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Sovětský boj o Středozemní moře a Střední východ

Čs. okupace v perspektivě

Když přišla letos v srpnu přes noc brutální okupace Československa;
Reformistické Česko
armádami Varšajvského paktu, podivovalo se mnoho lidí, proč se vlastně slovensko musilo
být
Sovětský svaz pustil do podniku, který mu .přinesl jen odpor, nenávist a mo podrobeno bez ohledu
rální porážku. Koncem tohoto roku už by měla být odpověď na tuto otázku na etiketu a politické ne
zřejmá. Sovětský svaz se rozhodl veřejně vystoupit jako velmoc, která hodlá výhody, protože před
ovládnout Středozemní moře a Střední východ, Sovětské prohlášení ve Spo stavovalo slabý bod ve
jených národech to stvrdilo: protože Sovětský svaz leží na Černém moři, středu sovětské fronty.
musí být považován také za velmoc, která má právo na Středozemní moře.
Sever spolehlivě hájilo
Sovětský zástupce ovšem neřekl nic o dalších plánech černomořské velmoci, Ulbřichtovo
Východní
ale je jasné, že to jsou v podstatě staré carské, ba co díme imperialistické Německo, jež nemá co
sny o dobytí Orientu. Sovětské vystoupení ve Spojených národech je jenom ztratit kromě Sovětského
svazu. Polský Gomulka
článkem v řetězu událostí v druhé poloívině tohoto roku.'
5
zaručil při nejmenším di
kance,
jak
to
dělávali
která
aspiruje
na
kon
Československo byla
okupováno koncem srp králové při státních náv trolu, "mírovou” kontro vokou neutralitu ve pros
lu Středozemí, když dnes pěch sovětského imperia
na, a sovětská okupace štěvách.
Nejlogičtější vysvětle v Bukurešti vyhrožuje lismu, neboť už jednou
se setkala s tvrdohlavým
ní
fcijevské konference sovětský maršál Jaku- pocítil, co znamená vůle
lidovým odporem. Pro
tože . rozhodování bylo říká, že tam byly dohod bovskij opakováním "če lidu, Mení-li potlačována
ponecháno českosloven nuty osobní změny ve skoslovenských manév bodáky.
Nežli se Sovětský svaz
ským
revizionistickým vedení KSČ a K SS k rů’’ armád Varšavského
komunistům, následova 1. lednu 1969, kdy vstou paktu, když Tito nedáv mohl pustit do svého
la řada konferencí, z pí v platnost nová fede no mobilizoval, souvis Středozemního yýboje,
lost je celkem zřejmá.
musil mít západní frontu
nichž poslední se konala rální ústava,
nedotknutou.
Dubček a
niinuiého týdne v K ije
Jin é interpretace jsou
Tváří v tvář nepřízni
vě.
optimističtější, ale když vému dojmu v demokra jeho reformisté na to pa
trně doplatili dřív, než
Úřední komuniké bylo se podíváme jen zběžně tických zemích, tváří v
by
na to doplatili za nor
strphé: vrcholné delega na události v sovětském tvář odporu i v řadách
bloku v posledních šesti zahraničních komunistic málních okolností.
ce jednaly, o politických
měsících, pesimismus je kých stran, vedení Rudé
Sovětská černomořská
a hospodářských otáz
úplně na místě.
armády, loďstva a letec flotila má nyní přístup
kách . Jenomže od září
Když dnes vystupuje tva ovlivnilo politické do Středozemního mo
je už jasné, že po každé Sovětský svaz na mezi
myšlení sovětského polit ře. V sovětském Černém
Československo — sovět národní fórum jako síla.
byra.
(Pokračování na str. 2)
ské konferenci je zakrojeň další krajíc do hube
Diskuzní příspěvky na zsedání Ú V KSČ
ného bochníku revizionistických yýdobytků.
V Kijevě asi šlo jen o
post mottem. V dvou
denním zasedání si našli
delegáti i čas jít střílet

Kdo je kdo v ČSSR

Rudé právo uveřejnilo 15. a 16. listopadu obsáhlé referáty o zasedání
ústředního výboru Komunistické strany Československa, v nichž věnovalo
zvláštní pozornost debatě o stěžejních otázkách života v zemi. Uveřejněné
diskuzní příspěvky byly zpracovány ústředním vý
borem volenou tiskovou komisí a všemi diskutují
cími autorizovány, takže umožňují zajímavý pohled
na názory těch komunistů, kteří stojí v čele čs. ve
řejného života.
Není překvapující, že
se v projevech vyskytly
kritiky polednových po
měrů ve státě. Pronášeli
je většinou ti, kteří vděčí
jen srpnové invazi za to,
že jsou dosud členy ústředního výboru.

zápasu, v němž naše mís
to je na straně socialismu
a míru.”
Vysoký odborář Pavel
Auersperg konstatoval,
že "bez plného znovuvybudování soudružskýoh
vztahů k S S S R a ke
K S S S není naše další so
cialistická cesta, myslitel
ná, ani realizovatelná"’
a odsoudil "nebezpečné
pronikání antisovětského
nacionalismu á nihilistického vztahu k interna
cionalismu’’.
Rovněž ministr J . Piller ujišťoval, že "přesto,
co se v srpnu stalo, je
naše místo jedině ve
svazku se SS SR ”.
V . Bil’ak vyslovil pře
svědčení, že "spojenecká

Tak např. Vilém No
vý zdůraznil, že je "žel
třeba konstatovat, že ve
dení strany podcenilo v
předsrpnovém období . .
elementární spjatost na
šeho vnitřního vývoje ja 
kožto socialistického stá
tu s obenými zákonitost
A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
mi třídního boje mezi
socialismem a imperia
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a přá lismem . . . ” Po slovní
tele za prominutí, že nám není možno psát všem a obměně zásady, že účel
že proto nezasíláme jednotlivá blahopřání nikomu. světí prostředky, dodává
IID
Nový po stáru: "Jsm e ve
středu velkého třídního (Pokračování na str. 2)

Nejsme a nebudeme ochotni přiznávai zločiny,
kterých jsme se nedopustili, či děkovat za po
moc, která není než křivdou. Nejsme a nebu
deme nikdy ochotni nazývat lež pravdou a ne
spravedlnost nutností.
Mocí lze likvidovat lidi, nikoli jejich myšlen
ky. Jen v tomto století jsme byli ý Čechách tři
krát svědky, jak se zhroutily monolitní systémy,
aby opět zazněla pravda. Padesátá léta pro nás
zůstávají výstrahou, že svědomí není prázdný
pojem. Milujeme své životy, ale dražší je nám
odkaz, který chceme zanechat svým dětem. Sou
dy lidí jsou pomíjivé, soud dějin je věčný.
Z prohlášení aktivu českých spisovatelů Listy, 7. listopadu 1968

NOVÁ KREV
O letošních vánocích zde budeme mít víc živo. Ně
kolik tisíc uprchlíků z Československa prožije první
vánoce mezi námi nebo v emigračních táborech. Ať
udělá australská emigrační služba cokoli, budou to
pro ně spíš špatné vánoce. Ještě víc pro ty, kteří
zůstávají v Evropě. Nikdo jim nemůže dát to, *o
nejvíc potřebují: pocit, že nejsou sami, pocit, že ne
jsou opuštěni. Že dřív nebo později se'zařad í mezi
nás a že potom už to nebude tak těžké.
Nemyslím si, že byli zlákáni Hlasem Ameriky ne
bo Hlasem svobodné Evropy. Šli do exilu z různých
pohnutek, tak jako jsme šli my. Někteří šli do exilu,
protože svobodný člověk nemůže žit za politických,
podmínek, které diktuje Komunistická strana Česko
slovenska. Někteří uprchli z hospodářských nebo osobních důvodů. Důležité bude, ja k se kdo bude
chovat jako. exulant.
. Toto je třetí vlna politických uprchlíků od roku
1938. Za našich dnů po druhé světové válce jsme
byli, pokud jsm e prošli politickým zkoumáním, bez
domovci. Místo Československa se Stal svět naším do
movem. Pro nás to byla Austrálie. Jak to vypadá,
Československo prosluje jako stát, který v pravidel
ných intervalech vyváži exulanty. J e jiná otázka,
jestli si to malý stát může dovolit.
Když jsm e utíkali- my, musili jsme prokazovat
před komisaři Mezinárodní uprchlické komise, že
jsm e byli politicky pronásledováni, aniž bychom při
pustili, že jsme se.provinili proti komunistickým pučistům, kteří byli tehdy pořád 'přispívajícími členy
Mezinárodního fondu pro uprchlíky. Musili jsme lhát,
abychom získali střechu naď hlavou a kroupoto v
uprchlickém táboře. Když jsm e přišli do Austrálie,
našli jsme tu skupinu, které jsme začali říkat “sta
rousedlíci” , protože jedni z nich přišli do Austrálie
v době všeobecné hospodářské deprese a druzí jako
uprchlíci před rasovým pronásledováním za Hitle
rova režimu. Dlouho jsm e si neporozuměli — a byla
to škoda.
Nyní máme týž . problém. Bylo by pošetilé, aby
chom se začali rozdělovat na starousedlíky, středousedlíky a nové přistěhovalce. Víme, co se stalo mno
ha “starousedlíkům”. Zůstali- pod vlivem stalinského
fašismu ve jm énu boje proti Hitlerovu fašismu. Uvě
domujeme si, že jejich osud je patetický, patetičtěj
ší než osud zastánců habsburské federace, je jíž ospra
vedlnění a raison ďétre skončil počátkem osmnácté
ho století.
Měli bychom se vystříhat omylu, který udělali
“starousedlíci”. Dnes přijímáme mezi sebe skupinu
Čechoslováků, kteří prožili dvacet let v sovětizovaném Československu. Přišli do Austrálie hlavně pro
to, že nesouhlasili s československou vládou a se so
větskou agresí. Rozdíl mezi protikomunistou z let
1945-1948 a dnešním protikomunistou je zhruba dva
cet l e t
Samozřejmě, že ti noví, uprchlíci jsou jiní... Jin í
než jjsme my. Dvacet let je dlouhá, doba» -Přišla.~nová generace, nová krev, nový pohled na život, ale
odmítám věřit, že by přinesla něco jiného, než jsme
sem přinesli my. V podstatě je tq totéž.; My věříme,
že člověk byl stvořen k svobodě. *1 oni to věří, jinak
by tu nebyli.
Stejn ě jé samozřejmé, že mladí lidé, kteří k nám
dnes .přicházejí z Československa, jsou jin ačí než
mladí . lidé, kteří serir přišli o dvacet let mladší. J e 
jich názor na život se mnohému z nás bude zdát
materialističtější, hmotařský. Nezapomínejme, že ti
to mladí lidé byli k tomu yychováváni, a nezapo
mínejme, kolik z nás pokládá hmotařství také za vy
plnění života. A nechápu, proč by měli být jenom
mladí lidé obviňováni z opojení tvrdých valut. Mno
zí starší jso u stejně vinni.
(Pokračování na straně 2)
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moři dnes plují dva pa
tetické americké torpé
doborce. Severoatlantic
ké obranné společenství
haraší hlavně slovy. Rov
nováha sil byla tentokrát
narušena na moři.

Tito je dnes v pozici
odumírající Benátské re
publiky, která před stole
tími ztratila vliv na rov
nováhu křesťanství a is
lámu ve Středozemí. Tito
je zranitelný a Moskva
to ví.
S Titem by padla i ab
surdní čínská Albánie.
Zbývalo by rozervané
Řecko — celkem lehký
případ, jestliže si připo
meneme zoufalou situaci
z konce druhé světové

války, kdy jenom britská
vojenská intervence za
chovala zdání demokra
cie v (radičně nestabilní
zemi
Potom by byla úplně
otevřená cesta na Střed
ní východ.
Egyptský
Nasser je ideální posta
va, kterou by Sovětský
svaz mohl využít , pro
svůj tradiční antisemitis
mus. Starý sen o ruském
dobyti Indie by se při
blížil. Sovětské lodi pro

Aby však Sovětský
svaz mohl natrvalo zajis
tit námořní výboj, musí
se postarat o komunika
ce se základnami, jež by
prodloužily akční rádius
sovětského loďstva.
Dardanely byly po vě
ky úžinou, v níž každý
musil plout mezi Scyllou
(Pokračování se str. 1) znal, že byl jedním z
a Gharybdou.
vojska nás nepřišla oku mála, co věřili v "nebez
. Sovětský svaz dnes po povat, ani nám znemož pečí vzniku horké kontřebuje pozemní báze a nit budovat Socialismus” trarevoluce’’ v době před
přístavy v Rumunsku, a dále tvrdil, že se pomě srpnem a vyzdvihl nut
aby mohl zkrátit přísun ry "po lednu zaůzlily nost "aktivní politiky
pro své loďstvo.
tím, že se nepodařilo vy přátelství se SSSR a os
S Rumunskem v kap tvořit jednotu v samot tatními státy Varšavské
se, může se silněji uplat ném ústředním výboru” . smlouvy’’.
nit na Jadranu. Tito je T o to by mohl ovšem i
Mezi kritiky poledno
ještě v cestě. Nedávná prokázat, protože byl vého vývoje byl ovšem i
částečná mobilizace v sám jedním z těch, kteří Drahomír Kolder, ačko
Jugoslávii potvrdila, že nepatřili k polednovým liv mu chyběl důraz, . s
Tito Moskvě vůbec ne "liberálům ” .
nímž by své názory há
věří.
Bývalý vedoucí odbo jil: "Složitost nápravy
Ale přes všechny bo rář Miroslav Pastyřík chyb jsme plně nedoce
jovné řeči, přes yýhod- zdůrazňoval vedoucí úlo nili, atd.” Snad už v
nou strategickou polohu hu strany a vyslovil řadu těch dnech tušil, že ho
kritických připomínek k soudruzi odstaví na ved
jejím u uplatňování v po lejší kolej. Jeh o kolej
lednovém období. Žádal vede asi do Sofie, kde
také, aby byla provedena prý se má (podle sou
"hluboká analýza chyb, kromé zprávy) stát čs.
k nimž došlo po lednu”. obchodním atašé.
Nynějšímu
ministru
Za chybu jistě považuje
okolnost, že sám byl zba vnitra J . Pelnářovi by si
ven funkce předsedy ce mělo být dobře zná
mo, že v polednovém vý
ÚRO.
voji hráli . největší roli
Zajímavé byly starosti
mladí lidé, kteří okolnos
dvou soudruhů generálů,
ti února 1948 ani pořád
kteří přicházejí v úvahu
ně nepoznali, ale přesto
jako nástupci ministra
tvrdil, že "nositeli protinárodní obrany M. Dzusocialistických tendencí
ra, jehož odstranění se
ZNAČKA KV A LITY
v polednovém vývoji se
čeká v krátké době.
A STYLU
staly zbytky politických
Kandidát číslo jedna sil, poražených v únoru
Prvotřídní ručně šité
obleky
generál Bedřich zdůraz 1948 a jiné síly nepřátel
164 Acland St., St. Kilda, nil nebezpečí "vyplývají
ské socialismu”. Zato
Víc. Tel. 94-2260
cí
ze
snah
soudobého
však slíbil, že Bezpečnost
Též prodej veškerého
imperialismu” (na mysli bude dodržovat socialis
pánského konfekčního
měl samozřejmě jen im tickou zákonnost.
zboží
Oba zkušení kolabo
Vhodné vánoční dárky perialismus kapitalistic
ký) a generál Rytíř při ranti, bývalí sociální de

jízdějí už dnes jak Indie
kým, tak Tichým oceá
nem. Z e sovětského hle
diska je to podnik, který
stojí za zkoušku.
Zdá se nám docela lo
gické, když si myslíme*
že československá episoda v srpnu a českoslo
venská tragedie v září
byly jenom začátkem ta
kového velkého plánu.
Hnůj sovětské historie.
vm

KD O JE KD O

Televizory — tranzistory — stereogramy — hudební nástroje
(též kytary), — psací a počítací stroje — pračky — ledničky —
kont. perkolátory — fotoaparáty a fotopotřeby — sporáky —
větráky — airconditioners — olejové topetí ■— všechny druhy
Znovuzřízené (se zárukou) ledničky, pračky, T V atd., též do nájmu
elektrickéro zařízení pro domácnost

Electro - Centre Pty. Ltd.
M A JITELÉ FIA LA & F IL IP

-

95 - 99 Oxford St., Bondi Junction (Sydney), N SW
'
Telefon: 38-1138 (3 linky)
F IL IÁ L K Y : 127 Oxford St., Darlinghurst, N SW
230 King St., N ewtown, N SW
683 Pittwater Rd., Dee Why, N SW
Navštivte nás nebo zavolejte a informujte se

Nová krev
(Pokračování se strany 1)
Mnozí z nás říkají, že ti noví jsou jaksi divní. Prav
da je, že jsou noví, nezkušení, nejistí. To nej menší,
co můžeme udělat, je umožnit jim pocit bezpečí a
jistoty.
Jsm e jedno tělo a jedna krev, řikal Rudyard Kipling ve své “Knize džunglí”. Náš svět-je džungle, a
zůstane džunglí. Bůhví, kolik ještě emigračních vln
přijde.
My jsm e mnohdy neporozuměli starším emigran
tům a oni často neporozuměli nám. Důležité je , aby
chom my sami neopakovali starý omyl. J e prostý
fakt, ž e sem přišla nová krev, která bude mít nový
pohled, nové porozumění a novou interpretaci živo
ta v Československu. Jd e-li nám opravdu o pravdivý
obraz Československa 1968, pak musíme pečlivě na
slouchat tomu, co nám noví uprchlíci mohou říci.
A jd e-li nám o československou obec v zahraničí,
jako že nám o ni jde, pak bychom si přáli, aby se
noví uprchlíci vystříhali omylů, které jsm e uděla
li my.
Vám novým i “starým” přejeme šťastný a úspěš
ný rok 1969.
- jun -

mokraté Erban a Fierlinger, jsou — zdá se —
ještě na rozpacích, kam
Z DOMOVA
se přidat plnou vahou.
— Očekává se, že Černíkova vláda podá ještě před
Oba. jsou jaksi pro po vánocemi demisi a nová vláda bude jmenována už
lednový kurz, i když v na podkladě federálního státu. Soukromé zprávy se
něm viděli "nežádoucí zmiňují o možnosti, že při všeobecné reorganizaci
jevy’’ (Fierlinger), ale všech orgánů bude Duibček “vykopnut nahoru”, že se
současně chtějí "přispět stane předsedou KSČ, zatímco moci, která je spojena
s funkcí generálního sekretáře, by se u jal asi Černík.
k obnovení pevného so Ministerským předsedou by se pak mohl stát Husák.
cialistického kurzu i tříd Moc L . Štrougala by pak spočívala ve funkci vedou
ního bratrství se Sovět cího B yra KSČ pro Čechy a Moravu. Rozhodnutí pad
ským svazem” (Erban). lo zřejm é už v K ijevě (viz str. 1) a o detailech se
jednalo na dvoudenním zasedání ústředního výboru
Typické pro nynější K SČ minulý týden v Praze. Oficielně bylo hlavním
poměry v zemi byly dva bodem programu tohoto zasedání jednání o hospodář
projevy: náměstek před ských otázkách státu.
sedy vlády Petr Colotka — Výletu do Kijeva k jednání s Kremelskými vůd
ci se nezúčastnil předseda Národního shromáždění
mluvil o "nesporném pří- . J . Smrkovský, jehož odstranění z veřejného života
nosu ledna”, zatímco ná- ! je prý jedním z požadavků Moskvy. Zaměstnanci ně
městek ministra školství kolika pražských továren reagovali na tyto zprávy
J . Havelka kritizoval rezolucemi, v nichž varují před likvidací politiků,
kteří m ají důvěru lidu, a hrozí protiopatřeními, tře
dokument "2000 slov” bas i generální stávkou.
a dále řekl: "Kontrare- — Hospodářská situace Československa je. stále vel
voluční síly zde byly a mi špatná. Sověty odmítají nadále souhlas ,k jednáni
jsou a je třeba proti nim Československa o půjčce na Západě, ale odmítají p o 
skytnout vlastní půjčku do té doby, než bude inte
b ojov at. . . Cesta k so grace čs. hospodářství se sovětským dlouhodobě za
cialismu může být jen jištěna. V prosinci byl ministr Hamouz již po páté
jedna, je to cesta společ od okupace v Moskvě, ale příznivé řešení nepřivezl.
Z CIZINY
ná s ostatními socialistic
kými zeměmi, především — Sovětská vlada zaslala ostrou notu Velké Británii,
se Sovětským svazem . . ’ kterou obviňuje, že zneužívá sovětského zákroku v
Koncem listopadu byl Československu k rozbití dobrých vztahů obou zemí.
Protšsovětská propaganda ve Velké Británii je prý sil
Colotka zbaven předsed ně podporována vládními kruhy.
nictví parlametního yý- —• Washington Post oznámila, že má zprávy, dle
boru pro tisk a jeho mís nichž jsou vyhotoveny plány k okupaci Rumunska
jednotkami států Varšavské smlouvy. V plánech se
to zaujal Havelka.
počítá s tím, že byy se okupace zúčastnilo též pět čs.
Z e špiček dnešního divizí.
politického života se plně — Schůzka delegátů států Varšavské smlouvy, která
"odhalil” (aniž tím ně se měla konat minulý týden v Budapešti, byla v po
jak překvapil) náměstek slední chvíli odložena na příští rok. Dosud prý jsou
příliš velké rozpory v názorech na zákrok proti Če
předsedy vlády a ekono skoslovensku.
mický šéf státu Lubomír
Strougal. Citujeme as ří útočili. .-. proti lido smlouvy. . . o dočasném
poň jednu perlu: "M o- vým milicím. Dále to by pobytu sovětských vojsk
! skevský protokol je vy li ti, kteří se pokoušeli u nás je důležitou sou
ústěním vnitřních i vněj obnovit sociální demo částí _postupného řešení
ších
stránek
politiky kracii . . . Podobné pro vzniklých problémů, je
strany a státu. Nemůže jevy dostaly publicitu i v významným krokem k
me se na něj dívat jako tisku. Útokům na princi obnoveni spolupráce a
vzájemných
na akt přinucení, ale ja  py socialismu propůjčil upevnění
své stránky časopis Stu vztahů mezi ČSSR a
ko na akt dohody . .
Nakonec ještň něco dent. Politicky nezodpo SSSR a dalšími socialis
z Dubčekova projevu: — vědné a -politice strany tickými státy . . . ”
A ť se bráním sebevíc,
" V našem polednovém odporující hlasy se obje
yývoji se vyskytly i pro vily i v některých dalších ať chci brát všechny
tispolečenské tendence. listech a v některých re ohledy na tlak zvenku i
Např. u některých orga lacích televize a rozhla zevnitř státu, po přečtení
nizátorů v K 231 nebo u su . . . Podstatu N F ne celého referátu o řeči
těch, kdo se snažili vy vidíme v koalici politic Alexandra Dubčeka si
tvořit opoziční politickou kých stran, ale v sjedno nemohu nepřipamatovat
sílu v Klubu neangažd- cování úsilí všech poli formulaci projevů, které
vaných straníků. Samo tických zájmů a sil pod míval jeho předchůdce v
zřejmě protikomunistic vedením KSČ . . . Usu KSČ Antonín Novotný.
— svět —
ké cíle sledovali i ti, kte zujeme, že i uzavření
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25.
listopadu
— Dne 5. prosince vyšel — Dne
opět časopis Svazu čs. no schválila vláda návrh zá
vinářů Reportér, jehož kona na obnovení gymna
vydání bylo po tři týdny sií.
zakázáno. J e v ¡něm pro — Ústřední . ředitel Čs.
hlášení redakční rady, že filmu A. Poledňák pře
27. listopadu
A.
dalšímu omezení svobody dal
slova by následovala stíž Duibčekovi k jeho 47. na
rozeninám krátký doku
nost právní cestou.
— Předsednictvo Národní mentární film, vytvořený
ho shromáždění vydalo v Pražském zpravodaj
29. listopadu prohlášení, ském filmu režisérem B.
v němž žádá zákrok prd- Musilem. »Film má struč
ti neoprávněnému rozši ný název “Dubček”.
komise
řování časopisu “Zprávy”, — Ekonomická
který je tištěn ve Východ České národní rady se
zabývá -návrhem na zří
ním . Německu a 'rozšiřo
ván sovětskou armádou v zení cenového úřadu.
ČSSR. Zdá se, že toto pro — Výroční schůze ROH
ve Státním pedagogic
hlášení mělo zatím jen
kém
nakladatelství
v
jeden výsledek:
vláda
Praze se usnesla uspořá
zprostila 5. prosince funk dat
mezi
pracovníky
ce předsedy tiskového a
sbírku na stávkový fond
informačního výboru Ná
studentů, která vynesla
rodního shromáždění ná 2.937 Kčs. Tato částka
městka předsedy vlády byla předána studentské
Petra Colotku. On právě mu stávkovému fondu v
se exponoval při snaze Celetné ulici. I další pod
o zákaz rozšiřování sovět niky se vyslovily pro pod
ských “Zpráv”.
poru studentů, kteří ně
— Tito přijal v Bělehra kolik dní klidně protesto
dě čs. velvyslance dr. L. vali proti omezení lid
Šimoviče na závěr jeho ských svobod.
působení v Jugoslávii a — Od. ledna 1969 se m ají
odevzdal mu řád jugo zvýšit všechny důchody
slávského praporu se stu v průměru o 8% , aby se
hou.
vyrovnalo předpokládané
— Celková výroba obilo zvýšení životních nákla
vin byla letos o 770.000 dů. Poměrně větší zabez
tun vyšší než loni a cel pečení má být přiznáno
ková sklizeň brambor o účastníkům
národního
200.000 tun vyšší než před odboje. Zyýšení si vyžádá
rokem. Cukrovky se skli celkový nákad 2 miliar
dilo
přibližně
stejné dy Kčs.
množství, i když došlo k — Ministerstvo
vnitra
silnému poklesu užité pů neschválilo
organizační
dy.
řád Díla koncilové obno
— Novými
tajemníky vy, protože “základní or
ÚV KSČ se stali: Vasil ganizační struktura za
Bilak, ing. Jarolím Het- mýšlené organizace je za
tes, inž. Josef Kempný, ložena na zásadě hierar
ministr hornictví Franti chické výstavby organiza
šek Penc a místopředseda ce římskokatolické círk
vlády Lubomír Strougal. ve”, což je prý v rozporu
-‘r- Sekretariát ÚV KSČ se samotným duchem zá
sestává z těchto osob: A. kona č. 68/1951 Sb.
Dubček, Vasil Bilak, J a  — Viliam Kozík .byl jm e
rolím Hettes, Alois Indra, nován náměstkem ředite
Jo sef Kempný, Jo sef Le- le slovenského úřadu pro
nárt, Frant. Penc, Jiř í tisk a informace.
vysokoškoláků
Sekera, Václav Slavík, — Svaz
Josef Špaček a Lubomír Slovenska a Svaz vysoko
školského
studenstva
Strougal.
— Lidová hvězdárna na Čech a Moravy utvořily
Petříně ' dostala opět své v Bratislavě Čs. ústředí
původní
pojmenování: vysokoškoláků. V jeho
Štefánikova
hvězdárna čele je předseda Ja n Pro
hlavního města Prahy. V cházka z Bratislavy a
Brně zase přejmenovala místopředsedou pro za
rada Městského národní hraničí je inž. Josef Onho výboru třídu Vítězství drouch z Prahy. Po roce
na dřívější. Masarykovu se mandáty ■ vzájemně
mění. Ústředí má paritní
třídu.
zastoupení obou Svazů.
— Dne 25. listopadu se — Zvláštní senát krajské
zřítilo v Bavorsku poblíž
ho soudu v Praze rehabi
čs. hranic čs. vojenské le
litoval v plném rozsahu
tadlo. Pilot, 29íetý ppor.
F. ;• Škvora z Benešova,
F . Kvapil z Příbrami při
který byl odsouzen na 18
tom zahynul. Jeho pozů
měsíců proto, že v ,roee
statky i trosky letadla 1951 neohlásil, že herečka
vrátily později západoně- J . Štěpničková chce orriěcké úřady do Českoslo • pustit republiku a zapojit
venska. Před letem do
se do velezrádné činnosti
Bavorska vnikl tento le emigrace. V původním
toun
do
rakouského rozsudku bylo udáno, že
vzdušného prostoru, za
Škvor
musel
záměry
což se ěs. vláda Rakousku Štěpničkové vytušit, když
omluvila.
mu nabídla ke koupi led
— Dne 26. listopadu , se ničku a do úschovy dvě
vrátila na své místo na ná jízdní kola.
městí ve Zlíně bronzová — V Praze zemřela ve
socha T. G. Masaryka v věku 75 let bývalá členka
nadživotní velikosti, dílo činohry Národního divad
akademického
sochaře la Jarm ila Kronbauerová.
Otakara Španiela.
— Bývalý vedoucí kance
láře presidenta republiky
; Odebírají všichni vaši dr. L. Novák byl jmeno
velvyslancem
v
ěs. přátelé Hlai domova? ván
Sjednocené arabské re

publice. Dosavadní vel
vyslanec v Egyptě O.
Klička byl přesunut do
Bělehradu, odkud byl L.
Šimovič přeložen “k j i 
ným úkolům”.
— Hlavní dirigent české
filharmonie oznámil krát
ce po 20. srpnu, že se do
Československa
nehodlá
za této situace vrátit a
přijal místo stálého diri
genta symfonického or
chestru y Torontu. Mladá
fronta oznámila až 12. lis
topadu, že Karel Ančerl
“požádal že zdravotních
důvodů o penzionování”.
O jeho angažmá v cizině
ani slovo. Od 1. 11. byl
jmenován hlavním diri
gentem ČF zasloužilý umělec Václav Neuman.
— Podle Rudého práva
došlo s platností od 15.
listopadu k dalšímu zvý
šení maloobchodních cen,
aby se odstraňovala ztrátovitost.
— Dana a Emil Zátopkovi spolu s šachistou Luď
kem Pachmanem vydali v
Listech (14. 11.) provolá
ní, v jehož závěru se pra
ví: “Od ledna jsme si
zvykli žít svobodně a ne
dovedeme už jinak. Bude
me dále vyjadřovat všemi
možnými prostředky svůj
názor a umlčet nás budě
možno jen násilím. Ne
můžeme jinak, poněvadž
nám to naše svědomí ne
dovolí.”
— Listy ze 14. 11. refe
ru jí příznivě o knize J i 
řího
Muchy
“Studené
slunce” (Čs. spisovatel).
Mucha žije po okupaci
Československa v západní
Evropě, většinou' ve Vel.
Británii. Zemědělské no
viny z 15. 11. zase dopo
ručují darovat pod stro
meček knihu Egona Hostovského “Cizinci hledají
byt”.
— Ve Veletržní třídě na
Letně v Praze se zřítilo
výstupní rameno schodiš
tě, při čemž byl zraněn
učeň pražské Stavební ob
novy.
Nájemníkůmkteří se v době havarie
nacházeli mimo dům, bylo
poskytnuto náhradní uby
tování.
— Dne 18. 11. bylo slav-
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Československo 1968

V loňském přehledu událostí v Československu jsme nazvali rok 1967 ro
kem československých spisovatelů, protože spisovatelé - poznamenali život
státu v tehdy uplynulých dvanácti měsících nejpronikavěji. Zdůrazňovat po
dobně jen některou skupinu, třídu, vrstvu národa v letošním roce by nebylo
správné. Všichni Češi a Slováci se dostali po lednu tohoto roku do varu -4do umírněného "československého varu’’ —, který se projevoval společným
úsilím o dosažení! větší demokratizace života a po okupaci jednotkami "bra
trských států” překvapující jednotou v odporu proti diktátu, snahou zachrá
nit aspoň něco z dosaženého uvolnění života, když už se naděje na "vlastní
cestu” docela zhatily.
První zprávy o změ tiků z řad intelektuálů mu. Byla to jen mírná
nách ve vedení Komunis a studentů musí něco kritika, ale pronesena
tické strany Českosloven udělat. Nic ovšem nena českým členem tohoto'
ska a tedy i státu v letoš svědčovalo tomu, že ve orgánu, stačila by tehdy
ním lednu byly přijímá doucí komunisté, i tzv. za důvod k politické lik
ny doma i v cizině dost liberální komunisté, po vidaci kritika.
Poodhalení clony nad
skepticky. Nebylo tajem mýšleli tehdy, vůbec na
stvím, že hospodářské drastické změny, na re zločiny 'minulých dvou
potíže rostou, že zásady formy, které by převyšo desetiletí a hlavně uvol
danou nění cenzury vyvolaly
nového hospodářského valy potřebu,
politickou oživení československého
plánu nejsou dodržová okamžitou
ny především starým taktikou. , Doufali jen, nacionalismu,-o který by
stranickým vedením, že že najdou lék, že opatří lo možno se opřít, který
apatie "muže z ulice’’ je injekci na nezdravé hos dokonce sám hledal, své
hrozivá, že se k nápravě podářské poměry čer nové hrdiny. Došlo pak
hospodářské situace a stvějším a třeba dočas skoro k závodům o zís
současně k uklidnění ným závanem poměrné kání přízně lidu. I z úst
"konservativců” jsme' se
přibývajícího počtu kri- volnosti.
pak dovídali, že. je větší
Nezdá
se,
že
ani
na
nostně předáno zástup
cům přípravných výborů rušné schůzi ústředního svoboda v zemi nutná,
rozhodnutí
ministerstva výboru KSČ dne 5. ledna jen k tomu bylo přidá
vnitra, jim iž byly schvá
váno nějaké to "ale”.
leny stanovy dobrovol měl kdokoli z vedoucích
Udržet Se v popředí
ných organizací Svazu komunistů na myslí vý
veřejného,
života .tak. asi.,
mládeže českomoravské voj, jaký se dostavil v
od března letošního - .ro
ho venkova (Juvena) a dalších sedmi měsících.
Unie středoškoláků a uč
ku nutně vyžadovalo’
Částečné zdiskredito stavět se za reformy, za
ňů s působností na území
České socialistické repub vání Novotného režimu
demokratizaci. Pro akč
liky. Téhož dne bylo na
se mohlo zdát Dubčeko- ní program KSČ hlaso
ministerstvu rovněž slav
nostně předáno zástupcům vě skupině užitečné — vali i členové KSČ, kteří
přípravného výboru roz jako bylo pro Chruščova si museli uvědomit, že
hodnutí o schválení sta užitečné prozradit
na plné uplatnění vyhláše
n o v ' české
tábomické
svého
bývalého
mistra
ného programu by při
unie.
— Delegace rady Měst. nepěkné věci. Dubček pravilo' stranu o možnost
NV v B rně odevzdala sám, poměrně málo zná neomezeně vládnout ze
20. listopadu předsedovi mý byrokrat se sovět
mi. .Rovněž mezi signa
NS' J'. Smrkovskému me
ským školením, si navíc táři "2.000 slov” byla
daili udělenou mu “jako
uznání jeho politické čin vyzkoušel koncem října jména, jejichž nositelé si
nosti a osobní statečností 1967 váhu slovenského zřejmě byli vědomi do
při budování naší vlasti nacionalismu, když jemu sahu tohoto dokumentu
a za porozumění a podpo jako Slovákovi prošla v
a těžko s ním mohli plně
ru rozvoje veletržního
ústředním výboru KSČ souhlasit.
města Brna”.
FEI/HD kritika Novotného reži (Pokračování na.str. 4.)

Omezení cestování
Jedním z největších vymožeností polednové
ho Československa bylo ujvolnění cest čs. obča
nů do ciziny. Od ledna do konce října využi
lo možnosti cestovat do západních států 336.000
čs. občanů, což vynikne zvláště tehdy, uvědomíme-li sí omezení, daná značným nedostatkem
"tvrdých” valut. Po okupaci bylo ovšem zřej
mé, že i na tuto vymoženost dojde, a proto vy
hláška, která vstoupila v platnost dnem 19. li
stopadu tr. překvapila spíše tím, že přišla až tak
pozdě.
Podle zmftiěné vyhlášky se ruší dosavadní
výjezdní doložky a místo nich budou vydávány
výjezdní doložky, na nichž bude uvedeno, pro
které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí.
Tato opatření platí jen při cestách na západ,
čili trvalé výjezdní doložky opravňující k ce
stám do socialistických států jsou dále v platno
sti. Při žádostech o povolení cesty na západ bu
dou vyžadovat orgány pasové a visové agendy

jednak potvrzení o devizovém zajištění cesty,
tj. příslib hrazení všech výloh při pobytu v ci
zině, a dále potvrzení zaměstnavatele, školy, vo
jenské správy nebo pod., že nejsou námitky
proti žadatelově cestě do západního státu.
Na tiskové konferenci s náměstkem ministra
ivnitra dr. J . Rybářem bylo oznámeno, komu
bude odepřeno povolení k opuštění státui těm*
kteří hodlají vycestovat soukromě za účelem za
městnání nebo studia, těm, jimž vedoucí podni
ku, v němž je občan zaměstnán, nedá souhlas a
těm občanům, u nichž bylo zjištěno, že "hodla
jí vyvést do ciziny věci, které nasvědčují jejich
záměru, zdržovat se trvale nebo dlouhodobě v
cizině bez povolení”.
Současně bylo oznámeno, že se snižuje pro
nedostatek tvolných devizových prostředků do
savadní už tak nepatrný příděl kapesného pro
soukromé cesty do kapitalistických států a to na
5 amerických dolarů na osobu.
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Drobničky z Č SSR
“ZBYTEČNÁ” NÁKUPNÍ HOREČKA?
Maloobchodní obrat za tři čtvrtletí letošního roku
se zvýšil o 12.9%, zatímco loňský přírůstek proti r.
1966 činil pouze 6.2% . . . V žádném případe nejsou
opodstatněné obavy, že by letošní vánoční stul mel
být chudší než v minulých letech. Neexistuji také
důvody, aby se nakupovalo neuváženě.^ V poslední
době bylo mnohokráte zdůrazněno, že naše hospodář
ská politika nepočítá v žádném případě s opatřeními,
která by se měla dotknout měny. Rovněž tak po
stupné zreálnění cenové soustavy jako předpoklad
efektivní výroby i tíhu není vzhledem k přiměřené
mu a soustavnému růstu mezd důvodem k nervositě
na vnitřním trh u ----. , . .
(Stanovisko ministerstva vnitř, obchodu),
Svobodné slovo, 23. 11. 1968
ZÁ SILK Y ZE ZAHRANIČÍ
“Mám přbuznou v zahraničí (N SR), která by ob
čas chtěla poslat svým rodičům, aniž by museli pla
tit clo, dárek jako pozornost. . . ”
.
“S tímto dotazem jsm e se obrátili na informační
oddělení pražské celnice, kde nám sdělili, že clu ne
podléhají pouze tiskoviny (knihy, časopisy) a čer
stvá Zelenina do 5 kg váhy. Veškeré ostatní zbozi
celnímu poplatku podléhá. Výše poplatků za jednot
livé druhy zboží je přesně stanovena vyhláškou m i
nisterstva zahraničního obchodu. . . ”
Zemědělské noviny, 14. listopadu 1968
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Provádíme veškeré p rice optické
p ře n é , rychle a za levné ceny

DOMOVA

(Pokračování se str. 3)
Uvolnění nadekretované z taktických důvo
dů shora se brzy pevně
ujalo "dole”, kam přešla
iniciativa. Lidé se doža-'
dováli stále hlasitěji svo
body a odčinění dřívěj
ších křivd. "Liberální”
komunističtí vůdcové se
chtě-nechtě přizpůsobo
vali a prakticky už neby
lo v jejich moci vlnu de
mokratizace zastavit.
Zastavení, které přišlo
v noci z 20. na 21. srpna,
bylo tím bolestnější pro
všechny, kteří začali vě
řit v brzké obrození ži
vota ve vlasti.
Jednota v postoji lidí
k okupačním jednotkám
byla úžasná. I chování
Dubčeka a jeho přívr
ženců bylo kvitováno ve
světě velmi kladně. Čím
dále tím častěji se však
bude vtírat otázka, která
není pro československé
dějiny docela nová: je
nastoupená cesta vynuce
né kolaborace Dubčekových lidí s okupanty za
daných okolností nej
správnějším
řešením?
Udělá Dubček, ' který
plní rozkazy Kremlu, ví
ce služby národu tím, že
se je snad snaží presento
vat mírnější formou, ne
bo by víc prospěl Dub
ček, který by odmítl pro
půjčit získanou populav,

ritu k pokusům o zakry
tí sovětské agrese?Hlavní
výdobytky
"Československého jara”
zatím jeden po druhém
mizí: znovu byla zavede
na cenzura, znovu bylo
omezeno právo shromažďovací, zákaz volného
cestování do "nesocialistické” ciziny, utuženo be
zohledné
hospodářské
připoutání k Sovětskému
svazu, začato s personál
ní čistkou, a hlavně —
znova byla vzata lidem
víra v lepší budoucnost.
Zůstává tedy jen na
děje na dlouhodobé na
rovnávání vztahů česko
-slovenských, které by
mohla přinést federalizace státu, platná od
počátku
roku
1959,
pokud ovšem nebude
zneužitá zásahy zvenčí
ke škodlivým politickým
manipulacím.
Očekávaná změna vlá
dy a vedení KSČ nebu
dou mít teď už rozhodu
jíc í význam. Nebude tak
zásadní, bude-li vykonavatelém .sovětské moci v
Československu Dubček
či Černík, Štrougal, Hu
sák nebo někdo jiný,
K důsledné likvidaci
hlavních odpůrců pro—
sovětského kurzu v zemi
zatím nedošlo. J e však.
nesnadné
dohlédnout,
že by se na dlouhou do-

HLEDÁME PRVOTŘÍDNÍ

nástrojaře
A

f r é z a Re n á s t r o j ů

pro naši moderně vybavenou nástrojovnu, vyrábě
jíc í zápustky.

ZMIZÍ M ÍSTN Í T IS K ?
Zaručujeme ideální pracovní podmínky, vysoké
Komise pro místní tisk při Svazu českých noviná
týdenní mzdy (s přesčasy až $ 130 týdně).
řů se obrací na vládu ČSSR (a celou veřejnost), aby
je informovala o současné situaci ve vydávání míst
Přidělujeme pracovní obleky, kávu a ča j a pojiš
ního tisku, jehož další existence je Vážně ohrožena.
ťujem e naše zaměstnance jedinečným americkým
J e třeba připomenout, že direktivním, necitlivým a
způsobem.
byrokratickým usnesením ÚV K S č ze 14. 12. 1966
Nepožadujeme znalost angličtiny
bylo rozhodnuto zrušit od 1. 4. 1967 převážnou vět
šinu oborových, podnikových, závodních a okresních
novin. Toto usnesení postihlo 236 časopisů, které pře
staly vycházet. . . Rozhodující obrat.nastal letos, kdy
předsednictvo UV KSČ 8. května doporučilo, aby by
lo obnoveno vydávání zastavených časopisů. . . Ještě
několik týdnů po usnesení UV K S č dostála převáž
ná většina pražských podnikových a závodních ča
sopisů z tiskáren výpověď: s platností od 1. ledna
6 Radí ord Rd., Reservoir, Vic.
1969. Obdobná situace je i v jiných krajích. Zname
Telefon 460-1366
ná to tedy, že nejenom nebudou obnoveny zrušené
časopisy a zakládány další, ale zaniknou i ty, které
(Denně do 6 hod. odp., a v sobotu do 2 hod odp.)
přežily administrativně- byrokratický režim
Zemědělské noviny, 15. listopadu 1969
TEČKA ZA PŘÍPADEM MORAVEC — ŠEJNA?
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
Moravec je celkem malá ryba. T a velká je Šejna,
je v USA a americká vláda dodnes neodpověděla na
České
knihařství
čs.- oficielní žádost o jeho vydání. (Šejna dostal po
volení k trvalému pobytu v USA, p. r.). Rozsudek
nad Moravcem je tedy prozatím tečkou i za Šejno16 Brunning St., ST. KJLDA, Vlc.
vým případem. Za typickým případem, kdy se hlav
Telefon 91 - 4164
nímu organizátorovi a inspirátoru trestných činů
shodou okolností nestane nic, zatímco zmanipulovaOtevřeno denně od 3 odp. do 9 večer,,
ný stín si odpyká trest. — S Moravcem stál ovšem
v sobotu po celý den.
před soudem i předltdnový propletenec protekce, ko
rupce a libovůle privilegované vrstvy lidí, kteří se
nemusí bát paragrafů, jelikož nikomu neskládají povědnosti u Šejny a Moravce. Po vynesení rozsud
účty, a v případě, že to praskne, se vše zahladí kafoi- ku, venku na chodbě, prohodil jeden z právníků:
netax politikou. ■«— Předseda soudu vedl proces per “Takových případů'znáni víc, ale tý se u tutlaly. . . ”
fektně objektivně a přísně odlišil rozdílnou míru odPráce, 27. listopadu 1968

Diecraft
Australia

MARIA BOOKBINDING

bu obešel bez ráznějšího
opatření proti kritikům
kterýkoli režim, vládnou
cí bez souhlasu většiny
svých občanů.
Co tedy lidem v Če
skoslovensku ke konci le
tošního roku zbývá? Jen
naděje, že hra není skon
čena, že boj o větší svo
bodu nikdy
nekončí.

"Československé
jaro”
mělo velký vliv na sou
sední státy. H ra se pře
náší na větší hřiště a hra
je se o víc v nastaveném
čase. Než hra skonči,
musí Československo po
čítat s horšími a bouřli
vějšími časy. Výhled na
rok 1969 není příznivý.
— svět —

— Dne 17. listopadu se
konala v Chicagu manifestáce solidarity s čs. li
dem, kterou pořádaly Ma
sarykův klub při chicag
ské universitě a Klub
svobodné kulury, Manifes
tace se zúčastnilo dvacetosm 'krajanských a exu
lantských a dvanáct jinonárodních organizací. Pro
mluvili: inž. K arel Kříž
za Klub svobodné kultu
ry, dr. Ladislav Radimský
za SVU a dr.Václav Laška
za Masarykův klub. V
telegramu americké vládě
se žádá, aby byla poskyt
nuta Československu plná
podpora v jeho úsilí o
neutralitu, Spojeným ná
rodům bylo odesláno ob
sáhlé memorandum. K po
mníku sv. Václava v P ra
ze a na hrob nacisty za
vražděného studenta Jana
Opletala b y ly , odeslány
květiny. Manifestace měla
velký ohlas v americkém
tisku, rozhlase a televizi.
— Na přednášce Českslcvenského sdružení “Věrni
zůstaneme” v Chicagu
promluvil o čs. událostech
bývalý spolupracovník L i
terárních listů ing. Adolf
P. Jánský.

kl od 15. října do 15. lis
topadu turné po Spoje
ných státech a Kanadě s
celým symfonickým or
chestrem Bavorského roz
hlasu, jehož je osm let di
rigentem. P řijetí orches
tru í dirigentá bylo při
všech 23 koncertech nad
šené.

— Martin Turnovský di
rigoval
Clevélandský
symfonický orchestr na
koncertu, na kterém účin
koval houslový virtuos
Josef Suk.
— Čs. pianista Ivan Mo
ravec, který se po srpnu
rozhodl zůstat v exilu,
uspořádal v Chicagu kon
cert, jehož výtěžek věno
val ve prospěch čs. uprch
líků.
— Odbočka
Svazu
čs.
sportovců v Chicagu uspořádala 7. prosince mi
kulášskou nadílku spoje
nou s uvítáním nových
čs. sportovců - exulantů.
— Msgr. Martin Křižka
z Chicaga oslavil zlaté ju 
bileum vysvěcení na kně
ze,
— V auditoriu chicagské
konservatoře
se
konal
koncert komorních skla
deb prof. K . B. Jiráka.
Suita pro sólové housle,
opus 87, měla v Chicagu
svou prémiéru.
— Rafael Kubelík podni

— Pracovní skupina SVU
v . Torontě uspořádala 17.
listopadu v sále torontské
sokolovny výstavu pod
názvem: “Invaze v doku
mentech
přepadených”.
Při zahájení výstavy pro
mluvil Joža Procházka p
svých zkušenostech z invazních dnů v Praze.
— Profesorka ruštiny, a
ruské literatury na Illinoiské státní universitě v.
Champaign u Chicaga dr.
Jan a Tuzarová zahájila
letos na této universitě
vyučování češtině. V prv
ním ročníku universitní
ho kursu je 22 žáků.
— Pozornost australské
ho tisku vzbudil čs. při
stěhovalec éOletý Ladislav
Dostál z Adelaide, který
přijel po delším pobytu v
Norsku. Když ukázal Do
stál své sklářské umění
firm ě Symons & Symons,
rozhodla se firm a ihnedzřídit nové oddělení a po
věřit Dostála jeho vede
ním. Advertiser. nadepisuje zprávu: Čech přináší
nový průmysl úo Jižní
A ustrálie.,
— Rodičovské sdružení v
Melboume pořádalo úspěšnou mikulášskou na
dílku dne 8, prosince ha
farmě Šumava a 14. pro
since spolu s Čs.' národ
ním sdružením v Canbeře vánoční nadílku pro
čs. děti v přistěhovaleckém středisku v Boriegile.
— V prosinci vyšlo, další'
číslo časopisu čs. skautů a
skautek v zahraničí. STO 
PA, které má mnoho po
drobností o činnosti obno
veného Junáka v Česko
slovensku i ' zpráv o čs.
skautech v zahraničí. R e
daktorem STO PY je V.
Jirák , 4128 Park Ave.,
Brookfield, III., 60513,
USA.
ČS/ČSNRA/NH/HD

S I L V A N
5 akrů červeno-čokoládové půdy
Dům s’ 3 ložnicemi, 1J akru vysázeno jaho
dami, připravenými k sklizni. Rovněž fazole
jsou vysázeny. Zbytek půdy připraven k sáze
ní. Elekr. proud, telefon, škola v blízkosti. Ma
jite l musí prodat.
PRO DEJN Í CENA $9.500
Telefon (M elb.): 870-1874
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"Jediný důvod, proč Češi a Slováci ještě doufají, je ten, že naděje umírá pomalu”
SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU
provede nejlépe

Rezoluce jen tlumočí rozkaz
Zasedal ústřední výbor československé komunistické strany a vytvořil osmičlenný výkonný vý
bor, který má být nadřazen předsednictvu strany, ústřednímu jejímu výboru, Národnímu shromáž
dění a bez vší pochyby, ovšem, také všemu Údu československému. Od té chvíle, co tento výbor
byl vytvořen, každý má si být (vědom, že byla nastolena nová vláda, jiná než ta, která od ledna do
srpna ohlašovala a prováděla reformy a srdnatě polemisovala se sověty.
ž e se tak stalo, toho není žádná jiná příčina než to, že sověty okupovaly zemi a vměšují se do
jejích vnitřních záležitostí. Vtrhly do země s určitými čily, pro které nemají většinu nebo jen
podstatnou podporu ani (v předsednictvu československé strany, ani v jejím ústředním výboru,
ani v jejích organizacích, ani v Národním shromáždění, ani ovšem v lidu československém.
Tak tedy osmičlenný výbor.
Tento výbor byl vy se vytvořil jakýsi užší, venská
komunistická opět vstupuje do pod
myšlen proto, aby aspoň zatím anonymní výbor. strana chce dát najevo, danského poměru k so
zde byla posílena posice Nyní osmičlenný výbor že prostě musila p řij větské komunistické stra
těch, kdo jsou nazývání vystoupil na veřejnost a mout diktát a ^epsala ně. Když text rezoluce
konservativci, a č k o l i pod jeh o vedením ú- rezoluci tak, aby bylo byl uveřejněn, někteří
jsou také nazýváni lec stxední výbor přijal re patrno, že je to diktát zahraniční pozorovatelé
kterými jinými jmény. zoluci o cílech a věr a cizí těleso v jejím hrd
řekli, že jediný důvod,
Pro jejich veřejnou čin nostech strany. J e to le.
proč Češi a Slováci ješ
J e to vskutku patrno.
nost se ustálil určitý první příležitost ocenit
tě doufají, je ten, že na
vzorec : když pořádají nepochybný výkon osmi Rezoluce opakuje věrně
i sovětskou formulku, že děje umírá pomalu.
schůzi, tu u předsednic- členného výboru.
Avšak na světě je pře
Když v červnu 1914 cílem invaze bylo polo
kého stolu jsou sovět
ce
více než jen sovětské
ské uniformy. Když kon- Rakousko vyhlásilo Srb žit meze imperialismu.
servativec řeční, tu po sku válku, autor "Šv ej T o rezoluce praví ido mysly. Krátce Izg říci, že
Hašek, tváře Čechům a Slová sovětý se pokoušej L-roku
něm .- nebo před ním - ka”', Jaroslav
řeční sovětský důstojník. chodil před policejním kům, kteří ovšem myslí, 1968 opakovat v Česko
Když konservativci vy ředitelstvím v Praze a že nejspolehlivějším dů slovensku puč, který tam
dají leták, kolportuje je j provolával: "A ť zhyne kazem, že a kde imperia zosnovaly r. 1948. Od
Rudá armáda. Když kon- Srbsko, ať žije Rakou lismus existuje - jé in té doby mnoho se změ
servativec se chce něko sko,” tak dlouho, až, vaze. Z rezoluce nemlu nilo. Vyrostla nová ko
mu svěřit se svými tou jestliže se dobře pama ví k Čechům a Slovákům munistická g e n e r a c e ,
hami, jde na sovětské tujeme, byl zatčen. Ra nikdo jiný než invaze,
která ztratila zvyk svých
vyslanectví. Když myslí kouská policie nepoklá která sama sebe velebí.
Recitovat vnucovaný otců automaticky přijí
na dějiny národa, myslí dala za pravděpodobné,
sovětský
text v celé jehg mat rozkazy z Kremlu.
jen na periodu od úno že by nějaký Čecb zdra
Tato generace ve všech
ra 1948 do ledna 1968. vého rozumu toto pro- ' nehoráznosti, nesnažit se
komunistických zemích
Tito konservativci za vdával bez postranních je j uhladit vlastními slo
je každý rok blíže tomu,
tím nejsou zastoupeni v úmyslů a rozhodla se to vy - to by mohl být je 
aby nastoupila vládu.
osmičlenném výboru, ale pokládat za provokaci. den ze způsobů ironické
Roku 1948 žádná ko
Kdyby dnes nějaký distance. Bylo by nebez
očekávají, že jiní v něm
Vykonají kus práce za Čech v Praze provolával pečnější, kdyby rezolu munistická strana nepro
"A ť zhyne samostat ce byla sepsána inteli testovala proti puči v
ně.
který
• Československu,
V ýbor je , zatím, kom nost” a "A ť žije cenzu gentněji.
nebyl
nic
jiného
než
so
ra’’
kdo
ví,
zda
by
to
binace liberálů s těmi
Nevíme ovšem, zda
invaze.
Nyní
živly, ve ptraně, které sověty nechovaly jako takové jemnější myšlen větská
jsou nakloněny považo vážný projev souhlasu s ky existovaly při sepiso všechny západní sovět
ské strany protestovaly
vat zásadní odpor proti okupací. Nová rezoluce vání
rezoluce»
Snad
proti invazi. Sovětský
ústřjjdttího
.výboru,
usovětům za bezvýsledný
prostě rozkaz byl. dán a
komunismus byl v . roce
a doufají, že snad exis snesená pod vedením přijat.
Úmysly sovětů
výboru, jsou dostatečně známy. 1948 mythus a už není,
tu je nějaký kompromis. osmičlenného
ztratil duchovní autori
Nemusí to být nečestné téměř provolává: "A ť Je jejich úmyslem otu.
zhyne
samostatnost,
ať
doufání.
Není známo,
vládnout nejdříve vede
Roku 1948 Češi a Slo
zda tato polovina výbo žije cenzura!*’
ní komunistické strany,
ru oracu je v nějakém
Jestliže velká politic potom jeho pomocí o- váci nevěděli, co je to
úzkém styku se sověty. ká strana se usnese na vládnout celou stranu, a sovětský komunismus D ruhá, liberální polovi rezoluci,
rezoluce má přes takto ovládnutou dnes vědí dokonale. Ro
na výboru má úzký styk být aspoň pravděpodob-_ stranu ovládnout Čechy ku 1948 byli Čechoslo
váci rozdvojeni. Jsou-li
se sověty; denně je vy ná. Ale tuto rezoluci by a Slováky.
stavena je jic h hrozbám. pro Čechy a Slováky byl
Je-li tomu tak), pak ještě dnes rozděleni, te
Ndýž
komunistická mohl napsat Walter U l sovětům ani nezáleželo dy jen v poměru dva
strana začala zakazovat bricht.
Československá na tom, aby rezoluce by cet k jedné, lid proti
kteří
své vlastní časopisy, or komunistická strana tu la pravděpodobná a aby funkcionářům,
gán svého ústředního náhle vyhlašuje to, co lidi přesvědčovala. Re ztratili své pozice. Ro
výboru a orgán svých po tento bouřlivý rok zoluce má prostě tlumo ku 1948 byla v Česko
theoretiků, když prohlá odmítala. Rezoluce tak čit rozkaz. Sověty si slovensku generace vůd
sila svůj poslední sjezd věrně opakuje nejstarší ještě nenavykly hledat ců, zvýklých sloužit so
za nelegální a začala vy sovětská klišé, že to mu souhlas lidí. Podle so větskému Rusku za všech
hlašovat pravý opak to sí být nápadné.
Snad větských úmyslů mělo okolností, i za cenu ško
ho, , co vyhlašovala je š tím, že tak věrně zacho být asi hlavním smyslem dy vlastní země. Dnes
generace
tě nedávno, tu bylo již vává neohebnou sovět rezoluce, že českosloven není taková
. možno tušit, že někde skou mluvu, českoslo ská komunistická strana vůdců. Roku 1948 ještě
bylo válečné hospodář
ství a trochu více nebo
Veškerá P O JIŠ T Ě N Í odborně provedou
trochu méně chudoby
nerozhodovalo. D n e s
podmínky moderní vý
Insurance Btokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
roby a požadavky mo958 Nepean Highway, M O O RA BBIN , V ic., 3189

R. C. Kugler & Associates

(Pokračování na str. 6)

OL
&£^orcheáter
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE

Telefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

Jak získat peníze
na vánoce
- !5 T

Přistupte k "Vánočnímu klubu” Státní spořitel
ny (State Savings Bank). Stát se členem "T h e
Christmas Club” vás nic nestojí. Klub je totiž
zvláštní dfuh střádání, které vám umožní, abyste
měli dostatek peněz na vánoční dárky a na do
volenou, Stačí, když zajdete do nejbližší filiálky
"Státní” banky a požádáte o blok s kupóny "V á 
nočního klubu’’. Můžete mít kupóny na částky od
$1 do $10. Rozhodněte se sami, jakou částku pe
něz chcete pravidelně ukládat.
Příští rok, když se klubek 25. listopadu uzavře,
dostanete šek na celou částku, kterou jste za celý
rok uložili, zvýšenou o úroky. Pak budete mít
dostatek prostředků o příštích vánocích.
P Ř IS T U P T E Z A ČLENA
ST A T E SA V IN G S BANK
C H R ISTM A S CLUB

7The State
'-£ ř 3 S V
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j or Victoria
N Á B Y T E K V ŠE H O D R U H U ,
KOBERCE, Z Á C LO N Y
a ostatní zařízení domu
KOUPÍTE
NEJLÉPE

od

PAISLEY HOME
FURNISHERS
110 Miller Rd., Nth. Altona, Vic.
(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

DECOR CENTRE
315 La Trobe St., Melbourne
(M. Hájek) — tel. 67-6649 .
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Podstatný vliv na budoucí vývoj země

Přistěhovalectví do Austrálie
V Austrálii spíše než kdekoli jinde mělo lidstvo příležitost začít od nuly.
Země byla úplně netknutá a neznámá a s výjimkou domorodců — nejprimitivnějších a vývojově nejzaostalejších lidí na světě — nebylo zde sto
py po civilizaci. Ani střípek keramiky, ani čínská Tnince, ani zříceniny portu
galské pevnosti. Nic v této zvláštní zemi nepřipomínalo ostatní svět. Vše
bylo tak primitivní, bez svěží zeleně, tiché, tak staré. Ale zase: ne stáří
antikvární, spíše příznaky vyčerpání a únavy země šatné. Vždyť listí zde
visí odejvzdaně se stromů, a není to listí jasně zelené, ale spíše šedé, ne
zcela rašící na jaře a ne zcela opadávající na podzim. Jen kůra opadává.
Všechno je tady nohama vzhůru. Zima je v červenci a léto o vánocích.
V přírodě se pohybují obrovští ptáci, kteří nelétají a zvířata, která ne
chodí, ale skáčou a opírají se o ocas.
Dokonce i konstelace hvězd je jiná a zdá se patřit jiné sluneční soustavě.
Rok 1788. Vezmi 729 středí tolerantní, s vel vážně původu evropské
mužů a žen z anglických mi mála příznaky napě ho. Ale ve tvůrčím umě
věznic, 19 důstojníků, tí, jaké provázelo ne- ni a literatuře přidali
24 poddůstojníků, 8 bu britskou
emigraci. ■ do zatím málo - mimo zvý
beníků, 160 vojáků, 30 USA.
šení počtu publika. K
žen a 12 dětí, přidej po
To emigrate - opus popularizaci umění ma
traviny, nářadí, semena, tit vlast, Refugee - oso lířského přispěli málo slepice, prasata, 4 kusy ba, která uprchla do ci kromě peněz. Bude snad
hovězího dobytka, 6 ko zí země pro náboženské trvat nejméně jednu ge
ní a 44 ovcí, natlač věz nebo politické pronásle neraci než pochodování
ně do šesti lodí, nářadí a dování doma, T o immi na Grosse nebo Acland
zásoby do třech dalších, grate - přijít se usadit, Street se bude pokládat
přidej dvě vojenské lo Exile - vyhnanství, dlou za objeviteiský čin, bude
di do konvoje a pošli to há doba nepřítomnosti trvat jednu generaci než
novousedlík dokáže na
všechno na osmiměsíčnj ve vlasti.
cestu do Botany Bay.
T o jsou asi tak čtyři psat ódu na buš prosy
přistěhovalců. cený vůní gumovníků.
Zní to skoro jako recept skupiny
Dobromily Rettigové na N ěktejí z nihh zíxtali
Měřítkem téměř jaké
trvale ve své skupině, ji  koli činhosti v dnešní
"národ”.
Tento způsob emigra ní se vývojově přesunu době jsou číslice. Statis
ce do Austrálie trval až li do jiné, další opět mě tikové dokáží zcela přes
do roku 1840. Pak byl ní skupiny podle potře ně vyčíslit hodnotu ná
nahrazen dobrovolným by. .
roda. Přínos kapitálový
Vynecháme-li skupiny je měřen penězi.
přistěhovalectvím,
pak
Pří
přišla zlatá horečka, po těch, u nichž rozhodova nos emigrace - lidé níž mnoho zlatokopů la o emigraci vlastní du jsou ovšem také částí
še, zůstane početná sku národního kapitálu. Azůstalo.
Teprve
vlastně po pina těch, kteří šli do nalyza je velmi kompli
druhé světové válce na Austrálie, aby získali kovaná. Ja k zhodnotit
stalo systematické i když materiální výhody, kte statisticky cenu člověka,
ne do důsledku pláno ré technologický pokrok než vstoupí do pracov
vané
přistěhovalectví. vytvořil v Evropě, ale
ního procesu? Kolik to
Jen asi třetina přistěho nedal k dispSzici těm, stálo jen rodinu za 16
valců jsou britského pů kteří je j svou práci u- let života - vedle pří
Přistěhovalci
vodu. Dvě třetiny při možnili.
mých výdajů rodinných
materialismus
cházejí z poválečné Ev přivezli
i nemocnice, školy, uče
ropy - většinou uprchlí západu do nové vlasti, ní atd.? Statistická pe
kde ztvrdnul v žulovou
ci před komunismem.
něžní hodnota podle aV roce 1947 jen 9.8% skálu, z niž je potom merických p r a m e n ů
zdejších obyvatel se na hlásáno moderní blaho- (žádné jiné nejsou za
rodilo mimo Austrálii. V slavenectví blahobytu.
tím k dispozici) je mezi
Zásluhy o pokrok U S $7.000 až 10.000.
roce 1966 je jich už přes
20% - přes tří milióny, ovšem nepatří jen přistě Tolik tedy dostává Au
skoro už národ v národě. hovalcům. J e pravda, že strálie "téměř zadarmo”.
Nikdo neví, jak rychle to jsou obyčejně Evro
To by ovšem bylo pří
trvá asimilace. Severní pané, kteří vyrábějí ne
liš
velké zjednodušová
bo
prodávají
salám
nebo
Evropané se prý asimi
lují v jedné generaci a spaghetti. Je pravda, že ní. Než Austrálie umož
jižním to trvá déle. In  většina diváků na kla ní novému přistěhovalci
tegrace emigrantů je ne sickém nebo moderním cestu, musí pro něho
očekávaně rychlá a pro "živém divadle7’ je pře připravit - obrazně
střechu nad hlavou, pos
tel, lžíci, školu pro jeho
Plánujete cestu do zámoří
děti, učitele jazyků, mís
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzně na návštěvu’
to ve vlaku a tramvaji,
Obraťte se s důvěrou na
aby se dostal do práce,
nářadí atd. - výčet by
šel do nekonečna.
Naznačil jsem vpředu,
že po druhé světové vál
27-29 Elizabeth St., Melbonrne, 3006
ce nastalo systematické
Telefon 62-2908
dovážení lidí do Austrá
lie, ale tento systém po
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
strádal detailní plánová
zprostředkujeme
bezplatně cestu lodí nebo
ní. Došlo pak k malé
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
krizi v roce 1953, kterou
Mluvíme česky
musela vyřešit zahraniční

ODRA
TRAVEL SERVICE

půjčka. Velké množství
přistěhovalců nebylo vy
váženo přílivem peněz do
země.
Závislost Austrálie na
lidském kapitálu je ne
smírná. Stát potřebuje
zvýšit počet svého obyva
telstva, aby mohl pod
statnější měrou, 'Využít,
svých možností. A prá
vě přistěhovalectví přis
pívá k čistému přírůst
ku obyvatelstva, k zvět
šení nadbytku,
který
vzniká z rozdílu mezi
počtem narozených a
zentJalých.
Přirozený
přírůstek k rozkvětu ze
mě nestačí. Přitom je
nutno všimnout si i okolnosti, že někdy i
vládní incentivy na při
rozený přírůstek - men
ší daně pro rodiny, pod
pory pro školní děti atd.
- dokáží opak, než mají
vlády na mysli. Snížení
porodnosti je často pro
vázeno zvýšením život
ního standartu. A toho
jsm e svědky v posled
ních třech letech i v Au
strálii.
Lze říci, že bohatství
Austrálie je enormní, i
když přesné údaje ne
mohou být ještě známy.
Především minerální bo
hatství se zatím jen po
odhalilo.
Budoucí vývoj země
bude spočívat na třech
pilířích: investicích, přis-
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Odjezdy Čechů a Slováků
Podle informačního bulletinu Mezivládního vý
boru pro evropské vystěhovalectví (ICEM ) v Ženevě odjelo prostřednictvím této organizace v době
od l.z á ří do 31. října tr. 2.263 Čechů a Slováků do
zámoří a to do Austrálie 1.364, do USA 265, K a
nady 18Ó, Jižní Afriky 190 a do ostatních, zámoř
ských zemí 264. Podle předběžného zjištění se oče
kávalo, že v listopadu vypraví tato organizace do
zámoří dalších 1.100 Čechů a Slováků (většinou z
Vídně) a to 470 do Austrálie, 450 do USA, 100 do
Jižní Afriky atd. V říjnu odjelo 150 Čechů a Slo
váků z Rakouska do Švédská. Z asi 8.000 čs. pří
slušníků, kteří byli koncem října ve Švýcarsku, po
žádalo tam o politický asyl 1.650 osob, ostatním by
lo uděleno dočasné vízum. (Celkem udělilo Švý
carsko po 21. srpnu tr. 12.000 vstupních viz čs. ob
čanům).
Počet Čechů a Slováků, kteří opustili po okupaci
Československo nebo kteří se tam nevrátili, je do
sud nesnadné zjistit. Odhaduje se, že dne 21. srpna
bylo za hranicemi své vlasti asi 80.000 Čechů a Slo
váků, z nichž se jen část vrátila domů. V dalších
dnech pak byl obousměrný pohyb na 5s. pohranič
ních přechodech tak velký, že nebyl řádně sledován.
Britský výbor pro pomoc uprchlíkům oznámil, že
od 21. srpna do 28. října obdržel 288 přímých žá
dostí Čechů a Slováků o pomoc. Rovněž ve V. B ri
tánii je větší množství čs. příslušníků, kterým bylo
uděleno dočasné vízum.
Ještě zajímavá statistika: Západní Německo hlá
silo, že v době od 21. srpna do 28. října překročilo
západoněmecké hranice 33.442 Čechů a Slováků z
Československa, 9.363 z Rakouska a 21.759 z ostat
ních sousedních zemí, celkem tedy přijelo do Ně
mecka 64.564 čs. příslušníků. V téže době překro
čilo opačným směrem čs. - německé hranice 43.505
Čechů a Slováků.
Dne 26. listopadu prohlásil ředitel ICEM v Ženevě B . Haveman, že od září do konce letošního ro
ku odjelo nebo odjede z Evropy do zámoří asi 4.500
Čechů a Slováků. V dalších 12 měsících se očeká
vá odjezd dalších asi 10.000 čs. občanů. B. Have
man d od al: “Avšak toto množství se může drastic
ky zvýšit, zhorší-li se politické poměry v Českoslo
vensku.”

těhovalectví,
obchodu
Přistěhovalecká politika
by měla hledět k příno
su v polích, kde jí tra
dice a historie dávají
možnost vidět přes zá
plavu čísel něco daleko
Ivejtšího a hodnotnější
ho. Je ještě příliš brzy
posuzovat je jí plný vý

Rezoluce - rozkaz
(Pokračování se str. 5)
derního konsumu pod
kopávají základy auto
kratického dogmatismu
v hospodářství a násled
kem toho i všude jinde..
Od roku 1948 byl vy
tvořen moderní svět a
moderní psychologie li
dí, a všemi skulinami
prossakuje i do zemí,
které by se chtěly uza
vřít. Scéna je jiná. Sub
jektivní vůle sovětů je
stejná, ale
objektivní
podmínky jsou jiné.
"N i k. d o nevstoupí
dvakrát do téže řeky”,
napsal indický básník.
Neboť - co je řeka? Bře
hy nebo tekoucí voda?
Vždy nová voda teče
týmiž břehy. Sověty ma
jí, jako měly, diktaturu,
politbyro,
neostalinismus, tanky, ale přesto
nemohou ještě jednou
vstoupit do roku 1948.
Chtějí snad ještě jednou
začít od týchž začátků.
Ale dvacet let vynakíá-

daly velké úsilí v této
zemi - a výsledek je
dnešní smýšlení Čechů a
Slováků. O tom, co bu
de, nerozhodne rezolu
ce, vydaná dnes, zítra
nebo pozítří.
Lenin napsal, že impe
rialismus není kanárek,
který si sedne na prst a
zpívá. Také a zejména
to není sovětský impe
rialismus. V této době
by nikdo neměl být tak,
primitivní, aby žádal,
aby všechno mu bylo
pělkně viditelně podává
no na talíři.
Sověty mají velkou
zásobu hrozeb a brutál
ních činů, a je třeba opatrně posuzovat ty osobnosti, které- jsou jim
především vystaveny. Je
možno, že někteří muži
obětují svou pověst, aby
odvrátili od národa ne
bezpečí, kterých si není
vědom. Je možno, že i
rezoluce ústředního vý
boru byla sepsána a při
jata z týchž důvodů.

znam. Jejím přínosem
zatím je, že je tady.
J e mimořádně zajíma
vé pozorovat vývoj tak
"mladé’’ země i pro to
ho, kdo přijíždí s úmys
lem. hledat zde plnou
svobodu jen do času,
kdy ji rodná zem postrá
dá.
— A N T—
Některé osobnosti ví
ce a některé méně berou
na sebe odpovědnost za
to, co jak říkají musí
být uděláno "v této chví
li”. Sovětský imperialis
mus je v zemi, a bylo
by dokonce neinteligent
ní žádat, aby osobnosti,
které jejich funkce po
stavily do přímého sty
ku ,.s[ tímto imperialis
mem, veřejné a každé
mu srozumitelně vyklá
dali své myšlenky a city
a plány.
Nezbytně se národ v
této situaci rozděluje na
taktiky a na ty, kteří
ochraňují víru a vědomí
národa. Sověty vyhlašu
jí jalcousi -svou sovět
skou legalitu, a veřejně
činné osobnosti jsou na
půl v této legalitě a na
půl v ilegalitě, tam, kde
je národ. Jsou to smut
ní a unavení muži. Je
velmi důležité vědět, že
je předčasné dělat si usudky , o některých li
dech.
Ferdinand Peroutka
23. 11. 1968.
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“ N E Z A S A H O V A N IE ”
- na sovietsky spôsob
V tzv. moskóvských "dohodách” sa Sovietsky svaz. "zaviazal’’, že ne*
bude zasahovat’ do vnútomých věcí Československa, Pre sovietske vojská,
ktoré sú "dočasné” na území ČSSR, platí tento závázok tiež podl’a či. 2
zmluvy z 18. októbra 1968. Čoskoro sa jvšak ukázalo, že tak ako v iných
sovietskych "zmluvách’’, iná je teória a iná prax, a že ani tento závázok
netřeba brať "doslovné’’. Skutočnosť zase raz potvrdila, že takéto "do
hody” sa robia na to, aby druhů stranu viazali k rozsiahlym, bližšie nevymedzeným ústupkom, zadal’ čo závazky sovietske sa rozplynu ako sneh
pod jarným slnkom.
Pod kepienkom "normalizácie’’ pomerov v
ČSSR berú sovietske okupačne orgány čím ďalej tým menej ohladov
na rešjektovanie nedot
knutelnosti ivnútropolitického života a hrubým
stpósobom vyvíňajú ná
tlak na jeho ovplyvňovánie. Vydávajú vlastně
noviny, vysídajú víastný rozhlasový program
pře domáce obyvatel’stvo, chodia do škol, to
vární, kasární atď., kde
rozdávajú letáky, a roz
ličným iným spósobom
zasahujú do vnútomých
záležitostí krajiny. Bra
tislavská P-24 (Pravda
na weekend) z 8. novem-

bra v článku "Kto odpísal starých komunistov?” opisuje,' ako v jed 
nom nemenovanom okresnom meste sovietski
dóstojnici nfeslýohaným
spósobom "spracovávali’’ radových členov komunistickej strany. Z to
ho článku citujeme :
" V prvý októbrový
piatok svolalo předsed
nictvo Qkresného výbo
ru Komun istickej stra
ny Slovenska v . , . (na
Slovensku) aktív starých
komunistov, ktorý vy
zněl v súhlas s postupom předsednictva O V
K SS v ťažkých dňoch,
a účastníci nemalí vážnejšie výhrady ani voči

MODERNÍ KERAMIKU
všeho drobu
dodá

Meera Ceramics Studio
m ajitel Vladimír Mirvald
26 Beatty SL, W est Ivanhoe, Yic.
T elefon: 49-3564
Zvlášť velký výběr moderních lamp a figur

Velký výběr vín,-lihovin a piva
dodáme kamkoli v A ustrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

1. KINDA & CO. PTY. LTD
er. Jotta* A Victoria Sts., Richmoad, Víc.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 M illers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281 •

P R V O T Ř ÍD N Í
, M A SO A U Z E N IN Y
V ŠE H O D R U H U
N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U F IR M Y

KĚW CONTINENTAL
BDTCHERS PTY. LTD.
M A JITELÉ

J. 8í H.

KOPECKÝ

326 H IG H S T R E E T , K EW , V IC .
T E L E F O N : 86-7178
V Z IM N ÍC H M Ě SÍC ÍC H DOM ÁCÍ
JA T E R N IC E A JE L ÍT K A
TEPLÁ D O M Á C Í SEKAN Á
D R Ů BEŽ
N AŠE Z Á SA D A : D O BŘE S L O U Ž IT
Z Á K A Z N ÍK Ů M

pojanuárovému dianiu v
okrese i republike. O
niekoFko dní sa staří ko
munisti zišli znovu. Aj
teraz idh zvolalo před
sednictvo, ale na žiadosť
predstavitebov
soviet
skych vojsk. Dóstojnici
otvorili besedu, přivítali
účastníkov,
predniesli
svoj názor na situáciu v
Československu a vyzva
li do diskusie. Z 50 pří
tomných vystúpilo 21
starých členov strany.
Len 3 však posudzovali
náš pojanuárový vývoj
tak, ako ho posudzuje
vedenie strany (a tak,
ako ho sami posudzova
li na prvom aktive). Z
besedy existuje - podTa

tvrdenia účastníkov a
poriadatePov. - len jeden
přesný. stenografický zá
znam, ale ten si robili
aj odniesli "hostia” . My
sa teda musíme obmeziť
na neoficiálně súkromné
poznámky . účastníkov.’’
Článok potom uvádza
terajšie "názory” starých
komunistov, k to r í; majú
vraj len základně vzdelanie a všetcia - okrem
jednoho - sú už na dů
chodku. Vyplývá z toho,
že boli sovietskymi dóstojníkmi dodatečné "pře
svědčení’’, že sa vo svojich póvodných názoroch
"mýlili”. Ich zmatenosť
dosvědčuje napr. vyhlásenie jednoho účastníka:
"Som dušou i srdcom za
to, že sú tu vojská. Som
dušou i srdcom za Dubčeka-’’ A hněď ďalej na
to: "Dubček zabudol na
ideologická diverziu a
všetko zakrýval heslamí
o socializme s Pudskou
tvárou.”
FEI

DÁREK
K V A N O C Ů M,
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
letošní v á n o č n í číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa

Z L O B Í

VÁS

OČI?

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

O PTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBO U RN E, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 -2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

C H R ISTM A S H IL L S
10 akrů buše za $ 3.000
$ 600 D E P O S IT , $ 10 T Ý D N Ě
Veřejná cesta, nádherný výhled,
pouze 28 mil z Melbourne
Od obchodu v Ckristmas Hills jeď te
míle
směrem Yarra Glen, potom zahněte vlevo do
Osbome Rd., jeď te 1J míle, pak zahněte opět
vlevo a pokračujte 100 yardů. Najdete parcelu
č. 9.
Volejte m ajiteli: 663-3706,
nehlásí-li se: 63-4291

SV U o problémech našeho tisku v zahraničí

220 čs. časopisů v cizině
N * pořadu přednášek IV . sjezdu Společnosti pro vědy a umění ve
Washingtone koncem srpna, a počátkem září byl také diskusní panel na
námět "Problépiý a perspektivy české a slovenské {žurnalistiky v zahra
ničí”. K účasti k diskusi byli pozváni mnozí vedoucí redaktoři našeho
teku a rozhlasu. Panel organizoval a diskusi vedl redaktor V ojtěch N .
Duben, který se už řadu let zabývá studiem našeho zahraničního tisku
a pod záštitou SV U vede stálý seznam všech českých a slovenských ča
sopisů, vycházejících mimo Československo. Výsledkem jeho práce je ně
kolik uveřejněných studií českých a anglických a tři seznamy našich ča
sopisů, z nichž poslední vyšel k IV . sjezdu SVU.
Jak. předsedající úvo
dem řekl, jedním z úko
lů SVU má být pomáhat
českému a slovenskému
tisku. i rozhlasu v zahra
ničí, a studovat i řešit je 
ho problémy a tím po
máhat prodlužovat život
psaného a mluveného čes
kého i slovenského slo
va. A nejen to: jde také
o udržování a zlepšová
ní kvality naší žurnalis
tiky, případně o hledání
cest k jejím u hmotnému
zabezpečení.
Žurnalisté
a publicisté tvoří nejm é
ně 10 procent členstva
SVU, proto by bylo na
místě, kdyby SVU věno
valo alespoň deset pro
cent své činnosti žurna
listice.
V diskusi se hovořilo
o takových problémech,
jako je nedostatek do
brých redaktorů a saze
čů, ale i o tom, že náš
komerční krajanský tisk
sazečům sice platí “uni
ové” sazby, ale zato re
daktorům nezaručuje ani
existenční minimum.
Probíraly se i stížnosti
redaktorů na neochotu
mnohých schopných čle
nů SVU spolupracovat a
tím zlepšovat kvalitu na
šich novin. Mnozí členo

vé SVU posílají krajan 
ským redakcím dokonce
nepřeložená a n g 1 ic k é
zprávy o svých osobních
úspěších se žádostí, aby
si je redakce sama přelo
žila. Hovořilo se kriticky
také o nedostatečné tech
nické stránce našich no
vin, která se často zby
tečně přehlíží; dále o ja 
zykové stránce, na kte
rou by se mělo více dbát.
Mimo Československo
vychází nyní podle se
znamu V. N. Dubna na
220 nej různějších našich
časopisů v češtině a slo
venštině, a ovšem v j i 
ných jazycích. Z toho je
asi 110 českých, případ
ně československých a 85

čistě slovenských. V tom
je ovšem započtena řada
spolkových bulletinů, kte
ré' sice vycházejí pravi
delně, které však mají
jen místní význam. V
USA vychází z toho 54
českých (česko - sloven
ských) a 38 slovenských.
Mimo USA . a mimo vý
chodoevropské komunis
tické státy vychází 47
č e s k ý c h (českosloven
ských) a 20 slovenských
časopisů. V komunistic
kých zemích východní
Evropy (včetně Jugoslá
vie) vychází osm českých
a sedm slovenských časo
pisů, určených vesměs
pro tamní české a sloven
ské menšiny.

I o těchto statistických
číslech se v diskusním pa
nelu na sjezdu SVU ho
vořilo. Byl vysloven do
taz, zda tato čísla jsou
úměrná našim žurnalistic
kým silám, případně zda máme pro ně dost čtená
řů.
Z diskuse panelu vy
šel také konkrétní návrh,
týkající se organizace SV .
U. Členové panelu dopo
ručili, aby se v SVU vy
tvořila žurnalistická a pu
blicistická, sekce, která by
naše žurnalisty organi
začně sdružila a vytvo
řila tak trvalou základnu
pro konsultaci a společ
né studium všech pro
blémů, nadhozených v
diskusi.
Seznam českých a slo
venských časopisů, které
nyní vycházejí mimo Čes
koslovensko, možno ob
jednat na adrese: Czecho
slovak Society of Arts
and Sciences in Ameri
ca, Inc., 381 Park Ave.
South, Room 1121, New
York, N. Y. 10016, USA.
SVU—W

C E S T U JE T E -L I V Q U EEN SLA N D U
zastavte se na občerstvení, jídlo nebo nocleh v

Royal Hotel, Howard, Qld.
ná hlavní silnici Bruce, 190 mil severně od Brisbane,
mezi městy Maryborough a Bundaberg.
Cestujícím krajanům poskytne též ochotně všechny potřebné informace
H O SP O D SK Ý JE N D A TO LA R
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Slib

Jiřina
Zacpalová
Střechy činžáků se téměř dotýkaly těžkých mračen předčasně otupujících pražské ulice o zby
tek světla, které jim čas vyměřil. V šeru prolamovaném obdélníky osvětlených výkladů se míhali
lidé snažící se uchvátit něco z trošky nabízeného zboží, co by se hodilo za vánoční dárek. Nebyl
to ten radostný předvánoční shon, jaký jsem pamatovala z dětství. Tehdy kupující, obtěžkáni ba
líčky a uspěchaní, přece vždycky našli chvíli k radostnému pozdravu známých, s úsměvem do
vedli omluvit žduchnutí cizího nemotory. Dnes jen jedinci, sveřepě zachumlení do kabátů, chvá
tali ulicemi. Šla jsem mezi nimi, ale nevybírala nic. Spíše přemýšlela, jak a kterých věcí se zba
vím. Jako bych skládala poslední ¡mřížení.
N a jedné ze smíchovských ulic jsem se zastavila před starožitnickým krámkem. Mezi haram
pádím jsem zahlédla nevelký obrázek, na němž Se mezi kopretinami a pomněnkami blyštěla říčka
ztrácející se na obzoru v tmavých lesích. Zůstala jsem tam stát, přitisknuta ke skleněné tabuli,
překvapena nevysvětlitelným pocitem jakéhosi opojení, které ve mně obrázek probudil. Znala
jsem tu krajinu, ale nebyla jsem si jista, zda jsem kdy opravdu trhala ty klvěty nebo jen ve snu
Se brouzdala čirou vodou kreslící pěnové vlnovky na žlutavém písku.
Jakoby mi ten výklad,
klama jící hmotnou prů
hledností, bránil rozez
nat sen od skutečnosti.
Snad dotknu-li se barev,
připomene se mi louka
svou vůní, řeka se sepne
zapomenutým
mostem,
který mě dovede k poz
nání.
Rychle jsem vešla do
krámku. "Mám zájem o
ten obrázek z výkladu’’,
řekla jsem plešatému
muži, kterému z velko
obchodu růstalo dosud
neznárodněné vetešnic
tví.
"Hodnotná práce, ne
smírně cenná, jen dneš
ní poměry přinutily ma
jitele . . .”
"Nepovídejte mi ne
smysly, náhodou tomu
trochu rozumím. Bylo
-by mi ^ostatně milejší,
kdyby to byla dobrá fo 

tografie. Ale koupím je j,
řeknete-li mi, kde najdu
malíře.’’
Zaškaredil se jako
vždycky, když je zkuše
nost starých napadena
mladickou odvahou, ale
přece jen se odšoural
dovnitř krámku a přinesl
mi adresu. Nemohl si
dovolit nevydělat stov
ku, na níž jsem obrázek
usmlouvala.
Podle lístku jsem do
šla až za Sántošku, do
ulice malých rodinných
vilek, které tehdy už obývaly nejméně dvě ro
diny. Dveře mi otevřela
starší žena zabalená do
plédu. Vlasy měla neu
měle přibarvené},
ale
svraštělá tvář odpočíta
la léta přesněji než rod
ný list.
"Koupila jsem si obrá
zek, který maloval patr

Vianoce tiché
Tereza

Romanová

Róztópili sa naše sněhové zámky a striebristý ’
lesk viancičných vločiek nám v očiatíh -■
iskrí.
s
Kúzlo zimy sa prestiéra na papršlekoch melodií i
; a lahodné námi točí glóbus.
i
Ozdobíme si (vianočný stromček s fantáziou. j
Napadá nám i novou radosťou a
romantický sneh nám odpustí stratené
i
kroky, kdesi na cestách l’úbených.
'
Voňa jedličiek nám pošle svoj pozdrav a m ilú]
spomienku na spolu přežité chvíle vo
\
sviatočnom ovzduší.
'
Doprajeme si štastia, radosti, priatel’ských
°
úsmevov.
Do duší sa nám usadí jaskyňa, večňe záhadná?
čo sa vrysuje k spomienkovým hrám

záhadným.
Sklopíme zrak pri vianočnej modlitbě a čas náš i
unášá, ako v krásných snoch. Chvílú s a ;
zahl’bime do seba. Uspokojí nás myšlienka,
a pocit z vianočných sviatkov. Vyrovnaju
sa vráskavé dni.
. .'
Sviečky na stromčekoch nám zahraju svojim
svetlom tancujúcim, vianočné spevy
z detstva.
Mierorn a štastím dýchá Zem v tento tradičný?
deň.
Nech zaletí do každej mysle 1’udskej, pozdrav
od každého.
Nech celá zem je ako jedna rodina tešiaca sa
na narodenie svojho Ježíška.

ně někdo z vaší rodiný.
Ráda bych věděla, který
kout Čech to je. Víte,
mám dojem, že krajinu
znám a přece si nejsem
docela jista. No, vždyť
jistě znáte ten hlodavý
pocit, potkáte-Ii někoho,
o němž tušíte víc než
napovídá první setkání.”
Zasmála
jsem
se,
abych nějak zjemnila podivínství své žádosti, ale
žena úsměv- nevrátila.
Naopak sotva promluvi
la, výraz obličeje ještě
více zpřísněl. "Nevím
nic o žádném obrázku,
jste na špatné adrese.’’
A snažila se za mnou
přivřít dveře.
V tom se od prahu
pokoje ozval jiný hlas.
Melodický, jakousi úz
kostnou naději přiškrce
ný do šepotu. Stála tam
druhá žena, podobná té
první tvarem hlavy a
růstem těla, ale odlišná
jemností - obličeje, na
němž razítka času neby
la poopravována.
Pra
vou rukou se opírala o
světlou hůl. "Co jste ří
kala,- že nějaká krajina
je ná obrázku. Ale vždyť
přece Jaromír . . .”
Hůlka ťukotem pro
zkoumávala prostor me
zi ní a mnou, ale sestra
jí zatarasila cestu.
"N ějaký omyl, přece
vidím, že to nemůže být
Jaromírův obraz.”
Vtom se z přízemí
domku ozval ječivý Vý
křik "Soudružkóóó.’’ ■
Vidoucí sestra pustila
slepou a Vyšla na chod
bu. Rychle jsem přisko
čila k ženě: "Přijď te ve
čer, ona bude na schů
zi’ , všeptia mi do ucha.
Když jsem se později
vrátila, otevřela mi sle
pá, sotva mé kroky do
zněly. Snad na mne če
kala za dveřmi. Dříve
než jsem mohla říci své
jméno, přejela mi ští
hlými
suchými prsty
obličej. Jako třepot mo
týlích křídel zachvěly se
špičky jejích prstů na
mých očích a rtech:

"Musíte být hodná, už
váš hlas mi to prozradil
a proto jsem vás pozva
l a ’, řekla a nabídla jmi
ruku. Spolu jsme došly
do pokoje přeplněného
drobnůstkami, z nichž
každá svědčila o nějaké
veliké chvíli těch dvou
životů. Koksová kamna
se studeně černala V
koutě, na stole byly roz
loženy pozlacené papíry,
z nichž část byla splete
na do vánočních řetězů.
Prošly jsme pokojem
do další místnosti. Malá
lampa ozářila dvě lůžka
postavená do nejvzdále
nějších rohů tak, aby ani
dech spících se nemohl
promísit. Láska to jistě
nebyla, co připoutalo
jednu ženu ke druhé.
Slepá
se
zastavila:
"Máte u sebe ten obrá
zek?”
Vyndala jsem je j z ka
belky a přidržela u jejídh rukou. Ale nedot
kla se ho. "Řekněte mi,
co je na hěm vymalová
no.” Popsala jsem obrá
zek do nejmenší křivky^
do nejjemnějšího odstí
nu.,
. "Jsem si jista, že to
místo znám, ale nevím,
zda ze skutečnosti či ze
snů: vím jen, cítím, že
jsem tam byla kdysi vel
mi šťastná”, řekla jsem
spíše sobě než své spo
lečnici. T a se otočila ke
skříni stojící u protější
zdi:. "Někde nahoře je
krabice, podejte ji. a otevřete,” požádala. Když
jsem pozvedla zaprášené
víko, listy slisované ča
sem se nadmuly jako bí
lá pěna a povylezly nad
okraj, Byly to dopisy, ně
kolik črtů, dva či tři ma
lé kanvasy. Rychle jsem
je přelétla očima: " Je
úplně jasné, že můj obrázek a tyto věci malo
val týž člověk, musí být
od téhož umělce”, řekla
jsem a stoupla si blíž k
lampě.
."C o je na nich vyma
lováno?”,' zeptala se sle
pá.
(Pokr. str. 10)

Adventu je již nakrátku a zanedlouho Štědrý, den.
Sluníčko svítí, děti se 'brouzdají po mořské pláži
a v zahrádkách, kolem nichž chodím každodenně
do práce, kvetou růže a jasmíny. Trochu nezvyklá
poesie vánoc. Naši milí na druhé straně světa se
zatím choulí k teplu svých kamen a svých domovů,
aby alespoň trochu ohřáli tělo i ducha v -té dlouhé,
kruté a syrové zimě, která letos přišla už v létě a
bohužel hned tak neskončí.
Snad každý z nás sčítá ve vánočním čase svá ce
loroční plus i minus, vše, co životu ze sebe poskytl,
a co mu osud na oplátku uštědřiL Pro většinu z
nás je to letos bolestná bilance. Příliš mnoho bylo v
jednom jediném dni pošlapáno, příliš mnoho ztratili
naši blízcí, příliš těžké rány postihly naši drahou
vlast i naše srdce.
Vzpomínám na předcházející vánoce. Poslední lé
ta jsm e chodívali na půlnoční mši ke Sv. Jakubovi.
Oslavovali jsme tak nejen zrození Jezulátka, ale i
mlčenlivé demonstrovali proti moci, která pronásle
dovala naše náboženské i lidské přesvědčeni Mráz
svědil do nohou a pouliční lampy mlčenlivé osvět
lovaly otlučené omítky domů. Ja k jsm e se blížili
k chrámu, ožívaly staroměstské uličky kroky desí
tek chodců. Čekali jsm e ve sváteční náladě před
mohutnými kovovými dveřmi kostela. Už nás bylo
několik set, ti kteří se nevešli na malé prostranství
před chrámem, postávali v postranních ulicích. Zná
mí se pozdravovali a několik mladých chlapců ne
dočkavě podupávalo. Ted’ se dveře otevřou a lidé
za zvuků varhan vejdou dovnitř poklonit se jeslič
kám . . .
Dveře se neotevřely. Teprve později jsm e se do
zvěděli, že duchovní všech hlavních pražských chrá
mů dostali příkaz sloužit půlnoční mši odpoledne,
tak, aby se o tom dozvědělo co nejméně lidí. J e 
den z mnoha triků komunistické vlády . . .
Nazdařbůh jsme se pak vydali Prahou. V Týn
ském chrámiu byla tma. Před kostelem sv. Ignáce
na Karlově náměstí parkovala policejní auta. Ozbro
jená moc proti těm, kteří se chtěli pouze modlit.
V parčíku před chrámem sv. JLudmily na Vinohra
dech čekali lidé, kteří ještě doufali, že v kouzelné
švatvečerní noci nebude ani komunistický despotizmus tak krutý, aby zamezil přístup do svato
stánku.
Krátce před půlnocí přijelo několik modrých vo
zů s bílým pruhem. Jeden ze strážců socialistické
ho pořádku, ještě chlapec, se na nás hrubě o b o řil:
“Co tady koukáte?” Jděte domů!”
■ Pomalu jsme se rozcházeli. Poprašek sněhu na la
vičkách v parku roztál ve špinavé slzy. Průvodčí
v noční tram vaji seděla s hlavou v dlaních ná
svém vyvýšeném místě. Dali jsm e na pultík po še
desáti haléřích a ona zdvihla hlavu, mechanicky
proštípla lístky a znovu se nepřítomně zahleděla
někam ven do tmy. Vánoce — svátky míru! křičel
plakát na okně tramvaje.
Doma jsm e znovu rozsvítili stromeček a pustili
starou desku s vánočními koledami. Narodil se K ris
tus Pán, veselme se . . . Děti usnuly, dárky od J e 
žíška v náručí. Z růže kvítek vykvet nám, raduj
me se . . .
Takové byly naše vánoce 1967. Ty, které budeme
prožívat letos v zemi rozkvetlých růží, obklopeni
přátelskou účastí, budou jistě šťastnější. Pro naše
milé v republice však zůstanou stejné, ba těžší
než předcházející, těžší o zklamání.
A přece věříme, že na konci každé trpké cesty
přijde vykoupení. Přijde, musí p řijít natolik včas,
aby se ho dožili naši blízcí a aby rány naší vlasti
byly zaceleny dřív, než vykrvácí. Tato víra není
projevem naší slabosti, ale naopak naší síly. Síly,
která bohužel hned tak neskončí,
no pro to, aby i přo naše drahé doma byly vánoce
opravdovými svátky radosti a pokoje. M. Čechová

16. 12. 1968

HLAS

DOMOVA

ZAJEČÍ SILVESTR
Jaroslav Hašek
Zajíce s černou skvrnou na břiše (vážili si zajíci z celého revíru. Byl
to také rozumný a zkušený zajíc. Pravé legendy o něm vyprávěli zajíci
mezi sebou. Zejména ten kulhavý zajíček, který si dovedl vymyslet takové
různé hlouposti, jak prý jednou ten zkušený zajíc pokousal jednoho honce,
a že prý si kdysi počíhal na loveckého psa z bašínské hájovny. Jindy opět,
když se sešli zajíci z toho podrostu tam u kříže pod studánkou, aby si
popovídali, vykládal jim ten kulhavý, že má ten rozumný zajíc poměr
se srnkou.
"Jed n o u ,’' vmísil se larvy. Styďte se, vždyť toku a tam ho nemilo
do hovoru šedivý zajíc, jste býložravec! Sotva srdně koupala.
který se stále škrábal, tó dořekl, jezevec po
Už to nemohl vydr
poněvadž dostal od hon- něm skočil, a už bylo žet, a proto utekl. Na
ců blechy, "viděl jsem zle. Náš kamarád zadu- zimu se však vrátil, a
ho, jak se rval s jezev pal, a jezevec už, byl v jak se mu to pěkně pa
cem. Vy znáte toho ží prachu, ani si neposle náčkovalo v teplé svět
haného lotra. T o není chl, jak on za ním vřeš nici a co všecko se na
ten náš hodný jezevec těl.”
učil!
od skály. Tenhle je ten
Když ukončil, objevil
Dnes právě to pozno
od jeskyně s tou hlou se u studánky sám hr vu připomínal: "A vidí
pou mordou. Protlouká dinný zajíc.
te, přátelé, tam jsem se
se strašně nepočestně ži
Pozdravili (ho uctivě naučil také čistotě a
votem a je takový sobec a jedna taková zaječí ru hlavně jsem se stal la
ký podivín a zloděj. D ě kavice políbila mu ucti bužníkem!”
lá všem jezevcům han vě pírko.
A mluvil úplnou prav
bu. A tak ho jednou
Hrdina revíru se po
du.
Nevím, zdali to by
potkal náš kamarád. U - sadil a beze všeho začal
lo snad ctností, ale svěd
mí dost plynně jezevec- vyprávět. Znali to ůž
čilo mu to. Bylo-li pak
ky a zcela dobrácky se všichni, ale stále se jim
nectností, byla to také
ho ptal :" Ja k se máte, to líbilo. Zejm éna ona
jediná nectnost v životě
příteli, přezimovalo se zaječice mohla na něm
toho bodrého ušáka.
vám pohodlně?” Jeze nechat .světla.
V jeho vzpomínkách
vec se však do něho pus
"Tak už tomu budou
defiloval
bílý chléb, kte
til nepřátelsky: "D o to čtyři roky,” začal, "když
ho vám nic není, vy pi jsem jim utekl.” A vy rým ho krmili v zajetí.
tomce!” Náš kamarád právěl s veselou myslí A ten bílý chléb tvořil
se zarazil a řekl: "A le své vzpomínky z mládí, po celý rok předmět ho
dovolte, kdo vám dal ačkoli to bylo neveselé. voru.
právo mně zde v lese
nadávat? Vždyť chroch
táte jako černá zvěř!”
— "Kdo že chrochtá?”
— "V y chrochtáte! Vy
jste, pane jezevce, prach
sprostý zloděj. Chodíte
nám ná březové kořínky a jste tak nezpůsob
ný, že polykáte i zmije.
Viděli jsme vás, ja k jste
vybral i hnízdo čmelá
ků a slupl jste všechny

Byl březňáčkem, když
ho chytly živého děti na
poli a přinesly do vesni
ce. Tak se octl v jed
nom statku a při vroze
né inteligenci brzy se ochočil. Pak v létě tam
přijeli nějací páni z měs
ta s malou holčičkou. A
ta ho měla velice ráda,
a to byla právě pro ně
ho veliká útrapa. Vodi
la ho na provázku k po

DOPIS ŠTEFANOVI
Milý Štefane,
píši T i v plném vfedomí, že T ě můj dopis neza
stihne v zemi, kde js i mohl zůstat jako politický
uprchlík. J e to tak lepší. Mohu alespoň napsat věci,
které bych T i jinak napsat nemohl. Neslo by m i ani
tak o nebezpečí, jemuž bych T ě vystavoval, ale
spíš o jemňocit. Víš, my si tady hodně potrpíme
na osobní svobodu. Někdy to přesahuje mírů, ale
v zásadě je to dobré: Tvůj business je Tvůj busi
ness, Máš-li odvahu znovu čelit letům poddanství,
jě to Tvůj business a ne můj.
Napsal js i mně moc hezké dopisy, ale ten na
rozloučenou m ěl zůstat nenapsán. Bylo v něm příliš
mnoho sentimentu a příliš málo rozvahy. A ještě
víc nepochopení naší situace v zahraničí. Po tom,
co jsm e si řekli v minulých letech, kdy o Dubčekovi a jeho chasnícíčh nebylo ani páry, opravdu
nevím, jak js i mi mohl napsat, že letos na jaře
js i už mně chtěl pozvat do Československa. Myslil
jsem, že Ti bylo jasné, že žádný Dubček a žádný
Tito nemůže změnit nic na mé osobní pozicí a na
důvodech, proč jsem tady. V dnešním scvrklém
světě si připadám jako jeden dávný a slavný exu
lant, slavný proto, co vykonal, rozhodně slavnější
než proto, že byl exulant. B y l podroben zvláštnímu
mučení. Ve středověké Itálii se mohl dívat z jed
noho kopečku, kde byl cizinec, na jin ý kopeček,
kde by byl doma. Jm enoval se Dante a zemřel v
chudém exilu neodpuštěn a neodpouštějící. Bůhví,
že nikdo dnes neví, proč a jak se stal exulantem.

Jednou se také hádal
o jeho chuti s jedním
míšencem králíka a za
jíce, odporným švihá
kem, který se vždy
chvástal se svou kůži a
tvrdil chlubivě, že z ků
že jeho bratra byly zho
toveny střevíce, které
nosí doma paní lesní.
A tak žil náš hrdina
klidně a spokojeně, vá
žen všemi.

Byl to skutečně cha
rakterní a rozšafný za
jíc . Jeho jediným přá
ním bylo, aby ho zastře
lil, až zestárne, sám J e 
ho Jasnost kníže pán.
Ž e toto přání nebylo
splněno, na tom nese vi
nu jeden kočí, který
'právě o Silvestra vezl
do myslivny z města koš
se sladkým vínem.
Zima nebyla právě
krutá a dobře se za zim
ních nocí, kdy krvavě
svítil nad tichou kraji
nou měsíc, sedělo zají
cům z revíru. Vypravo
vali si opět o něm, o
tom jejich velkém, ro
zumném
miláčku, o
zbožňovaném zajíci s
černou skvrnou na bři
še.
A ten zajíc slídil v
okolí a dobře viděl z le
sa, jak ujíždí po silnici
onen neopatrný kočí,
který si v městě přihnul
důkladně a nyní nějak
j>odřvně držel opratě v
ruce.
Na silnici bývají pat
níky. T y jsou z kamene,
a jeden takový patník se
stal kamenem úrazu.
Zadní kolo drclo, koš s
láhvemi sladkého vína
spadl, víno ve velkých
kalužích se rozlilo. Ne
šťastný kočí se pokřižo
val, obrátil vůz a zdrce
ně se vracel do města.
A to vše viděl náš roz
šafný zajíc. Přihopsal,
čichl ke kaluži. Vonělo
to. Lízl, zkoumal a shle
dává: je to chutné a
dobré. Otočil se a už
pelášil ku shromáždišti

Jenomže on si asi myslil, že všechna ta muka touhy
a samoty byla snesitelnější než bezpředmětný ná
vrat.
Napsal js i mi, že se vracíš, protože si nedove
deš představit vánoce bez rodiny á bez přátel. Mo
hu ti na to odpovědět kolikerým způsobem. Mohu
T i říci, že znám spoustu lidí, pro něž vánoce pozby
ly význam jenom proto, že žijí v zemi, kde většina
lidí si je zařídila jako karneval — z klimatických,
sociologických i jiných důvodů. Jsou jin í lidé, kteří
ztratili víru v poslání vánoc, protože s i myslí, že
smysl vánoc je pošlapáván jedenáct á půl měsíce
v roce. Pošlapán a zapomenut. A jsou zase jiní,
pro něž vánoce znamenají buržoazní přežitek, ačko
li i oni čiti, že b y ' symbolika vánoc m ěla b ý t na
hrazena něčím novějším a lepším — Děda Mráz je
zřejmý slabomyslný výmysl této školy myšlení. Ale
pro většinu lidi jsou vánoce tradice, o které ani
netuší, jak je krátká a ja k je hluboká.
Vánoce, jak je většinou (drápeme, jsou svátky
sdružení a souručenstvL Lidé, kteří se celý rok ne
viděli, spěchají domů, aby obnovili pouta, přetrhaná časem a okolnostmi. Myslím, že to je Tvů j pří
pad, Štefane, a nemám T i to za zlé. J s i už dnes
zase doma a připraven čelit denní ranní ropuše,
kterou musíš spolknout, abys mohl prožít svátky
míru a lásky m ed svými. Kdybych mohl, udělal
bych totéž.
Jenže já nemohu. A nejsem sám, kdo nemůže.
Tohle nemá nic společného s osobní hrdostí, s po
litikou ani s náboženstvím.
Mnozí z nás by se
mohli spokojeně zařídit doma a byli by vítáni. Množí
z nás změnili své politické přesvědčení, někteří z
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NOC NA PRAHU
Jaroslav

Seifert

Noc tmavá přišla na práh teplé síně
a byla plná světel,
hvězd bylo jako dírek v okarině,
sníh vál a já s ním letěl
v duchu kams nazpět cestou rozzářenou,
a to jsou cesty klamné,
u dveří anděl, křídla na ramenou,
zazjvonil na mne.
a dítě drží paletu a flintu
ta vzpomínka mne jímá,
Na lůžku děcko. Vůní hyacintů v spánku si před očima.
Ó šťastné svátky, plné světla, mrazu
a třpytivého jíní,
teď po stopách se vracím k předobrazu,
pozoruje, co nyní
zbylo mi v rukou z čarovných těch chvílí,
bych mohl počet klásti,
života hvězdu mi snad přišpendlili
andělé nad propastí.
zajíců. Už zdaleka kři
čel: "O bjevil jsem něco
zajímavého, všichni za
mnou!” A už za ním bě
želi.
Lízali,, chutnali, dobré
to bylo. Hopsali, jásali
a za veselého hovoru na
vrátili se na . své shro
máždiště. Tak jim ten
měsíc červený připadal
rozmnožený v několike
rém vydání.
A nejvíc točil se svět
rozšafnému zajíci s čer
nou skvrnou na břiše.
Vylízal také dvě kalu
že rozlitého vína. Počal
najednou vřeštět, že mu
sí zakousnout psa v há
jovně, a již odhopkoval
vrávoravě do lesa, za
tímco ostatní za ním
vřeštěli: "Šťastné p oří
zení přejeme vám!”
A ještě ho viděli, jak

se mu pletou běhy a jak
mizí ten chlupatý rozšafa mezi stromy. Už vi
děli jen pírko a pak nic.
Nesplnilo se přání je 
ho, aby sám Jeho Ja s
nost -kníže pán ho za
střelil.
Na Nový rok na plo
tě u hájovny visela za
ječí kůže. A ta kůže na
spodní straně měla čer
nou skvrnu.
Měl to smutného S i l 
vestra statečný zajíc s
černou skvrnou na břiše.

nás už kolikrát. Někteří z nás, nábožensky cítící,
by mohli ukázat na příklad svých duchovních pas
týřů, kteří učinili jakési narovnání s dnešní vládou.
Nemohu, a nemá to mnoho společného s vánocemi
— ale snad přece.
Po celý rok jsem sledoval události v naší zemi
a došel jsem k závěru, že lidé dovedou udělat věci,
které by od nich nikdo neočekával. Většinou by
byli překvapeni, kdyby jim tohle někdo vytmavil.
Jednali tak, jak museli jednat. I Ty js i jednal, jak
js i musel. I já tak musím jednat. A proto se znovu
rozcházíme.
Ironie má vždycky přední místo v životě. Ty
jsi se vrátil k našim tradičním vánocům, do rodin
ného kruhu. Budeš mít obligátní vánoční stromek,
kaprasa, pohodu nad vánočními dárky, a jak tě
znám, o půlnoci si půjdeš zademonstrovat do koste
la na půlnoční. Všechno to bude krásné a Ty budeš
měkkosrdcatý. Kdežto já se budu muset nějak vy
pořádat se zdejšími podvrženými vánocem i Budu
podroben nepřetržité baráži předvánočních prode
jen , budu nucen čelit předvánočním slezinám, z
nichž pochází jenom holení hlavy, v mých vánocích
nebude tradic a pohody. Vánoce pro mne budou
dost nevítaná společenská událost.
Rozdíl je v to m : Ty se snažíš vybudovat své
nedotknutelné vzdušné zámky na týden v roce, kdy
vítáš Spasitele. Vánoce v cizině neznamenají snad
moc, ale cizina dovoluje, že spíš klidněji aspoň
jedenáct a půl měsíce v roce.
I když neodpuštěn, i když neodpouštějíc!
Tvůj
Mike
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HLAS

DOMOVA

Slib
(Pokrač. se str. 9)
'K ape ta řeka, tady
c h l a d í c í průzračnou
modří horký den, tady
se ztrácející ve stříbři
tém splávku, a tady ta
cesta vroubená modříny,
ano, už si vzpomínám” ,
vykřikla jsem v radost
ném poznání, "cesta ved
la mírně do kopce a na
jednou se zlomila do
hlubokého údolí.’’
"Tak ja k o se někdy
píseň zlomí v pláč”, řeklá tiše žena a napřáhla
ruce k obrazům. "Jsou
tam také dopisy, viďte?
Přečtěte mi některé”, za
prášila. Opatrně jsem
vyňala tuhé listy popsa
né krásnými tahy. Ale
opatrnost byla zbytečná,
nebyly křéhké, jen desít
ku let staré a snad nikdy
nečtené. Zadívala jsem
se do řádků:
"Našel jsem krásný
kout země, našel jsem
svůj klid i mír. Proč jen
tu nemůžeš být se mnou.
Spolu bychom si nechali
ovíjet nohy tou zápla
vou květů, v tichu na
slouchali hudbě řeky, za
nocí Znovu našli svou
lásku.”
Nedočetla jsem. Křeh
ká slova, křehká jako
láska a krása sama, mne
vrátila vědomí jako v
pohádkách polibek pro
bouzí princezny. Pozna
la jsem, že to bylo místo,
kde jseín byla jednou s
matkou, naposledy nežli
se vytratila z mého živo
ta. Bylo to dávno, kdesi
na pomezí dětské fanta
zie a schopnosti vzpomí
nání, jen pocit zůstal v
hlubině podvědomí, aby
še najednou vynořil s obrazem krajiny.
"Píše
tam stále jen o řece, ne
ní někde zmínka o něja
ké ženě? Dobře to pro
hlédněte,
nenajdete-li
portrét nějaké ženy”,
nedočkavě mě vyrušila
slepá. Rychle jsem pře
běhlá
zbytek- dopisů,
znovu se zadívala na
malby.
"N e, píše a kreslí jen
řeku. Musel si ji velmi
zamilovat, V ní asi našel

svou milenku. Ostatně
je to překrásná říčka...7’
"Uložte to zpět", po
žádala mě hlasem ztíže
ným slzami.

jsem se stala obětí sobeckosti a závisti vlastní
sestry. Nedostatek lásky
si chtěla vynahradit bo
hatstvím;
Čekala, že
brzy zemřu a bála se, že
by můj majetek připadl
Jaromírovi. Lží zadusila
lásku, tak jako hedvábná
šňůra dovede přerušit
život/’

které chystají sobě i
zemi.”
"M áte pravdu. Ja k je
to obdobné, i mě vlastní
sestra
obelhávala. A
dnes nemá nic z bohat
ství, pro které tolik zhře
šila. Jsm e na tom tak
špatněl, že se odvážila
dokonce i Jaromírův obraz dát do prodeje.
Všechno je tak pomíje
jící.”
Hůlka vypadla z roztřeseriých rukou, které
se vztáhly ke mně. N a
klonila jsem se a vložila
hlavu mezi ženiny dla
ně. Voněly po heřmán
ku.
"Všechno je tak po
míjející, jen láska do
vede být stálá a krásná.
Nenajdete-li tam v dálce
nic než lásku muže či
dítěte, střežte si ji, opatrujte ji. Protože bez
lásky není život ničím
než obtížným břemenem,
zvadlou
květinou
zvlášť život ženy.”
Zvedla jsem bůl a po
dala ji ženě. Útlý dře
věný váleček zaplašil
chiméry z šerého poko
je a vrátil nás skuteč
nosti. Pro ženu byl po
jítkem se světem a nině
připomenul, jak málo
času mí zbývá. Vždyť
je přece hůl symbolem
poutníků. Na rozlouče
nou jsem slíbila:
"Á ť se octnu kdeko
liv, o každých vánocích
si na vás vzpomenu.
Když jsem vyšla do
ulice,
záplava i bílých
vloček se snášela k ze
mi jako jemná mušelínová opona.

16. 12. 1968

České vánoce
Karel

Šikt a n c

Zas vánoce jdou zemí mou . . .
Do hnízd a na roubení ;věží,
kde ptáci dávno nedřímou,
z šedivých oblak lehce sněží.

Vrátily jsme sé do
prvního pokoje. Má zá
hada byla vyřešena, ale
Na místo hvězdy betlémské
cítila jsem, že řeka je
planou jen hvězdy nad domovem
nějak spjata i s životem
ohníčky známými
druíhé ženy. Neodvážila
a lidé z lásky pozemské
jsem se ptát. J e jí utrpení
Žena se rozplakala.
se vyznávají prostým slovem
bylo však asi příliš dlou Bylo to tísnivé vidět ka
tam dole pod nimi.
hé a tíživé, takže se zpo nout slzy z mrtvých ocíV noci voňavé po jehličí
vídala sama:
Podala jsem jí obrázek.
■
a
vroucností všech srdcí svaté,
"Nechte si je j, já už ho
"M ůj manžel byl uvzpomínky
v dětských srdcích klíčí.
nepotřebuji. Stejně od
měiec. To vadilo mé
Vy, táto- s mámou, šťastni vzpomínáte . . .
jíždím. Pochybuji, že se
měšťanské rodině, hlav
kdy vrátím k řece nebo
Když první slzou s první svíčky
ně mé sestře, která by
do Prahy.”
skane
vosk v teplých světnicích,
mne byla ráda viděla
rozkvetou
sněhy do bledulí
Bylo
v
tom
cosi
zba
provdanou za počestné
a děti horké na lících
běle
odvážného-svěřit
se
ho úřediníka. Ale ja J a 
se skloní s písní nad jesličky . . .
romíra milovala a ne ženě, která zná jen křiv
Bud’ pokoj lidem s dobrou vůli.
chtěla se ho vzdát. Když ku mých úst a prohlu
beň
očí,
s
plány
k
útěku
se však klování mé ses
try stalo, nesnesitelné, do ciziny.
Žena zakývala odmí
rozhodl se Jaromír, že
odejdeme. Odešel však tavě hlavou: "Ani já je j
nakonec sám. Já v po nepotřebují. Dala jste
Veselé v án oce a
sledním okamžiku pod mi mnohem víc - radost
úspěšný, radostný rok 1969
lehla .rodinným poutům, a uspokojení, i když propřeje všem svým zákazníkům
vyměnila lásku za po míšené pozdní lítostí.
hodlí.
Dlouho jsem o Pozdě ale jistě jsem po
J aromírovi
neslylšela. znala, že Jarom ír mě ne
Electrical. Contractor
Mezitím jsem onemocně oklamal, že miloval jen
752 Warigal Road, Chadstone, Vic,
mne
a
to
je
pro
ženu
la tyfem a oslepla. V ne
Telefon 569 - 8547
moci mi sestra přinesla veliký dar/’ Pak se po
několik dopisů a obráz otočila ke mně: "Svody
ků, které prý Jaromír horizontů, klamné pře
poslal. Do dneška jsem ludy úspěchů . . ? ”
nemohla pochopit, proč
"N e, ne. proto neod
V ŠE M ZN Á M ÝM A P Ř ÍZ N IV C Ů M
mne jimi týrala, už stej cházím” , rychle jsem ji
přejeme
ně utýranou neštěstím. přerušila. "Spíše z hr
PŘÍJEM
N É VÁNOCE
Proč mi předčítala listy, dostí. Nesnesu být ohlu
A HODNĚ ZDARU V NOVEM ROCE
opěvující milenku, kte pována šálivými sliby,
rou kdesi Jaromír našel utíkám před lidmi raně
A. K O L R O S
S CH OTÍ
náhradou, popisovala o- nými
kontinentální krejčovství
slepotou,
jimž
brazy ženy, kterou prý vlastní bratři namlouvají
38 Mills Street, ALBERT PARK, VIC
všude maloval.” Slepá klamné lži. Nechci se
Telefon 69-3668
se na chvíli odmlčela, a dožít zklamání a útrap,
pak pokračovala: "A já
tomu všemu věřila. Co
jiného mi také zbývalo,
když jsem se nemohla
Autorem je československý spisovatel v Praze
spolehnout na vlastní
Ta zahradní čtvrť, ve které jsem vyrůstal a bez vého nebyl čas, nenavštívil jsem přece svůj byt
smysly. Tolik jsem věři mála čtyřicet roků bydlel, ta malá předměstská vi proto, abych v něm. uklízel, přišel jsem domů, abych
la své sestře, že když se lová čtvrť na okraji Prahy se onoho srpnového po si napsal na stroji smuteční projev a jak se patří
se vyparádil na funus, který je podle parte_ stano
jednoho dne Jarom ír ledne tvářila tak lhostejně, že jsem se za ni až sty ven na půldruhou hodinu odpolední a který tedy
děl. š e l jsem pomalu a unaveně, krok za krokem
objevil, vyhnala jsem jsem se ubíral ulicí a byl jsem zahořklý i vůči ní, začíná za hodinu; ’ nicméně mi nebylo proti'm ysli,
ho. Až do dneška jsem ačkoli bývaly doby, kdy jsem -p ro ni neměl jmen že mě něco podobného napadlo. Naopak mě to potě
musela věřit, že mě vlast dost .něžných, ačkoli bývala mým Beal Streetem; šilo.'Potěšil mě motiv toho pošetilého, bezděčného
nápádu! Potěšilo mě, že jsem až do hlubokého pod
ně
nikdy
nemiloval, neboť je jí vozovka nebyla zborcená tanky, nýbrž vi vědomí .prostoupen občanským příkazem dne: Igno
nou dvacetileté netečnosti,a šlendriánu, fasády je 
mohl-li si tak' lehce na jích . Ťdl. a činžáků byly omšelé, -apršalé a otlučené, ruj vetřelce! Tvař se, jakoby tu nebyli! Nedej se
jít za mne náhradu. T e nikoli rozstřílené, a těch pár .nápisů “ídite domoj” jim i vyvést z míry a nedopusť, abý byl čímkoli a
prve dnes jste mi vy po a “Moskva 1800 km.”,, těch pár nápisů, vyvedenýcn kdekoli lad. a řád všeho, co a ť ' skrze tvé myšlení,
ať skrze , tvé konání .souvisí s životem tvým i tv é
mohla najít pravdu. Že v azbuce, spíš popuzovalo svou jakoby okázalou, ho národa!

GREEN GABLES CHALET
Warburton
Z D EN A P O SP ÍŠIL O V Á 8C FR A N TA KŮRKA
SRDEČNĚ P Ř E JÍ
■VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
PŘÍJEM NÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ZDARU
DO NOVÉHO ROKU
Telefon : Wanburton 66 - 2077

V. JÍLEK

Poslední sbohem

alibistickou dokonalostí. Za celou cestu od tramva
je k svému- domovu jsem potkal všeho všudy tři
čtyři lidi a každému z nich jsem už z dálky pod.vědomě ohledával levou klopu. Všichni j e š t ě - v
šestý den okupace - měli trikolpru, dokonce i-pan
Kasta. A to mě trošku s mou čtvrtí usmířilo, což
by pochopil’pouze ten, kdo ví, co je pan Kasta zač.
Potkal jsem ho s přišpendlenou triko.lorou zrovna
-před naším .domem a řekl mi “N-a-z-d-a-r
což
mi vzalo dech. Ale nanejspíš mě přece jen zadýcha
ly naše schody, protože když jsem se se svém. podkrov
ním bytě trochu vydýchal, vrátila . se mi původní
.nálada; A ta byla .pohřební.
B yt byl ve stejném nepořádku, v .jakém jsem, je j
minulý čtvrtek opustil. Mechanicky jsem šel k oknu,
abych vyvětral pětidenní zátuchlinu. -Pak . mě na
padlo, že bych snad měl přece jen trochu poklidit.
Toť se ví, že mě to jenom napadlo. Na něco tako

■ A pak, sám sebou potěšen a snad trochu i do
jat, jsem usedl za psací stůl, vytáhl ze stařičké m a 
šiny dopis rozepsaný den před invazí, zasunul, jsem
pod. válec čistý list a začal psát sm uteční. projev.
Nikdy jsem . nic podobného- nepsal, n ikd y. mě ani
ve snu. nenapadlo, že kdy budu mluvit na-pohřbu,
natož že se této veskrze problematické pocty budu
sám domáhat, aniž mě o ni kdo požádal, a- přesto
přese všecko jsem psal takřka bez rozvažování,
takřka bez překlepu, jako bych si pouze vybavoval
a v písemnou závaznost proměňoval slova a věty,
jejichž , významové a slovosledné - uspořádání nosím
odedávna v hlavě. Chyběly dvě . minuty do jedné
hodiny, když jsem byl hotov. Rychle jsem se pře
vlékl do černých šatů, připevnil na jejich klopu
trikoloru s kouskem černého organtýnu, chvilku vy
bíral co možná nejméně pomačkanou černou kra-
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Tony Richardson : Útok lehké brigády. Film 1968

Vrchlický by dodal titul

Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že to byl Vrchlický, který první
přeložil Tennysonovy nesmrtelné iverše do češtiny. Verše o údolí smrti,
do něhož vjelo šest set jezdců, aby pokryli sebe a impérium, jemuž slou
žili,, krvavou a zbytečnou slávou. Tennyson patrně zamýšlel zcela vážně
oslavit válečnou episodu, jež dnes platí za kabinetní ukázku neschopnosti,
neumění, korupce a nepochopení na válečném poli. Režisér Tony Richard
son (tvůrce "Torna Jonese” ) udělal z daného tématu daleko víc 'než je
nom jednu z menších válečných katastrof. Jeho film je obžalobou vikto
riánské Anglie, jejího třídního systému, její povrchní respektability, její
ho .povrchního přístupu k měnícím Se sociálním problémům. Richardsonův film o tragické episodě v krymské válce by opravdu potřeboval bás
níka, aby srovnal legendu se skutečností. To, co Tennyson oslavoval ve
svých verších, nemělo nic společného s tragedií, která se udála v krymské
válce, o níž vlastně nikdo nevěděl, jak začala, proč byla vybojována a jak
skončila. Mladý poslanec Benjamin Disraeli jenom poznamenal, že se mu
zdá, že krymská válka je vedena proto, aby křesťané byli ochráněni před
osvobozením z tureckého jha, o nějž se pokoušeli křesťanští Rusové. Dis
raeli ovšem žertoval. Krymská válka byla vedena jenom proto, aby ruské
loďstvo nemohlo proniknout přes Dardanely do Středozemního moře, věc,
která se Rusům podařila teprve o sto let později.
Richardsonův film u- britské armádě proto, že možná přespříliš zdůraz
kazuje důmyslným způ vévoda z Wellingtonu, ňuje dokumentované unapoleonských dálosti, jež se přihodily
sobem, jak vlastně do veterán
šlo k slavným pyrťhic- válek, se držel svých za útoku lehké brigády.
kým vítězstvím britských zkušeností až do roku Úloha kapitána Nolana,
zbraní v druhé polovině 1852, kdy milosrdně důstojníka, který přinesl
a který možná špatně vy
devatenáctého století.
zemřel.
V době krymské vál ložil osudný rozkaz, jc
Britští vojáci platili za
vyvrhele, za psance ma ky, pouhé dva roky od určitě předimenzována.
teřské země, a jako ta smrti vévody z W elling
Ale přesto jeho hrdin
koví byli po staletí vy tonu, stála britská armá ská smrt n a ' "poli slá
užíváni aristokratickými da na Krymu proti rus vy”, ja k se říkalo, od
plukovníky a genérály ké armádě, která - soudě povídá historickým zápi
podle výsledku - musila sům.
Matky Anglie.
To bylo asi nezbytné,
V Richardsonově fil být ještě horší.
Musilo to být všech když film měl mít svoji
mu představují starou
generaci velících důstoj no velice zmatené. Lord dramatickou gradaci.
A le víme, že úloha
níků lidé, kteří se dosta Raglan, velitel britského
li k velení, protože měli kontingentu (který měl britské kavalerie v krym
peníze. Krymská válka za spojence Francouze a ské válce byla od začát
byla v polovině devate Turky) často mluvil o ku ovlivněna rozhodnu
náctého století, a teh Francouzích, když mínil tím "seshora’’, že brit
ští huláni á dragouni a
dy ’bylo velení armády nepřátelské Rusy.
Ldrd Lucani, velitel husaři měli být považo
svěřeno lidem, k t e ř í
měli tolik peněz nazbyt, britského jezdectva, byl váni za výstavní kusy
že si mohli koupit veli švagr lorda Cardigana, spíš než válečný mate
telství pluku. Toto bylo s nímž nepromluvil přá riál.
V tom se zdá, že by
známo jako "koupě’’, a telské slovo po třicet let.
Richardsonův
f i l m la přehodnocena úloha
bylo to dodržováno v
vatu a nakonec jsem si šel přeleštit své nej lepší
černé boty, když se otevřeným oknem začalo k
mému sluchu vkrádat vzdálepé řinčení pancéřů.
Tak přece jen jezdí i sem, řekl jsem si provinile,
přece jen ta moje zatracená šosáciká čtvrt jich ne
byla tak docela ušetřena. . . A místo aby mě blíz
kost ofoměnců naplnila úzkostí, odcházel jsem jim
vstříc s pocitem uspokojení.
Hlavní ulice už nebyla zdaleka tak liduprázdná
jako před třičtvrtihodinoui Cestou ke hřbitovu jsem
potkával hloučky mladších i starších, co chvíli mě
předjel náklaďák, plně obsazený chlapci a děvčaty,
nad jejichž skloněnými hlavami se zmítal trojbarevný prapor zastřený flórem, a všichni, všichm
měli namířeno tam, kam já. Když jsem se blížil
k poště, dohonily mě dva obrněné transportéry, oba
obsypané po zuby ozbrojenými vojáky v přilbách a
v maskovacích kombinézách. Jedno z vozidel zasta
vilo. T ři automatčíci, kteří z něho seskočili, se ro
zeběhli přes široký chodník, tvořící jakýsi mozaiko
vý ryneček před naším poštovním úřadem. Běželi
v pružném předklonu, samopaly připravené k pal
bě, jako by dostali rozkaz vzít poštu ztečí. Pozo
roval jsem jejich počínání z necelých dvaceti kroků,
takže jsem jim , přesně řečen o dvěma z nich, dobře
viděl do obličeje. A asi proto mě ten šturm nikoli
vyděsil, nýbrž naplnil pohrdavým veselím, protože
je jic h tváře, pubertálně vyjevené tvářičky stepních
polobarbarů, nenesly ani stopy oné soustředěné syn
tézy hrůzy a odhodlání, strachu a současně vůle
strach překonat, toho neodmyslitelného výrazu tvá
ří těch, kdož se chtěj nechtěj řítí v ústrety prav
děpodobné smrti.
Před staženou roletou poštovního úřadu zastavili
stejně prudce, jako několik vteřin předtím vyrazili,
a jeden z nich začal pečlivě slouipávat ceduli s ná

lorda Cardigana, velite
le lehké brigády, jež by
la zbůhdarma obětována
v masivním útoku proti
ještě masivnějším rus
kým bateriím, v útoku
proti pozicím, jež vrch
ní velení nikdy nehod
lalo dobýt.
Lord Cardigan byl osobně nechutný, zpupný
a nezvyklý případ bo
hatce, ale ve srovnání s
jinými britskými "šlech
tici” té doby nebyl tak
nejhorší.
Trevor Howard jako
Cardigan dává své roli
všechnu aroganci a neci
telnost
viktoriánského
aristokrata, osobně sta
tečného a sociálně neci
telného.
Jeh o jediná milostná
scéna s Jiil Bennettovou
bude asi platit za nejvíc
obveselující po dlouhou
dobu. A to znamená ně
co v době, kdy milostné
scény ponechávají cenzo
ra chladnějším a chlad
nějším.
David Hemmings a
Vanessa Redigrave byli
zřejmě našroubováni ja 
ko milenecký pár do fil
mu, který to vůbec ne
potřeboval.
Harry Andrews (jako
lord Lucan) a John
Gielgud (lord Raglan)
podávají
přesvědčivě
portréty britských gene
rálů, jimž válka byla cizejší než kriketí
Filmovým fanouškům
bychom chtěli jenom
zdůraznit, že titul pro
tento film by měl vy

pisem DNES PO CELÝ DEN ZAV&ENO. Druhý
vytáhl z kapsy krabičku sirek a strženou ceduli cár
po cáru podpaloval. Na třetího se nedostalo, ale
bylo na něm vidět, jak strašně .rád by i on svůj
útok něčím dovršil a dal mu tak aspoň nějaký
smysl, a poznal jsem na něm, že je rozhodnut uči
nit tak stůj co stůj, protože se otáčel jako holub
n.a báni, hledaje ve svém okoli cokoli, na čem by
se mohl odškodnit. Až mu konečně padla do oka
postarší paní, kterou příjezd transportéru zaskočil
na samém nároží. Držela v ruce velkou starou ná
kupní tašku a zdálo se mi, podle držení hlavy a
ironicky sevřených rtů, že stejně jako já i ona po
ciťuje spíš zlomyslné zadostiučiněni než děs. Mladý
voják, seržant, k n í přirázoval a ukázal hlavní sa
mopalu, jehož závěr předtím s výhružným cvaknu
tím natáhl, na nákupní tašku. Paní ji klidně posta
vila před sebe na zem a vyzývavě čekala, co se
bude dít. Seržant k n í cosi nesrozumitelného bre
bentil, ale ona stála jako ten solný sloup a je ji rty
byly sevřeny ještě ironičtěji. Voják se otočil, sa
mopal namířen na svou protivnici, cosi vykřikl a
levicí zamával, asi tak jako jsem já jako kluk mávával při bitvě s Cihelňáky na své kamarády, bylli jsem v úzkých a chtěl-li jsem přivolat posilu.
Okamžitě se od transportéru přihnali tři další rudoarmějci a milou paní obstoupili. Teprve potom,
když si j í byl jist, teprve potom si ten, kdo posilu
přivolal, troufl pověsit samopal kolem krku, leda
bylým pohybem je j zajistil, sehnul se k nákupní
tašce a začal ji zevrubně prohledávat. Vytáhl z ní
nejdříve ošoupanou vyrudlou peněženku, otevřel ji,
nahlédl do ní a pak jí jedním škubnutím palce a
ukazováku obrátil na ruby a po chodníku se s fa
lešným inflačním cinkotem rozkutálelo pár drob
ných. Pak se jeho ruce ponořily do vnitra odřené
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myslit básník. Tony Ri
chardson tu vytvořil no
vé dílo pod titulem, kte
rý svádí lid.
Míň než třetina toho
to filmu se zabývá sku
tečným útokem lehké
brigády.
Dvě třetiny
jsou
sociální kritikou
tehdejších poměrů.
Jestli hodlal Richard
son stvořit pod pláští
kem filmového "epiku’’
protiválečný film, poda

řilo se mu to dokonale.
Nahý realism scén re
krutování, výcviku, tres
tání
rekrutů
předčí
všechno, co jsme viděli
předtím.
' Pokud jde o samotný
útok lehké brigády a je 
ho výsledek, tu opravdu
dosáhl Richardson bás
nické vise.
I překladatel Vrchlic
ký by měl potíž s Tennysonovým textem.
jun

brašny, chvilku tam šátraly a nakonec vítězoslavně
vynesly na světlo boží dva listy starého Rudého
Práva, kterými byla kabela vyložena. Pak provedl
zápalnou oběť a spolu s ostatními svými soudruhy
ve zbrani se stáhl do výchozích pozic. Nasedli, odhrčeli a život kolem pošty šel opět dál, šel ke hřbi
tovu.
Všichni jsme směřovali ke hřbitovu, i ta postarší
paní, a ja k jsm e se k cíli své pouti blížili, jak nás
bylo víc a víc, ja k jsm e se, známí i neznámí, slo
vem, pokývnutím či pouhým pohledem navzájem
pozdravovali, očividně v'každém z nás sílilo vě
domi, že já znamená dnes my a že jsme silní svou
vespolností a že i v té naší čtvrti jsme si najednou
všichni blízcí a máme se všichni rádi, a to všech
no jenom proto, že ten chlapec, se kterým se jdeme
rozloučit a kterého za živa pouze málokdo z nás
znal, že ten chlapec, ten zavražděný chlapec umřel
nám všem.
Hřbitovní branka byla z dálky podobná hrdlu
trychtýře, do něhož pozvolna, zrnko po zrnku, pro
padávaly černé kuličky velkého lidského hroznu
bolesti. Nechtěl jsem se drát kupředu, nechtěl jsem
ani sobě ani druhým připadat jako Pan Důležitý,
a tak jsem se nechal tím proudem bezejmenné po
spolitosti vnést až na hřbitov, a nakonec jsem
uvízl před dokořán otevřenými dveřmi kostelíka.
Asi to byl ten můj dokonalý hluboký smutek, asi to
byly ty mé černé šaty, které mí uvolnily cestu až
do první řady, protože jsem se tam zničeho nic
ocitl, aniž mě byl byť jednou jedinkrát obešel trap
ný pocit,- že o to snad stojím, neřku-li dokonce usi
luji. Stál jsem najednou v jakémsi přirozeném špa
líru ,1přirozeném, protože nikým předem nezorganisovaném, přirozeném a proto m onum entálním .
(Pokračování na straně 12)
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John Hughes : Sukarnův konec (The End of Sukarno). Angus & Robertson Většinou byli chyceni v
v pyžamech, a byli buď
to odstřeleni na místě
(ti šťastnější), nebo vy
Po dvaceti letech indonéské somostatnosti se přihodilo této krásné a dáni orgii mučení Sva
zajímané zemi osvobození v nečekané formě. John Hughes to nejlépe shr zu kom .antických dí
nul v podtitulu knihy: Puč, který se nezdařil, a čistka, která se vymkla vek.
z ruky. Suché historické skutečnosti říkají, že po dvaceti letech SukarN e j konzervativnější
nova dlktátórství nastala situace, ve které mocenské síly musily rozhod
zprávy o smrti těchto
nout, kdo bude vládnout Indonésii. Bude to komunistická Čína prostřed
indonéských
generálů
nictvím Komunistické strany Indonésie, nebo to budou Indonésané, kteří
říkájí, že ti, kteří byli
budou rozhodovat o osudu země?
dovezení živí, byli ubiti
Jak se událostí vyvi jež nikdy nemohla vyře ní se otázka, proč byl k smrti komunistickými
nuly, indonéská armáda šit, pokud by nechala Sukarno tak dlouho še dívkami. I ty nejkonzer
stranu třen Suhartovým reži vativnější zprávy říkají,
byla rozhodujícím čini Komunistickou
telem. Puč, plánovaný z Číny rozhodovat o je jí mem.
že těmto něšťastným ge
Spoustě lidí se zdá,
Pekingu a tlumočený zahraniční politice.
nerálům byly nejprve
Joh n Hughes dokazu že to je orientální způ- . vyloupány oči.
Komunistickou, stranou
Indonésie jako noc dlou je zcela zřejmě, že puč sob, jak pomučit odsou
Generál Suharto nebyl
hých nožů, se nezdařil. naplánovaný Komunis zence. Hughes dává ra
na
listině. Jeden z jeho
cionální
a
vůbec
neorientickou
stranou
Indoné
Čistka, již potom tole
podřízených důstojníků
rovala generálská junta, sie byl předčasně prove tální odpověď.
Sukarnův případ byl byl jedním z pučistů. Ze
den jejím i členy uvnitř
byla ještě krvavější.
velmi
delikátní, neboť zpráv, jež měl k dispo
Základní situace byla ozbrojených sil.
Z Hughesova líčení je šlo o reakci indonéských zici, musil vědět jako .ve
tato: hospodářská pozi
ce Indonésie byla pros také zřejmé, že pekinští komunistů. A ti měli a lící důstojník, že se při
tě ve psí, Sukarnó se komunisté by byli bý mají mocné slovo v Pe pravuje puč Komunistic
ké strany Indonésie. Ze
hodlal stát vůdcem blo vali dali přednost odlo kingu.
Hughes srovnává čísla známých okolností nám
ku bývalých koloniál žení převratu na pozděj
o krvavé lázni, k níž do musí být jasné, že ge
ních států s pomocí Pe ší dobu.
Indonésfcý puč byl po šlo po Sukarnově pádu, nerál Suharto. je odpo
kingu a všemožně pod
poroval politickou čin kus převzetí vojenské a a přichází k názoru, že vědný nepřítel dr. Snnost Komunistické stra politické moci. Málokdo jenom malé procento ko karna. A přesto nic ne
ny Indonésie. V Indoné může pochybovat o tom, munistů bylo zavraždě udělal v osudné noci.
Komunistický puč měl
sii vyrůstali Huká, Gi že Sukarno a jeho za no po Sukarnově pádu.
Suhartův problém byl bohužel krvavou ode
ganti, mezinárodní ho hraniční ministr Subandtely jako na Manhatta rio měli, v puči prsty. ve způsobu, jak odsu- zvu. Zprávy o počtu onu, zatímco zbytek země Pokud Se dá zjistit, Su karnovat Indonésii, aniž bětí čistky, která násle
byl pokryt chudobou a karno věděl, že letecká by Sukarno sám musil dovala, se liší a to i v
inflací. Z e Sukarna se základna v Halimu by být obětován čistce, vy statisících,
stal
nezodpovědnější la střediskem pučistů. šetřování a soudu.
Indonéská válka skon
Mussolini a bezohled J e prokázáno, že alespoň
Jestli
Hughes
má čila po míru s Malajsií.
nější Nasser.
na čas tam byl, než se pravdu, bude to velmi Generál Suharto dal sou
Píšeme-lí o osvoboze dal převázt do svého sí napínavý dostih mezi hlas k vyjednávání a Aní po dvaceti letech, má delního paláce. Jin á ver Sukarnem, stojícím v la dam Malík, jeho zahra
me na mysli především se praví, že Sukarno vici obžalovaných, a je  niční ministr, pak udě
přirozenou smrti. lal, co bylo možné.
osvobození od diktatury. ztrávil alespoň část osud ho
Jinak armáda, zosobně né noci "dlouhých no Zdá se, že politické dů
Indonésie byla po dva
ná generálem Suhartém, žů’ v bytě jedné ze vody zachrání Sukarna ceti letech diktátu osvo
je vládnoucí silou v In  svých žen.
před nebezpečím lavice bozena od diktátora,
donésii.
Když si přečtete Hug- obžalovaných.
který smrděl Pekingem.
Dneska čelí Indonésie hesovu knihu (a Hughes
Generálská junta je v Joh n
Hughes zřejmě
sociálním a hospodář by měl vědět, o čem mlu Hughesových zkoumá věří, že diktát jednoho
ským problémům. Za ví, když získal Pullitze- ních nevinná. Povraždě člověka nebude vystří
Sukamova režimu čelila rovu cenu za zpravodaj ní generálové zřejmě ne dán . diktátem vojenské
mocenským problémům, ství z indonésie), vyjas měli tušení, co se chystá. kamarily.
- 'r> -

Osvobození po 2 0 letech

Přesvědčte se, zda mají všichni členové
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoli
může mít tuberkulózu — můžete být je 
jím nosičem a přenést ji na jiné. Je zvlášť
důležité, aby se starší členové rodiny
podrobili tomuto rychlému, jednoduché
mu zjištění. T . B. se dá léčit snadno a
rychle. V případě potřeby delšího léčení
se vyplácí živitelům rodin státní pense.
Roentgenování je zdarma. Obdržíte zprá
vu, kdy bude roentgen prováděn ve va
šem okolí. Nebo můžete zajít kdykoli do
Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Meh
bourne-City, telefon 63-4191.

The Victorian Tuberculosis Association
Lonsdale Street, Melbourne, 3000.

TB509

POSLEDNÍ SBOHEM
(Pokračování se strany 11)
Z hlouibi kostela duněly varhany, chlapec v pio
nýrském, stojící po mé levici, i skautík vpravo ode
mne stáli ve ztrnulém pozoru, ačkoli varhaník te
prve přeludová!, a já ob chvíli vycítil pokradmý
pohled, kterým na mě tu a tam .někdo z mlčícího
zástupu ulpěl. Byl jsem ale obrněn opravdovostí a
ta k . mi tato předpokladaieiná zvědavost nevadila,
protože jsem ji v ten čas u nikoho nepředpokládal.
Varhany přešly do pianissima a z. kostela zaznělo
“Otče náš, jenž js i na nebesích” a já se přistihl,
žě je j má ústa rovněž klopýtávě artikulují. A pak
vynášely rakev zahalenou vlajkou a všichni jsme
ztuhli a začali zpívat hymny. Spustil se drobný déšť
a já doopravdy nevím, zdali to první, co jsem si
kapesníkem setřel, byla slza nebo krůpěj shůry.
Pak jsme se zvolna řadili v průvod a- brali jsme
se k čekajícímu hrobu.
Nejdříve mluvil pán farář a já se zprvu trochu
bál, aby nemluvil s tou profesionální velebností,
jak to i ti nejinteligentnější kněží mívají ve zvyku
a jak to asi ahi jinak nejde, musí-li takových řečí
pronést sta a sta, protože i to patří k výkonu je 
jich . povolání. Ale on mluvil prostě a důstojně,
přesně tak, jak vyžadoval přítomný okamžik, a
nebylo na tom vlastně vůbec nic divného či mimo
řádného, protože i on tu tentokrát mluvil pře
devším jako syn své země a teprve potom jako
služebník Boží. A po- panu faráři mluvilo několik
představitelů mládežnických organisací, Svazu čes

koslovenské mládeže a Pionýra, a já se až od nich
dozvěděl, že ten, koho jsm e přišli doprovodit na
poslední cestě, byl zasloužilým pionýrským vedou
cím. Arcipříklád kontrarevolucionáře, blesklo mi hla
vou; . a teprve teď mi svitlo, proč1 se zrovna tenhle
pohřeb koná za vojenské asistence, neboť, a ťo
jsem zapomněl říct, oba obrněné transportéry pře
rušily úderem půl druhé své nesmyslné pendlování
a odjely před hřbitov, kde na nás čekají.
Předposledním řečníkem byl předseda Obvodhího
národního výboru a i on byl nadmíru přirozený,
áni.jem u se do řeči nepřipletl jediný funkcionářský
schůzovní slogan. A. to bylo že všeho, néjpodivuhodhější. A pak jako poslední jsem přišel na řa
du já :
'
-“Neznal jsi mě, zavražděný Milane Kadleci, aniž
já znal Tebe; neznám se ani s Tvými hořem navští
venými rodiči. Nadto mi, žel Bohu, nebylo dopřáno
útěchy bohabojných, milostiplné víry. Jakým prá
vem, ptám se sebe sama, jakým právem tedy, ne
znám a nepozván, jakým že právem T i přicházím
dát, chlapče, své poslední sbohem? A zejména, pak
ještě do těqřito míst, jejichž důstojný poklid, častu
jíc í osiřelé ovečky útěšnými poselstvími z výsost
ných sfér, je nám, bezvěrcům, odepřen? — Snad
.právem, vlastně bezprávím, samozvance? Ó ne, sto
krát ne! Vždyť samozvancem nebyl ani onen nešťast
ný, ačli ne ještě nešťastnější, protože nevědomý
mladý střelec přišedší bůhvíodkud. Skuteční, to jest
vědomí samozvanci odjakživa přicházívali a dopo
savad přicházívají toliko skrze své maně poslušné
poddané, sami po šakalím vyčkávajíce v ponurém
pozadí ná udolanou kořist.
Neznali jsme se spolu, Milane, a'přesto jsem při

šel. A kdyby se mne zde kdokoli zeptal, jakýmže
tedy právem se tu nyní s Tebou loučím, odpovím;
právem oné anonymní, horoucí jednoty, která, .ústa-,
véna v letošním dusném červenci, došla svého tra
gicky monumentálního dovršení, právě v onen pozd
ně srpnový den, který se ' stal Tvým dnem' - po
sledním., .
Slibu ji Ti, za sebe ,i za své přátele a kolegy z
obrozené, svorné, české a slovenské obce spisova
telské, a chtěl bych Ti to slíbit i za všechny Své
statečné spoluobčany, za všechen lid naší těžce
zkoušené domoviny, že -odkazu,- který jsi.-.svým krví
zaplaceným protestem vložil do našich , rukou, ..že
tomuto, odkazu věrni zůstaneme: ■
Zaživa Ti byla naše drahá zem -nad život dražší.
Budiž Ti, chlapče náš, v- posmrtnu nad vzdech lehčí.
Sbohem.”
A pak byl konec a p lá č . a zaťaté- zuby a pěsti a
nebe tady plakalo dál. Ale pd jihozápadu proráželo
slunce a tak možná někdo z nás na hřbitově uviděl
diihu. J á ji nespatřil a nevím ani, spatřil-li j i kdo
jiný; jediné, co vím, co jistojistě vím,, je , že nikdo
z toho hroznu, který se pak . opět počal nalévat ,a
zrát, ja k jeho jednotlivá zrnka iedno po druhém
vypadávala uzoučkým hrdlem hřbitovní branky, že
nikdo z nás neviděl dva obrněné transportéry ob
sazené po. zuby ozbrojenými automatčíky v masko
vacích kombinézách, ačkoli jsm e kráčeli v .ústrety
jejich zalíceným samopalům a ačkoli nikdo z nás
neklopil oči k zemi ani neodvracel. hlavu .stranou.
Pohřbili jsme právě svou sotva znovuzrozenou svo
bodu, ale odcházeli jsm e klidni a vzpřímeni, ňáooť
do našich srdcí a myslí vstoupila něha' nepoko řených.
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1969
SRDEČNĚ

PŘEJÍ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
VLADIMÍR JIR Á K a cho
tí MARY LOU, dcerou
BARBAROU a synem
GREGORY
PAVLEM,
4128 Park Ave., Brook-:
field, UL, 60513, USA
VLAĎA,
MILENA
A
HONZÍK
BENEŠOVU
Hobart
Dr. ANTONÍN D IV IŠ s
rodinou, Hobart

S. HANZAL,
tel. 34-7372

K . EBNER,
Swiss Tr.
Watchmakers, 19 York S t ,
(Wynyard Stn.), Sydney,
37 Tiem ey Ave., Hillsdale, N SW ,

JOHN KUČERA Pty. Ltd., Real Estate Agent, 4/50
Willoughby Rd., Crows Nest, NSW., 2065, tel. 43-1666, 43-1099.
Dr. BEDftICH M IKL, předseda čs. národního sdru
žení v Sydney, 28 Railway Ave, Stanmore, 2048
KA REL, ZENA A MAMINKA SALC.MANOVI, Syd
ney
FIALA & FILIP, Electro-Centre Pty. Ltd., 95-99
Oxford St., Bondi Junctioh-Sydney, telefon 38-1138
MALA’S DELICATESSEN, 203 Hay St., Sydney
PORTER & CO., prodej novin, 203 a Castlereagh S t.
Sydney
ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH ORGANISACl
V AU STRÁ LII A NA N.Z., F . Nový, předseda,
O. Mikulčák. jednatel
RODINA BOUBLIKOVA, Overway Hotel, Hindiey
S t , Adelaide, S. A.
H. H ftlBA L S RODINOU, Airlines Catering Service,
Adelaide Airport, S. A.
RODINA JIRANKOVA, Kangaroo Fur Products,
5 Field St., Bowden, S. A.
F. KRANSKÝ, 6 Acorn Ave., Blackwood, S . A.
M IREK PALEČEK A SNOUBENKA, Adelaide
B . R. PANOCH, tesařské práce, 32 Highbury St.,
Prospect, SjA, 5082
G. PIPINAS, klub, 131 Hindiey S t , Adelaide
RAVEL A RUTH R IE S S , 28 Provost St., North Ade
laide, SA., 5006
RODINA SLADKA, výroba košů Bohemia, 5 Daven
port Tee., Magill - Adelaide
A. TRÁVNÍČEK, delikatesní obchod, 50 May St.,
Albert Park-Adelaide, S . A.
O. TREUTLER, Shfflabeer Meat Store, Isling
ton, S. A.
JA R K A URBAN S RODINOU, fotograf, 13 Stanford
rSmith S t , Klemzig, SA., 5087
JARO SLAV UTÉKAL, 28 Tyrie Ave., Findon, S. A.
E, A. BAŠTA , zástupce na pojištění všeho druhu, 37
Waiora Rd-, W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
RŮŽENA DANEŠOVA, Restaurace Praha, 251 High
St., St., Kilda, Vic., 3182
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENI VE VICTORH, dr. V.
Voříšek, předseda, O. Mikulčák, jednatel
BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Aubum Rd„
Hawthorn, V ia , tel. 81-7038

M ILOSLAV H A JEK , Paisley Home Furnisher» P/L.,
110 Miller’s Rd., Nth. Alton», tel. 314-6968.
“DELCO”, Manufacturers & Distributors,
DECOR CENTRE, 315 Latrobe St.,
Melboume-City, tel. 67-6649.
M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton S t , Hamp
ton, Vic., telefon 98-5756
THE INLIBRUM BO O K SELLERS, m aj. P. Jab orn flt
Box 1888 R„ GPO Melbourne.
JAROSLAV KA FKA, 49 Greeves S t , Fitzroy, Víc.
JIN D RA JANČA S RODINOU, 665 Hubert AveGlenroy, Vic., 3046
MILAN KANTOR S RODINOU, c/— advokátní kan
celář Smith & Emmerton, 170 Queen S t , Melbourne
-City, 3000
J . HINDA & CO. P TY . LTD., Supermarket, pivo, víno,
likéry, 104 M iller’s Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
íc Victoria Sts., North Richmond, Víc., tel. 42-4305,
42-4782, 42-4791
Dr. FRAN TIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
East Doncaster, Vie.
EM IL KOŽĎÁL, Exclusive Tailoring, 164 Aclar.d
Street, S t Kilda, tel 94-2260
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
“Ellis, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic. 41-6973
JARO SLAV K fcEPČ lX S RODINOU, Glenroy, Vic.

DE L U X FU RS P TY . LTD.
164 P itt S t , Sydney, tel 26-5441
(H. Huenlich) a
J . COLE FURS P TY . LTD
132 King S t , Sydney, tel 26-7777
(Miss J . Cole)
p řejí všem zákazníkům
veselé vánoce a vše nej lepší v novém roce

Telefon

37 - 3109

51 Coglin St., Brompton, S. A.

PŘEJE
PŘÍJEM N É
SVÁTKŮ
V

VŠEM KRAJANŮM
PR O ŽITÍ VÁNOČNÍCH
A M NOHO ÚSPĚCH Ů
NOVÉM ROCE

Výbor a členstvo
T. J . Sokol v Sydney
přeje všem krajanům
spokojené a šťastné
prožití vánočních svát
ků a m n oho úspěchů
do nového roku

ZEM SK Ý VÝBOR ČSOL V ZAH RAN IČÍ
se sídlem v M elbourtte
p řeje všem členům, je jic h rodinám a všem
ostatním krajanům prožití příjem ných vá
noc a vše nej lepší do . nového roku

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS

Žádejte všude
naše výrobky

přejí všem přátelům a zákazníkům

,

ČESKOSLOVENSKÝ KLUB
V JIŽ N Í AUSTRÁLII

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO
R- C. KUGLER, pojištění všeho druhu, 958 Nepean
V MELBOURNE
Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421
přeje
svým
příznivcům
a všem krajanům dobré
JO S E F A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St.,
vůle radostné svátky vánoční a mnoho zdaru a
Niddrie, Vic., teL 379-5560
J . MELTH, malíř a natěrač, 61 Wardale Rd. Spring- lobra v ro ce 1969.
vale South, Vic., 3172
Č. O. D. používá této příležitosti, aby podě
kovalo krajanským firmám i jednotlivcům
OLDŘICH MIKULČÁK, 3 Bowen Cresc., Melbourne
za dary a hmotnou podporu, poskytnutou v
S. C. 2, teL 26-2105
uplynulém roce. P ro nedostatek místa nelze
JO S E F M ILETÍN SKÝ, 11 Dalgety St., St. Kilda,
bohužel uvést, dárce jmenovitě.
Vic., 3182
VLADIMÍR MIRVALD, Meera Ceramics Studio,
26 B eatty St., West Ivanhoe, Vic., tel. 49-3564
RODINA NIKOLICHOVA, 153 Separation St., NorthVšechno nejlepší k svátkům vánočním
cote, Vic., 3070
a veselý a šťastný nový rok
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
srdečně přejí všem svým
St., Melbourne, tel. 63 2231.
přátelům a zákazníkům
ANTONIN A IRENA PAVLASOVI, c/- University
Slávek a Tonička Kaluskovi,
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
první kontinentální lahůdkářský obchod
Vic., tel. 34-3843
v Lae, Nová Guinea
JAN A MANKA PICKO VI, 137 Argyle St., St. K il
da, Vic., tel. 94-6635
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
EM IL SVOBODA, tisk všeho druhu, 30 Regent St.,
FERD A, A VĚRA H ERZO VI
North Richmond, Vie., tel. 41-5470
p řejí všem svým přátelům
J . ŠAFRHANS. české knihařství ’’Maria Bookbin
a známým
ding”, 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
RODINA TŮMOVA, 2 Wendy St., Moorabbin, Vic.,
V ESELÉ
V Á N O CE
A
telefon 95-6048
H
O
D
N
Ě
Ú
S
P
Ě
Š
N
Ý
P
Ř
ÍŠ
T
Í
R
OK
JAN A M A R G IT A VIOLOVÍ, 8 Cascade St., East
Kew, Vic., 3102, tel. 85-5040
MANŽELÉ VOBORSKÝCH, výroba ponožek, 110
Wills St., Glen Iris, Vic., w
él. 25-6770
GUSTAV ZAPADLO, 34 Irwin Ave., North Alto
K vánočním svátkům a do nového roku
na, Vic., tel. 314-7956.
přejí všem krajanům
hodně radosti a spokojenosti
MANŽELÉ KOPECKÝCH
Veselé
majitelé firmy
svátky vánoční
a šťastný
nový rok
přeje všem svým
326 High Street, Kew, Vic.
zákazníkům
Telefon 86-7178
VAŇHA

Šťastné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku

KOŠŇAROVI
i 112 Maribymong Rd., Moonee Ponds, Vic.
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Příjem né vánoce
a
vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým zákazníkům
GOLDEN PRAGUE DELICATESSEN
352 Brunswick St.,
FORTITUDE VALLEY, Old. 4006

Všem p řátelů m a hostům
srdečně přejeme
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdaru do nového roku
ŠTĚPÁNKA a JA N PO SPÍC HÁLOVI

Yosemite Tourist House
Baťbers Road
K A L O R A M A, Vic.
Telefon: Kalorama 96
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Lehkoatletická revoluce
Karel Janovský, Mnichov
Stalo se už nepsaným zákonem, že olympijská období obohacují vždy královnu sportu — leh
kou atletiku — celou řadou senzačních výkonů, to, co se ale událo v roce 1968, nemá obdoby.
Vždyť přední světoví lehcí atleti tak zamíchali dosavadními světovými, evropskými či národními
rekordy, že lze mluvit o úplné revoluci ve vývoji běžců, skokanů i borců technických disciplmPravda, k velké části nových světových rekordů, dosažených na O H v Mexiku, přispěl jistě
řídký vysokohorský vzduch a i skvělá, rychlá tartanová dráha, ale jen to by asi nestačilo. Prav
dou zůstane, že lehkoatletický vývoj šel v celém světě za poslední čtyři roky tak daleko, že je
aktuální kdysi otřepaná otázka : "Kde jsou hranice lidských možností?” Už pohledem na bi
lanci lehké atletiky r. 1968 zjišťujeme, že pouze sedm z dvaceti klasických disciplin zůstalo ušetřeno změn iv tabulkách světových rekordů (v jednom případě — a to v běhu na 800 m —
Australan Doubell světový rekord časem 1:44,3 min. vyrovnal), a ve třinácti lehkoatletických
soutěžích došlo v olympijském roce k neobyčejně velkým změnám.
' Chceme-li správně hodnotit letošní světové rekor
dy, pak nemůžeme začít jinak, než senzačním skokem
221etého černého amerického dálkaře Boba Beamona, který osmý den OH v Mexiku posunul hned
prvým pokusem světový primát na fantastických
8,90 m, čímž překonal hned o 55 cm dosavadní svě
tový rekord svého krajana Ralph Bostona a Rusa
Těr Ovanesjana. Odborníci kroutili tehdy jen Hla
vami a právem se ptali: “J e to vůbec možné, nedošlo
při měření k nějakému omylu?” Vždyť plné čtvrt
století byl v platnosti světový rekord legendárního
Jesse Owense, 24 let držel Owens olympijský rekord,
a najednou se na scéně objeví někdo, kdo způsobí
úplnou devalvaci dosavadních výkonů dálkařů. 29.
8. 1946 nar. Beamdn je bezpochyby superatletem,
jehož světový rekord může přečkat dvacáté století.
J e zajímavé, že výkon Jesse Owense 8,13 m, vytvo
řený 25. května 1935 v Ánn Arbor,- je stále ještě de
vátým nejlepším skokem lehkoatletické historie. Lep
ších výkonů dosáhli už jen čtyři Američané: Beamon, Boston, Hopkins a Robinson, dále pak Rus Těr
Ovanesjan, B rit Lynn Davies, východoněmecký dálkař Klaus Beer a Fin Stenius.
Sprint — doména černochů
Z běžeckých světových rekordů zapůsobil zřejmě
na příznivce lehké atletiky nejvíce čas 9,9 vt., kte
rým 221etý černý Američan Jim Hines vyhrál nejrychlejší závod olympijské historie. Jim Hines, kte
rý ,se v Mexiku představil jako snad nejinteligent
nější sprintér, zaběhl 190 m za 9,89 vt., vítr vál leh
ce. měl sílu “0,3”, takže nic nestojí v cestě uznání
tohoto času za světový rekord. Hines sice už se svý
mi krajany Ronnie Ray Smithem a Charlie Greenem
zaběhli 20. července 1. r. v Sacramentu 100 m za
9,9 vt., ale v důsledku používání nových tretrú s 68
gumovými štětičkami na patě místo hřebíků jsou
pochybnosti o schválení výkonů těchto hvězd za svě
tový rekord.
Z téhož důvodu nebude pravděpodobně schválen
ani světový rekord 231etého Johna Carlose (USA) na
200 m, které v přípravě amerických atletů na tar-

tanové draze v kalifornském boutn i_íake ian oe zaběhl za 19,7 vt. Přesto i v této druhé disciplině byl
letos zlepšen za regulérních podmínek světový re
kord. Stalo se tak ve finále OH v Mexiku, kde Tommie Smithovi (USA) naměřili 19,8 vt., což je čas c
0,2 vt. lepší, než jeho světový rekord z 11. června
1966, vytvořený v Sacramentu.
Po 11 letech zase Fin na scéně
Na někdejší slávu finské lehké atletiky poukázal
v létě na mezinárodním mítinku1ve Stockholmu 28letý Jouko Kuha, který k velkému překvapení ex
pertů vytvořil nový světový rekord na 3.000 m pře
kážek časem 8:24,2 min., kterým překonal o 2,2 vt.
dosavadní světový primát Belgičana . Gastona Roelaritse, zaběhnutý 9. srpna 1965. Kuha je tak po 11
letech prvým finským lehkým atletem, který se za
psal do seznamu světových rekordmanů.
Hcmery — překážkářská senzace
Zlepšeny byly letos i čtvrtkařské světové rekordy,
a to ja k na 400 m hladkých tak i překážek, oba na
ÓH v Mexiku. Na 400 m hladkých, byl nejrychlejší
211etý student Kalifornské university Lee Evans,
kterému ve finále stopli fantastických 43,8 vt. — Ne
méně hodnotného času dosáhl i olympijský vítěz v
běhu na 400 m překážek David Hemery, Brit, stu
dující v USA, který posunul světový rekord na 48,1
vt., což je něco úžasného.
Rekordy bez lesku olympijského zlata
K nejsmutnějším světovým rekordmanům letošní
olympijské sezóny patří bezpochyby 311etý Ameri
čan Ja y Silvester, který několikrát zlepšil světový
rekord v hodu diskem, naposledy 18. září ve svém
rodném městě Reno ve státě Nevada na fantastic
kých 68,40 m, na olympiádě však neuspěl a skončil
až pátý.
“Olympijský vzduch” Mexico-City svědčil zřejmě
trojskokanům, kteří pětkrát zlepšili dosavadní svě
tový rekord Poláka .Josefa Szrnida 17,03 m. Světo
vých rekordů, .které však neměly cenu olympijské-

BUDE LEHKOATLETICKÝ CIRKUS?
Podnikaví američtí ma- na. Stojí jistě za zmínku,
nažéři plánují jakési pro- že dosud všechny podobfesionální závody lehkých né plány s .lehkými atleatletů. Vedoucím tohoto ty ztroskotaly. V tomto
podniku ma být Mr. Je r - směru vyznívají i prvé
ry Sherman z Kalifornie, odborné komentáře experkterý chce získat do tá- tů, kteří tvrdí velmi zajíbora profesionálů 300 až mavou věc. Aby totiž
350 lehkých atletů všech např. takový Bob Beasvětadílů; má jim být za- mon mohl být na proferučen roční výdělek 10.000 sionálních závodech “ta-

V černošských novinách "Globe and Mail” se
nedávno objevil článek jakéhosi D. Awanga z Chi
caga, který píše, že skutečně neví, "proč byli dva
černí američtí sprintéři Tommie Smith a John Carlos posláni z OH v Mexico-City předčasně domů.
Oficiální verse byla, že na stupních olympijských
vítězů manifestovali za hnutí "černé moci”, ale
chqvala se čs. gymnastka Věra Čáslavská jinak?”
Awang tvrdí, že při ličnicí. Ne že jen prote
posledním olympijském stovali, ale při americké
ceremoniálu za vítězství hymně
povykovali a
ve cvičení v prostných v smáli se jako někde za
mexickém Auditoriu N a humny.
tion al (¡byly dvě vítězky:
Věra Čáslavská dala
Čáslavská a Ruska Petří svůj protest najevo tím,
ková)
se nezachovalá že se při sovětské hym
Věra o nic lépe. Zatím ně dívála do země, avšak
co prý čs. hymnu (která žádný skandál nedělala.
se hrála nejdříve) vy K protestu měla také
slechla s -náležitým re větší důvody než oba
spektem, při hraní sovět jmenovaní černoši. Těm
ské hymny otočila hlavu nikdo v přípravě na OH
a ostentativně se dívala v Mexiku nebránil; pro
do země. Awang se ptá: testovali proti těm, kte
"Bylo to, čeho se dopu ří jim financovali celo
stila, sportovnější, ťiež roční trénink, soustředě
to; co udělali moji kra ní na olympijské hry,
jané?’’
- v zaplatili cestu do Mexi

Sherman je přesvědčen,
že pro svou profesionální
skupinu by mohl získat
tak 50 amerických olym
pioniků, dokonce i světo
vého rekordmana ve sko
ku dalekém Boba Beamo-

asi nebylo dosti možné.
Vždyť na OH skočil fan
tastických 8,90 m, a to je
světový rekord, který bu
de mít asi dlouhá léta
trvání.

ORMOND JEW ELLER
m ajitel Jindřich Silvan
HODINAŘ A KLENOTNÍK
roh North & Katandra Rds.
(přímo u nádraží)
O R M O N D , Vic.
Telefon: 58-7488, večer: 58-7361
Bohatý výběr nejlepších ŠVÝCARSKÝCH HODI
NEK (včetně Omega, Tissot, Rolex aj. — 30% pod
cenou) — hodiny a budíčky, moderní klenoty,
snubní a zásnůbní BRILIANTOVÉ PRSTEN Y
(vyráběné ve vlastní dílně). — Provádíme odbor
ně všechny opravy. — BEZKONKURENČNÍ CE
NY. — Informujte se s důvěrou písemně nebo te
lefonicky (samozřejmě česky).

ČERNOŠI PROTI ČÁSLAVSKÉ

Toto přirovnání však
"nesedí”.
Oba
černí
sprintéři Smith a Carlos
se chovali na stupních
vítězů skutečně jako u-

co-City, a doma si mo
hou dělat co chtějí. To
se ale nedá říci o Čá
slavské a dalších
cs.
sportovcích. T i měli na-
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75. narozeniny Sparty
Dne 16. listopadu tomu bylo 75 let, co mladí Pra
žané založili klub se jménem AC - Královské Vino
hrady, původně sdružující lehké atlety a Cyklisty.
B ratři Rudlové a Malečkové se přičinili o to, že sě
v klaihu sdružili i fotbalisté a o něco později, na val
né hromadě 9. srpna 1894, “překřtili” členové klub
na AC Sparta. A není jistě nejmenších pochyb o
tem, že nejóspěšnějšími Spart’any byli v této pětásedmdesátžEelé historii fotbalisté, jejichž bilance je
skvělá. AC Sparta vyhrála třikrát Středoevropský
pohár (.1927, 1335 a 1964), třikrát. “Československý
pohár” (1945, 1943 a 1964), osmkrát “Pohár" Stře
dočeské župy”, v r. 1912 byla mistrem zemí koruny
české, oá r. 1919 až 1923 pětkrát mistrem Českoslo
venska, a od r. 1925 až 1966-67 vyhráli “rudí” 13krát
1. čs. ligu- Zalistujeme-ii se v archivu, zjišťujem e,
že dres prvého mužstva Sparty obléklo za 75 let 523
fotbalistů, mszá těmi nej slavnějšími zástupci jednot
livých generaci byli např. Káď a, Hojerové, Perner,
Pilát, Janda, Šroubek, Fivébr, Vaník, Meduna, K o
želuhové, K c.sňaty, Madelon, Rule, Bürger, Srbek,
Nejedlý, Klenovec, Říha, Cejp, Horák, Zástěra, Hle
dík, Procházka, Crha a celá řada těch současných
hráčů jako F.vaSĎák, Dyba, Mráz atd. Archivní dor.
klady z le t 1394, 1895, 1897, 1898 a 1903 shořely, i bez
zápasů těchto let je však bilance Sparty vynikající.
Celkem prvé mužstvo Sparty sehrálo 3.282 zápasů,
z toho 2.290 vítězných, 393krát remizovalo a 599 pro
hrálo- Na mezinárodní scéně vybojovali hráči Spar
ty 675 střetnutí, z toho 423 vyhráli, v 97 remizovali
a 155 prohráli, s celkovým seorem 2.196 : 1.048. Mi
strovských zápasů hrála Sparta 934 a získala v nich
1.250 bodů. Fotbalisté Sparty hráli vždy v nejvyšší
soutěži, nikdy nesestoupiii.
ho zlata, dosáhlí Ital Giuseppe Gentile a Brazilec
Prudencío, zato tán nej šťastnějším, který se smál
nakonec, byl Rus Viktor Sanějev, je n ž , posledním
pokusem skočil v irojskokanské historii nejdále:
17,39 m.
Světové primáty Seagreaa, Zsivotzkého a Lusise
_K atletům, kteří v přípravě na OH zlepšili světo
vé rekordy a pak si i v Mexiku uchovali svou gloriolu neporazitelností, patří mistr Evropy v hodu
oštěpem Janis Losis, americký tyčkař Bob Seagrea
a maďarský Madívář Zsivotzky. 281etý Estonec J a 
nis Lusis hodil na mezinárodních'závodech nazva
ných Saarijervi v Helsinkách fantastických 91,98 m
a tyčkař Bob Seagren zdolal v South L ake' Tahoe
541 cm. — Necelý měsíc před triumfem na OH v
Mexiku zlepšil Zsivotzky v Budapešti svůi vlastní
rekord v hodu kladivem na 73,76 m.
Nezapomenutelné štafety
Budou-li po letech návštěvníci olympijských her v
Mexiku vzpomínat na běžecké lehkoatletické sou
těže, pak se jim asi v prvé řadě vybaví štafetové
závody, které svou dramaíxčností i úrovní nemají
obdoby. V obou dominovali Američané. Kvarteto:
Greene, Pender, Ronnie Smith a Hines vyhrálo
sprintérskou štafetu na 4 x 100 m ve fantastickém
světovém rekordu za 38,2 vt. a družstvo Matthews,
Freeman, Jam es a Evans proběhlo 4 x 400 m v pří
mo neuvěřitelném čase za 2:56,1 m i n
Nástup Afriky
Stejně_ jako už ve všech předešlých sezónách, ne
měli ani tentokrát jako celek Američané vážnější
konkurenci, o čemž svědčí skutečnost, že získali
(muži i ženy) na OH 15 zlatých medailí, a navíc i
vypočtu dosažených světových rekordů m ají většinu.
Při bilanci světové lehké atletiky r. 1968 nelze však
opomenout skvělé výkony Afričanů, kteří nejenže
dominovali ve všech vytrvaleckých tratích, navíc
i v závodě na 1-500 m, ale v mnoha dalších discipli
nách byli _ve finále, a jistě už v příštích obdobích
budou ještě nebezpečnějšími rivaly.
Čs. lehcí atleti se letos do seznamu světových re
kordmanů nedostali (D a n a dokonce ztratil svůj svě
tový primát v hodu diskem), přesto možno označit
olympijskou sezónu za úspSnou. Vždyť výškařká
Miloslava Rezkové se stala nečekaně olympijskou
přebornicí, L. Daněk obsadil na OH v hodu diskem
3. místo,_ nový běžecký objev Jozef Plachý z Košic
byl ve finále na 800 m krásným čs. rekordem 1-45 9
mm. pátý, ve finále OH na 1.500 m byl i veterán
čs. týmu Josef Odložil, výškařka Valentová obsadila
v Mexico-City čtvrté a bratislavská Éaithová šesté
místo.

rušenou
přípravu
na
O H v Mexiku doma
SW ISS TRAINED
kupací tak nenáviděným
WATCHMAKERS
SSSR, jehož vojska - i
K.
E bn er
vojska dalších 4 států
19 York St.,
Varšavského paktu - ob
sadila hřiště, haly a tě
Sydney
locvičny, a tak dobré tři vchod do Wynyard Stn.
týdny byli Čechoslováci naproti pohyb, schodům)
Telefon 29-7543
vyřazeni z možnosti tré
ninku.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V MELBOURNE
Hod Boží vánoční:
Půlnoční mše sv. tentokrát v hale Catholic Ladies
College, proti katedrále, vedle St. Andrew nemoc
nice.
V 10 hodin v St. Patrick’s College v přízemí
V 11.30 hodin v kapli Bethlehem Hospital, 476
Kooyong Rd., Caulfield
26. x n . Sv. Štěpána:
Mše sv. v přistěhovaleckém středisku v Bonegille
vé 3 hod. odp.
Nový rok:
V 10 hodin v St. Patrick’s College
V 11.30 hodin v Bethlehem Hospital
Mše sv. jsou slouženy pro krajany každou neděli
v 10 hod. a v 11.30 hod. na shora uvedených místech.
Vchod do kaple v St. Patrick’s College je z Lansdowne St., proti Fiizroy Gardens (přes dvůr Col
lege).
RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE,
jakož i mnoho štěstí do příštího roku
přeje všem krajanům
Josef Peksa
duchovní správce
v Melboume
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Stanislava Mečiara, ktorý bol do r. 1944 tajomníkom Matice slovenské j v Martine (snad učí na uni
versitě v J . Americe), Leo Boehma (dř. Derby St.,
Collingwood), má dopis v redakci), Miroslava Lindnera z Příbrami, ing. Josefa Zlého z Ostravy (při
je l v listopadu do Austrálie), Jiřího Švece — Rado
slava Machalu (dříve M elboume), Tony Dubu, asi
401etého (dř. Narramibeen, NSW. - zpráva z domova),
Čecha ze Sušice hledá synovec Václav Čech (dříve
z Tachova), Miroslava Jankovce z Děčína a Ivana
Sultánova (který se přist. do Austrálie 7. října tr).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim , kdo
s í na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ VE VI KTORII
připravuje druhý společenský večer s tancem na
sobotu, 15. února 1969 v Dorchestru.

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
VÁNOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 29. prosince 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)'

m /m m M
Černobílé — barevné — kolorované
svatební, módní, reklamní, technické,
dekorativní nebo reportážní

FOTOGRAFIE
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
vždy v prvotřídním provedení
zhotovuji na objednávku
STANISLAV V YBÍRA L
F. 4, 3 Chambers St.,
East Brunswick, Vic.

-15-

Sbírka pro uprchlíky
V minulých třech týdnech (do 14. 12.) došly další
příspěvky do Čs. pomocného fondu a to: (dolarů)
Marie Dušková, Meiboume 5, Josef Vráspir, Lilydale 10 a “Balvan”, Melbourne 2. Dále spolupracovníci
Šumavy předali výtěžek zábavy 24. 11. v částce $ 249
a na žádost správců fondu poukázal Sydney Myer
Charity Trust, Meiboume 200 dolarů. Celkem tedy
p řijal Fond $466. V téže době vyplatil podpory no
vým přistěhovalcům do Austrálie v částce $ 214.60
a za výlohy s vydáním učebnic angličtiny (viz-další
zprávu) $ 96.25, dohromady 310.85 dolarů.
Všem dárcům srdečně děkujeme a prosíme, aby
šeky na další příspěvky byly adresovány na “Czečhoslovak Relief Fund,' Melbourne”.
Do Fondu bylo dosud přijato $2.925 a vyplaceno
$ 1.850.85. Zůstatek na běžném úctě dne 14. 12- 1968
1.074.15 dolarů. Kromě toho je na vkladní knížce
Fondu základní vklad $ 1.000. Jako správci fondu
jsou registrováni advokát dr. Milan Kantor, c/—
Smith & Emmerton, 170 Queen St,. Meiboume a re
daktor Hlasu domova F. Váňa, 8 Moorhouse St.,
Richmotnd, Vic.
INFORMACE NOVÝM PŘISTĚHOVALCŮM
v Meiboume: 315-317 L a Trobe St.,
Melbourne-City, tel. 67-4385 nebo 67-6649.

M ILÍ ČTENÁŘI HLASU DOMOVA
— První číslo X IX . ročníku Hlasu domova vy
jde dne 6. ledna 1969.
— Děkujeme Vám za zájem a mnohým za spo
lupráci v letošním roce. Zasílání zpráv, novino
vých výstřižků, komentářů, upozornění a kritiky
obsahu, jakož i získávání nových odběratelů a
včasné vyrovnání předplatného nám práci vel
mi usnadňuje.
— Nejnovějším čs. přistěhovalcům do kterékoli
svobodné země budeme na požádání zasílat ukáz
ková čísla Hlasu domova po tři měsíce zdarma,
— Přejem e vám všem ještě jednou hodně spo
kojenosti o vánocích a po celý příští rok.
Redakce Hlasu domova,
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
konalo 9. prosince valnou hromadu, která zvolila
tento výbor: předseda Josef Vaněk, místopřed. Jana
Tůmová, jednatelka Z. Hjaberová, pokladník V.
Skružný, členové výboru: S . Hellerová,
Kimlová,
A. Gráfová, K . Průšdvá, Vaňková, E. Rosenfeldová,
Š. Bravenec, L. Gerlich, K. Gráf, A. Rosenfeld, E.
Svoboda a E. Tůma, revizoři účtů E. Gruenberger,
a K . Hafner.
Valné hromady se zúčastnilo 14 členů a 13 hostů.
Doufáme, že v příštím období nám přibudou další
ochotnici také z řad nových přistěhovalců. — Loň
ská činnost ochotnického divadla bylá značně ztíže
na, když vyhořelo dosud pronajímané divadlo v
South Ýarra.Doufáme, že budeme mít brzy náhradní
scénu a zahájíme opět divadelní činnost.
•;
Z. H.

UČEBNICE ANGLIČTINY
kterou sestavil a za pomoci svých studentů z austral
ské střední školy rozmnožil M. Cigler, byla vydána
v Meiboume. J e určena novým přistěhovalcům do
Austrálie a to začátečníkům a samoukům. Všechny
gramatické problémy jsou vysvětleny v češtině. Cyklostilovaná učebnice má 100 stránek. Hotové výdaje
(tj. papír) hradil Čs. pomocný fond v Meiboume.
VÁNOČNÍ “LIDOVÝ KONCERT”
Novým přistěhovalcům, kteří dosud nepracují, zašle
P říští “Lidový koncert v Melbourne bude mít
Fond tuto učebnici zdarma, ostatním za 50c, které
budou dány zpět do Pomocného fondu. (8, Moorhouse zvláštní vánoční program a bude se konat v Sidney
Myer Music Bowl v neděli 22. prosince od 3. 15 hod.
St., Richmond, Vic., 3121).
odpoledne. Sólisty budou Bruce Martin a John B u t
ler. Účinkuje 70členný sbor z Ballaratu a Austra
lian Symphony Orchestra, řízený Hectorem. Crawfordem, bude mít na pořadu výběr vánočních koled
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest 2 do a melodie z Mary Poppins. (Vstup je volný).
lary, K arel Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Victor Hu
go: Dramata 2.30, V. Hlavsa: Praha očima staletí 4.30,
Dostojevský: Uražení a ponížení 2.30, Thomas Mann:
KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE
Zpověď hochštaplera Felixe Krulla 1.70, K. Čapek:
Zahradníkův rok 1, Roger Martin du Gard: StaroPraha
světská Francie 1.10, E. Bass: Klapzubova jedenáctka
1.10, J.Jo h n : Romaneta 1.20, Fráňa Šrámek: Když
POZOR! NOVA ADRESA:
léto dozrává 2.30, L. Pachman: Theorie moderního
251 High St., St. Kilda, Vic.
šachu (4 díly) 8.40, Otruba-Kačer: Tvůrčí cesta J .
K. Tyla 3.70, Mark Twain; Pozlacený věk 2.10 a jin é
Otevřeno celý týden — Prvotřídní jídla.
knihy dodají
Srdečně zve R. Danešová

ČESKÉ K N IH Y

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R , G.P.O. Melbourne, 3001
Ceny jsou včetně poštovného

SDĚLTE NÁM ADRESY SV ÝC H PŘÁTEL.
ZAŠLEM E JIM UKÁZKO VÁ ČÍSLA HD.

Ukládejte u
’’Státní“ banky

ZPRÁVY OSOBNÍ
Zaměstnanci poštovní
zprávy v Austrálii požá
dali, abychom upozornili
nové přistěhovalce, že ne
ní vhodné psát na dopisy
do Československa ČSSR.
Dochází prý často k zámě
nám za S S S R a dopisy
jsou pak omylem posílány
do Sovětského svazu. J a 
Noví přistěhovalci do ko místo určení pište
Austrálie z chmelařského CZECHOSLOVAKIA.
Podlesí a z Lounská nechť
Se přihlásí na adresu: J .
PŘEDPLATNÉ?
Kafka, 49 Greeves St.,
Fitzroy, Víc., 3065.

Milan a Anna Kantorovi
oznamují, že se jim dne
7. prosince 1968 narodil
další syn
MICHAL
bratr
Julky, Martina,
Evičky, K átí a Tomáše
Melbourne, prosinec, 1968

Zaručena
vládou státu
Victoria

Malý oznamovatel
V Hlubokém žalu oznamujeme všem přáte
lům a známým že nás dne 15. listopadu 1968
opustil navždy náš drahý manžel, tatínek a
dědeček
pan VLADIMÍR DIAKOVSKÝ
z Hobartu ve věku 72 roků.
Jménem pozůstalých:
Hana Diakovská, manželka
Vladimír a Boris, synové
a snachy a vnoučata
Hofoart, Tas.
Melbourne, Vic.

SBĚRA TELÉ ZNÁMEK,
kteří se 'zajím ají o znám
ky z doby Masaryka a B e 
neše, ať napíší na: 43
Drumalbyn Rd., Bellevue
Hill, 2023, NSW.
PSA C Í S T R O J
HER
M ES, přenosný, s český
mi typy, prodám. Tele
fon 26-5576 (od 9 h. dop.
do 4 b. odp.)

PŘEJEM E VŠEM PŘÁTELŮM, ZN Á M ÝM A KRAJANŮM
RADOSTNÉ A VESELÉ PRO ŽITÍ VÁNOC,
VŠE N EJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE,
na Štěpána náledí a na Silvestra oblevu
G. D U Š E K & A S S O C I A T E S
K A RU MBA
(Queensland)
S krajanským pozdravem Jiří Dušek

CA I RNS
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HLAS

DOMOVA

16. 12. 1968

SPORTDOMAI VCIZINĚ

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
spolehlivě a výhodně provede
kdekoli v Melbourne

J. MELIH
Řídí

Karel

Janovský,

Mnichov

Úspěšné vykročení d o jubilejní sezóny

Švédsko - ČSR 1:2 a 2:5
Letošní jubilejní šedesátá sezóna čs. ledního hokeje měla vyvrcholit světovým šampionátem
v Praze, bohužel invaze vojsk SSSR a dalších 4 států Varšavského paktu udělala ěs. pořadate
lům škrt přes rozpočet. Přesto však chtějí hrát čs. hokejisté i tentokrát přední ‘roli. Jelikož od
řekli naplánovaný mezinárodní turnaj k 50. výr očí vzniku ČSR (kvůli SSSR, který měl hrát v
Praze s Kanadou, ČSR a U S A ), absolvovali sv ou sezónní premiéru právě na kluzišti příštího
světového šampionátu ve Stockholmu, kde porazili své odvěké rivaly Švédy 2:1, odvetu o 24 ho
din později vyhráli v Gávle dokonce 5:2, a tak se dá hovořit'o zdařilém startu tv jubilejní se
zóně.
Mužstvo ČSR, které bude letos hrát — až na malé
výjimky — ve stejném složení jako na OH v G re
noblů, udivilo v prvém zápase vyprodané hlediště
stockholmského stadiónu dobrou kombinací, tech
nikou i taktikou, a vyhrálo nad týmem “Tre Kronor” 2 : 1 . “Je n ” jednobrankovým rozdílem přede
vším proto, že švédský brankář Holmquist (který
připravil Čechoslováky už v Grenoblů o zlatou me
daili, když na něm ztroskotaly veškeré snahy čs. ho
kejistů) chytal ve velké formě. ČSR vedla branka
mi Jaroslava Holíka z Jihlavy už ve 25. minutě 2 : 0,
Švédům se sice ve 37. minutě podařilo Wickbergem
zkorigovat výsledek na 1 : 2 , ale to také bylo vše,
čeho dosáhli.
Odveta o den později v Gaevle začala přímo ka
tastrofálně. Už totiž, když hodiny na stadiónu uka
zovaly 1:06 min., vedli Skandinávci góly Wickberga
a Lindfoerga 2 0, a tak všichni diváci očekávali, že
ČSR bude k. o. Nestalo se tak, čs. hokejové národní
mužstvo prokázalo, že je i po psychické stránce na
tom dobře a dokázalo nejen vyrovnat, ale nakonec

Fotbalová liga
Mistrovská střetnutí 10. a 11. kola nejvysší čs.
fotbalové soutěže probíhala už na rozblácených,
kluiakých terénech, za pozdního podzimního sychra
vého počasí, přesto úroveň zápasů byla neobyčejně
dobrá, a v 11. kole zaznamenali fotbalisté dokonce
střelecký rekord letošní sezóny: 29 branek. Situace
na čele tabulky se znovu zkomplikovala, jedno však
je jasné: “podzimního mistra” čs. ligy dodá Sloven
sko. Týmy Žiliny a Banské Bystrice se mu však “ne
vyvedly” a uzavírají s pražskou Slavií pořadí 1. čs.
fotbalově ligy.
‘Mužstvem 10. kola” byla pražská Sparta, která
zvítězila nad Trnavou 3 :1 , když v tomto utkání
všech superlativů byla iniciativnějším celkem, měla
důraznější útok a dopustila se v obraně mnohem
méně chyb než nervóznější soupeř. Vedla branka
mi Mráze, Maška a Veselého už 3 í 0, a zdálo se, že
mistr republiky nedá ani čestnou branku. V 89. mi
nutě přece jen obránce Majerník po nepřímém trest
ném kopu snížil stav na 1 : 3 . — Bratislavské derby
Slovan — Inter vyhrál Slovan 1 : 0, gólem, který dal
v 31. minutě nejlepší muž na hřišti Jokl. — Po mě; síčním půstu vstřelilo ostravské mužstvo branku,
která znamenala těsné, ale naprosto zasloužené ví
tězství 1 :0 nad Trenčínem. — Teplice dvěma bran
kami své hvězdy Stratila porazily . pražskou Duklu
2 :0 , Slavie prohrála v Pardubicích rovněž 0 : 2 a
košické týmy získaly tentokrát plný počet 4 bodů:
V SS Košice porazily nováčka B. Bystricu 4 : 2 a Lo
komotiva vyhrála v Žilině 2 :1 .
Na střeleckém rekordu “podzimu” se v 11. kole
podílí téměř třetinou branek pražská Dukla, která
na Julisce rozdrtila mužstvo Pardubic 9 : 0. Je jím
nejlepším mužem byl pravý křídelní útočník štrunc,
který dal 5 gólů. — Druhou “střeleckou slavnost”
11. kola viděli fotbaloví fanoušci v Tm avě, kde pře
borník ČSR deklasoval mužstvo žiliny 6 : 0 . — Praž
ská Sparta dala konečně na hřišti soupeře branku
(M ráz), ale ta stačila v Trenčíně v utkání s místní
Jednotou jen na zmírnění porážky ( 1 : 2 ) . — Košická
Lokomotiva prohrála poprvé na svém hřišti (s Tntérem Bratislava 1 : 2 ) a Slovan Bratislava zvítězil
nad V SS Košice 1 : 0 . A konečně: “červenobílí” po-,
razili doma Ostravu 2 : 0 . — V předehraném utkání
posledního, 13. kola, vyhráli fotbalisté Trnavy nad
V SS Košice 1 : 0 .
Tabulka po 11. kole: 1. Trnava 17 bodů, score
2 3 : 1 0 ; 2. Slovan Bratislava 14 b., 3. Ostrava 13 b.,
4. Dukla Praha, 5. V SS Košice, 6. Trenčín, 7. Lok.
Košice (po 12 b .); 8. Inter Bratislava 11 b., 9. Sparta
Praha, 10. Pardubice (po 10 b .); 11. Teplice, 12. Žilina (po 9 b .); 13. B. Bystrica 8 b., 14. Slávia Pra
ha 7 bodů, score 7 : 14.

ještě zvítězilo přesvědčivě 5 : 2 ( 1 : 2 , 3 : 0 a 1 : 0 ) .
V závěrečné třetině se ubránili i švédské přesilovce
5 na .3, a při trochu větším štěstí mohli dokonce v
tomto oslabení scorovat. Branky ČSR dali: Havel
z pražské Sparty 2, Jiřík (ZKL Brno), Jiř í Holík a
Hrbatý (oba Dukla Jihlava) po jedné.
Těsně před vánočními svátky odcestují čs, hoke
jisté k 6 zápasům do Kanady, Tento zájezd do ko
lébky ledního hokeje původně naplánovaný nebyl,
funkcionáři ústřední sekce ledního hokeje ho však
vyjednali po zrušení turnaje k padesátému výročí
zrodu ČSR a po odřeknutí všech styků se SSSR ;

Hokejová liga
10 týmů nejvyšší čs. hokejové soutěže absolvova
lo v sezóně 1968-69 už po 18 mistrovských zápasecn,
tedy přesně polovinu “maratónu”. A dosavadní prů
běh “podzimní” části 1. hokejové ligy říká, že od
minulého období nedošlo' k velkým přesunům v po
řadí ani ve výkonnosti. Největším favoritem je ob
hájce přebomíckého titulu Dukla Jihlava, jehož muž
stvo je ve velké formě. Jeho největšími rivaly budou
hokejisté ZKL Brna a Slovanu Bratislavy. Pražská
Sparta se v posledních kolech značně zlepšila, těžko
však může ještě bodově dostihnout vedoucí “vel
kou trojku”.
Úroveň čs. ligy je zatím lepší než ve stejnou do-,
bu před rokem. Zatímco nejvyrovnanější výkony
m ají jihlavští vojáci, kteří hned tak bod nedarují
(v posledním 18. kole deklasovali v Jihlavě mužstvo
Slovanu Bratislavy 1 0 : 4 ) , ztrácejí někdy jeho n ej
větší rivalové body i na kluzištích outsiderů (např.
ZK L Brno prohrálo vé Zlíně 3 : 4 a Slovan Bratisla
va se musel v utkání s Litvínovem před vlastním
publikem spokojit s remisou 2 : 2 ) .
Tabulka po 18. kole: 1. D u kla' Jihlava 30 bodů,
score 1 01: 42; 2. ZKL Brno 26 b., score 9 6: 54; 3.
Slovan Bratislava 25 b., score 69 :54; 4. Sparta 20
b.; 5. Kladno 19 b.; 6. Košice 15 b.; 7. Pardubice 13
b.; 8. Zlín 12 b.; 9., Litvínov 11 b.; 10, Budějovice
9 bodů.

5
B

61, Wardale Rd., Springvale Sth., Vic., 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503

Trnava mezi fotbalovou elitou
Čs. fotbalový mistr Spartak Trnava měl při vy
losování 2. kola Poháru mistrů evropských zemí vel
ké štěstí, neboť mu byl za soupeře určen jen celkem
slabý finský přeborník Reipas L a h ti., Navíc zimní
počasí nedovolovalo, aby mužstvo Lahti, složené po
nejvíce ze studentů, využilo alespoň domácího pro
středí, a tak bylo nuceno sehrát “domácí” střetnutí
ve Vídni, v předzápase Reálu Madrid s Rapidem V í
deň. Na kluzkém terénu stadiónu v Prátru, za ne
ustálého mrholení a “lezavé
zimy”
deklasovali
trnavští svého soupeře v procházkovém tempu 9 : 1,,:
když ještě navíc Adamec nedokázal proměnit poku
tový kop a Fini dali svůj čestný úspěch pět vteřin
před koncem zápasu.
V trnavské odvetě hřál domácí tým praktický na
jednu branku, spokojil se však “jen ” s výsledkem
7 :1 , a celkovým scorem 16 : 2 z obou zápasů postou
pil do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí.
V současné době je známo 7- z 8 čtvrtfinalištů 14.
ročníku PMEZ. Kromě Spartaku Trnavy postoupi
li mezi osm nejlepších týmů Evropy i fotbalisté
Glasgow Celtic (po vítězství 5 :1 doma nad Crvenou
zvezdou Bělehrad uhráli venku remisu 1 : 1), obháj
ce trofeje Manchester United (po domácím vítězství
3 : 0 nad belgickým SC Anderleehtem prohrál v Bru
selu “je n ” 1 : 3 ) , A jax Amsterodam (porazil turec
ký Fenerbahce Instanfoul dvakrát'2 : 0), A EK Atény
(po remíse 0 : 0 v Aténách s AB Kodaní vyhrál řec
ký přeborník v Kodani nečekaně 2 : 0), a do čtvrt
finále postoupili losem i fotbalisté AC Milána a Benfiky Lisabon. O osmém čtvrtfinalistovi PMEZ se roz
hodne mezi Reálem Madrid a Rapidem Vídeň. Prvý
zápas ve Vídni vyhráli svěřenci našeho trenéra R.
Vytlačila, hráči Rapidu, 1 : 0 .

Slovan Bratislava-FC Porto 4:0
10.000 platičích diváků na Tehelnom poli v Brati-,
slavě nevidělo mužstvo Slovanu produkovat už dlou
ho tak moderní útočnou kopanou, jako v utkání s
předním tým em . portugalské ligy FC Porto. Slovan
deklasoval svého soupeře 4 : 0 a celkovým poměrem
4 : 1 (prvé střetnutí prohráli slovenští fotbalisté v
Portu 0 :1 ) postoupili do čtvrtfinále druhé nejpopulám ější fotbalové soutěže Evropy, soutěže “držitelů
trofejí” Od ještě většího debaklu zachránil Portugal
ce brankář Americe, který chytal znamenitě,, proti
dvěma střelám Jokla (jedna z pokutového kopu), a
bratrů Čapkovičových.byl však i on bezmocný.
Smůlu v mezinárodním zápolení měla pražská Slavia. Ta v 2. kole poháru “Veletržních měst” po po
rážce v Hamburku s druhým týmem německé “Bundesligý” HSV 1 : 4 (Veselý neproměnil penaltu) vy
hrála odvetu v pražském Edenu je n 3 :1 (rakouský
rozhodčí Lmnemayer poškodil ^červenobílé”, k-dýž
nepískal německému zadáku Kurbjuhnovi faul na
Veselého v trestném území) a byla vyřazena ze sou
těže.

VZPĚRAČSKÉ NOVUM
Mezinárodní vzpěračská Unie . zavedla dvě nové
kategorie:' váhu muší (do 52 kg) a, prvou těžkou vá
hu do 110 kg. V-těchto kategpriich .se bude bojovat
od počátku r. 1969. A bylo vydáno už i oficiální
pořadí světového žebříčku těchto skupin. Tak prvním
vzpěračém muší váhy je Sukčinda z Tajska, který v
V DUISBURKU: NSR — ČSR 6 :1 4
olympijském trojboji vzepřel 322,5 kg. : Kategorii
O štěstí v neštěstí může mluvit družstvo čs. roprvé těžké váhy do 110 kg vede Američan Bédnarskí s 537,5 kg, před olympijským vítězem Finem hovníků, které jelo. k. mezistátnímu střetnutí do Siegenu. Boxeři ČSR, kteří měli původně do NSR letět,
Kangasniemim (522,5 kg).
byli odkázáni kvůli mlze cestovat autobusem. K rát
ce za čs. hranicemi na bavorské půdě narazil však
ČS. SPORTOVCI V CIZINĚ
jejich autobus za velmi špatného počasí na strom,
Svazovým .
trenérem o právo asylu 201etý Emil při čemž bylo několik rohovníků lehčeji zraněno.
švýcarského .reprezentač Ilamar.
Pro všechny účastníky byla však nehoda velkým
Celá řada starších čs. šokem, a tak mezistátní střetnutí s NSR se, uskuteč
ního tenisového družstva
se stal Čechoslovák dr. sportovců hraje (legálně) nilo až o 5 dnů později v Duisburku, kde čs. tým po
Svatopluk Stojan. ' 43létý v zahraničí. Tak za ho razil západoněmecké boxery vysoko 14.: 6. .
Stojan, který žije od prv landský ' fotbalový tým
ních dnů invaze - cizích M W Maastricht nastoupí
HLAS DOMOVA
vojsk do ČSR ve Švýcar už v příštích dnech útoč
sku, začal už s tréninkem ník pražské. Spařty Mráz,
Vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční
Masopust hraje za :belgic
svých svěřenců.
Adresa:
Hlas
domova,
Čs. veslař Petr Krátký, ký Crossing.. Molenbeck
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 312)
(2. liga), hokejista Vla
který reprezentoval ČSR
sta Buhník je hrajícím
Telefon: 42-5980
ještě na OH v Mexiku
■coachem
rakouského
(spolu s Helebrandtem ve
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $.5.-, jed* « lv dvojskifu) zůstal v NSR Feldkirchu, Mirek - Vlach
..
•.
výtisk. 20c.
je vqlkou posilou- EV Inna stal se 1. prosince tre
sbrucku, litvínovští hráči PŘEDPLATNÉ DO ZAMOŘÍ: lodí za přibližni lot»«
nérem. bavorských vesla-, Kalina a Dům, spolu s předplatné, tj. .austr. nebo NZ ¿ 5 .-, £ s tg 2/5/-,
řů.
;
trenérem Pardubic R ej US $ 6.- nebo ekvivalent v jiné. měně. — Výši letec
Při zájezdu pražské Sla dou působí ^'severoital kého příplatku do různých zemí sdělíme na pořWájrf
obratem.
vie do Hamburku požádal ském Bolzanu, atd.

