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ČESKOSLOVENSKO 1971

Události v Československu v letošním roce nikoho nepřekvapily. Husákův
režim pokračoval v linii určené Kremlem, která logicky vyplývá ze skutečnosti,
že řídí porobenou zemí. Úkolem místodržícího bylo dokončit čistku, zbavit
jakéhokoli trochu vlivnějšího postavení každého, kdo na svém místě ještě pře
žil po roce 1968, ačkoli není ''plně oddán myšlenkám socialism u", což znamená
v komunistické mluvě, kdo neprojevuje nebo nékdy neprojevoval bezvýhradnou
vůli podřídit se Moskvě. Příkaz k "norm alizaci" poměrů v zemi byl splněn,
revizionistické Československo z roku 1968 dokončilo proměnu v jednoho z nej
věrnějších, nejspolehlivějších satelitů Sovětského svazu.
Strana dosáhla plné rehabilitace na květnovém sjezdu, kdy dokazovala
moskevským "hostům nejmilejším", že se zřekla sebenepatrnějších úvah o
"vlastní cestě k socialismu". Koncem listopadu pak už řídila volební předsta
vení, které prokázalo, že má pod kontrolou všechen veřejný život v zemi.

Plně normalizované po
měry naproti tomu zba
vily posledních iluzí zbyt
ky soudruhů, kteří byli v
minulosti ochotni1přehlí
žet prohřešky i zločiny
režimu za vidinu “příští
ho lepšího světa” či “lep
ší budoucnosti dětí” . Ve
dení Komunistické strany
Československa se dosta
lo do naprosté izolace od
rozhodné většiny národa
- včetně řadových členů,
kteří z jakýchkoliv, hlav
ně existenčních důvodů
setrvávají ve stranických
řadách - do izolace větší
než v jaké bylo kdykoli
předtím.

Pohledy zpět, které za
braly
nejvíce
energie
stranických vůdců a propagandistů, se po celý
rok nezastavovaly jen u
chyb roku 1968, ale sty
dáte do dob vlády Kle
menta Gottwalda, jehož
sláva a moudrost znovu
vyrostly do stalinských
rozměrů. Od Gottwalda
si Husákovo vedení do
konce
vypůjčilo
heslo
“Čelem k masám”, s
nimž se vydalo do před
volební kampaně, která
předčila svým rozsahem
a stupidností argumentů
všechny kampaně dřívěj
ší. která vyvolávala- trpké
úsměvy obyvatelstva, ale
do hry na jednotu, věr
nost a oddanost přinesla
trumfy v podobě výsled
ků ha 99%.

větší, hrozivější míře, s
naléhavější potřebou je
jich řešení, než bylo za
vlády Antonína Novotné
ho. Toho si však je
Moskva tentokrát vědo
ma a možní “revizionisté” nemají šanci.

nejedná ani nemírni, že
ve vedoucím kádru stra
ny ani nejsou osoby, kte
ré by měly schopnost a
odvahu pokoušet se o ná
pravu. Vyskytnouii se
přece veřejné úvahy o
nynějších
problémech,

Nejpodstatnější
rozdíl
proti době před rokem
3968 je, že se o hospodář
ských a sociálních pro
blémech veřejně vážně

pak jsou podávány ve
formě prostoduché propa
gandy, která se snaží
zdiskreditovat bývalé ve
dení a ne najít řešení.
(Pokračování

na *tr. 2)

Trudeau v Bielom dome

Pred devalváciou dolára

Z vrcholných pořád, ktoré má prezident Nixon před cestou do Pekingu a
Moskvy, bota zatiať najzaujímavejšía konferencia s kanadským ministerským
Hospodářské a sociální předsedou Pierrom Eliotom Trudeau, ktorý prišiel do amerického hlavného
problémy, které vyrostly města s ministrom financí! Bensonom a ministrom obchodu a priemyslu Jean-Luc
před rokem 1968 a které Pepínom. Zatial čo Nixon a Trudeau absolvovali svoj dvojhodínový rozhovor v
byly hlavní příčinou “Če Bíeiom dome, miníster financi! John Connally a mlníster obchodu Stans sa
skoslovenského ja ra ” , ob radili osobítne so svojími kanadskými kolegmí. Prí druhom střetnutí v Bielom
jevily se znova a to ve dome bol přítomný aj minister Connally.

Domovu k vánocům
Dlouhými dějinami křesťanských národů, na po
čátku zimního slunovratu světem se nese ona kou
zelná betlémská zvěst o narození toho, který hlásal
lidstvu evangelium lásky a bratrství. Málem již dva
tisíce let jméno Ježíše věřícím a doufajícím přináší
novou naději, posilu slabým a klesajícím, novou
útěchu bezmocným. Od rodinného stolu proniká svět
lo a teplo do daleka a do široka, za hory i doly, za
řeky í moře, za hranice států. Mnohé matky a otco
vé v zármutku pozírají na prázdná místa u stolu,
kde sedávali v tento svatvečer jejích dcery a syno
vé. Ač neumřeli, nejsou doma, nejsou přítomni, leda
jen v neviditelném souzvuku srdcí a plameni vzpo
mínek. Snad jednou se prudce rozlétnou dvéře svět
nic a kdesi na Pankráci, v Ruzyni, Borech a Leo
poldově zarachotí klíč žalářníků v chodbách věznic
a minová pole na hranících naší vlasti pohřbí své
stavitele. Plni důvěry v takové konce cizího despo
tismu a vlastních hrobařů svobod pevně doufáme.
Pokoj vám.
Nadchází další rok vaší nesvobody a našeho exilu.
Není v silách a schopnostech ani nejmocnějších mu
žů, aby s jistotou mohli říci, co bude za rok, za
měsíc a třeba už zítra. Dobyvačný imperialismus z
východu může dost, ale nemůže všechno. Oni mají
po zuby ozbrojené armády, ale nemají duše milió
nů. šťastnější a lepší Nový rok vám všem.
Rada svobodného Československa

Z pořád nebolo vydané
úradné vyhlásenie. Len
tajomník Bieleho doma
Ronald Ziegler zdelil novinárom, že boli vel’mi
úspěšné rozhovory najma
o medzinárodných problémoch a že sa viedli v
priatel’skom ovzduší. Na
proti tomu tlmočník kanadskej delegácie novinárom povedal, že rozhovo
ry sa viedli v srdečnom
ovzduší tradičného pria
tel’stva a že sa sústredili
najma
na
bilaterálně
problémy, teda na otázky
ekonomickej spolupráce,
ktorá sa dostala do ťažkostí po vyhlášení novej

americkej
hospodárskej
politiky. Kanada ťažko
nesie novů dovozná taxu
a ministerský předseda
Trudeau prišiel so švojim
štábom odborníkov znovu
požiadať prezidenta Nixona, aby Kanada dosta
la výnimku a aby je j ex
port do Spojených štátov
nepodlíehal tejto novej
ta x e .; Neočakávalo
sa
však, že v tejto věci po
rada priniese riešenie.
Napriek tomu výsledek
porady sa hodnotí na
oboch stranách kladné.
To najma po tlačovej konferencíi
ministerského
ČPokračovanie na str. 2)
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A MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE
přeje všem čtenářům redakce Hlasu domova
Současně prosíme všechny spolupracovníky a
přátele za prominutí, že nám není možno psát všem
a že proto nezasíláme jednotlivá vánoční blahopřání
nikomu.
HD

NENÍ JINÉ CESTY
Ačkoli denně víříme v kolotoči čísel, to lid
ské dal a má dáti ku konci roku sčítat nedovedem.
Vloni ve stejném vánočním sloupku, u jesliček 1970.
se nad touto lidskou bezmocností zamýšlel Junius,
jeden z těch' mála vyvolených mezi námi, jimž se
na kahánku ro k u .— a zároveň na kahánku života
— podařilo s výrazným ziskem uzavřít celoroční
účtování. Snad proto, že si dříve než my uvědomil,
že duchovní království nenajdeme na tomto světě,
pokud letargie, únava, netečnost a prostá lenost
budou našimi vládci.
Letargie, únava, skepse — jak jí nepropadnout,
jak se jí nepodvolit, útočí-li na nás ze všech stran?
Charaktery se lámou, hlavy padají, lidstvo víří v
nesmyslném tanci směrem do neznáma. Kolik jsme
tento rok zase provedli hloupostí a nečestností, ko
lika jsme mlčky přihlíželi, ke kolika bezhlavě při
takali? Strana našich plus se také -nezdá přeplně
na. Kolik jsme dokázali splnit z minulých vánoč
ních předsevzetí? S kolika bližními jsme si dokázali
podat ruce? S jkolika __jsme se sešli nikoliv proto,
abychom se opět rozešli? Tak o každých vánocích
nespokojeně shledáváme, že jsme zase o rok starší
věkem, nikoliv moudrostí.
Ptali se mne, zda věřím v Boha. Věřím, jako vě
ří každý, kdo si na Štědrý večer šeptá pod stromeč
kem Nám, nám, narodil se . . . Naší generaci, vy
chované pod rudými prapory zadrátované republi
ky, nebylo dopřáno hloubat příliš nad otázkami víry
a nevíry. Kupředu, kupředu, levá, stále jsme bvii
štváni bez oddychu vpřeď s klapkami na očích i
uších, bez ohlédnutí, bez přemýšlení a bez zamýšle
jí- Ne.bylo lehké vybočit z řady. Kdo chvíli stál,
již stojí opodál — vyvrženec, odsouzenec, ukřižova
ný. člověk s hlavou vztyčenou, člověk, jenž se umí
podívat do nebes, není člověkem komunismu. A pře
ce i v době, kdy .kolem nás pohasly vánoční stromy
republiky a ze všech výkladů na nárožích se na
nás šklebil Děda Mráz (ach, jak - odporně se mu
podobá australský^ Father Christmas v rudých ho
línkách!) —- i v té době se lidé o svatvečeru tísni
li v kostelích a pod rozsvícenými' stromky zpívali
o tom, že se narodil Kristus Pán.
Každý z nás si asi vykládá víru jinak, ani v tomďe
lidstvo nikdy nedosáhlo jednoty. Kristus je však «pílecnym synonymem pro lásku a štědrý den je každo
roční oslavou skutečnosti, že přese všechno větši
na z nás ještě docela neodvrhla cit. Neboť nejen
rozumem, nejen materialismem živ jest člověk J e 
den moudrý severský spisovatel to vyjádřil slow
jejichž výstižnost snad ještě nebyla překonána- “Oč
my lidé usilujeme a o co se snažíme, to je štěstí
v našem životě a mír na věčnosti. A tam vede ien
jediná cesta — skrze dobrotu srdce. Cesta ke smyslu
života přesahuje rozum, a všechny mvšlenky a věcíke Kristově prostému přikázání. Není jiné cesty . . . ”
Není jiné cesty než podat si ruce a srdce Pode i
me si je — alespoň na tu kratičkou chvíli u jesliček.
Marcela Čechová
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(Pokračování se str. 11
Projevy díků Sovětské
mu svazu jsou dnes pro
nášeny častěji a horo.ucněji než za Gottwalda. D í
ky
za “internacionální
pomoc” á “záchranu so
cialismu v zemi” v srpnu
1968 přestaly být během
letošního, roku rozpačitý
mi, naopak staly se povin
ností, staly se zaklínad
lem pro každého aspiran
ta na výsluní, ba i na klid
nější chládek. Mluví-li se
veřejně o roce 1968, pak
je ztráta
paměti pro
všechny občany příka
zem. K takové ztrátě do
pomáhá ovšem rostoucí
apatie a strach, usnadňu
je ji cynismus a demora
lizace, které nacházejí
živnou půdu v celé zemi.
Stydlivé omlouvání men
ších režimistů, že není ji 
ná cesta než kolaborace,
je také typickým znakem
doby v Československu.
Přes všechnu oficiálně
zdůrazňovanou
opětnou
věrnost lidu straně a So
Hledám
ZEDNÍKA
který by postavil
vinný sklep
(60.000 cihel)
Pavel Osička,
Graytown, Vic. 3608
Tel. (Graytown)
94-9235

Pokládání keram.

DLAŽDIC
všeho druhu,
obklady koupelen a
kuchyní provádí
odborně a levně
J. H A N K A

Box 214, P. O.
Springvale, Vic.
tel. v prac. době 95-5807
jindy: 544-9203
Rozpočty zdarma

větskému
svazu,
přes
Brežněvovy teatrální ob
jetí “věrného leninisty”
Husáka, zůstává v zemi
záruka - sovětské vo~_
jenské jednotky. O do
časnosti jejich pobytu,
která byla tolik zdrůrazňována a i formálně
stvrzena po srpnové inva
zi, se letos přestalo mlu
vit. Snad bude odchod
části těchto jednotek na
bídnut náhradou za kon
cese Západu na připravo
vané evropské bezpeč
nostní konferenci - dojdeli k ní v> příštím roce.

nů k stranickému vedení.
Úkolem všech je důsled
né uskutečňováni pokynů
shora. Proměna
všech
orgánů a organizací v
“prodloužené ruce” reži
mu je čpět dokonalá. Po
čátkem roku vydané "P o 
učení z krizového vývoje
ve straně a společností po
X III. sjezdu KSČ", které
se
stalo
katechismem
stranických funkcionářů,
dokazuje, že chyby roka
1968 vyrostly proto, že ve
řejný život v předcháze
jící době nebyl pod úplnou
kontrolou stranického ve
dení. Diktatura strany ne
má být sadále zakrývá
na. i když maskování
projevy o “skutečné de
mokratizaci života
ne •
■ostalo.

Ve vnitřní politice po
kračoval návrat k dů
sledné centralizaci. Po
stihl stejně předpisy i
praxi v politickém říze
ní federalizovaného stá
tu, jako v řízení hospo
Návrat k plné stranic
dářství, v poměru odbo ké kontrole života při
rových, mládežnických a nesl v ietosBíni roce dal
jiných organizací a orgá- ší omezeni, která se dotý-

kala
“neangažovaných”
občanů. Udavačství bylo
znovu “za určitých okol
ností”
povzneseno
na
ctnost, přetvářka na po
vinnost, razie na “nežá
doucí živiv” v předvečer
výročí Palachova upále
ní či srpnové invaze, ale
i v dnech před sjezdem
strany nebo před volba
mi, staly se běžnou udá
lostí.
Cesty do zahraničí by
ly dále omezovány, útě
ky do ciziny znemožňová
ny “bdělejší”1 koňtrolou
hranic, návštěvy z ciziny
znesnadňovány. Konalo se
též několik větších poli
tických procesů. Rozdíl
proti padesátým létům
byl zatím patrný v mír
nějších třestech a v men
ší (nebo žádné) publici
tě, kterou jim dával čs
tisk. Tím větší sláva by
la s “návraty nehodných

Před devalváciou dolára
(Pokrač. zo str. 1)
předsedu Trudeau.
na
ktorej sa veřejnost’ do
zvěděla, čo vlastně boto
predmetom stretnutia v
Bielom dome a ako vý
měna
názorov
otepSa
hroty od augusta vzrastajúceho nedorozuznema.
Trudeau totiž novinárom zdelil. že dostal oá
Nixona fantasticky přižni
vé vyhlásenie o respekto
vaní politickej a ekooomickej svojrázností Ka
nady: také uznáme, afcé
vraj dosial’ nepřejavil ni
jaký americký prezňfení.
Do tohoto vyhlásenia tř e 
ba pejať
prezidentové
stanovisko Biéfeit pekla!
sa týká kanadskéj sťaž
nosti na desať percestnú
dovozná taxu. ale a j aa

A R C H 1 T E C T U R A L & E N G IN E E R S

DESIGNERS
4/830 Drummond St., North Carlton, Vic. 3054. ;

Telefon 36-9538
!
Zájemci o zhotovení projektů rodinných domků.
víkendových chat, residencí, fiatů, obchodů,
továren jakož i adaptací, garáží opod. obraťte se
s důvěrou na nás v kteroukoli dobu. Mluvíme česky.
Krajanům poskytneme slevu.
\

zásatfcá vee amerických
ínvestícií v Kanadě a
a m erick á» hospodářské
ho prerakania do Kanady.
PrezicleEt Nixon
zde’ '.1
srojmu faosťovi, že Ame
rika nehodlá vyvážať svoj
kapitál do Kanady, lež že
americký kapitál bude
Kanadě k dispozícii len
podTa je j vlastněj potře
by.
Takto vyšiel prezident
Nixon úplné v ústrety ná
hradám kanadského eko
nomického nacionalizmu
který sa v posledných rosoch hlási k slovu a roztrpčuje americko-kanadskú spoluprácu hádám
celkem zbytočne.
V poslednom čase dielom tohoto kanadského
ekonomického
nacionalizmu je obava, že by sa
Amerika chcela zmocniť
velkého kanadského prirodného bohatstva: ropy.
podzemného plynu a v e l
kých prírodných rezervoárov vody. Podnět k tejto
obavě priniesli aj úvahy
odborníkov o potrebe roz
siahlých investícií pre ná
ležité využitie týchto prí-

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242?
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 318*

roných zdrojov polárnej
Kanady, úvahy odborníkov totiž připomenuli, že
Kanada asi sotva vystačí
so svojím kapitálem na
tomto úseku svojho budúceho rozvoja.
Trudeau odchádzal z
Bieleho domu s optimizmom. Nixon i Connally
ho přesvědčili, že nová
dovozná taxa neznamená
návrat k ochranárskej obchodnej politike, lež len
núdzové opatrenie, ktoré
bude zrušené, akonáhle
sa podaří vytvořit’ nové
medzinárodné
valutové
equilibrium a ta k . posta
vit’ svetovú menovú spo
luprácu na vyhovujúce
základy.

20. 12. 1971
Prvotřídní a levná
ŠV A D L E N A A D Á M SK Á KREJČOVÁ

s bohátými zkušenostmi v Československu
i v Austrálii
H A N A N 1ST IK O -LO M O V Á

otevřela vlastní závod v
804 Glenferrie Rd., Hawthorn, Vic.

(poblíž hřiště Hawthorn Football Club-u)
Telefon (ve dne i v ečer): 81-8418
Prodáváme též hotové šaty, kalhotové obleky,
kostýmy, hot-pants, minis i maxis.
Šijeme na míru z přinesených i našich látek.
RUČNÍ VÁZÁNÍ KNIH
České
knihařstvi

MARIA B00KBIHD1NG
18 Brunningr S t., ST . K IL D A , Vic.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
•'
v sobotu po celý den.

synů” - Karel Černoch,
Emil Zátopek, Alois P o 
ledňák a další veřejně'
odvolávali a prosili za
odpuštění a odměnu za
provedený veletoč.
Jen v čs. kultuře dosud
nebyla vyřešena “krizová

DEISGN 33Z
Stavební plány
i interiéry.
Kontrolní dokumentace
pro všechny druhv
projektů.
Dokonalé provedení
Unit 3,
5 Bundalohn Court
St. Kilda, Vic.
Telefon 94-5393

ných . měnových a vše
obecné - hospodářských
problémov
sa objevila
krátko po návštěvě k a 
nadského
ministerského
předsedu (a francúzského
prezidenta Pompidoua) v,
Bielom dome. Spojené
státy prejavili ochotu vyhovieť tlaku
zahranič ných partnerov a deva
luóvať dolár. To by mal o
viesť k opátnému ukl’udneniu v hospodárskom ži
Prvá známka dlhodobé- vote západného světa.
Dušan Lehotský
ho rešenia medzinárod-

situace” .
Nejpatrnějsí
oposice je v řadách čs.
spisovatelů. Pokus o ná
silné vytvoření “sociali
stické literatury” neměl
letos víc úspěchů než v
přecházejících dvou le 
tech.

P ři koupi či prodeji
domu nebo bytu
Vám odborně
a nezávazně poradí
G. G LO SS & Assoc.,

R . E. S. I.,
578 Burwood Rd.,
H A W T H O R N , Vic.

Telefon: 81-4456,
večer 81-6412

M alý oznamovatel

Koupím zánovní kvalitní
MAGNETOFON —
STEREO

evropské výroby (např:
Uher, Revox,
Grundig
a j.). Nab. na zn. “Mag
netofon” do HD.
HLEDÁM

M U Z IK A N T Y

pro cimbálovou
Muzikanty jiných
jů event. zaučím.
luška, F. 23, 125
St., Fitzroy, Vic.

kapelu.
nástro
E. Ha
Napier
3065.

V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU V NAŠÍ MILOVANÉ ŠUMAVĚ
OSLAVUJÍ ZLATÉ VÝROČÍ SVATBY
NAŠI DRAZÍ RODIČE A PRARODIČE
K A R E L A B O H U M IL A K Ě L L N E R O V I

K TOMUTO -VZÁCNÉMU A VÝZNAMNÉMU JU BILEU BLAHOPŘEJÍ
A DO DALŠÍCH LET MNOHO ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
UPŘÍMNĚ P Ř E JÍ
SYN BOHUŠ S MANŽELKOU A SYNEM PETREM
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H L A S

D O M O V A

V Československu byla jmenována nová vláda

ČE SK OSL O V E N SK O V
EZ
K
R
A
T
C
E
byly odevzdány legitima
ce nového svazu 96 (!.i
členům.
— S ukončením letošní
dostihové sezóny skončila
svou závodní dráhu i slav
ná klisna Century ze stá
je Mladého světa. Byla
prohlášena koněm roku
1971. Za zmínku stojí, že
v roce 1968, kdy začala
svou kariéru, se jmeno
vala Cenzura. Po okupa
ci však musela být překřtěna, protože nebylo po
liticky únosné, aby se
psalo, že “Cenzura zvítě
zila” .
— V Liberci vyhořel zná
mý hotel Radnice.
— Malíř a grafik Cyril
Bouda oslavil bez oficiál
ních poct sedmdesátiny.
J e jedním z největších
žijících čs. grafiků a ilu
strátorů. Ilustroval 635
knih, vytvořil 1.300 vol
ných grafických listů, 50
návrhů na poštovní znám
ky, okno ve svatovítské
katedrále, přes 350 olejo
maleb a kreslený film.
Bouda pochází z malířské
rodiny: jeho otec byl pro
fesorem kreslení na Klad
ně, matka pocházela z ro
diny sochařů a řezbářů
Suchardových a byla ma
lířkou květin. Kmotrem
při křtu byl Boudoví Mi
koláš Aleš.
— Čs. aerolinie zakoupi
ly v SSSR 6 obřích leta
del typu TU 134A. Letad
la budou nasazena na za
hraničních linkách.
— Zástupci' škodaexportu podepsali smlouvu o
dodávce
metalurgického
zařízení pro závod v zá
padní Sibiři. J e to nej
větší kontrakt v historii
čs. zahraničního obchodu
—má hodnotu 540 miliónů
Kčs.
— Novým čs. velvyslan
cem ve Spojených státecn
se stal D. Spáčil.
— Na zasedání ústřední
ho výboru KSČ byli zvo
leni novými tajemníky
ÚV KSČ dr. F. Ondřich
a dr. V. Svoboda.
—Ředitel podniku Potra
viny Praha A. Svoboda
informoval novináře 9.
prosince, že Pražané bu
dou se zásobováním po
travinářských
obchodů
před vánocemi “vcelku
spokojeni” . Na trhu se
prý objeví vedle tradič
ního zboží různé speciali
ty a novinky. Jablek a
jižního ovoce prý bude
dostatek a očekává se i
zásilka hroznového vína.
— Před senátem Měst, ského
soudu v Praze
Hledáme
skončila 9. 12. další část
ZKUŠENÉHO
trestního řízení proti ši
UZENÁŘE
řitelům falešných valut.
k samostatné kontinen Dle vypracované obžalo
tální práci za dobrých by odcizil v r. 1969 býva
podmínek.
lý pomocný rekvizitář ve
Sapphire Smallgoods
Filmovém studiu Barran
Pty. Ltd.,
dov
300
napodobenin
P. O. Box 1785.
anglických a amerických
Boroko, Port Moresby, bankovek, které rozdal
Papua New Guinea
svým známým. Ti je pak
.prodávali po restauracích

— Ministerstvo zeměděl
ství vydalo zprávu, dle
níž se letos podařilo
zvládnout žně v rekord
ním čase. Zemědělci tím
prý vyjádřili svůj kladný
postoj k současné politice
strany. Výnos obilovin je
letos vysoký, ale sklizeň
brambor a cukrovky je
nižší. V zimě bude i nou
ze o krmivo pro dobytek.
— V Praze byl podepsán
protokol o výměně zboží
mezi ČSSR a SSSR na rok
1972. Československo má
dodat v příštím roce do
Sovětského svazu o 11%
víc zboží než v r. 1970.
V r. 1970 ČSSR dovezla
z Ruska mj. 77 miliónů
tun ropy, 115 mil. tun
železné rudy, 1 mil. tun
bavlny a 26 mil. tun obi
lí - tedy suroviny a vyvez
la tam mj. 33.000 obrá
běcích strojů,
zařízení
lehkého průmyslu, che
mické zařízení, konfekci
(za 358 mil. rublů), dále
galanterní zboží, bižuté
rii, nábytek, obuv atd. O
uranové rudě se vydaná
zpráva nezmiňuje.
— V Praze-Motole byl
zřízen lyžařský svah s
umělým sněhem. Noi á
umělá lyžařská dráha je
130 m dlouhá, 40 m širo
ká a sklon svahu je 30
procent. Svah je večer
osvětlen a má dva vleky,
které mohou za hodinu
dopravit 1.000 lyžařů.
— Povzbuzení - tak zněl
nadpis zprávičky, která
se objevila ve Svobodném
slově. Praví se v ní, že
ministerstvo kultury ČSR
se rozhodlo vyslat do
všech krajů komplexní
konzultativní
brigády,
které poskytnou pomoc
vybraným
okresům
a
obcím, prověří účinnost
opatření ministerstva kul
tury a shromáždí dobré
příklady pro. zobecnění.
Má to být zřejmě oprav
dová
kuiturně-politiclcá
- injekce pravičácko-opor: tunistickému venkovu.
— Za účasti tajemníka
ÚV KSČ J . Fojtíka a če
ského ministra kultury
Brůžka se konala 19. 11.
na
dobříšském
zámku
slavnostní
ustavující
schůze Svazu českých spi
sovatelů. Schůzi předse
dala Alena Vrbová (před
seda přípravného výboru
básník Josef Kaínar tři
dny předtím zemřel, viz
min. HD), projevy se
projevili Donát šajner,
Ja n Kozák a Vilém Zá
vada.
Závěrem schůze
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“za slušné sumy” . Pět
Výsledky voleb do čs.: zastupitelských orgánů, které se konaly ve dnech 26.
pachatelů dostalo trest
od 12 do 20 měsíců věze a 27. listopadu, zajímaly zřejmě jen československé noviny, rozhlas a televizi,
ní nepodmíněně, rekvizi ale u těch byl zato zájem mimořádný. Pro úplnost zpravodajství sdělujeme ta
tář 18 měsíců podmíněně
ké ideálně "b a ť o v sk á " čísla, jaká se nepodařilo dosáhnou/ ani nebožtíku
na 3 roky.
-— Různé organizace v
celé zemi se “usnášely”
na protestních rezolucích
proti věznění černé Ame
ričanky Angely Davisové.
Současně vyzývají všech
ny občany, aby “vyjádři
li svoji solidaritu s po
krokovými silami světa a
s významnými osobnost
mi, které důrazně prote
stují u příslušných orgá
nů v USA proti zvůli pá
chané na A. Davisóvé” .
(Viz článek na str. 15).
— Čistka mezi novináři
skončila. Aby se rozeznali
bývalí reakční novináři
od novinářů pro-režimních, uveřejnily čs. no
viny
toto
upozornění:
“Platnost starých průka
zů Svazu čs. novinářů (v
černých deskách) skonči
la dnem 30. listopadu
1971. Veřejnost se upo
zorňuje, že od 1. prosin
ce 1971 mohou být •jako
platné uznávány pouze
nové novinářské průkazy
(v červených deskách) s
vylepenou příspěvkovou
známkou a s potvrzením
šéfredaktora, že držitel
průkazu pracuje v redak
ci.”
— Dne 1. prosince byi
uveden mg. Timotej Hill
do funkce předsedy úřa
du pro normalizaci a mě
ření.
č/HD

Hitlerovi:
/
K volbám se dostavilo 99.45% oprávněných voličů. Ti odevzdali kandidátům
Národní fronty při volbách do Sněmovny lidu 99.81% hlasů, kandidátům Sně
movny národů 99.77%, kandidátům České národní rady 99.78%, zatímco kan
didáti Slovenské národní rady "dostali ;důvěru voličů" téměř stoprocentní —
přesně 99.94%. Soudruzi:kandidáti na mista poslanců krajských národních vý
borů se spokojili pouhými 99.84% a kandidáti do okresních národních výborů
dokonce jen tolika procenty, jako poslanci Sněmovny národů — 99.77%. čle
nové místních a městských národních výborů byli zvoleni 99.85% voličů.

Radost z výsledků by
la podle čs. sdělovacích
prostředků
náramná.
Předsednictvo
Národní
fronty uveřejnilo provo
lání, v němž mluví o do
jetí, “s nimž jsme pozo
rovali, s jakou důstojno
stí, rozvahou a leckdy až
dojemně naši občané při
stupovali k volebním ur
nám’’. Osmdesátiletá ba
bička zas dávala dětem
na druhý konec zeměkou
le v dopise referát o ji
ném dojetí. K volbám se
jí nechtělo, ale musela
jít. Na volby se nešlo
jen s bubnem, ale: “V
životě jsem to .nezažila,
celé dva dny vyhrávala
na náměstí muzika.” Ofi
cielní verse ovšem zní:
“Tyto
volby se staly
spontánním,
všelidovým
plebiscitem důvěry Čechů

a Slováků a všech ná
rodností k politice Komu
nistické strany Českoslo
venska a Národní fronty.
Staly se výrazem hlubo
kého, ' socialistického vla
steneckého cítění všech
pracujících našeho stá
tu . . .” Mká se, že těch
hodně pracujících tam za
dnešního režimu moc ne
ní.
Za několik dní po těch
to
všeobecných
“vol
bách”
začal rituál, K
němuž ani 99% nestačilo.
Konaly se volby předsed
nictev, komisí atd. v jed
notlivých orgánech, při
nichž dosahovali kandidá
ti rovných 100% ■- byli
zvoleni jednohlasně. Ta
ková událost ovšem stojí
za další slávu, za další
nadšené
komentáře
o
tom, jak lid pochopil,

uznal a do čela “si vy
b ral” ty nejlepší, kteří
budou “věrně sloužit li
du, vlasti, míru a socia
lismu” . Jsou to jednak
ti, kteří se osvědčili za
Husákovy éry a pak ti,
jejichž zásluhy spadají
do doby před rokem 1968.
Dne 7. prosince se sešli
na ustavujících schůzích
noví poslanci české ná
rodní rady v Praze a Slo
venské národní rady v
Bratislavě. V Praze zů
stal v čele Evžen Erban
a v Bratislavě O. Klo
koč. Nejsou zajímavá ani
důležitá jména 4 místo
předsedů a řady členů
předsednictev v těchto ne
důležitých orgánech.
Příští den, 8. prosince
se. sešli zvolení soudruzi
na ustavujících schůzích
(Pokračování na str. 4)

Stavba plynovodu
V listopadu se konal ve Vídni seminář o vy
užití zemního plynu. Podle referátů západoněmeckého a rakouského tisku se na něm jednalo též
o budoucím využiti sovětského plynu, který má
být dopravován na západ od r. 1973/74 plyno
vodem vedoucím přes čs. území. O ruské dodávky
plynu je nyni zvýšený zájem jak v Rakousku a
Itálii, tak I v Západním Německu, Francii a
Švýcarsku. Předpokládá se, že roční kapacita
plynovodu bude 28 až 30 miliard kubických metrů
plynu, takže náhrada za něj má pro Sovětský
svaz představovat tak velký obnos, že pomůže
financovat značnou část sovětského importu ze
západních zemí. I odběr sovětského zemního ply
nu v Československu se má podstatně zvýšit —
další čs. průmysl bude převeden na pohon tímto
plynem, závislost čs. hospodářství na sovětských
dodávkách se zvýší.
Podle západních odborníků usnadnila sovětskou
nabídku plynu západním státům nová trasa plyno
vodu. Jeho potrubí menších rozměrů se mělo pů
vodně v é sť z Ukrajiny přes Polsko a Slovensko
do Rakouska a odtud dále do Itálie, avšak pozdě
ji Moskva oznámila, že "n a žádost čs. vlád y"
změnila plány, takže potrubí plynovodu v průmě
ru 120 cm povede od sovětských hranič až do
slovenské obce Jabloníca, kde se rozdvojí: 90 cm
potrubí povede: na jih do Rakouska a Itálie a
stejně silné potrubí povede přes čs. území až k

západóněmecké hranící. Na čs. území bude tedy
téměř 500 km širokých potrubí a 700 km potru
bí 90 cm.
Římské Listy (4-5/71) sí všímají podrobněji, co
znamená stavba tohoto sovětského "plynovodu
Družby" pro Československo. Především to má
být největší stavba čs. pětiletky, která vyčerpá
mnoho národních zdrojů. Bude znamenat deseti
tisíce čtverečních kilometrů devastované půdy.,
žničení celých lesních pásů, vodních toků a naru
šení silniční a železniční sítě. Počáteční rozpo
čet plynovodu (pouze na čs. území) byl odhad
nut na 11 miliard Kčs, ale tato částka bude zřejmě
vysoko překročena. Československo bylo donuce
no tuto stavbu samo financovat
(včeně Mannesmannových trub ze Záp. Německa), přičemž
návratnost provedených investic vypočetli někte
ří čs. ekonomové na 70 let! Počítá se, že v pofrur
bí bude tlak 70 atmosfér a teplota 70 až 80 st. C,
což představuje značné nebezpečí pro obyvatele
žijící v prostoru do vzdáleností 20 km po obou
stranách plynovodu. Odborníci poukazují na ka
tastrofy, k nímž dochází v SSSR , kde je v pro
vozu v řídce osídlené krajině plynovod v délce
300 km s potrubím v síle pouhých 67 cm. Už nyní
se obávají, že plynovod bude znamenat stálé ne
bezpečí např. pro Havlíčkův Brod, v jehož blíz
kostí povede severní trasa.
Čs. tisk ovšem presentuje celý projekt téměř
jako dar Sovětského svazu!

Lid rozhodl

Zemřel dr. J. Černý
Čs. exil postihla bolestná ztráta. V New Yorku
zemřel dne 7. prosince dr. Josef Černý, bývalý
ministr' vnitra první československé republiky. Je
ho politická dráha, kterou nastoupil již za Rakouska,
trvala přes půl století.
Dr. Černý pocházel ze starého selského rodu. N a
rodil se 28. února 1885 v Nepolisich u Chlumce n. Č.
Už za studentských let se živě podílel na kulturním
a hospodářském povznesení české vesnice. Vystudo
val práva na universitě v Praze a ve Vídni. Jako
mladý advokát spolupracoval již v první světové
válce na obhajobě dr. Karla Kramáře, který byl
obžalován rakouskou justicí z velezrady. S jeho
jménem se setkáváme v revolučním Národním shro
máždění po 28. říjnu 1918. Od té doby se podílí
plných 20 let jako poslanec a ministr na budování
republiky. Republikánská strana měla v osobě dr.
Josefa Černého jednoho . ze svých nejschopnějších
zástupců. Zvláště ve vládě dr. Milana Hodži se osob
nost dr. Josefa Černého velmi uplatnila ve funkcí
ministra vnitra. Tato vláda byla v době ohrožení
republiky, vystavena nesmírnému tlaku nacistického
Německa i svých spojenců. Ministr vnitra na jedné
straně uděloval asyl německým uprchlíkům a na
druhé straně čelil provokacím sudetoněmecké Henleinovy strany. Události, které následovaly, uká
zaly, že jeho státnický postup byl správný. V ob
dobí po Mnichově byl dr. Josef Černý zvolen před
sedou strany Národní jednoty. Tato nesouhlasila s
cestou a ujednáním presidenta dr. Háchy v Berlí
ně. Odmítla tudíž svoji spolupráci s okupanty a ro
zešla se. Dobrota srdce dr. Josefa Černého a jeho
paní Heleny Černé, rozené Švehlové se plně proje
vila za druhé světové války. Ze svých osobních pro
středků podporovali rodiny, jimž byli živitelé odvle
čeni do koncentračních táborů a vězení. V roce
1945 byl dr. Josef černý s četnými jeho politickými
přáteli zatčen a po 18 měsíců vězněn. Národní soud,
nejvyšší politický tribunál země, ho ze všech obvi
nění osvobodil s podotknutím v rozsudku: "Tento
vlastenec se nejenom neprovinil, ale zasloužil o
republiku."
Po komunistickém puči v únoru 1948 odešel , se
svoji paní do exilu. Stal se později jedním ze spo
luzakladatelů Rady svobodného Československa, pak
byl členem Výboru pro svobodné Československo.
Mimo rámec našich exilních organizaci byl zvolen
místopředsedou Zelené internacionály a členem vý
boru organisace Porobených národů.
Až se bude moci v Československu opět svobodně
žít, věříme, že jméno dr. Josefa Černého bude za
znamenáno na čestném místě mezi těmi, kteří sloužili své vlasti oddaně a věrně.
Martin Hrabík

;
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hradu a zvolilo si do če
(Pokračování se str. 3)
Sněmovny lidu a Sněmov la soudruha zvlášť za
ny národů. V první bylo sloužilého - Aloise Indru.
uvítáno “bouřlivým potle Prvním
místopředsedou
skem” zvolení za před tohoto “nejvyššího zastu
sedu
Václava Davida, pitelského
orgánu” se
dlouholetého ministra za stal
dosavadní ministr
hraničí z doby Novotné zahraničí
Já n
Marko,
ho, za místopředsedy Ne který musel udělat ve
jezchleba a Exnera a za vládě místo soudruhovi s
členy předsednictva V. čerstvějšími instrukcemi
Hajku. R . Kolárovou a Kremlu. Dalšími místo
Novotného předsedu par předsedy se stali předchá 
lamentu B . Laštovičku.
zejícího dne zvolení před
Na předsedu Sněmovny sedové obou sněmoven a
národů klesl rovněž s předsedové
“ostatních
potleskem prof. Dalibor stran Národní fronty” .
Hanes a místopředsedou
V osqbách
předsedů
se stal E. Straka.
vlád nenastaly po “vol
Oba tyto orgány zvolily bách” změny: českou ve
též
členy
Federálního de dále J . Korčák, sloven
shromáždění,
které
se skou P . Colotka a fede
sešlo 9. prosince ve Špa rální L. Štrougal. (O
nělském sále Pražského , Štrougalovi kolují povéj.sti, že byl zvolen jen na
i přechodnou dobu.) MístoKAŽDÝ TÝDEN
! předsedy jsou oba předmůžete letět
^sedové národních vlád a
do LONDÝNA
' dále V. Hála (který je
za $ 395.současně předsedou Státnebo do VÍDNĚ
; ní plánovací
komise),
za $ 430.Ján Gregor. F . Hamouz,
prostřednieťvím
■K. Laco, M. Lúčan a J .
Zahradník.

Prvotřídní koloniální a delikatesní obchod

j •CAROLINA DELICATESSEN
í

m aj. manželé Krupkoví

|

Camberwell Market, Riversdale Rd.

k
C a m b e r w e l l , ' Vic.
k má velký výběr dovezených i místních lahůdek
k
všeho druhu za výhodné ceny.
J
Přesvědčte se.

JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G- Pípinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flin; ders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGill’s Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 á Castlereagh St.,
Sydney - City.
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hay
market
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.,
Darlinghurst
RESTAURACE MAMSELL, 82 A Darlinghurst R d .
Kings Cross, NSW.

A L M A

Ministerstvo zahraničí
převzal po Markovi dosa
vadní čs. velvyslanec v
Moskvě B. Chňoupek. což
je změna nejzávažnější jsou-li změny v čs. vládé
vůbec závažné. Další mi
nistři: M. Dzúr (obrany),
' R. Kaska (vnitra), R.

TRA VEL SERVICE

-is smnoo amn ose

Melbourne, 3000
(roh Elizabeth St.)
Telefon:
63-4001, 63-4002

Rohlíček
(financí), D.
Kol der (předseda Výboru
lidové kontroly), A. Barčák (zahr. obchodu), V.
Chalupa (spojů), K. M ar
tinka (ministr a místopř.
Státní plánovací komise \
J . Matušek (min. paliv a
energetiky), M. Sabolčik
(cenový úřad), J . Šimon
(hutnictví a strojírenství),
M. štancel (min. práce a
soc. péče), L. šupka (min.
dopravy) a B. Večeřa
(min. zemědělství a vý
živy).
Příští úkoly staronové
vlády? Po vykonání pře
depsaného slibu do ru
kou presidenta Svobody
řekl předseda vlády jmé
nem vlády: “Direktivy
XIV. sjezdu strany vůbec
a pětiletý plán zvlášť
určují směr i obsah naši
práce . .
NOVĚ

★ Státní bezpečnost dostane hlášku, že se na sjezd
strany vetřel pozorovatel ze západu. Jeden mladý
orgán se má osvědčit a záškodníka najít. Sedne si s
dalekohledem na tribunu a prohlíží si důkladně kaž
dého přítomného. Netrvá dlouho a diverzanta objeví.
I diví se soudruh staršina a ptá se, jak to dokazal.
“Docela jednoduše. Už Lenin řekl, že třídní nepřítel
nikdy nespí!”

]

LETY

j

do Frankfurtu a Vidné!
a zpět
!
Zvi. (“Charter”) $ 711J
Skup. ( “Groups” ) $ 73v. ]
Podrobné informace !
ochotně sdělí
;

ALM A
TRAVEL

S E R V IC E !

330 Little Collins St., :
Melbourne, 3000
|
Telefon:
I
63-4001, 63-4002

Předám moderný

j

O BC H O D S D lE L N O U j

3pokojovým bytom j
pře švadlenu za vý-j
hodných
podmienok.
Cena § 1.500. Prijmem!
nabídku. 61 Glen Eira.
Rd.,' Ripponlea, Vic.
Tel. (Melb.) 53-6981

OTEVŘENO!

M A L Ý K L E N O T N IC K Ý ZÁVO D

Výroba klenotů, zpracování diamantů, opálů,
prodej hodinek a všechny druhy oprav
235 Carllsle Street,
Balaclava, Vlc.

(proti benz. stanici AMOCO)
Telefon 52-4328

Nejlépe se vždy najíte, pobavíte a zatančíte si

U EDY ZLATÉHO
v restauraci s licencí Rheinland
9 —

DOVEZENO Z PRAHY

SPOLEČNÉ

13 Drewery Lane, Melbourne-City

(z Lonsdale St., proti Myer Emporium)
Telefon: 663-1266, 663-1267
Dne 31. prosince 1971
VESELÝ

K O N T IN E N T Á L N Í S IL V E S T R I

Věc: Zamítnutí žádostí o zvýšení platu

Váš požadavek zvýšení platu o 4.- Kčs měsíčné
★ Na Václavském náměstí byl poprask, když z neo považujeme za neopodstatněný, protože měsíc únor
nového nápisu MASO ZELENINA vypadlo jedno má pouze 28- dní, čili máte možnost ža chybějící 2
písmenko a nápis hlásal MASO Z LENINA.
dny ušetřit Kčs 93.60. Vyhazování z kopejtka odpo
ruje socialistické morálce. Ušetřenou částkou máte
možnost krýt chybějící 4.- Kčs v každém’ měsíci a
★ Věc: Žádost o zvýšení platu
Mám dvě děti, a ženu, která nepracuje. Mám sluš ještě Vám zbude 45.60. Předpokládáme, že vstoupíte
ný plat Kčs 1.400.- měsíčně. Prosím o zvýšení platu do KSČ a tuto částku použijete k placení udržovacího
o 4.- Kčs měsíčně, abych se vešel do rozpočtu. Můj členského příspěvku. Přikládáme přihlášku a věříme,
plat by činil Kčs 1.404.-. Odůvodnění: Byt nemáme, že konečně pochopíš, kde je Tvoje místo a jak nalo
ale bydlíme v jeskyni, kde nájem neplatím. Koberce žit s přebytečnými příjmy. P ráci čest! Ředitelství.
nemám, mýdlo nekupuji — myjeme se v potoce.
Prášky na prádlo taky nepotřebujeme, neboť namá ★ ČSSR se úplně podobá švédsku: platidlem je ko
číme též v potoce, Vodu máme zdarma, elektřinu runa a Gustáv je korunovaný . . .
neplatím, noviny neodebírám, do kina a na fotbal
nechodím. V ROH nejsem a do KSČ z finančních dů
★ Při letu do Prahy informuje letuška cizince: “A
vodů nemohu. Uvádím rozpočet:
nezapomeňte, že v Československu je obzvlášť lev
Snídaně: 3 housky a vod a.......... .. Kčs 0.90
ná doprava — některá. Tak za pouhých 150 Kčs
.Svačina: 3 housky a voda . . . . . . Kčs ď.90 '
můžete navštívit z Prahy hned tři sovětská města
Oběd: v závodní jídelně .................. Kčs 4.50
Po projeveném zájmu doplňuje: “Jo, je to cesta
Svačina: 3 housky a voda . . . . . . Kčs 0.90
s Čedokem do Mladé Boleslavi, Milovic a Olomou
Večeře: v závodní resta u ra ci.......... Kčs
4.50
ce . . .”
Celkem .......... Kčs 11.70
Pro 4 osoby je to celkem 46.80 Kčs denně. Za mě
síc, tj. za 30 dnů je to právě 1.404.- Kčs. V měsíci, ★ “A naše slavné volby ukázaly celému světu, že
který má 31 dnů, se jeden den postíme, zato v únoru NÁŠ LID je docela zkonsolidovanej — to jen LIDI
si vyhodíme z kopejtka.
U NÁS tomu nechtějí rozumět!” , povzdychl si GuP ráci čest! Váš pracovník . . . .
sláv unaveně.
-

♦

-

20. 12. 1971
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D O M O V A

Dávkovaný teror
a nátlak ke koexistenci

- 5-

Analýza a prognosy -

současné kremelské politiky

Novou politiku Moskvy neurčuje jenom diplomatická a propagandistická akti
vita/ nýbrž také nová kvalita. .Podepsání Berlínské dohody a začátek rozho
vorů o evropské bezpečnostní konferenci znamenají nový vývoj. Ani ohlášená
Nixonova cesta do Pekinvu neohrozila sovětskou vůli k vyjednávání o odstra
nění napětí v Evropě a k uznání západoevropských spojeneckých svazků —
spíše naopak. Znamená to nový realismus politiky Kremlu. Jeho zájem o ho
spodářskou spolupráci se Západem prozrazuje pak též vážné nedostatky so
větského průmyslu.

PONO ŽKY — P O D K O LE N K Y

všech druhů a různých vzorů
nylonové — vlněné — bavlněné
koupíte nej výhodněji u výrobce
U N IT E X
J. & M. Voborsky
110 W ills St., Glen Iris, Vic.

něvova kolektivního vede
ní je jeho imobilita. Chy
bí mu totiž rozhodující
síla, která by vedla buď
k stalinismu nebo naopak
k připuštění kritiky a ke
konečnému rozchodu se
stalinismem a tím k re
formnímu vývoji. Zkost;
natělá ve své ideologii a
posedlá ideou koncentrace moci stojí Brežněvova
era v cestě nové eře
compjútrů, technokratů a
sociologických týmů řeší
cích problémy postprůmyslové společnosti. Do•sud nepřekonaná, ale již
správně rozpoznaná ho
spodářská problematika
nutí kremelské vládce k
zahraničně-politickým odlehčovacím opatřením a
k pružné politice k Zápa
du.
Zahraničně
politická
koncepce
kremelských
vůdců se dá nazvat “ná
tlakem ke koexistenci” .
V propadlišti zmizela ta
ké
zahraniční
politika
moci a ultimat, praktiko
vaná Chruščovem (Kuba
- Berlín), ovšem jen díky
rozhodnému
postoji
USA. Porevoluční- a konservativní vedení Krem
lu se již nehoní za svými
nerealistickými
ideály,
které by vytrhávaly svět
ze základů. Ve' znamení
rovnováhy
atomových
(Pokračování na str. 6)

Australský knižní trh je neobyčejně bohatý na
literaturu pojednávající o přírodě. Dnešní generace
Australanů si začíná uvědomovat hříchy páchané
jejich otci na “australské přírodě, je jí unikátní kvě
teně a ojedinělé zvířeně. Mezi ochranářské snahy
patří i vydávání knih vědecky, populárně, obrazové
či fotograficky popisujících přírodní jevy. Zdá se, že
kniha Animals in Camera, kterou .vydal Hamlynův
nakladatelský dům v Londýně, zapadá do této řady,
ale nás zarazí okamžitě je jí neobvykle nízká cena
vzhledem k tomuto typu publikací a zejména česká
transkripce jména autora.
Již při letmém prolistování více než 220 fotografií
vidíme, že tentokráte je na programu česká a slo
venská krajina, zvířata a ptáci. Snad kromě fo 
tografií vlků, vlčat, medvědů, medvíďat a dropů
fotograf zaměřil svůj objektiv na objekty tak dů
věrně známé, jak jsme je vídávali při procházkách
v lesích, polích či na březích rybníků a řek. Defi
luje před námi vysoká a srnčí zvěř, divočáci, rys,
kamzík, jezevci, ježci, hraboši, veverky, plši, la
sičky, myši, vydry, zajíci, lišky, divoké kočky, kuny,
výři, divoké kachny, dlasei, -pěnkavy, drozdi, sojky,
dudci, strakapúdi, rákosníci, čápi, žluny i žluvy.
Obrázky nás obklopí kouzlem našeho lesa a ryb
níka, fotograf si všímá prostředí, honby za potra
vou, krmení mláďat, jejich dovádění a úprku před
nepřítelem. Motivy i zpracování jsou dokonalé, ne
divíme se, že knihu vydalo tak známé nakladatel
ství, což je již samo o sobě známkou hodnoty.
Autor projevuje nejen svou znalost fotografické tech
niky, ale i znalost prostředí' a zanícení pro lovy ka
merou. J e tak popsáno více než 40 druhů zvířat vždy
čtyřmi-pěti fotografiemi a půlstránkovou poznámkou.
Texty prozrazují, že Holeček není jen znameni
tým fotografem zvířat, ale i citlivým pozorovatelem
přírody, kterou dovede vtipně popsat. Nejsou to zoolo
gické komentáře, ale postřehy ze života zvířat a
ptáků a příhod, které autora provázely při této ne
snadné práci.
Krásná kniha !
IP

ta říkal, že byla plná idejí, a díval se při tom smut
ně na prázdného pana Jelínka. Ale to všechno ten
soudruh z Rudého práva nevěděl a tak sme bylv
všechny nadšeni.
Vtom zase přišla soudružka domovnice a táta pře
Jaroslav Kujeba
Múj milý deníčku, dnes se Ti musím svěřit s ně stal číst a povídal, že už slivovici nemá. Ona však
čím velikým. Táta povídal, že je to obratník v m ém . pravila, že jí jde dnes o něco jiného než o agytaei,
žití. Nevím sice, co to obratník je, ale jistě něco že jde támhle o tu malou pionýrku a při tom ukázala
z krizových let, jinak by o tom táta nemluvil. Za na mně. Ve mne hrklo, ponivač jsem myslela, že
čalo to před čtyřmy dny. Večer. Táta právě pře- mi zahlídla, jak se u dveří líbám se soudruhem v e
čítal z Rudého práva nahlas o tom, jak zdatně si doucím ze Svazu socyalistické mládeže, který mi
vedou agytační dvojice, jak s nima v každé rodině doprovázel domů, abych se nebála. To je myslím
šprímují a někde jim dokonce kafe nabýdnom jak sex a maminka mi skoro každý den klade na srdce,
potom dyskutujou o úkolech, které se musejí řeší'.. že na sex mám ještě moc a moc času a tak jsem
Misiím, že ten soudruh, co to psal, nebyl v domě. měla strach, jak bude vivádět. Soudružka avšak se
kde bydlí Eva, co s ní chodím. Tam pan Novák usmívala a ptala se mně, jestli bych chtěla promlu
odvedle hnal agytační dvojici koštětem ze schodů vit k lidu. J á jsem se zaseje lekla, ponivač jsem ne
a volal, že ať mu daj s volbama pokoj, že na né věděla, co vlastně chce. Ona mi vysjetlila, že se
kašle. (On to volal jináč, ale to pionýrka nesmí ří čtyryadvacáténo listopadu koná v Juldě Fuldě vo
kat, tak mluvěj prý jen nepřátelé lidu, říkal táta.-1 lební schůze, promluví prý na ní soudruh Husák a
A paní Marešová odnaproti před nima přibouchla jiný soudruzi, kteří k nám zavolali bratrská vojska
dvéře. Potom vonělo z jejího bytu kafe, ale misiím, proti kontrarevoluci. Bylo prý by dobré, kdyby vy
že ho pili sami. U nás to bylo taky trochu jináč. stoupil taky zástupce dětí a podpořil svím hlasem
Přišla soudružka domovnice a omlouvala se, že jde volební a vůbec konsólydační úsylí strany. Tata se
sama, že “je jí starej se z radostí nad volbama ptal, proč přišla právě na mne, a ona odpověděla,
zlil jak zákon káže” (to byla je jí slova), ale ona že že je o mně známo, jak chytrá pionýrka jsem a že
se tím odradit nedá, že vydá za dva, za celou agy nikdo jiný nechce k lidu už mluvit.'
tační dvojici. Táta ji ujistil, že volit půjde, že vhodí
Tak táta řekl, že je to pro něj veliká čest, že jeho
lístek pro soudruha Husáka a soudruha Indru a na- dcera promluví k lidu. Namítl avšak, ž e 'a si nevím,
býdl soudružce domovnici skleničku slivovice od pa co bych k lidu promluvila. J a to skutečně nevjeděla.
na Jelínka. A pak druhou, prý i ža soudruha man Ale soudružka domovnice se zas jen bezzubě usmála
žela. Soudružce domovnici slivovice zachutnala a a vytáhla list, popsaný strojem. To prý už je roz
slýbila tátoj, že hned po vítězných volbách dostane hodnuto, co naše pionýrka (tím myslela mne) pro
přidáno, takže byl rád a nalil jí slivovici ještě né mluví, jde jen o správný přednes. Tak táta poručil,
kolikrát. Když odcházela, trochu se motala, ale tá- abych si stoupla doprostřed kuchyně a skusila to.

Bylo to/ hesky složené, opravdu moc hesky. Zlášť
se mi líbilo, jak se tak říkalo, že jsme i mi volili do
odílových a skupinových rad a že to dalo hodně přemejšlení a vibýrání. To bylo pravda. Je nás ve sku
pině celkem pět a museli sme zvolit sedům funkcio
nářů. Byla to fuška, protože L áď a a Marie funkci
nechtěli, ponivač prý chodí do skupiny jen proto,
aby se mohli nerušeně scházet. Tak na každého
připadli dvě funkce a na vedoucího, kterého zbož
ňuji, i když je o patnáct let starší, dokonce tři. V
tom teda soudruzi, kteří mé povídání skládali, měli
úplnou pravdu. Dovjeděla jsem se taky z papíru, že
vaše volby jsou i našimi volbami a vaši kandydáti
našemi kandydáty, a že je dobře známe. To znělo
hesky, ale pravda to nebylo, ponivač já jsem žádné
ho neznala. Souhlasila jsem s tím, že naše republika
musí zůstat socyalistickou, protože jináč bysme mu
seli držet hubu mi, takhle ji drží druzí a to je lepší,
řikal táta.
Naučila jsem povídání zpaměti a vůbec jsem ne
měla trému, když na mně v Juldě Fuldě přišla řada.
Přednesla jsem to moc pěkně, jen jsem vinechala
jeden odstavec, to avšak nigdo nepoznal. Tleskali
mi velice silně, hlavně mamka, která byla celá spocená strachy, aby sem se nezakoktala. Ale já ne.
Soudružka domovnice mi tiskla ruku a měla slzy
v očích. Říkala, že jestli máme takovou mládež, že
je prý budoucnost komunistické strany zajištěná.
Svým promluvením k lidu jsem prý zničila všechny
náděje pravicových oportunystů. To mne bylo ceikem fuk. Víc mi zajímalo, že mi prý za měsíc při
nese děda Mráz z Čukotky něco za mé vystoupení.
Doufám, že to budou najlonky z tuzexu, ty bysem
měla raději, než v kůži vázané Poučení z krizových
let, který mi slybuje táta.

Jak důvěryhodný je obrat Kremlu k odstranění napět! v Evropě? Jak vyso

ko může být ceněn a jak dlouho bude trvat? Na tyto zneklidňující otázky snad
pomůže dát odpověď podrobnější analysa ruské vnitřní a zahraniční politiky.

Vývoj vnitřní politiky
SSSR můžeme do října
1964 označit za uvolněný
a experimentování přízni
vě nakloněný chruščovismus. Od pádu Čhruščová se režim vyvíjel k
tvrdému protireformnímu
brežněvismu a k zasta
vení revize stalinismu. V
různých
studiích
bylo
jméno Stalina opět posi
tivně hodnoceno a jeho
role jako vojevůdce zno
vu vyzdvižena.
V rychlém sledu pak
byly položeny základní
kameny Brežněvova reži
mu: drastické zvýšení ná
kladů ha zbrojení, vojen
sko-politická propaganda,
ohlášení chabé hospodář
ské
reformy,
zostření
cenzury, čistky v agitačně-propagandistickém a ■
parátě a v komunikač
ních prostředcích, zatče
ní Sinavského a Daniela
a neznámá nemoc usmrcující jenom oposiční ge

I

nerály. Znamenalo to ná
vrat k systému založené
mu především na discipli
ně, pořádku a autoritě
strany vždy a všude a ke
koncentraci moci v před
sednictvu strany.

tivní hnutí s realistický
mi představami o svých
cílech a možnostech. Stá
le však
nepředstavuje
větší sílu, ale musí s ní
být počítáno jako s ne
bezpečným faktorem pro
Chruščovovy
these o režim, jehož metody vlá
“straně všeho lidu”, o dy jsou v rozporu s poža
“mírovém přechodu k ,so davky ruského lidu a prů
cialismu” - jakkoli po myslové společnosti.
chybné - zmizely v pro
Tento vývoj můžeme v
padlišti. Místo -toho vy podstatě charakterisovat
hlásil Brežněv nesmiřitel jako neostalinismus, pro
ný boj pravicovým opor- tože namísto masového
tunistům,
revizionistům, teroru nastoupila účinněj
trockistům a liberálům. ší metoda
“dávkového
Ne zcela neodůvodněná teroru”. Zčásti též, zmi
je domněnka, že nezvykle zela bezpříkladná prefe
tvrdá ideologická kampaň rence těžkého průmyslu,
ja ra 1968 byla určena jak protože musel být vzat
československým “refor ohled na stupňnující se
mátorům” , tak i domácí volání-po konsumním zbo
oposici. Ta poslední se ží. Brežněvovi se rovněž
pod tlakem zostřené vnit nepodařilo stát se ne
ropolitické policejní persekuce a následkem zkla
mání z neprovedených
reforem změnila z jednotlivých akcí na kolek-

jde o podobnost ryze náhodnou ....

Případ pionýrky

kontrolovatelným
samo
vládcem - jeho kult a
moc m ají stále ještě ur
čité hranice.
Rozhodující znak Brež-

Telefon: 25-6770

Jaroslav Holeček: Animals in Camera. V y 
dalo nakladatelství Paul Hamlyn v roce 1970,
str. 239, formát 22 x 28,5 cm, černobílé fo
tografie, cena $ 4.50.

FOTOGRAFIE ZVÍŘAT
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-6Nádherná dovolená v subtropické krajině v Coffs!
Harbour, přímo u moře, 357 mil sev. od Sydney j
Přepychové ubytování za mírné ceny poskytne j

Dávkovaný teror

To je ovšem možné jen
solidovat moc doma i v cení politiky vůči Zápa
při zachování západních
neruských územích pod ■ du, .
4) východní
politika obranných a hospodář
ruskou správou,, při čemž
i
S A N D Y BEACH COURT
j
nechybí vůle po odstra Bonnu nabídla Moskvě ských společenství. Vě!
J. & NI. Turecek
nové výhody status-quo, rolomnost Kremlu je dnes
nění napětí:
í
P. O. Box 406, Coffs Harbour, NSW. 2450
1) československé jaro ovšem za cenu ústupků dobře známý pojem.
ukázalo náchylnost vasaJ- Kremlu v Berlíně a zá
Když však mluvíme o
í
Telefon: Coffs Harbour 1668
ských států ke křísím, padní Evropě,
zajištění bezpečnosti a
5) světové
angažma. odstranění zdrojů napětí
2) vojenská intervence
Kremlu se ukázalo jako v Evropě, neplatí to pro
v
Československu
dokáza
Z V Ě R O L É K A Ř
la naprostou nevěrohod nesmírné hospodářské za východní Evropu, která
NIVDr. Ivo V. S L E Z Á Š E K ,
nost sovětských plánů na tížení.
je pevně začleněna do
bývi odb. asistent VŠZ v Brně
zrušení vojenských blo
Snaha po odlehčení od mocensko - politického re
specialisován na nemoci malých
ků,
tohoto angažma, ■ovšem víru Moskvy. Na tom nic
domácích zvířat
3) vstup Číny do OSN odlehčení beze ztráty te  nezmění ani bezpečnostní
Penrith Veterinary Hospital,
Následující motivy tvo vnutil Kremlu nové za rénu, určuje současnou konference ani zřeknutí
Penrith, NSW. 2750
ří snad výchozí bázi pro jištění Balkánu proti čín ruskou politiku. To také se použití síly. Pro Česko
Telefon 25-494, večer 24-796
sovětské rozhodnutí kon skému vlivu a přehodno- zvyšuje zájem Moskvy na slovensko z toho nevyplý
svolání evropské bezpeč vá nic jiného, než špatné
nostní konference, která vyhlídky do nejbližší bu
R O M A N JA K O B SO N " 75"
S Y D N E Y
mj. nabízí vítanou příle doucnosti.
-raUvažujeme nad tím, kolika našim čtenářům jméno
žitost k navázání hospo
Romana Jakobsona něco řekne. Západní linguisticZprávy osobní
dářských
kooperačních
ký svět oslavuje nyní Jakobsonovy pětasedmdesáti PO TŘEBU JETE
SW IS S T R A IN E D
styků se Západem. Záro
ny a s obdivem uznává, jeho dílo. K tomuto holdu
Dne 22. prosince 1971
W ATCHMAKERS
R Y C H L E O P R A V IT
se tedy přidává i časopis, jehož jazyku věnoval R o 
tomu bude 10 let, co z
veň
by
měla
'dopomoci
k
K. E b n e r
man Jakobson část svého plodného života.
AUTO?
mezinárodnímu
uznání našich řad odešel v mla
19 York St.,
Roman Jakobson pochází z Ruska, odkud prchl
dém věku 30 let náš
Veškeré opravy i ge
S
Y
D
N
E
Y
Východního
Německa.
před rudým terorem a uchýlil se do Československa,
přítel
nerálky
celého
vozí:
vchod do Wynyard Stn.
Západní pozorovatelé a
kde se oženil a dlouho působil na Masarykově uni
V Á C L A V SO U K U P ,
provádím se zárukou
(naproti pohyb, scho
versitě v Brně. Odtud prchl před hnědým terorem
pocházející ze Šumavy.
znalci
sovětské
politiky
a nejméně o třetinu
dům). Telefon: 29-7543
a od let čtyřicátých žije jako universitní profesor
se shodují v tom, že nyní Kdo jste ho znali, prosí
levněji než v ostatních
v Novém Yorku. Jakobsonova snaha se vrátit po
me, vzpomeňte s námi.
autoopravnách
je v Evropě vhodná si Přátelé z Brisbane, Melválce do Brna nebyla akceptována a nepochybně
tuace pro zajištění bez bourne a Sydney.
ten, kdo tak rozhodl, Jakobsonovi prospěl, i když
S P E C IA L IS T A VW S
Přenosný televizor
tak zajisté nezamýšlel.
j
pečnosti a odstranění na
PRA XÍ V NĚM ECKU
Jakobson není spjat pouze s českou jazykovědou,
THORN
A ŠVÝCA RSKU
pětí.
Potřebujete V ÍC P E N Ě Z
jejíž je vynikajícím znalcem, ale s celým českým
od $ 159.- a. t. i.
večer) tel. 665-5156
nebo lepší práci? Navště
způsobem života a jeho radostmi i strastmi. Slyšeli
Volejte (po 5.30 hod.
a všechno
vujte večer, kursy ŠKOLY
jsme, že Jakobson přes svůj věk je stále oblíbeným
ŠVA DLEN Y
POHOSTINSTVÍ, na níž
elektrotech. zboží
a hledaným společníkem a průvodcem po českých a
začisťovačky
vyučují odborníci číšnicpolských hospodách v Novém Yorku. Jakobsonův
tví, míchání koktailů, ku- .
potřebujeme NUTNĚ.
vědecký zájem zasahuje do překvapivé šířky, která
Z L A T N ÍK *
chyň. práce. CATERMAN
Dobré mzdy
zahrnuje literaturu a filologii ruského středověku,
- Suite 5, Ist. FL, 246
a podmínky.
H O D IN Á Ř *
mytologii, starých Slovanů, soudobý slovanský folk
ELECTRICS
William St., Kings Cross.
B IR O
lór a v samotné linguistice (ruské, polské, české,
STEVEN V A R D Y
B O N D I J U N C T IO N
Telefon: 31-8766, 31-4187
německé, francouzské i anglické) se věnuje fone
Sydney
Tel. 38-2120 (Sydney)
tice a fonologii, psychopatologii jazyka, srovnávací
590 George St. .
gramatice, sémantice a nakonec i poesii. Právě nyní
D IS C O U N T H O U SE
Sydney
pracuje na díle analyzující poesii čínskou a japon
241A Oxford Street
(proti Trocaderu)
skou a je jí ohlasy v ruské, německé, francouzské
BONDI JUNCTION
Velký sklad zlatých aj.
a italské literatuře.
IP
(proti kinu Metro)
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Tel.
389-1222
Vaša lekáreň: F O R D Ó V A L E K Á R E Ň
POZOR: Náš obchod
Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Mluvíme česky
M O D E R N Í S A M O O B SL U H A
je POUZE na uvedené
a slovenský.
Ph. C., M. P . S. (Sydney)
adrese!
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
Kontinentální řeznictví a uzenářství
Telefon: 61-8579
potřeby. — Zasielame lieky do cudziny.
Delikatesní obchod
F O R D 'S P H A R M A C Y
(pokračování se str. 5)
zbraní a nejisté zóny vý
chodoevropských
států
provozuje Moskva včelka
konvenční politiku moci,
která sice okamžitě expansivně využije všechny
známky protivníkovy sla
bosti, ale ve své podsta
tě se řídí bezpečnostněpolitickými
.úvahami.
Vnitropolitická konzerva
ce moci odpovídá zahraničně-politické konzervaci
všech sovětských “držav” .

FIALA

BUDAPEST DELICACIES

,

133 táárrickville Rd., Marrickville

Telefon (Sydney): 56- 6956

Československá licensovaná restaurace v Sydney j
M A M SELL RESTAURANT
82A Darlinghurst Road

H L ÍD Á N Í D Ě T Í v Granville

od 30. 1. 1972 ve velmi dobrém prostředí s vy
datnou stravou a za stálého dozoru — od 1 do
6 let. Denně od 6 hod. ráno do 7 hod. večer,
5 dní v týdnu, event, i v sobotu.
Závazné přihlášky přijímá do 15. 1. 1972 a všech
ny informace sdělí (po 6. hod. v e č .):

Kings Cross, NSW.
;
Telefon 31-1620
Prvotřídní česká jídla podáváme denně od 12. hod.
|
polední do 12. hod. noční — 7 dní v týdnu.
Pivo — likéry — tanec
;
Všechny krajany srdečně zve
V. Raš.

j

U nás najdete vše,
co jste našli kdekoli v Evropě
K V Á N O C Ů M IM P O R T O V A N É

salonní bombóny * prskavky * svíčky * andělské
vlasy * čokoládové figurky na stromek * vánočky
vše ve velkém výběru
21-23 Albion St. (off Bronte Rd.)
Waverley, NSW. — Tel. (Sydney) 38-4743

VLASTA KARNETOVÁ, F lat 1,
42-44 Kings Cross Rd., Kings Cross, NSW, 2011

Módní
Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v nové české restauraci
ZLATÁ

PR AHA

NÁVRHÁŘKA A DÁMSKÁ KREJČOVÁ
se zkušenostmi z Prahy, Vídně a Berlína
DANA BIČIŠŤOVÁ
uvítá všechny dámy hledající kvalitní
provedení v .

235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney

" R A Y 'S W A Y " B O U T IQ U E
427 Liverpool St., Darlinghurst-Sydney

Srdečně V á s zvou manželé Růžičkovi

Telefon 31-4654

Navštivte nově otevřenou
českou restauraci
C O N T IN E N T A L " G O U R M E T "
R E S T A U R A N T " L A B U Ž N ÍK "
129 Bayswater Rd.,

Rushcutters

Bay - Sydney

Telefon 31-7393
Otevřeno denně od 10 dop. do 10 večer
Přijď te určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných
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Potřeba síly nepominulo
FERDINAND

Hledejme, kdo byli legitimní představitelé obou i oněch zemí. V M aď arsku ministerským předsedou
byl Nagyi, což se zdá dosti legitimní postavení. So věty ho po invasi popravily. V Československu le
gitimním představitelem byl Dubček, je známo, kam byl odkopnut. Také československá vláda mohla
být pokládána za dosti legitimní instituci. Tato vlá da protestovala proti invasi na fóru Spojených ná
rodů, což je také legitimní fórum. Kteří jiní legitimní činitelé byli mimo vládu a ministerské předsedy,
Kosygin neřekl. Nebylo mu toho třeba. Mluvil před „lidmi, o nichž věděl, že oni vědí, že mluví neprav
du, ale budou mlčet. Noviny na západě, které se- nechtějí vyslovit naplno, mluví jen o extrémní citli
vosti sovětů v těchto věcech. Je vskutku třeba "extrém ní citlivosti", aby ochraňovala extrémní smě
lost.

do jaké míry mezinárod-5
ní život tím bude nebo
nebude zmaten a poskvr
něn.
Všichni se nyní za
městnávají otázkou, co
bude. Komunistická Čína
byla přijata za člena
Spojených národů, a ja 
ko člen hlavní Bezpeč
nostní rady dostane prá
vo veta, jako Amerika a
Rusko je mají. Převláda
jící dojem je, že ně mno
ho věcí v mezinárodní
politice bude zitra stát
na témž místě, na němž
stály včera. Praví se, že
teprve nyní, po přijetí
Číny, Spojené národy bu
dou představitelem “svě
ta, jaký je ” . To je ne
sporná pravda. Jestliže
jde o obraz světa, je ab
surdní vylučovat z něho
Čínu, nejlidnatější stát
na světě, značně lidna

tější než Amerika a R u s
ko
dohromady.
Nimi
mapa světa bude mno
hem pravdivější.
Jakási
polemika by
mohla být o tom, co je
úkolem Spojených náro
dů,
zda
představovat
svět, jaký je. či usilovat
o svět, jaký má být.
“Svět. jaký je ”, vyvolal
už dvě světové války.
Svět, jaký je , by' mohl
rozvrátit Spojené národy.
Před čtyřiceti lety zničil
první pokus o společné
mezinárodní úsilí. Ligu
národů.

použít všestrannou

bankovníslužbu v National
*
*
*
*
*
*
*
*

a nezapomínají na něj,
ani když jsou krutí..
Američané m ají úsloví,
které je možno denně
číst v amerických novi
nách: že to či ono “vy
tváří více problémů než
jich řeší” . Nikdy to ne
byla tak pravda, jako
teď, když Čína byla při
ja ta do Spojených náro
dů. Až dosud se žalova
lo na to, že svět je roz
dělen na dva světy7, na
dvě sobě nepřátelské čá
stí. Vstup Číny do Spo
jenýcfa národů to nevyléčí. nýbrž přinese tu
změnu, že svět nyní bu
de rozdělen ne na dvě.
nýbrž na tři části, tři po
litická centra: Ameriku,
Rusko, Čínu. Bude-li to
k lepšímu nebo horšímu
nikdo nedovede říci.

Nikdo nemá jasnou a
spolehlivou
představní,
jak Čína se bude chovat
ve Spojených národech.
Nikita Chruščov tam kdy
si zul botu a bušil jí do
stolu. To neočekáváme
Jsou postoje, které je
od Číňanů, kteří mají
větší cvik ve zdvořilosti možno předvídat. Čína
nevkročí do Spojených
národů s úmyslem posí
lit tam příjemnost. Už
teď
Číňané . prohlížejí
protokoly,
aby zjistili,
kdy který stát hlasoval
proti Číně. Může být po
kládáno
za
historické
pravidlo, že co se nevy
žilo, bude chtít se vyžít,
Šekové účty
* Vkladní knížky
pocit urážky bude se
Osobní zápůjčky
* Cestovní šeky
chtít vykřičet. Tím nebo
oním způsobem Čína bu
Bankovní šeky
* Zařizování investic
de žádat retribuci za dva
Poukazy všeho druhu do zámoří
cet let, jež prožila v úVklady s výpovědní lhůtou na vyšší úroi.
straní. částečně proto,
že tam byla zatlačena,
Pravidelné poukazy a inkasa
částečně proto, že si to
Úschova cenin
zvolila z vlastní vůle.
Služba pro zahraniční obchod
j Amerika a Rusko oče
kávají trpké chvíle, až
Čína bude ukazovat, že
I je také velmoc, při nej, menším rovnocenná Ame: rice a Rusku. Terény
mezinárodní politiky bu
dou znovu rozdělovány.
(Pokračování na str. 8)

Nestojí o nic víc

National B a n k

ZLOBÍ

VÁS

OČI?

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

PEROUTKA

Jestliže věci se opakují, komentátor musí opakovat, co už řekl. — Sovětský ministerský předseda
Kosygin byl v Kanadě, novinář se ho
tam otázal, proč sověty vpadly do M aď arska a Československa.
S tváří pravděpodobně komennou Kosygin odpověděl: "C o se týká M aď arska a Československa, my
slím, že víte, právě tak jako já vím, že naši m aďarští a českoslovenští přátele nás žádali, abychom v
obou těchto zemích provedli akce, jež jsme provedli." Do té chvíle kanadský novinář nevěděl, že to
ví, proto se ptal. Kosyginova odpověď byla krátká, tři věty, přes to v ní byla gradace. "Všechny tyto
akce", pravil Kosygin ve větě poslední, "b y ly podniknuty v úplném souladu s legitimními představiteli
oněch zemí a na jejich žádost." Jak patrno, "p řá telé" z první věty vyrostli v "legitim ní představi
tele" ve větě třetí.

To se zdá být dosti zlá
duchovní mezinárodní si
tuace, jestliže pravda se
váží a počítá podle moci.
Sověty, jejichž vojenská
moc vzrostla, věří, že
svět je měkký, a že jsou
dosti silný, aby si dovo
lily jiným mluvit neprav
du do očí. Jestliže jejich
moc poroste, sověty bu
dou říkat neprotestovanou
nepravdu o dalších vě
cech a jednat podle to
ho.
Politiku je ovšem tře
ba dělat s ohledem na
okolnosti, a jedna z okol
ností, jeden z faktů živo
ta je to, že sověty vyža
dují, aby jejich neprav
dy byly bez protestů při
jímány. To se jim často
daří, neboť v této perio
dě mezinárodní politiky
hlavní je mít “dobré
vztahy’’. Uvidíme teprve,

- 7-

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.

Melbourne, (vedle kina Capitol)
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

8. poschodí

PRVNÍ ČECH V AMERICE
Roku 1607 bylo založeno na území dnešních Spoje
ných států město Jamestown. Roku 1620 přistála
severoamerických břehů loď Mayflower, na níž při
jeli první vystěhovalci z Anglie, puritáni. V roce 1624
bylo tam založeno Nové Holandsko a vystěhovalci
osidlovali Maryland. O dva roky později vznikla osa
da New Amsterdam, která byla později přejmenována
na New York. Roku 1636 se osidlují území nazvaná
Čonnecticut a Rhode Island.
První historicky známý český vystěhovalec, který
vstupuje na půdu Nového světa, byl v roce 1644 Augu
stin Herrman (původně Heřman). Narodil se ve Mšeně u Mělníka asi v roce 1621 a již v první polovině
17. století je j donutily domácí poměry, aby se vy
stěhoval. Jako třiadvacetiletý mladík se Heřman usa
zuje na pobřeží Atlantiku, toto území tehdy patřilo
Holanďanům. V roce 1660 se přestěhoval do tehdy k
britské koruně patřícího Marylandu a koupil tam při
severním konci Chesapeakského zálivu rozsáhlé po
zemky. Zřídil tam tzv. české panství se čtyřmi dvor
ci, které pojmenoval Bohemia Manor, Little Bohe
mia, Three Bohemian Sisters a St. Augustin Manor.
Tímto územím protékající řeku nazval Bohemia River a tohoto názvu se užívá dodnes.
Heřman nakreslil první mapu Virginie a Mary
landu vůbec a tehdejší marylandský místodržící Lord
Baltimore tuto mapu označil “za nejlépe provedenou
mapu kterékoliv země” . Heřman pracoval jako vět
šina tehdejších zeměměřičů a tvůrců map zčásti pů
dorysem a zčásti nárysem, půdorysová projekce však
převládá. Svědomitě propracoval detaily, především
v kresbě pobřežní linie a věnoval se vyznačení měl
čin v zálivech. Některé prvky, které Heřman použil,
jsou dnes neobvyklé, sever je na mapě vpravo a
stupňové dělení na východním (tedy spodním) okraji
mapy má rozsah v souřadnicích . 36st.l8’ do 40st.3’
severní šiřky. Mapa je to ale na tehdejší dobu velmi
přesná a zdá se, že Heřman na ní pracoval několik
let. Byla dokončena v roce 1670. Mapu poslal Heř
man do Londýna, kde ji rytec William Faithorn, pří 
tel známého grafika českého původu Václava Holla
ra, vyryl na matrici. První tisky vyšly v roce 1673
a mapa byla po dobu 14 let chráněna královským
privilegiem.
Heřman,- který nikdy nezapomněl na svůj český
původ (i na mapě je uvedeno, že “byla přesně vy
měřena a vykreslena jedině prací a úsilím Augustina
H erm ana Čecha” ) byl zřejmě člověkem nesmírně
podnikavým. Kromě “vytvoření dalších map a zvelebo
vání oblasti kde žil, uvažoval i na zřízení průplavu
mezi řekou Delaware a Chesapeakským zálivem.
Heřman zemřel na svém statku v roce 1685 nebo
1686.
,
IP

C H C E T E SI O D P O Č IN O U T

v době dovolené nebo o víkendu?
O všechno pohodlí a výbornou stravu je
postaráno v
P E N S IO N U

A RESTAURACI

YOSEMITE,

K A L O R A M A,

V IC.

v Dandenong Ranges, 28 mil z Melbourne

K zpříjemnění pobytu je k dispozici kou
paliště, stolní tenis a odbíjená.
K reservování pokojů

nebo jen obědů

volejte 728-1298, po 8. hod. več. 728-1105
Ja n a Štěpánka Pospíchalovi
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HLAS DOMOVA

Potřeba síly nepominula
(Pokračování se str. 7) ni se budou musit učit
Členství
ve Spojených pohybovat se. Do jaké
národech dá Číně zvýše míry nebo zda vůbec Čí
nou příležitost dělat vel na rozvine ve Spojených
mocenskou politiku po ce národech maoistický pro
lém světě.
gram,
obležení
bílých
■ Specielně a k speciel měst barevnými venkov
nímu ruskému žalu, Čí skými masami, nelze ří
na bude trvat na tom, že ci. Čína bude mít i cíl
ona je první na asijském i taktiku. O je jí taktice
kontinentě, a že, jestližei [Už teď, po několika uněkdo je povolán vést* kázkách, jako byl náhlý
Asii, ona to je. A čínská ping-pongový čínsko-amekomunistická vláda za rický match v Pekingu,
stupuje také velké dědic jako byla náhlá dohoda
tví
nevyživených
čín o návštěvě amerického
ských citů, které se vy presidenta v Číně, lze
tvořily v historii, hněvi předpovědět, ■že
bude
vých vzpomínek na to, jemnější, intelektuálnější
jak evropské
velmoci, než taktika sovětská. Ale,
také Rusko a také Japon aby nebylo omylu, Čína
sko, zacházely v devate 'praví: vyjednáváme i se
náctém století s Čínou, svými nepřáteli.
Vedle toho, co Čína sa
když sp se svými vnitřní
mi poměry vpravila do ma očekává od svého
stavu bezmocnosti. Je to vstupu do Spojených ná
do velke míry dědictví rodů, hraje také roli, co
xenofobie, nenávisti k zá jiní od toho očekávají.
padu, nenávisti k bílým, Hned druhého d n e' po
a čínský rasismus, zdá tom, co členství Číny by
lo odhlasováno, letadlo
se, může; vzplanout.
Toto vše vytvoří ve vzlétlo z Kuby, směřovalo
Spojených národech no k Americe a přistálo na
vou dimensi, v níž všich je jí půdě. V letadle byla

Potřebujete opravit auto?

kubánská delegace na cu
kerní konferenci. Kubán
ci nebyli pozváni a němě
li americká visa, ale po
stavili se na stanovisko,
že to nevadí a že neodej
dou. Není jim třeba vis,
když chtějí do Ameriky
na konferenci. Sběhli se
reportéři, a Kubánci jim
házeli ha-vanské doutní
ky.
Tuto episodu je možno,
ba nutno pokládat za
špatné znamení.
Jsou,
kteří od vstupu Číny do
Spojených národů očeká
vají naprostý převrat v
právech a způsobech, ja 
kési zemětřesení, aspoň
částečné. Pravidla mají
pominout, aspoň pokud se
týká
Ameriky.
Nikdo
ovšem nebude smět bez
visa na Kubu, ale do Ameriky ano. Komunistic
ké státy zůstanou uzav
řeny, ale Amerika nechť
je otevřena pro každého,
koho napadne přijít. Ta
kový,
očekávají, bude
teď krok dějin.
A sovětské Rusko bude
mít, už má dost vlastních
starostí, Kosygin byl v
Kanadě, Brežněv v P a 
říži, může se zdát, že so

Obraťte se s důvěrou na

B YT Y

ROBERTA ŠTERCLA
30 Regent St., North Richmond, Vic.
(proti nádraží Nth. Richmond)
Odborně — rychle — levně

Rovněž opravy sekaček trávy,
praček, ledniček atd.

PRO SVOBODNÉ *
5
nebo bezdětné manžele
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Glpps St.,
East Melbourne

i Tel. (po 6. hod. več.,).41-4088

věty aspoň napadlo, zda
by se neměla vytvořit
evropsko-západní fronta
proti Číně.
Ve Spojených národech
bude
rozpoután
zápas
mezi Ruskem a Čínou o
přívržence a počet hlasů.
Ukazuje se, že Čína má
v tom větší chance, než
se čekalo. Některé komu
nistické strany a menší
komunistické státy tuto
situaci očividně
vítají,
doufají, že konflikt a sou
těž mezi Ruskem a Čí
nou jim dají větší volnost
pohybu, že střídavě bu
dou moci se dovolávat
sympatií a podpory jed
noho nebo druhého ko
munistického kolosa.
Z takového očekávání
a doufání je vyloučeno
Československo, jež v té 
to chvíli je naprosto po
robený a bezmocný sovět
ský satelit a má komuni
stickou stranu, zbavenou
intelektu, který by byl
schopen vymyslit jinou
koncepci než poslouchat
a děkovat. Brežněv byl
také v Jugoslávii a po
tvrdil tam jugoslávské
právo na nezávislost a
na samostatnou cestu k
socialismu.
Letěl přes
Československo, ale neza
stavil se, aby tam po
tvrdil totéž. Proč také
s touto československou
komunistickou stranou . .
Amerika
vyjednala
návštěvu svého presiden
ta v Číně, a volky nevol
ky dala tím signál, aby
se jiní také snažili urov

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
MELBOURNE
SRDEČNĚ ZVE NA VELKOU

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

20. 12. 1971

Yěnujte k vánocům
dárkovou krabici s

BROCKHOFF
DUNDEE
SHORTBREAD
Pošlete své vánoční blahopřání s librovou
dárkovou krabicí vyhlášeného Dundee Short
bread, vyrobeného z čistě čerstvého másla

Holandská restaurace

Zuiderzee 751- 1120

s licencí
v krásném okolí
Mt. Dandenong
roh Main & Coonara Rds.
OLINDA,
Vic.

* smorgasbort * menu a la carte * (na tel.
objednávku) speciality připravované u stelu
Každý pátek, sobota a neděle Č E S K Á H U D B A
Lehké obědy podáváme denně —
Slevy pro větší společnost
nat své vztahy k Číně,
někdy s přehnanou rych
lostí. Ochota, s níž větši
na ve Spojených národech
obětovala Taiwan a prin
cip, aby vyhověla Číně.
mohla deprimovat. Je stli
že nic jiného,
bylo to
proti hrdosti a dobrému
vkusu.
Beze vší pochyby nový
kurs má svá nebezpečí.
Ale jiný kurs měl také
svá nebezpečí, snad ještě
větší. Moc Číny nebude
klesat, nýbrž poroste úměrně s tím, jak poroste
je jí
atomický
arsenál.

Kurs na nukleární válku
je nemyslitelný - aspoň
pro toho, kdo má zdra
vou mysl. Bylo přímo po
vinností státníků nalézt
čas, kdy snad je možno s
Čínou
něco
vyjednat.
Snad zuřivý maoismus
ochábl nebo ochabne.
Co je moudré? Moudré
patrně je doufat v dob
ré, ale být připraven, že
i zlé by mohlo přijít. Ne
ztratit opatrnost, dbát v
nejisté době ó vlastní sí:
lu vnější i vnitřní. Ještě
se
nerozbřeskla
doba,
kdy potřeba síly by pomi
nula.

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.LTD.
er. Jonas & Victoria Sts.ř Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782
(nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. (314-6281)

K T E R O U P O Ř Á D Á V P Á T E K 31. P R O S IN C E 1971

VE VŠECH MÍSTNOSTECH
HAWTHORN FOOTBALL SOCIÁL CLUB-U,
LINDA CRESCENT, HÁWTHORN
K TER Ý MÁ PLNOU LIKÉROVOU LICENCI
(Můžete tam dostát všechny druhy likérů, vína i piva)
ZAČÁTEK V 8 HODIN VEČER, KONEC AŽ RÁNO
ČESKOSLOVENSKÝ ORCHESTR ★
BOHATÁ TOMBOLA
S P E C IÁ L N Í U V ÍT Á N Í N O V É H O R O K U !

VSTUPNÉ $ 8.00 VČETNĚ KOKTAILU, VÝBORNÉ TEPLÉ I STUDENÉ
VEČEŘE A DALŠÍHO OBČERSTVENÍ
RESERVOVÁNÍ MÍST: telefon 336-7524 (Kóšňar), 306-4202 (Krepčík), 69-3ttS£ (Maciboba)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.

Telefon

4 1 - 6973

20. 12. 1971

HLAS

D O M O V A
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Golo Mann: Wallenstein (S. Fischer, Frankfurt/ M, 1971)

Knihy
pod stromeček

K r a ja n c e lk e m n e z n á m ý
V ě tšin a

Č echů

zná V a ld šte jn a jen podle jeho p ražsk éh o p alá ce. S n a d ví
Co si pamatuji, dětská kniha patřila pod stromeč
va vedlejších postav; jak
kem mezi dárky nejvítanějšá. Děti jsoti zpravidla je ště to, že to b y l voje vůd ce v T řice tile té válce a že byl za vra žd ěn v Chebu, nevyčerpatelná tato jedi
vášniví čtenáři a rodiče zpravidla vědí, že hodnotná to z rozhovorů V . a W . V dn e šn ím Č e sk o slo v e n sk u jeho p a m á tk a nežije. Jeho
ná individualita, tento je 
kniha je dárek trvalý, který přináší radost í pouče
z á m k y — J ič ín , O počno, N á c h o d , F rie d la n d v se v e ro v ý ch o d n íc h Č e c h á c h a Z a diný život!”
, .
ní. Letošní vánoce nejsou jiné. Procházíme-ii s ji
stou pozorností odděleni dětských knih v lepších-a háň v e S le z s k u — d o sta li odm ěnou za z ra d u jeho o d pů rci a z a říd ili si je podle
Mann nenabízí žádné
větších australských knihkupectvích, s příjemným s v é h o ta k , že po A lb re c h tu z V a ld šte jn a tam m noho p am á te k nezůstalo. V
překvapením zjišťujem e, že můžeme n ajit í knížky se C h e b « se ukazu je na d o lním , konci n ám ě stí v budově dn ešní rad n ic e pokoj, v nové pojetí Valdštejnovy
osobnosti. Nezastává ná
vztahem k Československa. Měli bychom této sku
n ě m ž b y l z a v ra ž d ě n m ezi d e sá to u a jede náctou v noci 25. února 1634 ir s k ý m
tečnosti využít. Děti si rychle zvykají na a u stra tá ě
zor, že vévoda Frýdlant
prostředí, jejich angličtina se pronikavě zdokonaluje, k a p itá n e m D e v e re u x e m a h rstko u žoldnéřů. F rie d ric h S c h ille r p řib lížil ve sv é m ský byl nakonec rebelem
pokud již není jejich jediným osvojeným jazykesa. toeJtB ném d r a m a tu život a sm r t v é v o d y F r ý d la n t s k é h o , ale s p ra v d o u byl
fírn spíše pak anglicky psané knihy popisující vhod ®n©fedy ba š t ír a , m oh l si to ja k o b á sn ík dovolit. H isto rik , ja k o je sy n T h o m a se proti císaři, domnívá ■se,
ným způsobem zemí, odkud rodem átespsm JedaoĎo Maxima G a l© M a n a , se m u sí držet historie věrně, n e sm í zm ěnit an i jm é n a osob že šlo spíše o nedorozu
z rodičů vzešly, neobyčejně rozšíří životní obzor děti
mění, pomluvy a huma přiblíží prostředí, které pomalu mizí z pamětí ne tohoto d r a m a ta , a n i n e sm í v y p u stit nebo si p řim y slit nějakou episodu podle toho, bug. Nikde se nepokouší
zda se mm hodí či nehodí do celkové koncepce díla. Není to tedy ani zdaleka
bo jež samy vůbec neznají.
vykreslit uceleně povaho
Kay Bernard — The Land and Peopfe of Czecbo- podobné < w n á M německého spisovatele Alfréda Döbiina z roku 1920 a přece
vý obraz vojevůdce. Čte
slovakia (Adam and Charles Black, Loodoo, 1869, to neaí stroze historické dílo, přístupně jen několika málo vyvoleným.
nář je j musí vyčíst z je 
str. 95, 23 fotografií, 1 mapka, cena $ 1.40) podává
Naopak, čte se Jako
Látka je hodná jak vyhání dědičné pány z
mladému čtenáři kompaktní průřez zeměpisných úda
ho. činů, z jeho dopisů,
jů, popis života Čechů a Slováků, základní informa rosná®,
fjagBsraý.
ale skvělého stylisty, tak i Meklemburska, uchvacuje velmi hojně citovaných,
ce o dějinách se zvláštní kapitolou o Janu Husovi. jdotaö
da
seJaKtetefe ¿sušeného
historika.
sám jejich statky, ztro z jeho reakcí na jednání
S historií se ještě setkáváme ve ^statích o Praze, Brně
postajtaísstL V San syn Albrecht Wenzel z Vald skotává však na slabém, jiných sil. Valdštejn prý
a jiných městech, dosti místa je věnováno českým
císaři byl z domova posedlý sil
a slovenským lázeňským městům, památným mí nikterak nezadá svěmeg átejoa, narozený 24. září duševně mdlém
stům, přírodě a turistickým oblastem. Knížka je otci. Vypadá to, ja k s 'by 1583 na zámečku ve vsi Ferdinandu druhém a pa ným charakterem. Jistě
uzavřena kapitolou o čs. školách a životě průměrné autor sed ä p etecfcě v H třm m fp poblíž Jarom ě dá jako jednapadesátilese už v mládí vyznáme
rodiny s popisem české a slovenské kuchyně a do
křesle, vyptávS. Jak. to ře , z potoviny český, z tý nemocný a vysíleny nával
vůlí,
ctižádostí,
plněna přílohou s různými údajL I když narazíme
na některé nepřesnosti či chybnou scripci jmen a teM y byl® a tas a f a n iteribé pohrnuv německy muž za oběť komplotu cí chamtivostí, lstí a sně
míst, knížka velmi dobře poslouží svému účelu a vzbu vpieíl viasazí peaaáwka, - šžsefedr. který sladoval v sařských důstojníků, kte ním. Jinak by to nedotáhl
dí zájem vědět více.
mnohé pasáže kořenil m m , se stává brzo nej ří mu ještě před měsícem tak daleko. Valdštejn z
Podobný účel sleduje publikace Juliana Popescu ironií- Ale tyto vtastoustí, větší*. majetiakcn; půdy
v Plzni přísahali věrnost. Mannovy biografie vy
L eťs visit Czechoslovakia (Burke, London, 1970, str.
v cechách. Reku 1122 zí
95, barevné i černobílé fotografie, mapka, cena 5 pro které Je
Ja k tohoto českého kon- chází jako “muž bez
2.20), která je typograficky velmi pěkně upravena biografie čtivá, nezakrý skává zámek Fňediand a dotiéra Golo Mann líčí? vlastností” : velkorysý a
a ilustrační část je velmi kvalitní. Má podobné po - vá vážnost, -s liž dějepi- ■
“Všechny doby si jsou mnohdy moudrý, pak za
slání jako knížka předchozí, historické údaje _jsoa sec k práci přěsupoval. tam sv ěte vojska, za dva
podobné,“ napsal v po se zlý, nakloněný žertům,
skrovné a více místa je věnováno přítomnosti vcetne
. ani přísný vědecký jx&- •ruky "P@Sé věvoífea z známce k svému dílu. a manicky depresivní. .
kapitoly o srpnu 1968.
Publikace Marcely Andrlové Children of Czecho- zkum. který prácí ( M - FiBesLaac&í a o rak. poocáě- “ale do-ba Třicetileté vál prohnaný a naivní, čino
• slovakia (Sterling Publishing, New York, 1969, str. efaázel.
ky Je naší době podobněj rodý člověk, kterému či
95, fotografie, cena $ 3.60) je zaměřena, jak již ná
sařskýck t o já . Jeho ka.- š í než všechny jiné. Na ny připadají zatěžko. Sil
WaMštejaeva
záhaáisá
zev napovídá, na život čs. dětí. Popisuje život průměr
še národní státy jsou pře- ná osobnost a přece žád
né čs. rodiny s dětmi, školu, sport, prázdniny, lidové pobava zaujala H a n a uš
a rodinné zvyky, hry a volný čas, vztah státu k ro když byl školákem v J a o B « í vévodou za- zrálé a tíhnou k rozpuš ná.
dině a péči o zdraví dětí. Knížka , která j e velnu in
tění; tehdy byly dosud
Mnichově. Sám o tem S
"Ve skutečnosti ji ztra
formativně zpracována, je doplněna množstvím vý
skýns Je otázkou několika nezralé, tvořily se. Ne
ká;
“Zamiloval
Jsem
se
til už tehdy, když přestal
stižných a dobře ilustrujících fotografií- čtenář, kte
máto císlškm roků.
zralost a přezrálost při být jedním ze svých,
rý nezná poměry, může mít ale dojem, že dětí v do té postavy, když jsem
B b dvscáetém propuště nášejí zmatené, nabubře když přestal být českým
Československu žijí jak v ráji.
jako desetiletý ceü S c Ä Knížek o Československu vyšlo v edicích pro mlá terovtt TScefitetoB .•šál n í z císařsky cil služeb ná- lé formy spojenectví a
baronem a stal se Něm
dež různých nakladatelství v anglicky mluvícácfa ze
sieésje o-to sta vnější ná protivníctví; hranice me cem, německým říšským
mích více, nakonec mezi ně můžeme i zařadit per ku.'" Fascinace zastala i
S t o vrat.' Tcko 1632, slavný zi válkou a mírem mizejí. knížetem, německým stát
fektně -vypravenou obrazovou publikaci Eastern E«n>- v mladém
, pe s velkou kapitolou o Československu, která vyšla disertací věsesval áe-psám prcce, že Valdštejn osvo- Co jsou dnes ideologie, níkem. Ten tehdy vůbec
v zeměpisné řadě nakladatelství Time IntematessaL bádám o VaMšteýaevL -.bodil Čechy ctí. švédských byla tehdy náboženská
nemohl existovat, jen r a 
Prohlížíme-li knihu pohádek Favourite Fairy f a 
vojáků a •porazil jejich .vyznání. Existovali tehdy kouští, bavorští, sasští.
leš — Told in Czechoslovakia (Virginia Hayilaad, Su- Ale takovou "práci, jako
VaMšSeJssfiv Svat, kráte Gustava Adolfa 16. ostří, kteří chtěli konflikt falcští, braniborští politi
- strace T. S. Hyman, vydalo nakladatelství The Bod- je
ley Head, 1970, str. 90, $ 2.30), neubráníme se KtostL mohl. napsat je a Jako zra listopadu v bitvě u Luet- dobojovat
do
hořkého kové. Právě on chtěl být
že knížka nebyla výtvarně upravena českým č i slo lý historik po jsaefaaie- zeno. Nejbohaíši šlechtic konce, a moudří, kteří
tím, co být nemohlo, čím
venským ilustrátorem. Nemáme výhrady k umělec
v tehdejší Evropě, platí zavčas radili pro mír, ke on sám mohl být nejmé
ké hodnotě či imaginaci, ale Jinak hezké barevné íém bádaní. po několika
Valdštejn ně, neboť Němci ho n e
obrázky nevystihují atmosféra české lidové pohádky. cestách po Val«Steý»vých ze svého své žoldnéře, koexistenci.
Kostely m ají věže jako na JLávře pečarské a vojá ci stopách v Čechách.
vlastně císařské žoldnéře, byl jedním z nich. Záro chtěli, a oč mohl přece
čapky jako čepice gardy před Buckinghamským pa
veň á přesto byl váleč jen jako cizinec, vykoře
lácem. Jinak je to ale hezká knížka, která si zaslu
níkem,
válečným kořist- něný vůbec usilovat. Za
huje, aby byla dětmi čtená a prohlížená, najdeme
níkem obrovitých dimen motaná,
v ní do angličtiny převyprávěné pohádky o dvanáctí
HLÍDÁNÍ D ĚTÍ V M ELBOURNE
velice poučná
měsíčkách, o nenasytném kuřátku, o třech vlasech
sí, který zradil vlastní če historie. Historie osamělprovádíme po celý den í noc, včetně víkendu, též
děda Vševěda aj. Pravděpodobně jde o pohádky pře
ské evangelické stavov ce, v němž se přece odrá
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobé, v
vzaté od Boženy Němcové.
ské druhy, v pravém žel osud epochy jako v
příjemném
prostředí,
s
výtečným
jídlem
a
Nakladatelství Paul Hamlyn London již dobrých de
okamžiku přešel do kato nikom jiném; osud Ně
set let spolupracuje s československými autory, ilu
stálého dozoru. Informujte se.
strátory, knižními grafiky a tiskárnami. V edici po
lického Habsburského tá mecka, ošud Čech, ode
IRENA KOPÁČKOVA
hádek a pověstí vyšla řada knih, které nás upoutá
bora k svému prospěchu. dávna jádra a středu
1a Beatrice Ave., Sarrey Hills, Víc. 3127
vají nám blízkým výtvarným zpracováním a úpra
Dějiny
jeho moci, . jeho Evropy, přesto, že se tu
Telefon;
88-1368
vou. Tyto velkoformátové knihy v rozsahu od 50 do
zapletení do rakouské, mluvilo slovansky, tak
360 stránek s velkým množstvím barevných ilustrací,
jejím iž autory jsou čeští a slovenští kreslíři, jsou
české, německé, španěl spřízněných s Němci.”
často i autorsky zpracovány čs. spisovateli a překla
ské, do evropské politiky
Durychovo Bloudění na
víčková,
Bednářová),
Gypsy
Fairy
Tales
(Doležalo
dateli. Ceny těchto sličných knih jsou poměrně nízké
při srovnání s ostatními dětskými knihami (od 2.- vá), Grimm’s Fairy Tales (Trnka), Tales from Sha zaujímají sotva devět let. šlo rovnocenný pendent v
do 5.- $), podíl čs. autorů, výtvarníků a tiskáren je kespeare (Svolínský), American Indian Tales and Jakých to let! Kolik na této historické práci Go
pro nakladatele zřejmě výhodný — finančně i umě Legends (Hulpart, Troup), Heroes of Folk Tales and pětí, dramatu, proměn a lo Manna, v přísně hi
lecky. Jmenujeme několik z těchto knih, které jsou Legends (Cibula, Troup), Animal Folks Tales (Wil trvání přes změnu obsastorickém díle, které se
běžně v Austrálii k dostání: Beauty and the Beast son, Hanák), English Fairy Tales (Macleod, Jan e
J . s.
IP |hují, jak půvabná zápla čte jako román.
(Kuthanová, Maňásek), Chinese Fairy Tales (Šťo- ček), The Bluebird (Vladislav, Hanák) atd.
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Dvojí nadílka
Jiřina Zacpalová
Letos poprvé se mi podařilo dohonit hospodárné Australanky, které nakupují kapesníky, dečičky a
skleněné cetky na červencových výprodejích a dokáží tak mít už mnoho týdnů před vánocemi na
chystány našlechtěné balíčky i s ozdobnými štítky. Když náhodou mezitím někdo z předurčených obda
rovaných umře, tak se cedulka prostě vymění. Doposud jsem tohle těm ženám jen záviděla a sama
jsem se zmohla až na obvyklé shánění dárků dva dny před svátky.
Letos, někdy v zimě, jsem náhodou zabrousila do hračkářského oddělení obchodního domu a uviděla
tam hezký, pestře malovaný vláček. Lokomotiva rudá, ale bez hvězdy, naleštěné vagónky, třpytivá
kola. A na druhém pultu stála panenka. Obyčejná, takový šilháček-košlláček, ale měla v obličejíčku
cosi tak milého, že to připomínalo skoro živoucího tvorečka. Nabízeli ty hračky za zlevněné ceny, asi
proto, že neobstály v soutěži s přepychovými, pře účelnými pomůckami pro dnešní výchovu. Ale já
ten vláček a panenku nekoupila proto, abych ušetřila pár centů, ale proto, že se mi opravdu líbily.
Věřila jsem, že jimi udělám o vánocích radost malé neteři a synovci.

Kouzlo vánoc
Jaroslav Vrchlický
O neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou vánoce, spíš dětmi jsme my zas;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
0 půlnocí kus bytosti všem letí.
Vše známe to již takřka po pamětí,
a nezklamem se v světel, cetek jase,
a víme, jak vše v krátkém zvšední
čase;
však "Narodil se " umíme přec pěti.
A cosi taje v nejtvrdší té hrudí,
a cosi jihne v nejchladnějším oku,
a cosi v nejtemnější duši zpívá.
1 tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsek duše v hluboku;
to mladost oknem vzpomínky se dívá.

Víra se mi splnila,
ovšem na světě nejde nic
jednoduše, prostě tak, jak
si
člověk
naplánuje.
Vždycky se vyskytnou
nějaké ty uzlíky, které
se musí rozetnout.
Když se celá rodina
sešla o štědrém večeru a
po kvapné večeři jsm e se
odebrali povinně se udi
vovat dárkům, byly to
opravdu snad ty dvě dě
ti, které se nejupřímněji
zaradovaly - z vláčku a
panenky. Měly pod stro
mečkem spoustu jiných
věcí - hračky a předmě
ty užitečné dospělým, ale
ne dětem, ohromnou sta
vebnici s krkolomnými
předlohami, soubor pro
budoucího chemika, mi
niaturní elektronkový po
čítač a několik knížek, ne
nějakých obyčejných, samé dětské klasiky. Ona
totiž maminka těch dětí,
moje švagrová, je žena
pokroková, zcela, oddaná

Pokrok
Karel Wendt

Cestou do práce zvonily ve městě zvonce hasičských
vozů. Téměř bezprostředně, jenom o křižovatku výše
prořízlo sychravé ráno táhlé a pronikavé lkáni sirén
sanitky. V nepřetrženém taktu unaveného rytmu
provoz běžel dál. Kamenné tváře zůstaly^ nehýbne,
laskavé už dávno vyhynuly, lhostejnost zůstala neozářena zájmem.
Pod temnou dekou kouře chodci srazili krky hlou
běji do límců, nosy se postrčily blíže k rozevřeným
novinám. Oběti na konci kvílejících sirén nezměnily
nijak ráz všedního rána.
Zelená — jdi!
Oranžová — pozor!
červená — stát!
Na konci cesty — práce za odměnu; za výrobek
odměna; procenta, úroky, investice, dividendy, —
hra hromadění.
Dokonce i oběti na druhé straně sirén přestaly hrát
teprv před maličkou chvílí.
-

♦

-

V polední přestávce mi sedl k nohám v rozkopá
něm parku pták. Kulaté modré bříško svítilo, kde
kladli podtrubí, v nepatrné jizvě zeleně. Dlouhý ocá
sek mířil k nebesům, z nichž kdysi slunce vysílalo
život světla. Několikrát poskočil, otevřel zobáček,
jako by chtěl a nemohl něco říci, rozložil a složil
ocásek jako vějíř španělské slečny, potom křídla udě
lala “frrr” a byl pryč, někde za nejbližším Chevrole
tem. Vymírající vzpomínka zašlých let ve věku kvíle
jících sirén.

novým sm ěrům a ten vat kult mateřství jako,- došla jsem k závěru, že
dencím. A tak jak děti íněco nádherného - jako) ¡mi zbývá jen jediná cebyly vláčkem a panenkou I jediná náplň ženina živo -^jsta, jak zachovat harrnonadšeny, tak jejich ma ta. Věrka ,a je jí generace š ¡nii v rodině. Naštěstí dě
minka se mračila a ka- budou vysvobozeny od| ti. umějí rychle zapomíbonila. Ale slova zlého netvůrčí práce kolem do-r fnat.
neutrousila, teprve pozdě mácnosti, to budou mladém I Když se ostatní loučili,
ji, až děti odešly spát,
ženy, které přinesou ně~| jvkradla jsem se do dětské
při hovoru s dospělými
co národu, lidstvu. Che- ložnice, panenku s vláč
nadhodila:
míčky, lékařky, učitel kem sebrala a uložila
“S řádnou výchovou se
hluboko do kabely, abych
ky.”
musí začít už od malička.
je
příležitostně
někde
A volba hraček je jednou
Moc mě ta slova roz- ztratila.
z nejdůležitějších povin lítostnila, snad proto, že
Cestou domů, šli jsme
ností rodičů, protože hrač byly vánoce, že jsem se
pomalu krásnou teplou
ky mohou ovlivnit celou chtěla radovat z toho, že
nocí, v níž starodávná
budoucnost dítěte. Proto jsem udělala radost něko
vůně růží a karafiátů za
Pavel dostal stavebnici a mu jinému - takovým do
hnala moderní pachy a
počítač, aby už teď se cela obyčejným pocitům
hvězdné záři se podařilo
usměrnil ve svých záli lidskosti jsem se chtěla
prosmýknout znečištěnou
bách. Pavel musí na tech vzdát. Ale zároveň jsem
atmosférou, bylo mi hroz
niku, má to v sobě, po si uvědomila, že švagro
ně teskno - ze vzpomínek
zoruji jeho nápady, jen vá má na své děti výsad
na prostotu dávných vá
se to musí dobře podchy ní právo, že jí nesmím
noc mých dětských let,
tit; a nenechat kluka ztěžovat je jí vychovatelnekomplikovaných přípra
šoupat mašinkou. A Věr- ský úkol, 'špatnými hrač
vami
na
budoucnost,
ka - je to špatné, dosta- kami mařit naděje a plá
která je nakonec vždycky
la-li panenku. Už od dět ny na budoucnost jejích
dolela jiná.
ství se musí totiž v dneš dětí. A tak když jsem do
ních děvčatech vymyco- píjela poslední mokka. (Pokračování na str. 12)

K smíchu mi kdysi byli naši protinožci. Svolávali
výbory, psali petice a shromažďovali podpisy jenom
proto aby zachránili strom, který měl být poražen.
Stál v cestě pokroku — dálnici, ulici, továrně, par
cele, tržnici, lomu, dolu, obchodnímu domu. Stál
tam ve své košaté zaostalosti a škrtil pokrok — tepnu.
Co tou tepnou mělo procházet? Život a smrt. Všech
no a nic. Stroje k v ýrobě jiných strojů, výrobky ko
mínů, chrlících smrt do atmosféry, aby ve službách
obchodu a pokroku získaly další vrčící spojence k
záhubě.
Život — aby se vyrábělo. Sm rt.— aby se vzduch k
dýchání stal nedychatelný.
Není důležité, jestli byl napřed obchod nebo po
krok. Jisté je, že pokrok obchodu a obchod pokroku
nic nikde nezastaví.

1

černé, mozolné ruce žhavily ocel vysokých pecí;
básník dělal ze špíny poezii a z poezie špínu; pří
roda byla vražděna v přírodě, ale v sexuálních aktech
žila na jevištích, člověk zabíjel přírodu, dávaje ve
řejně průchod přírodním instinktům. Pudově se vra
cel do džungle, která už nebyla. Návrat k přírodní
žumpě provázel útěk od přírodních krás.
žehnalo se realismu ošklivosti. Deodoranty na zá
chodech a zápach v umění. Křídla babočky jsou ne
skutečná, louka blatouchů je sen, koruna stromu . . .
překážka pokroku, mořský příboj nejvýš kulisa in
stinktů . . .
-

♦

-

Na cestě z práce houstly zvuky velkoměsta kvíle
ním sirén sanitky, ale plahočivý rytmus provozu bil
nenarušen dál. Skleněné oči v netečných obličejích,
nosy zastrčené v stránkách večerníků. Průrvou žele
♦Musel tedy padnout a padl košatý strom. Nepo zobetonových beden:
Zelená — jdi!
mohly výbory a nepomohly petice bláhových proti
Oranžová
— pozor!
nožců, kterým jsem se smál a kterým už se nesměji
červená — stát!
v rozkopaném parku, v němž je nutno klásti potrubí.
Oběti u cíle naříkajících sirén — umírající, ptáč
Přišli muži a přinesli náčiní. Automatické pily se
zakously do těla, které tu bylo dříve než kdokoliv z ci s modrým břichem, louky blatouchů, křídla babo
ček — nehrají roli.
nás. Jejich ocelové zuby zakvílelý jak sirény sanitky.
JPochod pokroku pokračuje podle pouličních světel
Kůra povolila, piliny naplnily vzduch a navoněly na
přes košaté stromy podle pravidel hry hromadění.
okamžik zápach výroby.
A pod špinavou dekou nedychatelného kouře lidé
Zapraštělo v těle, zašumělo v rozervané koruně,
dýchají; . . . konta . . . procenta . . . úroky . . .
beze vzdechu padl velikán strom. Div přírody ustou ještě
prebendy . . . dividendy . . .
pil divu lidského důmyslu. Krása ustoupila oškli
♦
vosti.
Přišla prosincová noc a na východě za kouřovou
Pták s ocáskem jak vějíř španělské slečny sedl
si mi u nohou, otevřel zobáček jako by chtěl a nemohl clonou vyšla hvězda. Narodilo se dítě a jeho slova, —
láska, snášenlivost, nezištnost a pokora — rozbila se
něco říci a pak “frrr” , zmizel někde za plastickým o kamenná srdce.
keřem na útěku před pokrokem lidské důstojnosti.
Anděl s počítacím strojem řekl “hosana — má dá- ♦ ti” a “aleluja — dal” . Nastaly svátky účetních a
Věda zatím plánovala blaho světa.
kupců a byly to svátky lidstva.
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Fanfrnoch na Chodsku

váli pana mládence Jind
Všecka zvířata na zimu línají a oblékají si novou srst a koně také. Pouštějí řicha.
“Tak pojďte jen do
i dlouhé žíně z ocasů a právě na ty žíně se chlapci jen třesou. Dělají z nich
lejen oka na vrabce a strnady, henosí je pouze Marušovic strýčkovi, který světnice, koledníčkové,”
jim potahuje smyčce na housle, violy a basy, ale potřebují jích hlavně na otvírá dveře selka u K rá 
lů, jak na síni zadupaly
fanfrnoch, se kterým se o Novém roce rozběhnou po Klenci.
Klikovic Martínek už jích má hodnou přehoušel, ale přece, kde může, při jejich kroky. Kluci zčer
točí se před Johánesovic hospodou k formanským koním a vytrhne jim aspoň venali, nechtělo se jim
dvě tři vlásiny. Doma směl sbírat jenom ty, co jejich koně ztratí, protože dovnitř'všem na oči. Zdctáta je tuze pyšný na ocasy svých koní, které se jim plouhají skoro až po zemi. za dveřmi bylo by se jim
mnohem
lépe.
Ale Martínek doma vlásiny nesbírá, neboť doma" mají šimly, a on chce žíně zpívalo
černé jako smůla. Lehké to není, protože kůň pravidelně zadkem vyhodí, jak Chvíli přešlapovali v roz
mile ho to v ocasu štípne, ale Martínek se umí k tomu tak šikovně postavit, pacích, až je pozval ho
ie koňská noha jako střela kmitne se mimo a udeří do rozporky anebo do váhu. spodář přísně: “Tak po
lezte, kluci, polezte! Na
Toho se Martínek nebo vosku už má dávno scho džbán, jehož kulatý otvor
běhne nám sem zima.
jí. Ale bojí se podomka, vanou, jak vybral v me je pečlivě převázán kožf.
Nenechte se zvát jako
ehromého Matouše, který zi na poli samotářky, a ze které právě uprostřed
trhanovská vrchnost.”
se tu ustavičně mezi sa kus kůže ze starého cho vlaje dlouhý drdol z koň
“Martine, neboj se a
němi
motá,
Martínka moutu leží na punebí je š  ských žíní, černých jako
dobře zná a jistě by na tě od loňska. Smolíkovie uhel. Tomášek nese hrnek pojď,” pozvala je i Har.ého žaloval. K tomu ne- Tomeš a Svatošovic J i  vlažné vody a Svatošovic nýžka a fanfrnoši v čele
s Klikou hned se hrnuli
, smí dojít: doma by se říček cnodili s ním loni Jiřík hází prázdnou škol
dovnitř.
Martin a bát se!
rozhněvali, matka by mu a půjdou letos zaáe, už ní mošnou a mačka v ru
Dokáže té žábě vlasaté,
ce
kuličku
vosku,
aby
i
písničky
přezpívali
a
nepůjčila
ten
největší
změkla. Za hodinu musejí že se nebojí.
džbán, ve kterém nosívá jde jim to dobře.
“TomšL dobře drž,” už
A tak- o Novém roce všecko olítat, a jak se
na pole žencům kyselé
rozkazuje
jako doma, na
na
velkou,
mléko, a otec by mu za hned po ranní msi sváté odsezvání
máčí si ručky v teplé vo
stát
už
zase
na
kruchtě
kázal vůbec s fanfrno- vyrazí od Kliků tři kluci.
dě. žíhon už doma na
chem
chodit.
Kuličku Martin vleče ohromný u varhan, aby nerozhněvoskoval. že stojí jako
roh. rozkročil se, Smolík
sevřel džbán oběma ko
leny. držel ho oběma ru
k am a Martínek oběma
rukama střídavě,
jako
když dojí. počal tahati
svazek žíní, ty mu v ru
Junius
kou klouzaly, vrzaly, ků
Tentokrát vyšla hvězda na západě.
že na džbánu napjatá se
Na trávníku, který ostříhali,
rozechvěla, brnčený džbán
zpívají falešné koledy
se rozfaučel. až to Smolík
ztroskotaní básnící a básnící ztroskotanci.
v kolenou cítil, jako by
Než se snesla tichá a svátá noc
mu tam lezli mravenci.
po desáté z rozhlasového přijímače,
Klika náhle kývl hlavou
konaly se skutky milosrdenství:
tak. jak to viděl u mlá
chudí obštědřeni,
dence Jind řicha a všich
hladoví nasyceni,
ni rázem spustili přede
nemocní navštíveni
hru:
jednou za rok.
“Fanfr-. fanfr-. fan fr
noch! Nastává nám noZ třpytivého rámu jednotkového velkoobchodu
vyj rok. novyj rok nám
usmívá se zkušeným úsměvem
nastává, koledy se nansvátá Marilyn Monroe
dává - hou. hou. halelua do víru předvánočních neuros
ja !”
přijel k nám na bílém koni
Po tomto úvodu dva
Hopalong Cassidy.
krát
třikrát
zabručel
Lenivými prsty loví zajatci svobody
fanfrnoch naprázdno a
sousta z egyptských mís.
pak teprve přišla vlast
Severní větry z pouští nesou v dusivé náručí
ní koleda “vo poštouc
mdlé ozvuky zasněžených zvonů.
krávě” . S citem a nadše
Ani jsme nezahlédli světlý oblak,
ním spustili jednohlasně:
který míjí rychleji než let divoké husy,
“Vandrobali tří řezníci,
prchavější než vzdálená vůně jedlí,
dříli krávu .při měsíci,
Jindřich Šimon Baar

Tentokrát vyšla
hvězda na západě

čistší než krajina dětství.

Než se snese tichá a svátá noc
po jedenácté z rozhlasového přijímače,
trošíčku zoufalý a trochu doufající
skoro věříš na zázraky:
chudí obštědřeni,
hladoví nasycení,
nemocní navštíveni
na věky věků.
(1954)

SBOHEM STARÉMU ROKU
Jaroslav Seifert
S obláčky hroznů šel jsem po cestách
a bezstarostně míjel Boží muka.
Leckde mě vítal pohostinný práh,
prostřený stůl a vlídná ženská ruka.
Na stole sklenka s vínem, chcete-li,
a něha v rukou, které podaly jí.
Obláčky hroznů lehce letěly
nad mojí hlavou. Jako v Itálii.
A pak jsem zvedl sklenku k přípitku.
Muž víno pije, žena jen ret smočí,
jako když sedá motýl na kytku.
Div na těch ústech nenechal jsem oči.
V životě věčně s něčím loučíš se
a zapomeneš už za prvním rohem.
Vztáhl jsem ještě ruku po číšce,
už ale jenom, abych tu dal sbohem.
Komu? A piják rychle vzpomíná,
komu dnes dátí dříve sbohem toto.
Sbohem, vy ústa vlhká od vína,
ty poslední a první moje noto!

hou, h,ou, haleluja.
Jeren praví: Kráva živá,
druhyj praví: Vocas zvíhá, třetí praví: Dřete
přece, hajť nám kráva
nehuteče.
Kráva začla harcovati,
na
řezníky
žalovati:
To jsou rasi. ne řezníci.,
nepuste je do vesnici,
nabijte jim byjčí žilou,
že vodřUi krávu živou.
Zkazte vy tám Nyklouc
Důře. že už krávě ne
pomůže.
zkazte vy tám Nyklouc
Káči. že huž kráva na
pekáči,
zkazte vy tám poštouc
paní, že huž kráva zas
na stání.”
Po každém verši zpě
váci opakovali “hou-houhaleluja” , a když dozpí
vali, pochválil je hospo
dář: “Stafra, chlapci, vy
jste ňácí zpěváci! A fanfrnoch máte jako zvon.
hučí, až sklo v oknech
drnčí. Zasloužíte si pěk
nou koledu,” a hospody
ně už tu stojí a vybírá
z klínu jablka, hrušky a
přidala každému i po
třech oříškách 'chodovských. Svatoš nastavuje
mošnu, ale Martin už si
znovu namáčí ruce. Za tu
chválu musí přidat ještě
alespoň jednu koledu. Ale
kterou? Buď o mlynáři,
který mele mouku v bí
lém klobouku, nebo o mlynářfce, která mele kru
pici “v hušatý čepici” ,
nebo o slepici, která hra
bala v pšenici - všecky
mu letí hlavou - až padl
na tu pravou. Hned se
chopil žíní, fanfrnoch za

bručel a Martínek jako
kapelník rozkazuje: “Za
zpíváme ještě
“Pantá
tu” .” A hned začíná:
“Pantáta šafář je
panškyj taškář,
dvě léta huž, co je
vdovec,
hukrád pánom tři sta
vovec.
Dyž je páni chtíli zpátky,
tak to sváděl na sedláky.
Dyž je páni hledali,
sedláci se nedali,
rozběhli se na šafáře,
po poli ho honili
ha potom ho bez rychtáře
do rymíka hodili.”
“Dobře se mu stalo,”
libuje si Král za stolem
starou koledu,
kterou
sám jako -chlapec zpíval,
“a krásně zpíváte, ale
nesmíte se zdržovat; mu
síte ještě jiné sousedy
potěšit, tak běžte, abyste
nic nezmeškali.”
Kluci září radostí a
upalují rovnou k Smolí
kům, potkávají cestou j i 
né
trojice,
fanfrnoch
ozývá se na všech stra
nách, až ho
přehluší
zvon Martin. To už zvo
ní na velkou poprvé a li
dé se pomalu počínají
trousit do kostela . . .
(Z knihy Paní komisarka*
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To není silvestrovský žert !

A le n k a z P e rth u v říši so vě tů
Ministerstvo školství v Západní Austrálii vydalo
. pro třetí ročník středních škol knihu nazvanou So
větská společnost (Soviet Society). Učebnice má dvé
' části: text pro studenty (82 stran) a doprovodný
-návod pro učitele. Čtenář učebnice nevychází z
/ .-¿údivu:
"! "Sovětský svaz je socialistický stát dělniků a rol-

Marx napsal v Manifestu: “Budeme mít SDRUŽE
NÍ, v němž svobodný rozvoj každého jednotlivce bu
de podmínkou svobody všech.” To se autorům ne
zdálo a tak podle nich Marx napsal: “Budeme mít
STÁT, kde každý je svoboden.” Známe to: pokud
naslovo poslechne vládu a uzná, že pravá svoboda
znamená poznat omezení svobody.
i
niků spravovaný podle ústavy z roku 1936." Je to
Učebnice přijímá všechny Marxovy předpovědi jabeztřídní společnost a vláda usiluje o rovnost všech Nko potvrzené, s jedinou výjimkou: revoluce nezvítě
občanů; města nemají věznice, protože zřídkakdy zila v nejprůmyslovějším státě, ale v Rusku. Aby
někoho zatknou; bohatství je velmi vzácné a pře žáci snáze přijali indoktrinaci v komunistickém myš
chodné; víc peněz nekoupí větší byt v Moskvě; je lení, názorné kresby doprovázejí tvrzení, že v ka
. , jenom jedna strana, ale to jen proto, že tato strana pitalismu “dělníci vždycky trpí” a majitelé je okrá
zastupuje dělníky a přísně dbá, aby se do paria- dají. V komunismu — opět podle kreseb — blažení
- mentu dostal jen ten, kdo pracuje pro dělnictvo a dělníci s pytlíky peněz kráčejí vítězně k slavným
vůbec pro lid; lidé jdou k volbám bez donucení a zítřkům.
rádi odevzdávají své hlasy komunistům; je to práv
Učebnice přináší mnoho fotografií Lenina a dětí,
ní společnost — jsou zaručeny všechny obvyklé svo' * body projevu, shromáždění, afd.; listovní tajemství jež s obdivem a ^vděkem patří na jeho sochy, ale
není narušeno; svoboda náboženství existuje, i když ani slovo o leninismu a o tom, jak si Lenin upravil
vláda považuje víru za nežádoucí; kostely jsou peč Marxe pro své potřeby. Stalinismus se také v učeb
nici neobjeví a vše o Stalinovi je krásné: i kolekti
livě udržovány a opravovány. Dělníci a kolchoznici
vizace, za níž zahynuly milióny sedláků, byla dob
' rozhodují o tom, co se bude vyrábět. Soudy jsou verá a vše bylo v pořádku: ani slovo o koncentračních
řejné a obžalovaní mají rozsáhlá práva. Podle ústa
táborech, čistkách, “vědeckém” mučení nebo psy
vy z roku 1936 nejvyšším zákonodárným sborem v
chiatrickém ničení odvážných odpůrců, dovolávají
zemí je Nejvyšší sovět, jehož Komora národů hájí
cích se ústavy.
'Zájmy jednotlivých částí federálního státu; je po
Tištěná příručka pro učitele je ještě horší než udobná australskému senátu. Předsednictvo Hejvyššího sovětu je ústředním orgánem moci; strana sice čebnice pro studenty. Tak na příklad vyzývá uči
dbá, aby se tam nedostali nevhodní lidé, ale jen z tele, aby s žáky hráli hry. Třeba studenti m ají na
hlediska jejich práce pro lid. Komunistou se může psat dopis, v kterém se hlásí do komunistické strany.
stát jen ten, kdo je zvlášť oblíben mezi sousedy. Jsou však hry mnohem horší: žáci se m ají rozhléd
Brežněv dobře vypadá ( " is good looklng"), je atle nout, kdo v jejich třídě může být označen za nepří
tický a přímý; Kosygin je pracovitý a oba do vlády tele lidu, a m ají rozhodnout, jak s ním nebo s nimi
vynesla jejich práce pro lid. Lidé se podílejí na vlá má^být naloženo! Své nařčení m ají odůvodnit. Já k
dě mnoha způsoby a za komunismu všichni dělníci vidět, zcela nevinná hra.
jsou šťastni, smějí se a mají hodně peněz. Soudci
Jeden tazatel se v desetistránkové kritice zeptal
jsou nezávislí a dbají jenom zákonů. Žádný občan pana ,mmistra školství, zda vláda pomýšlí na zří
zení véznic, mučíren a popravišť na středních ško
nemůže být zatčen bez rozhodnutí soudu . . .
Mohli bychom pokračovat do únavy; ukázky snad lách, _aby se žáci pocvičili ve správném nakládání
stačí k představě o tom, jak vláda Západní Austrá s nepřáteli lidu. Pan ministr odpověděl, že považuje
lie užívá peněz svých občanů k šíření sovětské pro učebnici za velmi vhodnou a pedagogicky zdařilou.
pagandy a hodlá balamutit studenty i učitele.
Co se dá dělat? Dopisy v Perthu ministrům a no
V tisku bylo několik kritik této neuvěřitelné učeb vinám nepomohly. Většina prý byla pro tuto učeb
nice, ale redaktoři pečlivě vybrali z dopisů převáž nici. Poslancův dotaz v místním parlamentě byl dvanou část těch, co soudí, že je to objektivní pokus krát^ odmítnut. Neměla by se o tom dovědět fede
přiblížit dětem velký stát, “o němž se tak málo ví” . rální vláda? (Objektivní rozbor Sovětské společnosti
Petr Hrubý
Ministerský předseda Tonkin na dotaz jednoho po je k dispozici.)
slance v parlamentě odvětil, že považuje učebnici za
objektivní a výchovně zdařilou. Ministr školství
Evans napsal v novinách, že kdo s učebnicí souhlasí,
je veden ideály a zájmem o zdárnou výchovu, ale
kdo nesouhlasí, “projevuje jenom hysterické protivládní výbuchy” a “určitě je předpojatý” . Televize
místo odborných posudků vysílá rozhovory s žáky,
kteří soudí, že učebnice podává pravdivý obraz o
životě v Sovětském svazu.
Pozorovatel nabývá dojem, že v Západní Austrálii
M AN ŽELÉ Z D EN A A FRA N TA
nejsou jen naivkové, ale také lidé, kteří přesně vě
dí, co dělají a jsou dobře organizováni a rozestavěni
KŮRKOVÍ
na důležitých místech. (Kniha byla připravena a
SRDEČNĚ P Ř E JÍ
schválena už za minulé vládní koalice liberálů a ven
kovanů, ale strana práce ji plně hájí, když je teď
VŠEM PŘÁTELŮM A HOSTŮM
u moci.)
PŘÍJEM NÉ PROŽITÍ
Učebnice Sovětská společnost je téměř stoprocent
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
ně převzata ze standartních propagandistických bro
A MNOHO ZDARU '
žur. Začíná Marxovým komunistickým Manifestem
DO NOVÉHO ROKU
z roku 1848, ale autoři si je j pečlivě upravili tak, aby
mohli tvrdit, že Sovětský . svaz se řídí Marxovými
Telefon: Warburton (059) 66-2077
ideály a vytváří “dokonalou společnost” . (citát z
učebnice).
Marx by užasl, kdyby se dočetl, co všecko prý
tvrdil: tak na příklad po zdařilé revoluci dělníci
budou potřebovat “silné vůdce” (strong leaders),
kteří by je vedli. Tito silní vůdcové byli Stalin a Le
nin (ani slovo o Trockém ovšem). Brežněv a Kosy
gin prý pokračují v jejich díle vlády proletariátu.
K vánočním svátkům a do nového roku
Marx napsal, že po vítězné revoluci nebude třeba
přejí všem krajanům
žádné politické moci, protože ta je vždy nástrojem
hodně radosti a spokojenosti
jedné třídy na vykořisťování ostatních; autoři si
MANŽELÉ KOPECKÝCH
Marxe upravili takto: “nebude třeba politiky!’. Té
měř nikdo nemá moc rád politiku a imperialistická
majitelé firmy
moc Sovětského svazu se pěkně schová za takovou
floskulí.
K E W C O N T IN E N T A L
Militaristické Marxovo “zřízení průmyslových ar
B U T C H ER S
mád” si ovšem autoři upravili na příjemnější “sku
piny dělníků” . Marxovo tvrzení, že “komunisté se
326 High Street, Kew, Vic.
neorganizují v žádnou zvláštní stranu a nemají žád
Telefon 86-7178
né vlastní sektářské principy”, autoři změnili na slo
gan, že dělníky bude zastupovat a reprezentovat
“silná komunistická strana” .

GREEN GABLES CHALET
Warburton

V ŠEC H N O N E JL E P Š Í K SV Á T K Ů M
VÁ N O Č N ÍM A V E S E L Ý A ŠŤ A ST N Ý
N O V Ý ROK
SRDEČNĚ P Ř E JÍ V ŠEM SV Ý M
PŘÁ TELŮM

A

ZÁ K A Z N ÍK Ů M

SLÁ V EK A TO N IČ K A
KALUSKOVI
P R V N Í K O N T IN E N T Á L N Í
LA H Ů D K Á ŘSK Ý
■ L A E,

N EW

O BC H O D

v

GUINEA

Dvojí nadílka
(Pokračování se str. 10)
Po příchodu domů jsme
si ještě místo kostelové
půlnoční přehráli Rybovu
mši a já v zajetí těch
prostých tónů
dostala
obyčejný nápad.
Z koutku, kde byly ulo
ženy zbytky hraček mých
dětí, jsem vytáhla malou
skříňku
s kleštičkami,
šroubováky a dlátem a
pustila se do vláčku.
Opatrně jsem rozebrala
několik kol, odšroubova
la komíny, uvolnila h áč
ky. A pak jsem se obrá
tila na panenku, abych
ji také zhanobila. Ale šilháček-košiláček se na mě
díval takovýma hezkýma
očima, že se mi ho zželelo. Neutrhla jsem mu te 
dy ani ruce ani nohy, nevyloupla oko, jen opatr
ně sundala vlásky. A pak
jsem si vzala barvičky
a panenčino tělíčko po
malovala červenými skvr
nami. Už se skoro rozednívalo, když jsem vstala
od šicího stroje a skonči
la čepeček a bílý plášť
a uložila je do krabičky
k neškodným mastičkám,
obvazům a starému teplo
měru. Jen zbytečný ste
toskop jsem bohužel do

ma nenašla.
Když
dopoledne při
běhly děti a s uplakaný
mi tvářičkami mně sdělo
valy, že nějaký zlý lupič
jim sebral vláček a pa
nenku, vzala jsem je ko
lem krku a pošeptala ta 
jemství. že to australský
Ježíšek, který chodí na
dělovat až v noci, se při
šel podívat také k nim
- jen se tak přesvědčit, že
dostaly všechny dárky už
večer pod stromeček. Ale
měl při té prohlídce n e
hodu, vláček upadl, tro
chu se potloukl a panen
ka onemocněla. Dostala
spalničky. Ježíšek už ne
měl čas to napravit, byl
tak unavený a rozmrzelý
tou nehodou, že se nějak
popletl a dárky nechal v
našem domě. Ale za to k
nim něco přidal. Pro Pav
líka nástroje, aby si mohl
vláček sám spravit a na
učil se rozumět strojům
A Věrka ať prý si panen
ku vyléčí - však se jí to
třeba jednou bude hodit,
až bude paní doktorkou
nebo ošetřovatelkou.
Dětí byl nadšeny, švag
rová upokojena a já sď
zachránila pohodu pro
zbytek vánoc.

Šťastné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku
přejí všem přátelům a zákazníkům
KOŠŇAROVI
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Telefon

37 - 3109

20. 12. 1971
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Lži, podvody a pravda za 20 let Československa

Dobře a levně se najíte v hotelu

Sliby a skutečnost
Pod názveurt "štěstí za dvacet let" je promítána ve třech biografech ve stře
du Paříže jeden a půl hodinová filmová montáž z oficiálních československých
aktualit a propagačních filmů. Autorem je známý francouzský film ař Albert
Knobler. Scény začínají příjezdem sovětských tanků 9. května 1945 do Prahy,
aby jí "osvobodily" (ve skutečnosti už v předvečer německé vojenské oddíly z
Prahy odtáhly, p. p.) a nadšeným vítáním obyvatelstva. Potom příjezd presi
denta Beneše, dále vidíme a slyšíme prohlášení ministra zahraničí Jana M a
saryka, že "sovětský mír je mírem Československa a naopak" a Gottwalda o
"n aší vlastní, demokratické cestě k socialism u". Následují výjevy z kříse " v í 
tězného února", podlehnutí presidenta Beneše, Gottwald na Staroměstském ná
městí, nadšení ze slibů o "budování socialism u" atd.
V zápětí jsou vidět fronty u "snědených krám ů", pak výňatky z politických
procesů, nakomandované manifestace, "spartakíád a", a pod. Od nových presi
dentů Zápotockého a Novotného sledují aktuality až k počátkům "Českosloven
ského ja ra " s Dubčekem. Tím film končí. Neukazuje už nový příjezd sovětských
tanků 21. srpna 1968 k novému "osvobození" Prahy.

Autor filmu v rozhovo
ru na francouzské televi
zi prohlásil, že účelem
této montáže oficiálních
aktualit a propagačních
filmů je poukázat na
děsný rozdíl mezi sliby z
roku 1948 a holou skuteč
ností z následujících dva
ceti , let. A to se mu v
plné míře podařilo.
Největší
francouzský

deník s nákladem skoro
dvou
miliónů
výtisků
“France-Soir” přinesl ko
mentář s tímtoN velikým
titulem: “Hrůza, smutek,
ošklivost, lež a pohroma” .
Autor René Barjavel na
konec říká: “Naši lidé si
neuvědomují štěstí, svoje
neuvěřitelné štěstí, že ne
jsou češi. ž ijí a jsou' svo
bodní.”
Podobné komentáře při
nesl i ostatní francouzský
tisk, vyjma ovšem ‘THumanité” , a. kupodivu vyj
ma také “Le Monde” ,
v němž autor komentáře,
Pierre
Viansson-Ponté,
se snaží být mermomocí
“objektivní”
a
uvádí
všechny možné a hlavně

P Ř E K,LADY

z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF H ELLER

1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4044

i nemožné “omluvy” toho
“štěstí za dvacet le ť '. A
jakoby chtěl,
“elegant
ně” říci: měli, co chtěli,
poukazuje na to, že při
květnových volbách v ro
ce 1946 už Rudá armáda
nebyla v Československa
a KSČ dostala přesto
38% hlasů.
Jiný známý pařížský
deník “Le Fíg aro " věsoval filmu politický úvod
ník. Autorem je profesor
sociologie a politický spí
sovatel, který se těší svě
tové pověsti, Raymooá
Aron. “Nikdy nezapome
nu”, říká mj., “na scény,
v nichž se objevuje Radolf Slánský. Nejdříve
oslavování narozenin so
cialistického hrdiny, ®b~

V IL L A G E B E L L E

klopeného přáteli a dele
gacemi, které mu přináše
jí dary. A pak proces
ve kterém se zlomený
hrdina na lavici obžalova
ných přiznává k imagi
nárním zločinům.” Potom
se ptá, co si při shlédnutí
takového dokumentárního
filmu asi v duchu říkají
ti francouzští intelektuá
lové - pokud ovšem mají
odvahu klást sami sobě
otázky - když si vedle
těchto dokladů o napá ■
ehaných zločinech uvede
mí nynější zacházení s
intelektuály v SSSR. Jak
je možné, že vzdor tomu
upírají někteří stále ještě
svoje naděje ke straně
Lenina a Stalina (a Bréžněva. p. p.) ?
Autor ostře kritisuje
určitou diplomacii, která
si neuvědomuje úskoky
sovětské politické strate
gie a končí těmito slovy:
"Zradit sama sebe nesta
čí k vykoupení míru a
bezpečnosti."
V novém článku pak ve
stejném smyslu komentu
jme svolání
tak zvané
"koaferenee pro evrop
skou bezpečnost a spolu prácí” -

/

ST. KILDA, Vic.
Denně kontinentální i australská jídla
se poddávají od 12. do 2. hod. odp.
a od 6. do 8. hod. večer
Vaří pro Vás Jiří Veverka

O BRAZY A U M Ě LE C K É R EP R O D U K C E

ve velkém výběru na skladě
R Á M O V A N Í obrazů a P O Z L A C O V Á N Í rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

J. KOŠNAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howařd Sf.,

North

Melbourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

537 Hampton St.
Hampton, Vic.

M . CHRPA

Telefon: 98-5756

Optical Service

ACEN. Paříž

Poznání od pramene
V Sovětském svazu vychází — samozřejmě ilegál
ně — časopis, nazvaný Politický deník. Přicházejí^ v
něm ke slovu komunisté, kteří sice zachovávají věr
nost systému, ale jsou zároveň k politice sovětů k ri
tičtí. Na západ se dostalo dvanáct čísel tohoto pozo
ruhodného časopisu a z jednoho, datovaného v dubnu
1970, vyjímáme stať z článku, který autor A. R.
pojmenoval Poznámky k některým zahraničně poli
tickým tématům Sovětského svazu:
Počet aktivních a upřímných přátel Sovětského
svazu se v šedesátých letech po celém světě znatelně
zmenšil. Ba na celém světě vzrůstá z nejrozmanitěj
ších důvodů protisovětská nálada. Tuto^ náladu ne
vyvolávají pouze mocenské kruhy některých zemí, ja 
ko je tomu třebas ve Spojených státech a v Číně. Vy
víjejí se také spontánně.
Pro marxistu je vysoce důležité znát náladu mas.
Tu spočívá pro nás hořká pravda v tom, že protiso
větská nálada vzrostla v šedesátých letech v někte
rých východoevropských zemích: nejen v Rumunsku,
Jugoslávii a v Albánii, ale i v Polsku, ve východním
Německu, v Bulharsku, Maďarsku, tím více ještě v
dnešním Československu . . .
Podstatně horší vztah k Sovětskému svazu jako stá
tu je rovněž v kruzích pokrokové inteligence zápa
doevropských zemí a Spojených států. Protisovětske
smýšlení vzrostlo v šedesátých letech znatelně také
mezi mládeží, zvláště mládeží studentskou na zápa
dě. Sovětský svaz nemá ani sympatie hnutí nové le
vice v západních zemích, hnutí, které zachvacuje
stále větší masy a má pokrokový charakter. Dokon
ce mnohé komunistické strany západních zemí po
drobují naši domácí i zahraniční politiku stále ostřej
ší kritice.
Změněné mezinárodní postavení Sovětského svazu
a měnící se poměr sil v dnešním světě vyžadují na
léhavě také změnu základní zahraničně politické kon
cepce. Většina vážných mezinárodních krizí minulé
ho desetiletí byla, jak se ukázalo, pro sovětské vede

roh Acland & Barkly Sts.,

ní docela neočekávaná. Nezřídka reagovalo na tyto
krize nepřiměřeDě a tak, že to neodpovídalo našim
opravdovým možnostem. Naše zahraniční politika ie
poznamenána povrchností a empirismem. Skutečně
žijeme z ruky do úst, aniž víme. co bude zítra a aniž
víme, co zítra podnikneme. Nedostatečná stabilita té
to politiky působí však nepříznivé na politiku domácí
nezměrnými výdaji na soudobou válečnou mašině
rii . . .
Každá akce jako třeba nasazení vojenských sil v
Československu — tuto akci považujeme za neospravedlnitelnou — nebo opevněni sovětsko-čínských hra
nic (toto opatření pokládáme nejen za ospravedlni
telné, ale i za vážně opožděné) klade ohromné nové
požadavky nejen na naši armádu, ale i na hospodář
ství země. To vše nás nutí k tomu, abychom už ho
tové národohospodářské plány důkladně změnili, což
zpomaluje náš hospodářský vývoj.
Náš zákrok 1956 v Maďarsku, kde už byla otevřená
kontrarevoluce a lidová vláda byla už prakticky svrže
na, byl nezbytný a oprávněný. Tato akce měla pro
nás za následek některé obtíže. Kdyby však nebyl
Sovětský svaz v Maďarsku zakročil, bylo by vzniklo
obtíží mnohem víc.
Jiná záležitost je vstup vojsk Varšavského paktu
do Československa. Ačkoli i tu existovaly protisovětské živly, přeceňovali jsm e velice jejich moc a vý
znam. Ještě víc jsme přehnali nebezpečí invaze západoněmeckých jednotek do Československa — tako
vé nebezpečí neexistovalo vůbec. V Československu
se vyvíjel demokratisační proces spontánně, bylo
mnoho výstřelků a chyb, ale lidová vláda a socia
lismus v nebezpečí nebyly. V jistém smyslu by lido
vá vláda a socialismus ze živelného hnutí roku 1968
bývaly mohly vyjít posíleny.
Nebezpečí opravdové kontrarevoluce jsme hrozně
přeháněli, když jsm e některé muže KSČ a inteligence
nazývali kontrarevolucionáři a nepřáteli socialismu
jen proto, že udělali řadu chyb oportunistického cha-

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

ODRA TRAVEL SERVICE
311 Latrohe St., Melbourne, 3000

Telefon 67-9454
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Skupinové lety (chartered) $ 713.20
Hromadné lety (groups) $ 728.20
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.
rakteru. Na nejvyšší míru jsme přeháněli n ebezpečí
opravdového oportunismu, když jsme mnoho lidí K Sc
a inteligence, dělnické třídy a mládeže nazývali pra
vicovými oportunisty a revizionisty, protože vznášeli
docela správné požádavky demokratizace a dalšího
vývoje socialistické společnosti v Československu.
Tím, že.jsme nazývali mnoho dogmatiků a přívržen■ ců Novotného, kteří jsou odpovědni za to, že se so
cialismus v Československu zvrhl, pravými, leninisty
a internacionalisty, zfalšovali jsme povahu celého
politického hnutí po lednu a omezili jsme možnost
I manévrovat v rámci svých vztahů k Československu
na nejvyšší míru. Křik těchto lidí, kteří svůj osobní
1 bankrot ztotožňovali s porážkou socialismu a kteří
své odstranění z mocenských posic ztotožňovali s
porážkou lidové moci, nás donutil rozkázat našim
jednotkám, aby vtrhly proti vůli všech zákonně zvo
lených stranických a státních orgánů do Českosloven
ska. Výsledek byl: Nevyřešili jsme žádné vážné
problémy v Československu samém, nýbrž vytvořili
jsme do budoucna a natrvalo množství nejtěžších
problémů. Zároveň vzrostlo mnoho nových problémů
a nesnází také ve vztazích ke kapitalistickým ze
mim, k tomu ve vztazích k socialistickým zemím a
komunistickým stranám . : . .
Přeložil J . S.
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H L A S DOMOVA
Naše čtenářka v jedné z mladých afrických republik zhotovila pro Hlas do
mova' přepis vysoce zajímavého rozhovoru, který natočila s africkým Intelek
tuálem, který vystudoval Universitu 17. listopadu a v Československu později
opět žil, který mluví dobře česky a sleduje podrobně události v Českosloven
sku. Jméno autora neuvádíme vzhledem k veřejné funkci, kterou nyní zastává
ve své zemi.
HD

Hrůza i dialektiky

20. 12. 1071

Velký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŘÍHY
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019

Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka
frankfurtské párky, turistický salám.

Kdysi na úsvitu šedesátých let přišel kdosi dobrosrdečný s nápadem založit u vás doma velkolepý
A jak že to řešily socialistické instituce? — Auto
podnik na obrábění kolonialismem ošizených mozků. Nevím, kdo to byl, a pokusme se věřit, že to ritářský. Příkazy. v Zákazy. Dokonce taky policejně
myslel dobře. Trochu toho spasitelského mecenášství v tom jistě také bylo, — ale budiž, to je vždycky a pomocí pendreků.
Lidem se nikdy nic pořádně nevysvětlilo, takže
lepší než sobecké tučné paďourstvi. Muselo v tom být i kus odvahy a statečnosti — byť ¡.nevědomé
měli dojem, že si utahují opasky kvůli nám. Masy,
— protože poskytnout mladým, bystře myslícím a nezatíženým lidem světlo poznání je vždycky vychované ve vulgárním . rovnostářství a v nenávi
riskantní a mnohdy je.to i dvojsečná zbraň. Ne pokaždé se původní záměr tak zcela vydaři. Myslící sti k inteligenci, těžko snášely, že “opice z džungle”
bytosti začnou jednoho dne klást nepříjemné otázky, na které není snadné odpovídat, zejména když chodí vybraně ustrojeny a jezdí v autech Prahou.
se buď neví nebo nesmí. A vzápětí nato přestanou zobat vděčně z ruky, která je krmila jen jedno Touha vymanit se z ušněrované prostřednosti kom
binovaná s touhou po pěkných věcech a s institucí
tvárným prosem, nedovolujíc ze strachu před kritikou možnost myšlenkového výběru.
neslavného Tuzexu, přinášela do -.náruče bohatých

Ve světě, pokud si vzpomínám, z toho byl dost
velký poprask. Až dosud, měly na obrábění našich
černošských a jinak barevných __možků monopol
západní velmoci. Ono se totiž něco takového —
ovšem chytře dělaného — moc dobře vyplácí v dneš
ní době, kdy přímé vladaření v bývalých koloniích
už jaksi není dost dobře možné. Zůstane to stejně
v kapse, a s pozdějším nádavkem k tomu, protož^
studovat do Evropy jdou většinou zas jen synkové
zámožných, otčů. Takže z třídního hlediska jo to
již částečně zpracovaný lidský materiály který v
hostitelské' zemi nasaje do sebe během těch studij
ních let atmosféru režimu, vstřebá všechno nevidi
telné, nepostřehnutelné a neobžalovatelné, co pak
•ovlivňuje myšlení a jednání člověka. Aniž si to
host uvědomuje, přebírá zvyklosti svých hostitelů
tak dalece, že po návratu domů se neodvratně stá
vá nositelem a šiřitelem sympatií k zemi, v níž stu
doval.
Odtud tedy plynuly obavy, západu, — které všaK
se dosti brzy ukázaly být poměrně neopodstatněné.
Psychologové a znalci situace si z tohoto nebezpečí
- naopak utahovali. Známý africký státník Léopold
‘Senghor se nechal slyšet, že by s radostí dovolil
studentům ze své země jít studovat na východ, kdy
by chtěli, neboť se mu odtamtud vrátí přesvědčení
. anti-socialisté. Domnívám se, že měl na mysli ruský
typ socialismu, protože socialismus s lidskou tvá
ří, — tak jak byl myšlen a prožíván v Českosloven
sku na jaře roku 1968 — byl naopak magnetem
pro všechnu pokrokovou mládež na západě a Seng
hor by byl svůj výrok v té době asi sotva znovu
opakoval.
Onen československý dobrosrdečný muž tedy. jenž
zamýšlel vyplnit díry vyhlodané koloniálním útla
kem, přednesl své návrhy na zasedám ještě moud
řejších a dobrosrdečnějších mužů — tehdy, před
uplynulou dekádou let — a bylo rozhodnuto, že in
stituce na obrábění zanedbaných mozků Třetího svě
ta se bude jmenovat podle kalendáře: Universita
17. listopadu. Ten den ve studentské historii oprav
du něco znamená, ovšem slovutní, starci ve své ne
informovanosti a krátkozrakosti zapomněli, že ne
■ celý svět uctívá československé tradice. V Súdánu
například je tento den jedním z nejreakčnějších v
dějinách země, a studenti, kteří se domů vraceli (s
česky psanými) diplomy s hlavičkou této universi
ty, je raději zatajili, aby se nedostali do maléru.
Jinde ve světě, kde je dosud neznámý zvyk pojme
novávat věci podle dat, vzbuzuje tento název patřič
né veselí; takže pák není divu, že se i autorita uni
versity dostává do psí. Nedovzdělanost a naprostá
neznalost podmínek života za bariérou Šumavy a
Krušných hor se bohužel projevuje všude, i na
jinak chvályhodných pokusech, jakým byl třeba po
kus o příspěvek k vyšší vzdělanosti Třetího světa.
Nutno však uznat, počin to skutečně byl, uváží
me-li, že v té době vznikla v Moskvě universita
Lumumbova. Kdo to měl v Kremlu tehdy slabou
chvilku, že mu uniklo osamostatňování Prahy v tak
důležité zahraniční otázce? Jen si představte, že by
třeba Alma-Ata nebo Jerevan založily svou extra
universitu s dosahem na pět kontinentů?!
DÁREK

K

V Á 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

Bylo to velkolepé, odvážné, a navíc skutečně po
třebné. Myšlenka hodná kvartální odměny
pový
šením do odpovědnější funkce. Raduj se, Třetí svě
te, bude po negramotnosti, dostane se ti marxi
stického vzdělání — od těch, kteří z Marxe sami
papouškují zcela bezmyšlenkovitě a kteří ze sku
tečné dialektiky živého života učinili kostnatou
doktrínu a mrtvé dogma.
S prvními studentíky se zkřehlými prsty, kteří
přijeli plní nadšení a očekávám, sice začaly proskakovat v Praze potíže a problémy, ale kdeže
bychom to byli, kdybychom takové maličkosti ne
zvládli, řekli si zřejmě organizátoři. Přišli jsm e
do dost zmatených podmínek. Nebyly vhodné pro
story, nebylo dost prostředků na tak velkolepý svě
tový podnik. Nebylo dost profesorů, kteří by byli
schopni přednášet látku v cizích jazycích. A jak
by také mohli, když se u vás prakticky od osmatřicátého roku přestalo vyučovat světovým jazy
kům — všechno se vrhlo na ruštinu. Země “kráče
jící plnou parou vpřed k socialismu” se přece nebu
de zabývat studiem zpátečnických kapitalistických
jazyků!
Bylo rozhodnuto, že se my cizí studentíci budeme
učit česky — od toho jsm e studenty, abychom stu
dovali, ně? A tak Mexičané, Konžané. Mongolové,
Papuánci a odkud odevšad ti hoši byli, bez ohledu
na to, zda m ají zálibu a schopnosti učit se cizím
řečím, lámali po celý rok v přípravných jazykových
střediscích češtinu a slovenština, a bylo na to někdy
radost pohledět, a jindy to zas bylo žalostné až bě
da. Hezká řádka se jich také dost záhy polekala,
protože takové “ř ” nebo tvrdá a měkká i-y dove
dou zlomit elán i v přesvědčených revolucionářích
— zvláště nás z teplejších koněm., když nadejdou
zimní plískanice a v kolejích se netopí a v menze se
den co den vaří zhcubovatělé knedlíky.
V jazykových přípravkách to však ještě jakž takž
šlo. protože tam m S i na člověka přece jen víc
času a pracovali tam lidé nezkaženi velkoměstským
přezíráním, lidé ještě zvídaví a zvědaví, které ’ ži
vot a zvyky rřrm m zajímal a zachovali si ještě
úcta k neznámému a k dalekým zemím. I ti však
nás nevědomky při vší. své bodrosti nejednou urá
želi, a ť už tím, že se vesměs domnívali, že naši
předkové byli kanibalově a my jsm e přijeli do P r a 
hy rovnou z džungle, kde jsm e žili na stromech,
nebo tím, že nás žoviáíně poplácávali po ramenou
jako někdo, kdo má s chudáčkem černochem sou
cit, který je nutno za každou cenu nějak projevit,
člověk však dobře vycítí, kam až sahá nevědomost,
a kde začíná zlá vůle, a tak Ja n e tyhle prohřešky
rádi odpouštěli.
Horší však to bylo, když jsm e přišli do velkomě
sta. Tam už se s námi tak nebabrali; i prostředí
bylo obvykle daleko horší, ve starých budovách,
kde na nás všechno přímo padalo, protože u nás
v našich zemích je sice těžké dostat se na studia,
ale kdo je studentem, zvykl si na moderní život,
komfort, úroveň. Tu představu vašich lidí, že za
hraniční studenti jsou děsní ubožáci, kteří celý ži
vot žili jen ve slumech a unikli smrti hladem jen
díky vaší velkolepé pomoci, je znát ve všem. Ne
divím se jim, protože se jim to vtloukalo do hlavy to
lik let, -že tomu skutečně uvěřili. Možnost ověřit
si to a získat svůj vlastní názor neměli. A různí
cestovatelé, kteří přece jen pronikli trochu dál do
světa, se podřizovali poptávce trhu, psali tak, jak
se od nich žádalo, neboť jinak by jejich reportáže
či knihy nevyšly. A teď do toho přišli hosté z těch
dalekých nikdy neviděných míst, živí, energičtí, kri
tičtí. Pochopitelně to muselo způsobit explozi. Vy
buchovalo to pořád, hned tu, hned tam.

studentů (tedy ne stipendistů, pozor!) tuzexové sleč
ny, které tu spoušť- v mozcích průměrných obča
nů dovršily, takže po několika letech vzájemného
oťukávání propast mez obyvatelstvem a studenty ze
zahraničí spíš vzrůstala, než aby se zmenšovala.
Lidé, navyklí šablonovitě uvažovat, si zpaušalizovali i tuto otázku, a tak to brali šmahem, podle doma
vyrobené poučky: co student z ciziny, to darebák.
Neříkám, těch darebných tam přijelo a odtamtud
odjelo taky dost, ale při troše dobré vůle by se byly
vztahy nemusely tak zostřovat. Vždyť všichni ti stu
denti byli dosud tak mladí, že je šlo vychovávat.
A kdyby lidé nebyli v těch letech dogmatizace in
formováni tak špatně, záměrně špatně, nepřesně,
jednostranně, jak Čechy a Slováky znám, jistě by
byli schopni a ochotni nahradit nám naše rodiny,
náš vlastní lid.
A Leopold Senghor by svůj výrok nikdy nevyřkl,
protože socialismus vaší země by skutečným nebez
pečím byl, aspoň pro ty, kdo nemají v lásce hu
manismus.
Z instituce, která měla být pramenem poznání
a světla, se během té řádky let mezitím stal zbyrokratisovaný úřad, s přesně vymezenými úřed
ními hodinami a dny, pohyby, myšlením. Až na pár
ušlechtilých výjimek se tam natáhly kádry, které
se nejdřív ptaly po výplatě. a pak teprve se poze
ptaly na práci, co že jako to má být a jak se to
dělá. Ja k to dělat, nevěděl popravdě nikdo pořád
ně, dokonce ani zodpovědné špičky ne, protože pod
mínky života mladých lidí v Asii, Africe a Jižní
Americe viděly ne z rychlíku, ale nanejvýš z letad-'
la, pokud vůbec.
Dobrosrdečný muž, který s myšlenkou založení
tohoto paláce světla přišel, už asi mezitím byl patřič
ně povýšen, takže dosmrti na žádný kloudný nápad
přijít nemusí, a o své dítko tak překotně a do ne
pohody narozené se už dávno přestal starat. Dost
možná, že ho mezitím taky vyhodili, nebo je v
exilu — lidské osudy' se od té doby dost zamotaly.
Jisté je jen to, že Universita 17. listopadu, která
nikdy nestála za moc, je dnes institucí přímo za
sazenou do škrobové bandáže, a kdo má jen trochu
jinou možnost výběru, nezaváhá ani na okamžik.
Studovat na universitě v dnešním Československu
znamená podrobit se desetihodinovému brain-washingu, znamená to být zbaven možnosti číst zahra
niční literaturu a kloudné knihy vůbec. Dokonce ani
z Marxe se nemůže číst všechno a z Lenina některé
kapitoly. Stalinova mumie už zase tu a tam začíná
promlouvat k studentíkům nahnaným do posluchá
ren. Ne věda a znalosti, ale dokonalost přetvářky
a patolízalství jsou v rozkvětu.
Zdá se, že přesný záměr je dát studentovi právě
tolik času, aby si stačil bezmyšlenkovitě dělat po
známky a dovedl pak reprodukovat slyšené. Na
myšlení je totiž třeba času, a tak tedy je nutno
studenty zahrnout přívalem bezcenné látky, která
se o to důsledněji vyžaduje při zkouškách, učinit ze
studentů chodící kybemety, reagující na známý im
puls tím, že vyloví příslušnou poučku. Všude vládne
strach z, individuality, z myšlení, z tvůrčí práce, ze
změny. Ke slovu přišla opět tupost a násilí . . . Div
ná loď, když nemá vesla, divný to v bouři klid,
místo chleba žvýkáme hesla, — divný blahobyt,. . !
Obrobna mozků už zase pracuje naplno, pračky
vířivé i bubnové se točí a ždímají z vědomí a vzpo
mínek mladých lidí všechno to, co tam ještě zbylo
z obrodného ja ra 68. Ale nezoufejte, — jak praví
stará moudrost: nic netrvá věčně, nikdy není tak
zle, — a jé-li opravdu zle, netrvá to dlouho. A trvá-li
to dlouho, pak to není tak zlé . . .
Přepsala A. Keroshi
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Práva Angely Davisovej
Peter D rienka
Pred mesiacom prikvitla do Prahy a do Bratislavy americká občianka čiernej pleti pani Fania Jordánová — sestra Angely Davisovej. Na letisku ju s
bukétami uvítali predstavitelia Zvázu socialistickej mládeže a usporiadali jej
tlačovú konferenciu. A pani Fania Jordánová tam vykiadala zo široka o svojej
uvaznenej sestře, ktorá vraj pre nič za nič — vlastně len preto, že je komu
nistka — vel'mi trpí v žaláři a ona, ako jej sestra, vybrala sa vraj po svete,
aby mobilizovala pokrokové sily pre záchranu Angelinho života, vyslovené
vraj ohrozeného vážením.

Pravda, ani slova o
;om, že Angela Davisová
*edí preto, že je obvině
ná zo spoluúčasti na
vraždě a na únosu . . Jo r
dánová po Europe vyklá
dala, že je j sestra Davi
sová zdravotně vo váže
ní chátra, trpí šedým zákalom a stráca zrak, ale
že vázeňské autority je j
nedajú patričnú lekársku
opateru.

hlas k tomu, aby si sleč
na Davisocá vybrala svoj
vlastný team lekárov, ktorí budú pečovat’ o je j
zdravie a ktorých nikto
nebude mócť podozrievať z předpojatosti. A
Davisová si ho aj vybra
la. Má svojho špecialistu
očného, krčného, ušného
a všetkých iných mož
ných špecialistov a na
čele tohto celého lekárského sboru, vybraného
slečnou Davisovou, je Dr.
Tolbert Smáli, šéf kliniky
vo West Oakland.

la
Davisová
strácala
zrak, alebo že by trpěla
na šedý zákal. Pravda,
dodal, že ako každý, kto
je vo vážení, aj ona fy
zicky
vo všeobecnosti
trpí tím, že má málo po
hybu.
Toto vyhlásenie vlastného Davisovej lekára sa
podstatné líši od řečí, ktoré viedla Davisovej sest
ra Jordánová. Tak pod
statné, ako sa o tomto
celom případe líši prav
da od komunistickej pro
pagandy.

A na to sa ozvali léka
ři. Podl’a predpisov o
zdravotny stav Angely
Davisovej by sa mal sta
A Dr. Smáli vyhlásil,
rat’ úradný lekár okresu
Do Ameriky se pani
Marin, kde je Davisová že niet nijakých náznaJordánová vrátila vel’mi
vo vážení. Ale on dal sú- kov, že by slečna Angenadšená svojou cestou,
najma však cestou po ko
munistických krajinách.
PRODÁM KRAJANŮ M VÝH O DNĚ
Ani si vraj nikdy neuvě
POZEMKY,
domila, akú pozornosr,’
které hraničí s řekou Moorarbool, 6 mil
venujú statisíce l’udí pří
padu je j sestry a ako'
od Anaky směrem k Meredith-u.
demonštrujú za je j preCena bloku o 20 až 30 akrech $ 300 za akr,
pustenie
na
slobodu.
bloky parcelované po 10 akrech za cenu
Každé diet’a tam vraj
$ 400 za akr. Tuto cenu mi nabízí p,ustr.
pozná dokonale případ
realitní kancelář za hotové. Jako příštím
Angely Davisovej a ona,
sousedům bych však dával přednost k raja
Jordánová, sa vybrala na
nům. Jsem proto ochoten nabídnout pozemky
toto
propagačně turné
za nezvýšenou cenu, i když bude splacen jen
len preto, aby sa ešte
deposit ve výši asi 1/3 a zbytek splácen dle
širšia veřejnost’ zaintere
možnosti. Prohlédněte si tyto pozemky.
sovala do případu a aby
Podrobné informace sdělí zájemcům:
sa hnutie za oslobodenie
A. S L A B ÍK , 7. Ising St., Geelong-Newcomb,
Davisovej ešte viac po
Vic. 3219. Telefon (Géelong): 21-3021 (večer)
silnilo.

J.

Lowy

343 Liffle Collins Sf. j
Meibourne
j
tel. 67-3881

(původem z Morav. ■
Ostravy - v Austrálii;
60 roků)
j
nabízí krajanům
j
z Československa
kvalitní hodiny,
hodinky a budíky,
jakož i
všechny opravy
ZA SPECIELNÍ
LEVNÉ CENY
Přesvědčte se!

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Lid.
KOPECKÝ S M A L L M Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N AŠE SP E C IA L IT A :
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.

uzená šunka

D O M Á CÍ JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A SM ETA N O V É I V IN N É K LO BÁ SY
Elektrika z O ty : číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
;
a ,
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.),
iitá'-Ka L 38
Telefon: 85-7178

|

hodinář
;
7. posch., místnost 8, j

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

jT'

Z proudu času

O
nepríjemnostiach,
ktoré sa kde-tu na če
šte přihodili,
pravdaže
Jordánová po návrate ne
hovořila. Ako na příklad
o tej v Maďarsku. Keď,
tam pri je j návštěvě oficiálny propagandista vy
kládal veřejnosti, ako s
Davisovou súdne orgány
v Amerike zle zaobchodia, dostal zo zhromaždetiia otázku: Ako to, že'
je j teda tie isté orgány
dovolia rozposielať po
svete telegramy a listy,
ako na příklad ten, čo
poslala z vázenia Zvazu
sovietskych žien a čo bol.
uverejnený v maďarskom
ženskom týždenníku Nok-,
lapja? A ktosi k tomu po
znamenal, že slečna-D a
visová má v americkom
vážení viac občianských
práv, ako 1’udia v komunistickom svete na “slo
bodě.”

Jarka

Vlčková

Novoromantický katolicismus je v naší literatuře
representován spisovatelem Jaroslavem Durychem,
který se narodil 2. prosince 1886 v Hradci Králové
jako syn novinářův. Osiřev brzo, byl vychován u
příbuzných na různých místech. Vystudoval medi
cínu. Za války byl rakouským vojenským lékařem
na ruské a italské frontě, po válce pak vojenským
lékařem v Olomouci. Zemřel 7. dubna 1962 v Praze.
V básnické tvorbě pokračuje Durych v Erbenově
tradici lidové písně s osobitou a křehkou lyrikou
(Básně). Jeho próza je budována na motivech jeho
lyriky; i tu v kráse panenské a chudobě vidí po- .
zemské zjevení Boha. Jeho postavy m ají smysl.,
symbolický, příběhy jsou zasazeny mimo určitý čas
a prostor do věčné platnosti. V duchu katolického
baroka napsal Durych dvě valdštejnské trilogie.
“Větší” se jmenuje Bloudění. Má dvojí pásmo, dě
jové. Prvním jsou události historické, bloudění střed
ní Evropy, Bílá hora, Valdštejnova cesta ke slávě
a jeho pád, druhým jsou osudy dvou mileneckých
dvojic. Dívka Andělka, cizinka v kacířské- zemi, ,
symbolisuje katolictví. J e jí milenec Jiří, bloudící v ■
lásce, to je neklid, odboj a bloudění českého náro
da za Třicetileté války. Spojení obou, zachraňuje
budoucí pokolení odbojného národa. “ Menší” vald
štejnská trilogie Requiem obsahuje tři obrazy z
doby po pádu Valdštejnově od nezdařeného povstá
ní až po zneuctění Valdštejnovy . mrtvoly po Retech. .
Od dosavadních historických románů, zvláště J i 
ráskových, se liší Durychův historický román ji
ným pojetím dějin; Jirásek vycházel z Palackého,,
Durych z Pekaře. — Osobnost Důry chova jest slo
žitá. Jeho světový názor a tím i ráz jeho. díla tkví
v katolictví. Rytířské katolictví středověké i různo
rodé katolictví barokní splývají v _něp s _ duchem
novodobým, jenž se projevuje sociálním cítěním a
vědomím souručenství se všemi. Durych je posvě
cený básník i v próze.
Všechny jesuity spojovalo záští k české refor
maci, nikoliv však nečeské smýšlení. Mezi vlaste
neckými jesuity, kteří chtěli burcovat národní vě
domí, vidouce žalostné ponížení národa, byl typic
kým zjevem v 17. století Bohuslav Balbín, který se
narodil 3. prosince 1621 v Hradci Králové ve zchud
lé rytířské rodině. Za první latinský spis o českých
dějinách, v němž želel ztracené slávy a svobody
vládnoucího českého jazyka, byl potrestán přelo
žením do Klatov pro osočení nejvyššího purkrabího
z tendence národnostní a protidynastické. Zde na
psal slavnou Obranu jazyka slovanského, obzvláště
českého (1672), kde promluvilo nejlítostivěji a nej
důrazněji jeho češství. Obrana byla vydána, a to
ještě s cerisurními obtížemi, až za sto let Pelclem
a do češtiny přeložena poprvé v druhé polovině
19. století. Když se po letech Balbín směl z klatov
ského vyhnanství vrátit, bylo jeho zdraví podlome
no. Zamýšlené velké vlastivědné dílo, k němuž si
shromažďoval rozsáhlé výpisky (Miscellanea histo
ria), zůstalo obsáhlým zlomkem. Balbín byl před
chůdcem národního obrození a ■první buditel. Jeho
postavu nám podal Jirásek v P. Danielu Sukoví v
románě Temno.
,29. října 1787 byla poprvé provozována v Praze
Mozartova opera Don Giovanni, kterou tento milá
ček Pražanů pro ně zkomponoval. Bylo by nevdě
kem nezmínit se o tomto hudebním skladateli, který
měl tak vřelé vztahy k naší vlasti, k naší hudbě a
k našemu lidu. Ještě týdny a měsíce se hovořilo
o:onom 29. říjnu, o tom, jak Nosticovo (dnešní Ty
lovo) divadlo bylo napěchováno do posledního mí
stečka, jak nikdo neodřekl nebo nevrátil jedinou
vstupenku, ja k si brali lidé na památku divadelní
plakáty, jak orchestr zahrál břeskné fanfáry, když
se Mozart objevil. Takové pocty se do té doby nedo
stalo v Praze žádnému skladateli. Premiéra Dona
Giovanniho byla záležitostí všech Pražanů a Mo
zart byl přijetím svého díla dojat, div radostí ne
plakal. Řekl: “Moji Pražané mi rozumějí.” A všich
ni na ta slova byli pyšní. — W: A. Mozart zemřel
5. prosince 1791 ve Vídni — v chudobě.
Sen o nejkrásnějším, čemu naše československé
země v tom širém, dalekém světě dávaly růst a
kvést a zrát, nosil v duši velký český malíř Josef
Mánes. B y l'z malířské rodiny. Otec Antonín i strýc
Václav, bratr Quido i sestra Amálka malovali. Otec
(krajinář), portretista Machek a ředitel malířské
akademie Tkadlík mu dali první průpravu, v Mni
chově znamenitý kreslíř Genelli a bodrý pohádkár
Schwindt ho pobídli k rozletu. Rok 1848 vyslal je j.
umělce již národně uvědomělého, do Kroměříže.
(Pokračování na straně 16)
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IN G . M. JA K U B O V I

přejeme o vánocích
hodně příjemného
chladu v horkých
končinách Nové Guine
je a do příštího roku 1
také jen to nejlepší.
K am arádi)
Petr a Honza )

(Pokračování se strany 15)
aby tam kreslil podobizny poslanců na říšském sně
mu. Zde se mu zjevil nový svět: čs. lid s dědictvím
COMPANY UNLIMITED
starých mravů, krojů a písní. Uchvácen tímto ob
jevem prošel pak dále Moravou', Slovenskem i Slez
CAIRNS,
NORTH QUEENSLAND
skem. Touto cestou se dovršil jeho umělecký ná
zor a soud. Líbánky na Hané zahájily lidovou linii
Přejem e všem přátelům, krajanům a známým
malířova díla, aby pokračovaly v portrétech M ari
P
Ř
ÍJ
E
M
N
É
P
R
O
Ž IT Í V Á N O C A
ny Kurincové, Mariny Faruselkové; aby byla vy
tvořena díla Jitro a Večer. Dvakrát dosud roz
Svým drahým rodičům:
V ŠE N E JL E P ŠÍ V NOVÉM ROCE
kvetlo u nás umění malířské květem nejpůvabněj
Ferdinandu a Miladě:
ším; za doby Karlovy, kdy u nás byla řada význam
S krajanským pozdravem
Svobodovým,
b ra tra :
ných zájemců o umělecké poklady, a po druhé za
Jiřímu a sestře Alence
J iř í Dušek
Mánesa, v době nesamostatnosti našich zemí, bez
přeje příjemné prožití
velkých, ba i jen trošku bohatších zájemců. A c
svátků vánočních a
něčem podobném, o velkých pracích, monumentál ; mnoho štěstí v novém
ních, snil Mánes, což vyjádřil v kresbě Můj sen.
roce
Pepa
Jeho obrazy Smrt Lukáše z Leydenu nebo Setkáni
Petrarky s Laurou v Avignonu, který byl v roce
1846 vystaven v Mnichově, ukazují, jak velký zá
klad malířského umění mu dala škola Tkadlíkova.
Svým drahým rodičům Karlu a Olze Novotným
Mánesova tvorba spjatá s pobytem na zámku Če
a sestře Dagmar, tč.‘ v Západním Německu,
chy pod Kosířem — kde žil pod ochranou rodiny
mnoho štěstí a zdraví k vánocům a do nového
Bedřicha Silva-Tarroucy — tvoří několik okruhů.
roku přeje Pavel.
Svět první, zámecký, zachycují obrazy, kresby a
akvarely ve stylu druhého baroka — život na pan
B R A T R U V. J A N D O V I A JE H O R O D IN Ě , 401 B E Z D IL E M A
ském sídle. Na zámek Čechy se Mánes také uchý
Michigan Ave., Chicago, n i., USA. přeje veselé
Zaujal mne článek “Naše dilema’' v HD č. 21. Za
lil v době, když jeho energická sestra Amálie ná
vánoce 1971 a šťastný rok 1972 sestra Máňa z ujal mě tolik, že jsem se rozhodla napsat Vám,
silně přerušila styky s jeho velkou láskou Faninkou
Belmontu, Západní Austrálie. Společně s Tebou ač jsem ještě nikdy v životě nic podobného neudělala.
šťovíčkovou, služkou v rodině Mánesových a matpřeji lepší zdar naší vlasti.
Pan Kujeba se tu zmiňuje o několika zemích, v kte
tkou jeho dcery Josefiny. — Mánesovo dílo však
dosahuje svých vrcholů v komorních pracích: Na
Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdra rých jsem nikdy nebyla, které znám jen z knih a
výletě, Červené paraplíčko. Nejlepší portrétní prá
ví, spokojenosti a radosti v roce 1972 přeje obrázků — s výjimkou Jižní Afriky, ve které již dva
ce Josefa Máriesa — podobizny paní Haušildové,
rodině Sisákovic, Novákovic,' Noháčovic, Saka- a půl roku žiji. Stala se mým novým domovem, i
Luisy Bělské, paní Václavíkové a — Josefiny (jež
řovic, Novotným a mnoha dalším, dále rodině když naprosto nedobrovolným, neboť v době mého
odchodu z Československa nebyl jiný výběr. Dva a
je opředena tolika pověstmi a dohady), vznikly v.
p. dr. Šindlera a M o rav ce "
druhé polovině padesátých let. Dílo Mánesovo je
rodina Karaetová, Kings Cross, NSW. půl roku pobytu Vám jistě neumožní poznat zdejší
život naprosto dokonale. Přece však se tu cítím za
dílem svátečním. I kde zobrazuje práci všedníhodne, i tam je sváteční. Prohlédněme si Orloj, ten
Všem našim milým přátelům a krajanům v Mel- tu dobu víc zdomácnělá než cizí. S údivem jsem zji
radostný obraz celoroční práce sedlákovy, do kte
bourne a Sydney radostné vánoce a mnoho zdaru stila, že p. Kujeba zařadil mou novou domovinu me
zi země jemu “zakázané” . To je samozřejmě jeho
réhožto cyklu se nerozpakoval vkreslit poloakt slav
do nastávajícího roku ze srdce přejí
né naší herečky Jindřišky Slavínské. Snad se splni
Josef a Slávka Novotných z Wollongong-u, NSW. věc. Dobrovolně si může zakazovat každý co chce.
Ale důvod, pro který je mu Jižní Afrika “zakázána” ,
lo i na Mánesovi proroctví, že kdo bude pracovat
S V Ý M D R A H Ý M V N O U Č A T Ů M Mirušce a Mi se mi zdá trochu zvláštní. Pochopila bych, že sem
na pražském orloji, teri se pomate na mysli. Roku
chaelovi Whitt-ovým v Londýně přeje šťastné nepojede, protože nemíní vyhazovat peníze za to, aby
1867 se Mánes připojit ač již nemocný, k Ruské
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a zdaru shlédl pustinu pokrytou žlutou trávou a červenou hlí
pouti do Moskvy. Z namáhavé cesty se vrátil zcela
v příštím roce babička Krutská-Waghorn, F. 12 nou, jak tomu je z 90% v transvaalské provincii. Ale
vyčerpán a nedochovalo se nic z jeho prací, jež v
odpírat si tuto lahůdku z důvodů, že by si nemohl
Copeland Dr., E. Belmc-nt, W. Australia
Rusku vytvořil. Těžce nemocný malíř všechny kresby
popovídat s Afrikáncem kdykoli by se mu zachtělo,
a studie na zpáteční cestě ztratil. — Mecenáš rytíř
Všem členům a přátelům ČS. K L U B U V A D E L A I považuji za zbytečné sebetrýznění. Dle mých vlast
Vojtěch Lana uskutečnil Mánesův sen — cestu do
D E přeje šťastné a veselé vánoce a mnoho zdaru ních zkušeností si může, pokud má k tomu dostatečné
Itálie, ale tam si pro něj musela dojet již jeho
v roce 1972 M. Krutská-Waghom. E. Belmont, WA. jazykové znalosti, povídat s Afrikáncem až do úplné
sestra Amálka a přivezla je j domů již velmi cho
ho vyčerpání, jestliže o to ten Afrikánec bude stát.
rého. — Právem napsal Neruda ve svém nekrologu:
Jen však nevím, koho si představuje pod slovem
“Bohudík, již dotrpěl,” když .Josef Mánes v sobo
Afrikánec. Zda toho “zlého” bílého pána, tolik od
tu dne 9. prosince 1871 skonal. Osobnost Mánesova
suzovaného celým světem, nebo onoho “ubohého”
inspirovala pozdější umělce k napsání několika ro
černocha. Jestliže ovládá zdejší oficielní jazyk “afriK vánocům hodné pohody a do nového roku
mánů o něm. J e to Orlí hnízdo A. M. Tilschové.
kans” , bude zde v obzvláštní úctě, neboť většina
Mánesově od Soni špálové a román J . Kožíka Jo 
zdraví, spokojenost a úspěchy
cizinců mluví a učí se jen druhému oficiálnímu ja 
sef Mánes.
přejí všem zákazníkům a přátelům
zyku, angličtině, což Afrikánci, majitelé zdejší země.
Jméno ’ Jaroslava Zaorálka je spojeno v naší li
neradi vidí. Ale ať už tím myslel černého nebo bí
FRANTA A VÉRA BOUBLÍKOVI
teratuře s překladatelskou tvorbou, jež nemá u nás
lého, nikdo mu nebude v hovoru bránit, pokud se
obdoby už svým rozsahem. V rozmezí dvaceti let
zde nepokusí rozšiřovat blahodárné myšlenky marxi
přetlumočil na dvěstě svazků, výběrem autorů a
smu (což u něj jako u “primitivního antikomunisty”
děl představuje cílevědomý kulturní čin namnoze
nepředpokládám). V tomto směru jsou tady velice
160 Hindíey St., Adelaide
průkopnického významu. J . ZaoráJek, . který žil v
přísní na rozdíl od zářivých západních demokracií.
posledních létech v Roztokách u Prahy, se narodil
Zloděje, vrahy i komunisty tady bez milosti zavírají.
22. prosince 1896.
Jaká to totalita! Ani se nedivím, že se spanilomyslná
Slováckou duši pronikl věrný druh Masarykův,
OSN pro to tolik zlobí. Oficiální důvod k nepřízni je
novinář a politik Jan Herben. Narodil se roku 1857
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně
ovšem “rasismus” . Okupace Československa a ostat
v Brumovicích u Hodonína. Po třech knihách vy
spokojenosti v příštím roce přeje všem svým
ní středo a východoevropské události jsou asi napro
plněných folklórem a povahokresbou vylíčil v mo
sto v souladu s představami OSN. Na mohutný So
přátelům
a
zákazníkům
hutné kronice Do třetího a čtvrtého pokolení vze
větský svaz se pro to přece nebude nikdo zlobit. Jižní
O. T r e u t l e r
stup a rozklad slováckého rodu za jedno století od
Afrika není tak mohutná a v je jí vládě zatím ne
dob josefínských a historické události, jež měnily
sedí žádný černoch z buše, což je přece důvod k boj
život dědiny. Kniha Hostišov přinesla historické a
kotu. Co na tom, že z okolních černošských “svo
politické úvahy o minulosti slavného kraje, ale
bodných” republik sem černoši utíkají, neboť eko
I s l i n g t o n — Adelaide
síla tohoto díla je hlavně v důvěrném soužití spi
nomická úroveň zdejších černochů je nejvyšší na ce
sovatele s přírodou. Jeho dílo doplňuje třídílný ži
lém africkém .kontinentě. Co na tom, že nejhorším
votopis Masarykův. Jan Herben zemřel na štědrý
trestem černochovi je vystěhování zpět do jeho “svo
den roku 1926.
diný Wintrův román Mistr Kampanus je široký obraz bodné” domoviny. To pane Amerika, kterou pan Ku
25. prosince^ by se byla dožila sedmdesáti let doby pobělohorské, seskupený kolem Jan a Kampa- jeba miluje, je jiný kabrňák. Původní indiánské oby
poslankyně Národního shromáždění za čs. stranu na, profesora Karlovy koleje, nadšeného humanisty, vatelstvo tam jistě žije v náramném blahobytu a hoj
nár. socialistickou JUDr. Milada Horáková umlčená měkkého a jemného člověka. Všechno jeho ušlech ném počtu, naprosto stejně jako evropští přistěhoval
komunistickou zvůlí na Pankráci dne 27. června 1950. tilé snažení o rozkvět učení Karlova postupně ztro ci. A což Austrálie, která také nepatří mezi “zaká
Zikmund Wihter, narozený 27. prosince 1846 v skotává o truchlivé události doby pobělohorské. Winť zané” země. Živě vidím, jak se ve svých zbrusu no
Praze, je tvůrcem realistické novely historické. Do rovy scény mají humor malířů Nizozemců, sílu vých autech prohánějí po Sydney původní černí
vede procítit 16.- a 17. století, jako by v něm žil. Duererových dřevorytů, kolorit mistra Granacha. Australané, o jejichž politických právech ani nemlu
Jeho síla je v drobných obrázcích. Napsal jednak Staletí, jež jeho dílo oživilo, žijí tak, že pro někoho vím. Ti jistě nevlastní takové otlučené staré “amečetné studie vědecké, kde se jeho zájem soustředil druhého - nebudou mít již ničeho. Kdo půjde Wintró- riky” jako zdejší černoši, škoda, že se o tom všem
ke kulturní historii, k životu měšťanů a školské vou stopou, může jen paběrkovat na strništích, ne nemohu zatím přesvědčit, i když si tyto země ne
inteligenci, jednak historické povídky (Rakovnické boť všechny zlaté klasy odvezl už v snopech boha zakazuji. Nezakazuji si je také proto, že když já se
obrázky, Krátký jeho svět, Rozina sebranec). Je- tých on.
t 2£ él
(Pokračování na straně 19)
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RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 1972
SRDEČNĚ

PŘEJÍ

všem svým přátelům, známým a zákazníkům
D R . R U D O L F V Á C L A V ÍK

Londýn
VLÁĎA,
HONZÍK
Hobart

MILENA
A
BENEŠOVL

Dr. ANTONÍN DIVIŠ s
rodinou, Hobart
K. E B N E R , Swiss Tr.
Watchmakers, 19 York St.
Sydney, NSW.
M A L A 'S D E L IC A T E S S E N ,

203 Hay St., Sydney
K A R E L A Z IN A S A L T M A N O V I ze Sydney
F. SOUSTAL, psací, počítací a rozmnožovací stroje,
37 Mulách St., Cooma, NSW., tel. 21-727.
JOSEF GREGOR s rodinou^ Flinders Park, SA.
RODINA JIRANKOVA, Kangaroo Fur Products,
5 Field St., Bowden, S. A.
BO HO UŠ K E L L N E R , 12 Trevorten Avenue,
Glenunga, SA, tel. 79-5110
B. R. PAN O CH , tesařské práce, 19 Tennyson St.,
Medindie - Adelaide, 5081
G. PIPINAS, klub, 131 Hindley St., Adelaide
P. RIESS, inspektor, AML ¡Assurance Co., 22 Waymouth St., Adelaide, SA., 5001, tel. 51-4031, do by
tu: 67-1070.

Dr. FRANTIŠEK KOPEČEK S RODINOU,
Box Hill North
MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI, moderní keramika
“Ellis, 86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic. 41-6973
M A N Ž E L É KRUPKOVÍ, c/- Caroline Delicatessen,
Camberwell Market, Riversdale Rd., Camberwell, Vic.
JAROSLAV KÉEPČ1K S RODINOU, Glenroy, Vic.
F R A N T IŠ E K K Ř IV Á N E K , F. 38, 400 Waverley Rd.
Malvern East, Vic. 3145, tel. 211-1680
R. C. K U G L E R s rodinou, pojištění všeho druhu,
958 Nepean Highway, Moorabbin, Vic., tel. 95-2421

BOHUSLAV HLADKÝ, truhlář, 148 Aubum Rd.,
Hawthorn, Vic., tel. 81-7038
M. CHRPA, optický závod, 573 Hampton St., Hamp
ton, Víc., telefon 98-5756
MIREK HUBÁLEK S RODINOU z Caulfieldu
THE INLIBRUM BOOKSELLERS, maj. P. Jaborník,
Box 1888 R., GPO Melbourne.
JINDRA JANCA S RODlŇOU, 665 Hubert Ave..
Glenroy, Vic., 3046
J A R O S L A V K A F K A , 49 Greeves St., Fitzroy, Vic.
MILAN KANTOR S RODINOU, c/— advokátní kan
celář Smith & Emmerton, 224 Queen St., Melbourne
J . KINDA & CO. PTY. LTD., Supermarket, pivo, víno,
likéry, 104 Miller’s Rd., North Altona, a Cnr. Jonas
6 Victoria Sts., North Richmond, Vic., tel. 42-4305,
42-4782, 42-4791
IR E N A K O P Á Č K O VA , hlídání dětí, la Beatrice Ave.,
Surrey Hills, Vic. 3127

ÚSTŘEDÍ ČS. DEMOKRATICKÝCH
ORGANIZACÍ V AUSTRÁLII
A NA NOVÉM ZÉLANDĚ
přeje srdečně všem Čechům a Slovákům
ve svobodném světě ,
příjemné vánoce a radostiplný rok 1972
F. Nový, předseda
O. Mifculčák, jednatel

Č ESK O SLO V EN SK Ý K LU B
V J I Ž N Í A U ST R Á L II
51 Coglin St.,. Brompton, S. A.

P Ř E JE
PŘÍ TEMNÉ
SV Á T K Ů
V

V ŠEM K RA JA N Ů M
P R O Ž IT Í VÁ N O Č N ÍC H
A M N O H O Ú SPĚC H Ů
N O V ÉM ROCE

J. A M . K U T K A , builders, Doncaster, Vic. 3108
JO SEF A RŮŽENA MATYSOVI, 9 Hanson St.,
Všem svým členům i
Niddrie, Vic., tel. 379-5560
příznivcům zde i v
. zahraničí přeje
J. MELIH, malíř a natěrač, 55 Wahroonga Ave.,
radostné svátky
Noble Pack, Vic. Telefon 546-0503
vánoční a
OPTO, The Contin. Optical Service, 109 Swanston
šťastný nový rok
St.., Melbourne, tel. 63 2231.
Tělocvičná jednota
ANTONIN A IRENA PA VLASOVÍ, c/- University
House, Melbourne University Grounds, Parkville,
Sokol,
Vic., tel. 347-2926
Sydney, Austiália
PAISLEY HOME FURNISHERS P /L ., Gustav Za
padlo Jun., 110 Miller’s Rd., North Altona, Vic.
Tel. 314-6968, po hod. 314-7956
č ^ Ik o sl o v e n sk ý k l u b v q u e e n sl a n d u
M A N K A P1CKOVÁ, 137 Argyle St., St. Kilda, tel.
přeje všem krajanům v Austrálii příjemné svátky
94-6635
vánoční a mnoho štěstí a zdraví v novém roce
V L Á Ď A A S L Á V K A R IC H T R O V I, 116 Errol St.,
North Melbourne, Vic. 3051
F R A N T IŠ E K Ř ÍH A , řeznictví a uzenářství,
73 McIntyre Rd., North Sunshine, tel. 311-2019
ČSL. O B E C L E G IO N Á Ř S K Á ,

RODINA SLADKÁ, výroba košil Bohemia, 5 Daven
port Tee., Magill - Adelaide
VIKTOR SOCHA, 155 Cecil St., South Melbourne
JAROSLAV UTÉKAL, 28 Tyrie Ave., Findon, S. A. T. a B. STONE-ovi, Rosanna - Melbourne_______ __
E. A. BA ŠTA , zástupce na pojištění všeho druhu,
37 Waiora Rd., W. Heidelberg, Vic. tel. 45-6255
A N N Y A V A Š E K B U R IA N O V I,
98 Charles St.,
Prahran, Vic,
M A N Ž E L É C E L N A R O V I, majitelé fy. Quick-bakery,
146 Montaque St,, South Melbourne
MILOSLAV HAJEK, Paisley Home Furnishers P/L.
a Decor Centre, 42 — 44 La' Trobe St. Melbourne
tel. 67-6638.
VACLAV a MARIE HAUKOVI, 72 Bonnie View
Rd., Croydon, Vie., tel. (Croydon) 3-2863.
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Zemské ústředí v Austrálii a na Novém Zélandě,

přeje příjemné vánoce a zdar v novém roce všem
svým členům, jejich rodinám a . svým hojným
E M IL SVO BO D A , tisk všeho druhu, 7 Hartwood St., přátelům. Našim doma bychom chtěli vzkázat:
co srdce pojí, to moře ani Vaši despoti nerozdvoji!
Kew East, Vic., tel. 85-6850

J . ŠAFRHANS. české knihařství ’’Maria Bookbin
ding”, 16 Brunning Str., St. Kilda, Vic., tel 91-4164
RODINA TŮMOVA, 2 Wendy' St., Moorabbin, Vic.,

ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
JEDNOTA VE VIKTORII
OTTO A MARIE VAŇKOVI, 48 Pennell Ave., St.
přeje všem svým členům' a přátelům šťastné a
Albans, Vic., tel. 396-2423.
veselé vánoce a mnoho úspěchů: v novém roce.
JA N A M A R G IT A V IO 
Jirk a Forester, jednatel
A. Slabik, úř. místopř.
LO VÍ, 8 Cascade St.,
East Kew, Vic. 3102,
telefon 85-5040
M ANŽELÉ
VO BO RS K Ý C H , výroba ponožek,

110 Wills. St., Glen Iris,
Vic., tel. 25-6770
EDA

ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ
VE VIKTORII

přeje všem krajanům spokojené vánoce
a celý příští rok

Z L A T Ý s rodinou,

Murrumbeena, Vic.,
tel. 56-5835

Radostné prožití vánočních svátků
a do nového roku mnoho úspěchů a zdaru v
každém podnikání přeje
Alois Procházka

majitel dámského kadeřnictví
Coiffure dé Jour
813 Glenhuntly Rd., Caulfieid South, Vic.

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
přeje srdečně všem ¡krajanům
radostné vánoce a mnoho zdaru v
příštím, roce

Veselé vánoce a příjemný celý příští rok
přeje všem svým přátelům a známým
Marie a Tonda Slabikoví
7 Ising St., Newcomb,. Geelong

Teleron 53-4308

Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku
přejí všem svým přátelům a známým
IR E N A A J O S E F K A D A N Ě
Finance Brokers
4 Wilkinson St., East Burwood, Vic.

Telefon 232-5574

Namísto jednotlivých vánočních pozdravů
přejeme tímto všem přátelům a známým
v celé Austrálii
Veselé vánoce a
úspěšný, radostný rok 1972

příjemné vánoce a šťastný a veselý nový rok.

E. & B. Vosáhlovi, Brighton. Víc.

přeje všem svým přátelům a zákazníkům

v. Jí l e k
Electrical Contractor
752 Warrjgal Rd., Chadstone, Vic.

Telefon 569-8547

Všem přátelům a všem spokojeným i nespokojeným
zákazníkům
přeji srdečně
veselé vánoce a celý příští rek
V. Glaser, Continental Coffee R o asters,

323 High St., Kew, Vic.
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V předolympijské sezóně

Nástup lehkoatletického mládí

Fotbalisté Inter Milana (bývalá Ambrosiana) uhráli na olympijském stadiónu v Berlíně před 85.003
diváky s německým přeborníkem Borusií Mónchengladbach bezbrankovou remizu — 0 : 0 a postoupili
do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí. Psy
£chologickým momentem zápasu byla zřejmě už 10.
minuta
1. poločasu, kdy anglický rozhodčí Taylor
i
nařídil
proti Interu za faul penaltu, ale Sieloffovu
i
střelu milánský golman v růžku levé strany své
j
branky
kryl. — Předtím Inter Milana vyhrál doma
4< :2 . Střetnutí v Monchengladbachu (7 : 1 pro Borussií
Mónchengladbach) bylo anulováno, neboť nej
i
1lepší hráč Interu Boninsegna byl už ve 29. minutě
zraněn lahví Coca-Coly a odnesen ze hřiště.
' Ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí jsou
1
tedy:
Feijenoord Rotterdam, Ajax Amsterodam, Arsenal
Londýn, Glasgow Celtic, Benfiea Lisabon, Doz;
:sa Ujpešť, Standart Lutych a Inter Milano.

1971 dvě discipliny: v běhu na dvě míle se prosadil Belgičan Emile Puttemans,
který zaběhl v
Edinburghu skvělý čas:
8:17,8 min., a pak hod
kladivem, jenž je možno
letos, označit za německou
disciplinu. Hned v zahajovací den 71. německých
přeborů, ve Stuttgartu vytvořil 26ietý-Uwe Beyer z
tvořených v r. 1971.
Č S R V S E M IF IN Á L E K IN G S — C U PU
Mohuče nový světový re
Po vítězství ve Štýrském Hradci nad Rakouskem
O největší senzaci se yd stopli nový fantastic tíla královnu sportu hned
kord, když na druhý po
ipostaral outsider, 211ety ký světový rekord rov dvěma světovými rekor kus hodil kladivem 74,90 5 : 0 a v Ostravě nad Belgií 3 :2, poradila si “druhá
čs. tenisová garnitura” (tedy bez Kodeše a Kukala)
americký
výškař
Pat ných 13 vteřin. Rod Mil dy. Atletem číslo jedna m. Z tohoto výkonu se v anglickém Basingstoke i s družstvem Velké B ritá
zde
byl
I91etý
Kubánec
burn,
který
patří
k
favo
Matzdorf,- který v zápo
však mohl radovat pou nie. Vyhrála na nezvyklém gumovém povrchu ^3 : 2
lení lehkoatletických gi ritům na OH v Mnichově, Pedro Perez Dueňaz, kte ze do 4. září, kdy na zá a postoupila do semifinále soutěže o pohár švéd
gantů v Berkeley zdolal zlepšil tak za zcela regu rý vytvořil nový světový vodech v německém Leh- ského krále Gustava,- která je prakticky neoficiál
ním mistrovstvím Evropy y halovém tenisu družstev.
-laťku na 2,29 m, čímž lérních podmínek o dvě rekord v trojskoku. Na ru posunul jeho krajan
čs. reprezentační tým vedl nad družstvem V. B ri
druhý
pokus
dosáhl
fan
desetiny
vteřiny
světový
zlepšil o 1 cm téměř ■'>
Walter Schmidt světový tánie po prvém dnu 2 : 0 ( J. Hřebec porazil Paishe
4 : 6, 6 : 0 a 6 : 4 a VI. Zedník zvítězil nad Battriclet starý světový rekord rekord .Němce Martina tastických 17.40 m, čimž rekord na 76,40 m.
kem 4 : 6 , 6 : 2 a 6 : 4), druhý den však lehkomyslně
zlepšil
o
1
cm
dosavadní
Lauera
z
r.
1959.
Němec
Rusa
Valeri Brumela.
Z evropských lehkoatle prohrál oba zápasy (Zedník podlehl Paishovi 4 : 6
. Pat Matzdorf, který ská- Lauer mél však to štěstí, světový rekord Rusa Sa- tických rekordů vytvoře a 3 : 6 a Hřebec Battrickovi 4 : 6 a 1 : 6) a tak po
' če “ stradle” stylem, a že Američan Milburn bě nějeva z OH v Mexiku. ných v letošní sezóně, sehrání všech dvouher byl stav 2 : 2 . Rozhodnutí
Jehož vzorem je bývalý žel v Eugene jen trať na - Druhý světový rekord stojí jistě v popředí vý padlo v závěrečné čtyřhře, ve které Hřebec se Zed
mistr Evropy švéd Ber.g'. 120 yd, což je 109,74 m, padl na Panamerickýcií kony britského vytrvalce níkem porazili britský pár Battrick — Paish 11 : 9.
6 : 0 a 6 : 4.
Nilsson, . dosáhl
výšky a tak zůstal i nadále v hrách v Call ve sprintér Dave Bedforda na 5.000
Semifinále Kings-eupu se bude hrát v italské Anco2,29 m na třetí pokus, platnosti jeho světový re  ském závodě na 20® ne m a 10.000 m, přesto nej- ně, kam získali kromě Čechoslováků letenky i repre
kord
na
110
m
překážek.
vyhrál ho žilety Jam ai popolámějším evropským zentanti NSR (vyhráli v Kodani nad Dánskem 3 : 2)
Idyž skákal sám, ostatní
jeho
soupeři:
krajan Odborníci, kteří však mě can Don Qnarxie, které vytrvalcem byl Fin Vaá- a španělé (stockholmským vítězstvím nad Švédy
: Srown i oba sovětští výs li možnost sledovat Mil- mu naměřili 19.8 vt. (te táiaen. senzace evropské ( 3 : 2 ) . čtvrtým účastníkem je Itálie, která se jako
pořádající stát kvalifikovala do semifinále automa
kali už odpadli. Ameri- burna v letošní sezóně, dy čas, za jaký získal ho šampionátu v Helsin ticky. Italští tenisté budou nyní soupeři čs. družstva,
zastávají
názor,
že
i
Američan . Tommie Smith kách. Jan Matzdorf se pokou
zatímco o druhém účastníku závěrečného střetnutí
se rozhodne mezi tenisty NSR a Španělska.
šel ještě o zdolání výš Lauerův rekord na 110 v Mexico-City zlatou me
Vcelku možno říci, že
m
přek.
je
ve
vážném
ne
daili).
ky 2,32 m, ale to už by
evropská lehká atletika
bezpečí.
lo nad jeho síly.
Evropským lehkým atle byla i v předolympijské
N AD ĚJE SE JM EN O VALA W ALES
Třetím americkým svě tům, kteří měli letos v
Hvězdou
amerických
sezóně na vzestupu, ne
Když 14. listopadu prohrálo čs. fotbalové národní
tovým rekordmanem v le srpnu syé dostaveníčko
zdá se však. že by mohli mužstvo v Bukurešti s Rumunskem 1 : 2, byli jsme
mistrovství v Eugene byl
tošní předolympijské sezó na přeborech starého kon
Evropané na OH v Mni z toho všichni dost smutní. Uvědomili jsme si, že
Mletý Red Milburn, kteprohra znamená s největší pravděpodobností vyřa
ně
je
čtvrtkař
John tinentu v Helsinkách, pat
chově narušit doménu Spo zení z evropského šampionátu, ve kterém se čs. ko
, šému v meziběhu na 120
Smith. Černý Smith z Ka ří v tabulkách světovýcn
jených států, které jsou paná měla rehabilitovat za neúspěch na mistrov
lifornie získal v Eugene rekordů vytvořených v r.
stále velmocí číslo jedna. ství světa v Mexiku. Jediná jiskřička naděje zbý
Plnou spokojenost
titul mistra USA na 440
vala ve walesských fotbalistech, kteří mohli ještě
Vám zaručí
případnou remizou s Rumuny zachránit čest čs. ko
yd, které zaběhl ve skvě
DÁM SKÉ
pané. Mohli, ale nezachránili. Walesský reprezen
lém čase za 44,5 vt.
tačn í tým prohrál na bukureštském “Stadionu 23.
K A D E Ř N IC T V Í
Výbornou úroveň mělc.
Odmyslíme-li si největší triumfy z doby Emila srpna” s Rumuny 0 : 2, když podal velmi slabý vý
COIFFURE DE JOUR
letos v prvé polovině srp Zátopka, pak letošní předdympijská sezóna patří k kon. Vítězní Rumuni fotbalově neoslnili, vyhráli však
maj. A. Procházka
na lehkoatletická soutěž nejhodnotnějším obdobím v historii čs. lehké atleti naprosto zaslouženě.
ky. Nejen proto, že čs. muži získali na mistrovství
813 Glenhuntly Rd.
Čechoslováci, i přes prohru s Rumuny v Buku
Panamerických
sportov Evropy v Helsinkách 2 zlaté (Daněk a štafeta na
Caulfield South, Vic.
rešti, mohli být sami mezi evropskou fotbalovou eli
ních
her
v
kolumbijském
4
x
100
m),
1
stříbrnou
(překážkář
M
oravák)
a
1
Tel. 53-4308
tou. Kdyby totiž býval čs. fotbalový svaz loni na
městě Cali, která oboha- bronzovou medaili (Nádemček na 110 m přek.), ale
hlavně proto, že v mnoha disciplinách nastalo vše podzim po známé uměle vyvolané aféře “Pumaobecné zlepšení. Podíváme-li se na bilanci čs. lehké Adidas” nevyřadil nejlepší fotbalisty z národního
D O B IÁ Š F O T B A L IS T O U R O K U
Cs. sportovní týdeník Stadión pořádá každoročně atletiky r. 1971, zjišťujem e, že v 11 z 28 klasických mužstva a proti Finům nemusela nastoupit v Praze
od r. 1965 anketu nejlepšího čs. fotbalisty, které se disciplin padly nové nebo byly vyrovnány dosavad třetí čs. garnitura (která stačila hrát jen nerozhod
ně 1 : 1 ) , mohlo se stát ČSR vítězem I. kvalifikační
.účastní přední trenéři a sportovní novináři. Po Po- ní čs. rekordy. Stalo se tak v těchto disciplinách:
100 m L. Bohman (Slavia Praha) — 10,2 v t , 10.000 skupiny., mistrovství Evropy, škoda, takto se nemá
, pluhařovi, který ziskal titul nejlepšího čs. fotbalisty
v r. 1965, Masopustovi (1966), Geletovi (1967), Vik- m J . Jánský (Sparta Praha) — 28:43,2 min., 110 m hazardovat s dobrým jménem čs. kopané; nikoho
íorovi (1968), Kunoví (1969) a Dobiášovi (1970), vy přek. L. Nádeníček (Třinec) — 13.4 vt., 400 m přek. v zahraničí nezajímá nebo velká většina to ani neví,
šel z ankety podruhé ve dvou letech vítězně znova L. Kárský (Sparta Praha) a L Daniš (Sparta P ra že čs. fotbalové národní mužstvo z mistrovství Evro
pravý obránce čs. národního mužstva a Spartaku ha) — 50.6 vt., 3.000 m přek. D. Moravčík (Dukla! py nevyřadili Rumuni, ale jen zásah režimu odda
ných funkcionářů v době tzv. normalizace.
Trnava Karol Dobiáš. Místo tradičního poháru ty — 8:26,2 min., 4 x 100 m : reprezentační tým ČSR
deníku Stadión dostal 18. prosince 1947 narození — 39,3 vt., výška: R . Moravec (SVŠT Bratislava)
Karol Dobiáš tentokrát putovní trofej, která je dí — 2,20 m. dálka: J . Brož (RH Praha) — 7,88 m, A J A X A M S T E R O D A M — S P A R T A K T R N A V A 2 : 0
lem výtvarníka J . Jambora, profesora sklářské umé- trojskok: V. Fišer (Dukla) — 16,55 m, disk: L. Da
U příležitosti otevření!
leekoprůmyslové školy v Turnově. Na mohutném něk (Sparta Praha) — 66, 92 m. koule: J . Brabec nového moderního stadió f ¡ 2 : 0 , když o svém ví
tězství rozhodl už v 6.
obelisku je umístěna pozlacená koruna, osázená če (Dukla) — 20.31 m.
nu v Amsterodamu, došlo) minutě prvního poločasu,
skými granáty a ozdobená symbolem fotbalového
Další hodnotnější výkony Čechoslováků v r. 1971. zde k přátelskému mezi-j
míče. Karol Dobiáš získal zároveň kopii ceny v mi sprintér J . Kynos (Dukla) zaběhl 200 m za 20,9 vt. národnímu střetnutí fot kdy v rozpětí 60 vteřin
vstřelil oba góly. Nejprve
niaturním provedení. Další pořadí:
(stejný čas měl i Bohman); sparťanský čtvrtkař M. balistů vítěze
“Poháru
2. Pavel Stratil (Sklo Union Teplice); 3. Jaroslav Tulis zaběhl 400 m za 46,2 vt.; košický J . Plachy mistrů evropských zemí” Muhren proměnil pokuto
vý _ kop a v zápětí na to
Pollák (VSS Košice); 4. Ladislav Kuna (Spartak 800 m za 1:45,6 min.; P. Pěnkava (RH Praha) 1.503
Ajaxu
Amsterodam se
Trnava); 5. Ivo Viktor (Dukla P raha); 6. Karol m za 3:41,4 min.; S. Hoffman (Dukla) 5.000 m za Spartakem Trnava, které nejlepší hráč na hřišti
Jokl (Slovan Bratislava); 7. Alexander Vencel (Slo 13:51,0 min.; koulí vrhl M. Janoušek (Slavia Praha) bylo pro 20.000 diváků lu Cruyff po rychlém “brejvan B ratislava); 8. Vladimír Hrivnak (Slovan B ra 20,14 m; a kromě rekordmana V. Fišera, dosáhli pinou fotbalovou pochout ku” upravil stav na 2 : Ó.
V dalším 84minutovém
tislava); 9. Zdeněk Nehoda (Dukla P raha); 10. další tři trojskokani výkonu nad 16 m. Bvli to: P. kou. Po víceméně vyrov
průběhu měla obě muž
Jan Mareš (Slavia P raha); 11. Vladimír Táborsky Sasín (D. B. Bystrica — 16,29 m), J . Broda (Tři nané a oboustranně otev stva několik šancí, ale
(Sparta Praha).
nec — 16,20 m) a J . Vyčíhlo (Dukla — 16,15 m).
řené hře zvítězil Ajax nic z nich nevytěžila.

V královně sportu — v lehké atletice — nastala přestávka, které jistě většii p * atletů využije k zaslouženému odpočinku po tak namáhavém období a k
načerpání nových sil před vstupem do olympijské sezóny, která prakticky pro
mnohé začne už v příštích týdnech halovými mítinky. Naskýtá se tedy nej
vhodnější příležitost, abychom se spolu podívali na letošní bilanci.
Hned v úvodu je třeba říci, že i letos jako celek byli nejúspěšnější lehci atleti
USA, kteří .svým i výkony vyvrátili názory různých expertů, kteří tvrdili, že
americká lehká atletika stagnuje a že prý tedy poprvé na OH v Mnichově Okusí
hořkost porážky. Američané však nejenže v nekompletním složení si v Berkeley
snadno poradili s družstvem S S S R , které porazili rozdílem 16 bodů, aie dosáhii
celé řady vynikajících, výkonů, navíc překonali 3 z 8 světových rekordů, vy

Úroda čs. rekordů

20. 12. 1971

HLAS

Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás
dne 1. prosince 1971 po dlouhé nemoci navždy
opustila naše drahá maminka, sestra a
švagrová, paní
V L A S T A ČÁPO VA,
rozená Kratochvílová

ve věku 49 roků
Pohřeb žehem se konal dne 3. prosince 1971
ve Springvale.
Děkujeme současné všem. kteří doprovodili
drahou zesnulou na poslední cestě, panu M.
Hájkovi zá procítěný proslov nad rakví, za
květinové dary a za všechny projevy soustrasti.
Jménem veškerého příbuzenstva:
Miloslav Čáp,
Milda a Dáša Kratochvílovi,
syn
bratr a švagrová
Melbourne, prosinec 1971

D O M O V A

P Ř Á T E L É
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H L E D A J Í
M IL Í Č T E N Á Ř I H L A SU D O M O V A !

Josefa Ilčíka a F. Šimka, oba z Mutěnic (zpráva),
Boleslava Libička, Josefa Korvase z Mor. Písku
u Hodonína (který odešel po r. 1968 do Austrálie),
Karla a Ferdu Václavíkovi (hledá sestra Johanka)
a Stanislava Lukáše nar. 9. 7. 1931 v Tlustici u Ho
řovic, který odešel v r. 1948 do Austrálie (nejprve
Camp Chullora, NSW).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
«sdělujem e jeho adresu tazateli.
HD
Č E S K É O C H O T N IC K É D IV A D L O V M E L B O U R N E

— konalo řádnou valnou hromadu, která zvolila na
další období tento výbor: předseda Š. Bravenec,
místopředseda B. Tomeček, jednatelka Z. Haberová, pokladník J . Skružný, členové výboru: E. Gruenberger, K. Gráf, F . Bláha, J . Kousal ml., E. Svo
boda, J . Vaněk, Gráfová, K. Průšová, J . Tůmová a
J . Vaňková, revisoři E. Tůma a J . Polášková.
— ČOD srdečně děkuje všem firmám — které bo
hužel pro nedostatek místa nemůžeme uvádět jed
notlivě — za finanční a materiální pomoc při na
(Pokračování se strany 16)
dozvím, že v Americe byl ten či onen profesor pro- šich podnicích v roce, který končíme a přeje všem
puštěn, protože byl členem komunistické strany, ne krajanům ty nejlepší vánoce a plný zdar v příštím
Z. H.
pociťuji údiv (o bolesti se vůbec nedá mluvit), nýbrž roce.
radost* že přece ještě nejsou všichni úplně zaslepeni
a že snad je ještě trochu naděje pro všechny slušné
S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA M E L B O U R N E
lidi, že bude svobodný svět zachován pro ně a je  dokončil výroční valnou hromadu dne 8. prosince
jich děti.
Marie Slavíčkové, Johannesburg 1971 s náladou, jaká má panovat v klubu, který je
V jinak zajímavé úvaze píše Jaroslav Kujeba v rozhodnut udělat vše k tomu, aby se vrátil za příští
Všem přátelům a hostům
21. čísle o propuštění profesora, protože byl členem sezónu mezi nejpřednější kluby kopané v Austrá
srdečně přejeme
komunistické strany. Mohu autora ujistit, že MacCart- lii a mezi společensky nejaktivnější čs. organizace
příjemné prožití vánočních svátků
hysmus ve Spojených státech už dávno vyhynul a v Melbourne. Valná hromada ocenila především prá
a hodně zdaru do nového roku
že se spíš ujal protipól, dle něhož jsou tolerovány i ci odstupujícího^ výboru, který za velmi nesnadných
ŠTĚPÁNKA A JAN POSFÍCHALOVI
' horší věci než je pouhé členství v kompartaji.
podmínek úspěšně řešil krisi klubu, která vznikla
Dr. J . Stupka, Chicago v předcházejících letech. Po projednání nutných
Yosem ite T o u rist H ouse
— Plácnutí do vody nemá jistě cenu, i když zde opatření a celého programu činnosti pro příští ob
Barbers Road
byly, jsou a budou přehmaty, i když je tu i všechno dobí zvolil tento výbor: president Ant. Pavlas, před
K
A
L
O R A M A , Vic.
seda
B.
Diakovský,
místopředseda
J
.
Křepčík,
sekre
závislé na lidech, mezi nimiž — jako všude na svě
tě — je hodně nedokonalých a často i zlých. Kdyby tář V. French, pokladník L. Blažek, členové výbo
Telefon: Kalorama 728 1298
však p. Kujeba někdy skutečně zavítal do Brazílie, ru: J.^ Oliphant, J . Marshall, V. Mirwald, V. Fryš,
poznal by, že obavy z metod soudruha Mamuly jsou J . Košňar, A. Domček, D. Cierny, M. Chrpa, R.
bezpředmětné. Především o těch místních chybách Svoboda, J . Peterka a M. Vlček.
a přehmatech by se mohl dočíst v denním tisk u . . .
Nový výbor klubu se obrací na celou čs. veřej FERD A A VÉRA H E R Z O V I
G. Vala, Rio de Janeiro nost v Melbourne s výzvou, aby podporovala čin
přejí všem svým přátelům
— J e prima, že si “Naše dilema” uvědomujeme tak nost čs. klubu Slavia a ujišťuje; že se vynasnaží,
bystře jako v čísle 21 . . . .
F. Soukup, Neutrál Bay aby sám plnil povinnosti, které na sebe vzali jeho
a známým
členové přijetím funkcí.
F.
O T Á Z K A ČS. V Y S ÍL Á N Í V S Y D N E Y V Y Ř E Š E N A ?
VESELÉ
VÁNOCE
A
V 21. čísle HD jsem v článku “ Čs. vysílání v Syd
ney?” informoval čtenáře o možnosti tohoto vysílá
M A L É N O V IN Y V Y Š L Y
H O D N Ě O SP Ě ŠN Ý P Ř ÍŠ T Í ROK
ní a uvedl základní údaje týkající se zavedení roz
Rada svobodného Československa ve Washingtonu
hlasového vysílání v naší mateřštině v Austrálii. právě vydala své “Malé noviny” nikoli jako pravi
Obrátil jsem se na celou naši krajanskou veřejnost delný časopis, ale jako souborný tisk svých vlast
s výzvou, aby k této myšlence napsala své návrhy, ních projevů se širokým časovým komentářem. Úvod
Příjem né vánoce
názory a přání; a na krajanské podnikatele, zda ní slovo napsal dr. Petr Zenkl, ale čtenáře jistě
a
by měli zájem o inserci v tomto programu a tak bude zajímat i článek “Proč nemáme vládu v exi
mnoho sgxxkojenosti v příštím roce
je j finančně podpořili. Realisace tohoto vysílání to lu” , rozbor Smrkovského projevu, četné jiné zprá
tiž plně záleží jen na aktivním zájmu Čechů a Slo vy a poznámky. RSČ nemá dost peněz, aby mohla
srdečně přeje všem přátelům a. zákazníkům
váků žijících v Austrálii. Závěrem článku jsem slí Malé noviny vydávat pravidelně, proto nežádá před
EXQUISITE f u r n i s h i n g c o .
bil, že uveřejním rozbor došlých dopisů. Doufal jsem,
platné, ale s díky přijme dary. Zájemci o tento list
OTTO VANĚK
že na základě této ankety a příslibu finanční pod
mohou psát na adresu: MALÉ NOVINY, 1051 Park
la
Carters
Ave.,
Toorak Village, Vic.
pory bude možné připravit a v dohledné době za
Road N. W. Washington D. C. 20010, USA.
Telefon: 24-2044
hájit čs. vysílání v Sydney a později i v Melbourne.
Do této doby však nedošel ani jeden dopis, čímž,
jak se zdá, je otázka krajanského vysílání alespoň
prozatím zcela jednoznačně vyřešena. Snad si však
Příjemné prožití vánoc a
budeme moci v Austrálii poslechnout vysílání v na
šťastný, veselý nový rok přeje
ší mateřštině, až přijde jedna nebo více dalších vln
V ŠEM Z N Á M Ý M A P Ř ÍZ N IV C Ů M
\ emigrace.
Jaroslav Pražák, Sydney
všem přátelům a hostům

Dopisy redakci:

'

/

,
i

V letošním roce, kdy Hlas domova “dosáhl plnoletosti”, byla opět všechna čísla rozesílána přes
ně každé druhé pondělí (a toto dvojčíslo 3. pon
dělí) z hlavní pošty v Melbourne. Za celý rok
nedošlo k zdržení ani o jediný den a pokud někdo
dostal některé číslo se zpožděním, zdrželo se
bez naší viny kdesi na poště.
— Konec dalšího ročníku nám dává příležitost
poděkovat čtenářům, kteří nám usnadňují vy
dávání zasíláním zpráv, výstřižků, komentářů,
kteří kritizují a upozorňují, kteří nám ušetří
práci tím, že vyrovnávají předplatné bez upomínání, kteří doporučují HD svým přátelům atd.
Těšíme se, že s Vaší pomocí můžeme počítat
i v dalším roce.
— První číslo 22. ročníku vyjde dne 10. ledna 1972
— Přejeme Vám ještě jednou hodně dobré po
hody o vánocích, veselé rozloučení se starým
rokem a příjemné vykročení do roku nového.
v
Redakce Hlasu domova

přejeme

rodina Novotných
Continental Gourmef Restaurant
Č E S K É B O H O SL U Ž B Y V M E L B O U R N E :

Hod Boží vánoční:
10.30 v kapli Bethlehem Hospitalu 467
Kooyong Rd., South Caulfield.
Nový rok:
10.30 v kapli Bethlehem Hospitalu 467
Kooyong Rd., South Caulfield.
Koždou neděli je sloužena česká mse sv. na shora
uvedené adrese v 10.30. Prosím krajany o větší účast,
zvláště teď, kdy celá melbournská arcidiecese se
připravuje na 40. Mezinárodní eucharistický kongres,
který se bude konat v Melbourne od 18. do 25.
února 1973
p . j . p eksa

Radostné a požehnané vánoce,
jakož i vše nejlepší do roku 1972
všem krajanům přeje
Pater Josef Peksa

\

PŘÍJEM N É VÁNOCE
A HODNĚ ZDARU V NOVEM ROCE

“Labužník”, 129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay — Sydney
Telefon 31-7393
Připravíme pro Vás štědrovečerní večeři jako
doma.
Též pohoštění pro Vaše přátele nebo svatby.

A. K O L R O S

S

CH O TÍ

10 McLeod. St., Doncaster, Vic.

VŠEM MILÝM PŘÁTELŮM A KLIENTŮM
VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ
A PLNOU SPOKOJENOST V NOVÉM ROCE

Československé národní sdružení v Sydney
a Krajanský spolek svátého Václava

'

pořádají dne 31. 12. 1971

\

S IL V E S T R O V S K O U

ZÁBAVU

"J A K O

DOMA"

v Buffalo Halí, 61 Regent St., Sydney
(za hlavním nádražím) — Začátek v 8 hod. večer
Čs. taneční orchestr
Vstupné $ 2.50
Reservování stolů: tel. 797-6984, 948-8456

SRDEČNĚ P Ř E JE
B. K E L L N E R
M ajitel ...licencované agentury pro prodej
pozemků, financování a pojišťování
všeho druhu.
12 Trevorten Ave., Glenunga — Adelaide, SA.
Telefon 79-5110

H LAS DOM OVA
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sport

20. 11. 1971

- Ve zkratce - -

Světovou trofej” v házené reprezentačních druž
stev vyhrál ve švédsku tým Jugoslávie, který ve
'inále porazil po prodloužení házenkáře Rumunska
17.: 15. ČSR obsadilo 4. místo, když v rozhodujícím
střetnutí prohrálo s družstvem SSSR 12 : 15. Ve
skupině porazili Čechoslováci švédy 15 : 12 a špa
něly 18 : 17, podlehli však Rumunům vysoko 13 : 19.
— Po porážce 0 : 1 v Neusidelu, vyhráli mladí čsKarel Janovský
fotbalisté v Prachaticích s Rakušany 2 : 0 a po
stoupili do rozhodujícího boje o účast na turnaji
Po podzimních kolech čs. fotbalové ligy
UEFA r. 1972 ve Španělsku. Jejich soupeři budou
nyní Jugoslávci, kteří vyřadili Turky.
— Funkcionáři mezinárodního plaveckého svazu na
svém zasedání v Hongkongu rozhodli, že v r. 1973
Poslední (15.) kolo podzimní části 1. čs. fotbalové ligy se už hrálo na zasněžených, umrzlých hřištích, uspořádají první mistrovství světa v plavání. D ě
jištěm bude Bělehrad.
kdy teploměr byl pod bodem mrazu, a tak se nelze divit, že hlediště byla téměř prázdná. A zrovna
— čs. odbíjená slaví 50. výročí založení svazu. Po
tentokrát viděli tl nejvěrnějšl fotbaloví fanoušci kopanou dobré úrovně. Vyznamenalo se mužstvo praž titulech mistrů světa a mistrů Evropy chybí čs. od
ské Slavie, které doma v Edenu vyhrálo po skvělém výkonu nad žilinou 2 : 0 a dostalo se do horní bíjené už jen. olympijské prvenství. Před 25 lety stá
poloviny tabulky. Další dvě pražská mužstva: Sparta a Dukla hrála venku nerozhodně. Pro Sparťany la u kolébky založení mezinárodní federace. Ta má
nyní 111 členských zemí, ve kterých je 45 miliónů
znamenala remiza 1 : 1 v Trenčíně zisk prvého bodu na hřišti soupeře v letošní sezóně vůbec.
aktiyních hráčů.
Neslavný rekord zaznamenali v Třinci, kde na čapkovič, který se stal se 14 brankami střeleckým — Čs. akademici vyhráli v Praze. —- už popáté —
střetnutí Třince s pražskou Duklou přišlo za sněho králem podzimu. Dal sám o gól více než celé muž “Pohár 17. listopadu” v odbíjené. Ve finálě trvají
vé vánice 229 platících diváků. Hráči obou mužstev stvo bratislavského Interu, které se na jaře bude cím 2V2 hodiny porazili družstvo SSSR 3,: 2 na sety.
se rozešli za remizy 1 : 1 . — Bratislavský Slovan — těžko zachraňovat.
♦
hlavně zásluhou střeleckého krále podzimu Jána
H okejová liga
Střílelo se více branek a to pochopitelně přivábilo
Čapkoviěe (dal dvě branky) — porazil na Tehelném
Soutěž po 25. kole vede jihlavská Dukla, které se
poli mužstvo Tatranu Prešov 4 : 2 a udržel si tak do ochozu stadiónů diváky. Přišlo jich (i přes špat
dvoubodový náskok před fotbalisty VSS Košice, kte- nou návštěvu v posledním kole) na podzim 1,164.103, nyní vrátil obránce Ja n Suchý (jenž měl na podzim
ří vyhráli košické derby nad Lokomotivou 1 : 0 . - - což je při 120 mistrovských zápasech průměr 9.700 havárii s autem a byl dlouho v nemocnici). Suché
Příznivci Spartaku" Trnava napočítali, že v utkání na utkání. Je to od “čilského podzimu” 1962 největší mu se hned podařil husarský kousek, když v utkání
s nováčkem ligy Nitrou kopali domácí 24 rohů (Nit návštěva. Rekord má Zbrojovka Brno: na střetnutí Dukla Jihlava — Košice na Horáckém stadiónu v
ra 4), přesto byli rádi za hubené vítězství 1 : 0. se Slavií přišlo 35.000 diváků, průměr v moravské Jihlavě (Jihlava vyhrála 6 : 1) vstřelil v rozpětí še
které zachránil Hagara, když v 60. minutě získal metropoli je 20.875 diváků na zápas, třebas mužstvo desáti vteřin — v 17. minutě — tři branky. — Z kan
brankou z dobrých 25 m domácím oba body. — No Brna mělo nejhorší obranu (dostala 31 gólů). — Ze didátů. sestupu je na tom nejhůře mužstvo T J Gott
váček Zbrojovka Brno prohrál v Teplicích 0 •: 2, jen 120 mistrovských zápasů vyhrála domácí mužstva waldov, které ztrácí body i v domácím prostředí, a
dvoubrankovým rozdílem proto, že v y n i k a j í c í 83, hostující týmy 22 a ostatek tedy byly remizy. -- to je nebezpečné.
Tabulka po 25. kole: 1. Dukla Jihlava 33 bodů; 2.
výkon v jeho zadních řadách podal bývalý čs. repre Vyloučeno bylo 9 hráčů, střílelo se jen 18 pokuto
zentant a hráč Slovanu Bratislava Jáno Popluhar. vých kopů, z nichž 5 nebylo proměněno. — Jen 5 Slovan Bratislava 31 b.; 3. Kladno 30 b.; 4. ZKL
— Nejslabší kopanou posledního kola podzimu vidě mužstev: Slovan, VSS Košice, Dukla, Trnava a Ži- Brno 27 b.; 5. Pardubice 25 b .; 6. Litvínov 24 b.;
lo 3.000 diváků na Bazalech v Ostravě, kde utkání lina m ají aktivní brankový poměr, a 3 pražská muž 7. č. Budějovice 22 b .;.8 . Sparta Praha 21 b.; 9.
dvou posledních týmů v tabulce, domácího Baníku stva jsou mezi 7 nejlepšími tými tabulky. Hluboký Košice 20 b.; 10. Gottwaldov 17 bodů.
Takovou vyrovnanost, jakou má letošní ročník 1.
výkonnostní pokles postihl Baník Ostravu (loni na
a Interu Bratislava, skončilo bez branek — 0 : 0 .
Tabulka po 15., posledním kole podzimu: 1. Slovan podzim druhý, letos 15.) a Jednotu Trenčín (loni čs. hokejové ligy, návštěvníci zimních stadiónů v
ČSR nepamatují. Vždyť pouhé vítězství jednoho tý
Bratislava 25 bodů, skóre 40 : 15; 2. VSS Košice třetí, letos 14.).
mu ho hned zdvihne o dvě-tři místa v tabulce, a
23 body, skóre 25 ; 14; 3. Dukla Praha 20 b.; 4.
naopak jediná prohra může znamenat hluboký po
Trnava 19 b.; 5. Žilina 16 b.; 6. Sparta Praha, V.
kles. O přebornický titul budou zřejmě letos bojovat
Slavia Praha (po 15 b .j; 8 .’ Teplice, 9. Lokomotiva
jihlavská Dukla (obhájce), Slovan Bratislava a Klad
Košice, 10. Nitra, 11. Prešov (po 13 b .); 12. Třinec,
no, a tento triumvirát^silně; dohání i brněnská Ko
13. Zbrojovka Brno, 14. Trenčín (po 12 b .); 15. Ostra
meta, která se po počátečním špatném startu pro
va 11 b.; 16. Inter Bratislava 8 bodů, skóre 13 : 25.
pracovala na 4. místo v tabulce.
Není nejmenších sporů o tom, že průběh té či oné
sezóny (nebo “půlsezóny” ) se posuzuje hlavně podle
PO téměř půldruhém roce bojů má II. oficiální
toho, jak si v tomto období vedlo národní mužstvo.
FOTBALOVÝ REK O R D
A z tohoto hlediska by tedy vypadala podzimní část' ročník evropského šampionátu reprezentačních muž
Nový fotbalový rekord ního, hlavního kola Eng1. čs. fotbalové ligy velmi špatně. Ve skutečnosti stev v kopané všechny čtvrtfinalisty. Teoretické po v anglické kopané zazna lish Cupu. Předtím hrály
však tomu tak není. Naopak, fotbalový podzim 1. ( chybnosti byly už jen v II. kvalifikační skupině, kde menaly nyní dva amatér spolu čtyřikrát i po pro
ligy přinesl několik rekordů. Fotbalisté nastříleli 345 Maďaři mohli být předstiženi Francouzi. Ti by však ské týmy: FC Alvechurch dloužení nerozhodně. Do
branek, což nemá v posledních deseti letech obdoby. bývali museli vyhrát své poslední střetnutí v Sofii a Oxford. Teprve po pěn savadní rekord měli fot
Je to o 81 gólů více než loni a o 62 více než na s Bulharskem rozdílem pěti branek, což bylo téměř zápasech,
které trvaly balisté Ilfordu a Leytopodzim 1969. Nejlepší mušku měli fotbalisté brati vyloučeno (Francie tam pak prohrála 1 : 2 ) . — Čs. dohromady 660 minut, te  nu. kteří v sezóně 1924-25
fotbalistům
i
tentokrát
ujel
“evropský
rychlík”
,
slavského Slovanu, kteří dali celkem 40 branek, což
dy plných 11 hodin, zví museli spolu hrát 580 mi
je o 6 gólů více než za celou loňskou sezónu. V el neprobojovali se mezi elitu (viz článek na str. 18). tězil Alvechurch 1 : 0 a nut, aby byl znám vítěz.
I. skupina: 1. Rumunsko 9 bodů, skóre 9 : 2, 2.
kou zásluhu o to má 231etý levý křídelní útočník Ján
kvalifikoval se do prv—★ —
ČSR ? b. (9 : 4); 3. Wales 5 b. ( 5 : 6 ) ; 4. Finsko 1
bod,
skóre
1
:
.16.
Co se přihodilo v Gottwaldově ?
Z E M Ř E L JO SEF KO ŠŤÁLEK
II. skupina: 1. Maďarsko 9 b. (12 : 5); 2. Bulhar
II. L IG A B E Z V ÍT Ě Z E
sko 7 b. (11 : 7); 3. Francie 7 b. (10 : 8); 4. Norsko
Dne 21. listopadu zemřel v Praze po těžké nemoci
ve věku 62. let jeden z nejslavnějších čs. fotbalo
II.
čs. celostátní fotbalová liga má už zimní pře1 bod. skóre 5 : 18.
III. skupina: 1. Anglie 11 b. (15 : 3); 2. Švýcarsko vých záložníků Josef Košťálek, jehož jméno je úzce
stávku, přesto není ještě jasné, kdo bude vítězem
podzimní části soutěže. Slovenský nováček Martin 9 b. (12 : 5): 3. Řecko 3 b. ( 3 : 8 ) ; 4. Malta 1 bod, spjato se slavnou érou Středoevropského poháru. S
kopanou začal mladý Košťálek v Kročehlavech, už
utrpěl v 15. kole debakl na Kladně, kde prohrál 0 : 4. skóre 2 : 16.
I I . skupina: 1. SSSR 10 b. (13 : 4); 2. Severní však ve svých 20 letech (v r. 1929) přestoupil do
je však ještě ná 1. místě, jednobodovým náskokem
před Hradcem Králové (prohrál v Pardubicích 1 : 2) Irsko o b . (9 : 5): 3. Španělsko 5 b. ( 6 : 2 ) ; 4. Kypr AC Sparty, v jejímž dresu sehrál až do r. 1945 té
a dvoubodovým náskokem před Vítkovicemi, Plzní a bez bodu. skóre 2 : 19. — J e třeba dohrát ještě dva měř ^600 zápasů.^ Za těch 16 let — ačkoli záložník —
slovenským Bardejovem. Zůstane však první? Na to zápasy: S. Irsko — Španělsko a Španělsko — Kypr, nastřílel 125 gólů. Úspěšně hájil barvy čs. národního
mužstva, jehož byl oporou i na mistrovství světa r.
odpoví až disciplinární komise Čs. fotbalového svazu, ale v nich už o nic nejde.
V. skupina: 1. Belgie 9 b. (11 : 3): 2. Portugalsko 1934 v Itálii i o 4 roky později na světovém šampio
která prošetřuje tzv. případ Gottwaldov. Střetnutí 15.
kola v Gottwaldově mezi domácí T J Gottwaldov a 7 b. (10 : 6): 3. Skotsko 6 b. ( 4 : 7 ) : 4. Dánsko 2 nátu ve Francii.
T J ‘ Vítkovice (VŽKG) nebylo totiž dohráno. Po skon body. skóre 2 : 11.
IV. skupina: 1. Itálie 10 b. ( 12: 4): 2. Rakousko
čení 1. poločasu (po kterém T J Gottwaldov vedla
H L AS DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
1 : 0) při odchodu hráčů do kabin zůstal brankář 7 b. (14 : 6); 3. švédsko 6 b. (3 : 51: 4. Irsko I bod.
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova,
skóre
2
:
17.
hostujícího týmu Vítkovic Hadrava ležet v chráněné
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
chodbě. Vedoucí vítkovického mužstva zakázal svým
VII. skupina: 1. Jugoslávie 9 b. (7 : 2): 2. Holand
hráčům nastoupit do druhého poločasu. U zeleného sko 7 b. (18 : 6); 3. V. Německo 7 b. (11 : 6): 4. Lu
Telefon: 42-5980
stolu se tedy rozhodne o výsledku tohoto střetnutí. cembursko 1 bod, skóre 1 : 23.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotliví
Kdyby bylo Vítkovicím přiřčeno kontumační vítěz
VIII. skupina: 1. NSR 10 b. ( 1 0 : 2 ) : 2. Polsko
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
ství, pak by se dostaly do čela tabulky II. celostátní 6 b. (10 : 6); 3. Turecko 5 b. (5 : 13). 4. Albánie 3
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
fotbalové ligy. Zatím vypadá pořadí takto: 1. Mar body, skóre 5 : 9.
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně.
tin 20 bodů, skóre 17 : 15; 2. Hradec Králové 19 b..
Do čtvrtfinále mistrovství Evropy se tedy probo
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
skóre 16 : 10; 3. Vítkovice, 4. Plzeň, 5. Bardejov jovali fotbalisté: Rumunska: Anglie, SSSR, Belgie.
na požádání obratem.
(po 18 bodech).
Itálie, Jugoslávie, NSR a Maďarska.

Slovan první, Inter poslední

Evropa zná své
čtvrtfinalisty

