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Strana vysvětluje, doporučuje a popohání

Propaganda v Praze a v Kyjevě
"A g itáto ři spolu s občanskými výbory obcházejí v těchto dnech domy a zvou

vedených zvláštních příioh

občany na slavnostní schůzi k výročí Velké říjnové socialistické revoluce . . . Tvorby, které se jeho pro
Stranické organizace, odbočky SČSP, svazáci, pionýři, celá města, vesnice a pagaci plně věnují.
Důležitým úkolem pro
závody žijí v současné době p řípravam i na oslavy 58. výročí VŘSR a Měsíce
Čs.-sovětského p řáte ls tví", píše Rudé právo (31. 10.). Celý aparát strany se pagandy je “ vysvětlovat”
současně pustil do propagace členských schůzí KSČ a "doporučováním " čestných
pracovních závazků i do p řípravy sjezdu strany v příštím roce. Na propagační
oddělení strany, které hraje stále — jako
se kladou opět zvýšené požadavky.

Zvýšená propaganda se
projevuje všude. Pokouší
se odstranit všeobecnou
apatii lidí, popohánět k
větším pracovním výko
nům, bojovat proti ‘ ‘pře
žitkům minulosti” atd. Do

sdružení katolických du ty” , a současně pojedná
chovních Pacem in terris ní o vědeckém ateismu.
v Arcibiskupském paláci
v Olomouci, které se po
projevu prof. Trávnička
usneslo “ plně podporovat
cíle politiky Národní fron

chází pak i k takovým
propagačním výkonům, že
v témže čísle ústředního
orgánu je výrazný referát
o

rozšířeném

v každé diktatuře — důležitou roli,

zasedání

R P upozorňuje, že vědec
ký ateismus, vyučovaný v
hodinách dějepisu a občan
ské nauky nestačí a vyzý
vá k sledování právě za

dohodu v Helsinkách. Ru
dé právo a bratislavská
Pravda, které uveřejnily
ve zvláštní příloze plné
znění helsinské deklarace,
šly prý tehdy výjimečně
na dračku.
Strana sí
ovšem uvědomuje, že lidé
srovnávají - s úšklebkem
a ne veřejně - text dekla
race, kterou podepsai také
(Pokračování na str. 21

Nezaměstnanost' v USA pokračuje, ale —

Hospodárstvo sa zotavuje
Západný svět si pečlivo všímá situácie v najmsc-

Solženicynovo

poselství

nejšej k rajin ě , v Spojených štátoch, aby podfa toho

mohol předvídat' vývoj v ostatných demokratických
Alexandr Solženicyn zaslal Pracovní konferenci svo
štátoch. Predmetom zvýšeného záujmu je níelen viastbodných mluvčí zemí střední a východní Evropy ve
Štrasburku (o níž referujem e na str. 3) poselství, je ná hospodářská situácia, je j zlepšovanie aiebo zfeorhož plný text otiskujeme:
šovanie, ale i změny sociálně, vplyv amerických
"B u ď te ujištěni o mé přátelské podpoře Vaší sna odborov,.-atd. Dušan Lehotský podává z New Yorku
hy m luvit jednotným hlasem o východní Evropě v fúto situačnú správu:
tomto parlam entním středisku západní Evropy, pokud
ta ještě udržuje svoji kolísající svobodu. Duchovní jed
V týchto dňoch vydalo zvýšenie miezd o li-3%.
nota východoevropských národů představuje možná ministerstvo
práce
vo Prakticky sa tým přibliž
už poslední naději tohoto světadílu. Západní svět, kte
né vyrovnal mflačný tlak
Washingtone
dve
pozoru
rý se ještě nezhroufil, nepozoruje při svém zpupném
postoji, v jaké m íře den ze dne více upadá jeho sku hodné správy o pracov- na reálnu hodnota zárobtečná moc, ja k se jeho duchovní vliv stává stále více ných a mzdových pomě kov.
jen provinčním. Pozorujeme, že se hlasy jihovýchodní
rech v americkom priemyProduktivita
práce
Asie připojují k hlasům východní Evropy, zatímco
v
uplynulom
ta část světa, která neprožila všechna utrpení do sle. Prvá správa pouka vzrástla
jejich plné hloubky, zůstane tak hluchá, dokud ne zuje na výsledky v roko- štvrťroku o 9.5%. čo je
bude sama sražena.
vaniach o nové kolektiv najváčší kvartálový príraM y všichni vím e, že komunismus není vynálezem
jednoho národa, že je to sněť přepadající celé lid
stvo. Lehkomyslnou záměnou slov ruský a sovětský
jsou dnes přisuzovány všechny zločiny a zám ěry svě
tového komunismu národu, který začal trpět pod ko
munistickým útlakem dřív než všechny ostatní a
který trp í mnohem déle než ostatní, úzce spjati se
svými b ratry v neštěstí, národové ve SSSR ztratily
komunistickým násilím 60 miliónů lidských bytostí, i
když v to nepočítáme 45 miliónů těch, které byly obě-,
továny v důsledku nezodpovědného způsobu vedení
války.
Poučeni všemi zkušenostmi, nepřipusťm e, aby utrpe
ní jednotlivých našich národů narušovalo přesvědče
ní o'nutnosti naší jednoty. Nedopusťme, aby násilí,
které nás přivedlo až na k ra jn í mez utrpení, bylo
kýmkoli z nás používáno proti jeho sousedům. Mezi
sebou hledejme form y vyšších vztahů než jaké zná
současný svět, vztahů, založených nejen na plné vzá
jemné toleranci, nýbrž i na velikosti ducha, který
nás spojuje.

ně zmluvy v treťom štvrťroku a na ich dósledky na
odmeňovanie za prácu a
druhá upozorňuje na vel’mi priaznivý vývoj pro
duktivity práce v tomto
období oživovania výrobného
dynamizmu.
Obe
správy na seba vzájomne
navázujú, lebo priaznivý

stok od roku 1971. To po
ukazuje na okolnost’ , že
sa hospodářsky dynamizmus dostavil v takej miere, ako bo odborníci nečakali a že sa teda oživenie
výrobného procesu už ne
dá popierať aj za. stavu,
že nezaměstnanost’ je ešte
stále neprijateTne vysoká.

vývoj v produktivitě prá
Na správu, o vývoji pro
ce bude značné ovplyvňo- duktivity práce americké
v a ť ďalšie rokovania o ko odborové vedeme netrpezlektivně zmluvy.
livo čakalo, lebo podťa
upravit’ svoj
Podl’a uzavretých kolek- nej hodlá
tivných zmlúv v uplynu- ďalší postup pri rokovaní
lom
št v rť roku
vzrastú o kolektivně zmluvy, ktoré
mzdy o 10%, To znamená, sa majú uzavrieť ešte do
že si odbory vydobili váč- konca tohoto roku. Na
še zvýšenie miezd ako v svojem zjezde na začiatpredchádzajúcom štvrťro- ku októbra v San Franku a že kolektivně zmluvy cisku sa odbory rozhodli
vyniesli za’ uplynulých de- podstatné Zvýšit’ mzdové

P řeji vám plný úspěch při snaze zachovat soudrž
nost zotročených národů a být jejich skutečnými
reprezentanty. Už samotní em igranti ze zotročených
zem í představují milióny lidských bytostí. Budeme-li
spojeni naprostou vzájemnou důvěrou, nenecháme-li
se uspat osobním bezpečím ve změkčelém prostředí,
v němž žijem e, a nezapomeneme-li na své drahé, kte
ří zůstali doma, reprezentujeme sílu, která může ovliv
nit vývoj světových událostí."
A. I. Solženicyn v á ť mesiacov

priemerné

(Pokračovanie na str. 2)

DEVALVACE SLOV

__ Vývoj politické situace v Austrálii je zneklidňu
jící. Nevidím do zákulisí parlamentních kuloárů, kde
se rozhoduje o postupu politických skupin a frakcí,
ale i drobné události zarážejí. Potkal jsem nedávno
dvě starší ženy vracející se ze shromáždění na jed
nom melbournském náměstí, které nesly rukou psa
né transparenty. Jedním se oznamovalo, že předsta
vitel liberální strany je Hitler a na druhém bylo la
pidárně konstatováno, že liberální strana je naci
stická. V tutéž dobu veřejně prohlásil viktoriánský
ministr dopravy, že odborová organizace sdružující
železničáře (a stojící na opačné straně politického
spektra než zmínění liberálové) je vedena hnědokošiláči a tím rozuměl fašisty.
Když jsem potkal ty dvě šedesátileté demonstrantky, napadlo mne se jich zeptat, jaké mají zkušenosti
s nacismem a zda jej pocítily na vlastní kůži, když
bez rozpaků označily australského politika a jeho
stranu za hitlerovce. Debata by byla zbytečná, text
hesel je přihlásil do tábora demagogů. Stejně zbyteč
ný by byl dotaz adresovaný.viktoriánskému ministru.
Jejich slova ztratila svůj původní význam a nesou
hlasím s takovými formulacemi. Zkušenost jen znovu
poučila, jakou sílu ohlupovat, ohlušovat, oslepovat a
desorientovat má propaganda..
Na fotógrafii z- letošní letní Prahy jsou zřetelné
velké transparenty oslavující 301eté výročí “ Osvoboze
ní Československa Sovětskou armádou’ . Ve stejné době
byl Lisabon zaplaven slogany zdravícími příchod socia
lismu, komunismu a demokracie. Každá zeď v Saigonďa Hanojí je počmárána oblíbeným citátem strýč
ka Ho: Svoboda = nezávislost.
Jak těmto slovům rozumíme? Má každý zkušenost,
na kterou nejsem nijak pyšný a nikdo mi ji nemusí
závidět? Jinošství za nacismu, ranná dospělost za
moskevského socialismu. Kromě jiného mne tato zku
šenost poučila v propagandistické linguistice. Ruso
vé nás v pětačtyřicátém osvobodili, aby nahradili
jeden totalitní režim druhým totalitním, režimem. Po
litický teoretik ukazuje na nezávislost dnešního Viet
namu a nevidí nesvobodný život Vietnamců a ť již ve
městech nebo na vesnicích. Konference v Helsinkách
se usnesla na respektování občanských svobod, mar
xista pak ale v praxi rozdělí systém civilních práv
na formální (to je právo svobodného projevu, nábo
ženského vyznání, shromažďování, cestování a dokon
ce i možností nesouhlasit s existujícím politickým zří-'
zeními a “ hospodářsky osvobozující” , kterým rozumí
právo na práci a slušnou životní úroveň. Občané ži
jící v zemích, které jsou ovládány kremelskými mar
xisty. pak dobře vědí, že “ formální svobody” , přesto
že deklarovány v ústavách, nejsou respektovány a
pojem “ svoboda” se stal pro ně absurdní. Zní to
jako špatný žert — pojem svobody v zemích Vý
chodního bloku znamená ■pravý opak toho, co známenal původně.
Charakteristika slov “ svoboda” a “ demokracie”
je dnes znepokojující. Čím více práv k nim vlád
noucí režim propagačně pojí, tím jé obtížnější najít
jejich uplatnění v občanském životě. Jsou jen sou
částí hesel, kterými se totalitní vlády pokoušejí ob
hájit řídící rituál režimu.
Rétoriku politika, a ť již jakéhokoliv politického za
barvení, můžeme generalizovat jako ortodoxní fazó
nu sledující nejistý a imitující styl. Vznikl politický
dialekt, kterým jsou psány politické manifesty, vo
lební projevy, provolání k občanům a ideologická in
doktrinace. Dobře víme, že žargon zejména levico
vých- politiků je čím dál tím více zamořován prázdný
mi slovy, nic neříkajícími frázemi a protimluvy.
V současné době se desítky národů — ód Severní
Koreje po Zaire — nazývají lidovými demokraciemi.
Češi a Slováci vědí dobře, jak je takové státní zří
zení nelidové a nedemokratické, a takové zůstává
i potom, kdy “ pokročí” na zřízení socialistické; Po
kud mluvím o Československu, pak jsem si jist, že
není demokratické, jak předstírá a tato skutečnost
se.týká bez pochyby všech států, které používají pří
domek lidově demokratický nebo socialistický. Čes
koslovensko, tak jako jiné socialistické státy a lido
vé demokracie, přijalo jazykové stereotypy, které sa
my o sobě prozrazují úroveň tvůrců: jsou tuhé a
omezené jako oni. Tento politický žargon, ať jej po-‘
užívají čs. politici a odboroví funkcionáři, předseda
Mao, sovětský vládnoucí aparát. Fidél a třebas i
někteří odborářští předáci v některých západních ze
mích, je částí jejich teroristických operací.
(Pokračování na straně 2)
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Propaganda v Praze a v Kyjeve
(Pokračování se stř. 1)
Gustav Husák, a denní
praxi. Zdůrazňování, sku
tečnosti, že oba listy uve
řejnily celý text deklara
ce, zatímco mnohé západ
ní časopisy otiskly jen vý
ňatky, už zřejmě ani pro
domov ani pro cizinu ne
stačí a propagandisté se
protp chytají kdejaké pří
ležitosti, ' aby . odůvodnili
na praktických příkladech
ty zásadní rozdíly.
Pokřik kolem “ pirátské
ho unášení lidí” vrtulní
kem z československého
území nebyl dost působi
vý, příliš upozorňoval na
Železnou oponu a na sna
hu dostat se ze socialistic
kého ráje do kapitalistic
kého pekla. čs. propagan
da proto uvítala další pří
ležitost, která se naskytla.
■Dne 17. října večer pře
kročila čs. hranice tříčlen
ná hlídka oddílu americ
ké armády, který je ■po
sádkou poblíž Amberku v
Bavorsku, čs. .pohraničníci ji zadrželi a za dva
dny přivezli zpět na ně
mecké hranice. Od zprávy
o zadržení vojáků pak
trvalo 10 dní, než se čs.
propagandisté rozhodli tu
to příhodu náležitě vyožít. '
-

-však jednali rozhodně a
jejích varovný výstřel zá
měry narušitelů překazil.
Osádky amerických vozů,
zaparkovaných
nedaleko
hranic, sé jim pomocí
megafonů a vystřelených
raket marně snažily na
značit ústupovou cestu.”

hranice omylem, otázkou:
“ Proč průzkum? Cožpak
existuje na naší hranici
nějaká horká fronta?” a
dodává dlouhé povídání o
tom,
jak se příslušníci
americké arm ády. hodlali
dokonale seznámit se stát
ní hranicí ČSSR, “ aby by
“ Příslušníci
zadržené li připraveni na případ na
hlídky k nám nepřišli' s sazení amerických jedno
prázdnýma rukama, jako tek na naší hranici” .
nevinni výletníci. Každý z
Pak následuje úvaha o
nich byl vyzbrojen auto úkolech americké armády
matickou puškou M 16 a v Evropě,, a “ mnohaletém
60 náboji. Měli též radio řádění americké soldate
stanici, zajišťující spojení sky v Koreji a ve Vietna
s řidičem terénního vozu. mu” a otázka: “ Jak’ si
V jejich výbavě nescházel vlastně někteří lidé vyklá
ani dalekohled a podrob dají duch Helsink?”
ná mapa se zakreslenými
pozorovatelnami naší Po
hraniční stráže. . . ”

Mnohý bývalý voják si
asi při čtení vzpomene na
cvičení průzkumných hlí
dek v době hlubokého mí
ru, ale komentátor reagu
je na vysvětlování velite
le hlídky, seržanta ame
rické armády, že při běž
ném cvičení
překročili

vodajové, akreditovaní \
Moskvě, která studovala
na státní stipendium v K y
jevě, se seznámila a nako
nec vdala ža studenta-stipendistu z Nigérie, na což
réagovaly čs. úřady tím,
že jí vyzvaly k okamžité
mu návratu domů. Alena
však manžela opustit ne
chtěla a o zákrok čs. úřa
dů se začali zajímat i
ostatní studenti z Asie a
Afriky, kteří v Kyjevě
studují. Ti se rozhodli na
konec k akcí: na 500 jich
pochodovalo před budovu
čs. konzulátu, chráněného
silným policejním kordó
nem. Protože i v Sovět
V příštích dnech uveřej ském svazu mají barevní
studenti z propagačních
ňovaly denní listy rozhoř
důvodů privilegia odpíraná
čené dopisy čtenářů a re
zoluce
organizací proti domácím občanům, byl po
“ narušování
hranic” , volen pětíčlenné delegaci
vstup do domu a předlože
“ drzé provokaci’;’ atd. .
O jiné propagačně vel ní protestu čs. konzulovi.

mi nepříjemné události'se Dozvěděli se od něho však,
však čtenáři v Českoslo že jejich akce je vměšo
vensku nedozvěděli vůbec: váním do vnitřních zále
Češka Alena Grulichová, žitostí Československé so
jak hlásili zahraniční zpra eialistické republiky .. .

Hospodárstvo sa zotavuje
(Pokračovanie zo str. 1)

hu. V prvom radě chce
znížením daní dať novů
injekciu hospodárstvu, ktoré sa sice zotavuje z recesie, ale nie natoťko,
aby sa znížila nezaměst
nanost’ . Ale tento zákrok
fiškálnej politiky móže pSsobiť inflačně a tomu chce
prezident zabránit’ zníže
ním veřejných federálnych výdavkov. Otázka
pri tom je: kde tieto úspo
ry vo federálnom rozpočte
vykonat’ .

požiadavky, zasadnúť k
“ Incident
u mezníku novým rokovaniam s no
9/2” nadepisuje R P z 27. vým bojovým elánom.
Prezident Ford prišiel s
10. dlouhý komentář, kte
rý zahajuje dramatickým novým návrhom na zníženie daní, Navrhol, aby sa
popisem celé příhody:
“ . , . Členové jedné z na poplatníkom znova zl’avilo
šich pohraničních hlídek a to 28 miliárd dolárov zaslechli v prostoru kus za předpokladu, že o ten
od státní hranice rozhovor istý obnos sa znížía fede
v cizím jazyce. Ohlásili to rálně výdavky v tom istom
okamžitě dozorčímu jed rozpočtovom roku. Ford
aby kongres,
notky a dostali příkaz pro apeloval,
zkoumat uvedený prostor ktoíý definitivně rozhodu
Predstavitelia Demokraa zadržet narušitele. Ti, je o federálnom rozpočte,
tickej strany, ale aj ame
když zjistili, že jsou sle jeho návrh přijal.
Pohnutky
prezidenta rické odbory sú proti to
dováni, se pokoušeli o
Forda
sú
dvojakého
dru muto návrhu. Předseda
útěk. Naši pohraničníci
amerických odborov George Meany je proti znižovanle veřejných výdav
kov v rozpočte, lebo očakáva,
že by sa úspory
(Pokračování se strany 1)
hťadali
v prvom radě v
Člověk, který respektuje demokratické zásady, své
myšlenky formuluje jinak. Užívání těchto stále se oblasti sociálnej starostli
opakujících frází mi připadá jako snaha se nadzved vosti a hádám aj v brannout taháním tkaniček na vlastních botách. Slova ja
nom rozpočte. A Meany,
ko “ dialektika” a “ boj protikladů” jsou používána
jako zaklinadlo vyvolených k umlčení mas. Tak stej ktorý zároveň kritizuje po
ně slovo “ kapitalismus” . “ Imperialismus” je další litiku detente a celu eko
verbální rosol a může se krýt jak s termínem “ ame- nomická spoluprácu so Sorikanismus” , tak se sovětskou vojenskou, hospodář
vietskym zvázom, je pro
skou a kulturní nadvládou. Maoisté nazývají sovět
ský komunismus “ sociálním fašismem” . Přes averzi ti úsporám nielen v so
k politickému hybridnímu žargonu, který vyznávám ciálnej oblasti, ale aj pro
v tomto sloupku s přiznáním, že taková slova a frá-. ti škrtom v brannom roz
ze nesnáším, uznávám, že cosi vystihuje. Jestliže počte. A tak je osud to
názory korumpují jazyk, pak i jazyk korumpuje ná
zory. Politici by z nás nejraději měli žijící zkame hoto prezidentovho návrhu
něliny.
V. Donát neistý a diskuzia o ňom

D evalvace slov

aj budúce prezidentské a
kongresové vol by.
Na kongrese v San Francisku už odboráři uvažo
vali aj o kandidátech na
úřad prezidenta Spojených
štátov. To preto, lebo
kongres sa koná len kaž
dé dva roky a prezident
ské voťby sú na budúci
rok. Toto odborářské shro
mážděme
sa
osvědčilo
podporovat’ kandidáta Demokratickej strany. Odbo
ry sú teda ochotné vrátit’
sa ku kooperácií s Demok
ratickou stranou, ktorú v
poslednych prezidentských
voťbách porušili. Chceíí
by ale liberál něho kandi
dáta, ktorý by bol naklo
něný odborářským požíadavkom. Pokial’ sa týká
osoby z početného stavu
kandidátov Demokratickej
strany, konkrétné sa ne
vyjádřili, ale přijali zá
sadu, že příjmu každého
kandidáta Demokratickej
strany' okrem guvernéra
Wallace a senátora McGoverna. Týchto dvoch totiž
nemá v láske předseda
odborov George Meany.
ktorého stanovisko plné
zaváži aj v tejto věci.
D. Lehotský

DVO JÍ LOKET
Jaroslav Strnad

Svět se rozvášnil' nad pěti vykonanými rozsudky
smrti, které soudci vetchelého caudilla vyslovili po
náramně rychlých a víc než dubiózních přelíčeních
nad mladými Basky. Protestovalo se v ulicích všech
západoevropských i východoevropských měst, která
na sebe jen trochu drží,- západní vlády odvolávaly
houfně své zástupce z Madridu k poradám, byť z
opatrnosti ne na příliš dlouho. “ Pavéza svobody a
lidskosti” , Amerika neprotestovala takto oficiálně vů
bec, právě jednala o svých leteckých základnách ve
Španělsku . . .
Asi žádný normálně uzpůsobený člověk se této vlně
odporu nepodivil, i když většině bylo asi příliš obtížné
odpoutat sé od televizní obrazovky nebo od vkladní
knížky. Zdálo by se logické, že se bude protestovat
proti popravám, a ť se konají kdekoli na světě. Místo
toho se výmluvně mlčelo, když Sadat před několika
málo týdny potvrdil kapitální trest nad dvěma svými
odpůrci, kteří se ho loni v dubnu pokusili svrhnout.
Není přece státnicky moudré odvolat vyslance z Káhiry, pozlobil by se tím snad státník, který by mohl
na Blízkém východě . způsobit patálii a .mít vliv na
cenu benzínu. El Hadž Idi Amin Dada, čerstvě vy 
koupán v krvi ugandských disidentů, káže v paláci
nad East river proti sionismu, ale i jinak o míru.
Zákulisního úkoláře palestinských herojů, odpravujících náhodné pasažéry a chodce, pozve generální ta
jemník Spojených národů k přednášce o lidskosti před
Valným shromážděním. A nemusíme chodit ani do
Afriky. Vojenské jednotky iniciátorů helsinské schůz
ky kontrolují chování jiných národů a Evropa se s
jejich veliteli smlouvá o uvolnění napětí — souostro
ví Gulag, šarašky a psychiatrické převýchovy nesou- hlasu jakoby neexistovaly. Tomu všemu se říká umě
ní pružné mezinárodní politiky. Proti téhle oportunistické nelogice sotvakoho napadne demonstrovat.
Nelidskost, ke které by se ve 20., století měly sa
mozřejmě počítat předem připravené rozsudky a po
pravy, patří na pranýř právem.. Nebylo by však vlast
ně namístě, kdyby se právě takovým “ protestantům”
přilepila etiketa “ věčně včerejší” ? Fašismus je dnes
totiž opravdu přežitek. Od pádu nacismu neexistuje
fašistický stát, - který by usiloval o fašistickou nad
vládu nad světem. V tomto směru je Francova nebo
Pinochetova diktatura jaksi “ domácí” záležitostí, kte
rá okolí neohrožuje. Boj proti fašismu ve světovém
měřítku je opravdu za námi, vyhráli jsme jej. je-li
tedy “ studená” válka pokračováním války “ horké” ,
pak patří boj proti španělskému nebo chilskému fa 
šismu jaksi do starého železa, je mdlým pokračová
ním II. světové války. A těm, kdo se vzrušují nad
těmito nedochůdnými zbytky někdejšího světového ne
přítele č. 1, přísluší právem pojmenování “ studený vá
lečník” , a to bez hanlivého přízvuku, který mu doba
dala.
Zatím však se tohoto názvu používá jen pro lidi,
kteří varují před bolševiky. Proti komunismu se ni
kdy “ horce” neválčilo (bohužel), nemá tedy co “ stu
deně” pokračovat. Nikterak se však nezřekl — přes
krásné žvásty o' koexistenci — svých plánů ovládnout
lidstvo. Má se mu proto věnovat tím větší pozornost,
měl by být tím ostřeji sledován. Varování před ním,
takovou obezřetnost nelze odbýt pokřikem o “ věč
ných studených válečnících” , jak se to vžilo v po
sledních letech. Jsou jen výrazem oprávněné předví
davosti, podložené namnoze trudnými osobními zážit
kyOvšemže se ví z mnoha zkušeností, že fašistická i
komunistická diktatura zneužívají stejně své moci,
že stejně primitivními způsoby potlačují nesouhlas a
kritiku. Kdo vychází z toho, že se proti urážkám lid
ské důstojnosti musí protestovat,- nesmí — pokud chce,,
aby jeho protest vypadal věrohodně — šilhat po vlaj
ce. pod níž . se násilí děje.
A “ studený válečník” by se tedy nemělo pokřiko
vat po nikom nebo by tento titul měli dostat všichni,
kdo protestují, demonstrují a manifestují proti ná
silí. A měl by to být titul čestný.
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Exilová konference
ve Štrasburku
v

— Letadlo jugoslávské spo — Obci Hrádek, v západ
lečnosti Imex-Adrja se 115 ních Čechách, v níž ma
cestujícími, většinou čs. jí sídlo Železárny Bílá Certuristy; kteří se vraceli kev, byl přiznán charak
30. října z Jugoslávie, na ter města.
razilo v mlze před přistá — Populární zpěvačka Na
vacím
manévrem ' na ď a
Urbánková
slavila
vrchy stromů u Horního sňatek s redaktorem praž
Sedlce a zřítilo, se. ČŤK ské Artie - na čs. velvy
hlásila 72 mrtvých a vět: slanectví ve Washingtonu.
komise pro evropské ne-' šinu zbylých pasažérů a — V Jáchymově býl slav
členů posádky vážně zra nostně otevřen nový léčeb
členské země Evropské ra
něných.
ný ústav “ Radon” , který
dy, švýcarský poslanec a
má moderní zařízení pró
—
Jak
jsme
už
'oznámili,
universitní profesor Walt28. říjen se neslavil ani 238 pacientů. Mladá fron
her Hofer. Slíbil, že jeho jako “ Den znárodnění” , ta píše o této události a
komise bude bedlivě sle přecházející víkend se na připojuje historii města, z
dovat uplatňování “ třetího opak pořádaly brigády Ná- níž se dovídáme, že těžba
uranu, byla pro město
košíku” helsinské deklara ' rodní fronty k zvelebení
obcí. K samorostlé “ osla “ pouhou epizodou” . S ta
ce ve státech sovětského
vě” však přece došlo: kovým posudkem nebudou
bloku. (Komise právě při ■právě 28. října vyšly 2 asi mnozí bývalí vězňové
pravuje referát o Česko poštovní známky - 30 a 60- souhlasit.
haléřová -, . na nichž je
L. Černý v zastoupení
slovensku.)
obraz Gustáva Husáka, j Čs. obchodní komory a R.
Velký ohlas v tisku a
Lesher ža Obchodní ko
rozhlase mělo poselství, — Ke konci října skončilo moru USA podepsali v San
přemísťování
pozdně
go-;
které konferenci poslal
Františku dohodu o spo
tického chrámu v Mostě.1
Alexandr Solženicyn. Mno
lupráci a o ustavení ho
Byl přesunut ze. starého1
ho západoevropských no Mostu (který se bourá, spodářské rady ČSSR vin z něho citovalo přede aby udělal místo uhelné USA.
vším větu: “ Vaše společ mu dolu) o 841.1 m na no — V Československu pro
vé místo. Přemístění této bíhá “ Měsíc čs.-sovětské
né úsilí může ovlivnit vý
Kromě
památkově
významné ho přátelství” .
voj světových událostí” .
stavby je pozoruhodným množství podlézavých pro
jevů a* kulturních podniků
(Pokračovanie na str. 8) technickým výkonem.

Na okraji zasedání Parlamentního shromáždění Evropské rady ve Štrasburku
se konala ve dnech 3. až 5. října tr. pracovní konference svobodných mluvčí
zemí střední a východní Evropy. Zúčastnilo se 95 delegátů různých organizací
exulantů z Arménie, Bulharska, Československa, Estonska, Jugoslávie, Litvy,
Lotyšská, . Maďarska, Polska, Rumunska a Ruska, kteří se sjeli z různých
států západní Evropy, československá delegace byla jedna z nejpočetnějších
— měla 20 členů.
Zahájení konferenčních
prací předsedal jeden z
organizátorů porady, Ed
mund Řehák z Paříže. V
úvodním projevu řekl, že
ve všech civilizovaných
zemích existuje v trestním
zákoníku paragraf tresta
jící zanedbání pomoci oso
bám, které jsou v nebez
pečí. Kdyby takový para
graf byl v mezinárodním
právu, musela by helsin
ská konference dospět k
zcela jiným ustanovením.
Poukázal také na to, žě
původně jsme očekávali
pomoc západních mocností
k uplatnění zásad Charty
Spojených národů a Uni
versální
deklarace lid
ských práv v našich ze
mích. Nyní, po dlouhole
tých zkušenostech, žádáme
od západních mocností,
aby - když už nemohou ne
bo nechtějí pomoci našim
národům - alespoň neposi
lovaly komunistické reži
my, které ty národy žotročují.
Na konferenci byly před
neseny referáty a to “ Spo
lečné úsilí exilových hnu;tí” (M aď ar Msgre. KoziHorvath) , “ Postoj exilu ke
konferenci v Helsinkách”
(Rumun
M.
Korné),
“ Osvobozovací hnutí v
SSSR” (Rus A. Stolypin)
a “ Sovětské pronikání.ve
Středomoří”
(Jihoslovan
J. Keseljevic). Diskuze o
těchto referátech se zú
častnil velký počet delegá
tů. V podrobnější výměně
názorů o důsledcích hel
sinské konference pro -vý
chodní Evropu byla vyslo
vena naděje, že vzdor je-

kontinentální jídla

I

za. levné ceny
dostanete v

GIPSY
TAVERN

Historie pro soudruhy
I oficiální projevy komunistických velikánů mo
hou být poučné a někdy i zábavné. Jako příklad
uvedeme "h istorické" povídání vedoucího severovietnamské stranické a vládn í delegace, která byla
ke konci minulého měsíce hoštěna v Českosloven
sku. První tajem ník ústředního výboru Vietnamské
strany pracujících (komunistické strany) Le-Duan
přiletěl do Prahy už náležitě historicky vzdělán a
navíc pak byl zřejm ě nadšen jásajícím i a vietnam 
skými vlajkam i m ávajícím i davy, které lemovaly
ulice a silnice, jakož i dojat d ary, které dostal:
v B ratislavě od Lenárta malovanou fu jaro u, v zá
padočeské metropoli "chvalně známým plzeňským
m okem " a od vlády sliby hospodářské pomoci (o
níž se už tak konkrétně nem luvilo). Když v pražské
Lucerně, naplněné stranickým i hodnostáři, sou
druh Husák provolal na zakončení své řeči slávu
přítom ným i nepřítomným Vietnam cům a slávu
upevňování internacionální jednoty a spolupráci

notil revoluční heroismus synů a dcer čs. lidu, " je 
jichž vzorem byl neohrožený komunista Julius Fu
č ík " . Pak pokračoval:
" V únoru 1948, kdy buržoazní třída vyvolala po
litickou krizi s cílem zv rá tit tendence vývoje čs.
revoluce, zmobilizovala Komunistická strana Čes
koslovenska v čeíe s váženým soudruhem Klemen
tem Gottwaldem,- velkým vůdcem čs. lidu a vy
nikajícím bojovníkem mezinárodního komunistické
ho hnutí, včas dělnickou třídu a pracující lid k zm a
ření temných záměrů buržoazie a dovedla tak Čes
koslovensko do nové éry, do éry budování socia
lism u."
Nato zase soudruh Le-Duan přeskočil historicky
nezajímavá padesátá léta a pokračoval:
" V roce 1968 podnikly kontra revoluční živly, kte
ré se spikly s mezinárodními reakčními silami usi-I
lujícím i o restauraci kapitalism u v Českosloven-I
sku, podvratné akce, aby narušily revoluční věc
čs. lidu. Dělnická třída a lid: Československa pod
vedenim KSČ zakročily díky své důsledné revolučnosti a díky úsilí a včasné pomoci bratrských zemí

|

"J e nám dobře známo, ja k četnými
těžkými
zkouškami museli p ro jít komunisté, dělnická tř í
da a pracující lid Československa, aby mohli do
sáhnout dnešních velkolepých úspěchů. Boj dělnic

(1
1

ké tříd y a pracujícího lidu Československa pod ve
dením strany proletariátu začal slavriým povstá

revoluce v roce 1948."

ním na území Slovenska — těsně po Velké říjnové
socialistické revoluci a nastolením- prvního dělnicko-rolnického státu na čs. území. Třebaže Sloven

historii 68. roku, "pevně stály strana, vláda i lid
Vietnam u, vycházející z principiálního stanoviska,

ská republika rad existovala pouze 22 dnů, zapsala
se svým revolučním duchem a hrdinstvím zlatým i
písmeny.do dějin čs. revoluce a do historie svě

jsme nezměrnou radost, když še vám podařilo úspěšně ubránit socialistické vymoženosti a když

|

28 Tooronga V illage I

Ťooronga, Vic.
Telefon 20-6013

Konference se zabývala
také situací ruské opozi
ce i nebezpečím “ titoisace”
západní Evropy a situací
v Jugoslávii a Rumunsku
po úmrtí Tita.
Zasedání sledovala řada
západních novinářů a zá
stupců , rozhlasových sta
nic, kteří o ní obsáhle re
ferovali. Na konferenci
měl také projev předseda

bratrských socialistických stran, povstal soudruh
Le-Duan a ja l se takto čisti z připraveného papíru:

l Výborná česká a jiná i
i

jímu “ mnichovanskému”
charakteru obsahuje dek
larace z Helsink formu
lace, které bude možno
konfrontovat s praxí. To
dává určitou naději na
možnost nátlaku, aby i ko
munistické státy dodržova
ly všechny body podepsa•né deklarace. ,

(
,1

tového dělnického hnu tí."
P rv n í republika nestála s. Le-Duanovi vůbec za
zmínku a z druhé svvětové války historicky zhod-

Varšavské smlouvy rážně proti kontrarevolučním
silám , uhájily vymoženosti socialismu a únorové

"V

této nesmírně těžké zkoušce", doplnil ještě

po boku bratrského československého

lidu.

Měli

jste neochvějně šli dál cestou revoluce . . ."
Na projevu poučeného soudruha z Vietnam u, na
jeho historických faktech, jsme si mohli aspoň ově
řit, ja k se dnes vyučuje historie v Československu.

všeho druhu se zdůrazňu
je, že “ Měsíc čs.-sovětské
ho přátelství má být pod
nětem k vyšším pracov
ním výkonům” .
— Proces s “ narušiteli
hranic” - z prostoru u L i
penské přehrady (viz HD
18/75) - ze srpna tr. se
kopal . neobvykle
brzy.
Trestní senát okresního
soudu v Českých Budějovi
cích soudil amerického pi
lota "vrtulníku,. 331etého B.
Meekera (v nepřítomno
sti)- a 2- osoby, které byly
u Lipenské přehrady za
drženy: 271etého T. Kobrzinského, který . je bez
státní příslušnosti, a 541etou východní Němku H.
Neukirchnerovou. Všem se
klade za vinu, že “ ne
oprávněně opustili repub
liku” , což zní dost zábav
ně, uvědomíme-li si, že
žádný z obžalovaných ne
má čs. příslušnost. Meeker
byl odsouzen též za “ po
rušování předpisů o mezi
národních letech” a roz
sudek zněl 10 let nepodmí
něného
odnětí svobody.
Kobrzynski dostal 6 let a
Neukirehnerová 3 roky.
— Profesor
MUDr. E.
Hradec
byl
jmenován
přednostou urologické kli
niky fakultní nemocnice
II v Praze 2.
— Ministerstvo spravedl
nosti Slovenské socialistic
ké republiky oznámilo, že
byl vykonán trest smrtí na
Ladislavu
Mészárošovi,
který byl odsouzen pro
vraždu a pokus vraždy v
Komárně.
— Dne 17. října byli za
drženi a odzbrojeni tři pří
slušníci americké armády,
kteří zbloudili na čs. stra
nu hranic v prostoru Kla
tov. Za dva dny byli pro
puštěni.
— V Praze zemřel ve' vě
ku 77 let akademický ma
líř, grafik a ilustrátor, za
sloužilý umělec Karel Šti
ka.
— V Praze byla souzena
bývalá úřednice podniku
Výstavba sídlišť, 441etá
Františka’ M., která (za
pomoci dalšího obžalova
ného Ladislava V.) pácha
la podvody tím, že slibo
vala za úplatu přednostní
získání bytu. Bylo jí pro
kázáno, že tímto způsobem
získala částku 1,475.000
Kčs.
— V Sovětském svazu se
asi chystají k velké diplo
matické
akci.
Výrobní
družstvo DUP v Pelhřimo
vě hlásí, že získalo dosud
největší zakázku: 30.000
diplomatek pro SSSR.
— Vláda ČSSR a vláda
Demokratické
republiky
ostrova sv. Tomáše a
Princova ostrova se do
hodly navázat diplomatic
ké 'styky na úrovni velvy
slanectví.
— V Praze zemřel ve vě
ku 56 let profesor Zdeněk
Bezděk, odborný asistent
loutkářské katedry diva
delní fakulty AMU.
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LISTOPAD 1975 (2 )
Jarka Vlčková

• 18. listopadu 1910 zemřel český malíř Beneš Knuepfer, představitel výtvarného romantismu. Kromě je 
ho krajin a portrétů jsou zajímavé sociálně žánro
vé obrázky z prostředí staré Prahy.
• P. František Retz, rodilý Pražan, se stal po
smrti generála řádu Angela Tamburiniho v roce 1730
generálním vikářem jesuitů a 30.: 11. 1730 generálem
řádu, když byl zvolen všemi, tj. 76, hlasy. V ftímě
i v celé Evropě bylo známo jeho všestranné vzdělání,
široký rozhled a neobyčejná velkorysost. Ještě roku
1731 vymohl, aby jesuité mohli slavit 16. května svá
tek sv. Jana Nepómuckého, jehož si vzal za svého
“ ochránce v řízení řádu” . P. Fr. Retz zemřel 19.
listopadu 1750.
• Syn kantorské rodiny ve Vamberku Jan Václav
Hugo Voříšek byl již od sedmi let varhaníkem v
klášteře v Teplé. Později s,e stal v Praze žákem V.
J. Tomáška a pů odchodu do Vídně působil jako
dvorní varhaník a učitel hudby. Skladatelsky byl spo
lutvůrcem klasického romantismu a jeho skladby patří
ke skvostům evropské romantické hudby. Zemřel 19.
listopadu 1825.
’• V'Lipsku poznal prof. T. G. Masaryk v roce 1877
slečnu Charlotte Garrigue, s níž se oženil 15. 3. příští
ho roku. Paní Charlotte Masaryková byla prvnímu
presidentovi silnou oporou v jeho boji za osvobozeni
naší vlasti. Narodila se 20. listopadu 1850.
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D r. V . E. Andic
T ak ako prinesol rok 1918 pre národy Československa nové ráno, tak bolí roky ktoré zdědili úkol nié men
1938, 1948 a 1968 rokmi zárm utků, sklamania a depresie. A dnes? Právě v týchto ší, . ako boli úkoly masa
dnoch uveřejnil britský časopis Encounter překlad dopisu dram atického spiso- rykovské] doby alebo Bev a tď a Václava H a v la , ktorý ilustruje beznádejiiosť a strach, akým sú 1'udia nešovej éry. Pracoval so
doma postihnutí v tejto době. Skutečnost", v akej žije spisovatel' Havel a v
akej sa ocitli Češi a Slováci v dnes odcudzenej vlastnej domovině, potvrdzuje
bezduchá všednost', akú predvádza) Havel v svojich dram atických dielach —■
život, ktorý charakterizuje každý iotalitný režim, nacistický alebo komunistický.
Z Haviovho dopisu citujem ha p říklad takáte stát':
L udia, ktorý sa uchylujú k nátlaku, tajnej policii a donášačom, sú pramenom m ravnej degenerácie . , . Slušní l'udia sú hnaní do podzemia a do zápasu
pre zachovanie svojej holej existencie. život sa zjednodušuje a znižuje na biolo
gická úroveň uprostřed živorenia, zaviněného stratou nádeje a stratou vie ry, že
život má Yóbec nějaký význam . . . "
Č ita tď o v i ide m ráz po chrbte pri čítaní Havelcvých charakteristik dnešného
duchovného prostredia, v akom sa Slováci a Češi doma nachádzajú.

Havlov list (adresovaný
G. Husákovi) a jeho tón
potvrdzujú správy, ktoré
prinášajú súkromné listy
z Československa. Skutoč
nosť tamojšieho
života
zdeToval před časom aj
Josef Smrkovský v posolstve Brežnevovi. V takom
ovzduší temna a otroctva
žijú nielen spisovatelia,
umělci a vedeckí pracov

-nedemokratickej strednej
Európe, dalo to fušku počas druhej světověj vojny
obnovit’ republiku a dá to
fušku obnovit’ demokraciu
v nasej domovině. Sovieti
sa 1’ahko nevzdajú šance
na sveťovú nadvládu či.zatial’ na nadvládu v stred
nej Európe. Našim predkom sa však tak iste zdá
lo, že Rakúsko-Uhorská
ríša potrvá navěky a Hit
ler sl’uboval tisíc rokov
nacistickej nadvlády me
ten v nemeckej říši, ale v
Európe a po Európe aj v
ostatnom svete.
• Reality v Českosloven
sku a všade, kde sa ko
munisti usadili v sedle, sú
příšerné. Právě preto je
ále třeba l’udí prezieravých a
optimistických,
ktorí posudzujú skutečno
sti dnešnej doby z Masa-

• 21. 11. 1890 se narodil slavista a literární historik
Miloš Weingařt, který uspořádal souborné vydání
Kollárových Rozprav o slovenské vzájemnosti, v Bra
tislavě vydal svoji Slovanskou vzájemnost, napsal čet
ná pojednání o P. J. Šafaříkovi a J. Dobrovském.
níci, ale všetci mysliaci
A náš jazyk nazval “ nejdražším statkem” .
občania v dnešnom Česko
• “ Jelikož pak Kytice přivítána jest srdečným po
zdravem celého národa, dostalo se jí vzácného vy slovensku.
znamenání, že přijata jest do příruční bibliotéky J.
“ Pravda v íťa z í” bolo
V. císařovny Eližběty” — potud dobová recense. Vra heslom T. G. Masaryka a
címe se dnes k Erbenovu hrobu na malostranském
Ján Masaryk dodal: "Ano,
hřbitově v Košířích, tak jako se k tomuto mistru
české balady vracely po více než století generace na pravda víťazí, ále dá to
šich básníků od Jana Nerudy ( “Zlato chtít snad pa fušku!” Dalo to fušku v
zlacovat. . .” ) až po Jiřího Wolkera a Jaroslava Du- roku 1914, keď T. G. Ma
rycha. Při odhalování pomníku K. J. Erbena — jenž
saryk začínal akciu na
zemřel 21. listopadu 1870 — v rodném MHetíně v čer
venci 1901 pronesl vlasteneckou řeč jeho krajan spi utvoretíie československej
sovatel K. V. Rais. Slavnostní pěvecké sbory předne republiky, dalo tó fušku
sly kantátu na. slova K. Kándera. již k této význam po roku 1918, aby sa uné události složil a osobně řdií Jan Maláí.
držal demokratický stát v
• Ing. dr. Jan' Zvoníček, český technik, profesor
stavby strojů na technice v Brně. se narodil 21. 11.
1865. Je autorem řady významných vynálezů v obo jako selský synek 26.- listopadu 1835 v Jankově na
ru parních strojů a turbin.
Vožicku. šusta byl hluboce vzdělaný ekonom a ho
• 23. 11. 1930 zemřel v Praze architekt projektant spodářský praktik, jenž zasáhl do svého oboru hlou
dr. těch. h. c. Václav Roštapil. který' byl autorem běji než celý štáb jeho vrstevníků a předchůdců.
Nezmínit se o jeho synovi univ. profesorovi Josefu
projektů Národního musea a Strakovy akademie.
• 24. listopadu 1965 zemřel dirigent a houslista Fran Šustovi, bylo by nevděkem, poněvadž byl jednou z
tišek Stupka, který působil řadu let v Oděse jako význačných osobností mezi českými historiky, vědec
koncertní mistr houslí v divadelním orchestru. Tam nevšedních vědomostí a'širokého rozhledu, jenž za
také založil České kvarteto — s Lad. Zelenkou. Jar. stával v první republice v jednom období funkci mi
Kocianem a J. Permanem. Po návratu do vlasti byl nistra školství. Jeho rozsáhlá stať monografická^ o
dirigentem české filharmonie a později ředitelem Mo Karlu IV. zůstane již torsem, neboť její autor odešel
dobrovolně z tohoto světa. V květnu 1945 hledal spá
ravské filharmonie v OlomoucL
9 25. 11. 1845 se narodil v Praze český malíř su ve vlnách Vltavy. — Na hrázi rybníka Svět připo
Bohumír Roubalík, příslušník generace Národního di míná fišmistra Josefa šustu jeho pomník, jeho. syn
vadla a profesor na pražské Akademii umění. Podle má postaven pomník v našich srdcích.
kartonů M. Alše a F. Ženíška provedl v ND ve foye • Pštroska — pojmenovaná podle majitele, pražského
ru obrazy Zlatý věk, Znovuvzkříšení. Mythus a někte měšťana, koželuha Jána Pštrossa — byla velkS zahra
da, v níž mimo jiné zábavní podniky byla vybudo
ré lunety.
• ThDr. Fr. Sal. Bauer, dosavadní diecésní biskup vána i aréna, kde však byly české hry od počátku
brněnský, se stal v polovině května 1904 olomouckým popelkou. Tato aréna byla r. 1862 zbourána a V roce
arcibiskupem. Byl to muž \-elmi vzdělaný, jenž ovlá 1869 zbudoval, na jejím místě známý český drama
dal staré východní jazyky. Byl jmenován arcibisku turg. režisér ■a divadelník Pavel švanda ze Semčic
pem Svatou stolicí — nikoliv volen kapitulou — po arénu novou, Švandovu, podle plánu architekta Niklaněvadž dřívější zvolený arcibiskup ThDr. T. Kofan se. A zde zahájil Švanda divadelní hry 8. 5. 1869.
dosud žil. 27. 11. 1911 byl jmenován arcibiskup Bauer Bohužel často musel pronajímat, divadlo i německým
kardinálem — první rodilý Čech občanského původu. společnostem a tak tu r. 1872 švanda, jenž se narodil
27. 11. 1825, neslavně skončil. Po skončení v tomto
Kardinál Bauer zemřel 25. 11. 1915.
• Většina z nás má v paměti skvělý rozmach jiho divadle se měl 'Stát ředitelem Nového českého di
českého rybníkářství za posledních Rožmberků, jenž vadla. ujal se však po útocích staročechů vedení Ná
je spojován se jmény Jakuba Krčíná z Jelčan, Ště rodní arény a toto místo postoupil Němci Rudolfovi
’
pána Netolického, Václava Beneška, Mikuláše Ru- Wirsingovi.
tarda z Malešova. Pak jakoby se žilo' z jejich práce • Reformy Josefa II. přijímala stavovská a slecha neobjevují se již tak znamenití stavitelé rybníku ticko-duchovenská oposice jen velmi nerada a ve všech
ani rybnikáři. Přece však v 19. století je na Třeboň zemích proti nim vystupovala, čeští stavové schválili
sku nemenší postava Josefa šusty, který, se narodil na českém zemském sněmu 27. 11. 1790 požadavky

rykovho. “ zorného uhlu
věčnosti” . Historia vécne
zhodnotí Masarykovsko Benešovsko - štefánikovskú tradíciu niě z hradi
ska prvej vojny, alebo
osamotene z hl’adiska dxuhej vojny, nielen z hradi
ska okamžitých výhíer a
porážok, ale z celkového
dobového hradiska páťdesiatich alebo sto rokov.
Masaryk sa díval na prvú
svetovú vojnu ako na poěiatok krízy modemého
člověka. Táto kríza nekon
čila v roku 1918 ani v ro
ku 1945, ale pokračuje a
stupňuje sa.
Vspomienam Dr. Jána
Papánka, ktorý sa 24.
októbra dožil 79 rokov
svojho života, ako on pře
žívá otřasy nasej doby.
Je iste predovšetkým rep
rezentantem
osobností,

štefánikom v prvej vojně,
bol v službách čs. zahraničnej služby a nadovšetko bol vyslancom pri Spo
jených národoch v chvíli
komunistického převratu v
.Československu vo februári 1948. Zostáva .věrný pro
gramu a koncepcii Masa1
rykovej a Benešovej, je
přesvědčený, že spolužitie Čechov a Slovákov je
pre naše národy najlepším riešením, jeho viera v
mravnú podstatu našich
l’udí v Československej républike zostáva neotrasená.
Nevšedná
pracovitost’
Dr. Jána Papánka sa za
kládá na realistickom opti
mizme, že “ vláda našich
věcí vráti sa do rúk nášhoTudu” , že Slováci a Če
ši budu mócť v tradicii
svojich predkov spoločne
budovat’ lepší zajtrajšok
pre budúce generácie.
Nakoniec ešte citát z
článku bývalého vyslanca
a Benešovho tajomníka v
Londýne Dr. Jaroslava
šejnohu v . Českosloven
skem Sokole v zahraničí
(september 1968):
“ Prvý náš odboj nebol
snadný, pre.tože sme boli
(Pokračovanie na str. 8)

české protijosefinské oposice. Žádalo, se v nich zru
šení berní, urbaríální reformy, obnovení zemského
stavovského zřízení, znovuzavedení nevolnictví, obno
vení zrušených klášterů aj. — to jest návrat k sta
rým poměrům. Moravští a slezští stavové vystodpili se svými požadavky již v březnu 1790.
• Přední obhájce chodských privilegií královských
proti cizácké šlechtě a vůdce chodského povstání v r.
1693 Jan Sladký-Kozina byl podle rozhodnutí císařské
ho apelačního soudu za přítomnosti 68 sehnaných
chodských rodin oběšen dne 28. listopadu 1695 na plzeň
ském náměstí. Lomikar jej však nepřežil ani o celý
rok a zemřel v Trhanově raněn mrtvicí 2. listo
padu 1696.
• Papež Pavel II., nástupce slavného humanisty
Enea Sylvia Piccolominiho (Pia Ti.), jenž proslul i
jako autor Dějin Čech, vystoupil proti králi Jiřímu
z Poděbrad až tehdy, když nabyl jistoty, že jeho
klatby nevyzní naprázdno. Tou dobou si totiž znepřá
telil krále pan Zdeněk ze Šternberka, vůdce kato
lického panstva a 28. listopadu 1465, ujednal tzv.
jednotu zelenohorskou, která povstala proti králi. Vy
konavatelem klateb papežských se stal uherský král
Matyáš, zeť Jiříkův, ale byl u Vilémova zaskočen
a zachránil se jen slibem míru, který však nedo
držel a dal se v Olomouci korunovat za krále čes
kého.
• Dne 29. 11. 1860 se narodila Hana Kvapilová, ro
zená Kubešová, jedna z nejslavnějších českých dra
matických umělkyň, význačná interpretka postav Ibse
nových dramat.
• 30. listopadu, vyšlo v Praze 1. číslo obrázkového
literárního týdeníku Květy redigovaného V. Hálkem'
a J. Nerudou. Tyto tzv. Hálkovy Květy zanikly r.
1872.
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Zákony detenty
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Peroutka

si myslí, lidé ž iji slovy. Slovo "d e te n ta " má nesmírnou sílu, představuje v myslích lidi

m ír. Kdo by nechtěl žít v míru? Západní státy sé snaží žít podle detenty. Poněkud v tom vyrušuje
Alexandr Solženicyn, který s vervou i s podobou starozákonného proroka varuje před osidly dohody
se zem í, v níž. se narodil.
<
O detentě existují tři základní otázky. 1) Je to zcela nový jev — narozený roku 1972 — nebo jsme
to už několikrát dříve zažili? 2) Studená válka přestala? Jaká jsou o tom fakta? 3) Je nebo není stu
dená válka odlučitelná od leninského komunismu?
Odpovězme hned na něco z toho. Detenta nepřišla poprvé na svět roku 1972, kdy ji am erický pre
sident Nixon vyjednal v Moskvě. Detenta — pod různým i jm ény — je jev opakující se za určitých okol
ností a v určitých intervalech. Z toho vyplývá, že je možno,
zkušeností, učiněných s detentami minulým i.
K prvnímu velkému sblížení mezi západem a

asi i nutno novou detentu oceňovat

východem

došlo za války

proti

podle

H itlero vi, kdy Rusko

vědělo, že by bez hmotné pomoci západu neobstálo a kdy. Anglie a Am erika potřebovaly, aby za ně
Rusko bojovalo, dokud se samy nespořádají k většímu
válečnému úsilí a dokud Am erika nevyrobí
ohromné množství zbraní. Z této oboustranné potřeby vzniklo intermezzo, kdy se sovětští komunisté
vyjadřovali

přibližně stejně

jako

západní dem okraté o vládě lidu, o patriotism u, o tradici a nábožen

ství, o humanitě a boji proti tyran ii. Toto intermezzo vzalo za své, když bylo Německo poraženo a svět
měl být nově uspořádán. Otázka byla, podle jakých principů.
Polsko přišlo první na pořad, Am erika a Anglie vyhlásily svůj princip: vítězové nechť vytvo ří novou,
lepší budoucnost a začnou obnovením existence nezávislého polského státu. Na to sověty odpovídaly
zejména mlčením. M ěly k tomu velkou příležitost. M ěly Polsko vojensky obsazeno, a zatím co se na
Jaltě debatovalo, v Polsku byli dem okratičtí politikové vyhledáváni, žalařováni nebo i jin ak odstraňová
ni. Nyní však Stalin prom luvil. Vyzval Am eriku a Anglii, aby "p ře staly klást požadavky na Polsko".
Mělo-li se mu v ě řit, nezávislost státu je obtížný, tvrdý požadavek na Stát, lépe takový stát neobtěžo
vat. Když byly názory takto vyměňovány, válečná detenta se rozpadla.

Smrtelná rána jí byla
zasazena, když Amerika
ohlásila tak zvaný Marshallův plán, v němž pro
jevila ochotu poskytnout
hospodářskou pomoc všem
válkou postiženým a poni
čeným evropským státům.
Sovětské. Rusko i neschop
no nabídnout takovou por
moc, pojalo to jako obmyslný útok. na svou prestyž. Obžalovalo Ameriku,
že se snaží zvětšit svůj
vliv ve světě po temných
finančních stezkách. Proti
této polemice mohl být v
logické
mysli postaven
ten fakt, že sověty po dva
roky ve všech svých novi
nách, všemi svými agitačními prostředky žalovaly
na Ameriku, že státům po

I

r

ničeným válkou necitelně
odpírá pomoc. Tak se ob
jevilo, že, pokud na něm
je, Rusko nedovoluje ani
pomoci ani nepomoci. To
to - řekněme mystické so
větské stanovisko nebylo
možno racionelně vyjednat
uvnitř toho, co snad ješté
zbývalo z. válečne doho,dy.
■
Analysujme onu dobu.
Vznikla a nejlépe fungo
vala, když a dokud se so
věty cítily slabými, dokon
ce tragicky slabými po
náhlém útoku hitlerovské
ho Německa. V tom se bu
dou všechny pozdější de
tenty podobat této' prv
ní: vždy vlastní slabost,
ať vojenská, a ť hospodář
ská, vědecká nebo~ techno

^

p r v o t ř íd n í

i
t e 'z

i

j a k o s t n íh o

k

tvrdosti a panovačnosti.
Když pak se sešla konfe
rence v, Teheranu a poráž
ka Německa už byla j i 
sta, někteří z těch, kteří
pozorovali Stalina zblízka,
dospěli k přesvědčení, že
už tehdy vedl studenou
válku proti těm-, kdo ještě
byli jeho spojenci.
Po Stalinově smrti so
věty pocítily, že snad pře
ce by měla být zahájena
nějaká nová politika. Na
trávníku v Ženevě, tisíc
krát fotografováni, sešli
se Chruščov a Bulganin s
americkým
presidentem
Eisenhowerem a britským
ministerským předsedou.
Výsledek schůzky byl na
zván mírovou koexistencí
(Pokračování na str. 6)

masa

a

u z e n in

všeho

druhu

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVĚ KNEDLÍČKY,
sm etanové

d o s t á n í

,

logická bude sovětům im
pulsem k detentě. Nebo
když sověty z těch nebo
oněch důvodů nevypěstují dost pšenice na svých
nesmírných rozlohách.
Avšak vedle toho jsou
zřetelné známky toho, že
sověty budou cítit detentu
také jako pouto a budou
projevovat netrpělivost, s
ní. Když sověty dobyly u
Stalingradu prvního svého
velkého vítězství, tu ti, je
jichž povinnosti bylo pro
jednávat s nimi aktuelní
otázky
téměř okamžitě
pocítili změnu v sovětské
atitudě. Jak vzpomínají
ve svých pamětech, sotva
vítězství u Stalingradu by
lo spočítáno a ohodnoce
no, sovětský tón nabyl na
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Knihy
z Československa
' '- v

Tel. 86 7178

Elektrika s City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38.

Chtěl jsem původně nadepsat “ Knihy z čéška” . To
tiž tak jak mi připadá nesmyslný termín Česko, ta k ’
se mi jeví vydávání románů z emigrantského prostře
dí, pokud autor nemá vlastní zkušenost, rekonstruuje
nebo si vymýšlí a hlavně je ve vleku nenávistné kam
paně, tak notoricky typické pro čs. státní orgány.
Stereotyp je dán předem — uprchlík nemůže být ni
čím jiným než vyvrhelem. Tak tomu bylo v neblaze
známém románu Zd. Pluhaře (Opustíš-li mne, zahy
neš), tak je tomu i s knihou, která byla vydána v
Praze v září tr.: Z. M. Veselý — Člověk u klíčové
dírky- (Naše vojsko, str. 163, Kčs 11). Do příběhu,
popisujícího firemní konkurenci a průmyslovou špio
náž je našroubováno všechno možné a zejména ne
možné ze života čs. exulantů.
Na čs. knižním trhu se již ohlašují vánoce. Repre
zentativní publikaci Československo vydává Artie (str.
288, 255 barevných fotografií, Kčs 140). Kniha se vě
nuje dějinám od prehistorického osídlení až po dne
šek, přírodě a umění. — Lidová demokracie vydala
monument s názvem Padli na poli cti a slávy (116
volných fotografických listů, Kčs 300). — nová kni
ha se starým úhlem dopadajícím na odboj v době
Protektorátu. — Z pozůstalosti po neblaze známém
Zdeňku Nejedlém vychází soubor statí, studií a ko
respondence neskromně nazvaný Má vlast (Odeon,
str. 384, 42 příloh, Kčs 41). — Nepochybně přijatel
nější než Nejedlého tutti frutti by byla pro mne kni
ha Leontiny Mašinové Ze slovanských legend a pově
stí (Melantrieh, str. 370, Kčs 21), autorka shrnula
v chronologickém sledu pověsti a kulturní tradice slo
vanských kmenů až po minulé století a čtenář kvi
tuje. že se vyhnula mythům čs. pohanské současnosti.
— V Pasíonálu Přemyslovny Kunhuty (Odeon, str. 240,
119 obraz, příloh. Kčs 110) se autoři F. Urbánková a
K. Stejskal zabývají vznikem, historií a rozborem
význačné památky českého středověkého umění.
Pánové Krupíčka, Čech a žižkovský uvařili pro číš
níky a servírky guláš nazvaný Hovoříme s hostem
(Merkur, str. 344, Kčs 24) a nonšalantně radí, jak
odpovědět anglicky, francouzský, maďarský, německy,
ruský a Španělsky na reklamaci: Sklepníku, v této
polévce plave vlas. a tím zachránit čest a slávu čs.
pohostinství.
Ti, kteří sledují čs. hospodářský život,- by mohli
najít poučení v tabulkových přehledech J. Kazimoura
Technický a ekonomický rozbor ČSSR, (SNTL, str.
230. Kčs 25).
'
T. Gottheinerová a S. TrymI vydávají již popáté
Handbook oř English Conversation (SPN, str. 540,
Kčs 39). Výklad o struktuře angličtiny ve srovnání s
češtinou tvoří obsah studie V. Mathesia: A Functional
Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis (Academia, str. 233, Kčs- 75).. Autor
analyzuje zejména funkční onomatologii a funkční
syntax (pokud si vzpomínám, ta se česky označuje
jako usouvztažnění).
Ta hrstka emigrantských rodičů, která doma učí
své děti i česky psát, najde pomůcku v devátém vy
dání Diktátů a pravopisných cvičení V. Michálkové
a L. Pallase (SPN, str. 248, Kčs 20). Po třetí vy 
chází Oravcova a Lacova Příručka slovenského pra
vopisu pre školy (SPN, str. 608, Kčs 39).
Trochu nostalgie přináší sbírka Anektody z protentokrátu (LN-, str. 128, ilustrace O. Sekory, Kčs 12),
český lidový genius měl vždy, i v dobách zlých, smysl
pro humor — třebas šibeniční.
Z přeložené literatury upozorňuji na Lovce žralo
ků (Orbis, str. 200, 32 obr., Kčs 22), kterou napsal ’
americký potápěč a filmař Ben Cropp. Původní anglic
ká verze je v Austrálii velmi známá, poněvadž autor
vypravuje a fotograficky dokládá svá dobrodružství,
která prožil ve vodách při australských březích. .Ne
všímá si jen žraloků, ale i vodnářů (mořských hadů
— překlad nás seznámí s mnoha do češtiny přelo
ženými, anglickými termíny tichomořské fauny a fló
ry), autora zajímají i vraky a život na březích.
Přehled uzavírám knížkou, která byla vzdělána pro
milovníky koček z pera H. Kholové: Vyprávění o
kočkách (Práce, str. 216, 32 ilustrací, Kčs 32) — vše'
o kočce domácí (Felis -ocreata domestica, aby ne
došlo u pánů k omylu) z hlediska zoologického, chova
telského, kulturně historického i uměnovědného —
chybí již jen pojednání o kuchyňské úpravě.
IP ,
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Zákony detenty
(Pokráčovanie na str. 8)
a byl ihned oslavován,
často nesnášenlivě k těm,
kdo smýšleli skeptičtěji.
Vyhlídky byly skutečně
pozoruhodné. Hříchy Stali
novy byly v sovětech od
souzeny, a jestliže kdo
mohl nastolit nový sovět
ský směr, byl to Chruščov,
muž s pohyblivou a origi
nální myslí. Vskutku se
svět po nějakou chvíli vy
hříval na mírném slunci

mírové koexistence.
Jestliže však je správ
ná naše theorie, že zdra
ví mírové koexistence ne
bo detenty velmi závisí na
sovětské potřebě a na tom,
cití-li se sovětské Rusko
slabým nebo silným, mu
silo se to projevit, i když
vládl Chruščov. Vskutku
se to projevilo ihned, když
ne Amerika, jak by byl
saždý očekával, nýbrž so
větské Rusko poslalo prv

The N atio n al Bank
se snaží ze všech sil
u d rž e t hodnotu
vašeho d o la ru
Tato

kniha, která

je

zdarm a, to prokazuje.

Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro o znepokojující pozorovat, jak sr
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha ” Vaše pemze a váš život” — “ Your mbney
•and your life ” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
.místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištěni pak. že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
Je to praktická domácí příručka o osobních
Peněžních záležitostech, jako o kmsování a

ního satelita - Sputnika do vesmírového prostoru.
Byl to přesvědčivý výkon
sovětské téchnologie - jed
noho jejího oboru. Chruščovovi se nad tím zatočila
hlava. Měl lidový talent
pro mythus, a pocítil, že
ruský junák je ve všem
první na světě. Krátce po
svém nastoupení do úřa
du se sešel ve Vídni ame
rický president Kennedy s
Chruščovem. Dlouho potom
váhal odhalit celou prav|du o této schůzce. Chruš
čov se dostavil ovanut po
citem rusko-sovětské všemohoucnosti, jež mu byla
dokázána Sputnikem. Ken
nedy zahájil rozhovor kon
statováním, že mezi zá
padem a východem jsou
určitá sporná themata, o
nichž by se mělo jednat.
Chruščov odpovídal, že se
mu nejeví velká potřeba
jednání, poněvadž tak jak
tak příboj historie je na
sovětské straně. Kennedy
se ptal, nemůže-li aspoň
něco
být
vyjednáno.
Chruščov: “ Jen jestli se
nám to bude hodit.”

Nelže tedy obvinit sově
ty, že své partnery v ko
existenci neinformovaly o
svém smýšlení. Kdo chce,
může říci, že si počínaly
poctivě. Byla to poctivost,
jíž se neobávaly. Jako pra
ví žáci Leninovi byli. pře
svědčeni, žé demokrati bu
dou bezmocní proti nebez
pečné jim .pravdě, i když
jim bude odhalena. Lenin
učil, že demokracie, roz
ptýlená na mnoho stran a
zájmů, se nedovede spořá
dat, ani když půjde o
všechno. Jeho žáci v evrop
ských parlamentech - Gott
wald v parlamentu česko
slovenském - mluvili bez
zastírání: “ Jsme tu, aby
chom vám zakroutili krk.”
Když Chruščov vyložil
Kennédymu, že mírová ko
existence - po Sputnikovi je. zápas svého druhu, té
měř neprodleně zápas své
ho druhu zahájil. Začal
dopravovat sovětské ato
mové zbraně na Kubu,.do
nejbližší blízkosti Ameri
ky. Když se mu západní
Německo čímsi znelíbilo,
nijak.se neostýchal vyhro
žovat, že je za několik ho
din zničí sovětskými ato
movými raketami. To vše
se zakládalo na ChruščoT
vově přesvědčení, že podle
skutečností moci a síly ne
zbývá západu než uznat
sovětskou převahu v ko
existenci.
O mírové koexistenci ne
bo o detentě řekněme: je
to nejpotřebnější, nejvýtečnější věc, jestliže . . .
Každá mírová koexisten
ce nebo detenta má své
zákony, svůj mechanismus.
Neřídí se milosrdenstvím.
V chodbách dějin se udržu
je chlad, skoro mráz. Vě

Brzy
potom
sovětští
ideologové, řečníci a novi
Iv Ť S m J S kupování nového
náři začali veřejně vyklá
nebo použitého
auta, placeni
dat, jak se jim jeví smysl
f daní, životních
-koexistence. Jevil se jim
I . pojistek, poplatků
tak, jak byl usnesen v
L| z dědictví atd.
S j T j Je to též
Kremlu. “ Mírová koexi
1 r l i j zásobárna
stence” , bylo usneseno v
J Í^ ÍÍ informací
o jiných peněžních Kremlu, “ je nejvyšší for
mou třídního zápasu” ; co
■V ■
záležitostech.
&
Požaocjts o
je třídní zápas, rozhodne
' n i výtisk ředitele
me my; konečným cílem
| ~ nejbližší filiálky
našeho koexistování je
L 1
j T i Národní banky.
“ mírová revoluce” , světo
W ,’Á
Netvrdíme, že
^i -ié známe metodu,
vý převrat bez velkých ri‘ \'-T jak okamžitě
sik, bez války, zejména
p
t
- odstranit inflaci,
bez války atomické; slova
jw. z*
J* ale touto knihou
■ $& můžeme zmírnit
“ mírový” není třeba držet
náraz. A to
se dogmaticky. “ Někdy” ,
íe dobrý začátek.
právilo
se oficielně z
Kremlu, “ je třeba získat
vítězství pro dělnickou tří
du také nemírovými pro
středky” . A Chruščov pro
nesl velkou řeč, v níž pro
volal slávu i míru i osvo ,
bozovacím válkám. Jeden
_________ ____________
30Q-P-950
ze sovětských amalgamů.
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Společenství nového řádu (předseda dr. S. Hofírek,
jednatel dr. Z. Horný, 4/520 Drummond St., Carlton,
Victoria 3053, Australia) vydává neperiodické studijnítexty' nazvané Rozpravý. V říjnu vyšlo páté číslo xetošního roku a mám dojem; že patří k těm nejhodnotnéjším. Dr. Hofírek nastiňuje na 18 stránkách husté
ho strojopisu velkého formátu eyklostilovaných archů
své pojetí demokracie.
Autor sloupku v dnešním čísle HD se pozastavuje
nad devalvací a často přímo korupcí.slova demokra
cie. Dr. Hofírek se. ve svém výkladu vyhnul jakéko
liv slovní i interpretační ekvilibristice a s hlubokým
zaujetím a znalostí analyzuje situaci dnešního de
mokratického světa (Západ i. Východ si přivlastňují
charakteristiku demokracie tvrdíce, že pouze jejich
pojetí je správné). Hofírek dále nastiňuje nutnost
pluralitní demokracie (toto téma rozpracoval již ně
kolikrát a dobral se pozitivních závěrů), studuje pů
vod některých demokratických systémů, které své
principy ,staví na formální lidovládě. Svoboda bez so
ciální spravedlnosti je pro nás nepřijatelná, liberální
program svobody vyústil v Helsinkách, svoboda re
spektující násilí a teror je čs. exilu diametrální, ab
solutně volná soutěž bez zábran etiky a práva vede
k monopolizaci, nepolitičnost má blízko k nihilismu
— vidíme, že je nemálo úskalí. Dr. Hofírek glosuje
i filosofické směry, ze kterých filosofie a nakonec i
praxe demokracie čerpala kladné i záporné podměty.
Nejde ovšem jen rozebírat věci byvší a jsoucí, s
kterými nejsme spokojeni, nutno nastínit budoucí
cestu, což je nemalý úkol. Autor studie se nebojí tohoto
rizika a doprovází ji cennými podněty, které by
mohly vést k vybřednutí z existující krize. Tak se
dostává do nadexilové úrovně a jeho myšlenky mají
širší dopad. Mezi jiným se domnívá, že přeměna mas
v opravdový lid spočívá v odproletarizování proletariátu, který se jinak stává snadno manipulovatelným
nástrojem diktátorů.
Dr. Hofírek na rozdíl od mnoha jiných vidí, že
svět demokracie se mění a bude podléhat ještě dal
ším změnám. Není snadné si přiznat, že i západní po
jetí demokracie má své slabiny. Východní .Evropa si
tvoří svůj. patent na lidovou demokracii, ‘'Čína se de
finitivně vymanila ze západní přitažlivosti, nově za
ložené státy v.A frice a jihovýchodní Asii se nazývají
demokraciemi přesto, že jsou konstitučně řízeny je
dinou politickou stranou (je opravdová demokracie
možná bez legální opozice?) a navíc většina těchto
států se formálně nehlásí do sovětské sféry. Liberál
ní parlamentní demokracie ztratily v posledních de
sítiletích svou moc a výsady v ovládání světa. Není
pochyby, že dochází k transformaci demokracie a
ta by měla vyústit v systému, který by měl splňovat
přání většiny občanů a zaručovat jejich práva.
IP
říme, že objevíme toto:
zdravá, dobře fungující
detenta se zakládá na rov
nováze mezi dvěma part
nery. Detentu může buď
jedna strana ztroskotat
svou vzrostlou silou, nebo
ji může podlomit druhá
strana svou slabostí.

A U T O M E C H A N IK

s 301etou praxí
opravuje spolehlivě
vozy všech běžných
značek.
Po dobu opravy za
půjčím náhradní vůz.
Tel. (Melbourne)
728-3757

SPO RTO VNÍ KLUB S L A V IA
Vás srdečně zve na
VESELOU

(

TANEČNÍ ZÁBAVU
na níž budou předány výroční ceny nejlepším hráčům klubu
K T E R Á SE KONÁ V SOBOTU 15. LIS T O P A D U 1975

'

V SÁLE ST. K IL D A B O W LIN G C L U B U ,

'

Fitzroy Št., St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
Začátek v 8.hodin večer, konec v 1 hodinu
Pivo a všechny druhy vína a likérů možno dostat za barové ceny
.
★ Kontinentální hudba
* Velká tombola
Vstupné $ 9.00 včetně teplé večeře a dobře zásobeného studeného buffetu
Reservování míst: tel; 598-5756' (Chrpa), 49-3294 (Frencl).

*
1
1
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Ota Pavel: Sm rt krásných srnců (Čs. spisovatel, Praha 1973)
Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby (M lad á fronta, Praha 1973)

Poezie rybářského dětství
N evěřím , že mnoho z vás,zn á jméno spisovatele
známý teprve když většina z nás dala vale místům,
se o tomto literárn ím objevu dozvěděl nedávno, když
svazky jeho povídek. V životopisu na jejich obálkách

a jeho knížky. Začal být
kde se narodila. Já jsem
mi přítel půjčil dva tenké
jsem se dočetl, že Pavel

byl dlouhá léta sportovním redaktorem , že psával původně jen reportáže ze spor
tovních zájezdů (Dukla mezi m rakodrapy), že na innsbrucké zim ní olympiádě
zešílel, že še jakžtakž pozdravil, začal psát povídky i z jiného prostředí než
sportovního, že zemřel náhle v třiasedmdesátém. A potom jsem se z a č e t l . . .
"K d yž mi bylo lip, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nemyslel
jsem na lásku, ani na to, ja k jsem se toulal po světě. Nemyslel jsem na noční
letý přes oceány, ani ja k jsem hrál kanadský hokej v pražské Spártě. Chodil
jsem znovu k potokům, řekám , rybníkům a přehradám na ryby, uvědomil jsem
si, že právě to bylo to nejkrásnější, co jsem na světě prožil . .

Vlku; o tom, jak se po
válce stal zástupcem divotvomých mucholapek a
jak horce zkrachoval; a
konečně o posledním zkla
mání, když výstavní poro
ta neudělila jeho “ králí
kům s moudrýma očima”
první cenu. zklamání, kte
ré pro něj znamenalo
smrt.
At&or svého otce obdi
vuje. X ezaiajuje, že byl

." A začal hned plakat, věren zásadě, že pláč je tak krásný jako smích . . ."

sukýnkár. že byl tak tro
chu
''b a u r''. ale má smysl
Tyto dva citáty charak kapry, na co pískoře a na o životních osudech tohoto
pro
Jeíso
*fa A humoru, to
terizují povídky, shromáž co líny, jak sbírat v noci prazvláštního jedince: o
děné v obou knížkách. Dět rousňice, a jak připravo tom, jak koupil od jedno především. Tiché veselí,
vat z úlovku chutná jídla; ho vykuka kročehlavský radostná pohoda, která se

ství Oty Pavla, vlastně
Poppera ( “ Tenkrát jsme
si říkali, že když žijem v
české zemi,
že bychom
měli mít správně české
jméno namísto toho Popper, a snad jsme byli ta
ké trochu víc podělaní, než
bylo třeba.” ) byly vodní
toky kolem Buštěhradu, na
' Křivoklátsku a jejich oby
vatelé, ryby. Jeho noční i
denní výpravy za nimi, je
ho lsti a vytrvalost, s ni
miž je chytal, to zní v je
ho podání podobně napí. navě, jako byste četli o
jiné, zhoubnější vášni, tře
ba o markomanii. Ale ne
ní to jen přesná příručka
na co chytat úhoře, na co

lidé, kteří s autorem chy
tají, jsou vylíčeni neméně
kouzelně jako rybařina.
Nejvíc pozornosti věnuje
otci, jeho podivuhodným
příhodám, jeho úspěšnému
boji o blahobyt rodiny,
jeho čestným pádům, jeho
odchodu do koncentráku
(byl žid), jeho stále nové
odvaze, jeho poslednímu
zklamání a jeho smrti. Je
těžko rozhodnout, kdo je
víc hoden čtenářovy příz
ně, zda tento člověk, kte
rého
nedovedlo
zlomit
takřka nic, nebo ti stude
nokrevní tvorové. ' “ Smrt
krásných srnců” , sedm
prostých povídek, vypráví

Z pohádek okresního tajem níka

RADOSTNÁ UDÁLOST
Jaroslav Kujeba

Na zeměkouli i v říši duchů, která existuje přesto,
že jsme se teoreticky odřekli idealistických myšlen
kových proudů jakož i filosofie, vypuklo - nadšení.
Narodilo se dítě, zbrusu nový malý duch! Takovou
událost nepamatovali ani pamětníci, a pokud pama
tovali, raději by nepamatovali, protože brzo po ra
dostné události následovala smrt a na půnebí zů
stala duchům i lidem pachuť nesplněných nadějí.
Všechna duší pocholata, v poslední době zrozená,
zesnula tím tišeji, čím větší randál doprovázel je
jich narození, žádné nedosáhlo věku zasloužilého du
cha. Duch ženevy, Duch Pekingu, Duch Vídně zahy
nuly dokonce ještě dříve, než je porodní babičky
poprvé vykoupaly. Z mladších Duchů přežívali vlast
ně jen Duch Mnichova, Duch Jalty, Duch Postupimi
a Duch Teheránu, ale tito Duchové byli zplozeni v
chaotických dobách válečných a pro doby míru, po
němž svět toužil, se už nehodili; vyšli z módy.
Ted’ však byla nová naděje. Dítě nepřišlo neče
kaně. Už dlouho se mluvilo o tom, že Baba Jaga je
samodruhá, le č nikdo .těm pověstem nechtěl kloudně
věřit, svět tu starou čarodějnici jaksepatří znal. Až ko
nečně v červenci přišly na tuto protřelou dámu' porodní
bolesti; porodníci, povolaní z 35 zemí, usilovali vším
svým uměním o zachování-mladičkého života.'^Ale
teprve když lékaři ze Západu provedli císařský řez,
který se téměř na chlup podobal vlastnímu harakiri,
povila Baba Ja,ga zdravého bujného chlapečka. O
osobě otce kolovaly jen dohady, šťastná maminka
mlčela a jen se tichou radostí usmívala zpod hustého
obočí. Nejblíže pravdě byly asi ty obvykle dobře in
formované kruhy, které tvrdily, že se spustila s doye-

rybník, ve kterém byl pou klene nad všemi příběhy,
se mísf s aapla-rarferiŤf tis
ze jediný ze slibovaných
kaprů, a jak mu potom m í jí faisasKBě- A také na
oplátkou prodal ledničku opak: snsaísié jáfibělsy Jsosi
“ bez vnitřností” ; o tom, vnitřně ozářeny radosti ze
jak chtěl zprostředkovat, života, takže tragika ni
aby profesor Nechleba na kde nezaposoM jfc ě - Aai
maloval ženu jeho šéfa fir odchod otcových bratří a
my Elektrolux, a jakým otce do koeeeistiátai sevyfiaskem to skončilo; o znívá truchlivě, je apacédobrodružném pytlačení s zou tatínkových visstaopomocí psa Holana, vycvi stí, mazanosti, kterou do
čeného na štvaní srnců; o vede zviádnoca a e j é S .
tom, jak ze svého rybníka nejsentimentálnéjší štaatěsně před vánocemi a ce.
I ve sbírce *'Jak jsem
před svým odchodem do
koncentráku vylovil všech potkal ryby”
vystavuje
ny kapry, aby nepadli do otec. všeuměl, rybář, pyt
rukou wehrmachtu; o ry lák a kamarád ze všech
bářském utkání s rodinou ■■nejvěmější. A jsoo tu 1

nem duchů, graždaninem Strachem, který už pár mi
liónů let vládl zbabělcům světa.
Pro nový přírůstek kmene duchů se Medaio pří
hodné jméno. Směrodatní lidé ho chtěli pokřtít “ Zá
chrana světa” nebo “ Naděje lidstva". Uvažovalo se
i o poněkud obšírném jméně “ Jasná jitřenka zkomírající evropské civilizace” . A le protože se kmotr. —
a bylo jich neméně než porodníků — nemohli dohod
nout, zvolilo se nakonec jméno místa zrození a dušímu dítku se začalo říkat Duch Helsink.
Jak jsem vám, milé děti, řekl hned na začátku,
upadlo lidstvo do euforie. Nyní, když bylo dítka na
světě, zmizely původní pochybnosti a pěly se na ně
ódy. Poeti osedlali Pegasy a rozlétli se s nimi do
vesmíru. Rbmanopišci se krásu a něhu Ducha Hel
sink snažili zachytit řečí nevázanou, ale protože nikdo
z nich pořádně nevěděl, jak pachole helsinské vy
padá, každý je líčil jinak, nejčastěji však obtěžkané
třemi košíky, z nichž zejména třetí vypadal velmi
slibně. Nejlíp na tom byli ještě novináři, kterým
stačilo vytáhnout stará čísla novin a opsat to. čím
kdysi oni sami nebo někdo jiný opentlíli nedochůd
čata duchů předchozích. Tato metoda ulehčovala pro
jevovou práci i státníkům.
Podobně jako lidé se s novým potomkem duchařské rodiny vyrovnávali i duchové sami. Jásali a ple
sali; někteří z nadšení činili závazky: trpaslíci se
usnesli trpaslit dvě směny za sebou; ohniví muži zá
řili lépe, zářili radostněji, třebas cena oleje neustá
le stoupala a stávala -se úzkoprofilovým zbožím i v
samém pekle, takže čerti museli přejít k smažbě lid
ských duší bez tuku v teflonových kotlích; 'bezhlaví,
rytíři nosili ze samé radosti nad neviňátkem z Hel:
sink pod paží nejen hlavu, ale i jiné okončetiny a
Bílá paní se rozhodla, že bude nosit bílé hávy, které
vyrobila ašská Tosta, jakkoli jí nepadly a po jednom
vyprání se rozpadaly.
;

Čajka na vlnách
M ilan Rúfus
More. A hoře hviezdou noc sa pění.
Hm lám večerným už zvonia do rosy.
Bez konca voda. V kráťovskom osamění.
O omrvinku zeme neprosí.
0 smietku hlasu nepožiada živých.
Jak sebou vrhá v lačných přeměnách,
je účel svoj a sama v se ba plynie.
Dve tichá obrovské sa drtia na hladině.
Jej mlčanie a večnosť vznešená!
Dve tichá — žarnovy tých starých božích
mlynov —
naprázdno trú sa, iskrí hviezdny prach.
Ale zem všade vysiela si synov.
Počuješ? Píská čajka na vlnách.
V ták zapískal a na smiech je to, bože.
Jak ucho ihly v říši obrovitej
čnie útlý hvizd, to tenké žezlo masa,
povýšeného teplom pečatným.
V ták zapískal a k slzám je to, bože.
Trhlinou ticha kam so hrnie žitie,
že s m rť už nevie, čo tu počať s ním.
More a hviezdy . . . Života teplý prievan!
Pod tebou ako nedotknutá zvesť
mlčanie praživiu, z milosti jeho spievam,
a bore, bore m rtvé ticho hviezd,
|e ticho sm rti, ja k na úder sa strojí.
Z em , kforá všade vyslala si svojich,
zem , neopúšťaj nás, buď s námi.
1 sa zem i i pod hviezdami.

,paé osoby, které se mihly
prvM sbírkou; především
Kazeš Prosek v jehož do
mečku trávírala Pavlova
radĚBa všechen svůj volný
čas, který se stal příte
lem nejen otce. ale i synů,

který nezištně pomáhal; je
tu krásná paní Fraňková,
hostinská z hospůdky U
rozvědčíka; a ovšem í
ostatní členové autorovy
rodiny, maminka Hermína,
(Pokračovaní na str. 8)

Jedině Slepý mládenec, který přešel ze Starých
pověsti do důchodu a věštil pouze v přestupném ro
ce. se na novorozeně díval skepticky. Přes všechnu
krásu a zdraví mu neprorokoval příliš skvělou bu
doucnost: bylť jako jediný duch ve straně a věděl,
že ta na jakékoli duchy nevěří.
První měsíce se zdálo, že svou prognózu čerpal
z pozemských statistik. Duch Helsink se měl jakse
patří k světu a působil přímo zázračně. Pavel Ko
hout dostal k návštěvě své premiéry v Lucernu ne
jen výjezdní povolení, ale i návratné vizum. Jeden
sovětský občan se směl oženit s dcerou kapitalistic
kého Rakouska. Na západ mohlo vycestovat o 20 lidí
víc z východu, naopak pak stoupla návštěvnost o 22
osob. Výměna časopisů se zlepšila ještě pozoruhod
něji: do západních zemí se dostalo o 40% východ
ních novin víc. Tu Duch Helsink působil trochu jed
nostranně: do Moskvy byly povoleny dva výtisky TIMESů. zato byly vyloženy v kremelské zasedačce
politbyra, kde stejně nikdo anglicky neuměl. Záslu
hou novorozeněte se uvažovalo o tom, že se pustí 400
dětí ze socialistického blahobytu k svým rodičům,
Úpicím poa kapitalistickou nahajkou, ale tu se uká
zalo, že ani zdravé dítě Helsinské není Herkules. Dě
ti zůstaly v láskyplném objetí strany a rodiče se
nemohli vrátit, leda na Pankrác nebo do Leopoldova.
Slepý mládenec měl pravdu. Dítě, které se při na
rození zdálo náramně robustní, se brzo úspěchy vy
čerpalo tak, že začalo hynout. Vegetovalo ještě ně
jaký čásek, ale brzo po Novém roce natáhlo bačko
ry. Plakali po něm všichni pozůstalí, pochovali Du
cha Helsink do archivů, celkem bez nekrologů. Snad
proto, že se čekalo narození nového Ducha. Slepý
mládenec se však dal slyšet, že všichni noví ducho
vé budou slabí na prsa, dokud se nenajde spolehli
vé sérum proti července, která je kosí jako selata. A
to bude, milé děti,- aái pravda pravdoucí.
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HLA-S
OSLAVA 28. Ř ÍJN A V C A N B E Ř E

E X IL O V Á

Dva naši umělci ze Sydney připravili krásný po; řad oslavy^ našeho národního svátku. Klavírní vir
tuos Tomáš Chvojka hrál nádherné 4 věty Chopino
vy sonáty D moll — opus 35, tak jak to odpovídalo
I náladě literárního přednesu paní Ludmily Knorlesové o básníku Máje Karlu Hynku Máchovi. Odvážně
nadhozená these mladého Máchy, bouřícího proti ra-,
kouskému absolutismu a nechápavosti starší gene-,
race, Máchovi jako symbolu nové, politicky vyzrá■ vající české generace, byla dobře dokumentována vý
ňatky z korespondence básníka. Přednesy z jeho děl
byly profesionálně dokonalé.
Na počátku večera připomněl místopředseda Čs.
, sdružení Beseda v Canbéře dr. F. Spitz početnému
publiku v krátkém slovenském a anglickém projevu,'
jakou váhu kladl T. G. Masaryk na pravdu, mrav
nost, cést a víru v Boha v každodenním životě je, dince i národa, v soukromí i v politickém dění.
K. Král

DOMOVA

K O N F E R E N C E V E ŠTRASB URK U

(Pokračování se str. 3)
Štrasburská konference
se v závěru rozhodla vy
tvořit ze zástupců zúčast
něných národů stálý sbor,
který má za úkol koordi
novat společný boj proti
totalitě.
- 0

0

-

Koneem října zasedal v
Kodani tzv. Mezinárodní
Sacharovův tribunál, kte
rý odsoudil porušování lid
ských práv a základních
svobod v Sovětském svazu.

ž iv o t

Do m a

(Pokracovame zb str. 4;
lakmer neznámí a svět si
snevedel představit’ Eurói pu bez Rakúsko-Uhorska.
: Druhý odboj bol nesnadíhejší. Boli sme sice už
jjznámi a mali svoj stát,
ktorý bol dávaný za vzor
jiným, ale naráz sa celá
ftáto stavba zhrútila hro;;ziac, že pod . svojimi troskami udusí všetku vierú
•iv právo, spravedlnost’ a
národně krédo, že pravda
zvíťazí. Svět nechcel ani
jpočuť dovodenie, že obě
dováním
Československa
inebude mier zachráně
ný-,
A ,naš dnešný odboj? K
jeho vedeniu, k riešeníu

a

náš

odboj

všetkých problémov bude
třeba viac l ’udí typu J3r.
Jána

Papánka

a

užš>a

spolupráca všetkých Šlo
vá kov a Čechov dobře] vo
le.

10. 11. 1975

VĚNUJTE K VÁNOCŮM

členem ’ “ jury” byl také
ČESKOU A SLOVENSKO U K N IH U
docent František Janouch.
V
zahraničí
vyšly desítky vysoce hodnotných, knih
Čs. poradní sbor v zá
našich autorů, které potěší a které by neměly chy
padní Evropě-předal tomu
bět v knihovnách exulantů' (viz seznamy., v minulém
to tribunálu zvláštní me a příštím čísle Hlasu, domova).
. . .
morandum, v němž upo
zorňuje na to, jak SSSR á O N O B H l H H f l B B B I B B p i l
porušuje lidská práva a'
DOBRÁ ČESKÁ K U C H Y N Ě
■
svobody v mezinárodním
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
p
i velmi náročným hostům
měřítku a jak jeho vli
vem jsou porušována, zá
kladní lidská práva v Čes
koslovensku. Toto memo
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW. '
randum bylo přiloženo k
Telefon 358-4844
*
materiálům slyšení.
Otevřeno denně od 5. hod, odp. do půlnoci,
*
RSČ/Sbor.-Inf./HD
v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
■
Plná likérová licence.
B
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti. H
Srdečně zve Jarda Vondrášek _

LIDO RESTAURANT

DO P R A H Y BEZ N Á V R A T U

Smetanovu kvarteto oslavovalo koncem října třice
tileté výročí svého založení. K této příležitosti pozva
lo do Prahy své význačné příznivce ze všech konti
nentů,
z Austrálie tam odjela sl. Regina Ridge,
O. B. £.. organízátorka australského hudebního živo
ta a zakladatelka Musica Viva. v poslední době řet fiíe fa nové opery v Sydney. Slečna Ridge doprová
zela. Smetanovo kvarteto při zájezdech do Austrálie
jako posádce pro místní záležitosti a přesto, že nedoprovázeSa Smetaxwvce na- žádný nástroj, obdržela
od meh písemné jnenováni za čestného třetího housli
sto. Tote isýl s^Ěímiíý žert, který se nakonec změnil
v t n g a S , 'slečna Ridge po příjezdu do Prahy přeje
te aata a zessřela krátce poté ve Vinohradské nea n id .
IP

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo 33
1
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna lieadaoová
VZPO M ÍN KA n a KAVÁRNU f é n i x
Melbotirne:
Australský iSneŠawisyý orchestr pianisty G. Bella
175 Bnra^jaiH St_
Kew, Yic., teL 8S4WZ7 přijel do Československa v roce 1917. aby se zúčast
nil v Praze 1. mezžsárcdmho stodestského festivalu.
Sydney:
Pro mooisé z nás. tehdy rvtadářkň. to byla příležitost
Tetefoo: E22-ZIS3
slyšet západní kapele a neroarfižgraži. jsme. že z Melboume je do pravlasti jazz®. A a s A y . stejně dale
ko jako z Prahy. Po siacčezá kongres® se Beffirr diSpolečnost pro vědy a um ěni v Sydney
f sieland sp o ji s makra taiaefeg Fo&ianá skupinou,
k
pořádá populárně vědeckou přectaáštai
f která přijela na kongres z Francie, a navštívili ně
1
MUDr. B. Jarošové na tána
i kolik měst v severních Čechách á soad i pode. To
"účinky slunečního záření na lidský organismus",! s nimi jako tlumočník jezdil mSaáý právník- tehdy
netušící, že se nakonec jako exnlaiá: usadí v městě
při které 'budou zodpověděny dotazy k tomuto i
z kterého Běhová kapela přijela — v Mtíhocrae. Po
! zajímavému námětů. Přednáška še koná v pětek | českém venkovském turné hrál Bell se svoji skupinou
dne 21. listopadu 1975. v 7.38 bod. na Scbool of| asi dva měsíce v kavárně Fénix na Václavském ná
Drama, University of New South Wales. Anzacf městí. kam je chodili poslouchat a obdivovat pražští
Parade, Kensington (vjezd z Barfeer Street). » jazzofilové. Jeden člen kapely se v Praze dokonce
DŽenil. Graeme Bell (hrál -s nim ještě jeho bratr na
/ Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši účast. 5 lornet. trombonistu A. Monsbourgba pokládal Emaauel Uggé za vynikajícího) napsal tehdy v roce 1947
iixieland, který nazval Czechoslovak Joumey. Nyní
Czechostovakian Country Club, NSW.
P ťVdal Supraphon gramofonovou desku (0 15 1455) na
pořádá pod záštitou manželů Trhlíkových
/ rvanou Výlet do Československa s nahrávkou snímku,
M IK U L Á Š S K O U ZÁ B A VU
) rierý téměř před třiceti lety Bellova kapela tradičíího jazzu v Praze nahrála. Deska má nostalgickou
mni let a kouzlo mládí, i historii.
IP

I

l

Hudba kapelníka Z. Kašpara. — Vstupné S 5.- včet-)
ně večeře. — Občerstvení a nápoje za mírné ceny A
Výtěžek ve prospěch klubu.
•
Rezervování míst: tel. (Sydney) 728-1170 (Bláha), \
' 606-5454 (Honzátko), 604-4267 (Rutar),
\
587-9691 (Trhlík).
^

,•

'

C H c ř íE ^ É ^ Ó B Ř E A ÍA J fS T

!>. za cenu stále nejlevnější v Sydney? Pochutnat si j
; na PRAVÉ ČESKÉ KUCHYNI? Navštivte
C O N T IN E N T A L R E S T A U R A N T

“ STEINDLER”
197 Campbell S tr., Darlinghurst, NSW.

P O E Z IE

|!

< Kromě české kuchyně máme též velký výběr.
;! jídel pro německé, rakouské, polské a maďarské1

PROBLÉM S AUTEM?

í

R YB Á Ř SK ÉH O

(Pokračování se str. 7)
trpící s porozuměním ta
tínkovi milostné avantýry,
bratři-Hugo á Jirka, kte
ří se vrátili - podobně ja
ko otec - z koncentráku; a
ovšem ryby.
Ty v žádné povídce dru
hé sbírky nechybějí. Tu
jsou hlavní dramatis personae. Jako by měly lid
skou duši, jako by cítily
nebezpečí udic a -vlasců a
třpytek. bojují o svůj ži
vot. ale když jsou jednou
:hyceny. poddávají se osu
ta. Je to nejen krajina
mtorova dětství, kterou je
čtenář prováděn, ale asi i
tra jiná rybářovy duše.
sterý v rybě vidí rovnoNové instalace,
opravy a údržbv
E L E K T R IC K É H O

jakož, i
Z A Ř ÍZ E N Í

DĚTSTVÍ

cenného soupeře, kteréhc
je nutno přelstít, nikol:
však nenávidět.
Svět zvířat, svět přátel,
prostých i složitých, vy
vstává ve všech těch při
bězích velmi sugestivně a
působivě. Je te v nepo
slední řadě zásluhou P a v
lova jazyka, opírajícího se
o lidovou mluvu, o lidovou
píseň. Je plná poezie a vů
bec -krásy; “ ohromující
prostota’’ , atmosféra, kte
rou kritikové nazvali právem - saroyanovskou.
Až budete psát domů,
dejte si poslat Pavlovy
knížkv, budete mít doma
kus domova, kus přírody,
kterou jste jako děti zna
li (česká krajina je všude
tak trochu stejná); budete
šťastni, až vám slzy pote
čou. protož “ pláč je tak
írásný jako smích” . . J. S.

všeho druhu
VEŠKERÉ OPRAVY
B YTŮ A DO M Ů :

H O D IN Á Ř *
Z L A T N ÍK *

maiovani, pokládání
tapet, truhlářské práce
apod. provádějí spoleh
livě spojené firmy
TATRA

. STEVEN V A R D Y

590 Géorge St.,
Sydney
(proti- Trocaderu)

EL E C T R IC S ,

Licensed Contractors
a
G EORGES
M A IN T E N A N C E

v sobotu dne 6. prosince 1975
)
v Progres Halí, Edmundson Road. Austral, NSW. )
Začátek o 6. hod. več.. konec v 1 hodinu.
j

■

Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

CO.

24hodinevá .služba
Telefon (Syáítey)
399-6673 nebo. po běžné
prac. době 30-8874.

i Dohovoříme se po našem. Budete se moci převědčit o solidním jednání. Za výhodné ceny —
( K O U P IM É .Vaše auto
P R O D Á M E Vám zánovní auto. Pro zákazníky
se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25./M E C H A N IC K Y
uvedeme Vaše auto do vzorI
něho stavu
■
I
O D S T R A N ÍM E rez
I N A Š T Ř fK Á M E Vaše auto na Vaši oblíbenou
I . barvu
PO N E H O D Ě Vám auto přednostně opravíme
1 P R O V Á D ÍM E
VEŠKERÉ
O P R A V Y včetně
1 sváření
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' iv neděli o ť 12. hod. polední do 9. hodin večer,( 1
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1iV pondělí zs,vřeno.
ii
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
,
i Na .vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
(
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LAW RIE

MOTORS

PTY.

LTD.

884 Ganterbury Rd. (proti Haldon St.),
LAKEMBA, NSW-. 2195
Telefon (Sydney) 759-9072
Otevřeno sedm dní v týdnu 8.30 - 5.30 odp.

[Contin. " G O U R M E T "
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'Restaurant " L A B U Ž N ÍK "
Rushcutters Bay

1Sydney, tel. 31-7393
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i Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, i
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M L A S

(Dokončení z minulého čísla)
Tehdy poprvé mi strach zabránil vzbouřit se proti
vyložené lži. Od té doby — dívám-li se na to dnes,
dnešníma očima — jsem byl jak na skluzavce. Od
té doby jsem do svého strachu zapadal hlouběji a
hlouběji a a ť jsem před sebou měl jakoukoliv lež,
nikdy jsem nedokázal vstát a říci: Proboha, tak to
přece není! Od té doby jsem také začal pohrdat sám
sebou.
,
Dnes mám ale možnost — alespoň částečnou — spla
tit všechny své dluhy. Budu mít také možnost pře
konat svůj strach a říci veřejně, před patrně ně
kolika desítkami lidí, co si myslím.- Á navíc říci
pravdu Jirkovi do očí, pro něj1nepříjemnou pravdu,
skutečnou pravdu. Budu mít možnost zbavit se stra
chu, který- zde — jak -si již dlouho uvědomuji — ne
má žádné opodstatnění. To, že při tom — jak vě
řím — pomohu i Láďovi, je přídavek, který mě tě
ší. Důležitější ale je, že pomohu pravdě.
Jedno z protijedoucích aut mělo rozsvícená světla.
Rychle jsem zapnul svá — zřejmě jsem přehlédl,
jak mnoho již stmívání pokročilo. V přítmí se neosvíčěné koruny stromů kolem mne míhaly jako pří
šery ukazující svými dlouhými prsty směrem k nebi.
Tam nahoře začalo blikat několik hvězd a pak, jako
kdyby někdo otočil vypínačem, se celá obloha ob
sypala jemnými světélky, jejichž uspořádání jsem
dodnes nedokázal rozumět a které bylo tak odlišné
od toho, co jsem znal z domova.
Obloha plná hvězd mi připomněla tu noc, kdy Pra
ha byla slavnostně osvětlena a já se pomalu pro
cházel po nábřeží a vychutnával nejen vzduch.nabitý
pozdním jarem, ale i tehdejší zvláštní a dosud ne
známé ovzduší přeplněné napětím nadějí a obav.
“ To je, co?” — ozval se za mnou Jirkův hlas. “ Teď
to konečně bude to, o čem jsme dlouhá léta jen
snili!”
Bylo prvního května. Tradiční průvod, který se
v minulých letech stal trapnou karikaturou všeho,
co snad před dávnými léty znamenal, se tak neuvě
řitelně lišil od dřívějších, která jsem si pamatoval.
“ Opozice nikdy více nesmí patřit do vězníce” , po
křikovali lidé v průvodu na prvého tajemníka a ten
se radostně usmíval a dokonce jim za to i zamá
val. Nechápavě jsem se na Jirku podíval a řekl
jsem, že od něj bych spíše očekával, že z vývoje si
tuace by neměl být potěšen.
“ Blázníš?” — . podíval se na mne svým obvykle
opovrhujícím pohledem — "to všechno je za námi' A
' pak” ,- dodal se svým sebevědomým ironickým
úšklebkem, “ člověk se musí umět přizpůsobit. To ty
ale víš až moc dobře — celý život jsi přece nic ji
ného nedělal.”
Vítězoslavně odešel a já zůstal stát na nábřeží se
zkaženou náladou. Vzduch přesycený jarem a nadě
jemi, nábřeží plné radostně se tvářících lidí a krása
zrcadlících se světel na hladině Vltavy, to vše zmi
zelo a bylo vystřídáno přeplňujícím pocitem marno
sti. Začal jsem pochybovat o oprávněnosti všech těch
nadějí a víry v budoucnost, a najednou — pokolikáté
již? — se mi udělalo až fyzicky nevolno z vlastní
neschopnosti Jirkovi odpovědět, jednou mu konečně
říci, co si o něm myslím. A ještě více se mi udělalo
špatně z toho, že měl vlastně pravdu.
P a k ' se však stalo cosi neuvěřitelného — ne ten
večer, ani ne později, když se proháněly pražskými
ulicemi tanky. To. skutečně neuvěřitelné Se stalo mno
hem později. Až tady,
■
'
Nedlouho potom, co jsme se usadili s Janou v této
zemi — to ještě náš syn nebyl na světě — při jed
nom z našich nákupních výletů do Mělbourne z ven
kovské obce. kde jsme oba žili a pracovali,-jsme se
setkali v' obphodě s prodavačem, který na nás spustil
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zeměkouli. Rozumíš — každý člověk. To je nesmysl
a proto je to taky .nebezpečné. .Nejhorší na něm, n.a
lidech jako je Láďa, je to, že o n i'i svým životem
se .snaží prokázat — a i prokazují — svojí zatrace
nou víru v dobro v člověku. Á, tímhle svým osobním
příkladem si sami ubližují. Naštěstí. Tím - svým pří
kladem ničí klid a sebeuspokojení té obrovské většiny
podprůměru a proto ta většina podprůměru je nemá
ráda. Ta raději poslouchá mě, raději a strašně ochot
ně věří lidem jako jšem já, kteří ukazují prstem na
Ládi a říkají, že oni nejsou tak dobří a dokonalí a,
s radostí uvěří jakékoliv špatnosti, kterou si na ty
dobreděje kdokoliv vymyslí. Raději slyší, že člověk je
zakoukaný jén sám do sebe a proto nemůže být
dobrý, raději to slyší, protože v tom se víc poznávají
než v teorii dobroty, kterou jim předkládají Láďové.
A proto nakonec- vždycky musím vyhrát já a ne Lá
ďa. Chápeš to?”

po chvíli česky. Byl to jeden z mála Čechů, s nimiž
jsme se od našeho příjezdu setkali a dal nám celou
řadu užitečných informací. Mimo jiné nám dal i vý
tisk místního českého časopisu, který byl sice cyklo
stylován, ale i tak mě překvapilo, když jsem pod
Chápal jsem a neřekl jsem na to nic. Co’ jsem také
jedním z článků nalezl Láďovo jméno. Neměl jsem mohl? Jirka mi mohl na jakoukoli námitku vždyc
ani tušení, že z domova odejel a to. že odejel do ky.' h ra vě. říci, že úspěchem svéso lhaní a pomluv
konce do stejné země jako my. jsem považoval za
tuhle svoji teorii již dávno prakticky dokázal. Přesto
neuvěřitelnou náhodu.
ale pravdu neměl — nemohl ji mít. Kdyby ji měl,
Časopis jsem si hned objednal a uvažoval jsem i
pak by život ztrácel smysl, pak by nemělo . . Ne,
0 tom, že bych měl prostřednictvím redakce Láďovi
nemůže mít pravdu — a to i přesto, že mně již
napsat. Než jsem Se ale k tomu dostal, přišel s prv
mnohokrát napadlo, že oni “ Láď ové” — jak' Jirka
ním předplaceným číslem i dopis. Skutečně jsem si
říkal — skutečně moc velkou šanci v životě nemají.
připadal jako ve snách. Ten dopis byl totiž od Jirky.
Napadlo mně, že je to ale jen proto, že nezúčastnění
Zdálo se to neuvěřitelné a navíc i nesmyslné. Ne zbabělci jako jsem já stojí stranou. Napadlo mně.
jen že Láď a odejel-do tito země. ale dokonce odejel že lidé jako' já, tím, že stojí stranou, vlastně pomá
1 Jirka a. co více — spolupracují na vydávání exi hají “ Jirkům” v jejich špinavé hře. Došlo mi, že
lového časopisu. Neuvěřitelné, nepochopitelné — po moje sny a touhy — o kterých jsem věřil, že jsou
všem. co se stalo! Až mě z toho zamrazilo.
sny a touhami té obrovské většiny lidí, které Jirka
Později, když. jsem se s nimi sešel, pochopil jsem, pohrdlivě říká podprůměrná většina — tak že
že jejich důvody byly právě tak odlišné, jak odliš tyto sny a touhy zůstanou sny a touhami, pokud ta
ní byli oni sami. Láďovo vysvětlení — pokud se to většina nezačne “ Láďům ” pomáhat. A to bylo po
mu tak dá říci — byla prosté. Když jsem se netajil myšlení právě tak nadějné jako hrůzné..
svým podivem nad tím, že po tem všem může, mít
A tak jedu na schůzi, abych tuhle svoji teorii uvedl
s Jirkou cokoliv spoSeéoébo. L á ď a se jen usmál a
uštědřil mi lekci Ba lé n a tolerance jako základní třeba i jen sám do praxe. Jedu na schůzi, kde —
předpoklad demokracie a odpouštění chyb jako před podle Jirkova dopisu, který mám v kapse — koneč
ně prý zakroutí Láď ovi krkem. Tak to doslova na
poklad lidské siášenSvtssii.
psal. A jak bylo jebo zvykem — tentokrát ale zkla
Přiznám se, že jsem nemohl věřit svým uším. mu jeho důvěru, tentokrát překonám svůj strach —
Vždy jsem byi přesvědčen, že L á ď a ví. jak se do dokonce mi i barvitě vypsal, jak to kroucení Láďova
stal do Jáchymova. Nechápal jsem, jak něco tako krku hodlá provést. Chystá se totiž “ odhalit” Láďu
vého mááe považovat za “ chybu” , kterou je třeba jako zakukleného komunistu. K tomu pak dodal, že
odpouštět. V ědS jsem — a musel to vědět i Láďa, ani chvíli nepochybuje, že mu tenhle očividný ne:
který by! » « « * * = « chytřejší než já — že v případě smysl všichni uvěří a jestli se. pamatuji, co mi při
Jirky to nebyda ani žádná “ mladistvá nerozvážnost” , našem posledním setkání říkal. Napsal, že mu to na
ani “ chyba” , ale něco, co býio neoddělitelné od jeho víc uvěří i proto, že budou mít -koho odsuzovat, a
povahy, od jebo jSoanfié a způsobu myšlení, že to budou si moci vybít svou nadrženou a málo uspoko
bylo něco. na čem stavěli, stavějí a budou stavět jovanou touhu po boji proti komunismu. A do závor
Hitlerově a Stalinové svojí aktivní moc. Právě tak, ky k tomu připsal velké HA, HA, HA.
jako ji stavějí na M ech jako jsem já — na lidech
Jedu tedy na schůzi, abych všem ukázal tenhle
přeplněných strachem. A tak jsem Láďovi začal říkat,
ja k 't o vlastně s fen jiebo Jáchymovem bylo. On dopis,- abych.jim řekl všechno, co o Jirkovi i Láďovi
mě ale zarazil a řekl. že to vše v í a že to na věci nic vím.
Napadlo mi samozřejmě, že mi třeba nebude nikdo
nemění.
L á ď a se tedy nezměnil. -Právě tak se ale nezmě věřit. Napadlo mi, že Jirka prohlásí svůj dopis^ za
nil Jirka. Jeho vysvětiení bylo ještě prostší — a snad. padělek a mne za agenta,' který byl poslán chránit
i pochopitelnější- Se svým obvyklým pohrdáním v jiného agenta. Dovedl jsem si docela dobře před
stavit, že by se mohli nalézt lidé; kteří by tomu uvě
očích i hlase mi řekl:
řili. Ještě před časem bych měl z něčeho podobného
“ Ale, kamaráde, to všechno je jen dočasné.. Už se strach. Snad jsem ho i teď trochu měl. Musím si ale
na tom ale pracuje. L á ď a byl vždycky idealistou a dokázat, že dokáži strach překonat, že dokáži říci
jako takový říká věci, které spousta lidí hrozně' ne pravdu bez ohledu na důsledky, že dokáži pomoci Lá
rada slyší. Už si pomalu tady zlomil vaz sám — no
ď ovi a tím i pravdě.
a já mu už brzo jen trochu pomohu.”
Náhle jsem si uvědomil, že moje noha podvě
“ Proč?” , chtěl jsem vědět, "proč .ani tady ho
domě tlačí pedál plynu až k podlaze. Asi blázním,
nenecháš na pokoji, vždyť teď vám snad jde o stej
pomyslel jsem si a najednou se přede mnou objevila
nou věc, ňe?”
zatáčka, nejostřejší zatáčka celé cesty. Světla reflek
Podíval se na mne, jako by ho již unavovalo ne torů ozářila mohutný strom připomínající mi obrov
ustále vysvětlovat něco. co musí být přece každé ského strašáka, který mě jako kluka vždy děsil v
mu jasné, a řekl, že jednak o to vůbec nejde, za- polích za babiččinou chalupou. Ještě jsem si doká
druhé, že jemu a Láďovi nikdy o stejnou věc ;jíť ne zal uvědomit svoji bezmocnost, která mně nesmyslně
ZLOBÍ
VÁS
O č i ?
| může, a zatřetí, že .já skutečně do smrti nikdy nic
přišla k- smíchu a v okamžiku, kdy přední sklo a
moje hlava začaly povolovat pod vzájemným tlakem,
Bolí Vás hlava ?
i nepochopím.
“ Copak ty vážně nechápeš, oč vlastně v životě mně napadlo, že tohle je vlastně řešení všech stra
jde? Jsou přece v podstatě dva druhy lidí. V první chů i nadějí, řešení až nepochopitelně, prosté a jedno
řadě je- to ta obrovská většina, které je všechno duché svojí
absolutností, řešení, s kterým jsem
je.dno a která si libuje v průměru nebo ještě spíš v n ikdy........
Noste brýle od' O P T Á
1 podprůměru. Kdokoliv ji pak začne převyšovat, to
mu závidí a proto ho i nenávidí a snaží se ho co
nejdřív utopit a zničit. Pak je ten nadprůměrný zby
D ÁREK K VÁNOCŮM.
tek. Ten' se taky dělí na dvě části. Na ty víc schopné
a ty méně schopné. K těm druhým patřím já a Láďa
na který se celý rok nezapomíná:
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!
1 . Capitol House, 113 Swanson St.,
J
. patří a vždycky patřil k těm prvním. A tím je mi
nebezpečný. A nejen mně — ale i tobě a vůbec kaž
předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma jii
'• Melbourne (vedle kina Capitol) —■ 8. poschodí
dému. Copak to nechápeš? Nehledě na čistě sobecké
toto vánoční číslo se zvláštním . listem, na
,T elefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
pohnutky — protože mě vždycky přetrumfne — je ne
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ .
bezpečný i tím, že hlásá a dokonce tomu i upřímně
vánoční a novoroční blahopřání.
věří, že člověk je ve své podstatě dobrý a proto
Zasíláme do celého svobodného světa
,
člověk může mít i dobrý a spravedlivý život na téhle
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Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1
v nutných případech i telegraficky.
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16 B nm nlne St„ ST. K IL D A , V le.
Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.
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Sl'ubný

výkon

mladého

komorného

telesa

Dostojná oslava výro cía
re p u b lik y v M elbourne
V Camberweíl Civic Centre bol v nedeťu 26. októbra
poriadaný koncert z příležitosti výročia Českošlovenskej republiky. Naše národnostně menšiny takto
vcelku úspěšnou akciou přispěli ku kultúrnej palete
města a po prvý raz sa oslavy konali spósobom,
ktorý skutočne zaangažoval širšiu melbournskú ve
řejnost’ . K tejto skvelej myšlienke sa pripája ďalšia chvályhodná skutečnost': mladý a nádejný Melboume Chamber Orchestra získal, dúfajme, podpo
ru našich krajanov. ktorá sa isle odrazí na počte
návštevníkov na ieh predstaveniach v budúcnosti.
Úvodom pestrého programu sme počuli Sinfoniu
F-Dur pre sláčíky á dva lesné rohy od Jiřího
Antonína Bendu. Bendove Sinfonie nedosahujú popu
laritu a úroveň jeho klavířných sonát a koncertov,
nespomínajúc už ani jeho melodramy, ktorými sa ten
to ranne-klasieký český skladatel’ trvalo zapísal do
dějin európskej hudby ako novátor. Provedenie Sin
fonie začalo vcelku rozpačito — prvá veta (Allegro)
nemala patřičný spád a jednotlivé sláčikové skupiny
závodili v neistote nástupov. Připomínalo mi to tro
chu- koncerty komorných orchestrov bez dirigenta,'
pán Coppens nemaí dost' pevná ruku na překonáme
počatočnej nervozity hráčc-v. Zlepšený výkon v po
male j vete (Larghetto) a v záverečnom Allegre však
napravil dojem .- hra lesných rohov bola po celý
čas plynulá, ťúbivá a technicky vybrúsená.
Uvedenie 'ďalšej skladby. husFového koncertu Ja
na Antonína Stamiea v G-Dur. boto příjemným překva
pením. Mladší syn zakladateLa Mannheímskej školy,
Jana Václava Stamiea. je málo známy nielen austrálskej, ale i světověj hudobnej veřejnosti. Svieža me
lodičnost’ jeho husťových a klavirnych koncertov si
záiste zasluhuje váčšiu popularita, ako i jeho ko
morné skladby. Jan Antonín Starnic pósobil váčšinou
v Paříži a mladost’ strávil v Mannheime, no nie sú
žiadne pochybnosti o českosti jeho melodií. Zaujimavé
je tiež, že sa dokázal vysiobodiť z vplyvu manierizmov, do ktorých upadli ostatní skladatelia ovplyvnení Mannheimskou školou, na drahej straně sú jeho
skladby blízké viedenským klasikem. hlavně priamo
frapáhtné mozartizmy poznamenali i kompozáciu
G-Dur husťového koncertu, ktorý sme počuli vo
vskutuku profesionálnom převedeni pána -láska. Oslni
vá technika a čisté, přemyšlené frázovanie boli hlavným kladom jeho interpretácie. mójmu osobnému vku
su vadil trochu prenikavý tón. znásobený nižším la
děním sláčikov v orchestri a miestami neistý dopro
v o d tiež rušil póžitok z rýchlych a technicky nároč
ných pasáží.
Po přestávce sme sa náhle ocitli v dvadsiatom storočí, i keď len vzhťadom na datum kompozácie (1924)
a harmonické spracovanie náročnej Janáčkové] státy
Mládí pre dychové sexteto. Sedémdesiatročný Janá
ček sa v tejto skladbě myšlienkově vracia do čdb
svojej mladosti, keď bol fundatistom starobmenské
ho kláštora a spolu s ostatnými “ belásikmi'" rád vyčínal kadejaké pestvá, najma muzikantské. Umělec
kým dósledkom týchto .reminiscencií' bol najprv Po
chod belásikov, ktorý neskór .zařadil ako tretiu čašť
dychového sexteta Mladost’ . Táto suita mu čoskoro
priniesla i zaslúžený úspěch v zahraničí. Je to tech
nicky nesmierne náročná skladba a členovia Adelaide Wind Quintet si zaslúžia najvyššie uznanie spolu
s basklarinetistom Petrem Clinchom. Precítená interpretácia stylizovaných 1’udových nápevkov najma
v prvých dvoch větách nenechala nikoho na pochy
bách o národnosti hlavných opor tohoto telesa. hoboj
pana Tancibudka zneL zvlášť. 1’úbive. Nie som špeciálistom ha dychové nástroje a odvážím si len pozna
menat’ ,. že .flautista sa zdál mať tónové problémy,
ktoré však nezastreli muzíkalitu jeho frázovania. Vcel
ku .dobrá súhra a precízna technika všetkých členov
ensamblu doplnila póžitok. Jediná pripomienku mám
k tempd,. najma posledně dve časti- mohli byť trochu
svižnejšie. Závěrečný “ cukrík” ' přišiel vo formě Dvořákovej
Serenády E-Dur z roku 1875. Táto poměrně ranná

DOMOVA'
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Trvalá síla George Orwella
’ J iři Sýkora

Přední americký časopis TIM E otiskl nedávno úva
hu, v níž se u příležitosti 25. výročí smrti britského
spisovatele George Orwella zamýšlí nad jeho význa
mem pro světovou literaturu.
George Orwell, vlastním jménem Eric BJair, je
vážen a obdivován jako novinář a kritik i jako spi
sovatel. Světové proslulosti dosáhl dvěma svými kni
hami, jejichž tématem je systém totalitní, vlády.
První kniha — “ Farma zvířat” — je alegorií. Druhá
kniha — “ 1984” — je pesimistickým pohledem do
budoucnosti, jíž vládne totalitní režim. Mnohé vý
razy a hesla z Orwellových knih vešly do slovníků
anglicky mluvícího světa a byly přeloženy i do ostat
ních jazyků, například: “ Velký Bratr bdí” , “ Svoboda
je otroctví” , “ Nevědomost je síla” , “ Všechna zví
řata jsou si rovna, ale' některá víc než ostatní” . Hovořídi se o orwellovském stylu, pak je tomu tak
vždy, když jde o to vyjádřit, popsat a označit útoky
na svobodu a obavy o svobodu v budoucnosti, či o
to, jak popsat existující jevy v totalitních státech.
. Před druhou světovou válkou Orwell dobrovolně
pracoval v dolech a jako umývač nádobí, v roce
1937 odešel do Španělska jako britský válečný dopi
sovatel a zúčastnil se bojů proti Francovi. V pod
statě byl však Orwell nepřítelem všech politických
směrů a hnutí. V době, kdy jeho přátelé a známí,
kteří byli příslušníky levice, pěli chválu na komu
nismus, zaujal Orwell stanovisko, jež nebylo právě
v módě, a které vyjádřil těmito slovy: “ Komunisté
ve , skutečností nechtěli ve Španělsku revoluci , odlo
žit, ale naopak se snažili, aby k revoluci vůbec ne
došlo.”
Po druhé světové válce, kdy se o Stalinovi hovo
řilo jako o “ strýčkovi Joeovi” , Orwell vydal (v ro
ce 1946) své satirické dílo “ Farma zvířat” . Dvacetpět let ‘po Orwellově smrti již není třeba britských
žurnalistů k tomu, aby poukazovali na zrůdnost sta
linismu: zprávy o. zločinech přicházejí ze samého
Sovětského svazu. Orwell byl přesvědčen, že politicr
ké chyby, omyly a zločiny vyplývají z úpadku ja 
zyka a jsou jím také provázeny. Byl toho názoru, že
nejvýznamnějším prostředkem v boji proti politic-,
kému a ideologickému překrucování pravd a sku
tečností je nutnost dát slovům jejich -pravý a pů
vodní význam. Tohoto cíle ve svém díle dosáhl. Jak
tvrdí kritika, Orwellovo dílo je vynikajícím příkla-

RÁMUJTE

í

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

Á

1

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

dem a ukázkou zdůvodňování rozumem a logikou, a
jeho schopnosti dívat se na věci a problémy bez
osobního zaujetí. “ Jaká úleéa, že Orwell není
genius’ ’ , napsal jeden z kritiků, “ jak je tento fakt
povzbuzující. Neboť Orwell nám ukazuje, že to,
co dokázal on-, je v moci každého z nás.’’ Zamyšle
ní nad Orwellovým dílem končí těmito slovy: “ Orwellova trvalá síla spočívá ve schopnosti odhalovat prav
du blízkou každému. Orwell dává naději, že každý
člověk může prohlédnout systémy politické moci i
lživá hesla a projevy, že lze mluvit a psát pravdu
jeden druhému, a že obyčejný člověk má právo po
žadovat pravdu od svých vůdců.”

^^

gflstemíte
MOTEL GUESTHOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytc-eh s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte ne oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov’
Barbers Rd., Kaloram a, V íc., tel. 728-1298

^
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K VÁN O C ŮM
S U ŠEN K Y B R O C K H O FF
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D Ě L A N É Z P R A V É H O MÁSLA

ž
z

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

E

E

Hampton, v ic.

—

Telefon FQS-íjTSB

E

M . C HRPA
|

)

Optical Service

|
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112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, V ic.

?

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
rýběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rim u
dle Vašeho výběru.

S
J
?
c

"ŘeKněfe to květinami"

j

,'

spolupracující s INTERFLORA. ' t
může zařídit dodávku

((

květin a věnců
1

v Československu nebo v jiných státech

i
.

1

t

Chv :te-li uctít narozeniny, svátek, výročí
1
1 nei.-o zvláštní událost, obraťte se na místní |1
l
květinářství INTERFLORA.
(1
1
Poznáte je podle obrázku Merkura
I
1
’
ve výkladní skříni.
1

514 Riversdale R d., Caflnberwel!

c

1

(proti tržnici) — Telefon 82-5736

c

1

K rajanům poskytneme 15% slevu

s

ANTOINE GALLERtES

skladba (op. 22) patří medzi hudebné najsviežejšie.
najbobatšie a preto i najúspešnejšie Dvořákové diela
až podnes. Melbourne Cbamber Orchestra a dirigent
Padl Coppees sa zhostili svojho úkolu v tejto hu
debné] labůdke dobře. í keď je zřejmé, že roman
tická ínteipretácia tanečných rytmov a pulzovanie v

I N T E R F L O R A —
K V Ě T IN Y

DO C ELÉH O SVĚTA

,1
(1
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HLAS
V

DOMOVA

•

OSLAVA ČS. N Á R O D N ÍH O S V Á T K U V HO BA RTU

M E L B O U R N E

byla letos prostá, ale za velké účasti a velmi.srdečr
můžete nyní kupovat jednotlivá čísla HLASU DO ná. Dne 31. října se konala společná večeře v hotelu
MOVA též v prodejně novin uvnitř nádražní haly na Taroona, o níž byl takový zájem, že. se na pozdě,
c e n tr á ln ím
n á d r a ž í — Flinders Street S t a t i o n —přihlášené nedostalo. O významu 28. října promluvil
a ovšem i v ostatních, dříve oznámených prodejnách. arch. F. Starý. Příští den se konaly1' české boho
služby v kapli hobartskě _katedrály, které . celebro
g ■
Čs. rodičovské sdruženi v Melbourne
g val páter V.- Ondřášek ze Sydney. Místni lisť Saturday
£
srdečně zve všechny děti,
£ Evening Mercurý píše o velké účasti krajanů. z ce
lé Tasmánie na této bohoslužbě ja p .yaroyání,, (které
g
jejich rodiče ,a přátele na
g
proslovil kazatel. Páter Ondřášek vyzval všechny,
£
M I K U L Á Š S K O U
N A D Í L K U
8
aby nečekali na nějaké Blanické rytíře, kteří pro
2
kterou pořádá v neděli 7. prosince 1975
£
vedou záchranu vlasti a světové civilizace za nás, ale
g
"N a Šumavě" u Belgrave South
g
aby se sami chopili práce, aby Austrálie nebyla daL
£
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne
2 ší zemí, která by padla do sítě bezbožeckého ko
g Děti mají vstup volný a pro všecnny budou mít g munismu. — Po bohoslužbách odešla velká část kra-,
5
Mikuláš s andělem přichystány dárky.
£ janů. do domu paní Bůžkové, v němž bylo připravo
g
čert bude rovněž na scéně.
váno už několik dní předem bohaté pohoštění.
O/D
S
Vstupné za dospělé je dobrovolné.
£
g Pro všechny přítomné bude k dostání večeře, X
8
zákusky atd.
^
P Ř IS T Ě H O V A L E C K Ý S E M IN Á Ř

SOKOL

M E L B O U R N E

P I K N I K ,

který pořádá v neděli 30. listopadu 1975 od 9. hod.
dop. po celý den na farmě bratra J. Petráně u
Narbethong-u. K dispozici je: barbecue (přivezte
si vlastní jídlo a nápoje) — elektrika —voda —
hřiště fotbalové i volejbalové.

M alý oznamovatel

Z Melbourne na farmu pojedete přes: Kew
Junction — Čotham Rd. — Whitehorse Rd. — Maroonda Hwy. — Lilydale — Healesville — Narbethong — St. Fillans — dále pozor na mílový
patník (60 miles) 96 km: tam bude označení SO
KOL. (Kdybyste snad přejeli až do Buxton-u,
obraťte a jeďte kousek zpět.)

fmMmmmMxzmmÉmmmr.
1

G

1

Loeke’s Way, poblíž Belgrave South

2
3
g

i1

srdečně zve všechny krajany na

G

I
1|

"ŠUMAVA"

K A TE Ř IN S K O U

TANEČNÍ ZÁBAVU ;

M LADÉ KRM ENÉ Q
KACHNY
Í
z české fa rm y
2
od Čechů
s
Lot 8,
p
Stumpy Guliy Rd., £
Moorooduc, V ic. 3933 |
Tel. (059) 788-228
S
Objednejte včas
fc
na Vánoce
£

f

E L E K T R IK Á Ř

I

7 dní v týdnu

|

kterou pořádá v neděli 23. listopadu 1975

632 St. Kilda

Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem

l

J í , d l o - - p i t í

1

dodáme kamkoli v Austrálii

i
1

srdečně zve Vás a Vaše přátele na tradiční

M IKULÁŠSKO U TANEČ NÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 6. prosince 1975 od 7. hod. več.
V SÁLE DAW N'S R E C E P TIO N S , 316 CH URC H ST., R IC H M O N D

Dárky se přijímají u pokladny, rozdávat je bude svátý Mikuláš
Vstupné $ 7.00 včetně večeře — k dispozici výborný buffet
. K tanci i poslechu hraje Continental Band a český- orchestr p. Richtra
Bohatá tombola ,

Reservování míst a předprodej vstupenek: tel. 42-2823

/

Ceník na požádání

J

cr. Jonas & V ic M -ía

LTD.

Sts., Richmond, Vic.

|>

nebo: 104 M ůlers Rd., Nth. Alfona, Vic. 314-6281

I

1

Mámo na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

Zašleme:
1. N O V Ý SEZNAM

knih - ohromující
výběr !
2. R O Z H L E D Y ,

•literární časopis
(24 stran), jednotí.'
čísla S 2.-, roční
předplatné $ 9.-

CEN TR UM ,

Box 3458 STAČ..
Hamilton, Ont.,
CANADA.

i

a znám ým , že dne 27. října 1975 odešel na věčnost í
po delší nemoci můj drahý manžel, pan
!
V L A D I M Í R
ŠIPR
ji
ve věku 56 roků.
S
Po církevních obřadech v Box Hill-u se konal a
pohřeb žehem v krem atoriu ve Springvale dne Ě

30. října 1975.
Děkuji všem,
|

i
kte ří se snažili jakým koli způ- ř

sobem zm írn it mou bolest nad ztrátou milovaného 9
manžela.

6

Jménem všech příbuzných
Jiřina Šiprová
40 Hibiscus Rd.,

5

9 V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům a

partnerů. Pište si
o informace.
Nová
adresa:

J

"aiefon: 42-4782

HROMADU.
činovníků, volby no
Účast členů nutná,
J- Dvořák, předseda

3. S E Z N A M O V Á N Í

{

za velkoobchodní ceny

|J. KINDA & CO. PTY.

Road, Melbourne

RÁDNOU VALNOU
Na programu budou zprávy
vého výboru, volné návrhy.
hosté vítáni.

WV7K,ry?W-W
tcof OH! K-7?<VV?tv>7iÝ'-’?fíř/?NSíí Sv.
ČESKÉ O C H O T N IC K É D IV A D L O V M E L B O U R N E

Přineste si vlastní nápoje

Velký výběr vin, lihovin a piva

i

V hlubokém zármutku oznamuji všem přátelům J

iHrají se tam též. kuželky^ odbíjená a stolní tenis
l jarwir/rm/t

i

j

svolává na den 12. listopadu 197o na 7.30 hod.
Melbourne
večer do klubovní místnosti.

i

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.

'čtvrtek 13. listopadu: Bedřich Smetana, jeho ži-( t
'vot a ukázky z díla, dále zprávy a dětský koutek.' ,
IČtvrtek 27. listopadu: S dechovkou až do Mel-' |
lbourne, zprávy, pohádka.
i
I Program se opakuje vždy následující pátek
1
v 8 hodin ráno.
|

ČESKOSLO VENSKÝ K U L T U R N Í A S O C IÁ LN Í
|
K L U B V M E L B O UTel.
R N E233-3815

(

Začátek ve 3 hodiny odpoledne

ČESKOSLO VENSKÉ V Y S ÍL Á N Í V M E L B O U R N E 1
— 3ZZ ACCESS R Á D IO —
'|

,

Aleš Hubschmann

1| (K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
l

§
3
g

,

|

|
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
f
i
prostřednictvím HLASU DOMOVA.
?
i Vaše přání v Hlasu domova dostane nej-?
\větší- počet českých a slovenských přátel, ušetří?
yVám starosti a práci s posíláním jednotlivých přá->
dní á- — š ohledem na nedávné velké zvýšení poš-s
dtovného — ušetří i hodně peněz.
s
> Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (a te-c
Slefon) pod společné přání (poplatek $ 1.20) nebo<
S Vaše-individuální blahopřání s textem (u větších^
Sevent. i s obrázkem), který dodáte a to — podle?
5 žádané. velikosti — např. za $ 5.-, $ 10.-, $ 20.-,>
50.-, $ 100.-. .
|
< Vaše -příkazy prosíme zaslat co nejdříve, nej-v
Spozději tak, aby nám došly 11, prosince tr. Včas?
S došlá přání budou uveřejněna ve vánočním dvoj-?
\ čísle z 15. prosince 1975.
?

konalo 6. listopadu valnou
hromadu, která zvoifla na
příští období tyto funkcio
nářů: předseda V. Ambrož,
místopředseda M. Cigler.
pokladní H. Jizbová, jed
natelka D. Váňová. Seno
vé výboru: F. Kučerová.
M. Dobešová. H. žežsáová.
J. Kůtka a R. žežala.

dobře vypadající Čech
v slušném postavení, v
Melbourne, chtěl by se
seznámit s Češkou neb
Slovenkou za účelem
sňatku. Nab: na zn.
‘ ‘Lépe společně’ ’ do HD
(nebo si vyžádejte moji
adresu v redakci HD).

0
g

BLAHOPŘEJTE

I

ČS. R O D IČ O VSK É
SDRUŽENÍ
V M ELBOURNE

28-LETÝ V E S E L Ý ,

Hosté, přátelé Sokola a jejich známí — všichni
jsou na farmě srdečně vítáni. Piknik se koná za
každého počasí. Kdyby pršelo, bude připravena
velká stodola, kam se všichni vejdeme. Podrobněj
ší informace sdělí jednatel, tel. 848-5729.
Můžete přijet už v sobotu a tábořit na farmě.

LETOVISKO

Zvlaste upozorňujeme na
seminář, v jehož pracovní
náplni bude přisíěhovalecká problematika. Tento
seminář je bezplatný, bu
de pořádán v úterý a
čtvrtek večer od 20. do
29. ledna 1976. Ko-ordinátorem je Frank Sirianni.
tel. 347-3555. Informace o
ostatních kurzech aa tel.
č. 541-0811 ext. 3180.

• Letní škola Monashovv
university v Melbourne
pořádá v lednu a únoru
1976 více než. 60 tématic
kých kurzů s nejrůznější
náplní jako herectví, cho
reografie, tanec, literatu
ra, francouzština, šachy,
fotografie, umělecká ře
mesla, lukostřelba, včela
ření a mnoho
jiných.

srdečně zve na

\

11 -

|[ známým úm rtí našeho drahého manžela, fatín8 ka a tchána, pana
I
■
8
8
lí
8
E
8

V ÁC L A V A

S OUKUPA

Zesnul tiše v .sobotu 1. listopadu 1975 v požehnáněm věku 79. roků.
Po vykonaných obřadech se konal pohřeb že
hem dne 51 listopadu 1975 ve Springvale.
Děkujeme touto cestou vš e m ,,k te ří doprovodili
zesnulého na poslední cestě, za květinové dary
a za osobní ,j písemné projevy soustrasti.

§ Bedřiška Soukupová,
J iří Soukup, syn
i manželka
Jennifer Soukupová, snacha
8 F. 64, 13 Esplanade,
|

St. K ilda, V ic. 3182

9
S

j|
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Karel

J a n o v s k ý

Reálná šance v evropském mistrovství
'V

Československo — Anglie 2:1 ( 1 : 1 )
Naváže čs. kopaná po více než desetileté krizi na svou slavnou tradici? Tuto otázku si ve čtvrtek 30.
října

po klíčovém

střetnutí Československo — A nglie v Bratislavě kladly bezpochyby statisíce přízniv

ců čs. fotbalu. Čs. národní mužstvo totiž porazilo na Tehelném poli m istry světa z roku 1966 Angličany
2 : 1 , když chvílem i předvedlo velmi líbivou a při tom i účelnou kopanou, a jeho vítězství v utkání
mistrovství Evropy je zcela zasloužené.

Po 27 minutách to však v Bratislavě nevypadalo
na čs. vítězství. Ačkoli totiž čs. národní mužstvo
mělo od prvého hvizdu italského rozhodčího Michelottiho převahu, byli to v 27. ■minutě Angličané,
kteří se po chvilkovém zaváhání čs. obrany ujali
Michaelem Channonem vedení 1: 0. Na štěstí však
tento gól Čechoslováky nedeprimoval, snad naopak,
vybičoVal je k větší bojovnosti. Vyrovnávací branka
vsak pádla až v poslední minutě prvého poločasu.
To Masný kopal šestý roh (Československo vedlo 6 : 0
na rohy), míc zachytil hlavou Zdeněk Nehoda z praž
ské Dukly, který ho poslal za nepopsatelného jásotu
Bratislavčanů za záda anglického golmana Clemence. Čechoslováci hráli od této chvíle klidněji, a už
3 minuty po změně stran Petr .Gallis po nezištné
přihrávce' Masného vstřelil druhý, a jak se později
ukázalo, vítězný gól čs. reprezentačního týmu. ČSR
tedy vedla 2 : 1 a Angličané vsadili vše na útok,
zvláště, v poslední čtvrthodince, kdy chtěli za kaž
dou cenu vyrovnat, inteligentní, bojovná a nadšená
hra čs. fotbalistů však jim v tom zabránila.
Střetnutí Anglie — ČSR se mělo hrát už o den dří
ve, ve středu 29. října. Zápas byl také zahájen,
ovšem už v 17. minutě 1. poločasu za stavu 0 : 0 byl
časí.
Na vítězství ČSR nad Anglií se podílí celý čs. tým,
bez výjim ky.' Zápas jako takový byl velmi dobré
italským rozhodčím Mičhellotim pro hustou mlhu
předčasně přerušen,-' a tak se pak hrálo druhý den
už odpoledne, tentokrát za překrásného slunného poúrovně a dramatický do poslední, vteřiny.
Čs.. mužstvo má nyní šanci na prvenství ve skupi
n ě'a tím na postup do čtvrtfinále evropského šam
pionátu. Tabulka vypadá takto: 1. Anglie (z 5 utká
ní) 7 bodů, skóre 1Ó : 2; 2. ČSR (ze 4 utkání) 6 bodů,
skóre 11 : 4; 3. Portugalsko (ze 3 utkání) 3 body a
skóre 2 : 5; 4. Kypr (ze 4 utkání) 0 bod a skóre 0 : 12.
Š E S T ID E N N Í

M O TO C Y K LIS TŮ

Čs. terénní motocyklisté, kteří vyhráli pětkrát zá
šebou mezinárodní Šestidenní soutěže, označované
experty za olympiádu motoristů, na jubilejním 50.
ročníku poblíže Douglasu na ostrově Man v Irském
moři neuspěli, když nedokázali obhájit prvenství ve
dvou hlavních disciplínách. Už první den Šestidenní
se členu Trophy týmu Květoslavu Maškovi přetrhl
řetěz na motocyklu a čs. družstvo bylo po skončení
prvního úseku až na 9. místě. Čechoslováci to nako
nec dotáhji na místo třetí, triumfu týmu NSR však
už zabránit nemohli. Konečné pořadí: I, NSR 282.5
b., 2. Itálie 2.040,0 b., 3. ČSR 2.836.2 b.. 4. Holandsko
11.681 b., 5. Polsko, 6. USA. 7. Rakousko. 8. Kanada.
9. Švédsko, 10. V.'Británie, 11. Francie.
Ještě hůř dopadli v druhé nejpopulámější soutěži
"Šestidenní” , v soutěži o Stříbrnou vázu. kterou měla
ČSR rovněž obhajovat — skončili až šestí, což je vel
ký ústup ze slávy. Konečné pořadí: 1. Itálie. 2. NSR.
3. Holandsko, 4. USA, 5. V. Británie,. 6. ČSR. 7. švéd
sko, 8. Irsko, 9. Francie, 10. Belgie, 11. V. Německo.
12. Španělsko, 13. Kanada.
Čest čs. terénního motocyklového sportu zachraňo
valo pouze družstvo Rudé hvězdy Praha, které vy
hrálo klubovou soutěž, před západoněmeckým ADAKem z Wuertemberska. V soutěži továrních značek
dominovali jezdci: německého Zuendappu B a Zuendappu A a Jawy B.
- Lépe obstáli Čechoslováci v jednotlivých kubatu
rách. Tak ve třídě do 175 ccm zvítězil na šestidenní
Petr čemus a do 350 ccm Císař. Stodůlka na Jawě
byl v kategorii strojů do 250 ccm 'druhý a Cihelka ve
“ třistapadesátkách” třetí.

Zbývající střetnutí: 12. 11. Portugalsko — ČSR,
19. 11. Portugalsko — Anglie, 23. 11. Kypr — ČSR a
3. 12. Portugalsko — Kypr.
Zajímavé je, že porážka od ČSR je prvou prohrou
anglického trenéra Dona Revieho v 10 mezistátních
zápasech.
ČSR hrála v sestavě: Viktor, — Pivarník, Ondruš,
Jurkemik, Goegh, — Bičovský, Knapp, Pollák, —
Masný, Gallis, Nehoda.
IN T E R — AEK A T É N Y 2 : 0

Jediný zástupce čs. kopané've třech nejpopulárněj
ších evropských fotbalových soutěžích klubových ceiků Inter Bratislava vyhrál doma první utkání druhé
ho kola Poháru UEFA nad předním týmem řecké li
gy AEK Atény 2 : 0, což by mohlo stačit k aténské
odvetě. Bratislavskému mužstvu, které muselo na
stoupit bez svých dvou velkých opor Jurkenika a
Levického,. se ke všemu ještě po půlhodince znovu
zranil nejlepší muž týmu Petráš, přesto všichni sta
tečně bojovali. Néměli to s Řeky lehké, vždyť celá
řecká kopaná zaznamenala v posledních sezónách
velký vzestup. — Branky: Luprich (v 36. minutě z
penalty 1 : 0) a Mráz (v 83. minutě 2 : 0 ) .

Hokejová liga
První část čs. nejvyšší hokejové soutěže je za ná
mi. Mužstva mají sehráno po 11 zápasech, které vcel
ku přinesly dobrý hokej. Do čela se dostalo mužstvo
Pardubic, ale největší skok v posledních kolech udě
lal obhájce mistrovského titulu ŠONP Kladno,- který
začal sezónu velmi špatně, nyní však už je na 3.
místě.
Pořadí po 11. kole: 1. Tesla Pardubice 15 bodů; 2.
Sparta Praha, 3. Kladno (po 13 b.); 4. Vítkovice, 5.
Košice (po 12 b.); 6. Jihlava 11 b.; 7. Slovan Bra
tislava, 8. Motor České Budějovice, 9. Plzeň. 10. ZKL
Brno (po 10 b.); 11. Litvínov 8 b.; 12. Ingstav Brno
4 body.
NEJ ÚSPĚŠNĚJŠÍ T E N I S T K Y

Tenistkám skončila už
prakticky sezóna, nové období však mají za 6 - 7
týdnů znovu před sebou.
Nejúspěšnější
světovou
hráčkou byla bezpochyby
, Američanka Chrís Evertová. která si na turnajích
roku 1975 vydělala 320.227
dolarů. Na druhém místě
- alespoň pokud jde o příjmy za starty na turnajích
v letošním roce - je čs.

166.063 dolarů. - zatímco
třetí nejúspěšnější světová
tenistka Vírginia Wadeová
z V. Británie inkasovala
119.263 dolary,
M. Navrátilová, která
nyní žije v USA. dostala
zánět svalů a proto nemohla v (Mando na Floridě nastoupit k finálovéma střetnutí dámské dvouhry proti Evertové (která
tak dostala bez finálového
exulantka Martina N avrš boje 10.(KW dolarů).
tiloTá.
která.
vydělala___________ -fr -fr_____
■
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Ozdobou VII. Panamerických her v Mexico-City
byly lehkoatletické soutěže, které obohatily královnu
sportu o celou řadu vynikajících výkonů. Supervýkonu zde dosáhl 211etý brazilský trojskokan Joao de
Oliveira, který vytvořil fantastický světový rekord
17,89 m, čímž zlepšil hned o 45 cm dosavadní rekord
Olympijského přeborníka Rusa Viktora Sanějeva z 18.
října 1972 vytvořený v Suchumi. •
Skvěle si na mexické tartanové dráze vedl i ame
rický čtvrtkař, 211etý Ronald Ray, který zaběhl 400
ínetrů v nejlepším letošním světovém čase za 44,45
vt. a vynikající byla i americká sprintérská štafeta
na 4 x 100 m, která nejlepším letošním světovým ča
sem 38,31 vt. zůstala pouze dvanáct setin vteřiny za
světovým rekordem.
Suverénními vítězi Panamerických sportovních her
se stali reprezentanti USA, kteří získali 115 zlatých,
82 stříbrných a 47 bronzových medailí. Druhá byla
Kuba (58 - 44 - 32), třetí Kanada (1 8- 35 - 39).
SÁLOVÁ C Y K L IS T IK A

V belgickém Gentu probíhalo. poslední říjnový ví
kend mistrovství světa v sálové cyklistice, na kte
rém obhájili čs. reprezentanti obě zlaté medaile z
minulého světového šampionátu. 361etá Anna Matouš
ková získala zde podruhé titul mistryně světa v krasojízdě a brněnští sourozenci Jan a Jindřich Pospíši
lové obhájili světové prvenství v kolové. Jsou mistry
světa v kolové už poosmé za sebou — od roku 1968
— a celkem devětkrát, což nemá v historii tohoto
sportu obdoby.. Konečné pořadí: 1. Bratři Pospíšilové
9 bodů, 2. NSR 7 b., 3. Švýcarsko 6 b., 4. Rakousko
4 b., 5. Belgie 4 b., 6. Francie b. b.
SE Š V É D Y JEŠ TĚ P Ř E D V Á N O C E M I

Švédský tenisový svaz přijal návrh čs. tenisových
funkcionářů, aby se.finále letošního ročníku Davisova
poháru uskutečnilo ještě před vánocemi, přesně ve
dnech 20. - 22. prosince. Dějištěm zůstává stockholm
ská krytá hala Kungliga. — Jan Kodeš si značně
zlepšil formu, vyhrál dokonce turnaj Grand Prix v
Madridu (ve finále porazil Itala Adriana Panattu ve
4 sadách), o týden'později však s prvním hráčem
švédského tenisového žebříšku Bjernem Borgem v
Barceloně prohrál.
D E B A K L O D B ÍJE N K Á Ř Ú

ČSR

Kde jsou ty časy, kdy čs. odbíjenkáři učili odbí
jenou téměř celý svět, nyní však hrají podřadnou
roli i v Evropě. Ano, start čs. odbíjenkárů na 9. mi
strovství Evropy v Jugoslávii, nutno klasifikovat jako
velký debakl. Vždyť čs. muži. kteří v posledním zá
pase turnaje mistrovství Evropy prohráli hladce 0 : 3
se SSSR, se umístili ve finálové skupině poslední,
šestí, a čs. dívky po závěrečné prohře 0 : 3 s vý
chodoněmeckými volejbaiistkami skončily páté. Zdá
se tedy. že kdysi velcí učitelé odbíjené, zaspali v tom
to sportu poslední vývoj.
Konečné pořadí mistrovství Evropy mužů: 1. SSSR,
2. Polsko, 3. Jugoslávie, 4. Rumunsko, 5. Bulharsko,
6. ČSR.' — 7. V. Německo, 8. Francie, 9. Holandsko,
10. Itálie. 11. Maďarsko. 12. Belgie. — Ženy: 1. SSSR,
2. Maďarsko. 3. V. Německo, 4. Bulharsko, 5. ČSR,
6. Polsko. — 7. Rumunsko, 8. Jugoslávie, 9. Itálie,10. NSR, 11. Holandsko, 12. Belgie.
O L Y M P IJ S K Á K V A L IF IK A C E H O K EJIS TŮ

Jelikož celá rada států se rozhodla, že na olympij
ské hry v Innsbrucku nevyšle své hokejové reprezen
tanty. museli funkcionáři mezinárodního hokejového
svazu znovu stanovit kvalifikační dvojice. Do Innsbrucku přijede v únoru příštího roku 12 . národních
družstev. Ta byla rozdělena do 6 kvalifikačních dvo
jic, vítězové budou pak v samotném olympijském
turnaji hrát o umístění 1. - 6., poražení absolvují
olympijský turnaj o další pořadí. Dvojice byly tak
rozděleny, že.u "velikánů” světového hokeje není po
chyb o jejich postupu, přesto i těm "hokejovým ma
lým” byla dána, byť i teoreticky, šance.
Českoslovenští hokejisté hrají 2. února v Innsbruckuv kvalifikaci o účast v hlavním olympijském turnaji
s outsderem Bulharskem.
SENZACE V I I. L IZ E

Fotbalisté pražské Sparty, kteří měli v II. čs. celo
státní fotbalové lize impozantní nástup, už podruhé
klopýtli: tentokrát prohráli mistrovské utkání v Nitře
2 : 3 a "spadli” na druhé místo v tabulce. Do čela
soutěže se senzačně dostalo mužstvo nováčka II. ligy
Frýdek-Místek, které vyhrálo dokonce i v Liberci
2 : 0; když podalo velmi dobrý výkon. Pořadí po 11.
kole: 1. Frýdek-Místek 16 bodů, 2. Sparta Praha 15
b., 3. Ban. Bystrica 14 b., 4. Vítkovice 13 b., 5. .Vla
šim 12 bodů, atd.

