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/ysvětlivky moskevské propagandy

Ideohioickú jednota
Československý občan, který sleduje vládní propagandu, musí být opět v
rozpacích, jak si všechny poslední informace a pokyny přebrat. Denně se dovídá
o zoufalství mas západních proletářů, o krizích, inflaci a bídě, a logicky by měl
očekávat, že se podél hranic socialistických států tísní davy nešťastníků, úpěn
livě žadonících o vstup do země, kde si lid sám vládne k plnému štěstí a
spokojenosti všech — na budoucnost, která je už docela růžová, ani nehledíce..
Místo toho se však dovídá například mladý čtenář Mladé fronty, který ši pře
četl 15. ledna o "zbídačení dělnické třídy i ostatních vrstev" v západní Evropě,
hned příští den v témže listě o hrdinných strážcích hranic, kteří nasazují
své životy, aby zabránili nelegálním útěkům — z Československa na -západ!
Propaganda celeho so
větského bloku se nyní
bije v prsa a tvrdí, že
komunistický systém pro
kazuje svou nadřaděnost
systému demokratickému,
protože čelí s úspěchem
hospodářské krizi, která
postihla Západ.' Neopomí
ná současně dovozovat,, že
je třeba chránit vlastní lid
před neblahými vlivy zá
padního zpravodajství, i
když Západ vlastní ekono
mické potíže nezakrývá někdy je -.v tisku naopak
ještě zvětšuje.

argumenty by neunésl.
Bez ohledu na všechna
slavnostní prohlášení, pod
pisy a dohody o mírovém
soužití je třeba dělat Víc
než jen udržet dřívější
ideologický boj: na domá
cí frontě je nutno vést boj
zcela jednostranně, ,bez

větskému svazu a ostat
ním socialistickým zemím
“ dodává i čínská propa
ganda” . Čínské argumen
ty se pro socialistické uši
zvláště nehodí. A tak ja
ko tak, předpovídá v tém
že komentáři M. F., bez
ohledu na neodůvodněný
optimismus kapitalistů, po
stihne Západ další růst ne
zaměstnanosti a inflace,
zatímco hospodářský i .po
litický význam a tedy i
síla komunistických států
vzroste.

rušících protiargumentu,
a boj na cizí půdě je tře
ba ■zvýšit. Zase si. ocitu
jeme Mladou frontu, kte
rá poučuje 7. ledna, že
“ mírové soužití nesnižuje,
ale naopak zostřuje ideo
To jsou skutečnosti, kte
logický boj” a to tím spí ré má mít domácí lid v
še, že argumenty proti So- (Pokračování na str. 2)

Má zmyslu robiť s Moskvou medzinárodné dohody?

O Doliti ku détente
Dušan Lehotskv. New York

Do nového roku vslúpil svet s dramatickým sporom o zmysel politiky dé
tente. ’ Na oboch stranách, na Východe i na Západe, sme svedkami prudkej
Proč tedy je. zvláště na
polemiky, A táto polemika nadobudne tohoto roku, roku amerických prezident
československých
hrani
ských volieb, ďalšieho dynamizmu, novej prudkosti. V čom je podstata sporu
cích zájem o zahraniční a aké je asi východisko?
tiskoviny nejméně tak vel
Třeba přiznat',, že kritika začala na Západe. Dekiarácia, přijatá v Helsinkách,
ký. jaký projevují celníci
mala přiniesť zlepšeme medzinárodnej klímy a zmenšenie medziná rodného nazápadních států o zbraně
patia’. Ale to mohlo nastat' len za předpokladu, že sa ustanovenia helsinskej
nebo drogy cestujících?
deklarácie začnú ako-tak plnit' vo všetkých zmeroch.
Vedle těch vítaných zpráv
Prvé
nedorozumenie všetky postuláty, vyjádře jej spoíočenskému poriad
a komentářů o potížích a
nedokonalosti demokracií vzniklo preto, že Moskva né v takzvanom treťom ku. Opakujeme otázku: je
mohly by se dostat k pod nedocenila alebo nepocho košíku čosi úplné samo tu možná nějaká dohoda,
danému lidu i zprávy, kte pila, prečo Západ tak dů zřejmé, na Východe je po ktorá by vyplývala z mož
ré by zasahovaly rušivě sledné presadzoval takzva važované každé voláme po nosti nájsť spoločnú zá
do státní převýchovy a ný třetí košík, úpravu hu rešpektovaní týchto usta kladnu rešpektovaniax ob
do ideologického boje obou manitárněj oblasti, rešpek- novení na úrovni západnej čianskych práv?
systémů. Na volné zpravo iovania 1’udských slobod za diverziu, namieranú
Odpověď na tuto otázku
dajství není socialistický a občianskych . práv na proti podstatě socializmu, je asi táto:
často sme
1M dost zralý, západní Východe. Pre Západ sú proti jeho spoíočenskému svedkami sťažností, že
poriadku.
Moskva neďodržiava med-

Václav Michl 2 6 .1.1971
Právě v den vy
jití tohoto čísla,
Xfc. ledna 1976, je
!■ sž pět roků, co
zeraiřeJ v melbournsfcě Betnocnici Václav Michl ("Juánsf"}, básník, noTŤraSř* který měl
veHfcý podíl na obsatfemHlasu domova
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A tu sme u podstaty
sporu, tu sme narazili na
základnu otázku: je vůbec
možné, aby sá mohlo dosiahnúť zblíženia na zákla
de nějakého medzinárodného dokumentu, aby sa
mohla
budovat’ nějaká
spoločná úroveň spoločenského života? Moskva niečo také odmieta, upodozrieva Západ z nečestných
úmyslov, z diverzie proti

zinárodné zmluvy. Ale ob
vykle sa nejde -ďalej od
tohoto konštatovania. Pre
čo Moskva nedodržiava
medzinárodné zmluvy? A
může ich vobec dodržiavať?
Preto, že Moskva razí
nové zásady medzinárodného práva a spolupráce.
Jej právny poriadok, jej
(Pokračovanie na str. 2)
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P R A V D A A PRAVDA
Karel: Wendf
Radujme se. Komentátor věhlasného časopisu Ne’
York Times objevil, že nám zesnula ‘ 'détenta’ '. Kd
a jak? Ve Vietnamu? Na Středním východě? V P oj
tugalsku? V Angoie? Kdo ví, jak moc je třeba, ab
stepy spatřil ve tmě světlo?
Nejsem ukrutník, nehodlám jásat nad záhubou, na
úmrtím. Plesám přechodně, že komentátor konečn
prohlédl. Ačkoliv pochybeně prohlašuje, že umřele
co nikdy nežilo, že už není, co nikdy nebylo, přec
jenom se přiblížil správné stopě.
Pro zmíněný časopis je to v otázkách týkajících s<
Sovětského svazu dost nezvyklý zážitek, často jsen
uvažoval nad tím, odkud a jak vznikl věhlas tét<
tiskoviny a dospěl jsem k názoru, že je to věhla:
zasloužený. Neboť vyhýbat se důsledně a svědomití
očividným faktům a ještě očividnějším závěrům ne
ní žádná maličkost a vyžaduje značnou novináxskoi
zručnost. New York Times patří k oněm záhadám
svobodného světa, nad kterými uprchlíku z nesvo
bodných krajů zůstává stát rozum: čím více omylů
se při komentování sovětských skutečností a záměrů
dopouští, čím více je skutečnost vzdálena tištěnému
slovu, tím je slavnější a ve své slávě ke skutečnostem
pohrdavější.
V úvahách nad časopisem dostal jsem se k otaz
níku,- který stojí na konci všech cest — k otazníku
pravdy. A znovu jsem byl zmaten a r.a rozpacích.
V ztracenosti mi pomohly hlasy z minulosti. Leninův,
který ■označil západní liberální akademiky za "uži.tečně idioty” a Hegelův,. který říkal, že "pravda Se
stane” . Protivy, řekl jsem si. Jedno je pravda, dru
hé nepravda a jedno vysvětluje druhé..
Myslím si, že pravdy preexistují a jsou trvalé, že
jejich hledání je jedním z mála jasně definovatel
ných cílů života. Této víry se držím křečovitě, pro
tože bez ní jsem ztracen jako. svět, ve kterém žiji.
Ale současně poznávám v konfrontaci hlasů z minu
losti, jak křehká je pravda, která jest, v zápase s
pravdou, která se stala nebo, lépe řečeno, která byla vyrobena.
,
Pravda, stejně jako věhlas časopisu, se stane, když
reprezentuje uznávané. Jinými slovy — reprezentativ
ní lež stává se pravdou. Leninův západní liberálni
vzdělanec vyznává prokazatelné nejapnosti. Ale ne
smysl, který je vyhlašován uznávanými výrobci tren
dů, je uctíváním povýšen na vůdčí světlo lidského
stáda. A aby se nesmysl stal vůdčím světlem, tvůrci
myšlenkové módy musí být tím, za co je považoval
Vladimír Iljič. Časopis, který důsledně sleduje vůd
čí nesmysl, získává na věhlasu. Pravda, která se sta
la, porazí alespoň na čas pravdu, která jest. Je to
mu tak v širém světě a je tomu tak v exilním pii~
vátku, neboť exulanti mají věhlasné instituce, které
s elánem propadají uctívaným trendům a obratem
jsou samy uctívány.
Pravda, která se přihodí, je obyčejně výsledkem
přání.
V periferní Austrálii právě proběhly volby, které
dobře ilustrují, o co mi jde. Průzkum veřejného mí
nění tam v předvolebních týdnech' předpověděl s
vzácnou shodou masakr vládní labouristické strany,
ale ' udavateíé trendů, místní. liberální akademici, si
nepřáli takovou pravdu.. Vyhlásili, že byl průzkum
padělán a provedli vlastní. A hle, stala se vysněná
pravda. Jejich průzkum “ dokázal” , že labouristé zů
stanou hravě u moci. Ve volbách potom došlo přesně
podle “ padělaných” předpovědí k decimaci labouristů,
a je znám případ docenta politických věd, který se
při poslouchání výsledků trpce rozplakal, neboť se
dal přesvědčit svou ‘-‘pravdou” .
A přece měli pravdu liberální akademici a takto
to vyložili národu: občané volili tak jak volili, pro
tože jim- to vnukl veřejný průzkum; napřed byl prů
zkum, teprve po něm záměr; nebýt vylhaných před
povědí, které se kryly se skutečností, volby by bý
valy dopadly přesně podle pravdivých předpovědi,
které skutečnosti odporovaly.
Vysněná pravda, která se stala, protože byla vy
robena, je výřečností jedněch a slepotou druhých
vždycky hájitelná. Až zase nastane příležitost, titíž
udavateíé australských trendů vynesou orakulum s
nedotčenou autoritou vědců a "stádo zabučí na sou
hlas. "
Pravda, která se napřed stala a potom nevyšla,
protože ji popřela skutečnost, se dá někdy oddiskutovat a jindy odmlčet. Akademici v Austrálii oddiskutovali prohrané volby, akademici celého západního
světa, právě pilně odmlčují katastrofální následky viet
namské porážky.
Kdysi poučovali svět, že je třeba jenom zastavit
americkou agresi a blahobyt a svoboda občanů za
vládnou po luzích' a hájích Indcčíny. Vyhlásili, že
vietnamský konflikt je místní věc, a strašení o reíribuci, nesvobodě, padajících dominech a globálních
následcích pustý nesmysl.
(Pokračování na sír. 2j
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(Pokračování se str. 1)
patrnosti zvláště v době
příprav tak. významných
událostí, jakými jsou úno
rový sjezd komunistů so
větských a aprílové sně
mování soudruhů česko
slovenských.
Co nejtěsnější clona me
zi oběma systémy, která
by plně kryla dovoz ideo
logie, je nutná i proto, že
by
Západ mohl útočit
chybným výkladem událo
stí a snah, které jsou jen
zdánlivě podobné. Tak tře
bas sjednocovací snahy v
západní Evropě, konané
na podkladě dobrovolno
sti, jsou krajně nezdravé,
světovému míru škodlivé,
kdežto na pokyn Moskvy
stále utužované spojení
bloku východních států je
v nejvlastnějším zájmu so
cialistických zemí a jejich
lidu a přispívá vrchovatou
měrou k světovému míro
(kromě toho lze říci o
sjednocování
západní
Evropy, že to jsou '"poku
sy batolete o předčasnou
chůzi’" - zjišťuje Rudé
'právo 13. ledna).
Také helsinskou dekla
raci je třeba vykládat tak,
že v ■otázkách ideologie
si má hrát každý ze sig
natářů na svém písečku a
je jen záležitostí velkého
východního partnera uzavřené dohody, že si svůj
píseček rozšířil r.a úkor
menších sousedů - totiž
" v zájmu lidu” těch men

ších sousedů. Ve věci za
sahování do záležitostí
Třetího světa, např. Ango
ly, je situace jiná. Tam
konečně nejde tolik o ideo
logii jako o přesvědčová
ní pomocí dodávek zbraní
a poradců.
S ideologickými problé
my by se lid evropského
východu bez rušivých vli
vů ze západu ani nesetkal,
protože ideologie je. dána
moudrými předky z minu
lého a z počátku tohoto
století, a aplikace na
současné poměry je vyhražena neméně moudrým
vykladačům v Moskvě.
Kapitalističtí rozvraceči
ideální východní jednoty

nechtějí však stále ještě
vzít na vědomí tyto jedno
duché poučky, porovnáva
jí východní jednotu k té,
kterou pro Evropu pláno
val Adolf Hitler, vykláda
jí, že skutečné uvolnění
ve světě není myslitelné
bez uvolnění svobody jed
notlivce, zkrátka .pokouše
jí se “ zasahovat do vnitř
ních záležitostí” . Tomu je
třeba čelit všemi způsoby.
Předním rušitelem vý
chodoevropské ideologické
selanky je rozhlas, přede
vším
štvavé
vysílačky
Svobodné Evropy a Svo
body a proti jejich rušivé
mu vlivu na domácí prav
dy ani technické rušeni

vysílání nestačí. Je protc
pochopitelné, že se mos
kevská Pravda v minu
lých dnech -znova obořila
na tyto ideologické agre
sory, na “ porušování zá
sad mezinárodního práva
i Závěrečného aktu” . Do
vídáme se, že “ světová ve
řejnost je oprávněně roz
hořčena, že oficiální insti
tuce Spojených států na
dále řídí a financují pod
vratnou činnost vůči So
větskému svazu a dalším
socialistickým zemím pro
střednictvím
-mnichov
ských vysílaček” . Je po
chopitelné, -že si toto kon
statování Rudé právo pře
tisklo.

O politiku détente
(Pokračovaní e zo s*»
socialistická zákonnost’ neráta s nijakou medzinárodnou zásadou, s nijakým
medzínárodným
príncipom. Jej socialistická zá
konnost’
je
nadradená
medzínárodným
princi
pem.
Je to v rozpore s celou
tradíciou medzinárodne-po
litického vývoja, ktorý sa
budoval tak, že sa suve
rénně státy vzdávali časti
svojej suverenity v záujme medzinárodnej spolu
práce. A tam, kde je su:
verenita prvým i posledným východiskom pre úpravu medzinárodného ži
vota a medzinárodnej spo
lupráce, tam nemožno v

V Austrálii můžete kupovat jednotlivá čísla
HLASU DOMOVA V TĚCHTO OBCHODECH:
V ADELAIDE, JIŽNÍ AUSTRÁLIE:
• G. & M. PIPIXLAS. Club. 131 Hindley St., Adelaide. SA.
V BRÍSBANE, QUEENSLAND:
• CUŘRANS Souvenír Corner. Cnr. Edward & Adelaide Sts.. Brisbane. QldV MELBOURNE, VIKTORIE:
0 CLAYTON Greeíing Gard Shop, 336 Clayton Rd.,
Clayton. Vic.
0 E. KRISTL. Delicatessen. 3 Regent Arcade, The
Mali, West Heidelberg. Vic.
0 M cGILL’S Auth. Xewsagency. 183 Elizabeth St.,
Melbourne-City.
0 PRAHRAN MARKÉT Auth. Xewsagcricy. 205 Commercial. Rd.. Sth. Yarra, Vic.
0 VICTORIAN RAILW AYS, novinový stánek na ná
draží na Flinders St.. City
0 VILLAGE BELLE Xewsageacv. 161 Acland St..
St. Kilda, Vic.
V PERTHU, ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE:
0 DOOGIJE Lucky Lottery Agency. 1-59 Murray St..
Perth, W.A.
\f SYDNEY, NOVÝ JIŽNÍ WALES:
0 BONĎI BEACH Newsagency, 134 CampbeE’s Pde..
Bondi Beach, NSW.
0 GOURMET RESTAURANT, 129 Bayswater Rd..
Ruschcutters Bay, NSW.
0 LIDO RESTAURANT, 2 Rosí vn St.. Kings Cros$.
NSW.
1 PORTER & CO., Newsagency,.203a Castlereagh St..
Sydneý-City
0 STEINDLER’S RESTAURANT, 197 Campbell St..
Darlinghurst, NSW.

pravom zmysle hovořit’ o
medzinárodných zásadách,
o medzinárodných princípoch a na nich založenom
medzinárodnom prái/e.
Socialistická zákonnost’
je rovnaká pre oblast’
vnútro- i zahraničnopolitiekú. ústava takzvaných
socialistických krajin je
taká liberálna, že by podl’á nej m-óhol sovietsky
občan například každé rá
no isť do Krem ťa a ťahať Brežneva za nos, na
dávat’ mu, atď. Podl’a
ústavy sovietskeho typu je
každý národ tak suverénny a nezávislý, že ša móže hocikedy rozhodnut’ a
opustit’ tábor socializmu.
Ale ani ťahanie Brežne
va za nos, ani rozhodnutie
niektorého národa opustit’
rodinu socializmu níe je
vóbec myslitel’n é,.lebo ústavou zaručené -práva
platia len potial’ , pokiať
to iný zákon nestanoví
ináč. A bohužial’ ten iný
zákon určuje vždy ináč
ako ústava.
To platí áj pre oblast’
medzinárodných
stykov.
Pre Brežneva šú ustanovenia helsinskej deklarácie
o nedotknutel’nosti
hraníc a o nemiešaní sa
do záležitostí iného státu
pevne závazné, ale o tom,
či budú mócť sovietskí
občania vycestovat’ kam
budú chcieť, alebo či bu-

de moct’ niekto prísť ako.
turista, alebo na štúdijnú
cestu do Sovietskeho zva-,
zu. to.si Brežnev vyhradzuje pre ďalšie dohody s
cudzinou.
Tak ako v tej sovietskej
ústave, aj v helsinskej
deklarácii
sú
niektoré
ustanovenia
považované
za závazné, ale . iné třeba
doplnit’ iným (zákonom)
ustanovením. Aj to hemiešanie sa do vnútórných zá
ležitostí je uznávaný prin
cip, ale len tam (kde zá
kon neurčuje ináč), kde
Brežnevova doktrína takýto zásah do vnútórných
pomerov iného štátu priamo nevyžaduje. A tak Helsinki nastolili
- okrem sporu o ď alší kurz
politiky détente - inú, naliehavú
medzinárodnú
otázku: má vobec zmyslu
robíť s Moskvou nejáké
medzinárodné
dohody?
Nebolo by lepšie ponechat’
věci volnému priebehu,
ako sa k niečemu zavazo
vat’, čo Moskva v zmysle
svojej suverenity, svojej
socialistickej
zákonnosti
aj tak nemóže dodržať?
Má to zmyslu, keď sa Zá
pad sám seba takto kla
me a keď predstiera, že
buduje nějaký mier, neja■kú mdzinárodnú spoluprácu so Sovietmi?'
(Písané pre Hlas domo
va a Naše snahy)
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49 Karnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
\
Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)
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PRAVDA a pravda
(Pokračování. se str. .1)
. Udavatelé trendů promluvili, “ leninové” , kteří žijí
z nejapnosti jiných, se zasmáli do hrsti a dav, který
nemyslí, jen čeká na výnosy, vyrazil do ulic.
Pravda, která byla vyrobena a ,přijata zav repre
zentativní, se v roce 1976 opět sráží s pravdou, kte
rá jest. Vedle Vietnamu padla Kambodža a Laos. V
samotné Kambodže bylo vyvražděno na milión lidí.
Princ Šihánuk, kdysi pilně vyhlašovaný za světového
státníka, se rozplakal, když viděl zničenou zem —
výsledek svého státnictví. Na Vietnam sestoupilo
dusné, neprodyšné ticho, nerozlučný druh a neklamná známka nastolované totalitní ideologie. Komuni
stické bojůvky v Mal-ajzii, Siamu a- Burmě zvýšily
činnost.. Malajzie už se neohlíží po ochraně západních
demokracií, hledá pomoc v Indonézii. Filipiny už se
nespoléhají na Spojené státy, snaží se o narovnání s
Pekingem. Nejdůležitější ze všeho: a ť je kdekoliv v
běhu nová agrese, americký kongres se postará o
to, aby Spojené státy nežabředly do nového Vietna
mu. Sovětský svaz ví, že si může dovolit intervenci
v Angole i jinde. Severní Korea ví, že se jí otevřely
dveře k novému útoku na jih. Terorista poznal, že
jeho odpůrce je nalomen, útočníci všude nabyli na
sebevědomí.
Domina padají, svobpda zhasíná, demokracie jsou
paralyzovány. Pravda, která jest, popírá pravdu vy
robenou reprezentativními hňupy. Protože ale lidské
katastrofy nemluví tak jasně jako volební čísla, ne
diskutuje se. Mlčí se. Lidé, kteří nebyli postiženi na
vlastní kůži, rychle zapomínají na titulky a podtitul-,
ky ze včerejška, čekají, až zase ti, co na -to mají
patent, vyhlásí nové orakulum, a přihodí se nejno
vější trend, který bude vydán za pravdu.
“ Nejnovější” pravda byla už nějaký čas détente
a lidé. kteří chtějí klid a mír hlavně proto, aby ne
došly úhony nashromážděné majetky, uvěřili ještě s
větším elánem než jindy. Dokonce i někteří exilni
dorostenci uvěřili, protože, jak už řečeno, také exil .
má své udavatele trendů opředené delfským věhla
sem. Jenom exilni veterán, ze kterého udělali “ pře
žitek studené války” , neuvěřil z toho prostého dů
vodu, že má paměť.. Jeho skepse není živena tím,
že nechce uvěřit, že si nepřeje graduální zlepšová
ní v oblastech, ve kterých trpí lidé. Protože už dál
no přestal věřit v násilné řešení, i on doufá v “ kon
vergenci” , ve které se. komunismus stane demokra
tičtějším a kapitalismus sociálnějším. K uvěření mu
však nestačí výnosy “ Leninových pomocníků” . Není
zvědavý na, slova, chce cítit změnu, vidět činy a
hmatat jejich následky. Zkušenost mu nedovolí přij-’
mout méně. Zažil nejprve “ tání” , ^otom “ mírovou
koexistenci” , později “ Spirit of Camp David” a ještě
později “ détente” . Jedno bylo vysvětlováno a proka
zováno novou ruskou porevoluční generací, která ne
znala ideologická pouta, a přebírala moc. druhé “ ma
nažérskou revolucí” , třetí rostoucí nadvládou technokracie nad ideologií, čtvrté vzájemností hospodář
ských zájmů. A viděl, že-ať už byly-důvody propuka
jící “ rajské' pohody” jakékoliv, vždycky, se v jejím
důsledku zmenšil prostor svobody a vzrostl rozsah
útlaku. Pokaždé přišel nakonec výrok z Kremlu, kte
rý měl v obměnách týž význam jako ten poslední:
Usilujeme o národní sebeurčení se stejným .zápalem,
s nímž usilujeme o mezinárodní porozumění, o détentu, o duch “ Campu David” , o mírovou koexistenci,
o tání, o to . . . , o ono . . . , o . . . .
•A exilni veterán zná kremelský žarg-ón. naučil se
překládat, ví, co znamená národní sebeurčení v ko
munistickém slovníku. Nespouští se zřetele základní
politickou pravdu, že komunismus, bez ohledu na růz
nost svých mutací, ještě nikdy nikde nikoho neosvobodil.
Radujme se. že komentátor newyorského časopisu
vyrazil po správné stopě, ale nenamlouvejme si, že
je to věc trvalá. Falešné koexistence a détenty se zase
vrátí pod novými jmény, až se v Kremlu nanovo roz
hodnou pro reaktivizaci Leninových “ užitečných idio
tů” . Potom někdo znovu stiskne knoflík a z univerzit
a věhlasných časopisů na Západě ;bude vyneseno
čerstvé orakulum: Plesejte! Nastal blahobyt, mír a
bratrství! Kdo nevěří, je válečný štváč a budiž slov
ně ukamenován!
- Nerad se vystavuji kamení, ale v tom smyslu i já
jsem válečný štváč. Mám paměť. Ve vztahu k e . lži
ztrácím pružnost. Kornatím. Jsem reakcionář, protože
reakce na lež, i na tu taktickou, je pravda. Šálí mě
zrak: dívám se ze lži na vyrobené pravdy a nena
lézám rozdílu. Můj charakter má kazy. čas" od času
propadám nepěkné zášti. Přeji si, aby Leninovi “ uži
teční idioti” zavedli sebe tam, kam v slepé aroganci
akademických blbců vedou svět. Přeji, si, aby se
jim přihodila pravda, kterou tak tvrdošíjně odmítají
vidět. Někdy se mi o tom zdá a usmívám se ze snu.

26. 1. 1976
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— Náměstkem českého mi opery Národního divadla výbory atd. a mají za
nistra školství se stal Ka Jaroslav Veverka, v Olo ikol “ zkvalitnit činnost
rel čepička, dosavadní ve mouci 11. ledna akadeřnic- Svazu dřtizstevních rolní
doucí
odboru
školství ký malíř Bohumír Dvor ků, aby mohl lépe plnit
požadavky v oblasti zabez
NVP. Dosavadní náměstek ský.
— Ničivé cyklóny, které pečování hospodářské po
M. Cipr odstoupil.
— Čs. noviny otiskly 16. zasáhly v lednu dvakrát litiky KSČ a iniciativy při
ledna zprávu, že “ bývalý především západní Evro řešení základních otázek
čs. občap L. Pachman” pu, způsobily též škody v rozvoje naší společnosti” .
oznámil v Západním Berlí Československu, které se — V Praze zemřeli: ve vě
ně. že se hodlá angažovat odhadují na více než 70 ku 87 let akademický so
v předvolebním boji pro miliónů Kčs - odnášely chař Jaroslav Brůha, ve
politiku klerikální Kře střechy, ničily elektrická věku 55 let akademický
sťanskodemokratické unie vedení, převracely vozid malíř Jan Kalous a ve vě
(CDU), “ odmítající zmír la, kácely stromy, způsobi ku 66 let známý čs. neuro
ňování napětí v Evropě i ly přerušení těžby v ně log a bývalý primář ne
v
Benešové
smlouvy, které NSR uzav kterých dolech i přerušení mocnice
MUDr., František Pleskot.
řela
se socialistickými dopravy atd..
státy” a že už byl přijat — V Krukanicích v okrese — Novým generálním ře
za člena západoberlínské Plzeň-sever byla vybudo ditelem oborového ředitel
Ostravsko-karvinvána šlechtitelská obilnář- ství
CDU.
— Od 1. ledna je ředíte^ ská stanice a v Týně nad ských dolů se stal íng. R.
lem pražské konservatoře Vltavou nákladem 21 mi Otava a novým šéfredak
František Martinik’. Dosa liónů nový závod Mikro torem bratislavského tý
vadní ředitel J. Tausinger techny, v němž se vyrá deníku Nové slovo Leopold
přešel do pražského roz bějí součástky pro letecký Podstupka.
průmysl.
hlasu.
— R P píše, že v nakla
— Čs. sdělovací prostřed — Odbourávání zbytků sa datelství, československý
Jednotných spisovatel vyšlo loni 32 ti
ky se rozhořčily nad zprá mostatnosti
vou, že mnichovský obvod zemědělských družstev po tulů, nové prózy a že Svaz
ní soud projednával 14. kračuje. ČTK hlásila 9. českých spisovatelů přijal
ledna záležitost americké ledna, že ústřední výbor v té době 30 nových členů,
ho pilota 1 vrtulníku B. Svazu družstevních rolní z toho 23 mladých autorů.
Meekera, “ který loni v lé ků ČSR se rozhodl utvořit O kvalitě vydaných děl a
tě několikrát porušil svr krajské aktivy, složené z kvalitě nových členů Sva
chovanost
čs.
státního funkcionářů ÚV SDR, OV zu se nerozepisuje, ale za
území a při nezákonném SDR, poslanců Federální to poznamenává, že “ po
převážení cizích státních ho shromáždění, České ná slední zasedání výboru
příslušníků přes čs. hra rodní rady, Krajských ná Svazu českých spisovate
nice ohrozil nízkým letem rodních výborů apod., kte lů, který se sešel na
a střelbou z vrtulníku bez ré budou spolupracovat s sklonku roku 1975, sledova
stranickými lo myšlenku sepětí s vel
pečnost lidí a zdraví čs. krajskými
strany ve
pohraniéníků” a že zápa- orgány, KV _Národní fron kým úsilím
doněmecký soud kvalifiko ty, Krajskými národními všech oblastech našeho žival tyto činy jen jako po
rušení služebních předpi
sů pro piloty a uložil mu
pokutu 2.000 marek pro ne
povolené přistání mimo le
tiště a nepovolenou place
nou dopravu osob. I proti
Lid Československa má zřejmě na mysli pouze
tomuto rozsudku se Meepráci, více práce, protože ta upevní vůdčí úlohu
ker odvolal. (Soud v č.
strany a přátelství s SSSR a tím pádem se zajistí
Budějovicích odsoudil za
tento čin loni Meekera v
mír na věčné časy — to lze vcelku vyčíst z anket,
nepřítomnosti k 10 letům
které uspořádaly československé listy na rozhraní
žaláře.)
roků. Tak například odpovědi na asketa Rudého
— V loňském roce vyro
práva zahajuje Jiří Kubr, vedoucí brigády socia
bila Škodovka přes 172.000
listické práce razičú. Citujeme:
aut, z nichž : bylo 47% ex
portováno do 87 zemí (nej
"Naši brigádu razičů provází při vstupu do no
více do Vých. Německa vého roku — kdy se bude konat XV. sjezd KSČ
17.000, Maďarska - 14.000
— pocit dobře vykonané práce. Mátne výborného
a Anglie - 10.500) . V letoš
pomocníka, osvědčený sovětský razící štít. Byl jsem
ním roce plánuje škodov
v Sovětském svazu a potěšilo mě, jak sovětští
ka - Mladá Boleslav vý
robu 174.300 vozidel.
odborníci se s námi ochotně dělili o zkušenosti z
— Soukromé
podnikání
výstavby metra v sovětských městech i s novou
všeho druhu je trestné. VB
razící technikou .. . Naší zásadou je dobrá a kva
zatkla v Praze Miroslava
litní práce."
P : a Karla D. jako “ speMichal Blanar z Východoslovenských železáren
taiianty s motorovými vo
zidly” - V minulých pěti
vítá zase rok 1976 takto:
letech zprostředkovali ná"N a počátku prvního roku šesté pětiletky je nej
ssp havarovaných automovětším přáním našeho kolektivu, aby se nám prá
M íť a . "nezákonně se tak
ce dále dařila, abychom úkoly, které nám ukládá
obohatili o 60.000 Kčs” .'
plán, nejen čestně splnili, ale opět překročili.
— A s i Centrum se přestéfcesate do nově vybudovaProstě abychom v nastávajícím roce měli co nej
zséfe obchodně provozního
méně nevydařených taveb — a raději vůbec žád
;paetfláwu v Praze-Veleslané — a abychom vyrobili co nejvíce vysoce kva
láafe. Jsou v něm prostory
litní oceli. Kvalitnější a hospodárnější prací chce
:n čgaé t přípravě výstav
pra* zahraniční zájemce.
me pozdravit XV- sjezd KSČ, který určí další smě
M S slavnostním otevření
ry rozvoje naší socialistické společnosti."
mfavB sánaěstek ministra
Rovněž přání A. Plchové, prodavačky Zeleniny
Satany ČSR O. Holan a
v Č. Budějovicích, je jaksi pracovní:
SaSStel .áíit Centra dr. Hu"Do nového roku si přeji, abychom všichni pocti
h a i UMějček.
— V f*saae zemřel 10. ledvě naplňovali směrnice, které vytyčí XV. sjezd

- 3Smyšlené mezní situace aneb v

Ideologie na hranicích
Marcela Čechová
Uvažovali jsme již na stránkách HD několikrát o společné vlastnosti lidi,
kteří zůstali v okupované vlasti a neodhodlali se k útěku do exilu. V soukro
mých rozhovorech vždy tvrdí, že s režimem a s okupací nesouhlasí, ale zůstat
považovali za svou mravní a vlasteneckou povinnost. Režimu prý za žádnou
cenu sloužit nebudou, stáhnou se při nejhprším do své ulity, do pasivní re
zistence.
;
Tolik svorná tvrzení a
zbožná přání. Podívejme
se však nyní na holou sku
tečnost. Pomineme vzorné
dojičky a hrdiny práce,
kteří ,v potu tváře přispí
vají k udržení komunistic
kého režimu, přeskočíme
vyprávění v českosloven
ském konsolidovaném tisku
o vřelém přátelství, jím ž
lid zasypává velkého brat
ra. Zastavíme se na hra
nicích, neboť tam je kon-'
frontace snů a skutečno
sti nejvíditelnější.

vu adresnější než jiná lé
ta - možná následkem Hel
sinek, aby si snad naivkové na Západě nezačali
myslet, že to s tím déténte bereme doopravdy.
Dnes se už v reportážích
netají, že jsme na hraní
cích Bavorska u obce Po
mezí, okres Cheb a na
hranici právě slouží mladí
lidé, jimž bylo v roce 1968
dvanáct let.. Pocházejí ze
všech koutů republiky. Ji
ří Paplhans byl v civilu
elektrotechnikem v RačíKaždoročně píše o váno-: něvsi, Zdeněk Pavlína la
cích čs. tisk reportáže o kýrníkem ve Staré Turé,
“ strážcích vlasti” . Letos Petr Plíšek lesníkem v
se za nimi vydalo Rudé Děčíně. Vykonávají “ jed
právo. Článek je kupodi- nu z největších, služeb střeží mír a klid své rod
vota” a že “ spisovatelé né země” , jak vzletně pra
budou svou tvorbou i an
gažovaným
občanským ví Rudé právo.

postojem v jedné frontě
Co asi dnes cítí tito mla
s ostatními pracujícími dí? Prokazují pasivní re
usilovat o splnění úkolů,
které vytýčí XV. sjezd zistenci a nepomáhání re
žimu? Domníváme se, že
KSČ” .

Předsevzetí do roku 1976

asat t*

v S éb

63 let sólista

strany. V tom totiž vidím záruku, že i má pro
dejna bude stále plná širokého sortimentu kvalit
ního zboží ke spokojenosti zákazníků/'
Mezí odpovědi dalších brigádníků, montérů, před
sedů JZD atd. jsou ovšem kvůli úplnosti přimí
chána i slova, jimiž vítá nový rok pracující inte
ligence, takže se nóžesae dozvědět, co má právě
na mysli jednatel Svazu českých spisovatelů Ivan
Skála:
" J í s # jako kulturní pracovník si upřímně přeji,
afcy nadcházejfcá rok a celé údobí další pětiletky
fšSaeslo. í d a la rozmach naší kultury a mnoho
nových vzrušujících uměleckých děl, která budou
pobava! rytmem našeho socialistického života a
B»leváraL pak především přeji nám všem i sám
sobě, aby se ve všech oblastech nadále dařilo
společné dílo našeho lidu podle generálního pro
jektu, který dá XV. sjezd strany, aby sílila naše
republika a krásněl náš život, aby se dařilo našim
přátelům a nedařilo nepřátelům míru a pokroku."
Jiná kulturní pracovnice, nositelka Řádu práce
Lída Plachá, členka činohry Národního divadla v
Praze, v anketě slibuje:
"Jestliže jsme v Národním divadle dobrovolně
odpracovali tisíce brigádnických hodin na různých
kulturních vystoupeních v jubilejním roce naší re
publiky, nezůstaneme pozadu ani v roce XV. sjezdu
KSČ a v letech šesté pětiletky. Osm desítek brigád
jsme na počest nejvyššího zasedání komunistů už
uskutečnili. Podstatná část nás čeká, a jistě ji
překročíme tak jako v minulosti. Dva kolektivy
mají titul brigáda socialistické práce a další o
jeho získání soutěží . . . . "

mají zcela jiné starosti.
P ři dopadení “ narušitele”
jim kyne. dovolenka, mož-,
nost navštívit rodinu, děv
če, které na ně doma če
ká. Kdo by kvůli takové
lákavé vidině rád neobě
toval život “ narušitele” ,
nebo alespoň mu nedal
okusit' stisk zubů věrného
Bojara,, který dokáže rvát lidské maso „ jak dokládá
Rudé právo - silou čtrnác
ti atmosfér?
Strážci na přechodu,
zdůrazňuje Rudé právo,
jsou vystaveni v největší
míře ideologické diverzi.
Jinými slovy: sem tam si
mohou přečíst nebo se do
zvědět věci, které se nor
mální občan nedoví. A
přesto se chovají zocele
né. R P poslouží histor
kou:
“ Za dráty se objevila
Němka a snažila se navá
zat hovor. Pak mu nabíze
la cigaretu.
Posunkem
rázně odmítl. Hodila mu
k nohám celý balíček. Na
bral ho zvolna na lopatu
a hodil prudce zpět. Po
tom se napřímil, sáhl do
kapsy pro bystrícu, zapá
lil a labužnicky vypouštěl
dým k těm drátům."
K labužnickému -vyfuko
vání domorodých bystric
musí být člověk opravdu
zocelen. Řeknete: jsou to
vybraní lidé, do ruky' jim
strčili flintu, co mají dě
lat? Zdá se však, že. ně
kteří z nich projevují po
zoruhodnou iniciativu i v
okamžicích, kdy by ji pro
jevovat nemuseli. Napří
klad Stanislav šmídovič,
klempíř z OSP v Litomě
řicích:
"Pozoroval stavební děl
níky, kteří pracovali na
silnici v obci Pomezí. Měl
hlídku v týlu. Pak si všiml,
jak se jeden člověk od
skupiny dělníků oddělil a
jde dál. Na neznámém ho
upoutalo, že žvýká suchý
chléb. Tohle by přece u
nás dělník nejedl, pomyslil
si. Tohle je habaďura a
ještě k tomu naivní. Za
stoupil mu cestu: "Dokla
dy, prosím." Neměl. Je z
Prahy a prý je na procház
ce. "Nu, tak pojďte!"
Procházka z Prahy do po
hraničního pásma, to je už
vůbec troufalé-tvrzení. Ně
kolikrát trestaný recidivi
sta se potom přiznal, že
chtěl utéct do Bavorska."
(Pokračování na str. 8)
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Americké hospodarstvo a požiadavky odborov v roku 1976

Očakáyaný vývoj
socialnei úrovně

• Vina, tragedie Jaroslava Hilberta, měla premiéru
Je to už zaběhaná tradícia, že denně noviny a odborné týždenníky prinášajú r.ých prostriedkov poplynu
v ND 12. května 1896 a jejímu úspěchu doaaia lesku
Hana Kvapdová, jež v ru nraia stěžejní uionu Miny. na začiatku roku úvahy o tom, čo možno očakávať v sociálne-ekonomickej až do odchodu májitel’a
bKoro současné s Kvapuovymi Ooiaky zaaai Hupert oblasti, aké sú perspektivy zaměstnanosti, zvyšovanie miezd a celkovéj so- na odpočinok, sú tiež oslov roce 19U2 Národnímu aivacuu novou hru Kansšteju.
bodené od daní.
V teto hře je hrdina představitelem stacní myšienny ciálnej úrovně. Aké sú teda sociálně perspektivy roku 1976? Ako v mnoho
Ale hlavná bitva o výiných,
aj
v
tejto
oblasti
sleduje
slobodný
svět
predovšetkým
vývoj
v
Amerike.
a sráží se s ponucKOu tradici. HuDert si přai, aoy
vpj
sociálnej úrovně sa pohru provedl tehdejší režiser ND Jaroslav Kvapu a
Samozřejmé, že to závisí v prvom radě od toho, ako bude pokračovat' ozdraaby v hlavní roli vystupovala jeho manželka Hana. vovací proces vo výrobě. A tak začneme tým, čo o ozdravovaní hospodářského v-edie pri rokovaní o nové
Kvapil, jenž provedl již jeho Bludičku a Vinu, žádal
kolektivně zmluvy.. Odha
na autorovi provedeni nějakých zkratek ve hře. A života hovoria povolaní odborníci.
duje sa, že nové kolektiv
Podl'a prognózy, uverejnenej vo významnom týždenníku United States and
tehdy se začala kolem 1 aikstejna zadrhovat vlákna
ně
zmluvy sa budu vzťazákulisního pietiva v uzel. Hilbert se zdráhal vyho World Report, bude v roku 1976 prírastok v priemyselnej výrobě asi o 12%,
věl přání Kvapnovu, Kuuard vojan odmítl přijmout pri1tom ceny vzrastú o 6%, perzonálne příjmy vzrastú o 10%, hodinová mzda hovať na 4,400.00.0 zaměst
úlohu “ psanou hrůznou češtinou '. Hana Kvapilova,
nancův, zatial’ čo v uplyjiž byla určena úloha kraiovnv Kunhuty, se_ rozne priemyselného robotníka sa zvýši priemerne z terajších $ 4.94 na 5 5.35. Za nulom roku sa vztahovali
mohla. Napsala autorovi přátelsky dopis, v němž jej městnanost' sa zvýši o 3% a nezaměstnanost' poklesne z terajších 8.7% na 7.1%.
len na 2,500.000 zamestžádala, aby provedení hry odložil do jejího uzdraveni.
PodTa názoru odborníkov univerzity v Chicagu vzrastie produkcia po odpo
nancov.
Hubert se vsak domníval, že manžele Kvapuovi jeho
čítaní inflácie o 7% a odborníci univerzity štátu Pensylvánie odhadli produkčný
Očakáva sa, že v nových
hru ignorují a na dopis vúoee neodpověděl. Místo to
/i%.
ho uveřejnil v Moderní revuí projev, jímž se urážlivě prírastok do odpočítaní inflácie len na 51
kolektívnych zmluvách sa
dotkl Hany Kvaphově a v témže časopisu otiskl člá
Taký rámec sa ukazuje o zaměstnanosti, podl’a doláre na hodinu. Ustano- zvýšia mzdy v priemere o
nek “ Ženství na Národním divadle” , kde napadl jak v hospodárstve a z toho ktorého by sa federálna venie federálneho zákona
10%, pri čom sa minister
režiséra Jaroslava Kvapila, tak i jeho manželku, he
rečku Hanu Kvapiiovou. tak děkoval básník za Mi vychádzajú americké od vláda musela postarat’ o podněcuje len odborý k no práce, profesor John Dunnu "nad niž neviděl dříve lepši” a tak vzniklo ne bory pri formulovaní svo- prácu každej osobě, ktorá ve j. akcii v tomto zmere. lop domnieva, že rokovapřátelství mezi bývalými velkými, přáteli. Premiéra jich cieTov a taktiky. Ich je ochotná za slušnú mzdu (Odbory, už vlastně před nia o zmluvy budú mať
smahy a roh Kunnuty hrála Marie Laudová. Drama požiadavky sa pohybujú v pracovat’ a prácu hTadá. ložili návrh, podTa ktorémierny priebeh s rozva
tik Jaroslav Hilbert se narodil 19. ledna 1871.
týchto oblastiach: za prvé,
V súvislosti s nástupom ho by mala byť zákonom hou na oboch stranách.
• V Piánici na Klatovsku se dochovala vzácná řezbářská práce Madona s dítětem od neznámého lido- mzdy musia zaistiť spra- nového mzdového vývoja zaručená mzda $ 3 alebo Ale je otázka, či sa očá- .
Falkštejna se konala 24. května 1903 v režii Josefa, vodlivý podiel zamestnan- třeba zaznamenat’ aj to, $ 3.50.)
kávanie ministra Dunlopa
vého řezbaře. Dílo pochází patrně z roku 1750 a do cov z národného důchodku že -1. januára vstúpilo v
Ďalšou sociálne-politic- splní, lebo členovia poradchovalo se v neporušeném stavu. Návštěvníci je mo a všade tam, kde mzdy platnost’ ustanovenie záko kou novinkou je zákonná
nej komisie pře mzdové
hou vidět' v rodném domku vynálezce Ing. Františka
Křižíka, kde je dnes zřízeno městské museum. Fr. z minulosti nepredstihli po na o zaistení minimálnej možnost’ , aby si každý za otázky predpovedajú, že
organizácie
Křižík, zakladatel a budovatel českého elektrotech stup inflácie, musí dójsť hodinovej mzdy, podTa městnanec, ktorý nemá vo odborové
nického průmyslu, světově proslulý vynálezce samo k radikálněj úpravě miezd. ktorého musia dostávat’ svojom zaměstnaní nijaké predložia také požiadavky,
činného regulátoru elektrického obloukového světel Za druhé: vládou naplá zamestanci v - domácno- dóchodkové zaistenie, vy že priemer mzdových priného zdroje, stavitel první elektrické pouliční dráhy
nované znižovanie neza stiach $ 2.20 na hodinu. tvořil svoj vlastný dčchod- rastkov bude až 15%. Do
v Praze a meziměstské elektrické dráhy Tábor — Be
chyně, zemřel dne 22. ledna 1941. Své stáří dožíval městnanosti a to na 7.9% Prakticky má toto ustano- kový plán. Móže si ho vy tohoto počtu nie sú zalá
u svého syna ve Stádlci, který se přiženil do zdej v roku 1976, 7.2% v r. venia len tú cenu, že vy- tvořit’ tak, že si uloží zo taní zaměstnanci verejnej
šího barokního zámečku a stal se patronem stádlec- 1977, 5.8% v r. 1978, po-, tvára novů klímu pre ďai- svojho mzdového příjmu správy jednotlivých štátov
ké fary, kde působil básník P. František Kašpar jako važujú odbory za naprosto šiu úpravu.minimálnejho- až $ 1.500 ročně. O tento
americkej únie a miest.
děkan." A tak dva starci sedávali v parku pod stale
něprijateTné. Prichádzajú dinóvej .mzdy, -Už dnes to obnos sa znižuje jeho da T í sa tiež budú dožadoval'
tým dubem a vzpomínali . . .
• Znali jsme ho jako hluboce lidského profesora do kongresu s návrhom tiž dostávajú zaměstnanci ňový základ a všetky úro podstatnej úpravy miezd a
Málka z filmu Vyšší princip, jako starostu Buzka z na vydanie nového zákona v domácnostiach aspoň 3 ky, ktoré z takto ušetre- (Pokračovanie na str. 6)
Městečka na dlani, jako K. H. Borovského ze stejno
jmenné hry. z divadelních inscenací jako doktora Galena v Bílé nemoci, dědečka Dubského v Našich fu val českou lidovou píseň a z jeho tvorby znárodněly vům evropské i americké hudební veřejnosti. Po
riantech, Aragona ve Zdravém nemocném. Jeho první zejména písně: Co tě skřivánku ze sna budí, U převratu vedl rok brněnskou operu, později byl sbor
filmová postava — Josef H. v Babičce z roku 1921 — panského dvora a Kde můj je kraj.
mistrem pražského Hlaholu a konečně profesorem
byla pro něho osudná pro setkání s. životní partner • 25. ledna 1901 se narodila ve Valaskej Belej slo pražské konservatoře. Na konec sezóny 1930 přichází
kou M. Ortovou-Smoiíkovou, jež tehdy hrála roli venská spisovatelka Růžena Gauberová, rozená do pražského rozhlasu jako šéf hudebního progra
“ mladé babičky". František Smolík, člen ND v Pra Hirschová, jež je známa v soudobé slovenské litera mu. Brzy po osvobození republiky v roce 1945 odchá
ze od roku 1934. se narodil 23. ledna 1891.
tuře hlavně svými pracemi pro děti (červená maš- zí Jirák, manžel operní pěvkyně Marty Krásové, na
• V červenci 1910 vydal spisovatel Jiří Karásek ze lička).
Rooseveltovu universitu do Chicaga. K. B. Jirák je
Lvovic na svou obhajobu brožurku Anonymní dopisy • 25. ledna 1836 se narodil v Sobotce František Věnce- autorem opery žena a bůh, několika symfonií, z
čili Aféra pěti spisovatelů, jíž předcházelo “ zasláno” slav Jeřábek, český dramatik, z jehož mnohotvárného nichž pátou, napsanou již v USA, získal druhou cenu
uveřejněné 25. ledna. 1910 v Času, kde hrozil tím, že díla zaujaly zvláště veselohry Cesty veřejného mínění, v soutěži pro festival-v Edinburghu ve Skotsku. K.
bude stíhat soudně osoby šířící o něm utrhačné zprá Zde je žebrota zapovězena a drama Služebník svého B. Jirák se stal svou symfonickou, komorní a písňo
vy. Ke konci roku 1909 totiž pět čelných spisovatelů pána.
vou tvorbou významným zástupcem moderního hu
(F. X. Šalda, F. X. Svoboda, Antonín Sova, Jaroslav • V .Bablerově mnohostranné literární činnosti zaují debního konstruLti vismu.
Kvapil, Karel Mašek) dostávalo spoustu anonymních má přední místo rozsáhlá práce překladatelská, tě • 30. 1. 1891 se narodil český herec Gustav Hilmar
dopisů. Několik týdnů trvalo pátrání po pachateli, žící z jeho znalosti mnoha evropských jazyků. Otto (vl. jm: G. Černý). Působil na různých scénách, od
který vymazával původní text lístků a dopisů a místo František Babler, knihovník Obchodní a živnostenské roku 1925 byl členem divadla- na Vinohradech, pozdě
něho psal hanlivé a nechutné poznámky. Konečně komory v Olomouci, který nyní žije a pracuje na ji Městských divadel pražských.
byl z porušováni listovního tajemství a jeho zneuží sv. Kopečku u Olomouce, se narodil 26. 1. 1901.
• Alexandr Dumas syn jevištně dosud žije — je
vání k literárním intrikám důvodně obviněn spiso • Hledíme-li dnes k portálu tehdejšího Nosticova diným dílem: Dámou s kaméliemi, k níž dala podnět
vatel a poštovní úředník Jiří Karásek ze Lvovic. divadla, snažíme se představit si je ve středu 17. led Alphonsie Plessis, jejíž jméno změnil pařížský poNa první pověsti o této aféře reagoval v Lumíru na 1787 večer. Vidíme davy Pražanů hrnout se k losvěf na Marie Duplessis a konečně Dumas ml.-na
Viktor Dyk povídkou Vedlejší možnost Fridolína Ko jeho branám. — pěšky i v kočárech. Na programu Marguerittu- Gautiérovou a dal jí přezdívku “ Dáma
courka. Ač Karáska hájil sám ministr pošt dr. Albín byla Figarova svatba, ale .hlavně — představení se s kamejiemi” . K nám se tato hra dostala teprve po
Bráf, byl dán viník na nátlak svých představených účastnil sám skladatel W. A. Mozart. Naposled hostí jednadvaceti létech po jejím uvedení na francouzské
do výslužby, přestože žalující spisovatelé se stavěli Praha Mozarta v září 1791. 2. září dirigoval Dona scéně — za divadelního vladaření J. J. Kolára a zá
proti tomu, aby byl poškozen existenčně. Spisovatel Giovaniho a 6. září došlo pak v Nosticově divadle k sluhou Julie šamberkové, která si dílo zvolila ke své
Jiří Karásek ze Lvovic, který zanechal národu kro provedení jeho korunovační opery La clemenza di benefici 13. května 1873 v Novoměstském divadle.
mě svého básnického díla 1 velké sbírky grafiky, Tito, kterou si u Mozarta objednali čeští stavové. J. J. Kolár, vynikající herec, spisovatel a dramatik,
se narodil 24. ledna 1871.
Pro Pražany zkomponoval Mozart Dona Giovanniho, napsal slavnostní scénu “ Věštba Libušina” ke dni
• 24. ledna 1806 se narodil v Kamenici nad Lipoi jehož premiéra se konala 29. 10. 1787, pro Prahu pak položení' základního kamene Národního- divadla r.
buditelský básník a spisovatel, katolický kněz Fran třívětou symfonii D-dur, zvanou Pražská.- Wolfgang 1868, v níž hrál roli praotce Čecha a k níž složil
tišek Jaroslav Vacek Kamenický. Působil jako zá Amadeus Mozart, miláček obrozenecké Prahy, se. na jako úvodní svou Slavnostní předehru C-dur Bedřich
Smetana. Josef Jiří Kolár, jehož manželkou byla vý
mecký kaplan v Březnici, sezdal ve Strakonicícl rodil 27. ledna 1756' v Salzburku.
spisovatele Fr. L. Čelakovského. s dcerou kupce Vend • 28. ledna 1891 se v Praze narodil hudební sklada znamná česká herečka Anna Manetínská; zemřel 31.
ta Márinkou, ve svých prostých verších nápodobo tel K. B.' Jirák, jenž patří dnes k hejznámějším zje ledna 1896.
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Úvaha o Americe (II)

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

V osmnáctém století psal baron Montesquieu, francouzský filosof a státník, v jednom ze svých pojed
náních, že jen malé státy jsou vhodný pro demokracii. Zajisté měl na mysli sousední Švýcarsko. Myslil mo
derně, pokud to bylo možno uprostřed osmnáctého století, ale velikost Francie mu působila rozpaky.
Mohl se tehdy domnívat, že Francie je veliká, tedy podle jeho these nikoli vhodná pro demokracii.
Spojené státy severoamerické se prostírají přes nesmírné plochy od jednoho světového oceánu k druhému, přesto je to demokratický stát, jediná demokra tická velmoc ze tří opravdových dnes velmocí. Je
známo, jak Rusko a Čína přemáhají svou rozsáhlost: diktaturou. A na rozdíl od všech evropských států
nemá Amerika tu tradici silné ústřední vlády, již po sobě zanechaly monarchie. Složila se na ohromném
prostranství z malých autonomních společenství a osad, autonomie byla nejdříve, stát potom. Nikdy se
příliš nesnažila to jinak upravit, autonomie, fedeřa lismus patří k jejímu pojetí svobody. Tu mohou vzni
kat problémy, jež jiné, centralizovanější státy v té síle nemají.
Mezi specielní problémy
Ameriky zařaďme také je
jí hmotný úspěch. Ne, ne
snažíme se vymyslit para
dox. Už ve spisech ze
sedmnáctého a osmnácté
ho století se vyskytují po
známky, že hojnost a ne
spokojenost přicházejí tak
často spolu jedněmi dveř
mi, že “ každý sedlák to
v í” . Z tohoto starého svě
dectví můžeme vyvodit, že
přes svou podivnost je to
jev v historii zakořeněný.
Hmotný úspěch Ameriky
zakládá se ovšem také na
tom, že její území nebylo
'zpustošeno ani první, ani
druhou světovou válkou.
Ale vedle této přízně osu
du bylo i přičinění, jež ne
postrádalo politickou filo
sofii. Na konferencích se
státy Jižní Ameriky vyklá
dali vždy zástupci Spoje
ných států severoameric
kých, že svoboda není jen
následováníhodný politický
cíl, nýbrž také nejspolehli
vější nástroj, hospodářské
ho rozvoje a sociální spra• vedlnosti, že otvírá zdroje
země i lidské mysli.
Dílo svobodné americké
vědy ve svobodném ame
rickém prostředí .vskutku
nedává příležitost kritisovat, že Američané jen

r.

řečnili. Nikdo to neví lépe
než sověty. Opakovaně vy
hlašovaly soutěž s Ameri
kou ve všech oborech a
zase ji odvolávalý. Nesvo
bodná věda opakovaně zů
stávala za vědou svobod
nou.
V letech šedesátých, kte
rá tím i jiným, ne tak
dobrým budou památná,
uskutečnila se nejvyšší
prosperita. Ameriky. Vy
spělá výroba chrlila vý
robky, mzdy rychle, někdy
skokem stoupaly,-zdálo se,
že roh hojnosti sem se na
klonil a že stát má pro
středky na všechno. Po
vzbuzen tím, navrhl jeden
z kandidátů na presidentství, aby americký stát
daroval dva tisíce každé
mu svému občanovi, také
nemluvněti. Tak pevně,
zdálo se, Amerika vězí v
blahobytu. Luxus připadal
tak blízký,
že stačí po
něm sáhnout. Vláda byla
sebevědomá,
vyhlásila
ušlechtilý program “ Vel
ké společnosti” , který sli
boval, že všechny potřeby
člověka, hmotné, politické
i duchovní, budou ukojeny.
Nejvyšší možná míra svo
body byla přiznána jedin
cům, sebevyjadřování je 
dince slovem nebo činem

se rozmohlo jako princip,
nad nějž není.
Spisy
sedmnáctého a
osmnáctého století měly
pravdu, jakýsi do historie
vbudovaný mechanismus i
tentokrát způsobil, že s
hojností přišla značná ne
spokojenost
určitých
vrstev, nebo, můžeme ří*
ci mírněji, dostavila se
bujnost těch, kdo pocítili,
že- se už nemusí starat o
věci základní. Právo na
luxus i zábavu oposice by
lo ohnivě žádáno a vybojo
váno. : Opět jednou cituje
me výrok, který se zdá
opodstatněný: “ Ještě žád
ný dobrý čin nezůstal ne
potrestán.” Když Amerika!
dala nejvyšší možnou míru
občanské svobody, někteří
se osmělili a žádali právo
na bezuzdnost. Zprávy o
jejich
výkonech,
které
často nebyly více než šprý
my. se šířily po světě.
Nechť se nikdo neklame
o tom, co je Amerika:
štít demokracie a svobody..
Zprávy o tom, co se v ní
děje, mají být sledovány
se zatajeným dechem tě
mi, kdo chtějí zůstat svo
bodni. Kdo si to neuvědo
muje, neví, v čem žije.
Někdy však se objevuje ja
kýsi škodolibý prótiameri-

kanismus. žádáme dovole
ní, aby se nám nevděčnost
v životě- veřejném stejně
protivila .jako se protiví v
životě soukromém. Dva
krát v tomtp století se
Amerika
vypravila
do
Evropy, aby zachránila
svobodu. A dnes: jestliže
ne Amerika, která jiná sí
la? Ze všech nevděčností
nejhorší je ta, která je
politicky slepá.
Jsou stížnosti na to. že
se svět amerikanisuje. Ji
stě se. v něčem amerika
nisuje. nejen dobrovolně,
nýbrž í s touhou. Lidé by
se neamerikanísovali. kdy
by doma našli řešení ně
kterých věcí. Americké
vynálezy ulehčují praktic
ký život a širokým vrst
vám dávají přístup k to
mu, co dosud bylo výsa
dou bohatých. Uveďme
jen, jak americké přístro
je ulehčují ženám staro
bylé otroctví kuchyně. Ne
lze rozumně očekávat, že
by lidé ve jménu tradice
lpěli na větší námaze a
nepohodlí než je nezbyt
no.
Upřímní Angličané a
Francouzi, neváhají před
tou diagnosou, že největší
část protiamerikanismu v
(Pokračování na str. 6)
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i Bál se postavit, aby nebyl posazen. .
★
. Prostředky prostředních bývají nízké.
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! ★
Slavným se člověk stává, populárním — dělá.

I
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★
■
i1
Kníhá mu byla spíše milenkou. Potěšil se s r i ( 1
— a usnul.
.*
* ★
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Nejhůře se překračují ty hranice, které jsme si, *
'sami vytvořili.
•
1

1
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i

Nemusím být vždy pro. když- nejsemproti.

1 ★
i Nejčastěji bychtěli dělat
iprvní průvan.

{1
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'i
vítr ti.které vezme (
(
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,

Rámec bynikdy neměl být plotem.

1

,

★
I(
Ukaž. že máš srdce a hned tě začnou dřít z(
xůže.
(

i

★
Těžko, přeskakovat, co nám leží v hlavě.

'

''
i

★
i1
Chodím raději tam. kam mne sami pozvou neži
tam. kam mne nemohou nepozvat.
•
(
i1
1 Pořádně probudit by se měli také ti, kterým se|
pořád něco nezdá.
■
(
1 ★
|1
Někdozůstane radním i v parlamentě.
(1
★
(1
Jenommálokdy je přiznáváno více než to, co už( 1
se stejně nedá zapřít.
('
1

★

,1

Také myšlenky, které se stálejen kříží smyšlen-( 1
'-sami příbuznými — degenerují.
(1
1 ★
'
i1
1 Někdy se člověk nechá něčím unést — -a může! [
'jít plavat.
:
-i
1 ★
I Snažil se růst tak, aby nikde nevrhal stín.

'(i
i

! ★
\
I Nejvíc neslýchané bývá hlavně to, cosi nám,'
jzatím nikde •nedovolil říct. .
,'
I ★
! Někdy nepřijde ani ten, koho jsmenečekali.

,
(

, ★
',
, Už oslí uši se těžko utajují, natož oslíhlava. (

^
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Milan Růžička
) Na obraz se dívej zpovzdálí — na jeho cenu
(zblízka.

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

U Z E N Á Ř S T V Í __

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALIGOODS Pty. Ltd.
3 26 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

1

Hektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vdě.), zastávka č. 36

1

číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

l *
! Jeho názory hrozily předčasným pensionováním.,
★
|
člověk ,je tvor chybující —ale neměl by být po
řád stejně chybující. .
'
r *
.
Nejdokonaleji zná různá nařízení neochota.

i

1 ★
(
1 Ti, kteří tvrdívají, že už jim na ničem nesejde
— dávnosešlin
\
*, ★
«
1 Chtěl seobrátit do svého nitra — a pa*S de\
'prázdna.
'
l

1

★
Kdo' Se- bojí si stěžovat, ten a ť saiaiatíL

1 *
) Dalo ss o něm říct. že dcátazai
Ihnhnťi

j
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Úvaha o Americe
(Pokračování se

str. 5)

jejich zemích je případ
prosté závisti a podráždě
nosti nad vlastním ústu
pem ze slávy. Amerika,
ne Anglie, je nyní finanč
ním centrem světa. V dip
lomacii Amerika zasedla
na to místo, jež Anglie a
Francie mívaly. Buďme
tedy protiameričtí.
. Ti, jimž je vytýkán protiamerikanismus,
někdy

odpovídají: co chcete od
nás? kdo více a hruběji
kritisuje
Ameriku
než
Američani sami? proč by
chom vás měli milovat ví
ce než vy sami sebe mi
lujete?
Abychom . se
zbavili
vlastní námahy, často jen
citujeme, jestliže nalézá
me, že někdo už vyjádřil
naše myšlenky. Anglický
básník Stephen Spender
byl kdysi jeden z nejvý

PEČEM E PO NAŠEM
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY - BABOVXY
* MAKOVÉ .ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČ
Vždy v patek a v sobotu: MÁSLOVÉ RO H Lf
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CKL
CONWAYS
CAKES,
maj. B. A E. Dvořáčkovi,
cukrárna a pekárna.
192 Commercial Rd., Prahraa. Yic.
( naproti tržnici). Tel. 512415
v y -------- m

I
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálií
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádáni

;J. KINDA & CO. PTY. LTO.
1

cr. Jonas & Victr-ia Sts., Richmond, Vic.
^ziefon: 42-4782
nebo: 104 WTlers Rd., Nfh. Altona, Vic. 314-43
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

znamnějších členů komu
nistické falangy v Anglii,
ale nyní napsal:
' ‘Američané mají mézi
sebou nejprotiameričtější
lidi na světě. Svět je jimi
zaplaven. Jsou tak patriotiětí, že útočí na všechno
ve své vlastní zemi. Ame
ričan je hygienický, proto
oni uctívají špínu. Ameri
čan chce mít úspěch, tak
oni tedy hledají nezdar.
Američan ’ chce být úcty
hodný, tak oni jsou oplzlí
a vedou okázale nevázaný
sexuělní život. Oni vyzná
vají. že svrchovaný cíl v
životě je štěstí, a tak si
berou právo ničit manžel
ství a děti a vlastní zdra
ví a rozum, jen aby své
štěstí nalezli.”
Snadno cestují po světě
- v Holandsku, Dánsku.
Indii a jinde popouzejí
proti Americe. Věří. že
tím dokazují svou vlastní
výíeccost. Řeč v jejich
ústech ztratila všechnu
disciplinu, rojí se nej
extrémnější výroky . 1 Jak
snadno jim splyne s jazy
ka: "Rodina je fašismus,
vniversity nemohou být
reformovány, musí být
cs&štěoy nebo zavřeny. '
Od toho. kdo je tak neiozraccný. že touží být jimi
považován za inteligentní-

ho, vyžadují nesporné pro
jevy vzteku.
Nepochybovali jsme; že
tyto tlupy se jednou zprot ví. V americkém prostien; to bývá jectina medicí
na. Amerika se nevyvinu
la k tomu, aby prosté zákázovala , vrozený ji libe
ralismus ne vždy madno
nalézá princip, podle ně
hož by se bránila.
Do jisté míry je totc vše
jedeu z těch tressů. jimiž
bývají stihány dobré činy.
1 1 Ikým rozhodnutím roz
šířila Amerika vyšší vzdě
láni do nejširších vrstev a
musí počítat i s rolí, jíž
bude hrát polovzdélanost.
Je čínské ’ přísloví: "Kdo
ví všechno, je blažen. Kdo
neví nic, tomu může být
•pomoženo. Kdo ví napůl,
zničí nebe i zemi ”
Američané nezvykli to
mu - jak Evropané zvykli
-, že věci stojí po staletí
na svém'místě. Když byia
Amerika
osidlovaná,
všechno musilo být teprve
vytvořeno. To není injek
ce konservativismu do žil
spoVěňosti. Žádná bná le 
me není tak přístupná no
vým ideím, někdy snad
ták bezbranná, proti nim.
Amerika zůstává laborato
ři světa - s občasným; risiky laboratoře.

OČAKÁVANÝ VÝVOJ SOCIÁLNEJ ÚROVNĚ

.Poiračovanie zo str. 4) byť přípustná len u tých
ostaínýcb pracovných pod- osob, čo sa po prvý raz
uchádzajú o prácu, alebo
mier.os.
u tých, čo sa sťahujú z
Vraťm e sa ešte k ná
jednoho miesta krajiny na
u první pozlacovaěské firmy v Austrálii
vrhu amerických odborov
druhé a podobné. Kongres
na zákonné opatřeme o zamá uzákonit’ , že vládny
istení plnej zaměstnanosti.
plán na postupné odbúraNa poslednom kongrese v
nie nezaměstnanosti do r.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
San Františku bol zvole
1980 je neprijatel’ný a
Telefon: 37-3109
ný výbor na čele s predsekongres
má navrhnut’ vlá
nebo: 42 Howard Sf., North Melbourne
dom Zvázu zamesfcnancov
dě opatrenia, aby sa za
v ocielarstve Abelom. kte
Telefon: 329-8038
čala nezaměstnanost hněď
rý předložil 5. deeembra
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
cdbúravať až na 3% pra
vypracovaný
návrh
před
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
covných sil. Kongres má
sedovi odborov Meanymu.
výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v r4rm
požadovat’ od prezidenta
Zásady návrhu sú tieto:
dle Vašeho, výběru.
pravidelné ročné správy o
Zákon má uložit’ vládě,
tom. aké opatrenia na zaaby sa postarala o zaméstistenie zamestnania při
nanie každej osobě, která
514 Riversdale Rd., Camberwell
pravuje a kongres má vy
je ochotná pracovat’ za
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
tvořit výbor, ktorý má na
slušnú mzdu a prácu hřa
Krajanům poskytneme 15% slevu
to dozerať. V případe, že
da. Nezaměstnanost’ má
by sákromý sektor nebol
v stave takto riešiť za
A / v / W i/ \ A r \ n A ÍW W W W W W W W W (^ \ / W V V W V '< A W W V V W W V V V V v ' l
městnanost’ . má sa vláda
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
< postarat o vytvoreníe no
vých pracovných príležito:
stí prostredníctvom rozsiahlych veřejných práč.
Niet pochýb. že v tomto
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 ]
volebnom roku budú odbo
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189’ ! ry tlačit’ na vydáme ta
kého zákona.
A
Jkj. A A « « x a
a
* * jt a a t A
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J. KOŠŇAR PTY. LTD.
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. Provádíme veškeré práce optické
přesně, .rychle a za levné ceny

E
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Hamptou St., 5

Hampton,"Vic.

, Telefon 598-6756

i Optica! Service
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Náboženská renezancia
v Amerike
Amerika přežívá v tomto desaťročí akúsi nábožen
ská renezanciu. Ako sa to. prějavuje? Gallupov ústav
pre výskům verejnej mienky ■pri slávnej Princeton
univerzitě sa minulého roku sústredil na prieskum
takzvanej religiozity v Spojených štátoch. Jeho výsledok sa očakával s tým vaěším . záujmom, kedže
v predchádzajúcom šiestom desaťročí překonala Ame
rika určitá náboženská krízu. najma brízu cirkevnú.
Dospievajúca mládež totiž kritizovala náboženská organizáciu, vytýkala historickým cirkvám, že sú ne
důsledné vo svojom náboženskom živote, že sa v
praxi príliš\ nepridržiavajú křesťanského učenía. Mlá
dež si zakladala vlastně náboženské organizácie, v
ktorých sa chcela přiblížit’ viac křesťanskému vyznaniu, ako to viděla medzi členmi ustálených hi
storických církví. Najznámejšia z týchto mládežnic
kých organizácií bola organizácia Ježišovho hnutía
známa aj pod menom Ježišove děti.
Ale už na sklonku šiesteho desaťročia začal obrat.
Dospělá mládež najma na univerzitách akosi vystrieziivela zo svojho náboženského rojčenia a začala ša
vracet’ do lona ustálených historických církví. Aký
je toho dósledok dnes?
Gallupov ústav prešetril túto vec takto! výše 12.000
občanov v. 300 miestaeh roztrúsených po různých oblastiach Ameriky předložil vo vybraných osem týždňoeh
základné otázky o ich sklonoch k religiozitě. Snažil
sa o to, aby tých 300 miest, v ktorých prieskum vy
konal a tých 8 týždňov, ktoré si vybral, představo
vali určitý priemer prejavov náboženského spoločenského života, aby zachytil prejavy náboženského ži
vota. na 'juhu, na západe, na severe a na středozá
pade, pretože sa religiozita podl’a skúseností v tých
to, oblastiach prejavuje rozdielne. Například:’ najvyššia — posudzujúc podTa účasti na cirkevných -boho
službách — je na středozápade a najnižšia na západe.
Intenzita náboženského života sa mění tiež podl’a
ročného obdobia a preto ju sledoval Gallupov ústav
po osem týždňov v různých ročných obdobiaeh.
Výsledok’ tohoto výskumu je zaujímaný. Asi 40%
veriácich vo všetkých denomináciach sa poměrně
pravidelné zúčastní nedeťných bohoslužieb. U rímskokatolíkov je to až 54%. P ri-tom jepotešujúca
najma tá okolnost’, že dospělá mládež v podstatě ne
zaostává v tomto prejave religiozity za staršími. A
toto percento účasti na nedetných bohoslužbách sa
udržuje už od roku 1971. Zaujímavé pri tom je aj
to, že sa dospělá m'ádež aktivně zúčastní okrem nedeťných bohoslužieb aj iných' prejavov religiozity,
například navštěvuje modlitebné krúžky. biblické krúžky. a iné duchovné zhromaždenia.
Podi’a zisterlia Gallupovho ústavu praktikuje túto,
časť religiozity, teda účast’ na spoločných modlit
bách a v biblických krúžkoch. asi 2 0 %-' veriácich a
medzi aospievajúcou mládežou to bolo vláni 18%.
Na základnu otázku o registrácii v- niektorej církvi
odpovedalo 71% respondentov kladné. Pri tom tak
zvané iiberálne církvi -na členstve neustále strácaju, zatial’ čo církvi konzervativně a církvi s rozsiahlou činnostou evanjelizačnou na členstve. získavajú.
Je to v súlade s trendom aj medzi mladým pokole
ním, ktoré sa zase 'vracia k htadaniu duchovných
mravných hodnot. Táto náboženská obroda sa zreteťne prejavuje medzi študentami na školách všet
kých stupňov, od vyšších základných škol až po uni
verzity.
Skrátka možno povedať, že v tomto desaťročí vzrásta’ úcta k historickým cirkvám a tradičným křesťan
ským hodnotám .aj medzi mládežou a to preto, že
vzrastá záujem o náboženský život a duchovné hod
noty. Súčasnú renezanciu náboženského života vyvo
lala predovšetkým dospělá mládež..
- M. K.
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Alexandr Solženicyn: Lenin v Curychu (YMCA PRESS, Paříž, 1975)

Obraz Leninovy duše
Už ze "Souostroví Gulagu" bylo patrno, ve Solženicyn považuje Lenina za
morálního otce sovětských pracovních táborů a nelidských podmínek, v nichž
odpůrci — byť i jen zdánliví— sovětského režimu museli žít a umírat. Není
tedy divu, že se v nové knize zabývá přímo "konstruktérem bolševické revo
luce". Použil k ní dvaadvacáfé kapitoly že "Srpna 1914", kterou z tohoto histo
rického románu vypustil, a dvou kapitol z dalších'dvou "uzlů", jak nazývá své
záběry z ruské historie, které plánuje.
Solženicyn vidí ovšem Lenina úplně jinak, než jak ho líčí oficiální sovětští
výrobci dějin. Lenin za svého exilu ve Švýcarsku nevysedával pouze v curyšských knihovnách a nespisoval teorii komunismu, který by lidstvo definitivně
osvobodil od veškerého útlaku; rval se také se svými odpůrci v hnutí a v i.
internacionále, pomlouval je, a pokud se mu znelíbili a pokud k tomu měl mož
nosti, vyřazoval je, což se od té doby stalo nechvalným zvykem jeho následov
níků. Pro Solženicyna není Lenin bystrým teoretikem, ani mazaným taktikem
nebo revolučním démonem s mongolskou tváří. Kreslí ho jako vypínavého do
mýšlivce, který nemá ani nejrtienší dávku lidského vztahu k okolí a k lidem,
mezi nimiž žije. Je to — podle Solženicyna — zaháleč, přesvědčený o své
genialitě, bezmocný intelektuál, který se dává vydržovat ze stranické pokladny,
píše pamflety a téže a zúčastní se ^vášnivě půtek mezi ruskými emigranty, ne
schopný revolucionář, který zůstane roku 1905 za hranicemi a únorové události
roku 1917 v Rusku prostě nechápe., Solženicynovi nejde o historická fakta —
š těmi je mnohdy na štíru a raději spekuluje —, chce vyhmátnout Leninův cha, rakter, charakter lidsky malého, slabošského revolucionáře.
Pro toto své tvrzení
snáší Solženicyn ovšem
dost důkazů a dokládá je
citáty přímo z Leninových
děl. Hned na počátku své
ho pobytu ve Švýcarsku,
kam přijel 1914 s ženou
a tchyní, podal světu pád
ný důkaz své věrolomnosti. První světová válka
ho zastihla v Haliči a ra
kouské úřady ho jako Ru
sá konfinovaly. Z vězení
mu pomohli vlivní rakouští
sociální demokrati, kteří
mu umožnili odjezd do Cu
rychu; přesvědčili vládní
místa, že by Lenin svými
intrikami mohl RakouskuUhersku prokázat “ velké
služby” . Lenin však ne
měl vděčnost ve svém
slovníku a jakmile se octl
v curyšském bezpečí, na-

padl své přímluvce a od
měnil se jim rozvracením
II. Internacionály, kterou
tehdy vedli právě rakouští
sociální demokrati Adler a
Kautský.
Zdá se, že Lenin měl
lidštější vztah pouze ke
své milence Inesse Armandové. Jejích milostný po
měr začal roku 1909 v P a 
říži
a
skončil
smrtí
Armandové 1920 v Mosk
vě. Lenin ji asi doopravdy
miloval, což nelze říci o
jiných ženách v jeho ži
votě. Ale i tuto “ opravdo
vou lásku” nasazoval k
bojovým úkolům, hlavně k
rozdmýchávání rozkolů v
socialistickém hnutí. Je
nom za prostředky, posvě
cené
cílem.
považoval
ostatní své přívržence.

mí moc nevěřil. Penízejsou jaksi hmatatelnější,
i pro revolucionáře. Válku považoval za dar
prozřetelnosti- a hlásal, že
je ji nutno přeměnit ve
válku občanskou. ‘ ‘V kaž
dé zemi vyvolat nenávist
proti vlastní vládě, jedině
taková práče je socialistic
ká . . . V tom spočívá celá
hanba pacifismu, ž e ' sní o
míru bez socialistické re
voluce.”
I ve Švýcarsku pilně
agituje proti vládě, která
mu poskytla útulek. Ale
nenachází tu žírnou půdu,

ské - vesnici ■Zimmerwaldu
zneškodnit demokratickou
většinou. Tu poprvé však
Lenin použil své taktiky:
pohrozil, že z konference
odejde, protože “ většina
je vždycky hloupá, jednat
musí odhodlaná menšina
a pak se stane většinou” .
Taktice rozkólnictví se Le

V době, kdy mi soudruh Jurzena, naznačoval, že
kolem Pastrňáka se 'cosi nebezpečně, hýbe, ležel sou
druh Gozco právě v posteli, těžce se mu dýchalo,
Ota Filip
jelikož utrpěl velký nezdar, a hanbu. Pražská Slavie
Do nejdelikátnějších záležitostí s přestupy prvoli
nám totiž v Olomouci pod nosem vyfoukla vynikají
gových hráčů jsme Pastrňáka nepřipustili. To měl
cího brankáře.
. .
na starosti soudruh Herbert Gozco. Chytl prach na
— Lojzku, dýchal soudruh Gozco těžce, udělal jsem
plíce, byl předčasně penzionován, času měl dost. tak
jezdil každou neděli na venkov oklepnout perspektiv všechno, co bylo v mých silách! Třikrát jsem byl v
ní hráče. Zdravý venkovský vzduch dělal Gozcovi Olomouci, dvakrát, když hráli .venku. Jirka byl pro
dobře na plíce; když objevil mládence, který se mu nás ten pravý 'gólman, kterého potřebujeme;. všechno
zamlouval, tak se opatrně poptal z jaké je rodiny, bylo na nejlepší cestě. Nabídl jsem Jirkovi tři tisíce
jak.je na tom s penězi, kde pracuje, a teprve když pro začátek. Souhlasil. Potom z něho ale .vylezlo, že
měl všechny potřebné informace pohromadě, roz se. bude ženit, tak jsem mu slíbil i byt. Spořádaná
hodil první síť. Samozřejmě, že výbor Rudé hvězdy domácnost je pro fotbalistu první předpoklad, dobré
nic nevěděl, do ničeho se nenamočil, a když se při ho výkonu na hřišti, to je zázemí! Mládenec nám ne
hodil malér, tak to všechno vzal Gozco na sebe a musí shánět ženské po městě, psychicky to vyčer
my jsme prohlásili, že o soukromé iniciativě důchod pává a dobrý gólman musí mít u nás nervy v po
ce Herberta Gozco nic nevíme. Soudruh Gozčo nám řádku. Tohle jsem mu, Lojzku, na rovinu řekl. A
tedy v tichosti přestup připravil, a když už bylo když jsem jel do Olomouce naposledy, už se smlou
všechno dohodnuto, důchodce Gozco ustoupil do po vou a s dekretem na byt v kapse, tak mi Jirka řekl,
zadí a začali jsme jednat my. V takových delikát že z přestupu nic nebude, jelikož se už oženil. A
ních záležitostech bylo na soudruha Gozca spolehnu představ si, Lojzku, že si vzal ženskou z Prahy!
tí. Byl skromný, tichý a nenápadný; nikdy nepoža Taková fuchtle je to, pořád se mi kolem Jirky mo
doval, abychom vyzvedávali jeho čuch na perspektiv tala. Kdepak, váženej pane, povídala mi ta hrozná
ní hráče. Když se mu třeba nějaký mládenec ne ženská, Jiříček se teď bude stěhovat hezky do Prahy.
vyvedl, tak nám soudruh Gozco onemocněl a celý Byteček máme jako klícku! Lojzku, tohle mě sebra
výbor musel naklusat k jeho posteli a chlácholit lo. Nedal jsem si pokoj a šel. po věci. A víš, co jsem
jej, že tohle se přece někdy stane, člověk' koupí ne zjistil? Ten zatracený Vondráčka, lanař pražské Sla
vyzrálého mládenečka, a za dva měsíce se ukáže, vie, našel Jirkovi nevěstu z ' Prahy, přivezl ženskou
že mu peníze popletly hlavu a dá se na pití nebo na do Olomouce, pozval je oba na báječný víkend, sa
mozřejmě že všechno platil, krmil je a- napájel, ale
holky.

KATASTROFA V OSTRAVĚ

_ BĚLA VERNEROVÁ
Ve větru klepe mi okenice
nemám prý čeho se bát
*

Rám je jak zlatá brána
jen vejdi dítě do modré průrvy
*
nemáš už čeho se bát
Nad střechou satan zanaříká
*

A náhle louka bělounkých oveček
ta dávná, konečně nekonečná
*
Pro lásku boží
budeš tam se mnou
*

pro lásku ůdivnou
budu tam
*

budu Ach sama
sama tam budu stát.

Ve tteré by se bolševic
nin přiučil -od Píechanokým myšlenkám dařilo,
va, který ho ovšem pova
švýcarské dělnické hnutí žoval za směšného oportubylo - a dosud je - v pod nistu, ochotného ke smíru
statě křesťanské.
Malý s každým.
příklad, který se zdá Sol
Podruhé se mu však roženicynovi typickým: Cu- zeštvát socialisty nepoda
ryšská žehlířka, tedy pro- řilo. Švýcarský dělnický,
letářka, u které Uljanovi vůdce Grimm jednoduše
bydleli, ruské podnájem odvolal socialistický kong

“ Všechny muže a ženy” ,
píše Solženicyn, “ s nimiž
se Lenin kdy setkal, posu
zoval jedině z hlediska
“ věci” , podle jejich vzta
hu k revoluci a prospěšno
sti jeho revolučním cílům. níky vyhnala, když zjisti
Všechny - i své, vždycky la, že to, nejsou křesťané.
jen dočasné, nejbližší spo Prohlédli ho i švýcarští so
lupracovníky. Právě tak' ciálně demokratičtí vůdci
přirozené - bylo je odstra Grimm a Greulich- a po
nit, zapomenout, odsoudit, kusili se ho na první me
zatratit.”
Tak nepohrdl zinárodní schůzce socialinapříklad finanční podpo .stů v září 1915 ve švýcar
rou ruských milionářů, ja
ko byli třebas Mamontov,
Konovalov nebo Morozov.
Peníze byly pro Lenina
vůbec “ ruce a nohy stra
ny, bez peněz je strana
pouhopouhé kecání” . Na
podporu širokých vrstev
příliš nespoléhal, na soli
daritu, proletářů všech ze

Ve slunci

res, který se měl konat v
lednu 1917, protože vytu;šil Leninovy záměry. Zprá va o únorové revoluci 1917
v Rusku Lenina překvapi
la. Nedovedl si představit,
že by byl převrat možný
bez něho a bez bolševiků.
Brzo se však vzpamato
val a už 14. března v cu
ryšském Lidovém domě
tvrdil, že pravá revoluce
teprve přijde. Už teď se
prý však musí chystat po
vstání
proti
buržoazii.
Projevil také obavy, že
menševici budou tak vel
komyslní, že ztratí všech

no, čeho dosáhli, jen pro
to, že nebudou své protiv
níky věšet na lucerny.
Mermomocí se tedy snažil
dostat do Ruska. Měl v
ohni několik želízek, ale
rozhodl se' pro Grimma,
který byl přece ve-švýcar
ském parlamentě. Grimm
ve své naivitě mu s ně
meckým' velvyslancem v
Bernu vyjednal průjezd ce
lým Německem v železnič
ním vagóně, chráněným
exteritorialitou.
Byl
to
vlastně nápad ■menševika
Martova. Ale Lenin jej
přijal právě tak bez skru
pulí jako to, co pro něj
vyjednal Grimm, kterého
nenazval jinak než “ pro
stitutkou” . ~Á tak na po
čátku bolševické revoluce,
na počátku Souostroví Gulag stojí nejen Lenin, ale
i naivní švýcarský socia
lista a naivní menševik.
J j S.

v pravý okamžik se vytratil. Tak to dělal po tři
týdny a za -měsic ta ženská Jirkovi sdělila, že bude
otcem, tak se nedalo nic dělat, -musel podepsat pře
stup. Olomoučáci sice -protestovali, ale bude jim to
houbec platné, protože ženská z Prahy nechce, má
tam samozřejmě byteček, krk bych na to dal, že jej
koupila a zařídila Slávie. Bude to technický přestup
jako vystřižený z učebnice, komise v Praze ani ne
cekne a v příštím měsíci nám Jirka oblékne 'nový
dres! Lojzku, chvěl se soudruhovi Gozcovi hlas, já
tohle nepřežijui
— Jen -klid, soudruhu' Gozco, jen klid, řekl jsem.
ale hlas se ipi chvěl taky, jelikož jsme s Jirkou už
počítali.
Ale to není všechno, sípal soudruh Gozco. já se
ťi, Lojzku, musím přiznat . ...' Mezitím, co já se ho
nil po Olomouci, tak Pastrňák nám objevil gólmana . . a jakého g-ólmana . . . světová třída!
—.O ničem nevím, poklesl mi hlas i srdce.
' — Lojzku, naříkal soudruh Gozco, já už nejsem k
ničemu! Patřím do starého železa! Utrácím klubové
peníze jízdami do Olomouce a po celé Moravě, abych
obhlídl a zlanařil -Jirku, a Pastrňák si vyjede tram
vají na konečnou do Ludvíkovic a najde tam gólmana
světové třídy! Lojzku, já rezignuji, jsem vyřízeny
člověk! . . .
(Z knihy Oty Filipa “ Nanebevstoupení Lojzfca Lapáčka ze Slezské Ostravy” — IV. díl. Vydalo aaM-adatelství INDEX. 5 Koln 41. Postfach 41 95 1L BSD.
— Možno objednat též v HD. Cena včetně
$A 3.80 za jeden díl.)
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TÁBOR DĚTÍ V ENGADINE
"ŘeKněte to květin am i"

l

(

spolupracující s INTERFLORA,
může zařídit dodávku

i

květin a věnců

(

.v Československu nebo v jiných státech

i

Clu ite-li uctít narozeniny, svátek, výročí =ó^tk. ' \ 1
ríeuo zvláštní událost, obraťte se na místní l
květinářství INTERFLORA.
i

S
i

ťKVNf

Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.

i
i

INTERFLORA—

i

KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

l

BALÓN

Velké díky patří krajanům, kteří pracovali pro tá
bor našich dětí v Bpys’ Town, Engadine, NSW.Vjenž;
skončil 17: ledna 1976. Nemůžeme být dostatečně:
vděčni manželům Kašpárkovým z Canberry, kteří po
celý čas tak dobře vařili a pekli. Dík patří manželům
Mestekovým, Dohnalovým a tetám Čadkové a Bure
šové, které tábor před příchodem dětí připravily.
Paní Kadeřávkové, Dostálové a Šindelářové musí být
vděčné dívky, protože byly pod jejich péčí den a noc.
Nemalé díky patří paní Fillové, protože pečovala o
raněné a nemocné. Tři australští bohoslovci pak or
ganizovali a připravovali hry, výlety, závody a vů
bec všechno, co činí prázdninový tábor táborem. Ne
smíme zapomenout na nejmenované otce a manžely,
kteří přiložili ruce k dílu v poslední den, abychom
mohli zanechat místo čisté a uspořádané. Kromě dí
ků a vědomí, že konali něco vpravdě dobrého,. nedo:
stali tito žádnou jinou odměnu. Proto právem budou
očekávat odměnu od Pána nás všech.
O. Vladimír Ondrášek S.D.B.

LOVECKÁ SEZÓNA NA KACHNY SE BLÍŽÍ
P UŠ K Y
■

I

NAD PRAHOU

•V říjnovém Kalendáři HD uvedla jeho pisatelka
J. Vlčková, že první balón se objevil nad Prahou 31.
října 1790. Tomuto údaji oponoval v HD ze dne 27.
října 1975 M. Cigler uváděje, že podle jiných histo
rických dokladů se první balón vznesl nad Prahou
dne. 19. března 1784, tedy o šest let .dříve a to ze
zahrady knížete Fuerstenberka. “ Balonistou tohoto
prvního zdárného pokusu byl studující medicíny Ta í i H
deáš Hánke” , uvádí se dále v Ciglerově pojednání
Balón nad Prahou-a cesta do Austrálie.
Především: přímo dp očí mne v Ciglerově článku
bodlo, slovo “ balónista” .- T o ť otrocky přeložené
anglické bálloonist a žádný Čech by tohoto slova ne
užil, neboť máme v rodné mateřštině pro stejný
význam, krásné, b yť ne původní slovo vzduchoplavec, chceme-li pak mermomocí užít slova cizího, pak
je v češtině zdomácnělé již slovo aviatik.
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Y

■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■h r s h íh b i
! ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■
■
g

Znaje poměrně velmi dobře Prahů, napovídal mi
můj selský rozum, byť nejsem odborníkem v avi,ati
ce, že Fuerstenberská zahrada, která je terasovitá, ■
by nebyla asi dosti Vhodným místem pro start balónu. g
Ve svých skrovných poznámkách jsem sice našel,
žé Tadeáš Hánke se narodil 5. .října 1761 v Chřibské
v Čechách, že na svých cestách v Chile první oce
nil velké množství uloženého tam “ calichě” a pouká
zal na jeho význam pro výrobu chilského ledku. P ři
šel jsem i na to, že ve Věstníku ČAZ 1930 byl uve
řejněn článek: Slavnostní večer na počest objevi
tele chilského ledku PhDr. Tadeáše Haenkeho, ale
o. “ balonistovi” nebylo v mých poznámkách zmínky.

iin iiiiiiiiiin iiiiiiiin u iiiii.

DOBRÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

■ ■
,

-

LIDO RESTAURANT

®
■
g
g

2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.
Telefon 358-4344
, Otevřeno denně od 5. hod. odp. do’ půlnoci.
v neděli od 1 2 . hod. poletím do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti,
Srdečně zve Jarda Vondrášek

Přiloživ pár dolarů na úhradu výloh, dopsal jsem
o příslušnou dokumentaci knihovně Národního tech
nického musea v Praze a pro jistotu ještě i Ústřední
i Dohovoříme se po našem. Budete se moci přeinformační službě PIS. v Praze. 1
vědčit o solidním jednání. Za výhodné ceny —
Odpovědi jsou shodné.
i ' KOUPÍME Vaše auto
1) První balón se vznesl nad .Prahou 31. října 1790
ze Stromovky. Let uskutečnil francouzský vzduchopla- i PRODÁME Vám zánovní auto. Pro zákazníky
vec Pierre Blanchard a zúčastnil se ho Jáchym ze l
se schváleným úvěrem jednotný deposit $ 25.Šternberka, první president Národního musea a člen
1 MECHANICKY
uvedeme Vaše auto do vzorČeské společnosti věd.
1
ného stavu
.
2) Jako první let montgolfiéry u nás je doložen I ODSTRANÍME rez
výstup v zámeckém parku - hraběte Dietrichsteina v
NASTŘÍKÁME Vaše auto na- Vaši oblíbenou
Židlochovicích v roce 1784. Uskutečnil jej slavný bo
barvu
tanik Tadeáš Hánke. Výsledek tohoto letu však není
bohužel znám.

■
g
g

■

N Á BOJE

■ 'i

ůe velkém výběru

i1

Se slevou Vám dodá

i

JARKA FLEIBERK

1i

P. O. Box 35, Mf. Beaufy, Vic. 3699

,1

•

Telefon: (STD 061.) 57-2011

Czechoslovakian Country Club, NSW. (C.C.C., NSW.)
konal před vánocemi řádnou valnou hromadu v Bel
vedere Ballrooms v Cabramatta, NSW., která měla
důstojný průběh. Po referátech vedoucích funkcio
nářů a schválení dosavadní činnosti potvrdila- valná
hromada členy výboru na další období a rozšířila
počet o tři nové členy: Jaromíra Prexla,. Josefa
Sedláčka a Jána Tekelyho. Složení výboru je nyní
toto: předseda J. Rutar, místopředseda'S. Honzátko,
sekretář-manažér H. Trhlík, pokladník J. Hanousek!
zábavní referent V. Bláha, redaktor' klubovního Hla
satele J. Sedláček, členové výboru W. Stader, J.
Tekely a V.' Tomek, zástupkyně klubu v Komisi men
šinových skupin H. Honzátková, revisoři účtů J:
Prexl a J. Heřman.
H. T.

A

,( 1

IDEOLOGIE NA
(Pokračování se str. 3)
A Rudé právo dodává,
že pohraničmkům. vzorně
pomáhá “ týl” , tedy udavači z řad místního obyvateistva. Například tajemnice MNV z Pomezí
scudružka Houdková dala
dohromady dvanáct čilých
holčiček a chlapců. Šest-,
náctiletá Jana * Uhlířová
už upozornila na šest narušitelů a dostala je tak
do kriminálu na dobu nejméně třikrát delší, než je
sama na světě. Pozoruhodný úspěch mladé dívenky
- jakpak se z něj asi radují její rodiče, kteří ,ieště pamatují rok 1948 i
1968?
Články o udatných hraničářích a o uvědamělosti
čs. konzolídovaného občan-

U
®
*
■
g
štva vůbec jsou ovšem vyg
počítány k ohromení a
ochromení
čtenářstva.
Přestože
jsou
určeny
hlavně lidem doma, němě-

V

HRANICÍCH

ly . by ujít ani ’ pozornosti
exilu. Možná, že někdo z
nás objeví v udatné Janičce Uhlířové vzdálenou neteř či ve Standovi Šmídovičovi z Litoměřic synovce. A tj, kteří touží po radostné dovolené s milovanými příbuznými ve staré
vlasti, by si lépe uvědomóvah, do jaké země, do jakého režimů jezdí. Kladu
si otázku, ale odpověď ponechávám laskavé úvaze
čtenáře: Kdyby se opravdu. stalo a kovaný: mladý
strážce přistihl jako “ na-'
rušitele” svého emigrantského strýčka - vystřelí?
Nevystřelí?
—
— —
—— — —
SWISS TRAINED ,
WATCHMAKERS
K ' E^ner
SYD N E ?
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon: 29-7543

!^^^PROBLÉMtJ^^AUTEMV^^"

Tímto pokládám Kalendář HD za rehabilitovaný a
rovněž jeho pisatelku. Rozdíl mezi balónem a montgolfiérou najde čtenář v každém českém naučném
slovníku. Krajanům, kteří již pozapomněli svůj rod
ný jazyk a kteří se jim již neumějí dokonale vyjádřit,
doporučuji Funk & Wagnalls Encyclopedic College.
Dictionary.
Zdenko Horný, Carlton
ZPRÁVA Z DOMOVA
Dostal jsem oklikou dopis z Československa -ípodpis na něm chybí, ale znám ovšem pisatele. Aspoň
kousek doslova ocituji:
“ Popisovat Ti poměry u nás dost dobře není mož
né. Přesvědčil jsem se již mnohokrát, že pro Vás,
kteří žijete tak dlouho venku, není celá řada s k ut eč n o s t í pochopitelná, považujete to za n e m o ž-

[

PO NEHODĚ Vám auto přednostně opravíme
PROVÁDÍME
VEŠKERÉ
OPRAVY včetně
sváření
..
LAWRIE
MOTORS
PTY. LTD.
884 Canterbury Rd. (proti Haldon St.),
LAKEMBA, NSW. 2195
•
v
■
Telefon (Sydney) 759-9072
Otevřeno sedm dní v týdnu-8.30 - 5.30 odp.

1,
i
|1
i
i
.1
í
\
!
i

* HODINÁŘ *
* ZLATNÍK *
c tc w c m

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme

wfipnv

SLEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou. '
,
M.u/;me česky

a slovenský.-

j

Telefon: 61-8579

|

1 Česká restaurace
Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
F
'Rushcutters BayM
1Sydney, tel. 31-7393
|

^ u lle jíf
:
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
„ ,
_ ,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

.Jifi' " 1
1 iijji1

j.1
,
i
1
i
('
W
*
i
i
^
1
__________ ,
1 ,
|'
( 1 1 Otevřeno v úterý áž sobotu od 5 do 10 hodin večeru '
i v neděli o ť 12. hod. polední do 9 hodin večer,i 1
|V pondělí z í vřeno.
'
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stařičký ■muž' zastavil autobus ná kopči. M ěf několik
■ kamenů v ruce: ‘ ‘Buďto mi dáte 10 pesos, anebo vám
. rozmlátím všechna okna” . Tak jsme se srdečně ža. smáli a za pět minut, no víte,. co se stalo, že? Ři
dič zastavil autobus, na silnici staříček s kameny 'v
ruce; dostal svých deset pesos a my pokračovali v
jízdě.
! 30. První parník na jezeře Tiťicáca byl přinesen,
kousek po kousku na hřbetě mul. Byl postaven ve
Skotsku v roce 1862, pod vlastní parou připlul do
jižního Peru, kde byl rozmontován, přenesen do Pu~
(Putování napříč Jižní Amerikou)
no, sestaven kousek po kousku a pluje po jezeře
ještě dnes. Jenže teď tam mají dokoncejeden
• Pokračování z minulého čísla
řili, potřásli si rukou a' Indián nakonec couvl. Ne
19. Podle legendy bylo Cuzco (výška 11.400 stop) chtěl se jednoduše poddat, ale bylo mu vysvětleno,, : hydrofoil — člun s nosnými křídly.
založeno Manco Ccapem a Mamon Gello, které se že autobus je plný cizinců,, kteří obdivují tu silnici-; 31. V poledne jsme byli u úžiny Tiquina, kde se
slal Bůh Slunce, aby zalidnili kraj kolem jezera Ti a jeho řidičské umění. Že by mohl jako ukázat, jak autobusy musely dostat přes jezero. Malé, kymácívé
ticaca. Bylo to sídlo Inky, středisko jeho impéria, dokonale ovládá svoje vozidlo. A tak se zasmál, za vo ry,. dodnes se divím, jak jsme se přes úžinu pře
až tm Francisco Pizarro okupoval v roce 1543. Dnes mával rukou a ukázal těm cizincům, jak dokonale plavili. Vítr foukal, byly vlny, vory se potácely, ale
na druhou stranu jsme se dostali. Na náměstí mě
tam žije přes sto tisíc lidí; město občas trpí země umí couvnout dvacet metrů.
stečka jsem viděl něco, co mne, starého cestovatele,
třesením. V okolí je tvrz Sacsayhuaman z gigantic
25. V Arequipa jsem obdivoval matku s hošíkem,,
kých kamenů (některé váží podle odhadu až 500 asi 81etým; ona měla vozítko, na kterém prodávala zarazilo. V Peru a Bolívii veřejné záchody neexitun). Dodnes nevíme, jak Inkové ty balvany při cigarety , (po jedné či po dvou), cukrátka a žvýkač . stují, anebo jsou tak zaneřáděny, že se k nim pro
táhli a umístili tak přesně (bez malty), že mezi nimi ku. Když bylo osm hodin večer, složila zboží a chysta hory výkalů ani nedostanete> Indiáni, jak víte; nosí
■poncho, buď krátké (jako přehoz), nebo dlouhé (ja 
není žádná škvíra,
la se odjet. Hošík rukama smetl se špinavé ulice
ko přikrývku š dírou pro hlavu). I viděl jsem dva
20. Asi 110 kilometrů od Cuzco je pověstný Machu všechny papírky a odpadky do kusu většího papíru.
Indiány, jak si prostě .sedli uprostřed náměstí na
Picchu; nevede tam žádná silnice, musí se drahou. Policie totiž dohlíží, abý tihle obchodníci nepošpiniii
bobek a pod ponchém se v klidu, s prominutím, vyVlak stoupá zpočátku tak prudce nad město, že lo ulice. I dal jsem mu deset soles a povídám “ to je
kakali. Zase se zvedli a odešli k autobusu (veřejné
komotiva chvíli táhne a potom tlačí vlak, a tak zig za tu tvoji čistotu” ; neporozuměl, ale hned dal pe
mu. ne našemu). Odešli, jako by se nič nestalo azag se dostanete na pohoří a potom údolím řeky Uru- níze mámě. Ona se usmála a já se zastyděl. Koli
tak jsem si dal pozor; a skutečně náměstí bylo po
bamba (která teče do Amazonky) k posvátnému mě krát na cestách světem vidíte bídu, a co můžete
seto památkami takových cestujících.
stu. Příroda je překrásná; představte si džungli, dělat?
32. - A dále antiplánem;
čirý vzduch, příjemné
strmé hory porostlé hustým •křovím a vrcholky pod
26. Další raritou přírody mezi Peru a Bolívii je
?chladno, ačkoliv slunce svítilo, zasněžené hory na
popraškem sněhu. Tohle je divočina, o jaké se nám jezero . Titicaca. Je 12.500 stop nad mořem. 122 mil'
: obzoru a najednou, po několika desítkách kilometrů
jenom zdálo. Ze stanice jedete malým autobusem na dlouhé a je vlastně mořem nad horami. Na západ
■absolutní roviny, jsme se ocitli na pokraji údolí. K
horu a když jste zdolali 1.500 stop výškového roz ním břehu je Puno, město, odkud jsme motorovým
-neuvěření: pod námi v údolí hlavní město La Paz,
dílu v asi 27 zatáčkách 360 stupňů, jste u vchodu do člunem navštívili rákosové vesnice Indiánů kmene
. nej vyšší hlavní město suverénního státu na světě.
tohoto tajemného království. Od řeky město nevidíte; Uru. Jezero je tu asi 1 až 2 metry hluboké a z rá
-'Boháči tam bydlí ve čtvrtích níže položených, za
španělé je nikdy nenašli. Bylo objeveno až v roce kosí “ totora” si domorodci postavili ostrovy, na kte
tímco chudí obývají- vyšší části města. Město je
1911 americkým archeologem Hiram Binghamem.
rých žijí. I-domy mají z rákosí (podobně jako čluny).
moderní, s indiánským tržištěm a širokou hlavní tri
21. Ztracené město Inků!. Když Cuzco padlo špa Chodíte po rákosí a pod nohama se to houpe jako
odou. Bylo to také první město v Jižní Americe, kde
nělům, utekli sem šlechtici, kněží a Panny Slunce mech pa močále u. nás doma. člun z takového rá
.-.byl spolucestujícímu ukraden fotoaparát.
(jeptišky). Město je postaveno z kamenů, celá hora je kosí použil Thor Heyerdahl na své plavbě z Peru přes
33. Příští den jsme se vypravili najatým- autobu
poseta terasami (kde pěstovali obilí a zeleninu) za Pacifik. Děti tu byly Zvyklé na turisty, i drobotina
sem na nejvyšší lyžařské středisko (přes 15.000 stop).
vodněnými důmyslnými kanály a zcela skryto pohle chtěla peníze za vyfotografování. Nežebraly. jen chtě
Selhala ale spojka, takže jsme museli jít pěšky (dadu z údolí. Je to jako obrázek z pohádky a přece ly peníze na. sešity a tužky. Inu, nějak se živit musí.
-leko jsem se tu nedostal, kymácela - se mi hlava a
zase vidíte tu realistickou péči, jak byl kámen po rybařina nepřinese peníze, ačkoliv každý ostrov má
dobře jsem neviděl). Žije ■tam trvale 17 horníků,
staven na kámen (zase bez malty). A konec města? družstvo, které prodává výrobky domorodců a výnos
kteří dolují wolfram třista metrů pod. zemí. Jak mo
Když poslední obyvatel umřel, umřelo také město. rozděluje.
kou těžce pracovat v té výšce, kde my jsme ne
Nikdo ho nesměl opustit, aby se o něm Španělé ne
27. Potom jsme jeli zpátky přes Juliaca do Aremohli ani chodit, je mi záhadou.- Ovšem: lékařsky je
dozvěděli. A nikdo nemohl přijít, protože se o jeho quipy, kde jsme se dívali na televisi na fotbalové
-dokázáno, že Indiáni mají plíce přizpůsobeny řídké
existenci nevědělo. A tak kněží očekávali příchod Bo mistrovství. Peruánci měli radost, když Rusové do
mu vzduchu a hynou, když se dostanou do nížiny nebo ■
ha Slunce, který by Inky osvobodil od španělů, mod stali gól. Peru je země ve vývoji — s velkým otaz k moři.
lili se a ček ali. . . a čekali. Jen si představte: staří níkem: jak Peruánci španělského původu a domorodí
34. Bolívie oslavovala výročí samostatnosti. Viděli
věřili a čekali na zázrak, mladí třeba měli pochyby, Indiáni najdou společnou cestu do budoucna. Mimo
jsme procesí s lampióny a standartami. Všude jenom
ale železná disciplina převládala. Machu Picchu má rasových rozdílů (a s tím spojených, rozdílů řeči.
‘■
‘ ‘A ť žije Bolívie” , ale jméno presidenta jsem nikde
asi tisíc schodišť (ne schodů) a je jedním z divů kultury, nároků, vzdělání a duševních hodnot) jsou tu
neviděl. Není divu: president tu úřaduje. průměrně
našeho světa. Je to kombinace tvrdé a lopotné reali téměř nepřekonatelné rozdíly zeměpisné: poušť na 18 měsíců. Když má štěstí, dají mu možnost exilu,
ty (město bylo úplně soběstačné, mělo vodu, políčka pobřeží, antiplánó ve výšce 12 - 14 tisíc stop a zase když ne, prostě ho odstřelí a vláda se vymění. Proto
a domácí zvířata) a mystické víry v zázrak osvobo v nížině džungle u pramene Amazonky. Vojenská vlá poskytne v Jižní Americe každý stát. politický asyl
zení, jak je učilo jejich náboženství. Jen se zámysle- da udržuje pořádek a oceňuje turismus; země skuteč ■politikům sousední země:-nikdy nevíte, kdy vy bu
te:. jeden za druhým umírá, kněží obětují ..Bohu Slun ně stojí za návštěvu, protože nabídne cestovateli dete potřebovat podobnou pomoc.
ci a věří ve spásu, která nikdy nepřišla. Jaký to. množství zážitků, na které hned tak nezapomene.
35. Viděl jsme velké shromáždění před presidentnámět pro romantickou novelu!
BOLIVIE
ským palácem. Vojenská kapela ■(90 muzikantů) vy
. 22. Na obou koncích města je hora, odkud vojáci
28. Hranice Bolívie jsme překročili u Kasapi. Dlou hrávala, školní dítka pochodovala, řečníci promlou
pozórovali řeku, jedinou cestu, kterou mohli španělé ho jsme nemohli najít pana konsula, čekali jsme dvě vali k davu, vůbec velká sláva — výročí samostat
přijít. Huaynapicchu je asi 1.000 stop nad městem; hodiny, ale vzdálit od autobusu jsme se nesměli, o nosti. Vchod do paláce byl - (jako v každé jiné jiho
je to příkrá homole se schůdky vytesanými do skár to se'starali dva tajní. Nakonec byly formality odbyty americké zemi) hlídán operetně vystrojenými vojáč
ly. Na jedné straně je jedna z největších kolmých během pěti minut. Konsul dostal jednu bumážku (se ky a my čekali, kdy jako přijede pan president.
stěn horských, naprosto nepřístupná, druhá je příkrá, znam členů skupiny) a krabičku amerických cigaret, Shromáždění se rozešlo a my se posunuli až k vchoporostlá hustým křovím. Chtěl jsem vylézt nahoru, a už jsme uháněli do Capacabana. To měla být podle ' du do paláce. A najednou někdo zapískal a z bran pa
ale výška a řidký vzduch mne zdolaly.
propagačních letáků bolívijská Nica, Surfers Para- láce vyskočily asi dva' tucty moderně vystrojených
23. Z Cuzco jsme také vyjeli autobusem na trh v dise, či Miami. Ovšem skutečnost byla jiná: dobré a vyzbrojených vojáků. Ti vyklidili ulici před palá
Pisac. Tam.se scházejí domorodci (kteří mluví řečí jídlo, dobré pivo, ale žádné světlo v nejlepším ho cem a my dychtivě- čekali s kamerami v rukou. P ři
Quechua a ne Španělsky) a prodávají své výrobky telu po deváté večer (dali nám svíčky), žádná te hnala se moderní černá limuzína, dojela ke vcho
a plodiny. Jsou tam příkrá údolí, kde lidé chodí po koucí voda v koupelnách a záchody nefungovaly. Rá du, vojáci tváří k davu stáli připraveni zastoupit
stezkách nahoru a dolů, silnic j e ,velmi málo a vesni no někdo zatloukl kusem železa na plechový buben každému cestu (kdo by byl tak bláhový a chtěl pře
ce jsou rozloženy po horách. Ženy mají na hlavě “ Agua, ague” a už jsme se hnali s nádobámi do jít ulici, když se ukáže seňor president) a my če
pověstné “ bouřky” , “ tvrďáky” (mužské klobouky) a nádvoří pro vodu, abychom si ji odnesli do pokoje á kali. Z auta vystoupilo pět civilistů, zašli do paláce,
přinášejí do údolí věci na prodej. Ty výškové rozdíly! umyli se. Tehdy jsem sě rozhodl, že se nebudu na vojáci na povel zase poklusem do brány a byl ko
Vyfotografoval jsem jednu dospělou lamu přivázanou této cestě holit (a plnovous mám dodnes).. V Copa- nec. Zašel jsem k bráně a okukoval kolem. Povídám
ke kůlu na náměstí. I přitočí se ke mně chlap: “ To cabana jsme museli projít kontrolou tajné policie. kamarádovi: “ To je zajímavé, každý věděl, že sem
je moje lama, kolik mi dáš za fotku?” Odešel jsem, Usměvavý úředník nám orazítkoval pasy “ no proble- president dnes přijde, a' který z nich to byl? Proč
ale za chvíli jsem se k lamě vrátil. Jiný Indián se ma” , usmíval se, pokuřoval cigarety. od vedoucího nebyl v uniformě?” Příchomýtl se k nám (to se vám
příchomýtl a říká “ To je 'moje lama, nechceš si ji výpravy a já se díval na výzdobu jeho kanceláře:. stane velmi často v Jižní Americe)’ tajný, který mlu
vyfotit? Dvacet soles.” Zřejmě to musela být druž Několik fotografií presidenta Bonzera, hesla “ Con Ben- vil anglicky a povídá nám šeptem: “ Mezi nimi pre
stevní lama — nebo civilisaee dospěla až sem (busi zer morir or vencer” - (S Benzerem umřít anebo vy- sident nebyl. Přece si nemyslíte, že by se president
hrát) a fotografie různých, banditů (i žen, což by po úkázal na- místě a v době, kdy to bylo ohlášeno. Co
ness is business).
24. Cestou do Pisac po prudce klesající úzké sil těšilo australské družky Mezinárodního roku žen).. jeho bezpečnost? Ten jenom, přijede neočekávaně a
nici jsme se setkali s nákladním autem, které jelo Přes některé byla tužkou udělána čára si.nápisy, ja nikdy ne cestou, která je popsána -v novinách." .Tak
opačným směrem nahoru. Jak se vyhnout? Náš ři ko “ Zastřelen 5. 4. 1972” , “ Odsouzen na doživotí” ; jsem pochopil demokracii a la Bolívie. Dá to rozum,
že ano. Přece president neohlásí dopředu, kam a ku
dič vylezl z auta, potom jeho druh, náš vedoucí, a anebo jednoduše “ Chycena” a datum.
29. Pokračujeme v cestě‘ podél jezera; v dálce za dy pojede: to by jeho úřadování velmi zkrátilo a bez
podobně Indián a jeho kamarád. Nám bylo jasné, že
nákladní auto musí couvnout asi 20 metrů na širší sněžené hory, podél silnice lamy a ovce, oslíci s ná exilu. Jen tak mimochodem: Benzér už presidentem,
místo, kde jsme ho mohli objet. No, trvalo to dvacet klady dřeva, domorodci na polích.. Vedoucí nám jako není, myslím, dva roky. Ale přežil to.
(Pokračování příště)
minut, řidiči debatovali, vyměnili si cigarety, zakou pro zábavu vyprávěl, ja k , na jedné dřívější cestě'
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IHNED TYTO KNIHY :

J

*

(Ceny jsou včetně poštovného)

<

C7 knížek Edice AKT:

<

i J.
* J.
» A.
^ J.
kJ.
*R.
»G.

«
J

Schiiling: Jestřáb $ 3.30
Schneider: Jak číst ohňostroje $ 3.30
Lidin: . Psyehogenes $ 3.30
Strnad: Pohádky $ 3.30
Shilling: Spodek, svršek, král, eso $ 3.30
štorch: Jaký je druhý břeh jara $ 3.30
Goepfertová: Ohňostroj marnosti $ 3.30

5

<
<
1

\

*Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
*P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 5.JJ. Drábek: A co Václav? $ 4.-

<
<
J

l S. Mareš: Báje z nového světa $ 2.90
?Alan Levý: Pražské peřeje $ 4.»J. Válek: Smutný m u ž $ 4.40
>S. Ochová: Sul země a blbá ovce $ 3.70

,
J
1
1

?J. Firt:. Knihy a osudy $ 4.70
J
>0. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
1
>Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 5.80
<
a Petr Den; Naší mládeži $ l.lo
í
i E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
1
>Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka xej
^Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.88
]
>P. Eisner: Mamince
$ 4.80
S P. Tigrid: Politická emigrace v aíonwvěja
ř$ 3.90
,

I

5 J. Beneš: Druhý dech $ 4.7®
i
íEgon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty]
i o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 430
<
Brodský: Řešení gama $ 530
Ulč: Malá doznání
okresního soudce $ 4.20
škvorecký: Prim a
sezóna $ 4.20
škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10
Škvorecký: Sedmiramenný svícen $4.40
škvorecký: Lvice $ 3.90
Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20
škvorecký: Zbabělci S 330

«
,
'
1
«
!
!

— Presžseá og ©áhsčky Čs.
národní catfjr aamňfck*
“D r. IB M a HagSkmdx~
w C f c a p b j i s a Tašai
Z V O S cn 3BE30VO D r .

— a&fine vyš^s® vaiétájsi
v OsfeagK t&sočSa 75. rok
své oHaasU. ¥ loňském
roce poskytla bezúročné
zápůjčky 28 síradeatům a
studentkám
v
celkové
částce S 21.208. Z Hovor
kovy nadace obdrželo sti
pendia 55 studentů a stu
dentek v celkové částce
$ 14.550.
— Mladý český exulant,
malíř J. E. Kopecký po
řádá od 17. ledna do 7.
února výstavu svých pra
cí v Homseyově galerii ve
čtvrti Crouch End v Lon
dýně. Loni získal J. E. Ko
pecký jednu z cen v sou
itěži o návrh na vlajku Mě
síce.

— Podle oběžníku meziná
rodního střediska pro sla
dování planetek na obser
vatoři v Cincinnati v USA,
objevil dr. Luboš Kohou
tek (světoznámý přede
r
cr-vT"-----. - v u f . i u ) " . t u r ; . 1.:-*'.'1-’ r
»
vším z konce r. 1973, kdy
i J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.20
kometa”
gK. J. Krušina: Pan Dadáéek má dovolenou $ 5.-J “ Kohoutkova
způsobila mimořádný roz
i K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.]
ruch) řadu nových plane
>K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.« tek (asteroidů), z nichž
> K. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.< některé již dostaly defini
v Tři sbírky básní (J. Lederer. F. Listopad, V., tivní označení. Tak pla
? Čeperková) $ 5.30
' netka č. 1840, která má
sM. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70 '
! průměr asi 1 1 km a oběh
i Kovályová-Kohák: N a vlastní kůži $ 4.20
] ne kolem Slunce za 5 ro
dostala jméno Hus,
í J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka $ 2.20
; ků,
planetka č. 1841 (průinč;
>E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 4.<
asi 18 km, dobá oběhu, ko
VJ. Koláček: Veronika $ 2.< lem Slunce 6 roků a 4 mě
síce) se jmenuje Masaryk,
i A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.40
planetka 1861 (asi 10 km.
CG. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
[
obíhá kolem Slunce 5 ro?L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
'
?L. Grossman: Nevěsta $3.50
1
3Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů O. P .) $ 3.60
<
> K. čapek: Anglické listy $. 1.80
’
C A. Ostrý (pseudonym — P ra h a ): československý'
Cproblém $ 5.20
'
? Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.20 '
5 Motáky z Ruzyně $ 2.20
‘
i V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90i
>B. Mikula: Progresive Czech (učebnice češtiny) i
C$ 4.50 + poštovné.
řH šklíbová: Pohádky $ 1.20
'
| Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
řčesko-angl. a angl.-č. slovníky (střední)

V

ZAHRANIČÍ'

— Dne 19. prosince zemřel
ve Washingtoně v USA ve jméno Komenský.
věku 78 roků bývalý bri — Loni navštívili USA he
gádní generál Bohumil rec a režisér pražské te
Podlézal. Krátce po oku levize Karel Pech a kame
paci nacisty byl tehdejší raman bratislavské telěvipodplukovxdk
Podlézal ze Václav Nedbal, aby na
zatčen Gestapem pro odbo točili film o krajanském
jovou činnost a strávil vál životě v USA. P ři té pří
byla zasazena
ku v koncentračním tábo ležitosti
ře. Koncem dubna 1948 před bodovou českoslo
byl propust*® z čs. armá venských spolků americ
dy a za rok na to zatčen. kých na Bariem Ave. v
Jako vězeň pracoval v ka Chicaga “ slovanská lípa
vědomí
menolomu v táboře a Li svobody” - bez
bockovan. odkud se ma tamních čs. demokratic
podařlb v říjnu tétaž ro kých organizací. Sázet “ líka uprchnout á -fam r w fi- - pa svobody" zástupci nysíopada přežrofe hranice aějjšíb®. režimu v česko do Zápawfažfaa 'Sřen grfca V sSovenska považovali však
USA prasm ai jaks tbsšbh- asi tasisnl krajané za urážcf ' ptáservacSisB oěíĚeES ku -. ížna .totiž přes noc
síarebcš firEsy.

«

? K. Pecka: Štěpem $ 4.40
]
» Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.1®
'
a Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — l i l . kliá> Švéď-i
£sko) $ 4.20
j
5Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédská $ L U
<
v J. Danius: Zrod Satanova ataman — 3 m - - SBí-<
tžená celkov á cena S 8.29
,
j B . Lockhart: Britský agent $ 4.10
. J
?J. Hochman: Jelení
Brod 53.3®
*
a J. Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 43®
<

V J.
i O.
y J.
? J.
?J.
a J.
a J.
i J.

I ČeCHOSLOVÁCi

M ELBO URNE
i SYD NEY

PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma

A. Z. QUILTING
. Anna Mendanová

Melbourne:
175 Brougham St„
Kew, Víc., tel. 86-8427

Sydney:
Telefon: 622-2453

— €&. suafeedomyslBé ško
ly- t Cžgcaga navštěvuje
125 diĚ£L Češtině a čs. děJ H br se yyvxsje na 5
šáaiáeh t Q šczgu.
— Meaz sedaá porotci, kte
ř í b S I b k z a -skal po
suzoval fawaMfefaě film y
b>£ též spiaarfaSel dr. Jo
sef. skxoeeciý x T k m a a
absotiesk A taS esěe nsiišckýcb ara šá v Praze
V á d a r Táboráky- z KMdsener. Oot.
— Američtí krajané nepo
řádali nové rávcdy o *~m.
strovství světa” . V JSasaryktownu na Flcriéě se 4s»nalo “ světové mřa z w ž tjri
vre škubám, kuřat” . VSěený
tým
Nemcevičová.
Orávková,
AM sdam rá
Walkerová ošktdial 1 2 ku
řat za 47 vteřin. — Odbočka - fcanacfcfaHfca
Čs. národního sdražeSH v
St. Catharines. Ont. dosta
la vládni podporu peo svoe
taneční skupina ve v v s
S 1.400.
— Rosalie Romanová. bý
valá zpravodajka ČTK.
která žije v Montreais.
napsala . román Zpověď
ženy CA Wamaaš Co-nfes
sion), vydaný loni nákla
dem Vantage Press. Síi
W.34th St., N. York. N.Y.
10001, USA. Cena S 450.
— Podle sčítání lida z r.
1969 žilo v Rhodesií 127
osob narozených v česko
Slovensku. Od té doby na
stal značný pohyb kraja
nů oběma směry, a le cel
kový počet se podstatné
nezměnil.
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Í Capitol House, 113 Swanson St.,
Melbourne (vedle kina Capital) — 8 . poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský '
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
'
Vašim příbuzným i béz lékařského předpisu, 1
1
V nutných případech i telegraficky.
1
1
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer, 1
i
ale v robotu je zavřeno.
I

^ ^ A gosřemttE
m o t el g u es t h ou se

RESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v modernícb
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte m* oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchaloví
Barbers Rd., Kalorama, Víc., tel. 728-1298

ském přínosu přistěhovaleckýcfa skupin vr Austrálii.
— Časopis Stálej konfez eo a e slovenských
de
mokratických
exulantov
Xaše snahy, který vychá
zí t Chicagu, vydal kon
cem uiHKáěbo roku na zá
kladě autentického mate
riálu z domova zv láštní
číslo v angličtině, které
věsoral pronásledování čs.
historiků. Tyto anglické
3Ěaše šsahy mají 1 2 stran
a je možno je objednat
za rez- příspěvek -S 1 .na adr.: 4914 N. L e Claire
Ave. Chicago. Dl. 60641,
USA.
ČS/KL/NS/HD

Zašleme:
1. NOVÝ SEZNAM
knih - ohromující
výběr !
2. ROZHLEDY,
literární časopis
(24 stran), jednotí,
čísla $ 2 .-, roční
předplatné $ 9.3. SEZNAMOVANÍ
partnerů. Pište si
o informace.
Nová
adresa:
CENTRUM,
Box 3458 STAČ.,
Hamilton, Ont.,
CANADA. __ ’

Příhoda na Jadranu
; Posílám vám jediné “ vydání” krátké příhody, kterou
jsem napsala v letadle na cestě z Jugoslávie. Če
chů tam bylo jako much a k mnohým jsem se přihlá
sila. Zajímalo je jen, kolik platíme za hotel a jestli
jsem viděla v Austrálii žraloka. Řekla jsem, že v
Austrálii ne. zato však v kvetoucí Havaji u potoka,
krotkého. Taky jsem se ve vodě seznámila s českým
maíířrm. od kterého jsem koupila krásné akvarely,
které tam maiovai. Pobyt v Jugoslávii-si tím lehce
uhradil. Jinak byl Jadran z gruntu velké zklamání.
Jednak mi to totálně vymazalo romantické vzpomín
ky z r. 1936, za což nikdo nemůže jenom já, jednak
se mi nelíbilo, že jsou tam lidé okamžitě roztříděni
na turisty, kteří se za drahý peníz ubytují, krmí, ob
skakují — až pět číšníků obsluhuje jednoho — a na
místní lid, který kouká na turisty nevraživé, i když
se s nimi domlouvá slovanskou řečí. A od průvodčího
v autobuse až po kasírku v samoobsluze turisty be
rou na hůl jak mohou. A proto teorie, že lidi mají
hodně cestovat, aby se navzájem spřátelili a snižo
vali tím rozpory mezi národy, neplatí. Cestováním
se lidi k lidem nepřiblíží, naopak se potom ještě víc
nenávidí. Člověk má sedět doma. nikam nejezdit,
nikoho neprovokovat cizími valutami, a tím by asi při
spěl nejvíc k míru a lásce mezi národy. Ale raději
již popíši tu historku z jednoho odpoledne v Jugo
slávii:

— V seriálu
“ Transactions” Americké filosofic
ké společnosti ve Phila
delphii vyšla loni studie
Ludvíka Němce “ Českoslo
venská herese a schisma
Vznik národní českoslo
venské církve” .
— Australian Higtorícal
Association Bulletin při
nesl v posledním čísle
(prosinec 1975) článek M.
Ciglera pod názvem "D ě
jepis jako školní před
mět” . Autor se zmiňuje o
zbytcích
rasismu
v
australských
školních
učebnicích a navrhuje no
• vé osnovy pro střední ško
ly, v nichž je též zahrnu
Seděli na soukromé pláži na jednom ručníku všich
to vyučování o kulturním, ni čtyři: matka rodiny, typická soudružka domovnice
hospodářském a společen- — je na ní hned vidět, že má pod sebou nejmíň

26. 1. 1976

DOMOVA
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HUDOBNE ZAUJIMAVOSTI V MELBOURNE
. Milovníkom hudby je iste dobře známa práca pa
na Jiřího Tancibudka ako výkonného umelca.
Ako pedagoga jeho nežistná a huževnatá práca prináša tejto zemi vzácné výsledky. Na koncerte Elizabethan Melbourne Orchestra 4. Februára v Camberwell City Halí žiačka pána Tancibudka, Sharman
Pretty predviede Koncert pre hoboj a orchester od
J. N. Hummela (nar. 1778 v Bratislavě).
Slečna Pretty, póvodom z Tasmánie, bola vycho
vaná a vedená pánom Tancibudkom k úspěšnému
absolutoriu na Univerzitě v Adelaide s výsledkem,
ktorý jej získal 3ročne stipendium západonemeckej
vlády'pre studium s ďalším známým majstrom hry
na hoboj Heinzom Hollíngeróm.
Je to potěšitelný výsledok práce nášho vzácného
krajana, ktorý si zaslúži nasej pozornosti a ocenenia.
J. K.<
ZPRAVODAJ, oficielní dvouměsíčník českosloven
ského sdružení ve Viktorii, rozšiřuje rubriku místních
zpráv, jakož i článků místních autorů a organizací.
Redakce ZPRAVODAJE proto žádá naše krajany o
zasílání zpráv a článků na' prozatímní adresu redak
ce: 2 Junction St., Preston, Vic. 3072,' telefon 480-2737
nebo na adresu čs. sdružení: P.O. Box Í77, Kew,
Vic. 3101. Kromě zpráv osobních jako narození děcka,
krtinách, svatbě, úspěšných zkouškách, povýšení v
zaměstnání, otevření nového obchodu atd., možno
též uveřejnit za malý poplatek blahopřání druhé oso-,
bě a ovšem i inzeráty všeho druhu. Vítány jsou též
kritiky filmů, divadel, koncertů a jiných kulturních
podniků — zkrátka vše o životě našich krajanů v
Melbourne a v ostatních místech Viktorie, co by
mohlo zajímat místní čtenáře. — Uzávěrka příštího
čísla je 15. února 1976.
J- K.
Lake Waranga Districi
S
M-URCHISON
■
■
podél dálnice Goulburn Valley
3 Buš a vyčištěné parcely vedle státních lesů ■
■ poblíž velkého jezera' Waranga, v němž lze lovit 5
■ ryby, koupat se, provozovat vodní lyžaření atd. 5
■
16 ha
Prostor se vyrovná 240 $ 9.500
■
domovním parcelám
■
28 ha
Prostor se vyrovná 420 5 10.950
domovním parcelám
■
Deposit $- 1.500 — za hotové velká sleva
■ Z Melbourne jeďte po Hume Highway přes SeyJ mour, potom žahněte vlevo na Goulburn Valley
■ Hgw., jeďte k zn. 91. míle, kde zahnete vlevo do
■ Murchinson a odtud 3 míle po Rushworth Rd.,
■ hned za želez, kolejemi zahněte vlevo na Whroo
J -Rd. Pozemky jsou PA míle na RHS (podle žlu■
tých šipek).
■j
Telefon majitele: .(Melb.)( 663-3706, 729-5432, ■
■
po hod. 63-4291

S

5
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pět pater, Machna, ale zato v bikinách. Rozhlížela
se vůkol po štíhlých Němkách a byla se sebou zřej
mě docela spokojená. Otec Pepa, větší a ještě tlustší,
břicho před sebou jako velký sud piva, pod ním malé
plavky, které mu stále klouzaly dolů. Tříletá Baruška, dítě; titěrné a hubené jak malá bledá žížalka.
A bratříček Venoušek, tak asi pětiletý, a pořízek —
po tatínkovi i po mamince. Otec Pepa se suverénně
rozložil na půlce ručníku a nechal na sobě znát, že
má ve svém světě- jistotu. Doma má jistě profil v
pořádku, takže je správné, když je s celou rodinou
v cizině u moře . . .
Děti se hrabaly bez plánu v písku.
Soudružka matka se konečně ujala vesla: “ Pepo,
vem je do vody!”
Pepa se tiše a těžce zvedl a kráčel k moři.
“ Baruško, jdi s tatínkem do vodičky.” — “ Nechci
do vodičky, chci ten papírek.” — “ Jen jdi do vo
dičky.” —^ “ Nechci do vodičky, chci papírek” , skan
dovalo dítě. — “ Tak co, bude to?” , ujal se konečně
slova s autoritou soudruh otec. — Nic. Nic se ne
hnulo. Baruška stála němě na písku a hrabala nož
kou.
“ Tak^ pojď, Baruš, do vodičky” , lákal otec. — Baruš udělala jeden krok — a koukala jinam. — “ Tak
sakra, Baruš, hni sebou, lezeš jako šnek!” , křikl
otec. — Baruš nic. Jí se to netýkalo. Pepa došel k
rychlému rozhodnutí: “ Hele, Venouši, postrč ji troš
ku!”
Venoušek se tou dobou právě očividně nudil. U ví
tal proto s nadšením pobídku k akci — poodstoupil
deset metrů a vzal to s rozběhem: do nic netušící
Barušky se navez’ vší parou zezadu jak autobus,
kterému selhaly brzdy. Baruška vylítla jako žížalka

- 11 -
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Jaroslava Pence (do r. 1948 kavárna Adría, Pra
ha, nyní snad Kanada), Václava Jandu (snad Austrá
lie — v majetk. záležitosti švihlov u Klatov) a jp.
Slunéčku (metalurg.) s manželkou a synkem, kteří
odjeli v r. 1968 z Indie do Austrálie,
... Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HB

ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
3ZZ ACCESS RÁDIO — 1220 KHz
Od února vysíláme každé úterý v 10.30 večer a
program se opakuje, vždy následující středu v 10.30
dopoledne.
Na dřívější výzvu se už přihlásily 3 soukromé sku
piny, každá s navrženým půlhodinovým programem.
Další zájemci s vlastním programem hlaste se na
tel. 347-1641 (Rojer) nebo. 459-3509 (Nerer).
Pomůžeme radou i zkušenostmi, zajistíme studio k
natáčení atd.
.
J. R.

j

EDUCATION DEPARTMENT, VICTORIA

|

SOBOTNÍ ŠKO LA
N ODERŇ ÍCH JA Z Y K U

|

K U R Z Y Č E Š T IN Y

?

na středoškolské úrovni se budoukonat vždy v $
SOBOTU DOPOLEDNE v University High Schóol. <
Story Street, Parkville.
>
Zájemci o studium- se mají hlásit k zápisu v >
, sobotu 7. února 1976 od 9.15 do 11.15 hodin do- \
poledne na University High SchooL
?
. Informační oběžník a formulář přihlášky si >
můžete vyžádat telefonicky na čísle 38.-5877 nebo <
písemně na'adrese: The Headmaster, S.S.M.L., >
c/- Princes Hilí High School, Arnold Street, North \
Carlton, Vic. .3054.
.
?

R O D IČ O V S K É S D R U Ž E N Í V M E L B O U R N E

- Čtvrtý letní tábor čs. dětí na farmě Šumava u
Selgrave se velmi vydařil. Zúčastnilo se ho. 38 dětí.
'
BEZPLATNÁ STAVEBNÍ PORADNA
i ’očasí táboru velmi přálo, osm dnů proběhlo ve
ýborné náladě, mnohé děti ukončení tábora po závě“ ■
pro čs. krajany ve Viktorii
ečné rozlučce oplakaly. Rodičovské sdružení děkuje
i Odborník, nyní již pensista, je ochoten zdarma'!
ředevším Dp. J. Peksovi, který pořádání tábora na
!! poradit při plánování staveb, oprav budov apod.i
>— ve věcech materiálů, konstrukce, otázkách práv- | ozemcích a v budově Šumavy opět umožnil a všem,
teří přispěli k zdárnému průběhu..
“ nich, jednání se stavebními úřady apod. Při ja-r
-kýchkoli problémech v podobných záležitostech \ - V sobotu 7. února 1976 od 9.15 do 11.15 hod. aop.
! volejte (Melbourne) 24-4787 (več er).
< e koná zápis do sobotních kurzů češtiny, které poádá viktoriánské ministerstvo školství. Je velmi .
;;
C. E. MARŠÍČEK,
!
ůležité, aby se přihlásil co největší- počet poslucha!i B. Arch., Dipl. Arch. Designér, F.R.A.I.A., A R IB A “
i
■— — —
i
■ um aaiub
N ů a to jak do kurzů pro začátečníky, tak pro pokroilé a do kurzu, v jehož závěru se skládá maturitní
kouška z češtiny. Podle počtu přihlášených se přiěluje počet učitelů a kurzy se lépe rozdělují podle
"■ .......................................'
1
1 1 ..............................................
.......................... ................ 11 1
,,- 1
osavadních znalostí. Do kurzu se mohou přihlásit. i
Č ESK É KNIHY
| ospělí, zvláště také ti, kteří chtějí skládat austraiké maturitní zkoušky. (Dospělí starší 25 roků potře-F. Přeučil: Brno a okolí $ 8.30, Erhart: Šumava j
iují ve státě Viktoria k složení maturity pouze 3
S 8.30, Neubert: Karlštejn $ 3.10, Kukačka: Vysoké i
ředměty a čeština může být jedním z nich.) Zápis i
Tatry S 7.80. J. Hašek: Švejk v zajetí $ 2.90, K.
obotní kurzy se konají v budově University High
V. Rais: Skleník $ 1.50, K. Světlá: Vesnický román
ehool, Parkville. Podrobné' informace sdělí ředitel
S. 2.20. J. Vrchlický: Šárka $ 1.60, Juvenalis: Sa- |
obotního vyučování ve Viktorii š. Kašarik (Slovák, tiry $ 2.90, Kutina: Mozart $ 4.40, Rupeltová: j cúnorový uprchlík), c/- Princes Hill High School,
Angličtina do vrecka $ 2.50.
ixnold St., North Carlton, Vic. 3054, telefon 38-5877.
1
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K ceně laskavě připočtěte poštovné

THE INL1BRUM BOOKSEILĚRS
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3001

SO KO L M E L B O U R N E

- První cvičení po letní přestávce se koná v pondělí
1. února v 8 hodin večer v. nové tělocvičně “ Prin:es Hill High School” . Arnold St., North Carlton (pro
iuta: Street Directory Mehvay 29 - H 11, jinak:
dektrikou č. 1 nebo 15, zast. 17, roh Lygom & Ridiardson Sts., dále západ, směrem kde na třetím
•ohu uvidíte novou školní budovu). Přijďte se podí
vat do tělocvičny (třeba i se zájemci jiných národlostí).
- Výborová schůze se koná 4. února v 8 hod. večer
i br. Tomečka, 316 Church St., Richmond. Přítomnost
ršech členů výboru nutná.
V. N.

do vzduchu, udělala přemet a praštila sebou o zem.
Při tom nabrala do pusy písek, ještě víc zbledla a
začala se dávit. Jak to uviděl soudruh otec, hnal se z vody, tři
krát uklouzl, plavky mu sjely pod břicho a vrhl se
na jásajícího Venouš-ka: “ Ty pitomče, cos to udě
lal?” — a dal mu pár facek. Venoušek Se hlasitě
rozbrečel nad tak nehoráznou nespravedlností. —
“ Tati, ty jsi řek’, abych ji postrčil!”
' Malý oznamovala
Mezitím se soudružka matka s velkou námahou
zvedla s ručníku, Barušku sebrala a táhla ji křísit
---------------------------pod sprchu. Studená voda přivedla Barušku rázem
k životu a dítě začalo opožděně řvát jak tůr.
-------:
Všechny ty scény sledovala se zájmem celá pláž, i
PERFEKTN Ě
i, když ostatní hovoru a křiku české rodiny nero- j
A S P O L E H L IV É
zuměli. Soudruzi se dostali na pláž, mohou si to :
Přepisy na- blány dovolit, a co je jim po ostatních!
Korektury v češtině
Jenomže křik přilákal i plavčíka, který přišel vy
■ i angličtině bírat poplatek za pobyt na této soukromé pláži.
Překlady též z němčiny
Otec, byvše si to vyřídil s Venouškem, přistoupil k
a francouzštiny
plavčíkovi krokem kádrového vedoucího, kterému se
Telefon
ÍM e lb .l 41-4540
nemůže hic stát, a co že jako chce. Chce 20 dinárů.
Bylo zle, soudruh vedoucí zbrunátňěl. To mu ještě
scházelo! — “ Poplatek? Tady? V Jugoslávii? že
se nestydíte!” , křičel jakousi jugoslávskou češtinou.
“ To jste spřátelený socialistický stát? To si říkáte
bratři Slovani? Nic! Ani do huby! Vodě mne nedosta
nete ani šesták! Matko, dem’ ! ”
Sbalili ručníky a děti. “ A vůbec, sem už stejně
nikdy nepůjdem’ ” , pokračoval soudruh při odchodu
hodně hlasitě svou slovanskou řečí. “ Blbá pláž a
koupání tu stálo za hovno. To ohlásím . . .”
Trošku jsem se krčila, jako že. nerozumím . . .
Zdena, Londýn

National Mutual
INSURANCES
Volajte
Charles Anta!
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Karel

DOMOVA

26. 1. 1976
V kvalifikaci o účast v Montrealu
ŠVÉDSKO VÍTĚZÍ NA D Č SR 14~.12
čs. házenkáři, kteří zisKan na posledních olympij
ských hrách r. 19/2 v ivinichové nečeKane stříbrné
medaile (když prohrán s jugosiávci až ve finále),
nebudou to mít íehke, aoy toto druhé místo na OH
v Montrealu obhajovali. Chtějí-ii si totiž zajistit účast
na olympijském, turnaji, musi se stát vítězi skupiny,
ve ktere jsou exmistri světa Švédové a velký outsi
der itane. Po triumiu uoou favoritů nad Italy, došlo
v jihošvédském-Malmo k měření sil obou aspirantů
na letenky do Montrealu. A jak se dalo očekávat,
švédové využili náležitě domácího prostředí, když po
razili čs. házenkáře 14 : 12, po poločasu 9: 5. V pra
xi to nyní znamená, že k zajištění účasti na olym
piádě by museli Čechoslováci 7. března v odvetě v
Trnavě vyhrát o 3 góly. Kdyby vyhráli o 2 branky,
pak by o postupu rozhodlo skóre ze všech utkání,
tedy důležitý by byl brankový poměr i s Italy.

Janovský

V anketě zvítězil Karel Kodejška

Nejlepší Čs. sportovci roku 1975
Na 170 čs. sportovních novinářů a rozhlasových a televizních komentátorů zvolilo za nejúspěšnějšího čs.
sportovce předolympijského roku 1975 lyžařského skokana Karla Kodejšku z Dukly Banská Bystrica, který
se stal v rakouském Kulmu mistrem světa v letu na lyžích a dosáhl celé řady dalších pozoruhodných
úspěchů.

VYZNAMENÁNÍ ČS. FOTBALISTŮ
Po celé řadě neúspěšných sezón stalo se čs. fotba
lové národní mužstvo nejúspěšnějším evropským tý
mem roku 1975. Čs. reprezentační fotbalový tým jako
jediný v Evropě neokusil loni hořkost porážky, když
dokázal porazit Rumuny 3: 0, Kypr 4 : 0 . a 3: 0,
Angličany 2: 1, Portugalce 5 :0 a remizovat vé Víd
ni s Rakušany 0 : 0, v Portugalsku 1 : 1, s Maďary
1 : 1 a se Švýcary 1 : 1. Konečné pořadí evropských
fotbalových týmů-vypadá takto:
1. Československo, 2. Jugoslávie, 3. NSR, 4. Wales,
5. SSSR, 6 . Španělsko, 7. Belgie, 8 . Holandsko,. 9. .
Anglie, 10. Skotsko, 11. Polsko, 12. Itálie, 13. V. Ně
mecko, 14. Švédsko; 15. Severní Irsko, 16. Rumun
sko, 17. Portugalsko, 18. Francie, 19. Maďarsko, 20.
Řecko, 21. Bulharsko, 22. Rakousko, 23. Irsko, 24.
Turecko, 25. Švýcarsko, 26. Island, 27. Dánsko, 28.
Finsko, . 29. Malta, 30. Norsko, 31. .Lucembursko, 32.
Kypr.
Z jednotlivců byl nejúspěšnějším fotbalistou Evro
py Rus Oleg Blochin z Dinama Kijev, který vyhrál
tradiční anketu odborného deníku France Football a
bude mu předán “ Zlatý míč” . — V Československu
pak byl (už počtvrté) za nejlepšího fotbalistu roku
zvolen brankář čs, národního mužstva a pražské Duk
ly Ivo Viktor. Další pořadí bylo: 2. Z. Nehoda (praž
ská Dukla), 3. Ondruš (Slovan Bratislava).

uaisi poraai anKety:
2. Jan Kodeš — nejlepší čs. tenista, který sám sice
na mezinárodním fóru neuspěl, zato však dopomohl
čs. družstvu k nevídanému úspěchu v Davisově po
háru.
3. Petr Sodomka — vodák; z mistrovství světa ve
vodním slalomu v Jugoslávii si přivezl domů dvě
zlaté medaile — jednu za vítězství v soutěži kanoí
jednotlivců, druhou za triumf v soutěži trojčlenných
hlídek.
4. Bratři Jan a Jindřich Pospíšilové — v belgickém
Gentu se stali už podeváté mistry světa v kolové.

5. Vladimír Malý — lehký atlet; na halovém mi
strovství Evropy v Katovicích získal zlatou medaili
za prvenství; ve skoku vysokém. •Svým výkonem 2,24
m patřil v r. 1975 k nejlepším na světě.
6. Dagmar Kuzmanová — lyžařka; senzačně vyhrá
la celosezónní soutěž lyžařů alpských . disciplin o
Evropskou .trofej.
7. František Stehno — vodní lyžař; stal še mistrem.
Evropy a na mistrovství světa byl. ve své speciální
disciplině, “ figurální jízdě” , druhý..
8. Helena Fibingerová — lehká atletka; ztratila sice
v r. 1975 svůj světový rekord, přesto patřila k nej
lepším koulařkám na světě.
9. Anna Matoušková — krasojízda; v belgickém
Gentu obhájila titul mistryně světa.
10. Květoslav Mášita —* terénní motocyklista; získal
V důsledku příprav na olympijské zimní hry v
Innsbrucku (4. - 15. února) a pak startu v tyrolské už osmý titul mistra Evropy.
metropoli samé, má 1 . čs. hokejová liga až do 2 0 .
NEVYDAŘENÝ ROK ČS ATLETŮ
února přestávku. Dvanáct účastníků nejvyšší soutě
V předolympijském roce se čs. lehcí atleti' příliš
že absolvovalo po 2 2 mistrovských zápasech, v nichž
se rozhodlo, kterých šest týmů bude hrát (do 23. břez nevyznamenali. Nejenže se jako družstvo ani tento
na) o titul mistra republiky a která mužstva musí krát- neprobojovali do závěrečných bojů Evropského
bojovat o záchranu. Liga byla dosud tak vyrovnaná, poháru, ale ani jednotlivci neoslnili. Několik předních
že teprve poslední kolo rozhodlo s definitivní platností atletů bylo sice loni zraněno, ale přesto nevěřím ve vel-o 6 účastnících finálových zápolení. Jsou mezi nimi ké úspěchy na OH v Montrealu.
Podle názoru funkcionářů čs. lehkoatletického sva
týmy, které měly velmi špatný start do sezóny, po
malu se rozehrávaly, patřil jim však •závěr. Naopak zu přichází v úvahu pro letenky na olympijské hry
FINÁLE "ZÁLEŽITOSTÍ" II. LIGY
takovému Motoru České .Budějovice, který měl přímo v Montrealu zatím 13 atletů a atletek. Patří k nim:
Nemají prvoligová mužstva Čech a Moravy zájem
diskaři Daněk a šilhavý, výškař Malý, desetibojař
senzační nástup, docházely nakonec síly.
na Českém poháru, přestože jeho vítěz má v souboji s
■ O titul mistra republiky budou bojovat; 1. SONP Pernica, překážkář na 406 m Kodejš, "vytrvalec Hoff- vítězem Slovenské trofeje naději na účast v meziná
man,
výškařka
Karbanová,
dálkařky
Šuranová
a
Kladno 30 bodů, skóre 97 ; 59; 2. Tesla Pardubice
rodní soutěži “ držitelů trofejí1’? Těžko říci, skutečnost
29 b.; 3. Dukla Jihlava 25 b.; 4. ZKL Brno 24 b.; 5. Nygrýnová, oštěpářka Dreyerová, diskařka Vyhnalo- je však v sezóně 1975-76 taková, že finále českého
Sparta Praha 23 b., skóre 71 ; 54; 6 . škoda Plzeň vá, koulařka Fibingerová a běžkyně na 4Q0 m a 800 poháru bude druholigovou záležitostí. Střetnou se v
23 b., skóre 80 : 77. — O záchranu zápolí: 7. Košice m čerchlánová.
něm fotbalisté pražské Sparty a Kladna. Spart’ané po
Šanci dostat se do olympijského družstva pro Mont23 b., skóre 61 ; 60; 8 . Slovan Bratislava 2 1 b.; 9.
razili v semifinále pražskou Duklu 3 : 1 a. Kladno vy
Vítkovice 20 b.; 10. Motor č. Budějovice 19 b.; lí. řeal m á'ještě dalších 6 atletů, ovšem do 6. června hrálo nad Baníkem Ostrava 1: 0.
Litvínov 16 b.; 12. Ingstav Brno 11 bodů, skóre 57 : '96. (závodů Zlaté tretry v Ostravě) to musí prokázat
Finále “ Slovenského poháru” bude naopak prvoli
svými výkony. Do této šestky patří: koulař Brabec,
govou událostí a střetnou se v něm oba bratislavské
chodec Vála, výškařka Mračnová, diskařka. ProuzoNEVÍDANÝ ÚSPĚCH ČS. LYŽAŘEK
týmy. Slovan a Inter. Zatímco Slovan' sí zajistil po
Na olympijských trasách speciálního slalomu v ital vá, -maratónec Krsek a běžec na 3.000 m překážek
stup do závěrečného střetnutí vítězstvím 2 : 0 v Tm a
ské Cortině ďAmpezzo dosáhla čs. děvčata nevída Dušan Moravčík.
vě, musel Inter o své vítězství doma nad divizním
ného úspěchu v historii čs. sportu. Tento speciální
mužstvem Sninou 2 : 0 tvrdě bojovat a o postupu roz
Přetěžké
čtvrtfinále
pro
Československo
slalom započítávaný do celosezónní soutěže ó Světo
hodl áž teprve v posledních 25 minutách. vou trofej vyhrála sice mistryně švěta v obřím sla
lomu Francouzka Fabienne Serratová před dvěma
SPENGLERŮV POHÁR DO ČESKOSLOVENSKA
západoněmeckými reprezentantkami Behrovou a Rosi
V Curychu bylo 14. ledna provedeno rozlosování
Tradiční, mezinárodní hokejová soutěž o Spenglerův
Mittermaierovou, ale na velmi čestném čtvrtém mí
čtvrtfinálových utkání evropského šampionátu repre pohár, která byla více než čtyři desítky let soutěží
stě skončila dcera našeho poúnorového exulanta, bý
zentačních týmů i všech tří nejpopulárnějších .evrop klubových celků, se z podnětu švýcarských pořadatelů .
valého čs. tenisového reprezentanta Milana Matouše,
ských fotbalových soutěží klubových celků. Čs. fot v Davosu stala letos poprvé úplně soutěží reprezen
Helena Matoušová, startující v této sezóně v barvách
balisté, kteří na své cestě do čtvrtfinále vyřadili tačních výběrů, čs-. lední hokej byl na turnaji za
Iránu. — Skvěle si v Cortině vedly i obě čs. repre
Angličany, Portugalce a Kypr, dostali za soupeře sil stoupen juniorským celkem (.do 19 let), pro který
zentantky: 161etá Jana šoltýsová byla v tomto spe
ný celek SSSR, který snad je momentálně lepší než byl start v Spenglerově poháru přípravou na junior
ciálním slalomu Světové trofeje šestá a držitelka
vládnoucí mistři světa z NSR. První zápas se So ské mistrovství Evropy. Čechoslováci porazili ve fi
Evropské trofeje lyžařek Dagmar Kuzmanová z Brati
věty hrají čs. fotbalisté domá a to pravděpodobně nále polské Áčko 5 : 2, když předtím zvítězili nad švý
slavy obsadila deváté místo mezi světovou lyžařskou
24. nebo 25. dubna, odvetu na sovětské půdě přesně carským Áčkem 7 : 2, pak nad .olympijskými naděje
elitou, což je něco nevídaného.
"
o 4 týdny později. Kdyby Československo zdolalo mi Finska 3 : 1, a pouze s Nory (které zřejmě pod
Po sedmi závodech olympijské sezóny dostala se do
tuto překážku, pak by v semifinále “ narazilo” na ceňovali) hráli nerozhodně 1 : 1. Konečné pořadí
čela celkové klasifikace Světové trofeje západní Něm vítěze zápasů Holandsko ■
— Belgie. Obhájci evrop Spenglerova poháru: 1. Československo, 2, Finsko-, 3.
ka Rosí Mittermaierová, která má 84 bodů, o 5 bo
ského prvenství, západní Němci, kterým k postupu Polsko, 4. Švýcarsko, 5. Norsko.
dů více než dosavadní vedoucí soutěže Rakušanka Bri- do čtvrtfinále mistrovství Evropy stačí 28. února; v
gitta Totschnigová. Na třetím místě je Švýcarka Ber- Dortmundu uhrát s Maltou remizu, střetnou se pak ve
nadetta Zurbrigenová.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
čtvrtfinále se svěřenci našeho exulanta Laco Kubaly,
španěly. A konečně: o čtvrtém semifinalistovi evrop
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
DANNEBERG VÍTĚZEM INTERSPORTTURNÉ
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Tradiční lyžařská soutěž skokanů “ Intersportturné” ského šampionátu se rozhodne mezi Walesem a Ju
(turnaj čtyř můstků) byla letos generálkou světové goslávií. .
Telefon: 42-5980
Ve čtvrtfinále 21. ročníku Poháru mistrů evropských
elity na olympijské hry v Innsbrucku. A v této zkouš
ROČNÍ PŘE D PLATNĚ : V AUSTRÁLII $ 10.-,
ce připravenosti obstál nejlépe východní Němec Dan- zemí hraje obhájce trofeje FČ Bayern Muenchen s
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $• 11.-, US $ 13.-,
neberg, který získal absolutní prvenství. Největších Benfikou Lisabon, druhý německý zástupce přebor
Can. S 13.-. £stg. 7.-. DM 30.-, Rand 11.-, nebo
sympatii se však dostalo 171etému Rakušanu Innauero- ník Borussia Monehengládbach se střetne se šestinávi. který, patří k největším aspirantům na medaili na sobným vítězem PMEZ Reálem Madrid, vítěz “ 8uekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
OH v Innsbrucku. Konečné pořadí: 1. Danneberg, 2. perpoháru” Dinamo K ijev se utká s francouzským
j příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
Schnabl. 3. Bachler. 4. Innauer, 5. Wanner (všichni St. Etienne a čtvrtý semifinalista vzejde z utkání, me
Rakousko). 6 . Bobak (Polsko) . . . . 8 . Háhnl (Česko zi fotbalisty jugoslávského Hajduku Split a holand | obratem.
ského mistra PSV Eindhoven.
slovensko).

H okejová liga

Kdo z koho ?
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