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Vstupujeme do rozhodujúceho roku "vulkanického" desaťročia?'

Svet o naša vec na prahu 1972
Dr. Martin Kvetko, predseda Čsl. delegácie v ACEN-u, New York
Keď naša exulantská rodina, roztrúsená po všetkých kútoch našej planéty
zasadla k štedrovečernému hodu, urobila tak vo vrelých spomienkach na do
mov; na vla sť, kde hádam všetci máme svojich najdrahších/ bez ktorých Via
noce nie sú celkom našimi Vianocami. Všetci srna mali v mlhavých vidinách
ten kút v srdci Európy, v ktorom sme rástli, snovali svoje predstavy o šťastí
a zmysle života. Tam sme všetci dostali na čelo neviditeľné znamenie súnáležitosti k tomu, čo zem pod Krkonošami a Tatram i vytvorila, ako sa v rôznych
fázach europského a svetového vývoja predstavovala, čo nám dala ako neko
nečné puto k sebe. A s týmto znamením putujeme po svete.

si to bytostne uvedomu
jú a ťažko znášajú odlú
čenosť od domova. Sú
iní, čo tvrdia, že s minu
losťou už skoncovali a že
na svoju vlasť už zabud
li; alebo aspoň to pred
stierajú, že zabudli. Vy
stupujú medzi nami citli
vejšími a citové slabšími

My dobre v i m e . . .
V období vánoc a na začátku roku bývají mnozí
z nás náchylnější k melancholii, vyvolané touhou po
vzdáleném domové —■po sněhových vločkách, po té
"n a š í" kavárně, nebo po přátelích, které jsme tam
zanechali. Je to pochopitelné, snad samozřejmé a
nikdo by se neměl za stesk stydět. Kdo by chtěl
přesto melancholii rychle přemoci, najde zaručeny
lék, bude-li číst noviny z Československa nebo po
slouchat tamní rozhlas. Takový lék účinkuje i na
povahy, které se zahledi nejhlouběji do vzpomínek
na vzdálenou domovinu. Dočte se například (ve vý
razně upraveném článku na 1. straně), že . . .
" V neděli 19. prosince se dožívá 65 let soudruh
Leonid lljič B r e ž n ě v ... My, v Československu, si
v této chvíli připomínáme také vřelého, přátelského
vztahu soudruha Brežněva ke K S č a k našemu lidu.
Vážíme si, že soudruh Brežněv patří k signatářům
jednoho z nejvýznamnějších dokumentů naší novodo
bé historie — Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzá
jemné pomoci mezi ČSSR a Sovětským svazem, za
jišť u jící bezpečnost a šťastnou budoucnost naší so
cialistické vla sti."
"Z a výjimečné zásluhy o osvobození Českosloven
ska a o rozvoj přátelství a spolupráce mezi národy
Československa a Sovětského svazu udělil president
ČSSR L . Svoboda s. Brežněvovi v květnu 1970 čestný
titul hrdina ČSSR s právem nosit Zlatou hvězdu hrdi
ny Č S SR ."
"Dobře víme, s jakým zájmem sledoval soudruh
Brežněv vývoj v naší zemi, radoval se z našich úspěchů i ja k hluboce prožíval naše těžkosti. Čs. lid
vždy mohl počítat s jeho ochotou, s ochotou sovět
ských komunistů, sovětské vlády a sovětského lidu
k nezištné soudružské pomoci."
I ty čtenáře, kteří nepodléhají melancholii, bude
zajímat zpráva z Brna, která došla náhodou stejnou
poštou jako Rudé právo (z 18. 12. 1971), z něhož jsme
výše citovali.
Stráž bezpečnosti provedla v Brně (podobně jako
v jiných městech) razii, při níž zatkla mj. skupinu
40 osob, mezi nimiž je i bývalý člen ústředního vý
boru KSČ, universitní profesor Jaroslav Šabata a
kdysi jeden z nejaktivnějších funkcionářů Svazu vy
sokoškolského studentstva J iř í Mueller. P ři zatýkání
členů této skupiny zabavila prý V B rozmnožovací
stroj, na němž byly zhotovovány v listopadu proti
státní letáky.
Zatčená skupina lidí zřejmě stále ještě nepocho
pila ochotu soudruha Brežněva a sovětů k nezištné
soudružské pomoci před více než třemi lety a proto
provokuje. My však dobře víme . . .

niektorí, čo sa maju aj
materiálne dobre, uľah
čujú uplakanou spomien
kou na domov, keď dáva
jú vo spomienkach ventil
svojmu žiaľu . za domo
vom. A chápem aj tých,
čo svoje myslenie napaso
vali na hrdinstvo kozmo
politizmu. Nemienim im
nič vytykať - videl som
týchto hrdinov aj v ich
slabej ch vilke, keď po
tom “náležitom zapaso
vaní” do nového prostre
dia v novej domovine ne
skoršie prišli na to, že do-

mov nič nenahradí. Cítili
aj oni po určitom skla
maní so svojím zarade
ním, že predsa aj oni pat
ria tam, do tej “krásnej
zeme na pohľad” .
Ale prečo tak vlastne
začínam, keď mám v úmysle pozvať vás k premýšlaniu o tom, ako
vlastne dnes stojí naša
vec vo svete? Čo nového
prináša pre nás medziná
rodný vývoj? čo môžeme
očakávať v budúcnosti?
To preto, lebo viem, že
ani spomienkam na do
mov sa nemožno vyhnúť,
ani •otázkam, či sa vráti
me niekedy domov, ne
možno odolať. A to preto,
že na tieto otázky musíme
hľadať odpoveď len v
medzinárodnom vývoji, v
hre politických síl vo
svete.
(Pokračovanie na str. 2)

SLÁVA VÝSO STI

Vánoce 1971 v ČSSR
Předvánoční trh v Československu byl tentokrát
lépe zásoben. Vyskytovaly se sice nedostatky, ale
spíš jen v kvalitě a v nemožnosti výběru než v kvan
titě. Především v obchodech hlavních měst nebylo
slyšet tak často strohé: "Nemáme a nevíme, kdy bu
deme m ít!", jako jiná léta. Zdá se, že i v Českoslo
vensku vítězí maďarská cesta k normalizaci — také
Maďaři byli poměrně brzy po potlačeném povstání
slušně zásobeni, lépe než věrné soudružské státy.

Do vánoc se též poněkud uklidnila režimní propaganda, která pracovala
v době kolem listopadových voleb k zbláznění
naplno. To ovšem neznámená, že by o “svátcích
radosti a míru” ustala
docela! Po pročtení slavnostních referátů o jejich
průběhu získáme dojem,
že jak Mikuláše tak Ježíška nahradil náš dobrý Sovětský svaz, nebot- k radostné vánoční pohodě
přispělo mírové ovzduší.
na kterém se tak výrazně podílela iniciativa Sovětského svazu” (Práce
27. 12. - podobně další).
Takové-povídání se dá
ovšem snadno přehlédnout, oslavnými úvodníky

si není třeba kazit náladu. Horší to bylo s počasím, tó už se dobře přehládnout nedalo. Teplota
stále nad bodem mrazu,
jarní plískanice, - žádný
sníh. V Praze v Klementinu bylo 21. 12. překonáno stoletě teplotní maximum teplotou plus 12.6 st.
C a 'ta se i v dalších
dnech udržela. Na několika místech kolem Prahy
rozkvetly sedmikrásky a
kočičky a ve Špindlerově
mlýně-byly hojné kaluž,
vody) ale sníh žádný. Jen
docela
na
hřebenech
Krkonoš byl za noci umrzlý povrch, jaký bývá
0 velikonocích, když se
lyžařům nevyvedou. Ne(pokračování na *tr. 2)

Československá krize v roce 1968 a následující
sovětská intervence vrcholící Brežněvovou doktrí
nou ukazuje jen jeden aspekt v poměru SSSR k
východoevropským státům. Druhý aspekt tohoto
poměru vyvolává méně pozornosti 'na Západě, pro
tože je méně zřejmý a méně dramatický —, je to
pomalu se vyvíjející změna v sovětsko-východoevropských vztazích, která se neprojevuje v auto
nomii východoevropských států, ale v zdráhavém
sovětském přijetí nevyhnutelnosti odlišných mo
delů nebo cest k socialismu. Kromě toho Sovět
ský svaz musí — rovněž s nechutí — začít tolero
vat východoevropské manévrování v zahraniční
politice, zvláště v zahraniční hospodářské politi
ce. Lze tedy říc i, že sovětská politika ve východní
Evropě' začíná být víc poručnická než přímo vlád
ní a sovětské problémy tam jsou problémy ne
náviděných dozorců.
Charles Gati (Current History, roč. 61 č. 362)

OBRAHA PROTI MORU
Kdysi se říkávalo, že do novoročního dne má člo
věk vstoupit s dobrými předsevzetími. Mělo to smysl
v době, kdy lidé mohli svá předsevzetí táké uskuteč
ňovat a mohli jimi pomoci kormidlovat i společnou
lodičku. Později se už o předsevzetích doma tolik
nemluvilo, národní škuner už stejně kormidlovali pi
ráti a tak aspoň zůstalo, že do Nového roku se má
jít zvesela. S chutí, s elánem, s odvahou. I tu jarost
ducha a mysli si -však československý človíček časem
zredukoval na bujnost alkoholického opojení. A ja
kápak taky veselost, nač se těšit? Co nás čeká v
novém roce pěkného? . . . .
Tuhle pesimistickou notu slyšíme stále častěji. Z
domova i z exilu. Výsledkem je, že devět z desíti
vstupuje do nového roku s pořádnou kocovinou. Na
místo veselosti je nám zle. Tím hůře, že bolení ne
pochází pouze z přeplácaného žaludku po silvestrov
ské noci, ale častěji vyvěrá až z hlubin rozdrásané
duše. Okupanti a samozvanci se dál roztahují pod
standartou s českým lvem, politici zemí, jež nazý
váme demokratické, dál koketují s pěticípou hvězdou,
svobodný svět nečinně přihlíží komunistickému vraž
dění nebo mu plácá. Právě po Novém roce přišla
zpráva, že sověti odsoudili do koncentráku a do
vyhnanství na Sibiř dalšího z mála osvícených, lite
ráta Vladimíra Bukovského, který se provinil tím, že
odhaloval způsoby, jakými jsou nepohodlní sovětští
intelektuálové dáváni do .ústavů pro duševně choré.
Kdo si na něj za chvíli vzpomene?
To vše nás skličuje a působí, že nám Nový rok
vůbec^není hopsasa a tralala. Ty, kteří zůstali doma,
tlačí žal nad vlastní bezmocností, neschopností pro
trhnout začarovaný kruh, nemožností utéci z dosahu
ohlupování a oficiálně programované nenávisti a lži.
Nás v exilu pronásleduje vědomí osamocenosti, od
tržení od důvěrně známého okruhu přátel, pocit ne
schopnosti čelit plíživému moru malosti, sobectví a
skepse.^ Navíc závidíme jedni druhým — ti doma
nám, že jsme tady, my zde těm doma. že jsou
DOMA, když dobře víme, že ani na jedné, ani na dru
hé straně není důvod k závisti.
To, že se mnozí z nás užírají podobnými problémy,
není nepřirozené. Naopak myslím, že "je to do jisté
míry naší^záchranou.^ protože s okoralou duší a bez
chu není člověk člověkem. Kvůli trampotám bychom
však ^neměli upadat do netečnosti. Jak praví jeden
z ^našich skoroklasiků — “Ještě nikdá nebylo, aby
nějak nebylo” a “Bylo hůř a lidi si chválili” .
Domnívám^ se^ proto, že bychom měli víc chválit
(a to v nejširším slova smyslu), i když nás třeba
leccos žere. Chvála a umění nalézt na světě a na
lidech kolem nás jejich dobré stránky je nejlepší
medicínou na malomyslnost. Ve ' Frankfurtském ku
rýru (to je jeden z exilových časopisů, skromnvch
vypravením, ale pozoruhodných obsahem) vyšla úva
ha J. Špala o_ psychologii exilu po třech letech, v
níž se vidíme jako v zrcadle:
. ••
se- že trvalým našim národním znakem
je vedomá propagace bolestínství a sebelitování. Š
tím jde ruku v ruce podceňování nejbližšího okolí.
Všechno je spatné a blbé, doma bylo všechno takové
(Pokračování na str. 2)
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Manželé F. B. Dvořáčkovi
z Prahranu, Vic.
s radostí oznamují zasnoubení
■ své starší dcery
A LŽBĚTY
s p. V LA D IM ÍR EM KEM KO U ,

mladším synem pí. Kemkové a
•zesnulého p. G. Kemky z Československa
Melbourne, leden 1972

P Ä Á T E LÉ

H LED A JÍ

Františka Ševčíka z Březové u Uher. Hradiště
(hledá bratr), Milana Sobotu, 391etého z Horní Brí
zy, který přijel do Austr. po roce 1948 a Ivana Saltmana s manželkou Irenou, kteří přijeli po srpnu 1963
do Austrálie.
■ ■ ,.;
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
»e ha ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
tesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 30. prosince 1971 navždy
opustila na následky úrazu při havárii auta
naše drahá manželka a maminka
pí. AN IN KÄ M1TÁŠOVÁ
ve věku 24 roků
Zdeněk Mitáš se synem Davidkem
37 Freebough Št.,
Mount Beauty, V ic.
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Jak jdou léta
(Pokračování se strany 8)
Před 25 léty — 14. ledna — zemřel v Praze Otmar
Vaňomý, jeden z našich nejlepších překladatelů
klasických děl řeckých a latinských. Jako překlada
tel s rozsáhlými znalostmi filologickými a archeolo
gickými vycházel ze zásad svého učitele prof. J.
Krále a velké antické básně psané hexametrem pře
kládal prízvučné. Jeho dílo velmi kladně hodnotil
F. X. Salda v šaldově zápisníku v článku Česká
Aeneis a český klasicism.
Zabývajíce se dobou “temna” , setkáme se velmi
často se jménem Viléma Slavaty z Chlumu a Košumbérka, jenž zemřel v osmdesáti letech dne 19. ledna
1652 ve Vídni. Byl vysokým zemským úředníkem ve
službách habsburských králů a historickým spi
sovatelem. Je autorem Pamětí z let 1608 až 1619,
cenného svědectví přímého účastníka zaznamenaných
událostí. Od roku 1637 psal rozsáhlé historické dílo,
jež navazovalo na Hájkovu kroniku, a jež mělo být
polemikou s pamětním spisem českého exulanta
Jindřicha Matyáše Turna o ' právu českých stavů
volit krále. Toto dílo zůstalo jen v rukopise.
Jsem z generace, již dílo Fráni Šrámka okouzlo
valo, a . proto nemohu nevzpomenout, že by se tento
básník mládí dožil 19. ledna již pětadevadesáti leť.
Fráňa Šrámek, rodák sobotecký, přinesl do naší
literatúry nový thematický obsah, přinesl vitalismus
a sensualismus. Vitalismus ohlašovala již sbírka “Ži
vota bído — přec tě mám rád” . Šrámkův Splav na
šel důvěrný vztah i k těm nejprostějším životním
projevům. Lyrismus a sensualismus šrámkův, jehož
nejvlastnějším thematem je mládí, proniká i jeho.
dramata o prózu. Mládí oslavil ve hrách “Léto”
a “Červen” a loučí se s ním. a jeho snivostí v “Mě
síci nad řekou”, ve hře, k níž inspirovaly básníka
vzpomínky na studium na. píseckém gymnasiu; tato
hra byla později zfilmována. V Šrámkové próze se
sráží barvitý a dvojí svět mládí, “červené milování”
— skutečnost a “stříbrný vítr” — Sny. “Stříbrný
vítr”, autobiografická vzpomínka na písecká studia,
je studentský román zrazovaného mládí. Později
byl tento román zdramatisován i zfilmován. V romá
ně “Tělo” sleduje autor, jak na sebe působí navzá
jem muž a žena; muž představuje'kázeň a. rozum,
žena zastupuje oblast citovou a smyslovou. Poslední
román “P ast” vypravuje o lidech chycených pastí
osudu. Metoda šrámkových románů je impresioni
stická a jeho díla připomínají plátna impresionistu.
Na Šrámkovu báseň “Raport” složil Jaroslav Jere
miáš melodrama a Emil Axman sborovou skladbu.
Všeslovanské myšlenky hlásal u nás Jan Kollár,
nadšený panslavista. 24. ledna vzpomeneme již .120.
výročí jeho úmrtí. Zemřel ve Vídní (kde byl profe
sorem slovanské archeologie) a teprve na počátku
20. století byly jeho pozůstatky převezeny do Prahy.
Narodil se 29. července 1793 v Mošovicích na Sloven
sku. V létech 1817-19 studoval theologii v Jene, kde
byl přiveden k slovanskému uvědomění. Velký vliv
na něho měla jeho láska k’ Bedřišce Schmidtove,
dceři pastorově, s níž se však oženil až po šestnácti
létech (1835), když byl evangelickým kazatelem' v
Pešti. Motivy milostné (láska k Míně) převládají v
znělkách a časoměrných elegiích, láska k ní jej
inspirovala k napsání mohutného eposu Slávy dcera,
jenž má pět zpěvů (I. Sála, II. Labe, Rýn, Vltava,
III. Dunaj, IV. Lethe, V. Acheron) a přes 600 znělek.
Slávy dcera byla nadšeně přijata nejen u nás, ale
i u všech Slovanů, posilujíc ucelenou soustavu myš
lenky všeslovanské a vlastenecké. Jihoslované. se
přizpůsobili kollárovské vzájemnosti tzv. ilyrismem.
Je to literární spojení srbochorvatských dialektů v
nynější srbochorvatský jazyk, o což hlavní zásluhu
měl Chorvát Ludevít Gaj a Slovinec Stanko Vraz.
Kromě činnosti básnické zabíral se Jan Kollár i
činností naukovou (O literarnéj vzájemnosti mezi
kmeny slávskými), sběratelskou (Národnie zpievanky) a theologickou (Kázně a řeči). Jeho Paměti jsou
důležité pro studium jeho životopisu a pro poznání
současných poměrů.
A. V. Šmilovský (nar. 24. 1. 1837), středoškolský
profesor V Klatovech, později okresní školní inspek
tor v Litomyšli, náleží sice věkem i svými počátky

Chcete cestovat?

<

I MALTA TRA VEL SERVICE
I 167 Russell St., Melbourne, Vic. 3000

1

i tel. 663-1021, 663-1022,. ‘
, po hod. 53-7073, 347-6428
obstará vše potřebné k cestě do Evropy
či kamkoli ve světě — spolehlivě a
výhodně — letadlem nebo lodí.
r
Vyžádejte si nejvýhodnějši rozpočet.
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Mluvíme česky a slovensky.
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který měl podniknout v únoru tr. sérii zápasů v
hlavních australských městech, nepřijede. Důvody
odřeknutí nebyl australským sportovcům sděleny.
— Zásluhou našeho exulanta, bývalého čs. repre
zentanta a hráče pražské Sparty Petra Hejmy, i
jeho brněnského spoluhráče Láďi Potsche, stalo se
mužstvo Duesseldorfer EG hokejovým mistrem NSR
.pro sezónu 1971-72. Petr Hejma, který je bezpochyby
nejlepším hráčem v NSR, je i nejlepším střelcem
svého nového klubu. Po posledním zápase Duesseldorfer EG — Krefeld (4 :2 ), kdy už bylo jasné, že
Duesseldorf je mistrem, odnášeli fandové Hejmu z
kluziště na ramenou a stadión burácel “Hejma,
Hejma, Hejma” .

IllSlililillHlW
LETOVISKO

“ ŠUMAVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

Oznamujeme všem přátelům a známým, že
teprve v minulém měsíci bylo nalezeno letadlo,
které se zřítilo v horské krajině 29. května m. r.
při letu z Geelongu do Wagga v NSW. Mezi čtyř
mi cestujícími, kteří při havárii zahynuli, byl i
náš drahý přítel, 42letý čs. uprchlík
p. ANTONÍN ŠM ERDA.
Jeho pohřeb se konal za velké účasti smutečních
hostí dne 20. prosince 1971 z katolického kostela
v Bostock Ave. v Geelongu na hřbitov v Západ
ním Geelongu. Jménem všech přátel se rozloučil
se zesnulým p. L . Uldrich. Prosíme, vzpomínejte
s námi.
Přátelé z Geelongu

M EZINÁRODNÍ TU R N A J V KOPANÉ bude zahá
jen koncem ledna tr. v Sydney a Melbourne. Turna
je se zúčastní vedle domácích mužstev i přední bra
zilský tým Cruziero Sport Club (který byl 16krát
mistrem I. brazilské ligy) a dále Slovan Bratislava.
Pořad zápasů bude oznámen později.

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 30. ledna 1971

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
iK disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
| Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
M w w w w M w m w w M w m w m \
k družině Májové, ale později své práce psal v du
chu školy národní a uveřejňoval je v Osvětě. Ve
svých prózách se často vracel k maloměstskému
prostředí a k svérázným starcům mudrcům (Kmotr
Rozumec), maje na mysli výchovný cíl. Románem Za
ranních červánků vylíčil pobyt Dobrovského v Chu
denicích r. 1828 a počátek národního obrození a jeho
dvojí proud, osvícenský a lidový, přičemž oslavil
životaschopné síly skryté v národě.
Na vyšehradském hřbitově, v hrobě u zdi, poblíž
hrobu Jana Nerudy, odpočívá Božena Němcová, od
jejíhož úmrtí uplyne 21. ledna již stodeset let. B.
Němcová spojila v naší literatuře dvě básnické ge
nerace — slovanství Kollárovo s folkloristickým
zájmem školy čelakovského. S mladší generací má
společné kritické češství. Od tylovského deklamačního vlastenectví se dostala přes folklor k vesnické
povídce, kde podávala zprvu romantické náměty v
realistickém rámci. V pozdějších skladbách roman
tismu ubývá, sílí smysl, pro skutečný život a ozývá
se sociální tendence. Němcová se dostala k široké
skladbě románové, ale je první povídkářka českých
a slovenských hor. Na jejím díle se učily příští ge
nerace spisovatelské. Trvalý zájem čtenářů svěd
čí o tom, že její řeč dodnes nezestárla a že její po
vídky jsou stále milé a svěží. Kdo z nás by neznal
její ‘IBabičku” , jež inspirovala k ilustracím Adolfa
•Kašpara a Václava Špálu, sochaře Gutfreunda k. vy
tvoření krásného sousoší, jež je umístěno v ratibořickém údolí; byla námětem i ke Kovařicově opeře
“Na Starém bělidle” .

Malý oznamovatel
F IL A T E L IS T A ,

který sbírá především
britské
kolonie, hledá
partnera k ' výměně zná
mek. Jako protihodnotu
za známky může též po
sílat knihy, gram. desky,
pohlednice
atd.
Bude
event. vděčen za zpro
středkování výměny s fi
latelistou jiné národnosti.
Může psát též angl. nebo
německy. Adresa:
Ing. Jiří Kasálek.
Svatopluka Čecha 458,
Gottwaldov - Zlín, ■
Czechoslovakia.

SILV EST R O V SK Á ZÁ
BAVA,
kterou pořádal

Československý klub v
Queenslandu poprvé “na
svém vlastním gruntě” novém Národním domě v
Brisbane, se mimořádně
vydařila.'.
M. K.
J.

L ow y

hodinář
7. posch., místnost 8
343 Littíe Collins St,
Melbourne
tel. 67-3881
a

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

BYTY
PRO SVOBODNĚ

ČECH 31

nižší postavy, nekuřák,
hledá dívku ' k vážné
mu seznámení. Přimě
řená inteligence pod
mínkou. Pište z které
koli části světa na.
Jaroslav Novák, Gene-'
ral Delivery, Smith
River, California, .
, USA.
23/166,

inf.,

hezkého

vzhledu, úplně sama, hle
dá seznámení s charak
terním inteligentním mu
žem čecké národnosti,
žem české národnosti,
nebo vrátím - 5. kontinent”

i nebo bezdětné manžele
i
$ 7 týdně
($ 1 za den)
5 minut z City
70 Gipps St.,
East Melbourne

Tel. (po 6. hod. več_).
41-4088

LÉKÁRNA
MARKO V'S

Pharmacy
144 Elgin St.
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
Mluvíme česky

It- !_ 18*2

-3 -

HLAS DOMOVA
Útěk rodiny leteckého akrobata

— Veřejná bezpečaosí
“os2saSa~" psatele letá
ka. Mesé taievaiy po
Prase. Mážovaly se o
těsta® českeskrvenskéni
® á»p 3. “ sa a B r se pro
saaswaÉ: zbožná přání
«s|grasÉskýcit štvavých
!iššikž a yysäaček". Ru
dé- psb® M sdóuje plné
jMsi® zatčeného, píše
Jeta. že jde o Ladislava
DL, šfileíéljo invalidního
dadaseSce z Prahy.
— Té věku 72 roků zemřel
spssovaie! Karel Konrád,
kdysi nadšený režimista,
jelw i
marxismus-leniniSEsas v posledních letech
velmi vyprchal.
— Pěkný vánoční příběh
předložila svým čtenářům
pražská Práce. Líčí pří
běh paní Ireny, matky ně
kolika dětí, která- i po
rozvodu musí sdílet se
svým bývalým manželem
jeden těsný byt. Zoufalé
ženě. která nemá naději
na získání družstevního
bytu. se snaží pomoci pří
buzní ze zahraničí tím,
že jí darují 21 kusů dám
ských hodinek, aby je
prodala a tím získala pe
níze na byt. Takové jed
nání je ovšem v komuni
stickém státě zakázané a tak místo bytu získá
matka jen soudní rozsu
dek na 9 měsíců vězení a
hodinky zabaví stát.
— V Lidieích se konala
slavnostní přísaha nové
ho pohotovostního pluku
Veřejné bezpečnosti. Otáz
ku. k čemu je takový po
licajtský pluk v republi
ce. zodpovíme slovy miHístra vnitra R. Kasky:
"Vytvořením pohotovostsäso pluku VB byl splněn
Skol. který nám v roce
13S8 uložily nejvyšší stra
nické a vládní orgány."
Pohotovostní pluk má řeSEít- "úkoly doby” .
— Od 1. ledna 1972 pře
staly platit v Českoslo
vensku staré pětadvacetiifflrsmy. Do 30. června tr
je ještě vykupuje Státní
banka.
— Na letišti v Praze-Ruagná vyšetřují dlouhodobé
vykrádání leteckých zási
lek. V souvislosti s vy
šetřováním bylo zatčeno
J# lidí. U jednoho z nich
našly vyšetřující orgány
* j . kasetu se šperky v
eesě přes 150.000 Kčs.
— Dva Švédové - K. Goera a Wickenberg a Chrisfcer Larsson -, kteří chtě
li pomoci Pořízkově rodi
n ě vrátit jejich dcerku
OSOBNÍ Z Á P Ů JČ K Y

äsjjotekárm, obnosv v
každé výši na byty:
speavy. rozšíření, kou
sl stará, obchodů, průjssyslové zápůjčky.
ACME LOAN CO.

2. pěšci. Bíock Arcade,
Ä Elizabeth St.,
Meíboume-Citv
TeL S3-5297. 63-8836,i® bod. 544-0563

Pavlínu (viz HD 21/71 a
další), byli
odsouzeni
krajským soudem v Brně
k šesti letům žaláře a pak:
k vyhoštění z republiky.
— V českých zemích bylo
koncem roku 1971 175.000
lidí, kteří jsou sice čle
ny bytových družstev, to
znamená, že složili po
třebnou částku na výstav
bu bytu, ale přesto ne
bydlí. Předseda Českého
svazu bytových družstev
P. Kališ prohlásil, že ti
to lidé nemají zatím vel
kou naději na střechu
nad hlavo-u, protože bě
hem řoku 1972 dostane
byt v nejlepším případě
33.000 lidí.
— Ministerstvo vnitra oznámilo, že všechny vy
dané cestovní pasy musí
být do konce dubna tr.
znovu prověřeny. Pasy
bez prověřovaní ■známky
nebudou od 1. května tr.
platné.
— Ústřední Revoluční
odborové hnutí vydalo
medaile pro členy brigád
socialistické práce. Ob
drží je ti, kteří vydrží so
cialisticky pracovat , nej
méně dva roky. Na me
daili je znázorněn muž v
montérkách s francouzá
kem v ruce, jenž pod
hvězdou a nápisem ‘‘So
cialisticky pracovat - so
cialisticky žít" objímá
blíž neurčeného inteligen
ta v úřednickém plášti.
A to vše včetně obalu a
průkazky za pouhých 15
Kčs. Je to další důkaz
péče strany o pracující
lid.
— Dne 20. prosince přine
sla Mladá fronta tuto
zprávu o znásilnění děv
čete po Československu“Neznámý muž přepadl
v obci Býšovec v okrese
Žďár nad Sázavou 231etou dívku, která nesla
svým. známým výslužku
z domácí zabíjačky. Muž
jí pohrozil nožem a obsah
její tašky - jitrnice, jelítka a ovar - vysypal do
nastavené zástěry své
společnice. Pak ještě pře
lili pachatelé z konvice do
igelitového sáčku zabíjač
kovou polévku a utekli.
Veřejná bezpečnost po
nich pátrá.”
— Novými
národními
umělci byli jmenováni
violista prof. L. černý a
akademický, malíř B.
Dvorský,
— V Praze zemřel ve vě
ku 73 let dlouhodobý re
žisér a sólista opery Ná
rodního divadla Luděk
Mandaus.
— Na valném shromáždě
ní Matice slovenské byl
zvolen za .předsedu opět
Ladislav Novomeský. Mí
stopředsedy jsou dr. Da
niel Okáli a ing. Štefan.
— Ze Svazu slovenských
spisovatelů bylo vylouče
no dalších 46 členů, mezi
nimi Zora Jesenská, Pe
ter Karvas, Ján Rozner.
Juraj Spitzer, Ladislav
Ťažký, a Dominik Tatar ka. Bývalý tajemník Sva

zu slovenských spisovate
lů, literární kritik Jozef
Bžoch byl zatčen, protože
policie nalezla v jeho
zapomenuté aktovce opis
rozhovoru s J. Smrkovským, který uveřejnil
italský komunistický č a 
sopis. (Viz HD 20/71).
V Praze byl zatčen filo
sof Ladislav Hajdánek a
historik Jan Tesař (kte
rý si již v letech 1969-70
odseděl ve vězení 13 měsí
ců) - prý pro rozšiřování
letáků, které vyzývaly
občany, aby bojkotovali
volby.
— Noviny si pochvalují,
že brigádnická pomoc dě
tí, důchodců a ostatních
obyvatel v zemědělství
českých zemí představuje
za rok 1971 úctyhodné čí
slo jeden milión brigád
nických týdnů.
— Ministerstvo spojů vy
dalo 16. prosince příleži
tostné poštovní známky k
zimním- a letním olympij
ským hrám roku 1972. Na
vrhl je akad. malíř V.
Kovařík.
— Dne 24. prosince zem
řel ve věku 50 let dr.
Ján Okrucký, výtvarný
teoretik v oboru užitého
umění, pracovník Sloven
ské národní galerie.
— Letecká
společnost
Slov-air začne letos pra
videlně létat se svými
ľľmístnými turbolety na
lince Bratislava - Pieš
ťany - Tatry - Košice a
zpět.
— A přece jsou i v KSČ
změny. Není to tak dáv
no, kdy strana považo
vala inzerci za zbytečný
kapitalistický
výmysl.
Dne 27. prosince m. r. má
osmistránkové Rudé prá
vo plné 3_ strany inzerátů
a novoročních přání.
Č/HD

POHRAN IČN Í RUCH
Dne 13. prosince mr. se konalo za řízení místopředsedy čs. vlády M. Lúčana
první zasedání nově ustaveného Vládního výboru pro zahraniční ruch. Podle
čs. oficiálních informací bude podstata činnosti tohoto výboru spočívat v "po
suzování koncepčních otázek zahraničního cestovního ruchu". Výbor má v tom
to smyslu předkládat federální vládě návrhy , na "zásadní opatření". Zpráva o
zasedání zdůrazňuje, že "cestovní ruch s kapitalistickými zeměmi se bude roz
víjet v souvislosti se zájmy čs. zahraniční politiky.

Stoupá-li zájem pravověrnéh.0 komunistického
režimu o něco, stoupá
zpravidla i podezření občanů, že se chystá opatření, které dále zasáhne
do jejich práv.
Při řízení cestovního ruchu bral dosud čs. režim
ohledy jak na politický
zájem, tak - nemalou měrou - na zájmy hospodářské. Klade-li dnes zvláštní důraz na zájmy čs. zahraniční politiky, zdá še,
že jsou skutečně na obzoru další omezení, která
by vyhovovala politice
východního bloku.
Není pochyb o tom, že
zmíněná zpráva, byť ne
zvlášť nápadně předkládaná, polekala ty občany, kteřr stále šilhají za
kopečky, kteří uvažují o
možnostech, jak opustit
nynější ráj to na pohled,
Předvánoční úřední zprávy se zmiňují o zvýšené
aktivitě “narušitelů hranic” a o nutnosti zvýšit
bdělost pohraničních orgánů.
Významným předvánočním dárkem těm. kteří
pečují o zamezení neoprávněných útěků občanů do ciziny, bylo rozhod-

nutí předsednictva Federálního shromáždění z 22.
prosince m. r., aby bylo
vydáno zákonné opatření,
kterým se převádí Pohranični stráž z podřízenosti
ministra národní obrany
do podřízenosti ministra
vnitra. Odůvodnění: “Rozhodnutí o převedení pohraniční stráže vychází z
hodnocení současného vývoje mezinárodní i vojenskopolitické situace, které vede ke zvýraznění
bezpečnostního charakteru ochrany státních hranic. Vlastní praxe a zkušenosti s ochranou státnich hranic hovoří jednoznačně pro-jednotný systém ochrany, hranic celého státu řízený z jednoho centra.”
Kolik osob bylo už postiženo zvýšenou bdělostí
a reorganizací ochrany
hranic, není nám dosud
známo. Zato je po celém
svobodném světě znám
případ uprchlíka, který
zadržen nebyl.
391etého Ladislava Bežáka zvýšená bdělost opěšalých pohxaničníků tolik
nezajímala. Jako nejznámější žijící čs. letecky
akrobat, který získal před

11 lety v Bratislavě mistrovství světa v letecké
akrobacii a jediný soukromý majitel lehkého letounu v celém komunistickém bloku, měl jiné
plány.
V předvánoční neděli
nastartoval Bezák své
dvousedadlové sportovní
letadlo Zlín-226 na kladenském letišti a krátce na
to přistál na nedalekém
poli, kde už čekala jeho
rodina: 271etá manželka
Marie a 4 synové: 81etý
Ladislav, Tletá dvojčata
Martin a Roman a 61etý
Ondřej. Při tomto přistání však poškodil křídlo
letadla, takže se obával,
že odtud s rodinou neodstartuje. Vrátil se proto
nejdříve sám na kladenské letiště a tam pak tajně - v době, kdy měli zaměstnanci letiště polední
přestávku - přivezl autem
svou rodinu. Do dvousedadlového “Zlína” nasedlo šest osob a letadlo se
vzneslo směrem k východoněmeekým
hranicím.
aby nebudilo pozornost,
Když bylo z dohledu letiště. změnilo směr na
západ. Jakmile se však
(Pokračování na str. 8)

Nábor do armády
Obrana státu a nynějšího režimu v českoslo
vensku by se měla zdát tamním vedoucím komu
nistům tak zajištěna přítomností sovětských jed
notek a několika prohlášeními Moskvy, že by
ani neměli dbát o zvýšení neproduktivních výda
jů , jaké představuje udržování poměrně velké
vlastní armády* Československo se však snaží
být po všech stránkách "vzorným " členem bloku
komunistických států a jako takové mít vybudo
vánu armádu a celý bezpečnostní aparát po svém
zářném vzoru. K odůvodnění zvláštní role takové
ho aparátu v komunistickém státě není konečně
třeba příliš starých pamětníků. Mnozí jistě ochot
ně připomenou, jak vlastní armáda mohla v zá
rodku likvidovat nákazu, proti níž musely nako
nec vyrukovat jednotky bratrských států. O sho
dou okolností nebo zásluhou jednoho muže zma
řeném zákroku tankových jednotek proti revizionistickým silám v lednu 1968, proti silám , které
pak. umožnily nástup dubčekismu, by mohl lecos
povědět např. nerozvážně uprchlý generál Jan
Šejna.
Zmínili jsme se už o tom, že počátkem nyněj
šího školního roku — od 1. září m. r. — byla na
čs. školách podstatně rozšířena předvojenská vý

chova. Nyní došla zpráva o dokončování čistky
důstojnického sboru armády a o stále provádě
ném náboru "zdravých " sil k doplnění vzniklých
mezer. Je jistě zajímavé, jak se režim i při tom
to náboru vrací k praktikám poúnorových dob.
List Čs. armády Obrana lidu uveřejnil loni
výzvu, aby se mladí dělníci a kolchozníci hlásili
do dvouleté důstojnické školy nového typu. Pod
mínkou přijetí je dokončení výuční doby v ře
mesle či práce v JZD (bez zvláštní kvalifikace),
stáří 18 až 23 roků, tělesná zdatnost, touha stát
se důstojníkem a hlavně "patřičný politický a
morální profil". Za dva roky má dostat přijatý
muž potřebné vzdělání i výcvik, stane se podpo
ručíkem a bude přidělen k vojenským útvarům
v přiměřených funkcích. Absolvent se jen zava
zuje k další šestileté službě v armádě, při níž
může dále studovat na vyšších vojenských uči
lištích — bude-li jeho politický a morální profil
zvlášť patřičný.
Prováděný nábor by byl nepochybně účinnější,
kdyby Obrana lidu přidala poznámku, že to absol
vent důstojnické ryc’doškoiy může dotáhnout v
armádě tak dalekc jako bývalý venkovský děl
ník a později generál Jan šejna — až du USA.

10. 1. 1972
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Svet a naša vec

Velký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

U FRANTIŠKA ŔIHY
73 Mclntyre Rd.ř Nth. Sunshine, V ic ., tel. 311-2019

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

Dopis po návštěvě Československa

Historie tygři kůže
Pětadvacet let jsem nebyl v Československu a
po tolika letech tam bylo prů mne vše nové. U nás
doma jsou pořád slušní a schopní lidé, jenže otrá
vení a bez zájmu. Náš kdysi pilný národ se ^stal
národem flákačů a ulejváků, jako jsou^ Mexičané
nebo afričtí černoši. Jsou tam lidé, většinou ome
zenci, kteří mistrně fingují lásku k Sovětskému sva
zu a dělají kariéru, ovšem dočasnou. Pak je většina
apatických lidí, kteří pracují jen aby existovali, bez
riejmenšího zájmu a iniciativy. A potom jsou také
lidé, i bezpartajníci, kteří dělají a mají peníze, auta.
chaty atd. žasl jsem, co je peněz u těch lidí. Jsou
to vedoucí hotelů, restaurací, oděvních družstev
apod., kteří 'se mají slušně. Ony totiž podniky šmeií
mezi sebou a to utíká soudruhům na výborech, kte
ří se mezi sebou hádají a navzájem se potírají. Pro
stě švejkárna ve velkém.
A na úřadech totéž. Když jsem jel z Prahy za ne
teří dô Švédska, požádal jsem o návratné vizum do
ČSR. Bylo mi řečeno, že vízum mi vydají v Praze,
v Praze mi řekli, že jsem to měl mít od konzula ze
Sydney a na letišti mne nakonec informovali, že i.o
vízum jsem mohl dostat v Bartolomějské ulici. Na
konec jsem musel na čs. konzulát ve Stockholmu,
kde konzul žádal nové fotografie, formuláre a ještě
se. mne drze zeptal, co prý dělám ve švédsku. Žiji
už 32 let v cizině a nejsem zvyklý na byrokraty.
Řekl jsem mu to a málem jsem nedostal vízum.
A ještě jsem zažil jednu typickou švejkárnu. Ří
kám jí historie tygří kůže.
Syn mých dobrých známých je lékařem. Z Indie.,
kde byl služebně, si do Československa přivezl tygří,
kůži s hlavou, velmi pěknou věc. Po srpnu tento
mladý lékař i se ženou z Československa utekl a
dostal se na Západ. Žijí se ženou v Kanadě a slušně
se jim vede. Napsal rodičům do Prahy, aby mu kůži.
poslali. Rodiče žádali o povolení vývozu kůže na
celním úřadě, vyplnili moře formulářů a nakonec
jim to úřady bez udání důvodů odmítly. Tím věc
tehdy skončila. Když jsem přijel a vyslechl celoj
tu tygří aféru, nabídl jsem se, že se pokusím vy
řídit to sám — jako kdybych tu kůži přivezl já.
A tak jsem zašel na celní úřad a švejkárna za
čala. Soudružka celnice v bleděmodré uniformě s
“frčkami” vyslechla moji “story” a byla z toho je
len, načež odklusala vedle do kanceláře poradit se
se soudruhem vedoucím. Po chvíli se vrátila a ptala
se, zda mám nějaké potvrzení. Řekl jsem, že jsem
prostě koupil kůži při zastávce z Bombaji jen tak.
bez bumážky, za dolary. To ovšem byla chyba, kdy
bych znal lépe byrokracii za železnou oponou, mohl
jsem si anglicky načmárat na kus papíru pár řádek
o tom, že jsem majitelem kůže. Takto mne soudruž
ka celnice opět opustila k poradě se soudruhem ve
doucím. Když se po dlouhé době vrátila, sdělila mi,
abych přišel zítra, že zatelefonují do Prahy o instruk
ce. Dobře, tedy zítra. Na druhý den mi bylo řečeno,
abych si podal žádost o povolení vývozu, vyplnil ně
jaký formulář, dal 50 Kčs kolek a vyčkával. Jak
dlouho? ptal jsem se. Prý 3-4 týdny, řekla celnice
Pravil jsem. že tak dlouho čekat nebudu, že tygří
kůže není čs. exportní výrobek, neboť tygři v re
publice. pokud vím. nežijí. A že jsem si v Bombaji
koupil i klobouk, který právě držím v ruce, zda o
povolení jeho vývozu mám také požádat. Lidé, kteří
za mnou čekali ve frontě, se zřejmě dobře bavili,
ale soudružka celnice a soudruh vedoucí byli celí
nesví. Zanechal jsem je ve velmi rozčíleném stavu.
Kůži jsme pak dali do kufru a dohodl jsem se se
švagrem, který mne vezl na letiště, že kdyby mi
dělali u odletu potíže, nechám kůži u něj. Na letišti
však kůže nikoho nezajímala a tak jsem ji bez dal
ších potíží poslal mladým manželům ze Stockholmu.
Byla to dlouhá a pro mne docela zábavná histo
rie. Snad si i z ní uděláte obrázek o tom, co se v
Československu děje.

(Pokračovanie zo str. 2)
doterajšieho
rokovania
len k tomu, aby jeho reči
za konferenčným stolom
boli v totálnom rozpore s
jeho činmi, ako to bolo
za Stalinových čias. -Na
Západe prevláda názor,
že Sovietsky zväz sa vy
zbrojil
najmodernejšími
nukleárnymi a balistický
mi .zbraňami, že sa buď
Amerike vyrovnal, alebo
ju dokonca prevýšil. Po
tom príde s ponukou nie
čo znížiť, zredukovať z
toho, v čom má náskok.
Rok 1971 bol tiež ro
kom nového revolučného
nástupu radikálnych živ
lov v Latinskej Amerike.
Po prvý raz nielen v hi
stórii západnej hemisféry,
lež celého sveta, bol v
Čile - v tej Čile, ktorej
delegát v roku 1948 pred
nášal na pôde Spojených
národov protest proti ko
munistickému puču v na
šej domovine - v slobod
ných voľbách zvolený
marxista za prezidenta;
Keby nič iné nám nepri
pomínalo, ako a kam sa
od roku 1948 posunul vý
voj vo svete, tak táto
okolnosť musí byť na
prvý pohľad každému
zrejmá vo svojej historic
kej závažnosti.
A zase, sociálna dema
gógia na čas, kým bude
z čeho rozdávať a čo konfiškovať, medzinárodnej
verejnosti vyhrážať, bu
de triumfovať. Bude hnať
sociálne prúdy inde k po
dobným činom. Latinská
Amerika je vo spoločen
skom zmätku. Jedinou
konštruktívnou
zložkou
tamojšej spoločnosti sa
zdá byť armáda, ktorá

postupne všade preberá
moc. Ale aj jej sily a
schopnosti začínajú ocha
bovať v konfrontácii s
nakopenými hospodársky
mi a sociálnými problé
mami,
ktoré prerástli
všetky predstavy a mož
nosti svojho riešenia. VL
na stáročí se prevalila do
prítomnosti. Ľavicoví ra 
dikáli majú výhodu v
tom, že sociálnou dema
gógiou môžu ovplyvniť
široké masy zaostalého a
v biede žijúceho obyva
teľstva a vybičovať jeho
netrpezlivosť. Ale čo po
tom? Potom sa aj m ar
xistický
recept ukáže
marný, neúnosný; búrať
je ľahšie ako stavať.
Rok 1971 bol aj rokom
krízy v hospodárskej a
menovej spolupráci slo
bodného sveta. Menová
spolupráca, ktorá tak
bezvadne fungovala od
roku 1944 a umožnila búr
livý rozvoj zahraničného
obchodu, sa v auguste
zrútila. Zrútila sa po do
pade amerických hospo
dárskych opatrení, nut
ných na ochranu americ
kého hospodárstva, na
svetovú ekonómiu. Uká
zalo sa, že povojnová me
nová a hospodárska spo
lupráca bola v stave roz
vinúť obchod, urýchliť
rekonštrukciu vojnou zrui
novaného
hospodárstva
mnohých západných kra
jín a Japonska, ale ne
bola dosť priebojným ná
strojom
medzinárodnej
deľby práce. Vytvorila
pri tom značný stupeň
vzájomnej závislosti eko
nómií jednotlivých štá
tov, taký stupeň, že dnes
ani jeden štát nemôže

ignorovať vývoj v ostat
nom svete. To ukazuje aj
východisko: cestou vzá
jomných a úmerných obe
tí všetkých zachrániť to.
čo tu bolo, dať menovej
spolupráci nielen nove
základy, ale hádam aj
nové úlohy. A v poradí
naliehavých úloh je ten
to úkol nejdôležitejší, le
bo už dnes sa ozývajú
hlasy, ktoré varujú, že
ak sa nepodarí obnoviť
menovú a hospodársku
jednotu Západu, nebude
možno udržať ani jeho
politickú
spoluprácu.
Osud Severoatlantického
obranného
spoločenstva
je v sádzke - s ponurými
perspektivami najprv pre
bezpečnosť Európy, po
tom celého Západu.
Rok 19.71 bol rokom nie
len doznievajúceho konf
liktu vo Vietname - do
znievajúceho,
ale
bez
konkrétnych perspektív -.
ale bol aj rokom druhej
vojny medzi Pakistanom
a Indiou. Gandhiova In
dia bola agresorom. Nehruove zásady pošliapané
vlastnou jeho krajinou.
Mladé národy v Ázii ani
v Afrike, vypustené z ko
loniálnej závislosti, nie sú
imúnne proti národnému
egoizmu, nedostatok chle
ba nie na prekážku viesť
“svätú vojnu v mene naj
vyšších národných záuj-;
mov” .
!

vstúpili do nového roku.
Dedictvo či hypotéka ro
ku 1971 je veľká, ťažká
a neúnosná a na mnohých
úsekoch sa žiada vypla
tiť. Neriešiteľná v roku
1972. Pokusy o to hádam
budú. Krkolomná diploma
cia amerického preziden
ta to má na mysli, ale
aký možno čakať úspech,
alebo pokrok, keď z Bie
leho domu neprestajne a
deň čo deň hlasnejšie
prízvukujú, aby nikto nič
nečakal od cesty do P e
kingu a do Moskvy. Sú
takí, čo ešte stále po
chybujú, či tieto hyper
boly personálnej diploma
cie sa nakoniec vôbec uskutečnia.
V tomto svete náš konk
rétny problém je utope
ný, zapadá v obrovských
silokrivkách svetovej dip
lomacie,
preklenujúcicn
sa z kontinentu na konti
nent. Pomyslenie na to
mrazí u srdca, ale to je
realita, s ktorou musíme
rátať, podľa jej usmer
ňovať svoju prácu v exi
le tak, aby sme nevyzera
li ako ľudia z druhej pla
néty, ale ani nič neza
budli, nepremeškali, čo
sa predsa len vykonať
môže aj v tomto od zá
kladov otriasajíccm sa
svete.

Pokládání keram.
DLAŽDÍC
Rok 1971 bol aj rokom :
všeho druhu,
ďalšieho marazmu Spo- j
obklady koupelen a
jených národov. Svetová
kuchyní provádí
odborně a levně
organizácia nebola schop-!
ná zabrániť konflikt med- j
J . HANKA
zi dvoma žobrákmi na In- ;
Box 214, P. O.
dickom subkontinente a za j
Springvale, Vie.
celé štyri roky nevedela j tel. v prac. době 95-5807
nájsť -východisko v spore j
jindy: 544-9203
na Blízkom východe.
j
Rozpočty zdarma
S týmto všetkým sme ;

JED N O TLIV Á ČJtSLA "H LA SU DOMOVA*

můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAJDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth' St., City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
Kilda
SYDNEY:
Pcrter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hay
market
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str.,
Darlinghurst, NSW
RESTAURACE MAMSELL, 82 A Darlinghurst Rd .
Kings Cross, NSW.

Cs. cestovatelé v Austrálii
Když jsem koncipoval krátkou poznámku s tímto
názvem pro HD (č. 23/71, p. r.), byl jsem si vědom,
že nemůže být úplná. Nedopatřením mi uklouzlo jmé
no, které by však nemělo být opomenuto a je ozdo
bou čs. cestovatelů. Jiří Baum, narozený v Praze
roku 1900, zahynul v koncentráku v roce 1943. Patřil
ke generaci cestovatelů, kteří stáli na přelomu dvou
cestovatelských období — nebyl to již objevitel a do
byvatel jako Livingstone či Holub, nebo vnímavý
turista typu Hanzelky a Zikmunda. Baum byl od
borník, zoolog, projíždějící všemi pěti kontinenty a
shromažďující zkušenosti, pozorování , a studie k
velkému dílu zoologickému a ke speciálním otázkám
výzkumu živočíšstva. Jeho cestopisy (Africkou divo
činou, Toulky po USA, K neznámým břehům Brazí
lie, Okolo zeměkoule, Havaj včera a dnes atd.) jsou
jakousi civilní kronikou dotýkající se problémů ži
vota a přírody. K vrcholným vědeckým studiím dr.
Jiřího Bauma patří právě výsledky jeho cesty po
Austrálii, kterou věnoval svému celoživotnímu zájmu
— pavoukům. O australských pavoucích napsal Baum
dvě vědecké publikace.
IP

10. 1. 1972
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Socialisté prvni republiky
FERDINAND
P rv n í, demokratická československá republika

trvala dvacet leť a byla dílem lidí v určitém čase a

ja ké , ani se světem, jaký bude za padesát let, kdy hmotné okolnosti se důkladně promění, nebo za sto
let, kdy snad i lidské mysli se změní. Spravedlivě může být srovnána jen se stavem, v jakém byly
okolní státy v té době — Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Jugoslávie. Také může být spraved
livě srovnána s tím, co přišlo potom, když jiná zřízení byla lidem vnucena, než měla první republika.
Komunisté cítí, že vzpomínka obyvateistva na p rvn í republiku vězí jako trn v jejich těle, a o nic ne
usilují tolik jako o to, aby ji zhanobili a přesvědčili toho, kdo se dá, že je to legenda. Snad opravdu
nyní v některých myslich je téměř legendou. Ve skutečnosti v první republice panoval obecný lidský
stav a nebylo tolik výjimečné velikosti a tolik ště stí, jak někteří snad chtějí věřit. Ale jestliže někdy
vzpomínka na ni se blíží legendě, nikdo se o to ne zasloužil tolik jako komunistický režim, jenž přišel
po ní. Legenda nejsnadněji vzniká tam, kde lidé jsou nešťastni.

ní republiky. Tehdy člo
věk mohl být uvězněn jen
tenkrát, když mu nějaký
čin ' 'byl náležitě proká
zán. Ještě nebyla známa
nestoudnost státu, který
si bere právo věznit člo
věka i pro pouhé pode
zření, jež vzbudil u horli
vých činitelů jedné stra
ny. Nesoudila politická
strana. Tajná policie ne
byla institucí, od níž ne
bylo odvolání.
V čele první republiky
stál humanistický filosof
a sociolog, a myslilo se,
že tomu tak má být. ‘Ne
myslilo se tenkrát, že na
tom místě má stát “ně
jaký dělník” , což Lenin
určil za dostatečnou kva
lifikaci. Tu neodpuzuje
slovo “dělník”, nýbrž
slovo “nějaký” .
Vláda znala své meze,
nepovažovala za své prá
vo ustavičně obtěžovat a
dohlížet na člověka od
kolébky až do hrobu. Je
dinec nebyl ani tak ohro
žován ani mu nebylo tak
poroučeno jako nyní, a
nemusil mlčky naslouchat
velkým lžím. Každé tvrze
ní bylo vystaveno kritice.

t

v

/

Vládu nenapadlo, že by
tněla
právo
dirigovat
umění a vědu. zakázat
spisovateli psát, malíři
vystavovat.- Vláda nenají
mala redaktory do všech
novin, každé noviny moh
ly zaměstnat, koho chtě
ly. A stát nepřijímal roz
kazy od jiného státu a
nepředkládal složení své
ho ministerstva k schvá
lení v cizím hlavním mě
stě. Země nebyla nucena
rozumově se smrsknout a
přijímat zřízení méně po
kročilé. Národ nebyl du
chovně operován, neznal
útrapy, jež vznikají, když
z národa je vyřezávána
jeho živá tradice. To vše.
tento rozdíl, poskytuje
dosti materiálu pro vznik
toužebné legendy.
Mladý člověk řekl: ško
da, že jsem nepoznal, jak
bezstarostně se žilo v prv
ní republice. Hledá-li pří
klad bezstarostnosti, mu
sil by se obrátit někam
jinam, jestliže vůbec ta
kový příklad existuje. Ja 
ko vždy, když jeden pro
blém byl vyřešen, vznika
ly problémy nové. V nad
šených dnech po dvacá

v
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za určitých okolností. Jako žádné lidské dílo nemůže být srovnávána s absolutními hodnotami, jsou-li

Není však legendou, že
některé věci v první re
publice byly a některé
nebyly, a že s některými
politickými výstřednostmi
a brutalitami Češi a Slo
váci teprve později musi
li se seznámit. Není le
gendou, že v první repub
lice se konaly poctivé
volby a že přísný demok
ratický princip vládl; i
když to někdy působilo
obtíže.^
Není legendou, že prv
ní republika nepořádala
falešné politické procesy
a neodsuzovala desítky
lidí k smrti, někoho za
to. že pokládal za hospo
dářsky prospěšné obcho
dovat také s Jugoslávií,
jiného za to, že chtěl zí
skat většinu v ústředním
výboru, dalšího za to. že
m-a v sobě také národní,
ne jen internacionální
cit- Za dvacet let nikdo
nebyl popraven z politic
kých důvodů, ani vrah
STTe Sj© československého*
mistslra financí.
SoBisnisté marně se
bede« snažit o to, aby
iaée přestali vidět v tom
výmsmaou přednost prv
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Capitol House, 113 Swanston St.

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

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
tém osmém říjnu 1918 pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
mnozí věřili, že zároveň
d ů v ě ro u n a
s národní samostatností
ODRA TRAVEL SERVICE
všechno ostatní také bylo
311 Latrobe S t., Melbourne, 3000
vyřešeno. Jan Neruda
Telefon 67-9454
napsal: “V dobách bouř
livých jsme se narodili.” Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zproTi, co se po něm narodi ' středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
li. přišli do dob ještě.
Letenky do Evropy a zpět
bouřlívějších— jednotlivě nebo ve skupinách - - $ 697.90
Zasílám dárkových balíčků — cenik zašleme
Vojenská diktatura po
požádání obratem.
celou dobu prvni světové
války potlačovala otázku
sociální, a otázka ta se
s nesmírnou silou přihlá
sila už v den osvobození
Cyklostílované informace zvané Exilový zápisník,
vlastně ještě před ním.
Na blízku bylo Rusko, které neperiodicky vydává dr. Hofírek v Melbour
ne, sledují v čísie z listopadu 1971 neobyčejně zá
kde před rokem zvítězila važné téma: politický dialog — cesta ze stagnace
revoluce, nazvaná dělnic a krize. Věřte mi, že jsem tento lOstránkový __bulle
kou a proletárskou. Ně tin přečetl se zaujetím a silným pocitem poděkovat
mecko těžce zápasilo s dr. Hofírkovi a přát jemu i nám všem. aby se disku
tované myšlenky dostaly a debatovaly ^y co nejsirkomunistickými vzpoura ším okruhu čs. emigrace. Nebylo by účelné repro
mi, v Maďarsku vznikla dukovat zde Exilový zápisník, i když by si to zá
komunistická vláda. Vět važnost tématiky zasluhovala. Dr. Hofírek. zdůraz
ry z okolí vály do země, ňuje nutnost dialogu ve všech rovinách, hermetič
nost vede k politické totalitě a demokraticky vedený
a v prosinci 1920 se ko dialog stimuluje tvůrčí myšlení. Podmínkou takové
munisté v Československu ho dialogu je čestnost na obou stranách a poctivá
pokusili o puč. Měny snaha najít styčný bod.
všech
okolních
států
Politický dialog může probíhat na diplomatické i
rychle se shroutíly, to občanské úrovni, tedy mezi vládami, mezi meziná
organizacemi, církvemi a vládami (např.
prohloubilo sociální krisi. rodními
dialog Vatikánu s Titem), mezi organizacemi a po
Českoslovenští vůdcové se sléze mezi jednotlivci. Dr. Hofírek věnuje jednu stať
pohybovali mezi nebezpe : Exilového zápisníku politickému dialogu mezi Čecho
čími, jež namnoze přesa slováky žijícími mimo ČSSR, dále dialogu meziexilovému a posléze dialogu s lidem v komunistických
(Pokračování na str. 6) zemích.
Obšírná kapitola je věnována analýze článku B.
Úlehly “Co dělat a co nedělat” , který byl uveřej
něn v 7. čiste Textu 71. Je to příklad poučeného a
tolerantního rozboru, konstruktivního kriticismu a
upřímné snahy dobrat se jádra problému.
Svou otevřeností na mne zapůsobilo sdělení, jai£
čs. exil s úžasem sledoval snahy české a slovenské
inteligence v roce 1968 a nebyl s to navázat s tímto
tak dlouho očekávaným hnutím dialog, který by byl
prospěšný pro obě strany.
Hofírkovy snahy a úsilí jak myšlenkově tvůrčí tak
organizační si zasluhují nej vyšší pozornosti.
IP

Exilový zápisník

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
CZENAŘSTVÍ
šM
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Socialisté prvni republiky
(Pokračování se str. 5)
hovaly jejich zkušenost.
Příliš často byli unášeni
událostmi a nedostávali
se k tomu, aby plánovali
na delší budoucnost. Po
litické strany, také nezku
šené, se vhrnuly do náh
le uvolněného veřejného
života, počínaly si sobec
ky a navzájem se sobě
protivily. Byly udržovány
pohromadě jen strachem
z nové ztráty samostatno
sti.
Bývaly i chvíle největší
nejistoty, těžké starosti
skličovaly zasvěcené mu
že. Někdy se i zdálo, že
Československo je stát s
neznámým politickým tě
žištěm, neboť dlouho ne
bylo známo, jaká většina
bude ochotna definitivně
se ujmout vlády, a kdy
většina pro státní nezbyt
nost bude jista. Politické
strany do té míry nahléd
ly svou neschopnost do
hodnout se, že abdikova
ly a povolaly úřednickou
vládu, aby vládla místo
nich. Ta se nemohla opí
ra t o nic jiného než o do
hody, jež strany mezi se
bou dělaly pro jeden tý
den, jeden den. Ve státě
byli Němci, kteří by r a 
ději chtěli patřit k Něm
cům. Představovali té
měř třetinu obyvatelstva
Byla i silná maďarská
menšina, na východě stá
tu byli Rusíni, značně ne

známá politická veličina.
A bylo i bouřlivé a snad
no terorisující socialistic
ké hnutí, neznámo ještě
jak veliké, podle vší
pravděpodobnosti už z
dálky
řízené
sověty.
Vznášela se obava, že
jednoho dne se ukáže, že
neexistuje v ' parlamentě
většina po stát. Stát ješ
tě nebyl vnitřně, psycho
logicky dobudován. V de
mokracii nebylo jiné síly
než politické strany, ale
některé z nich ještě ne
našly svou cestu. To vše
nepůsobilo k tomu, aby
lidé žili bezstarostně.
Tuto vratkou situaci na
dlouho, na celý zbytek
existence první republiky,
rozřešilo rozhodnutí so
ciální demokracie stát se
a zůstat spolehlivou stra
nou, která se bude účast
nit vlády nového státu z
té zásady, že pro cíle
pracující třídy se nej
úspěšněji bojuje za vlády
parlamentní. Za sociální
demokraty promluvil Ru
dolf Bechyně. “Národ,
který nechce sobě vlád
nout, zpečetil svůj osud"
řekl. “Naše přítomnost i
budoucnost je demokra
ticky' parlament. Osud
parlamentu bude u nás
vždy osudem republik...
Kdybychom zůstali v opo
sici. bude mít oposice v
našem parlamentě větši
nu. a tato oposice se sklá

dá z živlů, které jsou v
zásadním odporu proti
státu. Jsme schopni kraj
ních obětí, aby republika
byla udržena a upevně
na.”
Tak sociální demokracie
nikoliv nevědomky, nýbrž
velmi vědomě rozřešila
hlavní politický problém
nového státu, možno snad
i říci, zachránila stát.
Nebo aspoň zachránila
jeho demokracii. Bez to
hoto rozhodnutí hlavních
vůdců sociální demokra
cie bylo by bývalo nutno
hledat spásu v té nebo
oné formě diktatury, čin
vedení sociální demokra
cie byl odvážný. Existo
valo další důležité nezná
mo: jak velká část stra
ny půjde za tímto rozhod
nutím vůdců. Někteří my
slili, že jen menšina, a
na nějakou dobu to byla
pravda. Radikální levice
se odloučila od strany a
co nejdříve založila zá
sadně a za všech okolno
stí oposiční stranu komu
nistickou.
To přivádí na mysl
některé debaty nynější.
Jsou mnozí doma í v exi
lu. kdo na sobě poznali
komunismus jako vláda
brutality a bezpráví a
nesou stopy tobo na duší
i na těle. Odcházejí z
místnosti, v níž se- objeví
socialista nebo marxista
a snadno podezírají kaž

dého, kdo má styky se
socialistou nebo marxi
stou. Slýchali, jak komu
nisté prohlašují, že oni
jsou jediní socialisté a
jediní marxisté, a jak se
zdá, uvéřili tomu. Aniž
by si to uvědomovali,
splňují komunistům jed
no z jejich nejvroucněj
ších přání, potvrzují jim,
co by nemělo být potvr
zeno, že oni jsou jediní
možní socialisté a marxi
sté, že všechno ostatní je
zrada.
Tyto oběti komunismu
mají plné právo na své
city, ačkoli není jasno,
jaká politická koncepce z
toho vychází. Nenávidí
komunismus, ale v jedné
důležité věci s ním stojí
na jedné linii. Byl socia
lismus a byl dokonce i
marxismus už před komu
nismem. V rukou komu
nistů, v rukou Leninových
zbylo z toho jen to, co se
jim zalíbilo. Jak věci ny
ní stojí, komunisté se
obávají odlišných pojetí
socialismu a revisionistiekého marxismu více než
se obávají buržoasie.

za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

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

Telefon: 42-4782
i nebo:

104 Miilers R d., Nth. Altona, V ic. (314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

H LÍD Á N Í D Ě T Í V M ELBO U R N E

i

provádíme po celý den i noc, včetně vikendi), téžjgj
po dobu školních prázdnin nebo dlouhodobt. v ji
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a ^ | |
stálého dozoru. Informujte se.
j§j
IRENA KOPÁČKOVA
|
1a

Beatrice Ave., Surrey H ilis, Vfc. 3127

Telefon: 88-1368

cialismu a marxismu ne
smiřitelné oběti komuni
smu dovolávají se tradice
první republiky. Dovolá
vají se tradice nikde ne
zaznamenané. Když počá
teční chaos pominul a" Če
skoslovensko se objevilo
jako spořádaný stát a
vzbuzovalo větší respekt
než státy okolní, bylo to
založeno na koalici nesocialistú se socialisty. So
ciální demokraté zajisté
byli socialisti a nazývali
se marxisty. někteří z
Za druhé, tyto vůči so- nich byli učení marxisti.

j§

1

Busta Marxova vždy stá
la na jejich sjezdech. A
přece byli to tito česko
slovenští sociální demok
raté. kteří dali státu stá
totvornou většinu. Aby se
udržela demokracie, bylo
třeba pomoci těch sociali
stů. kteří nevěřili, že so
cialismus
nutně musí
zklamat
demokratickou
myšlenku. Kdo by to
chtěl jinak, nemůže se
dovolávat tradice první
republiky. dovolávat se
tradice, jež nebyla, jejíž
opak byl.

Y eškerá POJIŠTĚNÍ odborně pro-redon

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242’
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Osmý člověk
Jaroslav Strnad

Vlak se dal váhavě do pohybu.
Nádražíčko, spustlé. nevzhledné ztratilo v příštích
okamžicích i zbytky tklivých obrysů. Hustě se roz
pršelo už před zastávkou a lilo neustále. Déšť se
sněhem, pravá podzimní plískanice, nehostinná. V
kupé bylo k nesnesení. Na lavicích pro šest sedělo
osm a dvě děti, chlapec a děvče. Pach všech se
mísil v márnicovou směsici. Vzduch se obměňoval
jen dírou v okenní tabuli. Vlastně byl by se obmě
ňoval, ale seděla u ní vetchá dáma. Kusem novin
pečlivě otvor ucpávala. Nikdo se neodvážil prote
stovat. Dáma vypadala migrénovitě. A čerstvý vítr,
zvlášť sychravý, migréně prý nesvědčí.
V druhém koutě u okna seděl děda. Kouřil dýmku.
Tahal, až se mu v tvářích důlky dělaly. Netáhla, jak
by měla. Děda v ní co chvíli šťoural kouskem prutu.
Nevalný úspěch čistících akcí v něm vzbuzoval ne
voli. Brumlal si pod vousy, které obklopovaly jeho
tvář jako roj ^šedočerných včel. Přece se mu však
podařilo mocně zadýmat. Kouř se hromadil u stropu.
Větrání nefungovalo. Zato asi záchranná brzda. Jen
že tu nikdo nepotřeboval. Tu nikdo nevyzkoušel.
Chlapcova maminka nutila Venouškovi chléb s
máslem. “Vem si, Venoušku, nic si nejed, vem si
aspoň kousek!” Venoušek se díval z okna a nereago
val. Chtěl sedět na místě dámy nebo dědy. To
by bylo žůžo. Takhle se zřejmě nudil. Snad vymýš
lel' lotrovinky. Ne snad, jistě. Co chvíli něco spískal.
Vytáhl buržoustovi z náprsní kapsy hodinky a než
se kdo nadál, promáčkl sklo. Jedna ručička zůstala
jako trofej v chlapcových rukou. Zbytek buržoust
za zdvořilého spílání zachránil. Maminka se nehně
vala. Mrzela se, že dítě nejí. “Vem si, Venoušku,

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii

tu máš. nic si nejed. tak aspoň soosto. aby ti ne
bylo zle." Ale chlapec kul plány. Na chléb s máslem
kašlal. Začal dělat na děvčátko komické obličeje.
Holčička se jmenovala Biči. aniž tušila proč. Netuš:!
to ani tatínek, který ji doprovázel. Holčička Bia
se dívala na Venouška. Pro jeho klukovíny neměla
pochopení. Tulila se k tatínkovi. Četl noviny a dcery
si nevšímal. Venoušek kulil strašidelně oči. Posléze
vyplázl jazyk. To se ovšem nemá. Vzápětí přišel
trest. Holčička Biči se rozmáchla a uštědřila ma
poliček. Plesklo to a mamince spadl chléb s máslem
na bohatýrský klín. Na šedý kostým, na sukni. Za
nechal na- ní ošklivou skvrnu. Maminčina nálada se
velmi zhoršila. Málem došlo k občanské šarvátce
mezi maminkou a tatínkem. Mladík, sedící vedle
chlapce, vstoupil mezi strany, chystajíci se k půtce.
Venoušek toho využil. Jal se prolézat čiperně mezi
jeho nohama. Šlapal na boty bujarému muži i jeho
manželce. Dáma s migrénou poznamenala, že skvrna
horkou vodou zmizí. V kupé nastal mír. Mladík se
usadil. Venoušek tak přišel bohužel ^brzo o pouta
vou hru. Mladík se zahloubal do přednášek. Tatí
nek do novin. Upoutala ho zpráva: Otec zardousil
dceru a uprchl. Se všemi podrobnostmi. Maminka
domázla chléb máslem, které zbylo na sukni. Zase
chlapci nabídla. Venoušek nezatoužil po jídle. Kul
nové čertovinky. Nenašel dostatečně přitažlivý ob
jekt. Začal se tedy přehrabovat v matčině tašce.
Vytahoval na sporé světlo různé rodiččiny intimity:
hřeben, rtěnku, zakrvácený kapesník, podväzkovou
sponku, třígrošový román, vlásenky, spodničku. Ta
ho zaujala. Roztáhl ji. Byla děravá. Trapné. “Shocking,” řekl buržoust. Marně se snažil uhodnout z

hodinek čas. Ručička byla už dávno v prachu.
"Shockíng". řekl znovu. Nebylo jasno, zda jeho slo
vo patří třígrošovému románu nebo děrám v ma
minčině prádle. Odvrátil znechuceně hlavu a spojil
roce pod břichem. Díval se. jak venku cedí. A chlístalo vskutku vydatně. Migrénovitá dáma musila
vyměnit noviny v okenní tabuli.
Také maminka se zhrozila. Cpala rychle předměty
zpět do tašky. “Vem si. kruci, chleba nebo ti jednu
vrazím.” horlila. Venoušek uposlechl a nacpal si
celý krajíc najednou do úst. Až se zakuckal a mod
ral. Zachránil ho bujarý muž. Seděl mu po levici a
pravicí ho začal tlouci do zad. Při tom nepřestával
hlaholit k svému protějšku: “ Že nevíte, má milá,
kdy vládl Ludvík osmnáctý?” Manželka na něm
mohla nechat oči. ale zřejmě nevěděla. Milovala
ho. ale přesto nevěděla. Nedorostla jeho moudrosti.
Seděla naproti němu. Neodpovídala. Jen civěla.
Venoušek se po zachránění uklidnil. A bujarý muž
hlaholil nerušeně na celé kupé: “Já od vás, má mi
lá. nepožaduji podrobnosti, jen základní znalosti. Kdy
pak začal boj o investituru? A kdypak skončil? '
Nedostal odnikud odpověď. Kroutil truchlivě hlavou.
Tolik nevzdělanosti! Tolik ignorace! Zadíval se upře
ně na děvčátko a položil celému kupé, snad jen
čičce Biči. snad jen manželce otázku: “Jak se ; -■c
noval poslední Hohenštaufovec?” Ticho se rozho' ;
a mohls je krájet. Osmý člověk začal krájet salámNevěděl jistě, kdy -zahynul Ludvík Jagelonský Moháče. Byl přesto klidný. Krájel salám. Strkal be
do úst a zvolna, důkladně žvýkal. Bujarý mui se
drobátko zachmuřil. “Já od vás, má milá. nepo
žaduji podrobnosti, jen věci základní. Zdalipak ’ «
pamatujete, kdy vládl Ivan Hrozný?”
Vlak supal do kopce. Nemohl utáhnout takový ná
klad. Osmý muž žvýkal trvanlivý salám. Veooalfc**
ví se zachtělo dalších lumpáren. Nevěděl však
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Žorés Medvedev: Případ Lysenko (Columbia Universlly Press, 1963)
Žorés Medvedev: Medvedevova zpráva (St. Martins Press, New Y o rk, 1971)
Žorés a Roy Medvedevovi: Otázka šílenství (Macmillan, Londýn, 1971)

VELKOST Cl TRAGIKA
Peter Medveď

Védec nioti policajtům
Tahle historie vítězství odvahy a solidarity začala vlastně roku 1927. Tehcy
vyšel v moskevské Pravdě úvodník zázračného biologa Trofima Lysenka. Tento
bývalý agronom v něm vysvětlil fascinující teorii: opírala se o Mičurinovu tézi,
žé se biologické je v y, vyvolané vlivem prostředí, v příštích generacích dědí.
Podle Lysenka by tedy musilo být snadné dosáhnout v nejbližší době netuše
ných úspěchů v zemědělství. Podle něho nebylo překážek, proč by plodnost
jižních krajů nemohla vtáhnout rovněž do sněžných pouští vysokého severu,
proč by pšenice a dokonce pomeranče nemohly dozrát v nejodlehlejších a kli
maticky nejméně výhodných oblastech. Ale na leningradském sjezdu pro ge
netiku, selekci, pěstování rostlin a chov zvířectva roku 1929 si Lysenkových ná
zorů ostatní vědci pramálo vším ali. Drželi se klasické teorie o dědičnosti, vybu
dované Mendelem a Morgánem. V Sovětském svazu se —jako v celém světě —
přísahalo na nauku o chromosomech a mutacích. Avšak Lysenkovy teorie se
hodily do krámu Stalinovi, který chtěl právě Sovětský svaz hospodářsky pře
vrátit na ruby. Rád dopřál sluchu Lysenkovým nevědeckým dogmatům. Pro
tože Lysenkovi chyběly experimentální důkazy, sáhl — pod ochranou diktáto
ra — k argumentům ideologickým a označil všechny sovětské vědce, kteří jeho
teorii nepřijali, za "domýšlivé nepřátele lidu".

Kromě jiných odnesl Lvsenkovu zášť přírodově
dec Vavilov, zakladatel a
president zemědělské sek
ce , Sovětské akademie
věd. Roku 1940 byl zatčen
a odsouzen jako člen pra
vicového spiknutí k tre
stu smrti. Nebyl sice po
praven, ale zemřel za
krátko v nemocnici v sa
ratovské věznici. Na jeho
místo nastoupil Lysenko a:
jeho přívrženci a dobré
dvě generace působila
jeho nauka nedozírné ško
dy na zemědělství nejen
Sovětského svazu, ale i
lidových demokracií.
Po smrti Stalina, ale
hlavně Chruščovovým od
halením jeho zločinů, po

hasla trochu Lysenkova
hvězda, ale koneckonců i
Chruščov potřeboval jeho
teorii, aby mohl podepřít
svůj plán zúrodnit neplod
né pláně Kazachstanu.
Chruščovův pád znamenal
definitivně pád Trofima
Lysenka.
To je v krátku obsah
první knihy, kterou n a
psal sovětský biochemik,
Žorés Medvedev. Sovět
ská akademie věd jeho
studii doporučila k vydá
ní, ale přesto nevyšla.
Kolovala jako publikace
“samizdatu” po celém
Sovětském svazu a dva
exempláře se dostaly ta
ké na západ. Medvedev.
aby zabránil otištění v

kých. Holčička Bicí se na něj škodolibě šklebila.
Mladý muž četl právě o Kantově kategorickém im
perativu. Buržoust nad hodinkami dumal, jaké má
vlak zpoždění. Ale ručička chyběla beze zbytku. “Bicinko, nechej toho,” zanapomínal tatínek. V novinách
došel na poslední stránku. Věděl, že sport je kázeň,
vždyť sbíral houby. Proto opakoval: “Bud’ hodná,
Bicinko, ať tě nepraštím.” Venoušek, dosud pod vli
vem rdoušení, sekal dobrotu. Buržoust nahlédl, že
hledá ztracený čas. I zvolal: “Kdo mi ty hodinky
spraví?” A maminka pravila: “Chceš, Venoušku.
eště chleba? Jen si řekni.” Dáma u okna dala do
otvoru nové noviny, mokrotu hodila na zem. Vyndala
z piksličky tabletku proti bolestem. Zvrátila hlavu
jako husa a polykala. Tabletce proti bolestem se ně
jak do temného žaludku k šípkovému čaji a sucha
rům nechtělo. Přilípla se poslední silou na pravou
mandli. Dáma pochrchlávala. Osmý člověk vytáhl
lahvičku s kořalkou. Podal ji dávící se dámě. Moc
ně si přihnula. Vytryskly jí slzy. Bujarý muž jí
vzal^ dvorně lahvičku z ruky a vrátil ji osmému
člověku. Při tom zářil štěstím. Vykřikoval: “Kdy
vymřeli Přemyslovci? Povězte mi, má milá, něco o
Pipinu Krátkém. Zdalipak víte, jak zahynul bavor
ský král Ludvík druhý?” Tabletka konečně sklouz
la dolů. Dáma poděkovala mdlým úsměvem všem
za pomoc. Bujarý- muž spokojeně dotvrdil: “Jakpak
to bylo s dělením Polska?” Jeho žena neodpovídala.
Hleděla na něj s němým obdivem. Osmý člověk
nehnul ani brvou. Krájel salám a žvýkal vydatně.
Vlak se šplhal do vrchu čím dál pomaleji. Až se
zastavil. Venku lilo jako z konve. Dráteníci padali.
Kupé \ stálo uprostřed deště, uprostřed polí. Rovi
na bez vyvýšenín, bez vzruchu. Ani hruška, ani
jabloň v širém poli. Ani kůl v plotě, samota. Jen
hnědá pláň: oranice promáčená, kalužky blátivé
vody, mdle zelenavé cévy mezí.

ruském exilovém časopi
se, udělil copyright ame
rické universitě, což ni
jak neodporovalo sovět
skému právu.
Ale Lysenko měl pořád
dost přátel a těm se po
dařilo intrikami dosáh
nout, že Žorés (vlastně
Jaures - podle známého
zavražděného
francouz
ského levicového politika)
Medvedev byl zbaven
svého místa v Ústavu lé
kařské radiologie. Po
marných pokusech pře
mluvit ho, aby se dobro
volně odebral do psychiat
rického ošetřování, byl
Medvedev rok poté nási
lím převezen' do ústavu
pro choromyslné v Kalu

že. Tam zůstal plné tři
týdny, do 17. června 1970.
Po celý ten čas mobili
zovaly úřady všechny
významné, ale prodajné
psychiatry a donutily je
padělat dobrozdání, ospravedlňující
isolaci
vědce v blázinci.
Proti tomuto, v zemi
dělníků a rolníků tak po
pulárnímu opatření, není
obrany. V ústavech pro
choromyslné je dnes za
podobných okolností konfinováno na dvě stě so
větských občanů. Jenže
Žorés Medvedev měl jed
nak velmi dobrou pověst
v zemi samé - vědecké
kruhy si ho vážily jako
na slovo vzatého odborní
ka - jednak byl dobře
známý i za hranicemi. J e 
ho případ vzbudil na zá
padě nečekanou odezvu.
Protesty proti jeho “zat
čení” docházely sovět
ským úřadům ve stovkách
a vláda, obávajíc se skan
dálu a hlavně toho, jak
by reagovali západní bi
ologové na psychiatric
kém kongresu v Mexiku,
musila Medvedeva z psy
chiatrické kliniky. v Ka
luže propustit.
Zážitky v Kaluže a boj
o prupuštění popsal žo
rés Medvedev se svým

Dědovi u okna se podařilo dýmku rozdmychat.
Bručel, uchichtával se dobromyslně. Vedl dialog s
fajfkou. Chuchvalci kouře debatovala s dědou. Bur
žoust tichý dialog nevraživě pozoroval. Byl by se
rád do něho vmísil, byl by ho rád přerušil. Děda
odhodil zahnojený proutek tak, že spadl na bělostné,
nadýchané fižátko manželky. Otřásla se. Uvázlé smít
ko shodila drobným, štítivým pohybem. Bujarý muž
zahalekal: “Jak se jmenoval osmý president Spoje
ných států severoamerických?”
Vlak stál. Nikdo nevěděl proč. A o Martinu van
Burenovi měl ponětí jen bujarý muž. Kolem v dešti
bylo ticho. Ani v kupé. nikdo nepromluvil. Dialog
dýmky s dědou skončil. Holčička Biči se šklebila na
Venouška. Sněhové kapky dopadaly vytrvale na okno.
Dáma s migrénou těsnila díru v okenní tabulce.
Měla zamhouřené oči a tvářila se vysvobozené. Tab
letka pomohla. Maminka uvažovala, má-li namazat
ještě jeden krajíc. Mladý muž nervózně převracel
listy, ale nemohl nalézt, co pozapomněl. Osmý člo
věk se zvedl. Sklapl nůž. Zastrčil jej do kapsy, sa
lám do druhé, k lahvičce s kořalkou. Vyšel z kupé,
aniž řekl, kam jde. Chlapce porazil na buržoustovo
břicho. Manželku kopl- do kotníku. Zasykla a stáhla
nohy pod lavicí. Bujarý pán -za ním hodil: “Kdy
vládli Rurikovci?” Jinak odchod neznámého člově
ka nevzbudil valnou pozornost.
Nepřetržitě, pršelo. Vlak trčel v polích a nehýbal
se. Nikomu to nevadilo. Aspoň ne natolik, aby pocí
til nepokoj. Nebo zvědavost. Mladík se odtrhl od
Kantova imperativu a zavřel s povzdechem dveře.
Holčička Biči pohlédla z okna. Vykřikla: “Jé, po
di vejté!”
Tatínek přestal zkoumat příčiny úpadku kopane.
Vyhověl dceřině výzvě. Po oraništi kráčel osmý člo
věk. šel přes meze. Bláto mu stříkalo na kalhoty.
Déšť se mu sypal na ramena a na záda kabátu.

Svet môj — ten uzavretý —
úzkosť jeho spolu-viator,
tú Hamletovu starú piseň nôti
divoký vietor.
List v mraze — duša,
utkaná z krehkého lyka.

Otázka, "Čo bude?",
dych zadúša. ,
V nej veľkosť i tragika.
V eľkosť i tragika . . .
A medzi nimi voľba
slobodná v lone drieme . . . .
— Zaplačem v dileme,
slza očistná úzkosť zaleje . . .
Cez všetky riziká
lúč jara-nádeje
mrazom preniká,
ako keď sa prst obnovenia
hriešnika
dotýka.

bratrem Rovem, vynika
jícím historikem, v knížce
Otázka šílenstvu. Je to
otřesný report hlavně pro
to. že nezačíná didaktic
kým poučováním o způso
bu. jakým se sovětské úřady zbavují prostřednic
tvím psychiatrických ústavů svých politických
odpůrců.

rés Medvedev musí být
schizofrenik, protože jed
nou částí své osobnosti je
biolog, který však druhou
částí svého já píše poli
tické traktáty.
Chronologicky se vyprá
ví, jak se místní úředníci
v Obninsku, městečku,
známém jenom jako síd
lo Medvedevova ústavu,
Vypráví se v něm pro snažili přemluvit Žorése,
stě, co se žorésovi stalo, aby se dal dobrovolně
jako živoucí příklad prob ' prohlédnout lékaři a když
lému spíše než jako do Jejich úsilí bylo marné,
kumentární . román. Při; jjak ho vylákali pod zátomto pozoruhodném utká Iminkou, že jde o jeho syní mezi vědcem a komu jna, do místní kliniky,
nistickými úřady tvrdil [odkud ho násilím odvezli
úřední psychiatr, že Žo »(Pokračování na str. 8)
Máčel mu vlasy. Osmý člověk šel po- hnědi, sám hně
dý. Stále více se vzdaloval od vlaku. Stále více od
kupé, od Venouška, od buržousta. Dáma bez migré
ny uvolnila díru v okně a zavolala do deště: “Kam
dete? Dyť prší!” Pak zase díru ucpala čerstvou
dávkou novin. Její zásoba se zdála nevyčerpatelná.
Buržoust pohlédl na hodinky a poznamenal: “Ujede
mu vlak.” Bujarý muž se podivil: “Proč odchází,
vždyť tu není zastávka?” Jeho manželka doplnila:
“A.-kam de?” Měla velmi příjemný hlas, altový s
měděným timbrem. Mladík se do něho zálibně za
poslouchal. Všiml si, že manželka je docela pěkná.
Děda zabafal a řekl: “Tu nejni vůbec žádná ves.
tu ve vokolí.” “Thalatta, thalatta.” huhlal bujarý
muž. Vzpomněl si na řeckou anabasi. “Kdy padla
Kazaň do rukou bolševiků?” optal se. Venoušek po
žadoval chléb s máslem. “Dej teď pokoj!” odbyia
ho maminka a projevila obavy: “Aby to tak byl
zločinec, kerej utíká před policii.” “Jednej tak, aby
se zásady tvého jednání mohly stát obecným záko
nem,” zarecitoval mladík z přednášek. “Jé, jak mu
to bláto stříká na kaťata,” upozornila holčička Bicí.
“Ba ne, na zločince nevypadá. Měl modré oči, ’
vytrhla se ze snění paní bez migrény. Vyndala z
otvoru noviny a volala otvorem: “Vraťte se, 'vraťte
se! Ujedeme vám!” Potom se znovu zasnila. Otvo
rem padlo na její suchou ruku pár kapek. Děda se
dostal do nesnází. Dýmka- přestala táhnout. “Von se
jistě rozmočí, než dojde pod ňákou střechu,”- řekl.
Hledal na zemi odhozený proutek. Postřehl, že man
želka má docela obstojná lýtka. Jakoby náhodou
se jich dotkl.
Osmý člověk šel plískanicí. Déšť ho brzo pohltil.
Mlha ho pojala v sebe. Vlak se zanedlouho "rozjel.
“Měl šedivé oči, ne modré.” řekla dáma bez migré
ny. Posledními novinami ucpala díru v okenní ta
bulce. Kapénky deště pomalu usychaly na svraštělé
ruce jako slzy.
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Chcete se v příjemném prostředí
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás připraveno v nové české restauraci
ZLATÁ

PRAHA

235 Oxford St.ř Darlinghurst — Sydney

Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Vaša lekáreň: FORDOVA L E K Á R E Ň

Mikuláš Ford, Ph. Mr. (Praha),
Ph. C., M. P. S. (Sydney)
Lieky, francovka, kozmetické a fotografické
potreby. — Zasielame lieky do cudziny.
FO RD'S PH ARM ACY
133 M arrickville R d., M arrickville

Telefon (Sydney): 56- 6956
P OHR A NI ČNi

(Pokračovaní se str. 3)
blížilo k západonémecké
hranici, objevila se nad
ním vojenská stíhačka
MIG-15, která na něho
zahájila palbu. Bezak
proto změnil směr letou
nu, zdánlivě se vracel,
ale přitom využil chvíle,
kdy se stíhačka otáčela,
vlétl do oblak a po dva
ceti minutách unikl svým
pronásledovatelům.
Le
tadlo pak přistálo bezpeč
ně v Norimberku, kde ce
lá rodina požádala o po
skytnutí politického azy

RUCH
lu. Bezák prohlásil novi
nářům. že neopustil svou
vlast, z hmotných, ale vý
hradně z politických dů
vodů. f i á l . že každý, kdo
nesouhlasí s režimem, je
v ctoessím Českosloven
sku pronásledován nebo
a-sis y~i'. ŕ .—
itra tt.?-* a tt

Drahý den po přistání
v Xonmbes&u uvítala
Bezákovu nodřne aabíQka
německého týdenáta Spie
gel. že zaplatí za podrob
ný pcpís jjejšeb úseku z
Československa
shjšowi
částko 10.099 marek. Be
zák prý Babídfaj přijaL

Jak jdou léta
Ja rk a Víčková

Probíráme-li se kalendářem, zjšfígem e. že i le 
tošního roku si musíme připomeiwíá četná výxoč:
áť již narození či úmrtí. těch. které pokládán* za
‘základní pilíře naší vzdělanosti, naší literatury a zsašeho umění.
... 125. výročí narození Otakara Hostinského připadá,
na 2. ledna. O. Hostinský, profesor e s te S y t a praž
ské universitě, uložil své estetické názory do třech
německých knih. Kromě toho napsal moot» nesprav
o výtvarném a slovesném umění, ale zvláště stsaácval a oceňoval českou hudbu 16. století- iiůtwoe pí
seň a propagoval veliké umění B. Smetany. V tědtes
studiích o české hudbě je jeho hlavní význam.
Současník Klicperův. František Tnaináý. se na
rodil 2. ledna 1792 v Poděbradech. Jebe poesie byla
za jeho života uveřejňována pouze v časopisech a
svědčí o kultivovanosti a snaze vyrovnat se dobově
oblíbenému typu básnetví. Zvláštní význam pro ději
ny českého dramatu má jeho osudová tragedie Ange
lina, neboť je jedním z prvních obrozeneckých poku
sů o drama. Roku 1871 napsal kritiku této tragedie
František Palacký.
Vyšinutí člověka z normálního života v první svě
tové válce bylo nejen vnější, ale i duševní. Poznánv
byly stavy podvědomí, které se objevují ve snu. v
horečkách a v duševních rozrušeních. U nás sledo
val ve válečných prózách "Lítíce'’ Richard Weiner.
písecký rodák, podvědomí představy vojáka, ktere
uvolnila hrůza, napětí nebo únava. 3. ledna bylo 35.
výročí úmrtí tohoto spisovatele, dvojnásobného inže
nýra chemie, který se věnoval novinarstvi a spi
sovatelské dráze. Velmi přístupně nám tohoto
složitého člověka zpodobnil K. Sezima v Maskách a
modelech.
I když nesouhlasíme s politickým profilem Ivana
Olbrachta, jenž by se dožil 6. ledna devadesáti let.
nelze jej opomenout jako významného spisovatele.
Jeho romány těží z velmi různých prostředí. V nej
známějším z nich oslavil Podkarpatskou Rus (Niko
la Šuhaj loupežník). Za války upravil několik star
ších literárních děl pro mládež (Biblické pří
běhy, Ze starých letopisů).
(Pokračování na straně 9)

Vědec proti policajtům
(Pokračování se str. 7)
do Kalugy. Za tímto pří
kazem stála ovšem Mo
skva, kde vlivní partajníci a Lysenkovi pří
vrženci číhali na příleži
tost, jak vyřídit nepoho
dlného vědce, který se
odvážil odhalit pitomost
Lysenkových' idejí.
Medvedev měl štěstí, že
měl mnoho přátel a ob
divovatelů jak v Sovět
ském svazu, tak i v za
hraničí. Měl štěstí, že za
ním stál jeho bratr Roy,
který hned po Žorésově
únosu rozhýbal nebe a
zemi a podnítil takovou
vlnu protestů, že přemoh
la i ' záští nepřátel i zatvrzelost prostituujících se
psychiatristů.
Formou téměř deníko
vou vypráví Žorés o své
ponižující isolaci a den za
dnem jeho bratr o zá
chranné akci; nevášnivě,
bez záští, tu a tam s
jemnou ironií zaznamená
vají pouhá fakta a tato
ZLATNÍK ♦
HODINAŘ •
ŠTEVEN VARDY
George St.
Sydney
(praši Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
špeTiů. hodinek atd.
Opravy se zárukou.
M iřfáae česky

strohost, prostá vší váš
ně je příznačná i pro tře 
tí Medvedevovu studii,
takzvanou Medvedevovu
zprávu, která vyšla samozřejmě také pouze v
samizdatu - o něco dříve
než Otázka šílenství. Ob
sahuje několik případů so
větských vědců, kterým
úřady zabránily zúčastnit
se mezinárodních konfe
rencí, ačkoliv by jejich
přítomnost beze sporu
obohatila jejich kvalifika
ci a tím i sovětské vědec
ké bádání. Medvedev do
chází k závěru, že sovět
ská věda je zaostalá, pro
tože jí chybějí informace
ze zahraničí a protože so
větští vědci jsou uvězně
ni v hranicích své země,
pokud nejsou dokonce v
ústavech pro choromyslné.
(Nejotevřeněji vyjádřil
tento názor Medvedevův
přítel Alexander Solženicyn: “Je na čase pocho
pit, že věznění zdravých
osob v blázincích, proto
že myslí podle svého, je
duchovní vraždou. Tyto
zločiny nebudou zapome
nuty právě tak, jako ne
budou zapomenuty plyno
vé komory, a všichni,
kteří v nich měli prsty,
budou pro všechny časy
odsouzeni, za svého živo
ta i po smrti, bez milo
srdenství promlčení.’’
J. S.

Tešefee: §1-8573

POTŘEBUJETE
RYCHLE OPRAVIT
AUTO 3
opraný í gscežěŽB m c
: jÁridfcjt
Bez

t

Přenosný televizor
THORN
od $ 159.- a. t. i.
a všechno
eiektroíech. zboží

Qsša&zÉcfc

SPECIALISTA VW S
PRAXI V NĚMECKU
A ŠVÝCARSKU
večer) teL 665-5156
Volejte (po 5.36 hod.

Přijmeme

DtSCOUNT HOUSE
241A Oxford Street
BOXDI JONCTION
(proti kinu Metro)
TeL 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

HOSPODYNI

do domu v Double
Bay. Nabízíme samost,
pokqj; s vlastní kou
pelnou a TV. K dispo
zici plav. basén. Velmi
vysoká mzda. Jsou
třeba reference a znát
trochu angl. nebo ma
ďarský. Tel. (Sydney)
36-5937.

Potřebujete V IC PEN ĚZ

nebo lepší práci? Navště
vujte večer, kursy ŠKOLY
POHOSTINSTVÍ, na níž
vyučují odborníci číšnictví, míchání koktailů, ku
chyň. práce. CATERMAN
- Suite 5, lst. FL, 246
William St., Kings Cross.
Telefon: 31-8766, 31-4187
Sydney

10. 1. 1972

|

Z V Ě R O LÉ K A Ř

§

M VDr. Ivo V. Slezáček

B
býv. odb. asistent VŠZ v Brně
S
specialisován na nemoci malých
§
domácích zvířat
j>2 Penrith Veterinary Hospital,
| Penrith, NSW. 2750
j? Telefon 25-494, večer 24-796
(í

Navštivte nově otevřenou
českou restauraci
CO N TIN EN TAL "G O U R M E T "
R ESTA U RA 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
Přijďte určitě, budete spokojeni!
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotrých

QANTAS
G RATU LACE
kpt. Ritchie a zaměstnancům QANTAS-u !

ZDRAVÍ
VÁS
C. K. URBAN
majitel a gen.
ředitel
URBAN TRAVEL
SERVICE
302 Pitt St.
Sydney
Tel. 26-2985

DOSUD NIKDY
si nemohli lidé z Austrálie dovolit a užít za tak
PŘIMĚŘENOU částku cestu na dovolenou v
Evropě jako NYNÍ při samostatných návštěvách,
použijí-li letenek zavedených právě QANTAS-em.
VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI — OBJEDNEJTE SI
LET NYNÍ a zajistěte si dobré místo při
PRAVIDELNÝCH letech' do Evropy. Zpáteční letenka od $ 618.60.
Uvádíme některé hlavní lety:
do Frankfurtu neb Vídně a zpět
S 697.90
do Beirutu neb Tel Avivu a zpět
S 618.60
do Atén a zpět
S 646.40
do Londýna a zpět
S 700.00
do Říma a zpět
S 682.90
Cenu a podrobnosti letu do kterýchkoli jiných
míst v Evropě sdělíme na požádání obratem.
Tyto INDIVIDUÁLNÍ letenky jsou v platnosti od
1. února 1972 — zpáteční cesta minimálně za 45
dní a maximálně za 120 dní — a platí stále s
výjimkou května, června a července ze Sydney
a srpna, září a října z Evropy a Stř. východu.
Za malý příplatek můžete však použít 'těchto
•zlevněných letů i v jmenovaných výjimečných
měsících a můžete let přerušit při cestě tam nebo
zpět. VYŽÁDEJTE SI PODROBNOSTI. Naše
kancelář je dobře známá pro svou ochotu a kvalitu
služby. Mluvíme česky. Při jednání s námi se
cítíte jako doma a přitom jednáte s plně
akreditovanou a dávno dobře zavedenou kanceláří.
Zavolejte nás nebo i stačí vyžádat si podrobnější
informace tím. že nám zašlete svoji adresu a
tento kupón:
KUPÓN
URBAN T R A V E L S E R V IC E
302 Pitt St., Sydney, 2000
Telefon: 26-2985

10. 1 . 1972

HLAS

Manželé F. B. Dvořáčkovi
z Prahranu, Vic.
s radostí oznamují zasnoubení
■ své starší dcery
A LŽBĚTY
s p. V LA D IM ÍR EM K EM KO U ,

mladším synem pí. Kemkové a
zesnulého p. G. Kemky z Československa
Melbourne, leden 1972

P Ř Á T E L É
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DOM OVA
H LED A JÍ

Františka Ševčíka z Březové u Uher. Hradiště
(hledá bratr), Milana Sobotu, 391etého z Horní Bří
zy, který přijel do Austr. po roce 1948 a Ivana Saltmana s manželkou Irenou, kteří přijeli po srpnu 1963
do Austrálie.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim,' kdo
»e na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
tes děl ujeme jeho adresu tazateli.
HD

V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás dne 30. prosince 1971 navždy
opustila na následky úrazu při havárii auta
naše drahá manželka a maminka
pí. AN IN KA MITÁŠOVÁ
ve věku 24 roků
.
Zdeněk Mitáš se synem Davídkem
37 Freebough St.,
Mount Beauty, V ic.

m m m iím im iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii^
Chcete cestovat?

Jak jdou léta
(Pokračování se strany 8)
Před 25 léty — 14. ledna — zemřel v Praze Otmar
Vaňorný, jeden z našich nejlepších překladatelů
klasických děl řeckých a latinských. Jako překlada
tel s rozsáhlými znalostmi filologickými a archeolo
gickými vycházel ze zásad svého učitele prof. J.
Krále a velké antické básně psané hexametrem pře
kládal přízvučně. Jeho dílo velmi kladně hodnotil
F. X. šalda v šaldově zápisníku v článku česká
Aeneis a český klasicism.
Zabývajíce se dobou “temna” , setkáme se velmi
často se jménem Viléma Slavaty z Chlumu a Košumbérka, jenž zemřel v osmdesáti letech dne 19. ledna
1652 ve Vídni. Byl vysokým zemským úředníkem ve
službách habsburských králů a historickým spi
sovatelem. Je autorem Pamětí z let 1608 až 1619,
cenného svědectví přímého účastníka zaznamenaných
událostí. Od roku 1637 psal rozsáhlé historické dílo.
jež navazovalo na Hájkovu kroniku, a jež mělo být
polemikou s pamětním spisem českého exulanta
Jindřicha Matyáše Turna o ' právu českých stavu
volit krále. Toto dílo zůstalo jen v rukopise.
Jsem z generace, již dílo Fráni Šrámka okouzlo
valo, a , proto nemohu nevzpomenout, že by se tento
básník mládí dožil 19. ledna již pětadevadesáti let.
Fráňa Šrámek, rodák sobotecký, přinesl do naši
literatury nový thematický obsah, přinesl vňíalismiss
a sensualismus. Vitalismus ohlašovala již sbírka ‘‘Ži
vota bído — přec tě mám rád” , šrámkúv Splav na
šel důvěrný vztah i k těm nejprostějším životním
projevům. Lyrismus a sensualismus Šrámkúv. jeboz
nejvlastnějším thematem je mládí, proniká i jeho
dramata o prózu. Mládí oslavil ve hrách “Léto”
a “Červen” a loučí se s ním a jeho smvostí v "Mě
síci nad řekou” , ve hře, k níž inspirovaly básníka
vzpomínky na studium na píseckém gymnasiu; tato
hra byla později zfilmována. V Šrámkové próze se
sráží barvitý a dvojí svět mládí, “červené mňování"
— skutečnost a “stříbrný vítr” — sny. “Stříbrný
vítr” , autobiografická vzpomínka na písecká stodía.
je studentský román zrazovaného mládí. Později
byl tento román zdramatisován i zfilmován. V romá
ně “Tělo” sleduje autor, jak na sebe působí navzá
jem muž a žena; muž představuje - kázeň a rozum
žena zastupuje oblast citovou a smyslovou. Poslední
román “Past” vypravuje o lidech chycených pastí
osudu. Metoda šrámkových románů je impresioni
stická a jeho díla připomínají plátna ímpresíomstú.
Na Šrámkovu báseň “Raport” složil Jaroslav Jere
miáš melodrama a Emil Axman sborovou skladbu.
Všeslovanské myšlenky hlásal u nás Jan KoDár.
nadšený panslavista. 24. ledna vzpomeneme již 12®.
výročí jeho úmrtí. Zemřel ve Vídní (kde byl profe
sorem slovanské archeologie) a teprve na počátku
20. století byly jeho pozůstatky převezeny do Prahy.
Narodil se 29. července 1793 v Mošovicích na Sloven
sku. V létech 1817-19 studoval theologii v Jeně, kde
byl přiveden k slovanskému uvědomění. Velký vliv
na něho měla jeho láska k Bedřišce Schmidtové.
dceři pastorově, s níž se však oženil až po šestnácti
létech (1835), když byl evangelickým kazatelem v
Pešti. Motivy milostné (láska k Míně) převládají v
znělkách a časoměrných elegiích, láska k ní jej
inspirovala k napsání mohutného eposu Slávy dcera,
jenž má pět zpěvů (I. Sála, II. Labe, Rýn, Vltava.
III. Dunaj, IV. Lethe, V. Acheron) a přes 600 znělek.
Slávy dcera byla nadšeně přijata nejen u nás. ale
i u všech Slovanů, posilujíc ucelenou soustavu myš
lenky všeslovanské a vlastenecké. Jihoslované. se
přizpůsobili kollárovské vzájemnosti tzv. ilyrismem.
Je to literární spojení srbochorvatských dialektů v
nynější srbochorvátsky jazyk, o což hlavní zásluhu
měl Chorvát Ludevít Gaj a Slovinec Stanko Vraz.
Kromě činnosti básnické zabíral se Jan Kollár i
činností naukovou (O literárnej vzájemnosti mezi
kmeny slávskými), sběratelskou (Národnie zpievanky) a theologickou (Kázně a řeči). Jeho Paměti jsou
důležité pro studium jeho životopisu a pro poznání
současných poměrů.
A. V. Šmilovský (nar. 24. 1. 1837), středoškolský
profesor v Klatovech, později okresní školní inspek
tor v Litomyšli, náleží sice věkem i svými počátky

MALTA TRAVEL SERVICE
167 Russell St., Melbourne, Vic. 3000

tel. 663-1021. 663-1022,
po hod. 53-7073. 347-6428
obstará vše potřebné k cestě do Evropy
či kamkoli ve světě — spolehlivě a
výhodně — letadlem nebo lodí.
Vyžádejte si nejvýhodnější rozpočet.
Miuvíme česky a slovensky.
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TÝM

VODNÍHO

POLA,

který měl podniknout v únoru tr. sérii zápasů v
hlavních australských městech, nepřijede. Důvody
odřeknutí nebyl australským sportovcům sděleny.
— Zásluhou našeho exulanta, bývalého čs. repre
zentanta a hráče pražské Sparty Petra Hejmy, i
jeho brněnského spoluhráče Láďi Potsche, stalo se
mužstvo Duesseldorfer EG hokejovým mistrem NSR
pro sezónu 1971-72. Petr Hejma, který je bezpochyby
nejlepším hráčem v NSR, je i nejlepším střelcem
svého nového klubu. Po posledním zápase Duesseldorfer EG — Krefeld (4 : 2), kdy už bylo jasné, že
Dnesseldorf je mistrem, odnášeli fandové Hejmu z
kluziště na ramenou a stadión burácel “Hejma,
Hejma. Hejma” .

'»ľiiiililS iliir
LETOVISKO

“ŠUMAVA”

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na

Oznamujeme všem přátelům a známým, že
teprve v minulém měsíci bylo nalezeno letadlo,
které se zřítilo v horské krajině 29. května m. r.
při letu z Geelongu do Wagga v NSW. Mezi čtyř
mi cestujícím i, kteří při havarii zahynuli, byl i
náš drahý přítel, 42letý čs. uprchlík
p. ANTONÍN ŠM ERDA.
Jeho pohřeb se konal za velké účasti smutečních
hostí dne 20. prosince 1971 z katolického kostela
v Bostock Ave. v Geelongu na hřbitov v Západ
ním Geelongu. Jménem všech přátel se rozloučil
se zesnulým p. L. Uldrich. Prosíme, vzpomínejte
s námi.
Přátelé z Geelongu

M EZINÁRODNÍ TU R N A J V KOPANÉ bude zahá
jen koncem ledna tr. v Sydney a Melbourne. Turna
je se zúčastní vedle domácích mužstev i přední bra
zilský tým Cruziero Sport Club (který byl 16krát
mistrem I. brazilské ligy) a dále Slovan Bratislava.
Pořad zápasů bude oznámen později.

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

SILV EST R O V SK Á ZÁ
BAVA,
kterou pořádal

Československý klub v
Queenslandu poprvé “na
svém vlastním gruntě” novém Národním domě v
Brisbane, se mimořádně
vydařila. .
M. K.

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 30. ledna 1971

Začátek vé 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
: K. disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

k družině Májové, ale později své práce psal v du
chu školy národní a uveřejňoval je v Osvětě. Ve
svých prózách se často vracel k maloměstskému
prostředí a k svérázným starcům mudrcům (Kmotr
Rozumec), maje na mysli výchovný cíl. Románem Za
ranních červánků vylíčil pobyt Dobrovského v Chu
denicích r. 1828 a počátek národního obrození a jeho
dvojí proud, osvícenský a lidový, přičemž oslavil
životaschopné síly skryté v národě.
Na vyšehradském hřbitově, v hrobě u zdi, poblíž
hrobu Jana Nerudy, odpočívá Božena Němcová, od
jejíhož úmrtí uplyne 21. ledna již stodeset let. B.
Němcová spojila v naší literatuře dvě básnické ge
nerace — slovanství Kollárovo s folkloristickým
zájmem školy čelakovského. S mladší generací má
společné kritické česství. Od tylovského deklamačního vlastenectví se dostala přes folklor k vesnické
povídce, kde podávala zprvu romantické náměty v
realistickém rámci. V pozdějších skladbách roman
tismu ubývá, sílí smysl, pro skutečný život a ozývá
se sociální tendence. Němcová se dostala k široké
skladbě románové, ale je první povídkářka českých
a slovenských hor. Na' jejím díle se učily příští ge
nerace spisovatelské. Trvalý zájem čtenářů svěd
čí o tom, že její řeč dodnes nezestárla a že její po
vídky jsou stále milé a svěží. Kdo z nás by neznal
její “Babičku” , jež inspirovala k ilustracím Adolfa
Kašpara a Václava Špálu, sochaře Gutfreunda k vy
tvoření krásného sousoší, jež je umístěno v ratibořickém údolí; byla námětem i ke Kovařicově opeře
“Na Starém bělidle” .

Malý oznamovatel
F IL A T E L IS T A ,

který sbírá především
britské
kolonie, hledá
partnera k ' výměně zná
mek. Jako protihodnotu
za známky může též po
sílat knihy, gram. desky,
pohlednice
atd.
Bude
event. vděčen za zpro
středkování výměny s fi
latelistou jiné národnosti.
Může psát též angl, nebo
německy. Adresa:
Ing. Jiří Kasálek.
Svatopluka Čecha 458.
Gottwaldov - Zlín.
Czechoslovakia.

(původem z Morav, g
Ostravy - v Austrálii^
60 roků)
o
nabízí krajanům
Ú
~
i1
z Československa
J
kvalitní hodiny,
hodinky a budíky
jakož i
všechny opravy
ZA SPECIELNÍ
LEVNÉ CENY
Přesvědčte se!

m m -;
BYTY
PRO SVOBODNÉ

ČECH 31

nižší postavy, nekuřák,
hledá dívku k vážné
mu seznámení. Přimě
řená inteligence pod
mínkou. Pište z které
koli části světa na.
Jaroslav Novák, Gene-'
ral Delivery, Smith
River, California, .
USA.
23/166,

inf.,

hezkého

vzhledu, úplně sama, hle
dá seznámení s charak
terním inteligentním mu
žem čecké
národnosti,
žem české národnosti,
nebo vrátím - 5. kontinent”

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

Tel. (po 6. hod. več.;\
41-4088

LÉKÁRNA
MARKOV'S

Pharmacy
144 Elgin St. '
CARLTON, Vic. 3053
Telefon: 347-2505
Mluvíme česky
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10. 1. 1972
N E P E L A ROSEDM É M ISTREM ČSR

Karel

Janovský

'V jubilejní anketě vítězí Eddy Mercks a Shane Gouldová

SPO R TO V CI RO KU 1971
Předolympijský rok byl bohatý na velké meziná rodní sportovní podniky, které byly v mnoha discipli
nách generálkami na boje o medaile na OH v Mnichově. Přesto i tentokrát sportovcem roku 1971 není
nikdo z tzv. amatérů, ale profesionálů. Z ankety stuttgartské "Mezinárodní sportovní korespondence",
které se zúčastnili sportovní novináři 29 států, vyšel tentokrát vítězně — stejně jako v r. 1969 — pro
fesionální cyklistický mistr světa a vítěz "Tour de Fran ce", Belgičan Eddy Mercks, který dostal 84
bodů.
2. Juha Väätäinen (Finsko — na mistrovství Evropy vyhrál 5.000 m a 10.000 m)
62 bodů,
3. Mark Spitz (USA — světový rekordman v pla vání)
50 bodů,
4'. V . Alexejev (SSSR — světový rekordman a mistr světa ve vzpírání)
46 bodů,
5. Pat Matzdorf (USA — výkonem 2,29 m vytvořil světový rekordve skoku vysokém)
31 bodů,
6. Jackie Stewart (Skotsko — automobilový mistr světa)
30 bodů,
7 . Joe Frazier (USA — rohovnický mistr světa všech vah)
29 bodů,
8. Trevino (USA — golf)
11 bodů,
9. -10. Borcov (SSSR — mistr Evropý v běhu na 100 m a 200 m)
a John Newcombe (Austrálie — tenista)
00 5 bodech.

Sportovní kuriozita. O prvních mistrech ČSR pro
rok 1972 se rozhodlo -už ve třetím prosincovém ví
kendu roku 1971. V Karvinné probíhalo mistrovství
ČSR v krasobruslení a tanci na ledě, jehož nejkvalit
nější částí byla soutěž mužů, kterou vyhrál podle
očekávání trojnásobný mistr Evropy a mistr světa
201etý Ondrej Nepela z Bratislavy. Měl opět perfekt
ní povinné cviky a svou volnou harmonicky nabitou
jízdou s obtížnými prvky jasně naznačil, že se na
OH v Sapporo důkladně připravoval. Pořadí: 1. Ne
pela 7/1906,2; 2. Pazdírek 17/1783,6; 3. Žídek 19/1766,8.
Tři ze čtyř titulů mistrů republiky putovaly z Kar
vinné do Bratislavy. Kromě Nepely proslavila slo
venský krasobruslařský sport i Liana Dráhová, kte
rá vyhrála soutěž žen (porazila obhájkyni titulu
Ludmilu Bezákovou) a v soutěži tanečních párů se
stal přeborníkem ČSR pár sourozenců Skotnických.
Čest krasobruslařského sportu českých zemí zachrá
nila brněnská dvojice Sáblíková — ing. Komárek,
která získala “zlato” za prvenství ve sportovních
dvojicích.

Hokejová liga
Tri čtvrtiny hokejového maratónu ročníku 1971-72
mají už čs. hráči za sebou. Dne 7. prosince se hrálo
27. kolo, po kterém nastala téměř dvouapůlměsíční
přestávka. 1. čs. hokejová liga bude pokračovat až
po olympijských hrách v Sapporo, v pátek 18. úno
ra. Této přestávky využilo a ještě využije čs. ná
rodní mužstvo k přípravě na olympijské boje a klu
bové celky k několika zájezdům do zahraničí.
V čele 1.- čs. hokejové ligy přezimuje obhájce
mistrovského titulu Dukla Jihlava, která však bude
mít po ligové přestávce co dělat, aby prvenství ubrá
nila. Celá řad a/ý m ů se totiž dostala znovu a nebo
v případě ZKL Brna konečně do formy.
Tabulka: 1. Dukla Jihlava 37 bodů, skóre 112 : 65:
2. Kladno 34 b.; 3. Slovan Bratislava 32 b.; 4. ZKL
Brno 31 b.; 5. Pardubice 29 b.; 6. Litvínov, 7. Č.
Budějovice (po 24 b.); 8. Košice, 9. Sparta Praha
(po 21 b .); 10. TJ Gottwaldov 17 bodů, skóre 72 : 91.

ženam vladne Oouldova
kušanka Ilona Gusenbauerová. Třetí v pořadí je
Sportovkyní roku 1971 byla zvolena 151etá Austra- vítězka Wimbledonu Australanka Evonne Goulagonlanka Shane Gouldová, která je držitelkou všech pla gová, která dostala 29,5 bodů.
veckých kraulařských světových rekordů, s čímž se
V ČSR N E JL E P Š f O N D REJ N E P E L A
nemůže pochlubit žádná její předchůdkyně. Goul
Jak se dalo očekávat, anketu nejlepšiho čs. spor
dová získala v anketě 48 bodů, o 4,5 b. více než.
držitelka světového rekordu ve skoku vysokém Ri- tovce r. 1971 vyhrál dvacetiletý bratislavský student
Ondrej Nepela, který se stal 25. února 1971 teprve
T ři prohry a pět vítězství čs. hokejistů
PR V N Í FIN Á LO V É S T Ř E T N U T Í O "SVĚTOVO U
jako první Čechoslovák krasobrusiařským mistrem
trofej” v kopané mezi vítězem Jihoamerického po
světa.
Další pořadí: 2. Jan Kodeš — tenista, 3. Ludvík háru Nacionálem Montevideo a poraženým finalistou
Daněk — diskář, 4. bratři Pospíšilové — kolová, 5. Evropské trofeje Panathinaikos Atény" skončilo v
Tak náročnou a vysilující přípravu, jakou mělo štafeta ČSR na 4 x 100 m, 6. Petr Sodomka — vo Aténách 1 : 1, takže Jihoameričané jsou v odvetě
čs. hokejové národní mužstvo v přípravě na olym dák, 7. Dušan Moravčík — 3.000 m prek., 8. Jiří velkými favority. Ve finále-měl hrát Ajax Amste
pijské hry v japonském Sapporo, hokejoví fanoušci Raška — skokan na lyžích, 9. Květoslav Mašita — rodam; ten však odmítl se utkat s uruguayskými
•nepamatují. Od 11. do 21. prosince sehrálo 8 mezi terénní motocyklista, 10. Ondřej Hekei — vzpěrač. fotbalisty, neboť klub měl strach z toho, že” hráči
Nacionál Montevideo zraní v odvetě doma nejlepší
státních utkání, navíc pak je třeba připočíst k těž
holandské fotbalisty.
kým zápasům únavu z cestování na trase Bratisla- byli rychlejší a důraznější a zvítězili zaslouženě.
SSSR V Y H R Á L CENU 1ZVEST1JÍ
<va — Brno — Goteborg — Stockholm — Moskva.
ČS. F O T B A L IS T É NA ZÁ JEZD U V A M E R IC E
Bilance: 5 vítězství, 3 porážky, se skórem 22 : 16.
Pátý ročník Poháru Izvestijí neměl tak- dobrou
Před
štědrým dnem se v Guatemale tým Commuúroveň
jako
v
předešlých
letech.
Hlavně
proto,
že
S E R IÁ L ZÁPASŮ S E ŠV ÉD Y
vrátilo čs. fotbalové ná nicasione 4: 1, v Límě
tu
nestartovalo
švédské
národní
mužstvo
—
švédská
Čs. úřady, které neudělily v listopadu všem švéd
rodní mužstvo ze svého
Universitario
ským novinářům čs. vstupní víza, si zřejmě uvědo hokejová federace vyslala do Moskvy jen své junio turné Amerikou, kde se mužstvo
ry
tzv.
Vikingy,
kteří
byli
příliš
slabým
souperem
2: 0, v Ecuadoro remi
mily, že přestřelily. Slíbily, že napříště každý švéd
Pohár měli obhajovat čs. hokejisté, ti však prohráli hrálo 5 přátelských střet zovali s Guito 1 :1 a
ský žurnalista, který bude chtít doprovázet švédské —
úplně vyčerpaní — s týmem SSSR 2 : 5, a dvě nutí, z nichž 4 vyhrálo a naposledy zdolali v Ca
hokejisty do ČSR, vízum dostane, a tak mezi funkcio
vítězství
nad Vikingy 8 : 1 a nad Finy 1 : 0 stačila jednou hrálo nerozhodně. racasu Deportivo Italia
náři obou hokejových federací došlo k nové dohodě, jen na druhé
V San Salvadoru porazi 4 : 2.
místo.
podle které oba reprezentační celky švédska a ČSR
turnáje bylo vítězství Finska nad SSSR li místní Juventud 2 : i.
*
Vybojovaly spolu 4 přátelská utkání, a to v rozpětí 4 Senzací
: 2. Finové porazili pak i Vikingy 4 : 1, o prven
pouhých pěti dnů. Jak dopadla?
,
ství v turnaji je však připravili Čechoslováci, vlast gólem znechuceni, spíše naopak. Skvěle v celých,
V Bratislavě: ČSR — švédsko 1 : 3 (0 : 2, 1 : 1 a ně branka Jardy Holíka vstřelená už v 8. minuté
bránili, v celých pětkách přešli zase rychle
0 : 0 ) — O výsledku bylo praktický rozhodnuto už první třetiny. Všechna tři mužstva: SSSR, ČSR a pětkách
do
protiútoku.
pak 60 vteřin před koncem prvé
v první třetině, kdy mužstvo ČSR dostalo dvě velmi Finsko měla tedy p 4 bodech, a o prvenství rozhodl třetiny Kochta Když
za
spolupráce
Nedomanského vyrov
laciné branky po hrubých chybách obránců. V tom lepší brankový rozdíl, který si sovětští hokejisté udě nal na 1: 1, získali n a , sebevědomí,
které vedlo k
to boji “muže proti muži” byli Skandinávci agresiv lali v posledním zápase se švédskými Vikingy, které vítězství nad SSSR. Rozhodli o něm v prostřední
nější, lepší a zvítězili zaslouženě. Branku ČSR dal deklasovali 12 : 1.
třetině, kdy v 6. minutě Hlinka a v 15. minutě Mar
ve 36. minutě za stavu 0 : 2 pardubický šťastný,
tinec
zvýšili stav na 3 : 1. V závěrečné třetině hráli
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ale už dvě minuty poté Vikberg zpečetil třetím •gó
Tři dny po porážce v ceně Izvestijí se SSSR 2 : 5 už Čechoslováci opatrněji, nepouštěli se do neuvá
lem porážku ČSR.
nastoupilo čs. hokejové národní mužstvo na kluzišti žených- útoků a tak mužstvo SSSR mělo převahu,
V Brně: ČSR — Švédsko 4 : 2 (2 : 0, 1 : 0 a 1 : 2 ) moskevského stadiónu v Lužnikách jak vyměněné kterou však k velkému zklamání 14.000 fanatických
— Čs. reprezentační tým oživila tentokrát účast tuž odpočaté) a porazilo jedenáctinásobné mistry protičeskoslovensky zaměřených diváků nevytěžilo.
obou brněnských útočníků Fardy a Černého (den světa hokejisty SSSR 3: 1, po třetinách 1: 1, 2 : 0 Dvakrát se jim sice podařilo sólovými úniky dostat
předtím v Bratislavě nehráli). Čechoslováci důsled a 0 : 0. Sovětské federaci na tomto přátelském střet se až před čs. branku, ale v ní podal vynikající vý
ně “forčekovali” , nedovolili Švédům rozvinout “je nutí s ČSR více záleželo než na utkání v soutěži kon košický Holeček, který se v pravý čas dostal
jich” hru, naopak zle Seveřanům plné dvě třetiny ceny Izvestijí. Střetnutí totiž bylo hráno 21. prosin do reprezentační formy.
“zatápěli” . — Dobré utkání, posledních 20 minut ce, tedy právě v předvečer 25. výročí založení so
přineslo hokej nejvyšší světové úrovně. Větší aktiv větské hokejové federace, kdy SSSR chtěl sportov
H L n S DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
ní obrana mužstva ČSR přinesla nejen převahu v nímu světu dokázat, že jeho kdysi velcí učitelé —
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova.
poli, ale i zasloužené vítězství. V závěru, kdy byl Čechoslováci — nemají nyní už v souboji s mužstvem
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
vyloučen na 2 minnuty Spart’an Kochta, odvolal tre SSSR co říci. Ovšem i této skutečnosti si čs. hoke
nér švédského národního mužstva Kanaďan Bill Har jisté byli v Moskvě vědomi a snad proto vydali ze
Telefon: 42-5980
ris z ledu i brankáře Abrahamssona, a tak 32 vteřin sebp skutečně vše.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
se museli 4 Čechoslováci bránit proti 6 švédům.
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
Jejich vítězství bylo zcela zasloužené. Muž bojoval
Ubránili se však.
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-,
proti muži, soustředěně v obraně s rychlým přesu
Ve Stockholmu: prohra s mužstvem Tre Kronor nem hry do sovětské obranné třetiny, kde všichni
£stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně
0 : 2 . — Unavené čs. národní mužstvo se většinu ostřelovali sovětského golmana Konovalenka. So
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
utkání jen bránilo; nejlepším hráčem byl brankář větští hokejisté se sice už v 16. minutě brankou šadna požádání obratem.
Jiří Holeček, který odvrátil větší porážku, švédové rina ujali vedení 1 : 0, čs. chlapci však nebyli tímto
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