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Předvánoční nadělení v Československu

SchuZe, šturmování o šuškanda
V druhé polovině prosince právě uplynulého reku vrcholily v celém Česko
Slovensku pracovní špičky. Bylo to pochopitelně v obchodech, kde předvánoční
nákupy zvýšily prodejní tempo, bylo to v továrnách, které doháněly procenta,
metry a tuny, aby splnily předepsaný roční plán, ale nebývalé vypětí bylo
patrné i mezi sekretáři, předsedy, delegáty, zkrátka činiteli. Snad aby ještě
připravili lidu nějaké nadělení, zasedalo plno výborů, podvýborů, komisí a
konferencí a to jak ústředních, tak krajských, městských, místních, podniko
vých či jiných. Velká část z nich rozpracovávala úkoly, dané ústředním výbo
rem KSČ na zasedání z konce listopadu, předběžně hodnotila loňské hospodář
ské výsledky a popoháněla k většímu závěrečnému vypětí, kde to uznala za
vhodné.

V Praze zasedalo hned
několik komisí a dosah
několika z nich přesaho
val hranice státu.
Od 16. prosince jedna
la kontrolní a revizní ko
mise KSČ především o
tom. jak zvýšit stranic
kou disciplinu a jak bo
jovat proti buržoazui ideo
logii. pravicovému cportunizmu a revizionizinunaeionalizmu a maionaěšťáetví. V roce 1875 hodlá
tato komise věnovat zvý

šenou pozornost upevňo
vání stranické odpovědno
sti vedoucích pracovníků
všech stupňů a zvyšování
ideové úrovně a vyspělo
sti komunistů a jejich
disciplinovanosíi při za
bezpečování politiky stra

ny. Kádrová a personální
politika má být při tom
pod stálým dohledem.
V týchž dnech zasedala
také ideologická komise
ÚV KSČ. Zabývala se pře
devším kulturou a jejím
působením k připravova

ným oslavám 30. výročí
osvobození Rudou armá
dou. Při tomto jednání de
legáti jednomyslně kon
statovali, že “ důsledná a
principiální politika stra
ny vytváří příznivé pod
mínky pro další rozvinu
tí iniciativy tvůrčích pra
covníků, kteří se po XIV.
sjezdu KSČ aktivně podí
lejí na všestranném roz
voji naší socialistické spo
lečnosti” . Předseda komi
se Vasil Bil’ak čerpal
na zasedání mimo to po
znatky, které by ho moh
ly inspirovat v Budapešti
(viz str. 3).
(Pokr. s. 2}

DO NO VÉH O ROKU
K Ututláš Ferjenčšk
Jeden sasfasatý ro k je za r s c m . Boímžíař', neriešii a n ev y riev ! S a á u y za stá■ajúcšcfe probléme"* ani na poli národohospodárskom, arei na poli peítSclcoHs,
---------------------------------------- ani na poli v n ú fem ej bezpečnosti. Rok, který Je před

Demokratizace kultury
Český ministr kultury, Svobodův zeť Milan Klusák
řekl v rozhovoru s redaktorem Rudého práva (27.
prosince m r.), že se u nás "rozšiřuje proces de
mokratizace kultury" (čímž se dá jistě zakrýt hodně
současných nedostatků) a že rok 1974 znamenal "dal
ší zřetelný posun vpřed". Zřetelně své tvrzení ovšem
odůvodnit nemohl a proto se uchýlil k hodnocení
všeobecnému:
" V umění vznikla nová díla a mnohá velmi zají
mavá. V literatuře — poezii i próze — i ve výtvarnictví". Skladafelské tvorbě dal "citelný impuls"
Rok české hudby, divadlo se zhostilo svých úkolů
"se ctí, i když úroda české původní dramatické tvor
by byla slabší". Že nebyla žádná, která by stála za
zmínku, bylo však nahrazeno dle ministra kultury
"významným dramaturgickým počinem", kterým byl
Festival dramatické tvorby národů Sovětského sva
zu, "který posunul repertoárovou politiku i insce
nační úroveň na vyšší stupeň". "Dobré a nadějné
je " , řekl dále Klusák, "že se tvorba stále více orien
tuje na závažhou společenskou problematiku a na
bývá vyhraněných stranických rysů".
Na straně kladů uvedl ministr, že roste počet ta
nečních a pěveckých souborů, což však není vše: "V
duchu závěrů X IV . sjezdy KSČ se soustřeďujeme
na další posilování a rozšiřování umělecké a kul
turní tvorby, nově zformované po krizovém období.
A právě po zkušenostech z té doby nehodláme do
pouštět, aby kulturní oblast byla rozrušována či
zneužívána proti zájmům lidu — tak, jak se o to po
kusy dějí a budou zřejmě dít v podmínkách soudobé
ho ideového třídního zápasu ve světě."
Jak je třeba ideově třídně zápasit prokázal Jan
Kliment, který píše kulturně-politické úvahy pro Ru
dé právo. Do vánočního čísla (24. 12.) přispěl člán
kem Rady z druhého břehu, v němž reaguje na pro
jev Ferdinanda Peroutky v Rozhlase Svobodné Evro
py. Naprosto překroucené argumenty doplňuje vlast
ními inteligentními důkazy jako: "Že by starý emigrantský vlk na stará kolena rozum bral?", nebo (o
údajných pokynech Ferdinanda Peroutky spisovate
lům v exilu): "Musíte sloužit, říká starý emigrantský šíbr. A on to zná z vlastní zkušenosti. Musí slou
žit jako nástroj, jako diverzní zbraň."
Ejhle, kultura v duchu závěrů sjezdu KSČ!

■*mš, nebude pravděpodobně o nič lepší. Pre nas
fo znamená aj naďalej stáť na stráži a podporoval'
všefky tendencie a prúdy vo vnútropolitickom živote
slobodných štáfov, ktoré sa snažia posilnit' vlastný
demokratický poriadok a bezpečnost', a přitom nezabudajú ani na osudy porobených národov.

O tak zvanom zbližovaní - détente - máme na
podklade trpkých skúseností náš ustálený názor.
Sovietsky zváz sleduje s
nim svoje záměry, to je
urýchliť porážku tak zva
ných kapitalistických ze
mí a nastolit’ otrocký re
žim komunizmu vyznačujúci sa triednym vyvražďovaním, genocidou, pracovnými a koncentračnými tábormi, znárodňová
ním (čo je často slušnejšie a modernejšie slovo
pre masové okrádanie l’udí), potlačováním slobody
národnej a náboženskej.
Takémuto vývojů, ktorý ohrožuje nie len státy
a krajiny, ale aj osobné
každého slobodného člo
věka, musíme sa brániť.
Musíme podporovat’ a pod
něcovat’ činnost jednotlivcov aj skupin, ktoré chá
pu toto nebezpečie a pra
cuji) proti němu. Musíme
aj naďalej spolupracovat’
s ostatnými príslušníkmi

porobenyen naroaov a tu
to spoluprácu zosilňovať
Máme informovat’
pr:
každej vhodnej príležito
sti a všetkými přístupný
mi prostriedkami inonárodnú aj krajanská veřej
nost’ o nebezpečných zámeroch Sovietov a icíi
rozvratnej činnosti. A napokon máme o nalom sta
novisku informovat’ a dať
na vedomie našim zákonodárcom, poslancom a
senátorom, že naše hlasy
budu patřit’ tým, ktorí zastávajú a presadzujú na
še názory.
My sami vlastným cho
váním máme byť príkladom odmietaním námluv
a zvodov zástupcov komu
nistických vlád. včetne
vlády
Československem.
ktorí sú - ako nedávno
otvorene hovořil riaditel’
americkej FBf Clarence
M. .Keely - “ Potential
Agents” sovietskej a komunistickej spravodajskej
(Pokračovaní e na str. 21

— Poněvadž uznání vrozené důstojnosti a rovných
a nezcizifelných práv všech členů lidské rodiny
je základem svobody, spravedlnosti a míru ve
svěiě,
— poněvadž výsledkem zneuznávání lidských práv
a pohrdáni jimi byly barbarské činy urážející
svědomí lidstva a poněvadž ža nejvyšší cil
prostého lidu bylo prohlášeno vybudování svě
ta, v kterém lidé budou požívat svobody pro
jevu, přesvědčení a kde budou zbaveni strachu
a nouz;,
— poněvadž je nutné, aby lidská práva byla chrá
něna zákony, nemá-li být člověk donucen uchy
lovat se, když vše selhalo, k odboji proti tyra
nii a útlaku,
— poněvadž lid Spojených národů potvrdil v Char
tě znovu svou víru v základní lidská práva, v
důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná
práva mužů a žen a rozhodl se podporovat
sociální pokrok a lepší život ve větší svobodě.
(Z preambule Všeobecné deklarace lidských práv)

25 LET
Do Austrálie jsme přišli před pětadvaceti či pěti
lety s nejednou nadějí. Přišli jsme ale také zatíženi
strachem, který nás prostupoval za války, po únoru
1948 či srpnu 1968. Byl to strach o svobodu. Strach
o možnost vlastní volby, vlastního rozhodování. Sly
šeli jsme, že člověk je odsouzen ke svobodě a nero
zuměli jsme. Naše národy se za posledních tři sta
let jen málo těšily z privilegií svobody. Právo na
svobodu se změnilo v anekdotickou formalitu. První
den v exilu jsme ze sebe setřásli strach z nesvo
body. abychom pocítili obavu ze svobody. Jak se
zachováme ve světě vlastní volby a vlastního roz
hodování? A zapomeneme na strach našich doma?
Bude nás zde spojovat pouze rodný jazyk anebo také
pocto nespokojenosti s totalitou? Uvědomujeme si, _že
patříme k exšfct a mezi exulanty, anebo chceme přesefciiem kořeny a hledět si jen svého?
Hlas ácsBfora začal vycházet v lednu 1950. Daří
se s h to_ co si předsevzal? První číslo vyšlo před
pětadvaceti lety proto, aby sloužilo lidem, kteří si
zvolili svotxxtoý žírat a odmítli sevřenou pěst, která
chtěla rozhodovat za ně. A za čtvrtstoletí s úzkostí
sledujeme, jak tatáž zatnutá pěst stále rozhoduje.
Hlas *domova ale nepřestává věřit, že tak nebude
stále. Jinak by popíral tvrdošíjnou nutnost se kaž
dé druhé pondělí rozběhnout po světě a hledat cestu
k Čechům a Slovákům, kteří se cítí exulanty a hlásí
se k československému exilu. Ten vyznává právo
na svobodu, sebeurčení a demokratický život.
Hlas domova je pětadvacet let věrný českým a
slovenským exulantům a jeho stránky odráží jen na
še tváře, lásky a nenávisti, naše schopnosti a ne
dostatky. Každého, kdo nezapomněl, odkud přišel.
A tak jak Hlas domova sloužil v uplynulém čtvrtsto
letí, kdy mnozí odešli a mnozí přišli, tak je rozhod
nut sloužit do toho dne, kdy žádný Čech a Slovák
nebude mít důvod, aby emigroval. Svobodný život
patří mezi nezrušitelná lidská práva.
Žijeme na kontinentě, který nás přijal a i když se
k nám zachoval laskavě, milujeme zemi na druhém
konci světa. A čím více milujeme tu vzdálenou
zemi, tím více nenávidíme ty, kteří ji rdousí. Bůh,
který sídlí v křížcích na rozcestí, svátých obrázcích
v lukách a vyřezávaných madonách ve výklencích,
mi odpusť. Boží muka zarůstají kopřivami a ti, kte
ří by chtěli u nich pokleknout, jsou rozehnáni. Lidé
u nás doma žili po staletí z chleba a mléka, nyní
aby uskakovali před tanky s pěticípým znakem.
člověk se plně projeví teprve tehdy, když měří
své síly s překážkou. Má-li ji zdolat, musí mít vhod
ný nástroj. Rolník, který obdělává pole, vyrve ob
čas. přírodě něco z jejího tajemství a pravda, kterou
odhalí, má platnost. Hlas domova, nástroj lidi, kteří
opustili, aby nedali zahynout, živí po čtvrt století
oheň dávající znamení, těm, kteří nezavřeli okna.
V. Donát
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DARWIN

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ P Ř Á NÍ, která nám
došla v takovém počtu a z mnoha koutů světa, *1
potěšila. Děkujeme za ně a přání do roku j
O hlavním městě australského Severního teritoria
1975 srdečně opětujeme.
Hlas domova (t budeme dnes psát z dvou důvodů.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Bývalého motocyklového závodníka Lubora Šimka
z Pardubic a bývalého řezníka z Bosova Jana Mottla
(nar. 1912).
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na néj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Do nového roku
(Pokračovanie zo str. 1)
a podvratnej služby, namierenej proti slobodnému světu. Priame styky,
najma neoficiálně a priatel’ské, s týmito zástupcami, ktorí zrádzajú záujmy vlastných národov. sú
odsúdenia hodné, nebez
pečné a neslúžia ku cti
a dobrému menu ani na
šim národom, ani nám.
ktorí sme slovenského a
českého póvodu.
Za chovanie sa našich
l’udí tu v slobodnom svete
nesieme v prvom radě my

sami zodpovědnost’ před
světovou verejnosťou, aj
před budúcnosťou. Veríme, že sa raz vyčistí aj
ovzdušie světové a nechceli by sme sa za cho
vanie sa našich l’udí han
bit’ . Dosť hanby a ostu
dy nám narobí komuni
stická vláda Českosloven
ska svojou poslušnosťou
Moskvě - najhoršou zo
všetkých satelitných štátov - šp:onážnymi aférami
a dodávkami zbraní všetkým nepriatelom demokra
tických krajin.

Dne 17. prosince loňského roku telefonoval tamní
čtenář, že byli právě vzati do vazby dva čs. námoř
níci, 241etý Jaroslav Reinisch a 221etý Jan Janík,
kteří opustil i 17. června čs. loď “ Praha” , skryli se
na ostrově Groote Eylandt, po odplutí lodi požádali
o azyl v Austrálii a od té doby pracovali v Sever
ním teritoriu. Mají být deportováni do Českosloven
ska, aby Austrálie dodržela dohodu námořních států
o vracení zběhlých námořníků.
Zdálo se, že jen publicita případu, vysvětlení ná
sledků deportace a protesty veřejnosti mohou zabrá
nit deportaci a proto byly během jedné hodiny po
správě informovány noviny v Meíbourne, Sydney a
Adelaide, což běžně stačí k tomu, aby se o události
dozvěděly i sdělovací prostředky v ostatních hlav
ních městech Austrálie. Současně byly požádány o
pomoc i různé organizace a význačné osoby veřej
ného života. Tentýž večer začaly docházet protestní
telegramy na australské ministerstvo práce a při
stěhovalectví a příští ráno se objevily referáty o
případu obou námořníků většinou na prvních stra
nách denních listů.
Při snaze informovat australskou veřejnost požá
dali jsme o pomoc některé krajany a měli jsme pak
příležitost si ověřit značný vliv a velkou ochotu něvterých z nich. mohli jsme se přesvědčit, kolik cest
v nejvýznamnějším místům v Austrálii dokáží otev-ít. Uvědomili jsme si také. jak iniciativa darwin;kých krajanů a jejich zainteresování místních činí

Šturmování. šuškanda
(Pokračovaní se str. ’
Zasedala i komise země
dělská, aby propracovala
návrhy na další koncent
raci zemědělské výroby a
její kooperaci s potravi
nářským průmyslem a
aby projednala podrobno
sti dřívějších opatřeni,
jako rozhodnutí o zdaňo
vání a odčerpávání zisků
Jednotných zemědělských
družstev, která mají plat
nost od 1. ledna tr.
Krátce před vánocemi
jednala v Praze sovětská
delegace o rozšíření ce
stovního ruchu mezi obě
ma zeměmi. Oboustranný
AUSTRALSKÝ

zahraniční ministr sen.
Willesee oznámil 3. ledna
tr., že dal pokyn austral
skému vyslanci ve Vídni
(který je též vyslancem
v Československu), aby se
pokusil vymoci povolení
pro manželku australské
ho občana Petra Gibsona
k odjezdu do Austrálie
Nynější paní Růžena Gibsonová přiletěla do Syd-.
ney po srpnu 1968 a v
prosinci 1973 - v době vy
hlášené čs. amnestie - od
jela na návštěvu své mat
ky. V červnu loňského ro
ku tam odjel i její snoube
nec Petr Gibson a v čer
venci slavili v Českoslo
vensku svatbu. Od té do
by se snaží získat povo
lení čs. úřadů k odjezdu
z Československa, avšak
dosud bez úspěchu.

větských a čs. vědeckých
pracovníků. Představitelé
právní vědy obou státu
po jeho obsáhlém projevu
"soustředili svou pozor
nost k otázkám leninského
učeni o v e d o u cí úloze děl
nické třídy" a nakonec
konstatovali, že v zájmu
socializmu b u d ou třeba
další změny právního sy
stému:.
V zájnis Bďa připravil
však řežím ke konci roku
nejen oficiáiai setkáni
"pouze- pro zvané'-, ale
nabídl další yymažeoost
pro lid všechen - ohlásil
Dny státních orgánů., kte
ré se slavily 27. až 29.
prosince. Účelem těchto
slavných dnů meto být.
aby lid “ oceaB společen
ský význam praemmiků
Veřejné bezpečností. Čs.
lidové armády. Sborn ná
pravné výchovy, orgánů
inspekce v e ře jn é h o p o ř á d 
ku a pracovníků soodů a
Malý oznamovatel
prokuratury"'.
Přílišnýenthuziazmus
Vzájemné seznamování
za účelem sňatku neb lidu nebyl patrný v- "roz
přátelství nejlépe
hodnutí" pracovat i o vá
zařizuje
nočních dnech, aby se
SEZNAMOVACÍ
“ vykročilo s čistým ští
CENTRUM
tem do posledního roku 5.
Též ohromný výběr
knih všeho druhu.
pětiletky” , či aby mohly
Pište na:
cukrovary dokončit opož
CENTRUM,
děnou
řepnou kampaň,
P. O. Box 1067,
horníci narubat v zájmu
GlendaTeHgts.IIl.,
60137, USA.
veřejnosti další tuny pali

počet turistů se má v r.
1975 zvýšit (v r. 1973 to
bylo asi po 150.000) a ve
doucí sovětské delegace
Drozdov prohlásil, že k
tornu účelu bude rozšířen
počet tras a míst. která
smějí turisté v Sovětském
svazu navštívit.
Jako ještě významnější
vánoční dar předkládaly
čs. sdělovací prostředky
obchodní jednám se Sovět
ským svazem, který na
bízí větší výhody, než Če
ši a Slováci požadují. Mi
mořádně výhodné dohody
mohou nabídnout proto,
že pro Sověty bude rok
1975 "rokem úderné prá
ce” .
Další významnou pomoc
sovětů, jejich zářné vzo
ry. náležitě ocenil ředitel
Ústavu státu a práva
ČSAV Z. Češka na dvou
denní konferenci 120 so-

va nad plán nebo železni
čáři odstranit nával zbo
ží kdesi v číem é při Co
pe či jinde.
Zájem byl o zboží v ob
chodech - celkem dobře i
když nerovnoměrně záso
bených. o změny kolendáře <napr. "Zlatá neděle”
byla pro všechny pracov
ním dnem náhradou zg
sváteční volno), o povětr
nostní zprávy (v Tatrách
bylo o vánocích velké
množství sněhu, v Krkono
ších a Orlických horách st
spustil do bílé štědrovečer
ní přikrývky- v dalších
dnech déšť. který spolu
s větrem bránil lyžařům,
aby vyjížděli z chat).
Dvě zprávy píší o tom
že byl v době kolem vá
noc jasně patrný zvýšený
zájem o šuškandu. “ Zaru
čené- zprávy" např. ozna
movaly brzké odstranění
Březnová. pak změny v
SSSR. pa nichž budou vel
ké osobní změny v Česko
slovensku. Současná neji
stota v Moskvě je důvo
dem. proč Praha neřeší
problém nástupce těžce
nemocného
presidenta
Svobody atd. Vliv očeká
váných ženevských ujed
nání na poměry v Česko
slovensku mnoho tamních
lidí dle zmíněné šuškandy
zřejmě přeceňuje.

tělu (včetně odborových organizací) pomáhaly.
Výsledkem jednoznačného pro nás příznivého, pro
jevu australského veřejného mínění bylo prohlášení
ministra práce a přistěhovalectví na televizi, že se
deportace, chystaná na 19. prosince, odkládá až do
přešetření případu a že oba mladí Češi budou zatím
propuštěni z vazby. Pak bylo ještě třeba vyvrátit
nesprávné hlášení o celém případu,, které mělo mini
sterstvo.
. Protože komentáře a protesty ani v dalších dnech
neumlkly, zaslalo nám ministerstvo prohlášení, v
němž se praví:
“ Australané a zdejší československá veřejnost se
nemusejí obávat o bezpečnost čs. námořníků, kteří
zběhli z lodi “ Praha". Stráví vánoce v Austrálii a
nebudou nuceni, aby se proti své vůli vrátili do Čes
koslovenska, pokud nebudou prošetřeny všechny
okolnosti s tím spojené . . . ”
V dopise je však znovu zmínka o tom, že podle
informací ministerstva nezběhli oba Češi z politic
kých důvodů, že až do svého rozhodnutí zůstat v
Austrálii nespáchali žádný čin proti čs. zákonům
a že jim nehrozilo nebezpečí trestu. Protože podobné
argumenty, sdělené nepochybně čs. zastupitelskými
úřady, opakovaly některé denní listy, sdělíme struč
né a nezkreslené okolnosti, které předcházely žádosti
o azyl, jak jsme je mohli sami zjistit:
Reinisch i Janík bylí přijati ke službě na lodi v
Československu a po prověření odjeli vyměnit členy
posádky lodi Praha, která právě kotvila v Amstero
damu. Při odjezdu z Československa nepomýšleli na
útěk na západ, kde se ocitli poprvé. Až potom, kdy
loď kotvila přes dva týdny v New Orleansu a mohli
pozorovat americký život na pevnině, začali o věci
uvažovat a při plavbě do Japonska a pak do Austrá
lie se netajili zjištěním, že je veliký rozdíl mezi tím.
co o Západě slyšeli oficiálně v Československu a o
čem se sami přesvědčili. Při debatách mezi lodní
posádkou, které se staly hodně vzrušené, prohlásil
kapitán a další příslušníci posádky, členové strany,
že musí po návratu podat hlášení o jejich pobuřo
vání a kritikách čs. režimu a že “ pak uvidí” . Uvě
domili si, jaké budou následky podobného hlášení a
také to. že dalším přístavem, v němž po vyplutí z
Austrálie budou moci na pevninu, je až Štětin —
proto se rozhodli k útěku.
Prohlášení ministerstva nám došlo 23. prosince a
tentýž večer jsme ještě mluvili telefonicky s kraja
nem v Darwinu, u něhož měli oba mladí Češi trá
vit v klidu vánoční svátky. V té době nikdo netušil,
že klidné nebudou. Příští den přišla pro australský
jih skoro neuvěřitelná zpráva o cyklonu Tracy, kte
rý měl nejhroznější následky, jaké zde byly dosud
zaznamenané: v krátké době zničil téměř všechny
budovy v Darwinu a vyžádal si podle dosavadních
zjištění 49 mrtvých, desítky dosud pohřešovaných a
spousty raněných osob. Vzpomínali jsme na Čechy
a Slováky, kteří žijí v Darwinu — víc než půl stov
ky — a s úzkostí jsme sledovali jmenovité zprávy
o obětech přírodní katastrofy. Ani v době psaní
této zprávy nemáme ještě spolehlivé informace o
osudu všech našich lidí v Darwinu, protože běžné
spojení všeho druhu je stále ještě přerušeno. Ženy,
děti a velká část mužů z dřívějšího počtu 48.000 oby
vatel města jsou už nyní podle úředních zpráv pře
stěhováni dp jiných částí Austrálie, tedy i většina
tamních Čechů a Slováků asi už odešla ze zničeného
města. Prosíme, aby se ozvali, abychom event. mohli
informovat jejich přátele, kteří se nás budou dotazo
vat.
Nepochybujeme, že ve všech místech, kam byli
naši krajané letecky dopraveni, setkali se u místních
Čechů a Slováků se zvláštní ochotou pomoci, kdykoli
bylo pomoci třeba. Pokud může být v té záležitosti
Hlas domova prospěšný, je k dispozici.
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— Před vánocemi se se
šla v Praze ústřední vo
lební
komise
Národni
fronty, aby projednala
zprávu o výsledcích dopl
ňovacích voleb do Sně
movny lidu ve třech vo
lebních okrscích. Konsta
tovala, že horník L. Sakmar
dostal ve svém
okrsku v Severomorav
ském kraji 99.95% hlasů,
opravář J. Hlinka ze Zá
padoslovenského
kraje
99.99% hlasů, kdežto horník-důchodce J. Bleyer ze
Severočeského kraje pou
hých 99.94% hlasů. Orga
nizátoři voleb v severních
Čechách se asi budou mu
set zodpovídat z toho,
kam zašantročili celých 6
desetin procenta hlasů vo
ličů “ skutečně demokra
tického státu” .
— Brně náhle zemřel ve
věku 50 roků přednosta
I. chirurgické kliniky lé
kařské
fakulty
prof.
MUDr. Jaromír Uhlíř.
Získal mj. 6 čs. patentů.
— Čs. velvyslanec
v
Bangladéšské lidové re
publice A. Panz oznámil,
že čs. společenské orga
nizace věnují Bangladéši
potraviny a léky za 3 mil.
Kčs.
— V Praže zemřel ve vě
ku 69 let prof. dr. ing.
František Petrů, profesor
Vysoké školy chemickotechnologické v Praze a
známý autor vědeckých
knih a učebnic.
— Proč je Rudolf Cortés populárním zpěvákem
pro nynější režim? V po
sledních dnech např. za
pěl na desky tyto dvě “ po
pulární" skladby: Nej jas
nější hvězda, tj. valčík
spáchaný A. Paloučkem a
věnovaný 30. výročí osvo
bození Rudou armádou a
dále skladbu Chile chce
žít.
— V polovině prosince
začaly vydávat pobočky
Státní banky pamětní stří
brné padesátikoruny k 100.
výročí narození slovenské
ho básníka J. Jesenského.
— Ve věku 63 let zemřel
v pražské nemocnici bý
valý vynikající čs. cykli
sta Josef Konárek.
— Koncem roku bylo za
vedeno nové vyznamená
ní: “ čestný odznak za obě
tavou a záslužnou práci
na úseku ruského jazy
ka.” V Severočeském kra
ji slavili 25. výročí-výuky
ruského jazyka, při čemž
dostalo nové vyznamená
ní 34 nejlepších učitelů
ruštiny.
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— Novým předsedou Čs.
akademie 'zemědělské byl
jmenován ing. Karel Kudrna a prvním náměstkem
ministra školství ČSR do
savadní prorektor Vysoké
školy veterinářské MVDr.
Přemysl Jagoš.
— V loňském roce se pro
dalo v Československu
asi 148.000 nových osob
nich automobilů, tj. asi
o 30.000 víc než v roce
1973.
— V Oseku u Teplic byl
vybudován první skokan
ský můstek s umělou hmo
tou v Krušných horách.
Má sloužit hlavně mláde
ži.
— Československo plánu
je podstatné zvýšení těž
by uhlí: do roku 1980 má
vytěžit ročně o 10 mil. tun
a v roce 1985 o 20 mil. tun
více než v r. 1970. Nej
větším povrchovým dolem
v . severočeském revíru i
v republice bude Velkolom Maxim Gorkij v Bí
lině, který se rozloží na
ploše 2.400 hektarů. V le
tošním roce se má vytě
žit v tomto dolu 900.000
tun paliva, v posledním
roce 6. pětiletky už 8 mi
liónů tun uhlí. Těžba se
podstatně zvyšuje též v
podkrkonošské
kamenouhelné pánvi. Loni byl vy
budován nový Důl Zdeň
ka Nejedlého ve Rtyni.
Celkem se investuje do
budování tamních nových
dolů 170 miliónů Kčs.
— Komise ÚV KSČ pro
zemědělství a výživu pro
jednávala na prosincovém
zasedání problémy urych
lení koncentrace a specia
lizace zemědělství a dal
šího prohlubování vztahů
zemědělství s potravinář
ským průmyslem.
— Ve věku 42 roků zemřel
první ředitel Slovenského
geologického úřadu ing.
Ján Slávík.
— Krátce před vánocemi
se konala v Budapešti po
rada o svolání konference
komunistických a dělnic
kých stran. Delegaci ÚV
KSČ vedl Vasil Bil’ak.
— Dne 18. prosince podepsali ve Vídni čs. ministr
zahraničí Chňoupek a ra
kouský zahraniční ministr
Bielka-Karltreu smlouvu
mezi Československem a
Rakouskem o řešení někte
rých finančních a majet
koprávních otázek. Jde
především o náhradu za
znárodněný nebo zabave
ný majetek rakouských
státních
příslušníků
v
Československu.
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Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.
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— Nakladatelství Odeon
udělilo za rok 1974 celkem
5 cen: Jaroslav Pokorný
byl odměněn za překlad
výboru z knihy Ludovika
Ariosta Zuřivý Roland,
kolektiv autorů dostal ce
nu za Slovník spisovatelů
Polska, odměněno bylo 2.
vydání publikace Rukopi
sy Václava IV. od Josefa
Krásy, akad. malířka Her
mína Melicharová dosta
la cenu za výtvarný do
provod knihy Vietnamské
pohádky a Jaroslav šváb
za grafickou úpravu kni
hy Francesco Petrarca
Listy velkým i malým to
hoto světa. Zpráva o tom
měla být nepochybně na
depsána: Chudá žeň.
—- Gustáv Husák odevzdal
národnímu umělci L. Novomeskému v Bratislavě
Řád republiky za dlouho
letou politickou a veřej
nou činnost.
— Primátor Bratislavy
Ladislav Martinák podepsal v Egyptě dohodu o
družbě a spolupráci me
zi Bratislavou a Alexand
rií.
— Ve věku 73 roků zem
řel v Praze zasloužilý
umělec František Salzer,
profesor a dlouholetý dě
kan
divadelní
fakulty
AMU, režisér Vinohrad
ského a později Národní
ho divadla.
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Čs. historická společnost
v Americe
Větší polovina přednášek na V II. sjezdu Společnosti pro vědy a umění v
listopadu mr. v New Yorku se soustřeďovala na themata historického rázu.
(Jejich počet může ovšem poněkud kolísat podle toho, přičteme-li některá
mezní themata do oboru historie či politologie.) Přednášky zahrnovaly všechna
období české i slovenské historie a týkaly se nejen otázek politických, ale také
sociálních, hospodářských či náboženských.

Pokud jde o starší do
bu, slyšeli jsme přednáš
ku o Praze v 9. století,
jedna sekce byla věnová
na husitskému hnutí a
Petru Chelčickému, dobou
na počátku novověku ss
zabývala
přednáška o
obrazu, který mělá o Če
chách Anglie od Jindřicha
VIII. po Olivera Cromwella a dále zde byl re
ferát o vědeckých studiích
v rudolfínské Praze.
Velký počet přednášek
se soustředil na 19. století.
Např. v sekci o české po
litice mezi revolucemi z
let 1848 a 1918 jednaly
přednášky např. o Bakuninovi, o české politice v
letech 1880 až 1914 a o hi
storii přátelství Tomáše
Garrigua
Masaryka
s
Američanem
Charlesem
Cranem. Na pořadu byla

také přednáška “ Masaryk
v Americe” a na masary
kovské thema byla před
náška “ T. G. Masaryk a
hnutí Pryč od Říma” . Ma
sarykovy
osobnosti
se
částečně dotýkala také
přednáška o českém histo
riku Jaroslavu Gollovi (v
rámci skupiny přednášek
pojednávajících o Rukopi
su královodvorském a ze
lenohorském) .
Zvláštní
přednáška se zabývala
ministrem zahraničí Ja
nem Masarykem.
Poválečné historii byla.
věnována sekce “ Politika
a politikové ' dvacátých
let” , v níž se přednášející
zabývali mj. Janem Šrám
kem a prvním čs. mini
strem financí Aloisem Rašínem. Na pořadu byly i
přednášky o době druhé
světové- války, např. o

uznání tehdejší exilové čs.
vlády,.
Sekce o přechodných le
tech 1945 až 1948 měla 3
přednášky: “ Genese a vý
voj lidové demokracie v
Československu” , “ Spoje
né státy a čs. krize 1948”
a posléze “ Únor 1948 a
čs. cesta k socialismu” .
Na tato themata pak na
vazovaly referáty polito
logů, věnované otázkám
současnosti.
Přednášející se také za
bývali poměry ve východ
ní polovině státu, např.
postavením Slováků v tzv.
Druhé republice a národ
nostní otázkou v autonom
ní Podkarpatské Rusi na
rozmezí let 1938-39.
Celá zvláštní sekce by
la věnována čs.-ukrajin
ským vztahům. K diskusi,
(Pokračovanie na str. 8)

Setkáni v Budapešti
Ve dnech 19. až 21. prosince pokračovala v
Budapešti jednání o přípravě konference evrop
ských komunistických stran, zahájená v říjnu
mr. ve Varšavě. Stejně jako na varšavském
"konzultativním setkání" nedošlo ani v Budapešti
k plné dohodě, účastníci se ani neshodli na datu
konference, i když nátlak sovětů byl úměrný je
jich velkému úsilí konferenci uskutečnit a ohromit
Západ silou a vlivem, který má Moskva nejen v
Evropě východní, ale prostřednictvím "komuni
stických a dělnických stran" i v západních státech
starého kontinentu. Zatím je jen známo, že se
má konference konat v Berlíně někdy v letošním
roce.
Dlouhý referát o budapešťském setkání, jak jej
uveřejnilo na Štědrý den pražské Rudé právo, je
plný klišé a velkých ale jaksi hluchých slov.
Zájmy míru a pokroku a proti tornu prudké zostře
ní krize v kapitalistických zemích "výrazně zvý
šily objektivní potřebu a přímo nevyhnutelnost
dalšího posílení jednoty a těsné spolupráce komu
nistických a dělnických stran a vedly i ke společ
nému závěru o potřebě a nezbytnosti svolat kon
ferenci . . ." Výsledky jednáni v Budapešti jsou
prý "po všech, stránkách dalším výrazným kro
kem kupředu . . . jednota bratrských stran Evro
py se dále upevňuje a prohlubuje . . . přípravy
vedou k sbližování a sjednocování postojů k pro
jednávaným otázkám . .
atd.
Mezi nejvýznamnější výsledky budapešťského
setkání dává Rudé právo utvoření redakční ko
mise, která má připravit dokumenty pro konfe
renci, a rozhodnutí, aby se Jednotná socialistická
strana (východního) Německa ujala už nyní úkolů

spojených se svoláním i konkrétní prací redakční
komise.
Dosah konference má být celoevropský také
proto, že "komunistické a dělnické strany sdružují
25 miliónů komunistů a evropské odbory mají 150
miliónů členů". Přivlastňovat si všechny evrop
ské odboráře je sice tvrzení dost pochybné, ale
v dané chvíli může Moskvě propagačně dobře
sloužit.
Delegace ÚV KSČ byla ovšem plně pro. RP
píše: ". . . Vyjádřila názor, že by konference mě
la vytýčit jasný, srozumitelný a konkrétní program
přeměny Evropy v kontinent pevného míru a trva
lé spolupráce mezi státy a národy.* — Každá ko
munistická a dělnická strana by měla vypracovat
svou politiku a stanovit nejúčinnější formy boje.
— "Takový dokument by pak jasně ukázal, že
všechny evropské komunistické strany mají spo
lečné cíle, společnou marxisticko-leninskou ideo
logii a také společné postoje k zásadním otázkám
mezinárodních vztahů, třídního boje a světového
revolučního procesu . . ."
Naděje reakčních kruhů na Západě, že různost
názorů a odstředivé tendence znemožní jednotné
hodnocení základních tendencí soudobého vývoje
a společný politický postup komunistických a děl
nických stran, se dle RP nesplnily. "Duch rovno
právnosti, vzájemného pochopení a prolétá řské so
lidarity, který vládl v Budapešti, jen potvrzuje,
že komunisté mohou předstoupit před zraky svě
tové veřejnosti se zcela otevřeným hledím." — " N a 
še snahy a cíle jsou tak ušlechtilé, všelidské, že je
i nemusíme skrývat", prohlásil na schůzce vedoucí
B-

_____ w

—

-4 -

HLAS

Kalendář H D
LEDEN 1975

DOMOVa

6. 1. 1975

Kanadské úvahy o svetovom poťnohospodárstve

K zabranému světověl krizy

O Kanadě možno právom povedal', že sa snaží prispievať k zmierneniu terajšej
světověj zásobovacej krízy. Vyplývá to zo starej kanadskej tradicie, podl'a
Jarka Vlčková
Otevírajíc "kulturní kalendář’ ’ v novém roce, je ktorej sa táto na poťnohospodársku produkciu bohatá krajina snažila vždy
nám jasné, že není možno se zmínit o všech jubi podporovat’ světové úsilie po lepšom zásobovaní všetkých krajin světa, do
lejních datech a o všech kulturních osobnostech a všetkých medzinárodných potravinářských fondov prispievala viac ako sa od
historických událostech našeho národa, jež do toho nej očakávato.

to roku spadají.
Snad hned v úvodu bychom měli krátce připome15.ul. že v.-.u.pujeme do roku bratři Mánesu, Hany
kvapiiové, Alfonse Muchy, Jana stursy, Jaroslava
Čermáka, Jeníka z Bratříc, Jaroslava Heyrovského.
A nebyl by to ani český kalendář, kdyby v něm ne
byli "muzikanti” . Pětapadesát let uplyne od smrti
Karla Kovařovice, 105 od narození Vítězslava Nová
ka, 45 „od úmrtí Josefa Suka a Otakara Ostrčila a
75 Zdeňka Fibicha. Na Slovensku se bude letos
vzpomínat 125. výročí úmrtí Jiřího Palkoviče, 160.
od narození Ludevíta Štúra, 75. E. B. Lukáče a 120.
Eleny Maróthy Šoltésové.
• Rozbřesk Nového roku 1920 přinesl citelnou ztrá
tu literatuře nedávno předtím osvobozené ČSR v
odchodu spisovatelky Růženy Svobodové. Její otec
působil jako hospodářský úředník od r. 1855 do r.
1866 na premonstrátském panství v Milevsku a Rů
žena Svobodová jezdila každoročně do Milevska na
prázdniny ke svému strýci a své babičce. První její
román, napsaný pod názvem Ztroskotáno (později
vydaný pod jménem Jíva), jedná výhradně o Mi
levsku. I ve svém ostatním díle zachytila Svobodová
mnoho figurek, obrázků a podrobností milevských.
Její bratr Gabriel Čáp, jenž si vzal za manželku
nejstarší dceru Jaroslava Vrchlického, pojednává ve
svém románě Letopisy lidské duše rovněž o tomto
městě, její sestra Jana, jež se provdala za spisova
tele Fr. Skácelíka (podruhé Němečková), psala pod
pseudonymem Fíctum.
• 6. ledna 1850 spatřil světlo světa v Cerhonicích u
Písku první dramaturg ND Ladislav Stroupežnický.
Roku 1892 měla premiéru jeho divadelní hra Na
Valdštejnské šachtě, jíž předcházely aktovky Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová, v nichž Stroupežnický zachytil skvěle ovzduší 17. století, V Našiel:
furiantech zvěčnil rázovité postavy svého rodiště.
Byla to první divadelní hra (premiéra r. 1887), která
ha českém jevišti zcela konkrétně podávala obra?
Života na soudobé jihočeské vesnici. Zvláštní pojed
nání o ní napsal r. 1947 V. Mueller "Naši furianti L.
Stroupežnického” , o lidovém jazyce jejím pak S
Utěšený v Naší řeči r. 1954.
• O některých pracích legionáře spisovatele Rudol
fa Medka psal F. X. Salda. Tak o Půlnoci bohů \
České kultuře, o Lásce a. smrti v Tvorbě, o Plukov
níkovi Švecovi v šaldově zápisníku. Medek se však
zapsal do srdcí svých čtenářů jednak básní Zborm
a dále legionářskou pentalogií Anabase, v níž se po
kusil zachytit boje čs. vojska u Zborova a Bachmače a jeho cestu k Tichému oceánu. Právem odsou
díl literární a politickou činnost komunistického apa
řátčíka Julia Fučíka již v. létech třicátých a není an:
třeba připomínat, že celé jeho dílo je dnes doma na
indexu. Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 \
Hradci Králové a zemřel 22. srpna 1940 v Praze.
• Dne 9. ledna 1860 se v Rakově narodil předn
český pedagogický spisovatel Karel Kálal, ředitel
ÓA v Báňské Bystřici. Již za svého působení v Če
chách vykonal mnoho cest na Slovensko a napsa.
o něm mnoho knih. Roku 1894 uspořádal s Karlerr
Salvou sjezd učitelstva v Turčanském Sv. Martine
Zemřel v Praze 4. srpna 1930.
• U silnice z Dobříše do Nového Knína je.půvabní
vesnice, odedávna nazývaná Stará Huť. Nedalekc
odtud pod hrází rybníka Strže postavil v minulén
století majitel dobříšského panství Colloredo-Mans
feld pro své úředníky v železárnách empírový dům
jejž' jeho dědicové prodali spisovateli V. Palivcov
á ten jej roku 1935 věnoval jako svatební dar Karh
Čapkovi, když se ženil s Olgou Scheinpflugovou. Důn
na Strži se stal v posledních třech letech čapkoví
života místem přátelských schůzek, ale i plodné li
terarní práce. Dokončil zde Vá5ku s mloky, začatoi
v Karlových Varech, napsal Cestu na sever,'Prvn
partu i dvě nejslavnější dramata Bílou nemoc í
Matku. Rukopis poslední Čapkovy větší práce, kte
rou zde napsal o utrpení českého národa pod jmé
nem Job, — se ztratil. Karel čapek se narodil 9. led
na 1890 v Malvch Svatoňovicích, kde jeho otec pů
sobil jako lékař.
• Ctitelé naší literatury uvítali objev — rukopi:
Kvapilovy Pohádky 0\Nadšení s překrásnými repro
dukcemi Emila Holárka. Kaligrafické písmo vepsaní
do ilustračního Holárkova rámce, celostránkové mistr

Tejto svojej tradicii zostaia Kanado vzrná najma na nedávnej světověj potravinárskej kcnferencii v Říme. Vc sv^jorn prejave tam vyhiásii minister zahraničia MacEachen, že Kanada je ochotná prispieť do obilnej zásobovacej re
zervy viac ako bol jej proporcionáiny podiel a zároveň zdeiil, že Kanada ihned'
zdvojnásobňuje svoj príspevok pre pomoc krajinám v zásobovacej krize.

Toto oznámenie vnieslo
určitý optimizmus do ďalšieho rokovania konferencie a podťa kanadského
příkladu sa hned’ přihlá
sila Austrália, ochotná ju
následovat’ . Keby sa tak
zachovali aj ďalšie kra
jiny, bola by mohla skon
čit’ římska potravinářská
konferencia ďaleko úspešnejšie. Lebo okrem Kana
dy, Austrálie, Spojených
štátov a krajin Europskeho hospodářského spolo
čenstva nikto iný nereago

val na naliehavú výzvu
krajin v núdzi, aby sa
ihned’ zhromáždili určité
minimálně zásoby obilía,
ktoré by sa hned’ rozmiestnili tam, kde je najváčšía zásobovacia kríza,
kde ťudia umierajú hladom.
Je pri tom zaujímavé
připomenut’ , že příklad
Kanady nenadchnul ani
jednu komunistická kraji
nu, ani jedna neoznámila
svoj príspevok do medzinárodnej zásobovacej zá

nadski farmári sa budu
snažit’ vyprodukovat’ čo
najviac.
Ďalší důvod k určitému
optimizmu j e . ten, že sa
konferencia uzniesla na
vytvoření Medzinárodného
fondu pre rozvoj poťnohospodárstva. Mnohí dele
gáti na konferencii přizna
li, že v minulosti ich vlá
dy zanedbali poťnohospodárstvo. To třeba dohnat’ ,
lebo bez toho, že by sa
potravinářská produkcia
nezvýšila aj v rozvojových
krajinách, nemožno vyriešiť svetovú zásobovaciu
krízu. Na podporu rozvoja poťnohospodárskej produkcie v rozvojových kra
jinách sa tedy zriaďuje
fond, do ktorého budu
dobrovolné
prispievať
všetky krajiny. Ale okol
nost’, že jeho vytvorenie
podporovali aj všetky olejárske krajiny, které má
jů dosť volného finančného kapitálu, naznačuje,
že sa může Medzinárodný fond pre rozvoj poťnohospodárstva stať dobrým
nástrojom pre rozvoj svě
tověj potravinárskej produkcie.
Nemenšia dóležitosť sa
připisuje uzneseniu, podťa
ktorého sa vybuduje svě
tové potravinářské spravodajstvo, ktoré sa posta
rá o včasné zverejnenie
informácií o tom. aká
úroda sa ukazuje v jed
notlivých oblastiach, aby
sa podťa toho mohlo památať na účelnú distribúciu toho, čo sa urodí, Bolo by však třeba, aby sa
k tejto informačnej služ
bě připojili aj komunistic
ké krainy, lebo bez toho
nebude toto důležité spravodajstvo úplné a nepo
skytne náležitý obraz o
světověj úrodě.
Dušan Lehotský

lohy, hoci sa to aspoň od
Sovxetskeho zvázu očakávalo. Sovietsky zváz a ko
munistická Čína sa ne
zúčastnili ani ďalšej po
rady, ktorú zvolal na zá
klade uznesenia konferencie
generál ny
riaditei
Organizácle pre výživu a
poťnohospodárstvo a ktorá mala rozhodnut’ o mimoriadných zásobovacích
opatreniach.
Vo svojej správě pre
kanadská veřejnost’ prejavii minister poťnohospodársíva
Vvhelan určitý
cpť.mizmus,
ktorý zdů
né perokresby, zkrátka hotová kniha, připravená v .
roce 1903 do tisku — a dodnes v této úpravě ne vodnil takto:
vydaná. Jde o básnický doprovod k perokresbám o
Římská konferencia v
žalostné cestě mladičkého a nevinného Nadšení, zo prvom radě přesvědčila
sobněného čistou a krásnou dívkou, “ z výšin zázrač
ných, kde světlo v samém božství temeni, na neklid mnohé krajiny o potrebe
nou zemi” , jak říká básník. Kvapil se touto sbírkou neodkladného zvyšovania
rozloučil se svým básnickým tvůrčím obdobím, aby potravinárskej
výroby.
se plně věnoval práci jako dramaturg, režisér a šéf Niekíoré krajiny by bez
činohry ND v Praze, kde zemřel 10. ledna 1950.
• Slovenský spisovatel Vladimír Plicka se narodil vplyvu tejto konferencie
10. ledna 1890 ve Vídni. Od roku 1918 působil jako so zvyšováním vlastnej
středoškolský profesor v Bratislavě. Autor průvod prcdukcie odkládali. Tak
ce po Bratislavě, historicko-vlastivědných článků, sa móžeme tešiť, že už
redaktor časopisu Děvín, snažil se ve svých histo
rických pověstech (Tatári a Turci. Na úsvite) o budúci rok prinesie urči
popularisování historických událostí, Pro mládež na té zlepšeme. V Amerike
psal dvousvazkové Slovenské hrady, v nichž přináší sa už vyskytli úvahy o
stručně vyprávěné pověsti a zkazky o jednotlivých tom, že budúca americká
hradech.
rekordná,
#_ V Hroznové Lhotě zemřel 12. ledna 1940 malíř úroda bude
a grafik Jcža Ůprka, jeden z nejvýraznějších našich preto-že na jesep osiaií
malířů, jehož cesta od impresionismu k realismu americkí farmári ozimpřinesla našemu umění sta a sta obrazů ze života nou pšenicou nějakých
jihomoravského a slovenského lidu v hýřivě pestré
barvitosti lidového kroje uplatněného v hromadných 29 miliónov hektárov, o
výjevech z lidových- slavností, poutí a tanců, v rá 800.000 hektárov viac ako
zovité tvorbě portrétní a figurální i v motivech pra v minulom hospodárskom
covních.
roku, a ak počasfe bude
• Ferdinad Schulz. profesor češtiny na českoslovanské obchodní akademii, je spolu s V. Vlčkem před len trochu priaznivé, mů
stavitelem tzv. národních spisovatelů a kritiků sesku žu žožáť 200 miliard bupěných kolem časopisu Osvěta. Do literatury vstou šelov. čí nějakých 74 mi
pil r. 1853 5' Mikovcově Lumíru. Později redigoval liónov ton pšenice. Aj ka
svůj vlastní časopis Osvěta, s J. Nerudou řídil Poe
sii světovou, s E. Grégrem Matici lidu. Z jeho děl
(Jiří z Poděbrad, Petr Chelčický, Doktor Johánek)
je nejznámější Latinská babička. F. Schulz se naro
dil 17. ledna 1835 v Ronově pod Doubravkou a zemřel | Z L O B Í
VÁS
OČI ?
"S
16. února 1905 v Praze.
?
/
|
• 19. ledna 1910 zemřel v Praze představitel české I Bolí Vás hlava
estetiky a vědy o umění Otakar Hostinský. Do české i Noste brýle od
OPTÁ
ho kulturního života vstoupil obranou Wagnerovy hud 
by, čímž podepřel i úsilí B. Smetany o moderní po
jetí opery jako dramatu. Podstatným znakem doplňu
jícím Hostinského vědeckou činnost byla jeho snaha
\
Z <
zpřístupnit umění a vědu širokému okruhu lidí.
J
• 19. ledna 1890 došlo k sepsání protokolu punktač- I Capitol House, 11i Swanston St.,
ních dohod, jež byly novým pokusem o česko-ně- l Melbourne (védli kina Capitol) — 8. poschodí
mecké vyrovnání v Rakousku, dohodou s vídeňskou
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
vládou, které znamenaly ústup od dosavadních čes
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
kých národních požadavků. Většina národa českého
vyjádřila s touto politikou nesouhlas odklonem od r Vašim příbuznýrj i bez lékařského předpisu,
staročechů, jenž se zřetelně projevil v říšských vol r
v nutných případech i telegraficky,
bách v r. 1891, v nichž staročeši utrpěli drtivou po
f
V
pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
rážku, kdy mladočeský poslanec, notář Dr. A. P.
ale v íobotu je zavřeno.
Trojan, porazil ve volbách na Novém Městě staro- I
čecha Dr. Fr. L. Riegra. (Dokončení v příštím čísle)
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Spisovatelé doma a v exilu
Ferdinand

Exilová poesie
Jaroslava Kováříčka

Peroutka

Bernard Shaw napsal drama o Johance z Arku. V něm hlavní žalobce praví: "Ty jsi postavila svou
zemi nad svátou katolickou církev." Žaloby dnešní ho režimu v Československu proti spisovatelům se
točí kotem téhož: vy jste postavili svou zemi nad podobně svátou komunistickou internacionálu. V tom,
že tak spisovatelé za Pražského jara vskutku uči nili, bylo něco nevyhnutelného. A ť jakkoli kosmopolitické je snad spisovatelovo rozumové přesvědčeni, když tvoří, bere svůj materiál z toho, co vidí, slyší,
hmatá kolem sebe. Jako umělec je spoután se svou zemí. Je-li dramatik — a ponechán sám sobě —
píše drama své země. Režim však žádá, aby československý spisovatel ignoroval toto své přirozené fěžisko a nepředkládal čtenářům své vlastní dojmy, ani city své země, nýbrž aby předkládal a překlá
dal dojmy a toužení sovětské vlády. Čilá česká lite ratura žila po celé devatenácté století s heslem "do
hánět Evropu" a měla z toho střídavě prospěch a škodu. Poprvé dohánění nemá být dobrovolné a
podle chuti spisovatelů samotných, nýbrž je přikázá no. A zní: dohánět sovětské Rusko. To, ve velmi
mnohém ohledu, je dohánění dozadu, zpáteční cesta.

Režim si dovoluje velký
počet smělostí. Mezi nimi
snad
nejsmělejší
bylo
tvrzení, že Pražské jaro
potlačilo svobodu spisova
telů a teprve invase jim
ji vrátila. Teprve potom
prý mohli zase psát, do
toužili psát, teprve potom
byl odstraněn teror nad
spisovately. Čili teprve
když sovětští vojáci vni
kali do redakcí a nakla
datelství,
teprve
když
spoustě spisovatelů bylo
zakázáno psát, když jejich
knihy byly zkonfiskovány,
jejich časopisy zastaveny
a někteří spisovatelé byli
uvězněni, teprve pak spi
sovatelská svoboda byla
znovu nastolena. Vláda
sama cítila potřebu blíže
vyložit tuto svou překva
pující thesi.

LÉKÁRNA
MARKOV'S
P h arm acy
144 E lg in St.
C A R L T O N , V íc . 3053
T e le fo n : 347-2505
M lu v ím e č e s k y

Hlavním jejím mluvčím
v této věci se stal pan
Jiří Hájek, o němž by se
bylo mohlo předpokládat,
že má určitou blízkost k.
estetice. Měl blíže jinam.
Šel na svůj úkol psyčholo
gicky. Jak on to viděl, te
ror vzbuzuje strach, za
Pražského jara pan Há
jek měl strach, tedy za
Pražského jara existoval
teror. Není pochyby, že v
těch několika měsících,
pan Hájek i jiní zastánci
mravů a estetiky komuni
stické internacionály měli
nelibé dojmy a zažili kou
sek utrpení. Musilo se
jim' zdát. že je nikdo ne
má rád. Na nějakou chvíli
nebylo nikoho, kdo by je
chránil před pohrdáním.
Nebyli tomu zvyklí.
I z líčení pana Hájka
však vyplývá, žé tu pů
sobil jen nějaký nehmot
ný, neviditelný a neorganisovaný, jen ' duchovní
činitel. Lidé myslili, že
mají svobodu, vyjadřovali
své myšlenky a city, a
pan Hájek a jiní se ocitli
postaveni proti probuzené
přirozenosti českých lidí.
Sneslo se na ně takové

utrpení, jakému je ve svo
bodné společnosti vysta
ven člověk, o němž je
očividno, že lže. Lidé pro
stě dávali najevo, že jich
mají dost, že s nimi ne
chtějí nic mít.
Jak víme, Brežněv, vý
chodoněmecký
Ulbricht,
polský Gomulka společné
rozhodli, že Pražské jaro
je trapná episoda českých
dějin, a mobilisovali. Když
byla přirozenost v Česko
slovensku zase potlačena,
pan Hájek a jiní brzy
ukázali, co je to teror.
Jakmile mu otrnulo. týž
pan Hájek psal: je přiro
zené. že je nezbytné pro
vést rázná opatření proti
spisovatelům:
“ budeme
kádrovat spisovatele; po
rážka nepřátel se neobej
de bez vyvození důsledků
vůči jejich představite
lům.”
Když toto bylo vykoná
no, a spisovatelům byla
ostříhána křídla, funkcio
nářům a sekretářům kříd
la naopak narostla. Je
Svaz spisovatelů, je Svaz
dramatických
umělců,
jsou i jejich předsednictva
a jejich sekretariáty. Čte

O studiu Bumerang v Sydney jsme již slyšeli ně
kolikrát. Ti, kteří v Sydney bydlí, měli více příle
žitostí navštívit literárně-hudební pořady, které Bu
merang pořádal a které získaly nemalý ohlas mezi
Čechy a Slováky žijícími v Sydney a okolí. Reakce
na tuto snahu nebyla bohužel vždy pozitivní a tak
přes nemalou vytrvalost a obětavost se Bumerang
odmlčel. Spiritus vivendi tohoto kroužku zanícených
lidí a přátel české poezie, prózy a hudby — Jaroslav
Kováříček se díky Bohu vyjevil jako neotřesitelné
tvrdošíjný. Stále pátrá a hledá. Nemálo z nás sly
šelo jeho programy (česká barokní hudba aj.), kte
ré připravil pro^ australský rozhlas a doufejme, že
bude mít možnosti v této práci pokračovat. Hlas do
mova před časem referoval o magnetofonové nahráv
ce Špalkov-y svérázné prózy Tam Portugéz nalévá
svůj jed, kterou Bumerang natočil a kterou Kováří
ček připravil v naději (reálné? bláhové?), že na
pásce zasunuté do magnetofonu vstoupí na šedesát
minut do našich domovů, když již exulanti byli ne
teční fyzicky navštívit pořady, které Bumerang pro
ně pracně, obtížně a bez nároku na odměnu připra
vil.

me, že “ sekretariát před
sednictva se schází každý
den, aby iniciativně řešil
problémy” . Není umění,
které by neuvadlo, jestliže
jeho problémy luští sekre
táři iniciativně každý den.
V pražských novinách
byl článek
s titulem
“ Problémy investiční vý
stavby energetiky” . Čeká
me, že brzy napíše někte
rý sekretář článek “ Prob
lémy investiční výstavby
literatury” . Není pochyby,
že režim investuje do li
teratury. Svou těžkou ru
kou diktatura zařadila li
teraturu mezi ostatní vý
robní prostředky. Litera
tura je výrobní prostře
dek na výrobu vládě'příznivé nálady. Není-li spon
tánní souhlas s invasí, bu
diž vyroben.

Obdivuji se Kováříčkově vytrvalosti a jeho hledá
ní, jak prorazit. Napsal, graficky upravil, rozmno
žil, přebalil a expeduje dva drobné svazečky, které
vydají za mnohé jiné a mohutné. Ten první se jme
nuje Básně tušené z přeludu skutečnosti. Shrnují
na 80 čtvrtkových stránkách pátrání v duši a srdci.
Spojení imaginativního slova (někdy i s anglickým
ekvivalentem) s grafickým prvkem mohou navodit
čtenářovu vlastní myšlenku, rozvinout představu a
konkretizovat formulaci. Kováříček tak nikoho nepřemlouvá, k ničemu nenabádá, nic nevnucuje, ni
kam nezavádí, jen naznačuje, že bychom si mohli
najít několik minut a věnovat je ozvěnám ticha, jak
říká, a nikoliv snad pro autorův užitek, ale pro ra
dost i smutek čtenáře samotného. Autor — podněcovatel.se na závěr knížky omlouvá (aniž by musel),
že nabídnutá grafická poezie vznikla skromně a autor
ji sám naklepal na stroji a doplnil grafickými prvky,
které pak v cyklostilovém provedení vyšly spíše Ja
ko informace než jako sdělení. Ale i tak jde o čin.
Druhá knížka, podobná vzhledem k první, obsa
huje verše bez grafického zázemí, má 40 stránek
a Kováříček ji nazval Ingenuus perspicax, soubor
básní z údobí transplantovaného času. Nikdy jsem
neměl možnost se s Kováříčkem sejít, osobně ho ne
znám. touto útlou knížkou veršů na sebe nemálo pro
zradil, nepochybně to byl jeho záměr. A jsem rád,
že nyní již tuším, jaký Kováříček je, nemusel jsem se
s ním ani setkat. A pravděpodobně by chvilkové
setkání nepřineslo tolik, kolik mi nabídly následující
verše. Posuďte se mnou. ,

Za těchto okolností při
rozená česká literatura
bud’ čeká na lepší časy
v zásuvce spisovatelů ne
bo se uchýlila do exilu.
Dovolíme si několik - jak
se domníváme - realistic
kých poznámek o exilové
literatuře.
(Pokračování na str. .6)
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A nakonec chci jen
tiše dodat
že netřeba mít o mne obavy
já mám své jistoty
— až zemřu
a budu neživoucí
mým hrobem nechť je
Pacifický oceán
a můj pohřeb bez tirád
— tak přeji si
Jen ať mne mlčky šoupnou
v pytli
do .slaných vod — do moře
mé lásky věčně neukojené —
abych znovu přežil svou smrt
v podobě molekul moře
a-tak tu i v věcích příštích
bít budu do světa
způsobem lhostejným, nepodstatným
a především
nepodajným
Následovníci vašich rodů
slavnému moři budou věčně sdělovat
své lidské žaly
zatímco uvnitř mne velké ryby
požírat budou malé
Mravnost bude bez diskusí a
já znovu přežiji svoji smrt
a dotek neuvěřitelná

(Obě Kováříčkovy knížky vydalo Studio Bumerang
1 v Sydney, 1974, a je možné si je objednat v redakci
i HD. Cena k úhradě výrobních a poštovních náklas du $ 3.- za obě knížky.)
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Spisovatelé doma i v exilu
kládá, že člověk by ne
riskoval svou kariéru ne
bo svůj život proto, aby
mohl napsat špatnou kni
hu,” praví dále.
To jsou nebezpečné po
známky, ale myslíme, že
s tímto ochladnutím třeba
počítat. A podle našeho
vlastního úsudku i jiné
problémy se vynoří. Vel
ké západní literatury cel
kem ochotně přijímají ci
zí živel, jestliže přispívá
Dvě knihy českého auto něčím novým k obohacení,
ra byly přeloženy do rozšíření jejich vlastního
MELBOURNE
angličtiny, a americký vědomí. Lhostejně nebo
i SYDNEY
kritik začíná svůj posu omrzele přijímají, čeho
PROŠÍVANÉ
dek obecnější
úvahou. mají doma samy dost.
P Ř IK R Ý V K Y ,
Praví, že se mu zdá, že
Citovaný -americký kri
POVLAKY
odbojní autoři zpoza že tik bere na vědomí hoj
že skladu nebo na míru
lezné opony bývají pře nost sexuálních dětailů v
dodá firma
ceňováni a jsou chváleni přeloženém českém romá
A. Z. Q U ILTIN G
více pro svou morální od nu, ale píše o tom, jakoby
Anna Mendanová
Melbourne:
vahu než pro svůj literár tu kováříček přišel ke ko
175 Brougham St.l
ní výkon. “ Politické dra váři. Praví: “ V sexuál
Kew, Vic., tel. 86-8427
ma zastírá
uměleckou ní dekadenci Češi nemo
Sydney:
prostřednost” , praví tento hou soutěžit s velkými kro
Telefon: 622-2453
■kritik. “ Naivně se předpo ky, jež v tomto směru
učinily demokratické spo
lečnosti.” Mladý 1muž v
českém románu si dělá
seznam dívek, jež měl.
Americký kritik nad tím
zívá: dávno nám známo.
Dodává, že je to puber
tální jev.
A americký filmový kri
tik dává najevo, že mu
neimponuje, -jestliže ve
filmu českého režiséra
Tafo kniha, která je zdarma, to prokazuje.
mladý herec osmkrát za
Za své peníze jste másel bezpochyby těžce
,
pracovat. Je proto znepokojující pozorovat, jak se sebou opakuje slovo ze
N jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato všech nejsprostší. Byla
kniha “ Vaše peníze a váš život” — “ Your money doba, kdy také západní
and your life” — právě teď tak cenná
kritika v tom spátřovala
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných projev individuelní odva
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
hy. čím dále tím více je
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
nakloněna dívat se na to
Je to praktická domácí příručka o osobních
jako na konformisticky
neněžních záležitostech, jako o kupování a
běh v celém dusajícím
stádu odvah. Mimo to ja 
ko na břitkou obchodní
konkurenci autorů a reži
sérů. český spisovatel,
český filmový režisér mohcu přihodit jen zrnko k
obecně už do všech detai
lů známému a už vykořístěnému sexismu. Nikdo
nevzbudí zvláštní pozor
nost. jestliže přihodí jed|no zrnko k zrnkům nesčetí ným. Ukojí tím jen jednu
menší ctižádost. Aby mohl
říci: byl jsem při tom. Ne
bo se mnozí domnívají, že
to je vstupné, jež třeba
zaplatit u dveří do moder
ní literatury.
Vzpomínáme na světový
úspěch českého filmu před
sedmi lety. Pokud jsme
tehdy sledovali americkou
kritiku, vycházelo nám,
že úspěch nebyl založen
300-P-950 na tom, že režisérům Ka(Pokračováni se str. 5)
Když po srpnu 1968 pře
stupovali
českoslovenští
spisovatelé hranice, zá
padní státy je přijímaly
laskavě. Byl v tom soucit
s nespravedlivě poražený
mi, byl v tom možná i
•
pokání. Západní do
mokracie snad cítily, že
se chovaly k českosloven
ským událostem necitelně
ji, než by byly měly. Čes-

koslovenský spisovatel v
exilu mohl počítat se sym
patií. Vyšla-li jeho kniha
v překladu,- západní kri
tik nebral své nejostřejší
pero, když sedal k tomu,
aby ji posoudil. Nyní je už
pozdější chvťe. Jestlže
ok.ke r.zumímc tornu, co
se děje, nastává odliv té
to zásadní laskavosti, do
stavuje se kritičtější po
hled.

The National Bank

se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru

[j) National Bank

darovi, Formanovi, Passerovi se podařilo dokázat,
že “ jsou při tom” . Neby
ly to filmy puritánské,
sex v nich byl zařazen
tam, kam patří, mezi nej
častější jevý života. Ale
bylo to bez vychloubání,
le z “ Podívejte se, já vím,
že jsem v tom odborník” .
Americká kritika nebyla
zaujata tím, že český film
dohonil americky, nýbrž
tím, že v něm byl jiný
tón, jiná atmosféra, hy
sterie toho nebo onoho
druhu nebyla přítomna.
Někteří američtí kritikové
se na to dívali melancho
licky,' jako na něco, co
Amerika snad ztrácí. Z
několika jejich vět by se
snad mohlo zdát, že od
toho dokonce očekávali
hygienický účinek na své
vlastní prostředí, české
filmy z té doby zůstávají
na americkém repertoáru,
jiné, které se více přizpů
sobily, se mihly a zašly
jako jepice.
čeští
spisovatelé - a
umělci byli vždy dobrými,
ba výtečnými žáky. Je to
konečný mezník jednoho
národa? Před mnoha lety
nápsal český básník Vik
tor Dyk: “ Země chce své
slovo doříci.”
Aniž by
chom chtěli rozhodoval.
jaké to má být slovo, to
lik pokládáme za jisto:
česká literatura, český
spisovatel v exilu by se
odsuzovali k bezvýznam
nosti. jestliže by se jen
dali unášet rychle se stří
dajícími západními móda
mi. horlivě napodobovat!
žargon jednoho desítiletí
nebo pětiletí. To ovšem je
problém na jiné úrovni
než otázka, jak český spi
sovatel v exilu má udělat
slušnou kariéruExílový spisovatel jt
ověšen mnohým! problé
my. Komunistická dikta
tura a invase byly velký
zážitek, jenž nese a oži
vuje téměř všechny české
knihy, dosud psané v exi
lu. Pani Saiivarová svým
románem "Honzlová” skli
dila všechen zatím v exi
lu možný úspěch. Ale jak
dlouho bude trvat konjuktura pro jediné thema?
Bude exiiový spisovatel
schopen zpracovat thema
z nového svého prostředí,
jež tak málo zná? Solženicvn se vzpíral odejít do
nabízeného mu exilu. Turgeněv říkal: “ Bez Ruska
ztrácím všechen talent”
Jak pevně stojí, jak hlu

6. 1. 1975

ROZPRAVY
Několikrát mne v minulém roce napadlo, co se
přihodilo, že dr. Hofírek přestal rozesílat Exilový
zápisník, který od roku 1970 koncipoval a cyklostilovaně vydával v nepravidelných intervalech. Ho
fírek se na stránkách Zápisníku zamýšlel zejména
nad nezadržitelnostmi současného-mocenského vývo
je, zdůrazňoval řešení politického isolacionismu, výbušnosti 'sociálních krizí či přístupy ke snahám sblí
žit Západ a Východ — nikoliv ale ve ^smyslu hospo
dářské détente, ale odkrytí cest vedoucích k odstra
nění diktatur a diktátů, čtenáři HD znají Hofírkovy
promyšlené a řešení hledající úvodníky a snad všich
ni aktivisté australského antikomunistického hnutí
narazili na Hofírkovo jméno. Není tb tak dávno, co
pražský rozhlas se dal slyšet, že Hofírek patří mezi
nejaktivnější antikomunisty v Austrálii. Takového
uznání se dr. Hofírek během své neúnavné a sebeobětující dvacetileté práce od čs. exilu bohužel do
sud nedočkal.
Koncem minulého roku jsem- dostal první čísle
Rozprav, které mi napovědělo, že dr. Hofírek ve
svých snahách díkybohu nepolevil (a nedal se zne
chutit), poněkud přizpůsobil své informatorium vzhle
dem k existujícím podmínkám a pravděpodobně i
rozšířil přispivatelskou základnu. Rozpravy tak na
hradily Exilový zápisník i když si zaehovaly jeho
vnější formu hustého strojopisu a cyklostilovaného
rozmnožování a snad i tu stovku adresátů, kteří jsou
ochotni Rozpravy přečíst, polemizovat a rozšiřovat .
myšlenky, aniž by museli všechny bezduše reprodu
kovat. O to dr. Hofírkovi jistě nejde, patří k těm,
kteří jsou přesvědčení, že dialog je nejvhodnější me
toda k dosažení demokratických principů žádoucích
deklasování totality.
1. číslo Rozprav je věnováno problémům, které se
dotýkají každého z nás — krizím a nadějím v dnešním
světě. Dr. Hofírek nastiňuje obecné důvody, které
vedou ke krizovým situacím a dotýká se rozcestí, ke
kterému jsme došli — stará éra doznívá a přichází
nová. Jakou cestu si svět zvolí? Myslím, že mezi
námi není jediný, který by pochyboval, že čs. exil
má v hledání odpovědi na tuto otázku nejen zkuše
nost, ale pociťuje i vyplývající úkol — burcovat ne
tečné, lenivé a skutečnost neznající a poukazovat na
rozdíly mezi demokracií a diktaturou, ať je již ko
munistická či jiná.
Rozpravy tak vyplňují mezeru v exilovém tisku
— dodávají zprávy, bez kterých by se žádný exulant
neměl obejít, informují o vývoji a činnosti antikomu
nistického hnutí. Jistěže i toto je diferencováno, a
Rozpravy naznačují linii, kterou Hofírek a jeho přá
telé pokládají za správnou. Tím se ovšem nevylu
čují jiné přístupy, pokud se respektuje etika tvůrčího
dialogu. Pluralitní demokracie nakonec s touto syn- tetizující metodou počítá a staví na ní principy svo
body nejen ve sféře politické, ale i sociální, ekonomic
ké. kulturní a v neposlední řadě i v prostém občan
ském vztahu — ať již dvou sousedů nebo dvou exu
lantů.
Dr. S. Hofírek evidentně patří mezi nenapravitel
né optimisty a vizionáře, kteří jsou solí země a jsou ;
připraveni i trpět. Před nedávném dal podmět k za
loženi Společnosti nového řádu, které má, pokud
vím. hrstku aktivních příznivců. Druhé číslo Rozprav,
které vyšlo těsně před vánocemi, bylo nepochybně
koncipováno některým z Hofírkových přátel, obsaho
vě a stylisticky je zaměřeno na motiv lásky, poro
zumění a dobré vůle. Ta trocha nostalgie'a staromilství. která se v tomto vánočním textu odrazila, do
dala novoročním Rozpravám akcent — nespokojit se
se svobodnými svátky v xilu, ale dopřát je v dohled
né době i všem doma a vůbec na celém světě a při
spět k naplnění pravdy, která také dominuje Alšo
vu betlému: Sláva na výsosti.Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle!
(O zasílání Rozprav můžete požádat jednatele Spo
lečenství nového řádu — dr. Z. Horný, 4/520 Drummond St.. Carlton,/3053, Australia.)
IP
boko sahá spisovatel; od
loučený od rodného pro
středí, od skutečnosti, již
důvěrně zná?
A je ovšem, a vždy bu
de, problém překladu. Má
li dílo exilového spisova
tele vejít ve známost šir
šího světa, musí projít by
tostí
překladatelovou.
Řekli bychom, že spisova
tel je vydán překladateli

svázán na rukou a na no
hou. Americký svaz spiso
vatelů uspořádal konfe
renci o překladatelství, a
o jejím průběhu byla vy
dána kniha, která má sko
ro čtyři sta stran velkého
formátu. Ze všeho, co by
lo řečeno, první místo za
sluhuje krátká věta: “ Pře
kladatel musí být osoba se
svědomím.”
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Karel Pecka: štěpení (68 Publishers, Toronto, 1974)

Verš o svěťě

Podivné podobnosti
Název, který jsme pro tuto recenzi zvolili, je vlastně podtitulkem Pecková
románu a myslím, že plně vystihuje autorův záměr říci, že to, co se odehrá
valo v Československu v srpnu 1968 je víceméně přesným opakováním histo
rie z počátku 17. století. Dřív než se budu zabývat autorovou těží, že se neděje
pod sluncem nic nového, musím ovšem čtenáře trochu seznámit s autorem.
Zkráceně, ze zadní strany paperbacku (proti dřívějším torontským publikacím
změněném, působivě obohaceném reprodukcí, obrazu Bohémské zátiší malíře
Ladislava Guderny): ročník 1928, strávil pro recenzi sovětského filmu skoro
jedenáct let v různých koncentrácích, jak je vybudovala socialistická spra
vedlnost. V jáchymovských dolech začal psát, ale publikovat začal teprve osm
let po propuštění: r. 1967 vyšel román Horečka, rok poté román Velký slu
novrat, "patrně nejzávažnější umělecké svědectví o osudu propuštěných poli
tických vězňů". Na jeho uměleckém kontě je ještě sbírka povídek Na co
umírají muži a román Hra na bratrství. ROMÁN ŠTĚPENÍ VYCHÁZÍ POPRVÉ
ZA H R A N IC E M I, AUTOR, KAREL PECKA, JE V ČESKOSLOVENSKU. Snad
stoji ještě za záznam jeho krédo: "Spisovatel musí psát pravdu, a chová-li se
jinak, než píše, jeho práce vyzní nejspíš falešně."

Román Štěpem má dva
děje: v prvním se vypi
sují osudy, pocity a názo
ry Mikuláše Sovy. čtyřice
tiletého spisovatele, jehož
umělecká
kariéra byla
přerušena pobytem v ná
pravných zařízeních a kte
rý v době Pražského jara
dělá korektora v jednom
z pražských nakladatel
ství. Má napsat scénář o
Valdštejnovi. ale ztroskotá
na nezachytitelnosti osob
nosti tohoto dobrodružného
generalissima: při studiu
pramenů ho však zaujme
postava Jaroslava Sezimy
Rašína z Rýznburku. čes
kého evangelického pána.
který po Bílé hoře uprchl
ze země, žije v Míšni a
snaží se dojednat dohodu
Frýdlantského s českou
šlechtou v exilu, jezdí po

Evropě jako kurýr mezi
Trčkoa. Kinským, švédy
a Valdštejnem. snaže se
ziskat vévodu pro českou
věc. odloučit tohoto kolísavce. jdoucího jen za
svým cikrm. císaři Ferdi
nandovi. To je druhá to
bole.
Stylistickou rvtašiaosti
Peckový knihy je. že se
historický děj osamosíainí a běží para.-i-.rě s udá
lostmi jara rosu IS68. bez
jakýchkoli, b y ť i jen vi
zuálních švů. Takhle to
vypadá: '
"Ale Frollo už nepromlu
vil. Byl mrtev. Rašín sáhl
za manžetu levého ruká
vu. Nemýlil se, našel tam
uschovaný pas. List byl
vydán a podepsán Slavatou. Sova seděl ve své
kanceláři
za
starým,

Nevhodná slova
Milan Růžička

Hodnost mnohem lépe sluší tomu. kdo něčím je
i bez hodnosti.

★
Mohl zastávat nejvýš takovou funkci, která se
dala vysedět.
: '★
Čím je člověk moudřejší, tím řidčeji se směje —
. ale stále častěji se usmívá.
'• ★
Člověk si nevybere: pokud je neznámý, snaží
se mu kdekdo vytřít zrak, později zase — žale
pit oči.
★
Je snadné dělat chytrého, když máš čím doplá
cet na své hlouposti.

★
Ráno nebylo sice večera moudřejší, ale alespoň
střízlivější.
★
Aby se myšlenky mohly křížit, musí se potkávat.

★
Také nedostavení se může znamenat — vzdání
se.
Některá čerň se nedá přikrýt ani tehdejší ze
lení.

★

otriskanym stolem, kde už
odkvetla několikerá gene
race nakladatelských re
daktorů.”
Děje se prostě prolínají
a to má bezpochyby svůj
důležitý důvod: autor me
zi nimi dělá paralelu;
tvrdí tím. že pana Rašína
lze libovolně zaměnit za
Mikuláše Sovu. i když oba
žijí v docela jiných pomě
rech... v naprosto rozdíl
ném prostředí, v různých
dobách. Ale ten více než
třistaletý časový odstup
mi připadá pouze vnější,
vnitřní
totožnost obou
hrdinů je nepopiratelná.
Pro Mikuláše a pana Ra
šína platí, myslím, tato
charakteristika, toto před
znamenání jejich snah a
výsledku.
‘ ‘čím dál tím jasněji vy-

Karel šiktanc

svítalo, že přes všechny
způsoby obrany, které' se
mu kdysi zdály účinné,
končilo každé jeho střet
nutí se systémem, v němž
žil,
nakonec
ústupem.
Drobná vítězství, jichž se
domníval tu a tam v prů
běžném souboji dosáhnout,
se velmi brzy projevila
jako sporná. Nic nezískal,
nepřechytračil
soupeře,
který vládl nesrovnatelně
větší silou a veškerými
možnostmi . . .”
' Systém, to je pro pana
Rašína Valdštejn, člověk,
řídící se horoskopy Seniho, ctižádostivý, ale záro
veň nejvyšší měrou opatr
ný, ochotný dohodnout se
vágně o všem - pro cí
saře i proti němu -, ale
ochotný také zradit kte
roukoli dohodu, naskytneli se mu lákavější doho
da, kterou považuje za zá
vaznou, jen dokud se nenachomýtne jiná možnost.
Pro Sovu je Valdštejnem
přirozeně režim, který ho
uvěznil, který- mu zničil
manželství a na _jehož
■■ziídšťování” hledí skep
ticky: neangažuje se. ne
očekává nápravu v údech
a v hlavě, touží jen se
dostát ven, za hranice. A
když se mu to podaří, za
stihne ho v Itálii zpráva
o okupaci. To je pro pana
Rašína zpráva o Valdštejnově smrti v Chebu.

Těžko se stavět proti tomu, co nám něco přináší.
★
Vybíral si názory jako klobouk — musely mu
i slušet.
★
Nejsnadněji se jde těm, kteří v žádném případě
nezajdou příliš daleko.

★
Do té dob y nepoznáš pravou povahu člověka,
pokud na něho nezůstaneš zcela odkázaný.
★
Když dokážeš být první v cíli, prominou ti i
špatný styl.

★

Svět je jen jeden . . . v lesích lišky slídí,
v krčmách se chlapi zpovídají vínu
a dívky mají z lásky strach.
Jen vlak, co jednou vezl na smrt lidi,
na smutný činel nárazníku tluče
v sazových nocích na poplach.
Svět je jen jeden . . . v patrech šumí zdviže
a v zádech měst a tyrkysových lesů
tesáky bagrů hryžou zem.
Jen na hřbitovech skřípou černé kříže,
jak na flétnu by táhle někdo pískal
nedokončené rekviem.
Svět je jen jeden . . . babky na mši chodí
a hazardéři hrají o své srdce
a děvky s každým pijou líh.
Jen lidi s měšcem snů a soudkem živé vody
slyší ty bubny, činely a tlétny
a věří — ruce na nožích.

Oba dva se vracejí do
mů: Sova do obsazeného
Československa
a jeho
návrat je motivován rako
vinou, kterou zjisti lékař,
jehož synovi dopomohl k
útěku (důvod uvěznění), a
který nyní žije ve Vidní;
také trochu náhodnou čet
bou Bible o čase boření a
čase stavění. Výraznější
je motivace návratu kurý
ra Rašína: Ferdinandovo
- pozvání a starost o bu

doucnost rodiny. Pan Ra
šín musí sepsat, co ví o
piklech Valdštejna proti
císaři, a musí dokonce podepšat poníženější verzi
svého raportu, kterou pro
něj sepíše hrabě Slavata.
Tento ' úhlavní ‘ nepřítel
evangelických
exulantů
praví v závěrečném roz
hovoru panu Rašínov::
“ Ano, věřím, vy byste mě
dokázal zabít. Ale většina
(Pokračování na str. 8)

★
Nezapomeň, že tvůj sen se zdá pouze tobě.
★
Nic se tam nezměnilo, pouze t o ' jinak pojme
novali.

★
Opak je pravdou: nejtěžší je být velkým mezi
malými.
Bránit se moc neuměl, ale uměl báječně' volat
o pomoc.

★
Ničemu se nevyhýbal, ale také nikomu.nevyhnul.

★

K dnešku se obracel vždycky jen natolik, aby
mu to nemohlo pokazit zítřky.
★
Říkal: "Mým pričin&um"', ale —: "Naší vinou” .
★
Když ti nezabránili v rozběhu, v. rozletů to už
nedokáži.
7 7 - - . / 7- /
★

Svět je jen jeden . . . všude kvetou růže
a z vlasů žen vždy při požáru slunce
ryšavým okem blýská měď.
Jen bubny, bubny s břichem z lidské kůže
v musejních sálech, zakřiknutých hrůzou,
slabounce duní ještě teď.

-■

'
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Nejčastěji pod sebou řežou větevýtL kteří .mají :v úmyslu vyšvihnout se na vyšší.

★
Nikdy se nestavěl na zadní — předním.

★
Každá věc má dvě stránky, ale ani ta druhá
nemusí'být vždy špatná.
★
Nejčastěji tě odstrčí ti, jichž ses zastával.

Je snadné stát za svým, když někdo stojí za
tebou.

★
Mnozí lidé mluví stejné snadno, jako dýchají
— aniž by na to myslili.
★ -77

Potřeboval povzbuzení a dávali mu útěchu.
★ 7- .
■ :"
- Strašně nerad o nějakém herci čtu, že je vro
zená skromnost — co by to ksakru bylo za herce,
kdyby nedokázal zahrát vrozenou skromnost.

★
Škoda, že tolik talentů se rozmění v existenčních
starostech.
★
Napsané či řečené se měří vahoou slov, nikoliv
jejich počtem — vyjma při počítání honoráře.

HLAS

-8-

Československé sdružení "Beseda" v Canbeře

V A M ERICE

pořádá úředně povolenou a kontrolovanou loterii,
v mž bude vylosován dům ve čtvrti Evatt v Canbeře,
jehož cena je odhadnuta na $ 37.000. Cena losu je
$ 10.-. Výtěžek loterie bude předán do fondu na
stavbu Čs. národního domu v Canbeře. Objednávky
losů a platy zašlete laskavě na adresu:
BESEDA, C.A.A.C. Inc.,
P.O. Box 1488,
Canberra, ACT. 2601
Tah bude proveden pod kontrolou australských
úřadů 28. února 1975.
Těšíme se, že se loterie zúčastní krajané z celé
Aus Talie a že pak budeme moci výherce mezi námi
slavnostně přivítat.
Beseda

kých a slovenských pra
menech a literatuře. Svá
themata propracovali pří
sně vědeckou methodou a
čeští i slovenští poslucha
či se zájmem vyslechli,
jak tito přednášející ame
rického původu ovládali
dokonale všechny perso
nále i nuance svých prob
lémů.
V neděli 17. listopadu
se v rámci kongresu ko
nal v New Yorku společ
ný oběd přítomných histo
riků a po něm bylo rozhod
nuto ustavit zvláštní vý
bor, který připraví orga
nizaci zvláštní historické
sekce Čs. společnosti pro
vědy a umění. Předsedou
přípravného výboru byl
zvolen americký historik
slovenského původu Dr.
Victor S. Mamatey, místo
předsedou historik české
ho původu Dr. Radomír
V. Luža. Nová sekce se
bude nazývat Českosloven
ská historická konference
(Czeehoslovak Historical
Conference). Bude vydá
vat svůj vlastní informač-

SYDNEY

í

ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ

JIZBA

5

“ Moravian Lodge”

5

290 Bendi Rd., Bondí (Sydney)

S

Telefon 300-9783

r

Otevřeno denně od 6. bod. večerní, do půlnocí

?

(v úterý zavřeno)

>
<
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ČS. HISTORICKÁ SPOLEČNOST

(Pokračování se stí. 3)
jež se v této sekci rozvi
nula,
poskytla podklad
přednáška o čs.-ukrajin
ských diplomatických sty
cích v letech 1917 až 1922.
Posléze zvláštní před
náškové série rozebíraly
postavení židů v čs. histo
rii a kultuře a jedna po
jednávala o thématech z
historie Čechů a Slováků
v zahraničí.
Uvedli jsme tento póněkud suchý výčet projedná
vaných themat, abychom
čtenářům, kteří mají zá
jem o historii, .předvedli
názorně bohatou náplň
obou sjezdových dnů. Po
řadatelům sjezdu, se zda
řilo získat také přednáše
jící z řad mladých ame
rických vědců zabývají
cích se historií Čechů a
Slováků. Bylo jich přes 10
a jak jsme slyšeli, řada
dalších projevila zájem o
součinnost. Všichni tito
američtí - vědci překonali
“ jazykovou přehradu" a
jejich pojednání se zaklá
dala na původních čes

í

DOMOVA

Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldv

ní bulletin - Newsletter,
jak se v Americe běžně
označují informační pe
riodika
tohoto
druhu
Bulletin bude v anglic
kém jazyku informovat o
vědecké práci, podnikané
v západním světě na poli
české a slovenské histo
rie. Redaktorem bulletinu
PODIVNĚ

opustíte Austrálií,
...zbavte se potíží
spojených s návratem

bude americký profesor
dr. Stanley B. Winters.
Tajemníkem přípravného
výboru'této čs. historické
společnosti v Americe je
prof. dr. Stanley B. Kim
balí, který
působí na
Southern Illinois Universi
ty v Edwardsville, Illinois.
tp-SVU

zpět.
Od 1. ledna 1975 se mohou vrátit do
Austrálie bez zpětného víza pouze australští
občané.
Všichni ostatní obyvatelé Austrálie
potřebují vízum. (Výjimka se týká jen
určitých obyvatel vracejících se z Nového
Zélandu.)
Toto ustanovení je nově zavedeno pro
občany Spojeného království. Kanady,
ostatních zemí Britského společenství národů
a Irska. Pro občany jiných zemí platil tento
předpis už dříve.

PODOBNOSTI

(Pokračování se strany 7) tím a potom společně do
vašich - ti nás jen vyhodí razili k těmhle světlým
z okna na hnůj. A my se dneškům, komu čest. to
olížeme ze sraček a pak mu čest. Vy jste šli za
vás pokoříme všechny za svým cílem, měli své kon
tu polovičatou nedůsled cepce. a my všichni ostat
nost.” To je, domnívám ní jsme proti tomu mohli
se. hořká pravda, která postavit jen naivitu, po
platí dnes jako před tře hodlnost. neschopnost a
podobné vlastnosti naší
mi sty lety.
A dnes také mnohde v zlaté národní holubičí po
exilu podléhají přeludu, vahy. To se vám to vítě
který Valdštejn vytýkal zilo jedna radost.”
Štěpení je román poli
panu Rašínoví:
“ Copak
si vy. tupí Češí. opravdu tický a po všech strán
myslíte, že se všechno to kách vysoce aktuální. Tak
čí jen kolem vás. že celý aktuální, že se bojím o
osud jeho autora, kterého
! svět bale tancovat podle
vašich přání?" A to. co si pro jeho odvahu ne
\
J. S.
říká Sova na adresu sou smírně vážím.
< druhů, jistě mula tis mu
Pozn.: Knihu si můžete
] tandis platilo í pro příči objednat též v HD. (Zá
| ny porážky stavů na Bílé silka je na cestě do
Austrálie.)
\ boře:
" . . . zásluhu za tu naši
mesalianci je třeba přičíst
bezpodmínečně jen našim t ■■
soudruhům. My ostatní | Nové instalace, opravy
a údržby elektrického
jsme se pouze svezli s je
zařízení všeho druhu
jich prozíravým rozhodnu
spolehlivě provede

Nemáte-lí australské občanství, ušetříte si
pozdější čas a potíže, vyžádáte-li si zpětné
vizum — před odjezdem. Toto vizum platí
12 měsíců a může být v zámoří prodlouženo
o dalších 6 měsíců.
Dostat pro Vás vizum ještě v Austrálii je
snadné. Informujte se v nejbližší úřadovně
ministerstva práce a přistěhovalectví.

-h , A U ST R A L IA .-U

Departm ent of Labor and

IM M IG R A T IO N

i ---------------------

TATRA

^H ^R ^K É ^ r í ^

Dříve než

^

j

DISKONT 20 - 33 1/3%

ELECTRICS

Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý
Továrna a výstavní síň
S. & G. L U M E N CO.
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204
I
P. O. Box 634, Marrickville 2204
i
Telefon (STD 02) 51-7278

)

STEVEN VARDY

Rybaření v horských říčkách, golf, koupání,
projíždky na koni a procházky přírodou.
K tomu dobré jídlo v domáckém prostředí,

o které se postará Vaše GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwoód Ave., Blackheath, NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 87-8330
Reservování předem nutné '

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy- se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 61-8579

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA

* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY

Licensed Contractors.
24hodinová služba.
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-7599

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *

* Moderní * Slohová * Klasická

I

jContin. "GOU RM ET"
IRestaurant "i flRH »Kirir»iM jfe : J

' ''

(129 Bayswater Rd.

1Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,]
Iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,,
l v pondělí zavřeno.
I

i

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

i Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
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Básník Brodsky a řezník Stalin

-- 9 -

,|

Pamatuji dobře dobu, o které Brodskij píše. Byl
jsem ale v té době ve vězení; místo nářku jsme
Stalinovu smrt, tehdy jeho fyzickou smrt, (poněkud
bláhové) oslavovali.. Stejně tak nás potěšilo, když
za Velkým Bratrem odešel i notorický alkoholik Gott
wald. Malé ryby taky ryby, říkali jsme si, a pletli
jsme si sny s budoucností . . . Brodskij ve svém člán
ku pokračuje:

“ Otázkou bylo jak žít bez Stalina.-Kreml odpovědět
nemohl. Stalinovo tělo vystavili v Mauzoleu (v ro
ce 1956 je pak zpopelnili), nevěděli však co s jeho
duchem . . . Diskutovalo se o tom, zda Stalin yytvořil systém, či zda systém vytvořil Stalina. Hovořilo
se o tom, že Rusko by sice potřebovalo svůj “ no
rimberský proces” , že ale bude mnohem rozumnější
všechno odpustit. To, co je na tom všem ale opravdu
zajímavé, je morální dosah stalinismu na Rusko a
na svědomí světa v našem století. . . Třicet let vládl
dvěma stům miliónů lidí člověk považovaný za zlo
čince a šílence — avšak lidé s ním jedli, hovořili a
potřásali si s ním rukou. Znal jen ruský a to mi
zerně, ale zaplavil svět knihami, jež pro něj napsali
ti, které pak zavraždil. Jeho biblí byla kniha Machiavelliho, snad jediná kniha, kterou za svého ži
vota četl. Neměl ponětí o historii, zeměpisu, fyzice
a chemii, ale vědci z jeho stáje dokázah vyrobit
atomovou a vodíkovou bombu. Neměl zkušenosti s
vedením podniku, ale vybudoval síť tajné policie
tak silnou a mocnou, že vyvolávala studený pot hrůzy
' na těle každého, kdo na ni jen pomyslil; mohl to být
školák, jenž byl svědkem toho, že přes portrét Sta
lina přeběhl šváb: stejně tak polil smrtelný pot dě
su bývalého člena Kominterny, jenž někde v Jižní
Americe psal paměti.”
Moc přitahuje, zvláště ty slabé a nemocné. Komu
nistická propaganda hlásala rovnost a tvrdila, že je
nositelem i jiných posvátných všelidských ideálů —
a nové učení získávalo sympatie po celém světě.
Zprávy o krutostech byly odmítány jako pomluvy,
anebo byly omlouvány velikostí cíle — a 'tento per
verzní přístup světa k učení rudého fašismu trvá po
dnes . . . Josif Brodskij ve své úvaze o Stalinovi po
kračuje:

“ Stalin vraždil třicet let. Nechal zavraždit své spo
lupracovníky a nechal zavraždit ty, kteří proň vraž
dili. Vraždil oběti, i vrahy. Později nechal vyvraždit
celé skupiny obyvatelstva a ještě později se^ věnoval
genocidě. Počet obětí daleko převyšoval počet těch,
jež mělo na svědomí Hitlerovo Německo . . . Koncem
padesátých let jsem pracoval na Dálném východě.
Střílel jsem tam medvědy, kteří zdivočeli hlady. Byli
totiž po dlouhá léta zvyklí na lidské maso, jehož měli
dostatek, z tamějších koncentračních táborů. Zvířata
si už nedovedla na jinou stravu zvyknout.”
“ Mimo to, že vraždil, Stalin také budoval: hydroelektrárny, ocelárny, koncentráky, města a pomníky
-ke slávě Stalina. Postupně se vše zamíchalo, až na

I
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»

8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081
Telefon: 459-3672

svazu a žije nyní již několik leť ve Spojených stá
šio nedávno světovým tiskem v souvislosti s novým
je Alexandr Solženicyn. Americký tisk před časem
tala natolik, že jsem pořídil alespoň zkrácenou verzi

“ Pochybuji, že svět oplakával nějakého jiného
vraha víc než Josefa Stalina. Počet truchlících sc
dá vysvětlit rozvojem hromadných sdělovacích.’ pro
středků, jež jednoho dne způsobí, že nářek nad smrtí
Maa bude ještě silnější. Před 20 lety mi bylo 13 let.
Ve škole nás nahnali do haly, přinutilli nás poklek
nout, a chlapská tajemnice strany na nás křikla:
Brečte, děti, naříkejte — Stalin zemřel! A první, se
dala do bědování. Brečelo se celý týden. Rozhlas po
celý ten čas vysílal jen smuteční hudbu. Styděl jsem
se za to, ale nedokázal jsem slzet — jen jsem popo
tahoval nosem. Ta neschopnost nářku byla asi pod
míněna i tím, že jsem v německé učebnici objevil
článek “ Unser Fuehrer Stalin” . Jaksi jsem nemohl
naříkat pro “ Fuehrera” . Vliv mělo i to, že se naše
rodina připravovala k přesídlení na Dálný východ,
neboť Židi měli z rozhodnutí sovětské vlády pykat
za viny, jež byly přiznány v dopise, jenž koloval z
ruky do ruky; podepsali jej významní sovětští Židé,
jako například Ehrenburg a Botvinik — a dopis měl
být každým dnem uveřejněn v Pravdě. Avšak zemřel
Stalin — a tak všeobecný nářek dostal přednost. Byl
to vlastně nářek nad celou epochou. Do Stalina se
vtělila stará byzantská ;idea, že veškerá moc po
chází od Boha. Pod Stalinovým pohledem se lidé
rodili, ženili a vdávali — a umírali. K nářku bylp
důvodů dost.”

,

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltď.

Jiří Sýkora

Ruský básník Josif Brodskij odešel ze Sovětského
tech, kde přednáší na univerzitách; jeho jméno pro
časopisem KontineYit, jehož čelným spolupracovníkem
uveřejnil Brodského úvahu o Stalinovi, jež mne upou
překladu. Úvaha Josifa Brodského začiná takto:

.

- Vedoucí kontinentální, pekárna v Melbourne

Největší výběr všech druhů chleba — včetně •
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !

Žádejte chleba značky ATLANTIC,
konec .nikdo nevěděl,kdo buduje a kdo vraždí.. Nikdo
- V
která je zárukou nejlepší kvality.
si nebyl jist koho má rád .. a koho se obávat, kdo
koná dobro a - kdo zip. Hranice byla nejasná a za
měnitelná. Bylo možné žít,” ale smysl života se ztra
til. V té době se v Rusku narodil Orwellův “ doublethink” , to byla doba, kdy rozpornost věcí byla vědo ^ im m iu H im iiiiiiiu iu iiiiiim iiiiš iiH iíím iiiíiiím iu iim r
mě pomíjena.”
Provádíme veškeré práce optické
5
Většina z toho, o čem píše Brodskij, se dá apliko =
vat na Československo v době od roku 1948 až po z
.
přesně, rychle a za levné ceny
E
dnešek; snad jen s tím rozdílem, že v Čechách , se
nemuselo na duchovní mařamus čekat 20 či 40 let.
Tato malá země skočila do močálu krutosti, tuposti
a patolízalství po hlavě a ještě si pochvalovala ..-.
Josif Brodskij v další části svého článku uvažuje o
dobru a zlu:
-

573 Hampton St., s

“ Orwell byl však překonán v tom, že:-hyní byla
morálka odmítána ve jménu ničeho. Stáv myslí se
dal vyjádřit větou “ je to zlé, ale všeobecně, vzato to
není špatné” . V Rusku se ztratila nejeh; absolutní j
Telefon: 98-5756 =
morálka, ale i morálka relativní. Nemyslím tím de
strukci dvou základních kategorií (dobra: a zla) po
vzájemném boji. Myslím tím úpadek na základě sou
žití; na jejich splynutí. Nemohu tvrdit, že tento pro
ces probíhal vždy vědomě, to bych généralizoval.
Avšak činím-li to, pak pouze proto, že tehdy byl ge h iiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiim iiiim m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŤ
neralizován každý lidský osud. Přeměna. ye společ
nosť. podvojného myšlení a morálky, to nebylo něco:-;
abstraktního, to nepřišlo jako koncept. To .se dosta
“ Nevěřím v destalinizaci. Nevěřím, že se tento
vilo cestou instinktu,- pomalu — tak jak vzniká pre systém^ jvládnutí změní. Jistě vzniknou nové pomní
cizní výšivka. Pomalu a neurčitě jako sen . . . Vět-' ky, vyšší třiceti metrů — a proti těm starým budou
šině bylo ovšem.;všecko jasné: básník oslavoval Vůd lépe iluminovány. K pochybné cti Kremlů lze říci,
ce — dle svého vlastního rozhodnutí. Stejně byl při že_ z a t í m
svého Frankenšteina drží jakž takž ve
jímán úředník do zaměstnání — podle toho jaký měl stínu. Svoji popularitu si Stalin drží hlavně ve své
poměr. To se ovšem také nazývalo “ rozhodnutím” . rodné Gruzii. Ne že by Gruzínci trpěli méně než jiné
Aby byla rozhodnutí správná, a aby mohl vzniknout .národnostní menšiny, ale pokoušejí se tímto zvráce
pro lidskou vůli impuls k tomuto nerozeznatelnému, ným způsobem konejšit své -národní cítění. Prostí
splynutí dobra a zla, k tomu zde byla propaganda. lidé po celém Sovětském svazu říkají, že “ za Sta
Měla k dispozici slovník, filozofii a moc. Kdo neuvě lina byl pořádek” . Avšak to, co -postrádají, to není
řil, mohl .se připravit na teror. Myšlenka byla .vy Stalinův železný pořádek, ale své vlastní mládí. Slo
nucována.”
vo Stalin drží v šachu, radikály, kteří- by! ale stejně
Josif Brodskij je na Západě už několik let. Tak ja  přišli zkrátka, protože-vláda Stalinovy o s o b y ; se
ko většina politických emigrantů z Východu má vrátit nemůže.”
.
- 'N ■
ostřejší smysl pro rozeznání nákazy, jež se pó Zá
“ Přivádí mne však do stavu nepřijenmého-vytrže
padě rozlézá. Na rozdíl od mnoha dovede svá pozo ní, když na Západě vidím v obchodech knihy a obra
rování vyjádřit. Jeho článek ve svém závěru nevyzní- zy Lenina, Trockého, Che Guevary, Maotsetunga a
vá nijak optimisticky — avšak to je jen zdání, pro jiných, kteří mají společné jedině to, že byli hromad
tože pokud jsou zde lidé, kteří dovedou a mohou vy nými vrahy. Nevím co zdejší mládež v jejich kni
jádřit myšlenky mnoha jiných, pak je ještě naděje. hách hledá, ale cokoli v nich najde, bude to zname
K myšlení je třeba odvahy — a k probuzení myšle nat jen jedno: že morální kastrace homo sapiens,
nek je třeba trpělivosti. Jsem vděčen za to, že jsem jež byla zahájena násilím, pokračuje
dobrovol
na krátkou chvíli mohl být Brodskému tlumočníkem. ně,
a že stalinismus jako forma myšlení vítězí.”

1 Optical Service

|

Zde je, již bez dalšího přerušování, závěr úvahy Jo
sifa Brodského:

“ Mezi dobrem a zlem jé jasně vyjádřitelný rozdíl.
Myslím že vím jak se to mohlo stát: namísto Dobra
a Zla přišla Hmota — a ta nezná morálku. Hmota
MOTEL GUEST HOUSE .
byla zbožněna a vznikl zpotvořený Pygmalion. Potla
čením křesťanství a svědomí se vytrácela znalost
RESTAURANT
slovníku a bylo třeba improvizovat. Slova mohla být
•
K A LO R A M A
vykládána dle libosti, zavládla nahodilost a zvůle.
Nahodilost a libovůle zasedly do vědomí lidí. A to
je pro všechny lidi na světě velmi nepříjemná myš
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních nemít
zodpovědnost.”
lenka —
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
“ Žijeme v době pozdního či upadajícího křesťan
Výtečná strava a domácké prostředí.
ství. Nevím přesně kdy začala. Sovětský spisovatel
Leonov o jedněch Stalinových narozeninách navrho
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
val, aby byl zaveden nový kalendář, jenž. by začínal
Srdečně zvou manželé Pospíchaloví !
“ dnem, kdy se narodil Džugašvili” . Nechápu, že ten
to návrh nebyl přijat; snad proto, že Hitler byl
Barbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1298
mladší. .. Ale pocit doby vyjadřuje ten návrh
přesně, neboť právě tito dva pěšáci pekla učinili
první kroky na cestě k novému cíli, jímž je neexi
Velký výběr vín, lihovin a piva
\
stence morálky. Rozhodně byli první, kdo zaměnili
budování s vražděním a vraždění s budováním v. tak
dodáme kamkoli v Austrálii
|1
gigantickém měřítku. Spálili všechny morální mosty.
Vyhubení deseti miliónů (!) lidí, to už není realita
za velkoobchodní ceny
,1
Stejně tak není reálný ani cíl, v jehož jméně se tak
Ceník na požádání
,1
stalo. Normální reakce je šok. Stalin a Hitler zahá
jili léčbu, jež vede ke zločinům budoucnosti.”
“ Nechci kreslit žádnou apokalypsu, ale všechno
vraždění bude pokračovat i v budoucnosti. Z hlediska
cr. Jonas & Vicforia Sfs., Richmond, Víc.
1
křesťanské morálky budeme duševně mrtví. Podle i
Telefon: 42-4782
(i
slov filozofa budeme “ mimo dobro i zlo” . Nedělejme i 1
to ale tak složitě: budeme bez morálního kritéria i 1 nebo: 104 Miliers Rd., Nth. Alfona, Vic. 314-6281 l
jež se jmenuje dobro. Nebudeme daleko od zla a 1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
i
dobra, budeme nenávratně daleko o d
dobra.”

goátmíte

Í
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ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Mezi 300 novými uprch
líky z Československa,
kteří zůstali v době od
ledna do října mr. v zá

padním Německu nebo Ra
kousku, jsou většinou mla
dí lidé do 30 let, řada
sportovců, větší počet dí

D O MO V A

vek, několik kompletních
rodin, několik bývalých
členů KSČ, 1 příslušník
Pohraniční stráže, 1 cel
ník, bývalý dirigent čs.
rozhlasu v Brně a pražský
kameraman, celkem po
měrně málo akademiků.
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— Ve Vídni byl zatčen
jistý Alexandr Raiman,
který se vracel z Jižní
Afriky do Prahy. Měl u
sebe 5 cestovních pasů na
různá jména. Při zatčeni
tvrdil, že še jmenuje Horst
Stein.

— Bývalý čs. kulturní
atašé v Rakousku Jiří
Stárek uspořádal ve Víd
ni tiskovou konferenci, na
níž předložil novinářům
svou knihu “ Dopisy z Čes
koslovenska. Zpráva pod
zemního hnutí o situaci

Li dem z Da r wi nu
ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA, KTEROU ZASÍLÁ
M IN ISTR SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENI
Mr. B ILL HAYDEN

Ministerstvo sociálního zabezpečení je
připraveno pomoci Vám třemi různými způsoby ve
více než 100 kancelářích po celé Austrálii-.
OKAMŽITÁ PENĚŽNÍ PODPORA

Byla udělána opatření, aby byla lidem
evakuovaným z Darwinu nebo katastrofou
podobně postiženým vyplacena dvoutýdenní
zvláštní podpora bez zjišťování jejich majetkových
poměrů. Plat za čtrnáct dnů činí:
★ jste-li svobodný (-ná) nebo žijící odloučeně
od manželky (manžela) S 62.00 plus $ 11.00 za
každé na Vás závislé dítě
★ pro manžele dohromady $ 103.00 plus $ 11.00
za každé závislé dítě.
Další informace Vám sdělí kterákoli kancelář
ministerstva sociálního zabezpečení.
POKRAČOVÁNÍ VÝPLAT PENSÍ A
PŘÍSPĚVKŮ

Vyplácelo-li Vám ministerstvo sociálního
zabezpečení pravidelně platy včetně dále
uvedených pensí nebo příspěvků, sdělte laskavě,
kam si přejete, aby byly zasílány v budoucnosti:
Adresa nejbližší kanceláře ministerstva sociálního zabezpečení je uvedena
v telefonním seznamu místa Vašeho pobytu v oddělení Australské vlády

,

★

Příspěvky na děti a studenty

★

Starobní, invalidní a vdovské pense

I

★

Příspěvky k podpoře matek

★

Podpory v nezaměstnanosti, nemoci nebe

■

Director,

j

|

Department of Sociál Security,

|

^

(hlavní město státu Vašeho pobytu)

^

^

Vaše jméno......................................................................................................

^

zvláštní podpory

*

«
g

Jméno Vaši manželky (manžele) ...............................................................
Jména Vašich děti................

j
i
I

★

Pense osiřelým dětem

★

Podpora nemeným tuberkulózou

★

Pense ze zámoří

Tato je

důležité,

máme-li

Vám

zajistit,

že

Vám budou platy docházet včas a pravidelně.
Můžete se buď spojit s nejbližší kanceláří
ministerstva sociálního zabezpečení nebo nám
zaslat vyplněný vedlejší kupón.

1 ......... '.......... .......................... I
I• Druh
..................................................
I
poukazu, který dostáváte ..................................................................

i

Jednací číslo (pokud znáte) ........................................................................

"

Nová adresa k zasílání platů .......................................................................

I

....

;

i ...... ..........

,

Prosím o zaslání informaci o .................................... ; ..............................

i

POMOC, RADA A RODINNÉ PROBLÉMY

Jde-li Vám o řešení okamžitých problémů,
můžete potřebovat pomoc s jinými osobními nebo
rodinnými záležitostmi. Ministerstvo sociálního
zabezpečení .bude moci buď Vám zařídit pomoc
nebo dozor nebo obstarat spojení s těmi, kteří
mohou pomoci.

DEPARTMENT OF
sociál

SECURITY

JlimŤř

národa” . Autor tvrdí, že
čs. komunistický režim je
velmi nejistý a že se obá
vá jakéhokoli uvolnění,
které bylo odsunuto na ja
ro 1975. Prozradil také,
že třetina personálu čs.
vyslanectví ve Vídni jsou
špionážní důstojníci.
— Ve Švýcarsku vychází
český děrský skautský ča
sopis “ Tam-Tam” . Infor
muje o chystaných tábo
rech, výletech apod., při
náší kapitoly z lesní pra
xe, hádanky,
povídky,
obrázky, soutěže atd. Na
pište si o ukázkové číslo
na: “ Tam-Tam” , Postfach 120, CH-8125 Žollikerberg, Switzerland.
— Pražský režim konečně
povolil vdově po slavném
čs. hokejistovi Láďovi
Trojákovi (který zahynul
při leteckém neštěstí nad
kanálem La Manche), aby
odjela za dcerou Janou,
která odešla po sovětské
okupaci v roce 1968.
— V prosinci mr. vyšlo
první číslo nového časo
pisu “ Za svobodu” , který
vydává Rada svobodného
Československa. Předse
dou tiskové komise RSČ
je dr. Jiří škvor
(3523
Oxford Ave., Montreal.
P. Q.. K4A 2J9, Canada).
rozesílá V. Valenta* (P. O.
Box 636, Edmonton, Alber
ta, T5J 2KS, Canada),
předplatné S 4.- na adr.:
Council of Free Czechoslovakia, 2051 Park Rd.,
N. W„ Washington, D. C.
20010, USA.
— V západním Berlíně
byla založena zemská sek
ce Svobodné společnosti
na podporu přátelství s
národy
Československa,
jejímž českým předsedou
se stal universitní profe
sor MUDr. Milan Pospíšil,
který učí na tamní uni
versitě.
— Podle informací listu
Baltimore Sun hodlají vy
budovat Baťovy závody v
Americe “ druhý Zlín” a
to severně od Baltimore,
v okresu Harford, poblíž
nynějšího Baťova městeč
ka Belcamp, kde firma
zakoupila rozsáhlé pozem
ky.
— Syn poúnorových čs.
uprchlíků Leoš Dobeš z
ekonomické fakulty Melbournské university vy
pracoval
66stránkovou
studii pod názvem “ Czechoslovak Industrial Relations 1945-1970” .
— Na* zemědělské výsta
vě v Lilydale ve Viktorii
které se zúčastnilo ..též 19
australských vinářských
podniků,
byl odměněn
kdysi známý moravský
vinař Pavel Osička, nyní
majitel “ Major’s Creek
Vineyard” v Greytown-u
ve Viktorii, třemi cenami:
první cenu dostal za čer
vené víno typu burgundy,
druhou za claret a za leh
ký claret dostal pochval
né uznání. - V téže době
měla úspěch i jeho man
želka: v soutěži, pořáda
né melbournským časopi
sem Sun. byl její módní
návrh odměněn třetí ce
nou z počtu 1.300 soutěží
cích z celé Austrálie.
Kan. L/S/HD
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Dr. C. R. SU D E K ,
Sydney
v Namaste je nejpopulárnější nepalský pozdrav, kte žene ledviny a každou noc jsme se museli asi čtyři
rý se naučí každý cizinec během prvních pěti minut krát dostat ze.stanu a lulat.
v ..Kathmandu, Namaste — nepalský nazdar, ahoj,
5.
■ - ' ■ / '
heíío či howdy — jsem slyšel a říkal denně nesčísl
Komu je přes 35, musí projít přísnou lékařskou
někrát. Ale to vlastně předbíhám . . .
prohlídkou. Můj lékař to vzal moc vážně a poslal
/

''' '

I.

Proč lidé lezou po horách? jednoduchá otázka,
těžká odpověď. Slavný francouzský horolezec sám
uznal, že je to “ conquete ďinutile” . -Herzog, co se
první dostal na Annapurna (26.146 stop) a přišel o
všechny prsty na obou nohách, filosoficky prohlásil,
že “ člověk potká v životě mnoho Annapurn’’ . Mallory, Angličan, který zahynul v Himalájích, prostě
odpověděl “ protože tam jsou" a novozélandský-Hillary prosaicky vykřikl, když se dostal do styku s první
mi členy výpravy po zdolání Everestu “ we knocked
the bastard over” . Nu, a já jsem od malička trampoval po Malé a Velké Fatře, Vysokých Tatrách, Čes
komoravské vysočině a Beskydech. Zde lezu po Mod
rých horách, Snowy Mountains a novozélandských
Alpách. Když mi bylo vloni padesát, tak jsem si
najednou uvědomil, že je to teď anebo nikdy, pro
Himaláje. Jsem starý tramp; putuji zdejším bušem
každý druhý víkend sám se svým psem, zapomenu
na každodenní strasti života v civilizaci a věřím,
že tam, v horách člověk musí zdolat překážky pří
rody a hlavně sám sebe. A tak jsem se rozhodl vy
razit do Himalájí.
"

2.

Spojil jsem se s jednou cestovní kanceláří, která
se specializuje v pěších túrách (trekking) po celém
světě; a ejhle, měli výpravu k Base Camp Everestu.
To je místo, kde. každá expedice na Mt. Everest
(Sagrmatha nepalský, Chomolongma v jazyce šer
pu) má svůj základní velitelský tábor. Odtud začne
horolezecká část každého výstupu přes slavný Khumbu ledovec (který vlastně začne pod vodopádem le
dovců) a postupně potom výpravy založí tábory
číslo 1, 2, 3 a tak dále, až poslední, odkud horolezci
v nejlepší'kondici vyrazí na vrcholek (29.028 stop).
Původně před válkou se většina expedicí snažila
dorazit na vrcholek z tibetské strany přes klášter
Rongbuck; nyní, co byl Tibet osvobozen komunistic
kou Čínou, je přístup jenom z Nepalu.
3.
Název Himaláje v nepalském jazyku znamená “ do
mov sněhu” — všechny vrcholky jsou pokryty ledem
a sněhem celý rok. Nejvyšší hora světa Mt. Everest
byla slezena poprvé v roce 1953 Novozélanďanem. Si
rem Edmundem Hillarym a jeho šerpou Tenzing Nor
gayem. Od té doby byla hora několikrát zdolána
Snad největší úspěch měla americká výprava v r.
1963; její členové udělali první traversu, vylezli na
vrcholek ze dvou stran a jedna skupina přišla z jiho
západu a sešla jihovýchodním hřebenem. Proslulý
horolezec J. Breitenbach přitom zahynul hned na vo
dopádu ledovců nad základním táborem, o kterém
jsem se zmínil výše.
4.
A teď nastaly přípravy! Napřed všechno očkováni
(cholera, tetanus, neštovice, tyfus), potom asi tři ki
la různých medikamentů (tabletky na\ čistění vody,
mazání proti moskytům, krém proti slunci, oční kap
ky, bandáže, náplasti, olej, vaselina, něco proti bo
lení krku, penicilín, codeine phosphate, stýpwool pro
ti krvácení z nosu, butesin picrate na spáleniny, savIon — krém pro všechno, disprin, Lomotil — prot
“ Delhi belly” , čili průjmu, další pilulky proti “ kri
tickému průjmu” , Thalazole — výtečné tabletky
které jsme používali každý den — uklidní žaludek s
přitom nesníží chuť k jídlu, desinfekční mýdlo, Vicks
— byl k nezaplacení, pilulky proti malárii, mazán
na puchýře na nohou, jodová tinktura, pilulky n£
spaní, pilulky pro zvýšení energie, železité tabletky
(náhrada červených krvinek), vitaminy, glukosa t
— co bylo nejdůležitější a povinné — piluky, kteří
jsme nazývali “ water lollies” . Ty jsme museli brá;
každé ráno při snídani nad výškou 10.000 stop ř
náš vůdce se osobně přesvědčil, že jsme je spolkli
Jedna z důvodů nemoci z výšek, co způsobuje smr
turistů z výšky nad 10.000 stop, je voda v těle (hlav
ně na plících “ pulmonary oedema” ). Lidské tělo ne
zpracuje 'tekutinu, ta se shromáždí v nebezpečnén
množství a způsobí smrt. Jinými slovy pilulka popo

. l i ;.

DOMOVA -

mne na všechny možné zkoušky a nakonec podepsal
oficiální glejt, že jsem cesty schopen. Jelikož túra
šla denně několik tisíc stop nahoru a zase dolů. mu
sel jsem trénovat. V Modrých . horách u Sydney má
me Perry’s Lookdown, odkud je asi 2,000 stop do
údolí a na druhé straně zase 1.800 stop nahoru na
Du Faur Buttress. A tak jsem několik nedělí pď so
bě sešel z Lookdown do údolí a nahoru,' dolů do' údo
lí, oběd a žpátky 2.000 stop nahoru k autu.. V budově,
kde mám kancelář, nejezdím výtahem, jdu .po scho
dech a přes město nejezdím autobusem. Věřím, že
každá troška pomáhá. Netušil jsem však, jaké výš
kové rozdílv budu muset překonat na túře!

Nad vchodem-byl velký, hákový kříž. Proč, to nevím,
ale-vzporninám si, že Hitler hb-převzal z nějaké in
dické-4
5mythologie. Pro ty, co měli’ zájem, byl uspo
4
řádán iet podél Himalájí. Byly to však vyhozené
peníze, protože přátelská komunistickáNČína nepo
volí velkému letadlu (29 pasažérů) letět pod určitou
vzdálenost od hranič. Pilot “musel šproto řídit dvouvrtulník asi 10 mil podél Himalájí. Viděli jsi&ě écelfu
panorama Langtal Himal (Langtang Lirul 7.246 ti)
Jugál Himal . (Phurbi Chychu 6.722 m), Rolvaling
Himal (Gauri Shankar 7.145 m) a konečně Khumbu
Himal, kam jsme měli my namířeno (Mt. Everest
8.848 m. Lhetse 8.510 m, Nuptse 7.879 m, Kantega
6.809 m, “Taweche 6.542 m a- Ama Dablam 6.858 m)
a když jsme doletěli k Makalu, pilot otočil a letěl
zase-nazpátek. Nikdy jsem si neuvědomil tu strašnou
vzdálenost-a velikost Himalájí. Odpoledne návštěva
tibetského uprchlického tábora, kde jsem si vzpomněl
na IRO tábory v Německu v roce 1949. Uprchlíci se
živi pletením koberců a výrobou kovového tibetské
ho ''turistického” zboží, jak tomu říkám. Různé ozdo
by a nádoby -z kovu a dřeva, co turisté kupují na
památku:
-.
'- ,---:
'

-

10.

Koupil jsem siý modlitební kolo'. Tibeťané jsou
náboženští a zřejmě pohodlníá Modlitba je natištěna
na rýžovém papíře,'-ten je' složen v bubínku, který
sedí na rukověti. Věřící drží-v rukověť s bubínkem,
zatíženým řetízkem a roztočí ji. Bubínek se otáčí (ře
tízek svojí odstředivou -silou pomáhá), takže se věřící
neudře, a každé otočení platí za jedno odříkání mod
litby. I potkáte Nepalce -venku v přírodě, jdou, točí
6.
19. prosince 1973 jsme letěli. Hong Kong (kde jsem' bubínkem a přitom si vykládají. Zabijí dvě mouchy
omylem dostal tříměsíční návštěvní .visum na dvou-, jednou ranou: čas jim příjemně uteče bavením se
hodinovou procházku městem), Bangkog, Karači a přitom se modlí.
.
..11.
(kam jsme letět neměli, ale v Delhi se v noci zří
Poslední večeře v---hotelu Shankr a druhý den nás
tilo letadlo Lufthansy a my nemohli přistát)-- a na
konec Delhi. Dva dny v Indii (Taj Mahal, -Agra, čekalo několik jeepů. Všechno, bylo sbaleno v pytlích
Delhi) a už se objevilo Royal Nepal letadlo pro tří (žádné kufry) z různého materiálu (většinou ^duffel
hodinový let.
.
hágs;)y:’ty naložili do jednoho jeepu, my skočili do
ostatních dvou. A už: jsme se dali po dálnici na vý
7.
. Tak jsme přistáli v Tribhuvan Biman . Ghat (me chod . Nepal je protáhlý kus země od západu k vý
zinárodní letiště) v Kathmandu. Je to jediné letiště,; chodu,. ale všechny řeky tečou napříč zemí od se
kde přés amplióny hrají klasickou hudbu. Velké .ná-j veru ňa jih. Výsledek? Č.esta leže z jednoho hlubo
pisy v. několika jazycích ohlašují, že smíte míťšse-, kého údolí do druhého..'Je tu málo silnic. Strýček
bou jenom 10 rolí filmu a také hlásí jiné předpisy. Čína postavil jednu, strýček Amerika druhou na zá
Nepalci jsou usměvaví, přátelští a nikdo se nás Le pad do Pokhara, strýček Indie cestu^na jih a strý
ptal, co máme, co vezeme a jaké množství. Letiště ček Rus zase jinou. Jak nám to usměvavý nepalský
bylo plné turistů (hlavně Němců, Francouzů a .J a  průvodce vysvětlil: Nepal je jako děťátko bez rodičů,
ponců), horolezců a nosičů. Jeden nosič odnese Za slabé a neschopné se plně o sebe starat. Pro jeho
vazadlo ke dveřím hlavní dvorany, tam je policista,. strategickou polohu se o (děťátko zajímá hodně strýč
který na vše dohlíží. Cestující vezme kufr přes práh.- ků z ciziny, kteří nabízejí pomoc. _Ale Nepal ví, že
načež ho přebere jiný nosič. To se přísně dodržuje. je lepší spoléhat nad všechny strýčky dohromady a
Nosič uvnitř je pod dozorem státních úřadů, nosič nevěřit příliš žádnému z nich. Vzpomínáte^ si, co
venku je zaměstnán vaším hotelem. Nás'bylo 15 ve strýček Čína udělal bratříčkovi Tibetu?^ Strýček No
skupině a z pochopitelných důvodů jsme se na_ v ý Zéland postavil nemocnice a strýček Austrálie
každém letišti drželi pohromadě. Let z Delhi do Kath pomohl-nějakými auty a- technickým_ školenírn Nemandu je nádherný. Pilot po dvou hodinách nad- palců. a tak to pokračuje. Jisté je. že tu není ani
indickými polmi a řekami letí podél Himalájí, takže jedna silnice, která by vedla přes celý_ Nepal od zákaždý fotografoval, jak mohl. A dole v Nepalu jsme padu k vvchodu. Totéž platí o telefonickém spojení
viděli zamrzlá jezera a uvědomili jsme si rozdíl v ba i o radiu. Hlavním zdrojem přístupu jsou neko
teplotě mezi Delhi a Kathmandu. Byl pěkný slunný nečné míle chodníků, po nichž :se skoro všechno do
den, ale počasí “ very fresh” . jak se tu říká. Asi 4 pravuje na zádech nosičů.
stupně Celsia nad nulou.
' Í2.
8.
Jeepem jsme se dostali až do^ Lamosangu (2.500
Kathmandu je roztomilé město. Něco jako v po
stop)-.' kde naše túra vlastně začala. Sešli jsme se
hádkách. Hlavním dopravním prostředkem pro ci
na louce, asi jako když cirkus přijede do vesnice.
zince je kolo. Lidé jsou usměvaví, vidíte rasy. ná Náš domorodý vůdce šerpa ^Ang Pema je “ tygr ;
rody, pronárody a typy lidí. o jakých se vám ani ne
byli s. námi celkem- dva tygři.; Když se ^šerpa horo
zdálo. Můžete koupit co chcete ve velkém bazaru lezec dostane s’ oficiální horolezeckou výpravou nad
(celá čtvrť města). Je tam také spousta “ hippies”
všech národů, ale hlavně Američanů. Za ty by se 24 tisíc stop nebo podobnou výšku, dostane čestný
titul ‘ ‘Tygr” . Je--jic-h celkerp: asi 150, kteří chodí aS
člověk styděl; Bosí, špinaví, s' dlouhými vlasy,- ná
»výpřavami (pa* rozdíl od obyčejných šerpu nosičů)
ramky, ozdobami a. pentlemi v uších 'a've vlasech,
vypadají jako karikatury homo sapiens. Oni mohou horolezců, a z nich je asi 40 tygrů. To je titul, co
■je oficiálně zaznamenán v Horolezeckém institutu.
věřit, že jsou. blíž nirváně, ale jejich životní styl
je mi odporný. Kathmandu nemá kanalizaci ve velké Ang. Pema a jeho, 11 pomocníků šerpu roztřídili na
části města, krávy á buvolí se táni.potulují,'potůčky še zavazadla do hromádek, každá-asi 45^ - 50 kilo- ■
tekou středem ulic. Jeden ho používá jako záchod, gramů pro jednoho nosiče. Asi J50^ nosičů se shro
máždilo a začalo dohadování. Každý nosič je najmut
druhý se v tom myje, děti staví přehrady a turista
na jeden den; dostane 1.50 US dolarů denně a musíse tím bahnem courá. Ale lidé jsou milí. žádní žebrá
ci jako v Indii, nikdo návštěvníka neobtěžuje, nic si obstarat svoji stravu, vaření a ubytování. Jedí
takovou kaši z rýže a různých - zelenin a koření
nechce a můžete se tam ztratit v tom množství (což
všude rád dělám), anebo se můžete bavit s každým, (tsamba), pijí čaj (vaří společně 4 - 5 v jednom kotli)
kdo tam mulví anglicky. Lidé jsou poctiví, nikdo o a spí pod hvězdami. Přes ramena mají přikrývku,
co přes den slouží jako kabát, v noci jako pokrýv
nic nepřišel; nemusíte počítat drobné, co dostanete ka; - chodí -bosky, kouří domácí- smradlavé _cigaretv,
v obchodě nazpět a za tmy se pohybujete zcela bez které’ zapálí kamínkem .a-.mechem, a když mohou,
pečně. Většina obchodů jsou- výklenky (v budovách. 'koupí sj po cestě za 10 -US .centů -šálek rakshi, domo
Jdete po ulici,-prohlédnete Si obchůdek, vyberete sj, rodé páTenky 7'Ta'jim ďódá šílíTí teplo a jsou rádi.
co chcete, koupíte, zaplatíte a přitom ani nevkročí že si mohou takhle vydělat. V Nepalu není v horách
te dovnitř.
žádný průmysl; ženy se starají-jo hospodářství a
9.
muži se nechají najmout jako nosiči. Jdou jenom a s
Navštívil jsem Swayambu, chrám opic. Nikdy jsem do 11.000 stop. Potom je už pro ně velká zima;-ne
netušil, jak jsou opice v přírodě drzé, jak skřečí, zapomeňte, že to jsou lidé z níže položených fa a je
rvou se a jak kousnou, když se neuhnete. Poutníci Nepalu a řídký vzduch a zima jim oestgsžz- Umaže
tam tábořili v budovách pod střechou, ale bez zdí chutná jako olejová čirá pálenka. aa£_
u otevřeného ohniště a mnichové tloukli do ohromných vanou sílu vodky, spiritusu a eaesd. t e s á * .
gongů. Náboženská ceremonie byla v proudu, ale
(Pefaračwsás® jKŠssěš,*'
mohl jsem projít chrámem, nikdo si mne nevšímal.

•u -
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JE Ml JEDNO, CO BYLO
V INZERÁTUTOHLE JSTE KOUPIL
A TÍM JSTE VÁZANÝ!
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NEBUĎTE Sl TÍM
TAK JISTÝ!
^

Proč máte mít nyní zaručeno
solidní jednání* když nakupujete
Je to uzákoněno. ZÁKON O OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ — The Trade Practkes Act 1974 —. který byl nedávno přijat Australským parlamentem,
se vztahuje na všechny obchodní podniky. Jejich inzerce musí nyní udávat pravdu, a co říkají jejich prodavači o tom, co nabízejí, musí být rovněž
pravdivé, jinak mohou být obchodní podniky těžce trestány.
Tzv. pyramidní prodej, vnucovaný podomní prodej, setrvačný prodej a inzerce s nastraženým vnadidlem, které pak není nikdy na prodej, jsou
',
vesměs obchodní způsobv nelegální.
Jako zákazníkovi zákon zaručuje, že můžete vykonávat patřičný tlak na výrobce nebo zprostředkovatele služeb.

Kdo zaručuje. že ty věci tak zůstanou
Cítíte-lí se ošizen falešnými, klamnými nebo podvodnými údaji a podnik,
s nímž jednáte, nebere zřetel na Vaší stížnost, můžete zahájit akci pro
střednictvím svého právního zástupce nebo se můžete obrátit na KOMISI
PRO_ OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (The Trade^ Practices Commission).
Zaměstnanci Komise Vás informují, jak lze dle zmíněného zákona postu
povat .a mohou zahájit právní kroky proti podniku, který porušil zákon.
Mohou Vám také pomoci, abyste zahájil sám akci prostřednictvím Kance
láře australské právní pomoci — The Australian Legal Aid Office. (Tato

Komise poskytne také výrobcům a obchodníkům porady^ týkající se jejich
závazků podle nového zákona.) Ústřední kancelář KOMISE PRO
OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ — The Trade Practices Commission — je v
Canbeře.
CANBERRA: 5. poschodí, City Mutual Building, Hobart Plače,
Canberra City, A.C.T. 2601. Telefon: 48-1211.
P.O. Box 1851, Canberra City, A.C.T. 2601.

DEPARTMENT OF THE ATTORNEY-GENERAL OF AUSTRALIA

.
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HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
IHNED TYTO KNIHY:

Pořádek a rozvrat

<

l

> J. Firt: Knihy a osudy $ 4.30
d
SJ. Hochman: Jelení Brod $ 3.70
5
ř J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4,-\
> J. Beneš: Až se se mno,u vyspíš $ 4.?
i Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50
?
C j. škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20S
CH. Šklíbová: Pohádky $ 1.20
S
? Neviditelný domov (verše exulantů 1948-53) $ 2.20<
?L . Pachman: Jak to bylo $ 4.50
c
>Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty5
S o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4,1
5 Jaroslav Brodský: Řešení gama $ 5.|
řO . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4._ |
> J. Škvorecký: Lvíče $ 3.70
\
>J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.?
?J . škvorecký: Zbabělci $ 3.70 ^
5
? J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.<
?K . J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.89^
5K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.80
\
SK. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.80
^
>K. J. Krušina: Druhá bouře $ 4.80
?
>M. Holková: Tisíc tomu let $ 2.20
ř
>Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V. 5
ičerepková) $ 5.10
_
5
v B. Štěpán: Vynálezy $ 3.10
5
?Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.30
<
> Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.60
<
5 Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.J
5 Zpěvník národních a populárních písní $ 1.20
1
| j . K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.10
I
i Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3.20,
\E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
*
| a . Lustig: Miláček $ 3.80
^
? A . Lustig: Ulice ztracených $ 4.20
<
?A . Lidin: Trpaslík na houpačce 5 3.90
«
>G. Laub: Největší proces dějin $ 3.50
e
SL; Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.30
J
SL. Grossman: Nevěsta $ 3.40
J
cA . Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.70
1
gKníška Karla Kryla $ 2.50
1
SAnglická publikace: The Jews of Czechoslovakía^
< (historie židů v Československu — 2 díly^ 1.290 <
> stran) cena $ 16.50
<
SJ. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 l
c K . Čapek: Anglické listy $ 1.70
1
<A . Ostrý (pseudonym — Praha): československým
i problém $ 5.^
\Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.'
\ Z. Hejzlar-, prof. Kosta^ dr. A Kusák, A. J. Liehm,<
S dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr \
sO . Šik) cena $ 3.30
\
S g . M. Hopkins: Básně $ 1.50
m
\R . Selucký: Východ je východ $ 3.70
'
\ Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.10 '
? Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.10
c
5 Motáky z Ruzyně $ 2.10
<
SThe Birth of Czechoslovakia (vydala RSČ ve,
S Washingtonu) $ 5.\
c M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.50
‘
í V . Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.80'
> Smejkalová, Smrčinová, Hais: Anglicko-slovenský1
\ Slovensko anglický slovník $ 5.70
\

V New Yorku bylo zahájeno promítání filmu LAW and D1SORĎER, čili "Po
řádek a rozvrat". Režisérem tohoto nového filmu americké produkce je česko
slovenský uprchlík Ivan Passer. V předním americkém listu The New York
Times vyšla kritika Vincenta Canbyho, jenž nový film Ivana Passera vřele vítá.
Označuje jej za něžný, humorný a dojímavý a na mnoha místech za neodola
telně veselý.

V hlavních postavách
příběhu tohoto filmu vy
stupují dva herci, jež zná
celá Amerika:
Carroll
0 ’Connor a Ernest’Borgnine. První z nich je hrdi
nou televizního seriálu,
který je už třetí rok na
prvním místě na žebříčku
popularity; a jméno po
stavy. již v tomto seriálu
Carroll 0'Connor vytváří,
vešlo již dokonce do slov
níku americké angličtiny
jako označení bigotního
člověka; a Ernest Borgnine, známý například z fil

LETOVISKO

mu MARTY, je výborný a
osvědčený herec americ
kého stříbrného plátna.
Z mladých hereček se ve
filmu objeví Karen Blacková, jež dobývá jednoho
uměleckého úspěchu za
druhým.
Film se zabývá prostý
mi lidmi, kteří si ve své
čtvrti města vytvoří na
pomoc proti zločinnosti
vlastní domobranu. To je
základ filmu, který jinak
pojednává o hlouposti,_
předpojatosti, předsudcích
a zločinech a o zhroucení

"ŠUMAVA"

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 26. ledna 1975

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

malých snů obyčejných
lidí. Kritik listu New York
Times na několika místech
dává do protikladu Passerův film s jiným ame
rickým filmem, jenž sla
ví nevídané finanční úspěchy - “ Death Wish” čili “ Přání zabít” , ve kte
rém je též základem pří
běhu motiv toho, že občan
vezme zákon do svých
rukou. Vincent Canby upo
zorňuje na to, co se mů
že s podobným nápadem
stát, když jej zpracuje
citlivý umělec, a vyzdvi
huje přístup Ivana Passe
ra.
Ivan Passer v Americe
již jeden film natočil.
Jmenuje se “ Born to
Win” , čili “ Zrozen k ví
tězství” . Tento název vy
myslel producent filmu.
Passer však svůj první
americký film původně
pojmenoval
“ Scraping
Bottom” , což je výraz ze

Prodej,
udržování,
součástky
SKODA

u firmy

R Á M U JT E
i

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
>
,

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

’
I

Telefon: 37-3109 ,

■

nebo: 42 Howard St., North Melbourne

;

'

Telefon: 329-8038

\ nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
> REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
i výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
k
dle Vašeho výběru.
>

>

High Crest Motors,

366 High St.,
St. Kilda, Vic. '
Telefon: 94-1655,
94-1713
94-1898

slangu kuřáků marihua
ny. Přenesen dů světa
alkoholiků by Passeřův
název znamenal asi tolik
jako
“ ždímání láhve” .
Po šestileté zkušenosti jc
nový Passeřův film prav
děpodobně nesporně lepší
než jeho “ Born to Win” ,
jenž neměl finanční úspěch.
Vincent Canby •píše o
novém Passerově díle ja 
ko o poetickém filmuj ve
kterém autor dovedl po
ložit prst na tep doby.
Ivan Passer je též auto
rem námětu, jejž literár
ně zpracoval se dvěma
spolupracovníky.
V závěru své recenze
si americký kritik všímá
se zalíbením některých
excentrických věcí, jež
viděl ve filmu v několika
epizodách. Na první místo
klade
herečku
Karen
Blackovou, ale již obšír
něji se rozepisuje o po
stavě kadeřníka - ve fil
mu se jmenuje Cy a hra
je jej Ernest Borgnine.
jenž by si přál být lovcem
a n-a lovce si také hraje:
doma. si dokonce chová
dravou jihoamerickou ry
bu.
Kritik oceňuje vykresle
ní jednotlivých charakte
rů a zasvěcený pohled do
duše velkoměsta. Uznává
sice, že film není dokona
lý, ale vítá jej jako umě
lecké dílo, jež patří beze
sporu k tomu nejlepšímu co v poslední době v ame
rické
filmové
tvorbě
vzniklo. A především ví
tá Passeřův humor, jenž
veškeré starosti a strasti
každodenního života oza
řuje a vpravdě zlidšťuje.
Jiří Sýkora
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VŠEM PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM
VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 1975 SRDEČNĚ PŘEJÍ:
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SB. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny)'
*
514 Riversdale Rd., Camberwell
BOHUSLAV KRÁL, 2/3-5 Swan Street. NORTH
? $ 4.50 + poštovné.
| »
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
HOBART, TASMANIA.
? Dlouhá, Zavadil: Angličtina, pro jazykové ško-;
>
Krajanům poskytneme 15% slevu
' l y $ 3.70
|
J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.50(
Z. Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
t » v w w iv v \n r v w w w v r v A r v A / v v w v k ^ A r y w y v v v v v A r v w w w w w w v '
Petr Den: Naší mládeži $ 1.Opravy
J
Nový zákon. Překlad Dr. O. M. Petrů O. P. $ 3.40’ < Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou
radiopřístrojů, TV,
Betlém na vystřihování G. Goepfertové $ 1.70
1
vádí spolehlivě a levně
transist. a domácích
elektr. spotřebičů proE. HALUŠKA
Ceny jsou včetně poštovného
<
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 |
F. 58/125 Napier St.,
IV W W W W W
Fitzroy, Vic.
5
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
Tel. 419-3319
TISKAŘSKÝ ŠOTEK
Důvtipní čtenáři si j
přehodil v minulém čísle však jistě přeřadili n
(na str. 20) nadpisy dvou patřičná místa. Přesto s
epigramů Milana Růžičky, autorovi omlouváme. H1

|

R. C. Kugler & Associates i
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6. 1. 1975
V anketě nejlepšího čs. sportovce
ZVÍTĚZIL VÍTĚZSLAV MÁCHA

Poprvé v historii ankety “ nejúspěšnějšího čs. spor
tovce roku” (které se každoročně zúčastňují sportov
ní redaktoři, rozhlasoví a televizní komentátoři) zví
tězil v r. 1974 26Ietý Ostravák Vítězslav Mácha, kte
rý se dva roky po svém triumfu na olympijských
hrách v Mnichově stal v Katovicích i mistrem světa
welterové váhy řeckořímských zápasníků.
2. Anton Tkáč — v Montrealu získal titul mistra svě
ta v cyklistickém sprintu.
Karel
Jano v sk ý
3. Helena Fibingerová — v Gottwaldově posunula
hranici světového rekordu ve vrhu koulí na 21,57 m.
Předolympijská sezóna lyžařů odstartována
4. Stanislav Henych — na mistrovství světa lyžařů
klasických disciplin ve švédském Falunu obsadil
v běhu na 50 km senzačně druhé místo.
5. Milan Orlowski — v jugoslávském Novém Sadě
se stal mistrem Evropy ve stolním tenisu.
Tradičními mezinárodními závody “ kritéria prvního sněhu/ř ve francouzském středisku zimních spor
6. V. Vačkář — M. Vymazal — v Montrealu obhájili
tů Val ďlsere začala lyžařům alpských disciplin předolympijská sezóna, Jcterá bude nejen bojem o Svě
světové prvenství v tandemech.
tovou trofej, ale i generálkou na olympijské bpje r. 1976 v Innsbrucku. I tentokrát — zdá se — se roz 7. Jan a Jindřich Pospíšilové — v holandském Heerlenu získali už osmý titul mistrů světa v kolové.
poutá velké zápolení mezi lyžaři Rakouska a Itálie, ovšem i reprezentanti jiných států — např. švéd
Ingemar Stenmark — mají v mnoha závodech co říci. První dva obři slalomy celosezónní soutěže o F. K. Mašita — několikanásobný evropský mistr v
terénních jízdách motocyklistů měl nemalou záslu
Světovou trofej naznačily , že i Miloslav Sochor no má už daleko k světové špičce. Ve Val dJsere byí
hu na tom. že čs. družstvo obhájilo v italském
Sochor osmý (3 body pro Světovou trofej), v ita! ském Madonna di Campiglio desátý (1 bod Světové
Camerinu na šestidenní motocyklové soutěži Svě
trofeje).
tovou trofej.
9. Blanka Paulů — na mistrovství světa lyžařů ve
Val ď Isere
Madonna di Campiglio (Ifálie)
Falunu prohrála v běhu na 5 km “ zlato” pouze
Muži — obři slalom: 1. Piero Gros (Itálie). 2. Stec
(pouze muži)
o dvě vteřiny s Ruskou Kulakovovou a musela se
mark (švédsko). 3. Haker (Norsko),
Obři slalom: 1. Piero Gros (Itálie). 2. Greg Jones
spokojit se “ stříbrem” .
sjezd: 1. Franz Klammer (Rakousko). 2. Griss(USA). 3. Tino Pietrogkrranna (Itálie)
10. Ludvík Daněk — na mistrovství Evropy v Římě
man (Rakousko). 3. Vietn (NSR).
Speciální slalom: 1. Ingemar Steomark (Švédsko)
byl hodem 62.76 m druhý.
Ženy — obří slalom: 1. Annemarie Moserová-Prollo
2- De Chiesa (Itálie). 3 . Radící (Itálie)
Dosavadní stavbojA o Světovou trofej
vá (Rakousko), 2. Monika Kasererová (Ra
kousko)'. 3. Fabienne Serratová (Francie).
Maží
Svatý Mořic (Švýcarsko)
DEBAKL DUKLY — ÚSPĚCH OSTRAVY
I. Franz Klammer (Rakousko) 62 bodů. 2. Piero
Sjezd mužů: 1. Franz Klammer (Rakousko). 2. Her- Gros (Itálie) 5® bodů. 3. Ingemar Stenmark (švéd
Obě čs. mužstva: Dukla Praha a Baník Ostrava
bert Plank (Itálie). 3. Werner Grissmann (Ra sko) 45 bodů- 4. Werner Grissman (Rakousko) 35
vyhrála prvá utkání třetího kola Poháru UEFA nad
kousko).
bodů. 5. De Chiesa (Itálie) 25 bodů. 6. Haker (Nor svými soupeři shodně rozdílem dvou branek, jak však
v l?
i
by-N-rýv
Cortina ďAmpezzo
rozdílnou hodnotu tato vítězství měla, ukázaly odve
Ženy — sjezd: 1. Annemarie Moserová-Prollová (Ra
žeoy
ty. Zatímco Baník Ostrava si mohl po vítězství 2 :0
kousko). 2. Cindy Nelsonova (USA), 3. Wiltrud
1. Annemarie Moserová-Prollová (Rakousko) 65 bo v Neapoli dovolit hrát doma na Bazalech v odvetě
Drexlová (Rakousko).
dů. 2. Wiltrud Drexelová (Rakousko) 41 bcclfi. 3. nerozhodně 1 : 1 , nastupovali pražští vojáci bez svých
speciální slalom: 1. Rosi Mittermaierová (NSRj. Fabienne Serratová (Francie) 38 bodů.
3 opor: Gajdůška, Samka (chřipka) a Krumicha (zra
2. Serratová (Francie), 3. Zechmeisterová (NSR)
nění) v holandském Enschede proti přednímu tý
JEŠTĚ K FOTBALOVÉ LIZE
mu Holandska FC Twente (po pražském vítězství
• Návštěvy na mistrovských utkáních 1. čs. fotbalové 3 : 1) nervózni, plných 35 minut však udrželi čisté
MOSKVA — PARDUBICE
. !:gy jsou ve srovnání s jinými zeměmi velmi chabé. konto. Najednou se však přetížená obrana zhroutila
Teprve v předvánočním období dostal obhájce Po ■ 12? mistrovských zápasů podzimu vidělo 1,025.000 di a tak ve zbývajících 55 minutách inkasovali Pražané
háru mistrů evropských zemí v ledním hokeji CSKA váků. což je průměr něco málo přes 8.500 na střet- 5 gólů, aniž by jeden dali. 0 : 5 (poločas 0 : 2 ) , to
Moskva finálového soupeře ročníku 1973-14. Stal se ; r-tuň Největší návštěvy má pražská Slavia (112.000). je debakl, který nejenže vyřadil Duklu ze soutěže,
jim — jak se očekávalo — tým Tesly Pardubice, ! -Jablonec (96.000) a Slovan Bratislava (95.000), nej- ale ani na kdysi dobrém jménu. čs. kopané v Holand
který zvítězil v semifinále nad holandským přebor z*snší zaznamenala pražská Dukla a Žilina (po sku nepřidal. Pražané však si postup do čtvrtfinále
prohráli už doma, kdy po prvních 45 minutách' vedli
níkem Tilburg Trappers 7 :1 a 8 : 3 . ' ‘Permkářť' 3-kCičč). Venku přitahuje. nejvíce mužstvo Spartaku
nad FC Twente už 3 : 0 , po změně stran však oči
se uvolili sehrát oba zápasy na kluzišti soupere, Trnavy (přišlo na něj 88.000). pak Sparta a Slovan
vidně polevili, a to se jim v- odvetě stalo' osudným.
byli si až příliš j :sti. že tento snaživý celek je ne BraUslava (po 85.000). “ Netáhne” především Žilina,
Jako velký úspěch je však nutno hodnotit postup
může v postupu do závěrečného utkání s Moskvou na jejíchž 7 zápasů přišlo pouze 4.000 fanoušků. —
Ostravy mezi 8 nejlepších týmů Poháru UEFA. Fot
NcUepsí
útoky
v
1.
čs.
fotbalové
lize
mají
Slovan
ohrozit. Nyní však s Moskvou nemají příliš velké
S'8tlslava a VSS Košice, které nastřílely po 39 bran- balisté ostravského Baníku, kteří zanechali v Nea
šance na úspěch.
! kách. VSS Košice pak “ dodali” nejlepšího střelce poli skvělý dojem, nezůstali ani doma v odvetě v
podzimu. Je jím Gális, který vsítil 12 gólů. Na štíru ničem dlužni dobré pověsti posledních měsíců, byli
se střelbou jsou hráči Třince, kteří v 15 zápasech mužstvem lepším, rychlejším, v rozhodujících mo
H okejová liga
tíau pouze 12 branek (prakticky jen 11, k dvanácté mentech měli však smůlu se zakončením akcí. Mám
1. čs. hokejová liga má přestávku. Až příští patek jím ďopomehl bratislavský Ondruš vlastním gó’ em). na mysli především Albrechtovu střelu, která skon
(10. ledna) budou na 6 kluzištích znovu zahájeny mi — 15 různých rozhodčích (celkem jich pískalo zápa- čila jen na tyči branky neapolského mužstva. To se
strovské boje, odstartuje prý mužstvo Kladna velkou
24) nařídilo 29 pokutových kopů. z nichž bylo sice v 41. minutě prvé půle ujalo Ferradinim vedení
ofenzívu, aby v roce 50. výročí organizovaného iec. 23 proměněno v branky, šest hráčů poslal) sudí 1 : 0. ostravští fotbalisté však i nadále měli v poli
ní ho hokeje na Kladné a 20. výročí, kdy se probojo předčasné do kabin. — Kuriozitou je. že Jablonec, převahu. Ale teprve branka vstřelená 9 minut před
valo do 1. ligy. získalo druhý mistrovský titul ipo- který s; jako nováček nevede v lize špatně (je na koncem utkání (jejím autorem byl Slaný) pohřbila
prvé byli Kladeňácí mistry republiky- v r.
7. místěn vstřeiil na hřišti soupeře pouze jediný gól naději Neapole na možný postup. S kým bude hrát
SONP Kladno, které muselo hrát v předvánoční tícbe ■stejně jako Nitra), doma však získal 15 ze 16 mož Ostrava ve čtvrtfinále Poháru UEFA, to se dozvíme
8 zápasů za sebou na ledě soupeřů, má momentální ných bodů. Pražská Dukla se nevyznamenala ani až 23. ledna, kdy je rozlosování.
čtyřbodový náskok před obhájcem mistrovského ti d m a . kdy třikrát hrála se svými soupeři 0 : 0 . —
tulu Duklou Jihlava. Mužstvo trénované bývalým od Odbornicí v ČSR rozdělili mužstva do 3 skupin: I.
chovancem klubu a čs. reprezentantem Volfem, před — radprůraér (Slovan Bratislava a Ostrava). II. —
ČTVRT FINÁLÍ STÉ POHÁRU UEFA
stavuje výborný celek bez slabin, s nadprůměrnou p~ůmé~ (10 Fgových mužstev). III. — podprůměr
Posledními fotbalovými střetnutími v předvánoční
první pětkou: obránci Kabrlem a Pospíšilem (kapi (Žflfna. Sparta Praha. AC Nitra a Škoda Plzeň). —
tán) a útočnou formací: Novák — Nový — Bauer. Ve 120 zápasech pouze devětkrát zvítězili hosté, z době byla v Evropě odvetná střetnutí třetího kola
Poháru UEFA, která určila čtvrtfinalisty. Kromě
Ovšem kladenští hokejisté to nebudou mít lehké: tcho dvakrát se tak stalo při pražských derby.
ostravského Baníku'postoupila mezi 8 nejlepších týmů
Dukla Jihlava se ještě nevzdává naděje na obhájení
soutěže 3 západoněmecká mužstva: Borussia Montitulu a ani Pardubice neřekly jistě své poslední
chengladbach (vyřadila španělský Reál Saragossa
slovo.
_
5 : 0 a 4: 2) , Hamburger SV (po domácím vítězství
Téměř v beznadějné situaci na záchranu je no
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
nad Dynamem Drážďany 4 : 1 , uhrál v odvetě re
váček 1. ligy TJ Gottwaldov, který bezpochyby-pro
mizu 2 : 2 ) a 1. FC Koln (po prohře v Bělehradě s
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
dukuje dobrý hokej, ovšem těžko se asi už zachrá
Partizánem 0 : 1 vyhrál odvetu v Kolíně nad Rý
8 Moorhouse St.. Ríchmocd. Víc. 3121.
ní. Bodový odstup s předposledními Vítkovicemi je
nem 5 : 1). Zástupcem holandské kopané bude kro
Telefon: 42-5380
už příliš velký.
mě přemožitele pražských vojáků FC Twente Ensche
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII S 7.-.
Tabulka 1. čs. hokejové ligy po 26. kole (stav k
de i mužstvo FC Amsterodam (vyřadilo západoněmeckou Fortunu Duesseldorf 3 : 0 a 2 : 1). Repre
9. lednu 1975): 1. Kladno 37 bodů, skóre 111: 62:
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ S 8.-. US S 10.-.
2. Dukla Jihlava 33 b.; 3. Tesla Pardubice 30 b.; 4
zentantem italského fotbalu bude ve čtvrtfinále JuCan. $ 10.-, £stg. 6.-. DM 24.-. Rand 8.-. nebo
Motor Č. Budějovice, 5. Litvínov (po 27 b .); 6. Spar
ventus Turín (ten po vítězství 1 : 0 doma nad Ajaekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
xem Amsterodam prohrál sice odvetu 1 : 2, ale více
ta Praha, 7. Slovan Bratislava (po 26 b .); 8. Škoda
vstřelenými góly na hřišti soupeře postupuje). Osmým
Plzeň 25 b.; 9, ZKL Brno 24 b.; 10. Košice 22 b.; 11.
- příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
účastníkem Poháru UEFA je jugoslávský Velež MoVítkovice 21 b.; 12. TJ Gottwaldov 12 bodů, skóre
nhrpfpm
51 : 107. — Sparta a Pardubice mají k dobru vzájem
star (po porážce na hřišti anglického Derby County
né utkání, tedy oba kluby mají jen po 25 zápasech.
1 : 3 dokázal doma vyhrát 4 : 1 ) .

Boj o “Světovou trofej”
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