věrna svým pokrokovým
tradicím vítá výsledky prosincového a lednového
zasedání ÚV KSč, v nichž spatřuje první krok k dů
sledné demokratizaci našeho veřejného a společen
ského života. Je přesvědčena, že tento proces bude
pokračoyat nejen u vrcholných státních a politic
kých orgánů, nýbrž že prostoupí veškerý náš spole
čenský život. Dojde přitom nepochybně k vytvoření
podmínek a možností plného uplatnění inteligence
jako neoddělitelné součásti socialistické společnosti.
To předpokládá nutnost překonání podceňování a po
dezřívání inteligence, jakož i překážek svobody vě
deckého bádání a výměny názorů. Vědecká rada vy
jadřuje odhodlání podpořit celou intelektuální ka
pacitu i morálním vlivem university pokrokové
směry rozvoje naší socialistické společnosti.
Rudé právo, 17. února 1968
Pozn.: Zveřejnění stanoviska dalo Vědecké ra
dě zřejmě dost přemýšlení nebo předchozího ově
řování. Zasedání se konalo 8. února, ale zpráva
byla uveřejněna až 17. února.
MOCENSKÉ PROSTŘEDKY
UŽ KÁZEŇ NEOBNOVÍ
V zajetí iluzí jsou ti soudruzi, kteří hledají příči
ny všech našich obtíží jen v nekázni, jen v tom, že
se neplní usnesení našich vrcholných orgánů a že
stačí tuto Kázeň obnovit zase mocenskými prostřed
ky, jak se to dělalo doposud, a že všechno bude v
pořádku. Kde se zahnízdila nedůvěra a despekt, tam
se nedá vystačit s administrativními prostředky, tam
není nadále možno řídit starými metodami, ač jsou
pro mnoho lidí pohodlnější a zdánlivě účinnější. Si
tuace naší strany i celé společnosti je výsledkem ur
čitého vývoje, jehož důsledné hodnocení nás ještě
čeká. . .
Člen ÚV KSČ Frant. Vodsloň v Práci,
22. února 1968
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Napětí na americké základně v Khe Sanhu

Před očekávaným útokem
V poslednífch letech a zvláště v posledních měsících jsme se v Hlasu do
mova zabývali mnohokrát otázkou, o co vlastně jde ve Vietnamu, proč tam
Američani, Australani a další bojují, jaký politický i vojenský význam má
tamní konflikt. Dnes si všimneme jen jednoho místa ve Vietnamu, místa,
k němuž jsou však upřeny zraky celého světa, kde má dojít brzy k měření
sil, které může ofvlivnit další vývoj celé války ve Vietnamu a tak mít dalesáhlý vliv na budoucí světové události. Následující referát napsal F Tu
rek (U S A ).
Zák ladn a
americké náctkrát za den přilétají
námořní
pěchoty,
po na základnu
americká
jmenovaná podle blízké dopravní letadla, ale po
ho okresního města v přistání nezastavují, jen
severozápadním cípu již zpomalí jízdu. Z a toho
ního
Vietnamu,
Khe to zpomaleného
tempa
Sanh,
je předpokláda se musí vyložit náklad
ným terčem veliké ko a vojáci vyskákat nebo
munistické
ofensivy
v do
letadla
nastoupit,
příštích dnech a už po protože p o třech minuněkolik týdnů je terčem tájch pozemní jízdy se
ojedinělých dělostřelec musí letadlo opět vznést
kých náporů.
do vzduchu, aby se ne
Khesanhský tábor je na
horské vyvýšenině a mě
ří zhruba 800 metrů do
dálky a 400 metrů
do
šířky. A na této vyprah

lé ploše v bunkrech, sta
nech a narychlo sbitých
chatrčích čeká americká
posádka
asi 6.000 ná
mořních pěšáků, až zaútpčí
Giapovy severovietnamské divise, které
ji se tří stran obklopují.
A le už teď se na ni
zaměřují, vystřelují sal
DEVIZOVÝ VÝNOS CESTOVNÍHO RUCHU
Včera se sešli novináři s představiteli vládního vy a vedle skutečné vál
Výboru pro cestovní ruch v čele s jeho předsedou ky vedou i nervovou vál
ministrem J. Uhrem, aby ši pohovořili o výsledcích ku. Dvanáctkrát až pat

loňské turistické sezóny a o tom, zda bude ještě
dále stoupat zájem o cesty do Československa. Loň
ský Mezinárodní rok cestovního ruchu se rozhodně
vydařil. Přijelo k nám přes 4,60.0.000 návštěvníků,
o 1,085.000 osob více než v roku 1966. Vzrostl sa
mozřejmě devizový výnos od návštěvníků z kapi
talistických států, činí 218 mil. devizových korun,
tj. přes 70 mil. dolarů. Loni stoupl i počet našich
občanů, kteří strávili dovolenou v zahraničí — by
lo to celkem 2,400.000 osob. Z nich kolem 2 mil. od
jelo do socialistických zemí.
Zemědělské noviny, 17. února 1968
JANSKÉ LÁZNĚ PŘED ZAVŘENÍM?
Poté, co spadl strop ve vstupní hale dětské lé
čebny v budově Janský Dvůr, kde je umístěno 200
dětí, je situace ve světoznámých Janských Lázních
velmi vážná. Stav budovy prošetřuje odborná komi
se, jejíž posudek rozhodne o tom, zda lázně budou
uzavřeny či ne. Ředitelství lázní si nemůže vzít na
odpovědnost další provoz v dětské léčebně. Havarij
ní stav lázeňských budov je znám už několik let,
avšak v celém státě sě nenašel stavební podnik, kte
rý by převzal plánovanou rekonstrukci. Zatímco v
dětské léčebně jsou prohnilé trámy, v léčebně do
spělých, která je 300 let stará, je ohrožena inženýr
ská síi’. Písemný příslib, který dostalo ředitelství
od Pozemních staveb v Hradci Králové, byl v mi
nulém týdnu zrušen s odůvodněním, že Pozemní
Stavby se musí věnovat výhradně výstavbě bytů.
Práce, 15. února 1968
NEJSOU ZEDNICKÉ LŽÍCE
Když jsem četl před nedávnem v Zemědělských
novinách stížnost jednoho čtenáře, že není možno
sehnat zednickou lžíci, ani jsem tomu nevěřil. Pak
jsem ale četl odpověď v ZN, že v nejbližší době bu
dou lžíce k dostání. Začal jsem se poptávat po ob
chodech, ale ať jsem se ptal v kterémkoli koutě re
publiky, v samé Praze jsem si zašel do dvaceti ob
chodů, nikde jsem nepořídil: Zednické lžíce vede
me, ale nemáme... Nemyslil jsem si, že zednická
lžíce bude tak hledaný artikl. A přitom se blíží jaro,
mnoho lidí se chystá opravovat domky nebo stavět,
ále důležitá maličkost — zednická lžíce a kladívko
—■ chybí...
Zemědělské noviny, 13. února 1968
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vystavilo
nebezpečí, že
je provrtají kulky nepřá
telských kulometů, vzdá
lených půl druhého ki
lometru
na
protějších

osudu . . . Velitelé přiro
zeně vědí, co podniknou,
ale pěšáci v bunkrech
mají o čem rozvažovat.

V e chvílích, kdy po d o 
padu granátu či dělové
ho náboje pomine na
chvíli
nebezpečí brzké
Společenský život, dá- další rány, námořní pě
-li se tomu tak říkat, se šáci rychle plní pytle pí
vede v bunkrech, záko skem, aby si zdokonalili
pech a jiných provisor záštitu před novým ná
ních
úkrytech.
V oln ý porem. Jsou-li opět za
čas se tráví většinou či hnáni do bunkrů, pro
stěním zbraní, hlavně pu hlubují je anebo zákopy,

šek. Někteří
vojáci si aby měli před sebou vět
čistí pušku i několikrát ší oporu hlíny.
za den.
N a základně v Khe
Je jen
přirozené, že Sanhu jsou někteří vete
se všude na základně ve ráni, kteří už mají za se
dou strategické rozpra- bou devět, deset, ba i
vy.
jedenáct měsíců služby
Blízko tábora směrem na této ojedinělé výspě,
na severozápad jsou kop která si denně vyžaduje
obětí. V olán í
ce označené čísly 881 a několik
861, na nichž má základ * Sanita! Sanita!’’ není

kopcích.

nu předsunutá
pozice. vzácnost, právě tak ja 
O
tyto
dva
kopce
se bo ko není vzácnost přílet
Z týchž důvodů se
letadel s přísunem.
jovalo
loni
v
květnu.
nesmějí vojáci v táboře
A tak je život na zák
sdružovat ve skupiny - O d d íly námořní pěcho
jakmile se shluknou, ne ty je získaly za cenu 138 ladně v Khe Sanhu smě
chodu
přítel po nich střílí. P ro  padlých a 397 zraně sicí normálního
vojenského tábora s ob
to se pěšáci v táboře p o  ných.
hybují jenom v klusu, a
V ojáci
rozvažují, co časnými projevy války;
pískem a
v džípech jezdí s otevře podniknout, až nepřítel plnění pytlů
nými dvířky, aby mohli předsunuté pozice na čistění zbraní sé tu pro
rychle vyskočit a běžet padne:' jít kamarádům línají s úvahami o oče
na pomoc, ponechat je kávaném dramatu velké
do úkrytu.
ho nepřátelského útoku.

Celá Am erika žije v
napětí,
kdy ten útok
přijde, a tím víc ovšem
námořní pěšáci na zák
V době, kdy Československo dělá hodně hluku s přípravami letošních ladně.
Přesto
však se
všeobecných voleb, kdy se nechávají i někteří dopisovatelé zahraničního zdá, že posádka v Khe
tisku svést k referování o nastávajícím "skoro svobodném’’ rozhodování čs. Sanhu se připravuje na
voličů, je zajímajvé si přečíst přiznání pražských novin o tom, jak se pro další události s větším
váděly volby dosud. Vzpom eňm e si jen, že dále popisované volby označo klidem než •někteří lidé
val tehdy čs. tisk za "nejsvobodnější volby na světě” . Jinak je zbytečný ve Spojených státech ne
bo jinde na světě.
jakýkoli komentář k tomu, co napsala pražská Práce z 18. února tr.:
Zničený život lékaře za to, že nevolil

Volby nejsvobodnější

“ Doktor Lehár jako je 
den z prvních lékařů
zavřel soukromou ordina
ci a vstoupil do ústavu
národního zdraví. Dělal
posudkového, potom ob
vodního lékaře. Mnozí ho
měli r á d i...
Na jaře 1957 byly v y 
psány volby
do národ
ních výborů. Kandidátem
na poslance do 'K N V se
stal magister G. Na jed
né z předvolebních schů
zí mluvil i o doktoru Lehárovi:
prý vyhazoval
papíry
z
odpadkového
koše.
Takového člověka L e 
hár volit nebude! Stěžuje
si na národním výboru,
na okresním výboru stra
ny, když nepochodí, jds
k volbám a energicky
se odpichuje špacírkou.
Ve volební místnosti opře
čagan a požádá o - tužku
na škrtání. Dali mu ji,
ale také upozornili, že do
sud nikdo navržené po
slance neškrtal. Prohlédl
si kandidátku a zachmu
řil se. Pak přešel k urně,
položil na ni pravou ru
ku, prohlásil - “ Nikoho
nevolím” a vyšel z míst

nosti. Kandidátní lístky
si ponechal a snad je
později roztrhal.
Téhož dne hodnotil vý
sledky voleb městský v ý 
bor strany. Odsoudil Lehárovo jednání, ale při
klonil se k názoru, že z
celé záležitosti není nut
no dělat případ. Stejně
rozumný názor však . ne
sdílel navržený kandidát,
magister G. Ani druhv
postižený, poslanec Měst.
NV, který se v rozporu s
volebním zákonem zdržo
val ve volební místnosti
a později vystupoval jako
korunní svědek u soudu.
Kdo tehdy dal do oběhu
hrůzostrašné historky, že
doktor Lehár
podupal
kandidátky a do volební
urny tloukl holí? Kdo se
dožadoval administrativ
ního zákroku? . ..
Bylo projednáno Lehárovo
provinění. Rázně
projednáno. Byl propuš
těn z práce nejtvrdším
z možných
způsobů podle par. 20 zákona č.
66/1950 Sto. Bez výpově
di a také bez možnosti
řádné obhajoby. Všem
(Pokračování na str. 7)

PO STOPÁCH ČESKÉ
MINULOSTI V HOLANDSKU
Ve 137. čísle kulturní revue Sklizeň, vydávané A.
Vlachem (2000 Hamburg 13, Postfach 2700) uveřej
nila Olga Valeská historickou causerii s hořejším
titulem. “ Začalo to docela všedně. Sháněla jsem
zprávy o Češích a Slovácích v Holandsku a moje zá
liba v historii mne při tom zavedla.hluboko do m i
nulosti. Dostal se m i do rukou seznam jmen Čechů,
Moravanů a Slováků, kteří studovali mezi lety 1621
—: 1707 na holandských universitách, 182 jmen. Jmé
na učených profesorů a jejich famulů. A minohá slav
ná jména šlechtických rodů, známá z dějin a literaratury. Je to jako by se člověk setkal s dobrými zná
mými — Budovec z Budova, Kaplíř ze Sulevie, Ber
ka z Dubě a Lipé, Slavata z Chlumu a Košumberka,
Pětipeský, ze Smiřic, z Bubna, Kinský, z Mitrovic.
T i všiohni odešli z vlasti, když po osudné bitvě na
Bílé hoře ztratila svobodu, žili a zemřeli v cizině,
někteří , na bojištích třicetileté války.”
Paní Valeská dál vypravuje, jak přišla na lite
rární archiv předního českého šlechtice, který se
natrvalo usadil v holandském Leidenu:
“ Universitní archivář mne upozorňuje na četné
záznamy, týkající se českého šlechtice Radslava
Vehynského z Vohynic, čili, jak se psal v Holand
sku, Kinského a jeho styků s universitou. P ři tom
je v aktech poznámka, že tento český šlechtic se
dal zapsat na universitu roku 1633 a žije dosud, tj.
roku 1657 v Leidenu jako dlouholetý člen Akadémie a přítel mnoha profesorů, 28. června 1660 rek
tor university oznamuje, že Kinský téhož dne zemřel.
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100 & 1 zahraniční zajímavost — ve velkém formátu

Okno ze vzduchoprázdna
V e velkém a k tomu ilustrovaném formátu — měli jsme dodat. Nedávno
se nám dostalo poprvé do ruky číslo (25. 1. 1968) časopisu "100 8í 1 zahra
niční zajímavost”. Tiráž hlásá, že jde už o pátý ročník této publikace. Je to
možné, ale skutečností je, že jsme letos poprvé viděli československý pokus
o obrázkovou revui ve formátu, jaký mají zahraniční revue, a s obsahem
co 1nejméně politickým. Takové embryonální "Letem světem’’ nebo baťovský "Argus” v královské velikosti. Časopis vydává Československá tisková
kancelář (mezinárodní redakce) a šéfredaktorem je Milan Bretyš. "100 8C 1
zahraniční zajímavost” přetiskuje, co považuje za nejzajímavější1 články v
zahraničním tisku. Jediný původní článek v 2. čísle letošního ročníku napsal
dr. Evžen Rejmánek ("Postupná degradace občanů ve spotřebitele’’). Autor
tu ovšem popisuje záludné triky západních inzertních kanceláří! Ani v nejmenším se nezmiňuje o bohaté praksi československých podniků, které by
rády inzerovaly, kdyby bylo co, a státní plánovací kanceláře, která už dávno
z občanů udělala spotřebitelské jednotky. Tento osud ostatně postihl i če
skoslovenské čtenářstvo, které bylo po léta degradováno na čtenáře povětr
nostních zpráv a výsledků Stasky. "100 8í 1 zahraniční zajímajvost” je jistě
zajímavá hlavně proto, že dnes vychází jakožto reprezentativní revue dob
rého grafického zevnějšku. Ironií je, že se dnes honosí pestrým hávem asi
proto, že obyčejné československé noviny začínají být živější a hubatější.
Politika v tom ovšem
je. Podívejm e se letmo,
co nám
M ilan Bretyš,
Petr Folta, Jiří Hronek,
Přemysl Prokop a D u 
šan Provazník
nabízejí
na stráiikách své revue.
V ý b ě r článků je roz
sáhlý:
"Stojedničfca”
přináší
překlady
z
anglických, amerických,
francouzských i západoněmedkých
časopisů.
Dokonce je tam i kou
sek z "Liťeraturnaje G a 
zety” a "M agyarorszá-

N e b o : "B ilý obře a co šek čerstvého
teď? - Zničení Bukavu
znamená pro bílé žoldá
ky v A frice konec. Tak
se ohlížejí
po nových

vzduchu

do zatuchlého vzducho
prázdna,
kde
každý
problém řešila byrokra
cie a pouťové rezoluce.

bodě
- například - do
Ruska. T am vládne de
spotismus v čisté formě,
bez pokrytectví.’’
Necitujem e
tohle ze
škodolibé radosti, že se
doma dočtou,
že se v
Am erice svobodně volí.
Spíš proto, že je v Če
skoslovensku příliš mno
ho lidí, kteří pohodlně
přehlížejí
nejdůležitější
problémy, jimž Am erika
musí čelit.
Z ro v n a tak v přetisku
ze
západoněmeckého
" D e r Spiegel” je v detajlech odkryto, jak pra
cuje
parlamentní
de
mokracie.
Nezáleží na
tom, že článek sám je
nazván "Černá sobota”
a že líčí W ilsonovu de
valvaci libry.

Z obsahu:
"Britské
N ap řík lad si ocitujeme zaměstnanecké organiza
ce trestají i neanglickou
N e b o : "Špión století tento odstaveček:
píli. V roce 1966 připra
- C I A byla pro přímý
"Protože Am erika vdě vily odbory o práci 73
zásah. U važovalo se do čí za svou existenci celé
soudruhů. Propuštění se
konce o tom, že Philby- řadě po sobě následují
měli příliš k dílu a osa
ho unese. Své kořisti se cích voleb, mohou lidé,
zenstvo 56krát odepřelo
však nedočkala.”
kteří
zvolili
Am eriku, pracovat s pilnými kole
Jenomže
"Stojednič své rozhodnutí svobod gy dál.
ka” má také líc, a ten ně změnit.
Vrtošivé
odborářské
je určitě důležitější než
Možnost
této změny zvyklosti, liknaví podni
ochotnické pokusy pánů vyplývá neobyčejně jas katelé
a "prokletá le
H ron k a a spol. vyrobit ně z důrazu, který klade nost’’ (premier W ilso n )
komunistický ekvivalent Prohlášení
nezávislosti ostrovanů zhoršily struk
Sternu nebo Spiegelu.
na všeobecnou
zásadu turu britského hospodář
V našem čísle je např. práva na revoluci,
a ství natolik,
že A n glii
z dopisu může před
překlad článku
H anse konkrétněji
bankrotem
M orgenthaua "C o trápí Abraham a Lincolna Jo- zachránit
jen
nějaká
Ameriku? ’
z washing shuovi
Speedovi z 24. koňská kůra.
tonské
"T h e N e w Re srpna 1855:
O xfordský hospodář
K dyby to
válečných

scénách.’’

gu ” _ Ě
M oh li bychom
třeba
napsat:
"Stojednička’’
je pokus o bulvární Ru
dé právo. A mohli by
chom přinést důkazy.
Liťeraturnaja
Gazeta
přispěla s troškou pro
sadisty: "T est krutosti Americký
psycholog public’’. Způsob, jakým
rozbírá
Stanley M ilgram se na autor otevřeně
vlastní oči přesvědčil o společenské a mocenské
krutosti svých spoluob- poměry současné Am eri
V
9»
ky, musí přijít jako doucanu .

dospělo tak daleko,
že
by se diletanti dostali k
veslu, emigroval
bych
raději do země, kde ne
předstírají lásku ke svo-

Záznamy o pohřbu a projednávání závěti. Dovídáme
se, že Radslav Kinský zemřel bezdětný a většinu
svého jmění odkázal chudým . . . ”
Jak už se někdy takové náhody stávají, pročítal
jsem asi v téže době, kdy paní Valeská psala o svém
leidenském objevu, svoji exulantskou bibli — W in
terova Mistra Kamipana. K doví už po kolikáté. Zik
mund Winter znal předobře své prameny. A když
jsem četl v Sklizni článek o Radslavovi z Vchynic,
vzpoměl jsem si, že se toto jméno objevuje na strán
kách Winterova románu několikrát. ..
A obávám se, že budu muset žalovat. Ve světle
Winterova svědectví nebyly vědy a. -uměny příliš
ctěny v rodu Kinských, dokud čest vzdělání neza
chránil holandský pan Kinský. Jak si jistě všichni
dobře pamatujeme z dějepisu, usilovaly učené hlavy
starobylého Karlova učení o reformaci pražské pro
testantské university, která byla v prvních letech
17. století zcela ve psí. Učení páni profesoři si lá
mali hlavy, jak Karlovu učení zajistit nějaké peníze
na provedení oprav a platy .profesorům. Jelikož byli
páni profesoři učenější než praktičtější, vymyslili si
slavnou věc. Každoročně budou volit nejenom své
ho rektora, děkana a celý senát, ale zvolí si z řad
šlechtických studentů, pokud možno bohatých, ještě
studentského rektora. Doufali tak bláhovci pumpnout statečné a urozené pány české o nějakou tu ko
pu grošů.
. Jak se můžeme z Winterova románu dočíst, ten
to úmysl se sešel s nepatrným pochopením se stra
ny mocných a mohovitých. Jak to všechno dopadlo,
svědčí Winter na str. 112 - 114:
“V následující konferenci Kampanus vykládal ji
nou zlou: věc. M luvil dlouze a opatrně, ale krátký
smysl jeho řeči byl, že se vystřídalo v půlročních

rektorátech šest šlechtických chlapcův a že šlechtic
ký rektorát je zřízení nanic.”
“ Čekali jsme a doufali, že ti chlapci, jich rodičo
vé, jich mocní přátelé vyššího stavu budou naši
akademii oučinlivi, že se budou takové cti> aspoň
některak obsluhovali, ale zbohzdarma jsme doufali.
Kolik jsem se naprosil, napsal, aby pan Radslav z
Vchýnic něco odkázal universí naší, anať již ode
dvou let hyne, a pán urozený nic, zhola nic. Přimlou
vám, aby rektura šlechtických studentů byla zru
šena.”
Ten onen z profesorů ozval se ještě, že snad páni
a rytíři akademii toho stížně bráti nebudou, když
se složí šlechtická rektura. Nejmladší profesor Jiří
Šultys, syn kutnohorského primátora, nemoha v so
bě zkrotiti mladistvé přímosti a posměvačnosti, pra
vil: “Páni a rytíři v té dobré lásce, jako dosavad,
zajisté nám přízn iví.zůstanou, to nedotýká se měšce.”
O skoupém panu Radslavovi se ještě dozvídáme,
že byl v letech 1611 - 1618 dvorským hofmistrem a
jedním z nejbohatších českých pánů. Zemřel roku
1619 “bezdětek a statky odkázal svým synovcům” .
Jedním z nich asi byl leidenský přítel universitního
vzdělání, který se zachoval k holandské universitě
kavalírštěji než strýček k universitě Karlově.
Ostatně nebyl urozený pán z Vchynic sám, kdo
se zasloužil o rozkvět exulantství a korun mučedlr
nických v dobách třistaleté poroby. Velice moderně
a povědomě zní jiná Kampanova filipika proti šetr
ným pánům:
“ V nedostatku peněz hlavní chyba veškeré dosa
vadní liknavosti a nezdaru, sněm už svolil dokonce,
aby učitelé a švadlí platili bem i válečnou, ale berně
vesměs scházejí se váhavě, a vyšší stavové urození
jsou tuze houževní. Bůh to suď, já tomu nerozumím

ský expert A llan Flan
ders odhaduje, že v brit
ských
podnicích je 40
procent dělníků přeby
tečných.” (Pokr. str. 6)

Básník ve větru
ARTUR LUN DKVIST
Básník ve větru, ve větru,
který ze stromů střásá jeřabiny,
ve jvětru, který nikdo nezastaví
ani nezvrátí,
ve větru,
který rozkomíhá města se všemi světly.
Básník ve větru, a sám je větrem,
jeho slova větrem, jeho vůle větrem,
jeho moc ¡větrem.
A říká člověku,
že není než větrem na této zemi.
Ach, tu rozčeřil vítr listí do
světlých vln
a modrým šelestem zaplnil džbán,
před nosem psovi přibouchl dveře,
na houpačce do výšky nadnesl děvče.
A nyní: tato spálená vůně
budoucností a úzkosti,
vůně přehřátých kamenů.
A supící žralok leží na skále.
Lvoun řve, připoután k útesu,
A moře cloumá, cloumá sjvými okovy.
Zajetí! Všude zajetí!
I moře je zajatcem. Stejně i vítr.
Volnost — náš sen, který nás mučí.
Volnost být já a ty, každý podle svého.
Volnost vystoupit a vstoupit
do svého vlastního lidství.
Nemožná volnost.
Místo toho národy, masy,
jež duní a zmítají se tak jako moře.
Místo toho
společné zteče na skalní útesy.
Místo toho kanály a pole bez plotů,
život mezi horizonty, v bludných vlnách.
Národy, masy
a volnost být kapkou v moři.
A le zármutek ¡v hukotu moře?
Melancholie ve větru?
Kam mě neseš, větře?
Kam mě vedeš svou pevnou,
průsvitnou rukou?
Ke kterým pláním trávy či vody?
Ke kterému vratkému hnízdu?
Do kterého hořícího města?
Větře, kam odnášíš moje slova?
Ven do prázdna, aby kroužila vesmírem,
tam mezi dávno vyhaslé hvězdy,
do noci bez očí?
Či jen aby spadla a skřípala s pískem
kolem šípků a škorpiónů na břehu?
V ítr bez kolen,
vítr s prázdnou tváří z hracích karet,
V ítr, jenž rozmělňuje kameny
tak jako sůl
a nikdy nedává odpověď,
nikdy nedává odpověď.
(Ze švédštiny přeložil Josef B. Michl)
dobře. Pravda, někteří nemají mnoho, Budovec je
hrdina, ale nemá, znám však mnohé z nich, že statku
mají drahně a že b y život dali za evangelium, život,
hrdlo, pravím, by dali, ale když mají dáti peníze,
vymlouvají se — ------ to mi nejde dobře v mysl.
Vojsku jsou stavové již dlužni šestkrát sto tisíc kop
— z čeho by ti vojáci byli živi, kdyby nekradli, a kte
rak mají s ‘ chutí odpírati nepříteli? Jediný Smiřický
neskrblil — škoda že umřel — ano, už na podzim
loni, umřel u Budějovic, palčivou zimnicí, ten bez
valných proseb půjčil zemi 50.000 tolarů — ale i ten,
nejštědřejší z urozených, poslal třikrát sto tisíc du
kátů kamsi do Němec, prý své jakési nevěstě, snad
aby je schovala, ale biskup štýrský je polapil a teď
z těch českých peněz platí své vojsko proti nám, ko
lik se ža ty uloupené peníze mohlo najmout' lidu,
kolik koní koupit, kolik válečných nástrojů. . . ”
Máme tedy dvojnásobnou radost, když se dočítá
me o dobrých skutcích exulantského pána v holand
ském Leidenu. Jestlipak se někdy zamyslil nad tím,
že to bylo také zásluhou šetrného strýčka, že skon
čil svůj život exulanta v učeném Leidenu? Pravda,
jsou- jistě horší místa než Leiden, ale jsou zcela ur
čitě místa lepší — například takové Vchynice. jun
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CADRA

PILÁTŮV ŽERT

v ít e , z e
můžete letět luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O

Plamen, Praha č. 5/67

Z e slovenštiny přeložil Emil Charous.
i

;
(Dokončení)
Prokurátor roztahoval harmoniku nové obžalovaeí
řeči a půl tisíce vojáků se přede mnou slévalo v ano
nymní masu, vzdornou, zatvrzelou, nenávistnou. Od
nynějška,mi nebudou důvěřovat, kdybych jim vychá
zel v ústrety nevímjak. Od nynějška nestojím v zemi
nikoho, ale ina druhé straně barikády. Vplížila se mi
dc hlavy ničivá myšleka: odstrčit stůl, vstát a utéct,
rýchle, rychle! Nepohnul jsem se. Mysli na budouc
nost, vřeštěl ve mně hlas osvědčené zbabělosti, mysli
ná budoucnost.
;Pospíšil využil práva posledního slova. Ani ho nena
padlo, aby se kál za koncentrák. Řekl asi tolik: tady,
ahebo v basé/to je mi fuk. Když jste si mě upekli,
tak si mě i snězte.
' Odpochodoval jsem za majestátním zadkem před
sedy senátu do kanceláře kapitána Březiny. Předseda
a ¡jeho mlčenlivý kolega z povolání se chviličku ra
dili šeptem. Nevšímali si mne a já jich taky ne. Když
se přestalo šeptat, zapálil jsem si cigaretu a čekal,
cé se bude dít.
.Předseda mi vstrčil do ruky amerického parkera a
pósunul přes stůl papír.
“ Sem se podepište.”
Odsunul jsem m.u prst, vzal rozsudek a začal číst.
Nebudu přece podpisovat nablind.
i “No tak,” předseda se netrpělivě podíval na cifer
ník pod manžetou, “ už jsme se dost zdrželi.”
“ Tři léta a pět měsíců?” zeptal jsem se. “Není to
moc?”
“ Brali jsme ohled na to, že je šestapadesát,” řekl
předseda. “ Zasloužil by víc.”
¡Co se mi stane, když nepode-píšů? uvažoval jsem.
Tím odhalím svou pravou reakční tvář a shniju v
podpalubí. Mám to risknout?
“ Chcete dělat těžkosti, soudruhu svobodníku?” ucedíl předseda.
• M lčel jsem.
-Mladý soudce se ke n.ně obrátil zády, vstrčil si ru
ce do kapes a odporně si pískal.
Předsedovy oči se zúžily.
“ Chcete se ho snad zastávat?”
“ To ne,” řekl jsem váhavě, “ ale . . . ”
Předseda se znovu podíval na hodinky, úplně ztra
til trpělivost a zakřičel:
“Podepíšete se, nebo ne?”
;B yl jsem v pasti, přijal jsem funkci, řekl jsem a,
níusím říct i b. Hrot parkeru lehoučce dolehl na roz
sudek a skoro bez mého přičinění se za mne podepsal.
Po vynesení rozsudku — ani prokurátor, ani P o 
spíšil se neodvolali — jsem pomalu obešel tábor a
bezradně zůstal stát na prázdném nástupišti.
“ Co tu stojíte jako špatně vyřezaný svátý?” švihl
mě ¡bodrý hlas.
¡Otočil jsem se a lhostejně se podíval na kapitána
Březinu. Ten pokračoval, natolik v zajetí vlastních
představ, že nezaznamenal mou depresi:
“ V y jediný jste věděl, jak na něj, aby se vybarvil.
Koncentrák! Však mu to ukážeme! Rozdrtíme ho jako
veš! Přirovnávat nás k fašistům!”
Hleděl jsem na něho zděšeně. Proč muví v množ
ném čísle? Co já s tím mám společného?
“ Doposud jsem pochyboval o vaší upřímnosti,” po
kračoval kapitán Březina a hleděl ha mne s neoby
čejnými sympatiemi. “A le když jste tak rozzlobeně
vyskočil a zařval.na tu kreaturu, jestli se nezblázni
la, rázem mi bylo jasné, že jsem vám křivdil.”
f Táhni- k čertu s tou svou psychologií, myslel jsem
si zlostně. A nahlas:

iZLOBÍ V Á S OČI?
K :> :" ín -Bolí: V á s hlava?
.
1. Noste brýle oct O P T Á !

:|pP T O
Gápitol H ouse, 113 Swanston St.
M E L B O U R N E , (vedle kina Capitol)

8. poschodí
. Telefon 63 -2231
;::;';/ 'V D Ó »Á M É L É K Y VŠECH DRUHŮ
/ Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
:
v nutných případech i telegraficky

“ Plním své povinnosti, jak nejlíp dovedu, soudru
hu kapitáne.”
“Nebuďte formální,” mávl neklidně rukou. “N e
zasahoval byste do průběhu procesu, kdybyste s ním
vnitřně nesouhlasil. Mohl jste přece mlčet.”
Překvapovalo mě, jakým' směrem se rozvíjí jeho
logika. Nemohl pochopit, že jsem nemlčel, protože
jsem se bál o svou kůži. Existenční strach nikdy ne
pocítil, a proto pro něho bylo dvojité myšlení nezná
mým pojmem. Byl přesvědčený komunista, věřil, žs
všechno, co se děje, je správné. Absolutně se nedo
stával do vnitřního konfliktu jako já.,
“ Můžete si po večeři,” přívětivě se na mne usmál
a dotkl se mého nárameníku, “ přišít další pásku. P ři
posledním povyšování jsem na vás zapomněl. V dneš
ním rozkaze vám to vynahradím.”
Pevně mi stiskl ruku, pevně se mi podíval do očí
a odešel.
Pustil jsem se opačným směrem, nic jsem nevní
mal, jako bych byl v alkoholickém tranzu. Najednou
jsem si uvědomil, že sedím u potoka, a civím na po
nožku, zachycenou o kořen. Proud ji chtěl strhnout,
ale držela se pevně. Vyzul jsem' se a vynesl j i na
-břeh. Převalil jsem se do udupané trávy. Slunce mi
bombardovalo obličej šikmými střelami. Najednou na
mne dopadl stín. Rozmrzele jsem otevřel oči. Věčně
mě někdo otravuje.
“ To je moje ponožka, pane svobodníku,” řekl
Haštic.
“Vernte si ji.”
“K de jste j i našel?”
,
“Na střeše,” zavrčel jsem.
Rozpačitě se usmál, vyždímal ponožku. Chtěl mi
něco říct, ale nevěděl, jak začít. Zavládlo tísnivé
mlčení.
“Netrapte se,” vyhrkl konečně. “ Nemohl jste vě
dět, že tomuhle tady,” rozhlédl se kolem dokola, “m e
zi sebou říkáme koncentrák. A Pospíšil ztratil hlavu.
Jinak by mu to neuklouzlo.”
Zdlouhavě jsem se na něho díval, pomalu vstal, obě
ruce ponořil do svěží bystřiny a otočil k němu hlavu,
až mě zabolelo v krku.
“ Tak si můžu umýt ruce jako Pilát,” řekl jsem
chraptivě.
“To nejde,” zavrtěl hlavou.
“A le jde,” namítl jsem a vytrvale jsem si umýval
ruce, třebaže neviditelnou špínu jsem smýt nemohl.

Podrobné

ZPĚT

informace

ochotně sdělí

ALM A
TRftVEL SERVICE
330 Little Collins Street, M E L B O U R N E

Telefon: 63 4001 — 63 4002

Okno ze vzduchoprázdna
(Pokračování

se str.

5)

průbojný člověk - a ť lé
kař, právník či úředník
že víme, proč se ve "Sto- - je především podnika
jedničce’’ ocitl překlad tel. T o znamená, že se
z pařížského L r Expres chce co nejdříve posta
su od Georgesa Sufferta vit na vlastní nohy . .
V . době, kdy údajně
" V a d y antiamerikanismu
probíhá v Českosloven
nad Seinou” .
sku komstituční revoluce
Jeho autor si stěžuje,
manažerů a intelektuálů,
že Francouzi příliš pro
platí o Československu
padají protiamerické hy
co Suffert se snaží vy
sterii a že přijím ají od
světlit Francouzům:
Američanů
především
"N estávají
se z nás
věci, jež jsou méně ob
Američané.
Nosím e na
divuhodné. A
využívá
tvářích masky, zapíráme
příležitosti;
aby
řekl
své zvyky.
O d S p oje
svým spoluobčanům ně
ných států jsme pochy
kolik trpkých pravd:
tili spíš posedlost spot
"Podnikavost ve Spo
řebitelů než nové výrob
jených státech není ani
ní metody.
fráze ani vzorec. Je to
Když jste vy, Evropa
životní styl, téměř mrav
né, tak inteligentní, jak
ní
zákon.
Energický,
to přijde, že nejste bo
hatí, ptají se Američané.
Je načase, abychom
si tuto otázku
položili
také. V ž d y ť oni nejsou
bohatí pouze dolary, ale
také nápady,
vynálezy,
vědou, energií. A umějí
oblíbené místo amerických presidentů a nejvýznačnějších osobností
se rychle zmocňovat svě
všech povolání. Teplé, suché a osvěžující podnebí tu umožňuje
ta průmyslu.
skvělou rekreaci.
Je načase,
abychom
si to uvědomili. Jestliže
N a bezvětrném jižním konci Palm Springs, na silnici 111, chráněna
to nepochopíme,
stane
9,000 stop vysokým pohořím San Jacinto je vybudována
se z
Evropy přívěšek
Am eriky . . .”
M ám e také podezření,

NAVŠTIVTE

PALM SPRINGS V KALIFORNII

Palm Springs TraveLodge

odkud je jen několik minut do živé obchodní části tohoto světozná
mého výletního střediska uprostřed pouště. Jen chvíle jízdy dělí
T raveLodge od 2J míle dlouhé visuté elektrické dráhy, která vás
. dopraví osmi různými klimatickými zónami: z podnebí slunné me
dické vesnice až po takové, jaké je obvyklé v studených kanadských
lesích.
Palm Springs TraveLodge má 160 luxusně zařičených pokojů, dva
ohřívané plavecké basény, zvláštní therapeutický basén s vřící vo
dou, různá hřiště atd.
Ceny jsou mírné a letní sazby zvláště snížené

Palm Springs TraveLodge
333 E A S T P A L M C A N Y O N D R I V E (H ig h w a y 111, Junction o f East

ČS. OBEC LE G IO N Á Ř S K Á V ZA H R A N IČ Í,
.Jednota ve Viktorii,
koná 1. řádnou valnou hromadu v sobotu 23. břez
na 1968 ve 2.30 hod. odpoledne v restauraci “ Chantičiair” , 367 Lt. Bourke St. (mezi Elizabeth & Qúeen
Stš.), Melibourne! -Doufáme, že se dostaví všichni b ý
valí ¿áhřániční vojáci.- Hosté vítáni.
,
Čs.OL

V ÍD N Ě A

ve skupinách (A ffin ity G roups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.

and South Palm Canyon D riv e s), C Á L I F O R N I A , U S A .
T elefon : (7 1 4 ) 327-1211-5
Těšíme se, že budete brzy našimi hosty.
Manželé Filípkovi

Těmto řádkům
jistě
musil
zatleskat
každý
"komunistický’’
ředitel.
N e b o ť dnešní "vlna li
beralizace”
je
přede
vším hnána spodním ví
rem hospodářského.. babýlonu, zorganizovaného
těmi diletanty, o nichž s
takovou nechutí mluvil
před 100 roky Lincoln.
Pověděli jsme několik
důvodů, proč jsme uvíta
li polobulvární publika
ci, vydávanou počestnou
Četkou.
Pokud bude publiko
vat takové
články,
z
nichž
bylo
citováno,
jsme ochotni spolknout
rádobysenzační' historiky
o žoldácích v A frice ne
bo o anglických zhýralcích během století,
jun
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Neodvislé odbory ?
(Pokračování se strany 3)
stání stranického a stát
ního aparátu . . . dochá
zelo stále častěji k naru
šování účelné dělby prá
ce mezi jednotlivými ří
dícími články; p o d he
slem "přím ého
řízení’’
přejímali stranické orgá
ny odpovědnost za stát
ní a hospodářské orgá
ny, organizace a institu
ce . . . T o podporovalo
nezdravou anonymitu a
form ální
poslušnost. . .
K obdobným důsledkům
vedla i v praxi hluboce
zakořeněná teorie o ma
sových organizacích ja 
ko o "převodových pá
kách” . Převod - a ť už
páka,
kolečko
nebo
transmise - zůstává je 
nom převodem,
poslíč
kem,
doručovatelem,
zprostředkovatelem,
od
něhož se víc kromě této
služby nechce . .
N ič jiného prý se ne
chtělo od odborů, Svazu
čs.
mládeže,
družstev
atd.
Vedoucí Kabinetu dě
jin odborů O ldřich P a 
pež připomněl zase v
Práci (16. 2.), jak stra
na zasahovala do čistě
odborářských
záležito
stí, jak např. v O d b o ro 
vém svazů školství a kul

ního výboru

a

Dopisy redakci:

celého

sjezdu Svazu” .
Dokonce i předseda
Ú R O M . Pastyřík zvětřS
změnu metod Ú V KSČ!
a věnoval část svého pro
jevu na slavnostním za
sedání Ú R O 21. února,
rozpitvávání "nesprávné
teoretické poučky o od
borech jako pouhé pře
vodové páce mezi stra
nou, státem a masami”.
Jaké však jsou oprav
du možnosti
zásadních
změn ve funkci a meto
dách Ú R O ?

DOMOVA

Z ČESKOSLOVENSKA A O ČESKOSLOVENSKU
PEgaSefec .^ S-tň r jse sobotních Kulturních novin
{Stonat. ML fa u n IB IS }. Je to nastínění programu,
jp> <qaaÉB t t e ň a t i v Československu. Již sám
b ú S * J e -afina geflÉ bnSe může vyjít, svědčí o podehSaÉaaÉtifclt S e te m . "Eaké článek volající po svoed&Édfe. a r iE l o tom, jak se publikační
—.a — *4S tSrmtnm xm . actóedních pár týdnů radikálně
iw m ř pražský rozhlas a je to
Bfa®í — téměř jako SvobodSae ženou nezvykle rychlým

■

N a takovou otázku lze
a rig m po devíti letech vrátil
Í v minulých dnech docela resnadno
odpovědět, že
nepatrné. Ž á d n ý diktá
ia s n c e zaplaceno. Kdo ovšem
torský režim nemůže d o 
MieeaeJnaaKSúsl tě jeho ženy, která tu zůvolit, aby byla v zemi sSaůa JfB-aÉai 3SB. ťfcňE se třemi malými dětmi doskutečně nezávislá maso
a
{ Z čs&šsiA z Moravy čtenáři HD)
vá
organizace.
M im i

3^eeBg&|SSjíÉaB»skáče Y., jak jsi se vždycky dikritika " v mezích záko
na’’,
malá odchylka v -ri. z 3 e & r a t8 § e í J e ď v krajském výboru “stra• jHtoneee^an^ tsn£_ž “zvolíme” ho, poslancem
detailu, to si může re
v
UMÉbí^Hl inJiď. aspcň teď zodpovědět Tvou
žim ještě dovolit. N e m a  ston á e d H N k «'
ťZ tfopisu z Čech čtenáři HD)
že však připustit skuteč
nou neodvislost odborů
ani jiných hromadných
organizací. Jejich neod
vislost je úzce
spojena

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
711etý novinář a umělec
ky kritik dr. Jaroslav
Jíra.
— V Římě oslavil šede
sátku bývalý
poslanec
Národního
shromáždění
dr. Bunža.
— Dne 14. února se kona
lo v
Mnichově valné
shromáždění
odbočky
SVU, které zvolilo do v e 
dení dr. Á. Kratochvíla» f
prof. F. Mikulu a Olga *
Valeskou.
j
CS/T/HD *
ZEM ĚD ĚLSK É

N OVI N Y

P Ř Á TELÉ

HLEDAJÍ:

Mojmíra V olfa z Velešína u Krumlova (snad
U S A ), Marii Matouškovou (za svobodna),
Jana
Rychtaříka (stáří 50 roků), Jana Strnada (dříve
Kojonup, Záp. Austr.), Antonína Dubu z Prahy, Jo
sefa Janíčka nar. 12. 12. 1917 v Ořechově a přítel
dříve z Ostravy, nyní v Austrálii, hledá Františka
Krčku.

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VELIKO N O Č N Í

TANEČNÍ ZÁBAVU

se
svobodou
občanáG b o jí jsou nemožné bez.
zániku diktátorského re
žimu.
N alezne-li tedy
Ú R O v dnešním režimu
"svoji tvář", bude to
tury byl odvolán před nadále jen tvář služeb
seda "fakticky proti vů níka vládnoucí strany.
li předsednictva, ústřed*s ? *

— Česká misijní osada v
Los Angeles ve spoluprá
ci s římskou
Křesťan
skou akademií vydala k
50. výročí založení Česko
slovenské republiky pa
měti dr. Mořice Hrubana,
nazvané “ Z časů nedlou
ho zašlých” , které uspo
řádal Dr. Jan Drábek a
doslov napsal
Bohumil
Smutník. Dr. M. Hruban
byl spolutvůrcem první
republiky, jejím mini
strem a předsedou senátu.
Kniha má 356 stran, sto
jí US $ 3.50 a možno ji
objednat na adresách:
R. C. Czech Mission, 2211
Míra Vista Ave. (12),
Montrose,
Cal.,
91020,
USA, hebo Křesťanská
akademie, Via della Conciliazione 1, Rooma 00193,
Italy.
— Dne 3. března hrál
English Chamfoers Or
chestra v Londýně poprvé
v Anglii dílo Rafaela Kubelíka , Quattro Formě
Per Archi. Premiéra této
skladby pro 5 houslí, 2
violy, 2 cella a 1 basu by
la v r. 1966 v Lucernu.
— V Paříži zemřel jed
natel Čs. obce legionář
ské František Pospíšil, v
Londýně bývalý pilot-stihač Pavel Kudlář, škpt.
Jiří Sochovský ve věku
52 roků, Pavel Beránek
(491etý) a Marie Puflerová ve věku 85 let, v
Sucy-en-Brie ve Francii
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sSidani členové vaší

popisují, jak byl odhalen
zoentgenování plic.
vrah velkého množství
¿H K aSUjĚSU
ygř»—4-ttIAvh — můželidí - vicé než tucet -,
které po r. 1949 sllbfi
* přenést ji na ostatpřevést přes hranice. Hyl
ab y se starší členoto Hubert Pilěík ze Sečí
ce. Mezi jeho oběťmi json
tomuto rychlému,
jmenováni 651etý foto- ¡;
^S
E
m
S
^
B
B
Ě
Ě
S
fU
a
M
- T .B . se dá léčit
graf Emanuel Balley a !
jeho dcera Renáta z Pí*- í
gSápadé potřeby delně, Jan Hůrka, inž. Kra- j
se živitelům rodin
sa a jeho žena Eva aj- V 4
domě Pilčíka byly nale-1
ř
j
e
zdarma.
zeny fólie zlata, brilian- i
I H
h
p
- K r bude roentgen
ty, hodinky, prsteny, per- | " S
siánové kožichy aj. P 5 m
H H H H S S B B S ě wt vaši čtvrti nebo
číkovi prý unikli pouze
továrník Pavlík, k te s f
ztratil trpělivost a něja
> ^ H ^ ^ H | ^ B H É ÍIn H n lu ž s Association,
ký farář, který si y SIihI
M L Melbourne
Pilčíkova vražedného obuáku a včas utekL XflL
lik lidí Pilčík skutečné
zavraždil, se n e jis tí, pst>tože po zatčení spáchal
ve vězeni sebevraždu.

která se koná v neděli dne 14. dubna 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě Tiž můžete obědvat o 12. hodině

VOLBY NEJSVOBODNEJŠÍ
Dr. Lehár teď zřídka
(Pokračování se str. 4 ).
bylo všechno jasné, ani vycházel ven, byl převáž
do schůze závodního v ý  ně upoután na lůžko. V
který
jako by
boru, který o propuštění bytě,
jednal, nebyl dr. Lehár nepatřil do našich dnů,
v bytě, kde svítil petro
přizván.
K d yž malér,
tak po lejem, odkud se postupně
hroma. Okresní prokurá prodává, co jen prodat
tor podal žalobu a soud lze, kde žije nemocný lé 
uznal doktora Lehára vin kař se svou ženou a pod
ným z trestného činu po vyživeným školákem. . .
Z Lehára se stává Lebuřování: “ Svým jedná
ním projevil nesouhlas s har, zříká se čs. státní
navrhovanými kandidáty, příslušnosti, píše prohlá
ale také
nepřátelství k šení, že v této zemi nemá
vymoženostem pracující vůči nikomu žádné pohle
ho lidu dosaženým při dávky . . . Místo na hra
výstavbě socialismu, to  nice putuje však dr. Lehár do vězení. V listopa
tiž k volbám.”
Tolik
z
odůvodněni du 1963 je zatčen a obvi
rozsudku, jím ž byl dr. něn z příživnictví a úto
Lehár odsouzen k šesti ku na veřejného činitele.
měsícům vězení nepodmí Dopustil se útoku na ve
něně. Trest nenastoupil, řejného činitele - v dopi
byl mu prominut všeobec se národnímu výboru na
psal, že okresní prokurá
nou amnestií. . .
toři na něj po volbách
V roce 1960 pracovník 1957 podali nezákonnou
předsednictva vlády, po a negramotnou žalobu. Je
věřený šetřením stížnosti, proto odsouzen ke třem
získal orgány K N V pro měsícům vězení podmíně
řešení, aby byl dr. Lehár ně . . . Rozsudek okresní
znovu začleněn do práce. ho soudu, jím ž byl odsou
Zdravotnický odbor K N V zen pro urážku prokurá
ho přijal: 15. února 1960 tora a zproštěn vin y pří
se měl hlásit u ředitele živnictví, vyslovil názor,
OTJNZ. Tehdy však došlo1 že pracovní poměr dr.
k nové, osudné kompli Lehára trvá u O Ů N Z . . .
kaci.
V květnu 1966 pak soud
Zatímco 15. února čekal zrušil někdejší výrok o
dr. Lehár v předpokoji vin ěr a trestu:' dr. Lehár
ředitele na své zařazení se v r. 1957 nedopustil
do služby, udělalo se mu trestného činu . . .
Ani
nevolno. Odešel domů, kritika žaloby, za niž stál
kde přivolaná lékařská před soudem o sedm let
pohotovost
konstatovala později, n e b y l a bez
srdeční záchvat. Byl u- důvodným
útokem
na
znán práce neschopným. veřejného činitele. Jste
Avšak - jaké práce? OÚ rehabilitován. . . V sázce
NZ ho za svého zaměst jsou vyšší hodnoty, dů
nance nepovažoval, tím věra v elementární spra
méně se k němu hlásil vedlnost . . . V noci z 5.
později, když zde opět na 6. ledna 1967 odjíždí
nastoupil jako ředitel týž dr. Lehár s ženou a sy
pracovník, který v roce nem k hranicím, aby tu
1957 Lehára bez výpově předložili vystěhovaleeké
di propustil. ..
pasy.”

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

J. KINDA & CO, PTY. LTD
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. ( 314-6281) 1
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SPORT DOMA I V CIZINĚ
Řídí
V

Karel

Janovský,

šesti minutách rozhodnuto o debaklu

Real Madrid - Sparta Praha 3 : 0
Poháru mistrů

evropských zemí Reál M ad rid — Sparta Praha četl v novinách zprávu o tom, že šestinásobný drži
tel evropské trofeje porazil doma před 70.000 diváky čs. přeborníka hladce 3 : 0, měl tentokrát
zcela zkreslený obraz o průběhu madridského západu. Reál M ad rid měl sice celkově více ze hry,
ale výsledek 0 : 3 naprosto neodpovídá průběhu zápasu.- Pražané se plných 62 minut šikovně brá
nili a vyu|žili každé příležitosti k rychlým a nebezpečným protiútokům, a zdálo se, že odjedou z
M ad rid u s čistým štítem.

V 62. minutě však čs. brankář Kramerius místo
toho, áby Serenovu střelu vyrazil pěstí, chtěl 5
metrů před svou svatyní, při shluku kolem něho,
chytit míč, ten mu však nešťastně sjel po ruce. Chtěi
pak vše napravit, hodil ale míč přesně na nohu v
brankové pozici stojícího Amancia, který pohodlně
získal Reálu vedení 1 : 0. Necelou minutu poté, při

Mistrovství světa
v krasobruslení

útoku Reálu, Amancio střílel z dobrých 20 metrů,
Kramerius zachytil jeho bombu na brankové čáře,
míč s ním ještě trochu hodil, snad několik centimetrů
za branku (není to však tak jisté), a ačkoliv stráž
ce čs. svatyně držel míč v rukou, pdpískal anglický
rozhodčí Fineu Reálu druhý gól. Kramerius, který
má beze sporu vinu na obou gólech, tak znervosněl,
že 4 minuty nato pustil zbytečně i 3. Amanciovu
střelu. Sparta prohrávala 0 : 3 a o výsledku bylo
rozhodnuto.
Mužstvo Sparty — až na golmana Krameria —
předvedlo v Madridu dobrou kopanou. Snad špatně
střílelo, ale jeho útoky stály za to vidět. Jemná
technika Jurkanina, Vrány či Dyby se musela lí
bit, — škoda jen toho šestiminutového.. “ extempore”
Krameria. Sparta byla v poli důstojným soupeřem,
štěstěna se však k ní zcela obrátila zády. Již ve
středu 20. 3. dojde v Praze k odvetě, v táboře Sparťanů je však málo těch, kdo věří, že by si “rudí”
mohli ještě vynutit třetí rozhodující zápas na ne
utrální půdě, málokdo prostě věří v “malý zázraŘ” .
Další čtvrtfinálové zápasy PMEZ: Vašaš Buda
pešť — Benfika Lisabon 0: 0, Manchester United —
Gotnik Žábře 2 : 0, Eintracht Braunschweig — Ju
ventus Turín 3 : 2 a 0:1. Třetí zápas se hraje 20. 3.
v Bernu.

: V ženevském “ Sportovním paláci” probíhalo v
prvém březnovém víkendu mistrovství světa v krasobrhslení a tanci na ledě, které bylo pro mnohé
účastníky rehabilitací za neúspěch na OH v G re
noblů. O odvetě může mluvit obhájce titulu mistra
světa, 231etý Rakušan Emmerich Damzer. Na OH v
Grenoblů se umístil až čtvrtý, v Ženevě získal zase
“zlato” . 2. Tim Wood (U S A ), 3. Patriek Pera (Fran
cie), 4. Scott Allen, 5. Visconti (oba U S A ), 6. Nepela, Z předních krasobruslařů chyběl v Ženevě pou
ze Rakušan Wolfgang Schwarz', který už přestoupil
dc tábora profesionálů ( “ Ice Capades” ).
V soutěži tanečních párů získaly britské dvojice
všechny tři medaile. Titul mistrů světa získali zno
vu TowleroVá s Fordem, kteří se ve volné jízdě před
stavili jako v současné době skutečně nedostižní. Čs.
pár Tůmová — Pešek obsadil dvanácté místo. V sou
Po šestitýdenní “ olympijské přestávce” se otevře
těži sportovních dvojic získala už čtvrtý titul mistrů
ly znovu brány čs.. zimních stadiónů, aby na svých
světa sovětská dvojice Bělousová — Přotopopov.
kluzištích přijaly hokejisty nej-vyšší čs. soutěže k
Skvělým vývřcholením světového šampionátu by závěrečným bojům o přebomický titul. Po 30. kole
ly 'v o ln é jízdy žen. Už po povinných figurách měla 1 ligy (6 kol před závěrem) je už zcela jasné, že
olympijská přebornice a dvojnásobná mistryně svě na mistrovský titul jsou jen dva kandidáti: Z K L
ta Američanka Peggy Flemingová takový náskok, že Brno a Dukla Jihlava. Jejich zápolení v 27. kole na
by jí k obhájení světového prvenství bývala stačila- jihlavském ledě skončilo smírně 1:1, což by byl
průměmá jízda. Předvedla však i ve volné'jízdě v ý  jistě úspěch Brna. Ovšem, Brno — na rozdíl oď Jih
kon, který prokázal, že je v současné době nejlepší lavy, která pak vyhrála všechna další 3 utkání —
ná světě. Za technickou hodnotu dostala čtyřikrát “klopýtlo” na Kladně, kde prohrálo 6. března 2 :3,
5,8, pětkrát 5,9. Za umělecký dojem pak dvě šestky, a tak se po dlouhých týdnech dostala do čela tabul
ostatní 5,9. — Hana Mašková, mistryně Evropy a ky znovu Jihlava. Je dosti pravděpodobné, že o předržitelka olympijského “bronzu” , obsadila na mi bornickém titulu padne rozhodnutí až teprve v po
strovství světa v Ženevě znovu “ jen” třetí místo, za sledním 36. kole, kdy oba soupeři nararí naposledy
Američankou Flemingovou a východoněmeckou kra- na sebe, tentokrát ovšem v Brně. — Z ligy už se
sobruslaňkou G. Seyfertovou. Měla i tentokrát špat stupuje mužstvo Chomutova, které bylo skutečně
né povinné cviky (byla až čtvrtá, před ní byla i nejslabším týmem. Kdo však ho v 1. lize nahradí,
mladá Rakušanka Schubová), je jí “ volná” však by to je ještě otázka. V současné době probíhá kvalifi
la skvělá.
kační turnaj o ligu, jehož vítěz bude o podzimku
desátým mužstvem nejvyšší čs. hokejové soutěže. O
postup bojují vítězové druhých lig: č. Budějovice,
EVA PŘECE JEN AD AM
Hradec Králové, Vítkovice a Dukla Trenčín.
K dyž před zářijovým i závěrečnými boji mistrov
Stav 1. ligy po 30. kole: 1. Jihlava 49 bodů, 1.
ství Evropy v lehké atletice družstev v K y jevě ne Z K L Brno 48 b., 3. Sparta Praha 40 b., 4..Bratislavr
povolila lékařská komise start Polky Evy Klobu- 38 b., 5. Kladno 31 b., 6. Litvínov 24 b., 7. Zlín 23
kdwskó, nébůť prý jsou pochybnosti o jejím pohlaví, b., 9. Košice 18 b., 10. Chomutov 6 b., score 74 : 162.
vedoucí polské delegace protestovali a oznámili me
zinárodnímu lehkoatletickému svazu, že dokáží oKOLEK JE ČS. TRENÉRŮ V ZAHRANIČÍ?
právnčnosí startu Kloibukowské. Měli na to však půl
roku čas, ale — jak sami nyní přiznali — i oni prý
Úspěchy Čechoslováků Nejvíc - a to 29 - v lei
se mýlili. Eva je přece Adam. A tak “Radě Meziná v různých sportovních ním hokeji.
rodní lehkoatletické federace” IA A F , která zasedala odvětvích zvyšují stále
Tak na příklad v Ti
ve Frankfurtu'n. M., nezbylo nic jiného, než zbavit poptávku po čs. trené nisu jsou 4 čs. fotbalo’
polskou spřintérku všech rekordů a medailí, kterých rech v zahraničí. Z ne trenéři, 2 tenisoví a 1 tri
dobyla ve své vynikající kariéře. “ Klobukowská” má dávné zprávy, kterou v y  nér odbíjené; v Austrál
ještě olympijské medaile, ale zdá se, že i Meziná dal Svaz čs. tělovýchovy, 2 fotbaloví trenéři - Bu
rodní olympijský výbor bude je od ní, lépe řečeno vysvítá, že téměř 80 čs. na (?) a Vengloš
v A
od něho, žádat zpět.
trenérů pracuje v cizině. žíru má ČSR trenéry b
xu, házené, lehik^, atlet
ky a veslování a v K;
nadě odbíjenkáře. V E
Veškerá P O J I Š T Ě N Í odborně provedou
ropě je největší zájem
čs. trenéry v Rakousl
(kde jich působí 12),
Insurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-3421
raritou je, že čs. trém
ledního hokeje pracuje
958 Nepean H ighw ay, M O O R A B B I N , S. 20.
v SSSR.

HOKEJOVÁ LIGA

R. C. Kugler & Associates

K O N T IN E N T Á L N Í RESTAURACE

Praha
375 H ig h St., St. Kilda, Vic.

Telefon 94-5381
Otevřeno po celý den - obědy i večeře
Teplá jídla a občerstvení po celou noc
Každý čtvrtek české domácí speciality
Srdečně zve R. Danešová

M nichov

T en z příznivců kopané, kdo 7. března, druhý den po čtvrtfinálotvém střetnutí

18. 3. 1 9 6 8

- - V e zkratce - — Po řadě výborných výkonů se podařilo čs. výškaři Rudolfu Huebnerovi na mezinárodních závodech
v Rize posunout čs. halový rekord na pozoruhod
ných 218 cm.
— 22. února se v Praze dožil osmdesátých narozenin
Antonín Fivébr, bývalý střední záložník “ železné
Sparty” , mnohonásobný čs. reprezentant a dlouhole
t ý trenér kapané.
— Posledním dostaveníčkem rychlobruslařů v le
tošní sezóně byl švédský Goeteborg, kde probíhalo
'mistrovství světa. Souboj největších světových es
na dlouhých nožích skončil triumfem 291etého No
ra Freda Antona Maiera, který tak k svému titulu
mistra Evropy a olympijského vítěze na 5.000 m při
pojil i světový primát (v rychlobruslařském čtyřboji dosáhl 176,340 b.). 2. M. Thomassen (Norsko),
3. A . Schenk (Holandsko).
— Fotbaloví junioři pražské Dukly se stali v ital
ském městě Viareggiu vítězi 20. ročníku významného
mezinárodního turnaje mladých fotbalových nadějí,
když ve druhém finálovém zápase (první skončil ne
rozhodně 1 :1 ) porazili Juventus Turín 2 :1. Získali
“ Trofej Karnevalu” a pohár italského státního pre
sidenta Guiseppa Saragata.
.— Osmým čtvrtfinalistou evropského šampionátu v
kopané reprezentačních mužstev je tým Anglie, kte
rému v posledním utkání V III. skupiny stačilo hrát
v Glasgově se Skotskem nerozhodně 1 :1. V boji o
semifinále se mistři světa — Angličané — střetnou
se Španěly. Itálie hraje s Bulhary, Jugoslávci s Fran
couzi a Maďaři s mužstvem SSSR.
— Hubený náskok k odvetě na jugoslávské půdě ma
jí obhájci “ Středoevropského poháru” , fotbalisté
Spartaku Trnavy, ve střetnutí této soutěže s před
ním týmem Jugoslávie Železničářem Sarajevo. V y
hráli doma jen 2:1.
— Čs. stolní tenisté zvítězili ve Wiesbadenu nad rep
rezentanty Německé spolkové republiky v utkání
“ evropské lig y ” přesvědčivě vysoko 6 :1 a vedou
bez porážky tuto významnou soutěž. Bez porážky je
i družstvo SSSR, ovšem to má zatím sehráno méně
zápasů.

TRIUMF ČS. SKOKANŮ
V očích lyžařských odborníků se Československo
stalo světovou skokanskou velmocí. Po skvělém úspěebu Jiřího Rašky na OH v Grenoblů dosáhl čs.
lyžařský sport první březnovou neděli dalšího vel
kého triumfu, když i na tradičním, už VI. závodu v
letu na lyžích v rakouském Kulmu u Mittemdorfu
hráli Čechoslováci první housle. Absolutním vítězem
se však nestal — jak se očekávalo — Jiří Raška, ale
jeho přítel Zbyněk Hubač. Ten měl nejvyrovnanější
lety, dlouhé: 118 m, 125 m, 125 m a 126 m, které
byly i stylově bezvadné a byly ohodnoceny 345 bo
dy. Touto skvělou sérií deklasoval celé pole závod
níků, z nichž ještě nejlépe obstál světový rekordman
v letu na lyžích Rakušan Reinhold Bachler (stříbro
v Grenoblů), ale i on zůstal 14 bodů za Hubačem.
3. a ,4.. místo patřilo znovu Čechoslovákům.
Třetí
Raška skočil: 118 m, 106 m, 118 m a 127 m, a nebýt
tedy slabšího druhého letu, mohl se umístit druhý.
Takto zůstal jen půl bodu za Bachlerem. Velkým
překvapením turnaje je výkon nadějného čs. repre
zentanta Karla Kodejška, který obsadil velm i čestné
4. místo. P ři třetím pokusu dosáhl výkonem 135 m
nejďelšího letu dne.
HLAS

DOMOVA

Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh
Adresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
Telefon: 42-5980
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ:

(Austr.) $ 5.-, jednotlivý
výtisk 20c.
PŘE D PLATNÉ DO ZAM O Ř Í: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo N Z $5.-, £ stg 2/5/-,
US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši letec
kého příplatku do různých zemí »dělíme na požádání
obratem.

