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STRACH Z OBZORŮ
S. Hofírek

V Dešťovém lese na filipínském ostrově Mindanao
byl objeven r. 1971 neznámý kmen Tosoaej, který
1 neměl do té doby žádné styky s civilizací, žil v jesky
ních opravdu ještě v době kamenné, poněvadž ne
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER znal kovy, a živil se sběrem lesních plodin a chy
P r^ n ílr v v v n
Melbourne'23. února 1976
Číslo 4 táním ryb, raků a žab. Když byli tito primitivní
lidé poprvé přivedeni na pokraj pralesa a viděli
rozsáhlé nížiny, pojal je strach a chtěli utíkat před
neznámými dálkami do prostředí, které znali.
Psychiatři znají celou řadu nenormálních stavů
strachu, jako strach z výšek, z malých uzavřených
prostorů atd., ale v politické literatuře se dosud má
Ht* M a r t i n K v A t k r
lo uvažovalo o strachu z rozsáhlosti politické proble
Súčasná Európa sa zmiefa v politických a hospodářských ťažkostiach. Niekde, jeho národohospodářské matiky, z neznámých širokých politických obzorů. A
ako v Portugalsku, španielsku a v Taliansku, prevládajú politické, inde ako vo teorie, totiž dogmy o zná přece je to problém velmi aktuální.. Mám obavy, že
Velkej Británii a vo Francúzsku zase ekonomické ťažkosti. Je pri tom zaujíma- rodnení výrobných pro značná část našich politických uprchlíků žije stále
ještě v přítmí domácího politického lesa a bojí se
vé povšimnut' si tej okolnosti, že státy so starou a pevnou sociálnou demokra- striedkov. Naopak, prišl širokých politických obzorů; i když mnozí z nich. jsou
ciou, ako sú Norsko a Švédsko, stoja akosi v závětří tohto vei'mi zložitého a s plánom, že niektoré sek úspěšní ve svém povolání a hodně cestovali.
nebezpečného vývoja.
Je nesporné, že komunistická i antikomunistická
tory výroby a služieb, kto
problematika jsou otázky světové, ne pouze českoslo
ré
sú
zospoločenstené,
b;
Dve europske krajiny krajině, nie sú ochotní po nie sa od Moskvy, vytvovenské, a že komunismus vznikl jako nesprávná, re
tvoria svojim politickým moct’ pri riešení nakope- renie akéhosi talianského vrátili do súkromných rúk akce na křiklavou sociální nespravedlnost v někte
Vo Francúzsku právi rých evropských zemích v minulém století. ■Tato
rozvrstvením určitú poli ných politických problé- komunizmu, ktorý by sa
tickú oázu, majú silné ko mov, aby sa mohla vytvo podrobil pravidlám poli- skončil zjazd komunisti,c zoankrotělá ideologie se pak. šířila dvěma způsoby:
jednak vojenským násilím a jednak získáváním srd
munistické strany: Fran- řit’ koaličná vláda aj bez tickej demokracie a nesna kej strany. A francúzsk cí a myslí všude tam, kde sociální nespravedlnost
komunisti
šli
na
ceste
1
cúzsko a Taliansko. A na- komunistov. A tak sme žil sa zmocnit’ moci nási
a hospodářská zanedbanost poskytovaly tomuto so
ciovšetko, keď to berieme svedkami jedinečného vý lím, likvidáciou ostatných takzvanému historickém) ciálnímu parazitu příznivé podmínky.
československá zkušenost s komunismem byla v r.
z tohoto politického h ra  voja: ponuky takzvaného politických stráň. V urči kompromisu ešte ďalej
diska, Taliansko je výnim historického kompromisu. tých taktických veciach už zavrhli politickú dogrrn 1948 i 1968 v určitém ohledu poněkud jednostranná.
U nás to nebyla ani tak sociální nespravedlnost, ale
kou medzi výnimkami, je Čo to znamená?
teraz odmietajú posluš marxizmu-leninizmu o dik převážně komunistické násilí zevnitř .a sovětská agre
dinečnou krajinou s poli Talianskí komunisti po- nost’ Moskvě a tvrdia, že tatúre proletariátu. Tvr se zvenčí, a tyto faktory převládají v myslích lidu
tickým áivotom a s politic núkajú účast’ na vládě a nebudú nástojiť na reali dia, že chcú respektovat doma i v exilu jako rozhodující. A tato českosloven
kým mechanizmem, aký za túto cenu ponúkajú je zovaní jednej zo základ politickú demokraciu : ská zkušenost, která je podepřena podobnou zkuše
ností ostatních středoevropských zemí, dosud rozho
sa tak Tahko nikde inde dinečná zmenku: odpúta- ných dogiem marxizmu a rP n lzra/ ^ n va n ip n s st.r . duje o dosavadní politické praxi evropských antíkonenájde. Totiž straníckomunističkých uprchlíků a jejích organizací. Pouhé
demonstrace, pouhé protesty a pouhé poukazování na
politická polarizácia v tejDalší vvstouoeni Pavla Minaříka na pražské televizi
komunistický
teror, to vše jsou ony zúžené obzory
to krajině došla tak ďaledomácího politického lesa.
ko, že vytvořit’ vládu be2
Když pak politika zúžených obzorů domácího lesa
komunisto v bude takmer
v celkové problematice světové — komunistické a
nemožné. A čo je pri tom
O agentu čs. výzvědné služby Pavlu Minaříkovi (viz minulé číslo HD) uslyší antikomunistické — nevede k žádoucím výsledkům,
obzvlášť pikantné, talian- me, asi z Prahy ještě vícekrát. Z dosavadních rozhlasových a televizních vy pak mnozí exulanti ztrácejí politický elán a někteří
hledají dokonce východisko v iluzích komunistického
skí socialisti, ktorí by za stoupení je už zřejmé, že má za úkol postrašit lidi doma, zamezit pokusům o reformismu..
určitých okolností a při spojení se "štvavou vyšílačkou" v Mnichově a se zrádnými utečenci, dále očer
Nemám nejmenších pochybností o tom, že komu
padne i stranícko-politie- nit "pravicové úchylkáře" z roku 1968 v čele s Alexandrem Dubčekem a ovšem nismus používá všude nelidského násilí a soustavně
kých obětí, ktoré by stra i zdiskreditovat Svobodnou Evropu v očích Západu a především amerického potlačuje občanské svobody a že násilím se zmocnil
Vietnamu, Laosu a Kambodže a používá násilí v
nu asi poškodili a prospěli kongresu, který rozhoduje o financování stanice.
Angole i v Timoru a že na agresivnost komunismu
O agentu Minankovi po ustanovení západoněmec- musíme stále poukazovat. Proto protesty a demonstra
dává informace mnichov kého zákona o závodních ce jsou stále nutné. Je ovšem stejně pravda, že ko
munistická ideologie získává dále stoupence v .mno
ské české slovo (únor radách. Byl totiž počát ha vyvinutých a hlavně vývojových zemích, kde ne1976): Byl přijat za hlasa kem roku kandidátem ve komunistické a antikomunistické režimy nebyly schop
tele Svobodné Evropy 17. volbách do závodní rady ny uskutečnit důkladné sociální. reformy, o jejichž
naléhavosti nelze pochybovat.
Každý, kdo je v Československu "někdo" nebo kdo prosince 1968, kdýž v žá rozhlasové stanice a jako
Poněvadž tedy komunismus je problém světový a
dosti
o
místo
uvedl,
že
byl
takový
(i
když
nebyl
zvo
jím chce být, musí nyní veřejně podpořit chystaný
poněvadž jeho vznik i jeho šíření je spojeno nejen
sjezd strany. Závazky, brigády, prohlášení, nová hnu 4 roky hlasatelem a novi len) měl nárok na 6mě- s násilím, ale také s otázkou sociální nespravedlno
tí atd. jsou proto na denním pořádku. Dne 12. února
nářem brněnského rozhla síční ochrannou lhůtu, v sti v nekomunistickém světě, nesmíme utíkat od těch
přineslo Rudé právo celou stránku takových slibů a
to širokých politických obzorů do úzkých rozhledů do
pobídek. Nadepsalo ji: čím přispějeme k X V . sjez su a že opustil vlast z po níž nesměl být propuštěn. mácího lesa, nechceme-li selhat ve svém historickém
du KSČ a rozvoji celé naši společnosti. Protože sjezd litických důvodů. Pokud Krátce před tím, než tato poslání politického uprchlíka. Osudy naší vlasti jsou
má být záležitostí lidí ze všech oborů činnosti, obje pracoval už od začátku ja ochranná doba uplynula, dnes nerozlučně spojeny s osudy celého světa.
vilo se na ní i povídáni o sportu — o výchově mla
Nelze popřít,, že sovětští i čínští komunisté stále
ko agent pražské výzvěd svůj pracovní poměr s
dých, kterým chybí lepší přístup k tréninku, více
usilují o světovou revoluci a že jejich rozvratnou čin
né
služby,
bral
Minařík
RSE
ukončil,
7.
ledna
tr.
bojovnosti a pevnější vůle — o "kvalitnější politickonost můžeme pozorovat ve všech světadílech. Mao
výchovné prácí, o které se v tělovýchovném hnutí svůj úkol opravdu vážně. odletěl do New Yorku a Ce-tung se zmocnil v Číně nejdříve venkova a pak
hodně a na nejrůznějších fórech hovoří, v praxi se Především se v Německu odtud později do Prahy. obklíčil a ovládnul města a nyní svou metodu apli
však slova dostatečně účinně nenaplňují činy" atd. rozvedl se svou manžel
Svou německou manželku kuje na světovou situaci. Vývojové země považuje
Jako autor článku je podepsán F. Pospíšil, zaslou kou, která s ním odešla za
za “světový venkov” , který chce ovládnout nejdříve
nechal v Mnichově.
žilý mistr sportu, kapitán čs. reprezentačního hoke
a tak obklíčit a dobýt “světová města” , to jest vy
hranice
a
oženil
se
s
ně
jového mužstva, který také hned v úvodu zdůraznil
Vedle svého zaměstnání vinuté země Evropy a Severní Ameriky. Je také
nutnost "aspoň částečného splácení dluhu naší spo meckou občankou, pracu v RSE snažil se být čin známo, že i Sovětský svaz se chce zmocnit vývojo
lečnosti, která zejména po X IV . sjezdu KSČ otevřela jící v bavorském rozhlasu.
zemí a tak zpečetit osud Evropy a Ameriky.
ným v několika čs. orga vých
tělovýchově a sportu široký prostor".
Domnívám se, že antikomunistický exulant, má-li
Když měl být v polovině
V poledních hodinách téhož dne, kdy se toto číslo loňského roku jedním z asi nizacích (ještě loni byl or být úspěšný ve své politické práci, musí překonat
Rudého práva dostalo k čtenářům, došla z Innsbruc- 100 zaměstnanců Svobodné ganizátorem protisovětské strach ze světových politických obzorů, vyjít z do
ku zpráva, která do předsjezdové propagandy dost
protestní kolony k 7. vý mácího lesa na světové jeviště a navazovat také-spo
dobře nezapadla: Výkonný výbor Mezinárodního olym Evropy, kteří měli být v ročí Srpna v Mnichově), lupráci s demokraty ve vývojových zemích. Na své
dovolené v Asii jsem využil i letos všech možností
pijského výboru odejmul čs. hokejistům oba body vy rámci úsporných opatření
bojované při utkání s Polskem, protože zdravotní ko propuštěni, odvolal se na (Pokračování na str. 2) setkat se s politickými, sociálními a odborovými pra
covníky a moje uzávěry z mnoha rozhovorů s nimi
mise MOV zjistila pozitivní výsledek dopingové zkouš
potvrzují správnost politické linie, kterou hájím.
ky u jednoho čs. hráče. Tím hráčem byl kapitán muž
Dr. Ku Čeng-kang, vedoucí činitel Světové antiko
stva F . Pospíšil. Pozdější ujišťování, že šlo jen o ne
PUBLISHED by F.. Váňa. 8 Moorbouse St„ munistické ligy a předseda Antikomunistické ligy asij
dopatření čs. lékaře, o nejasné předpisy týkající se
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Unification ských národů v delším rozhovoru uznal, že náš Ko
léčení kodeinem, jsou snad pravdivě,' ale celý případ
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000 menský i jejich Konfucius zdůrazňovali, že je třeba
propagaci X V . sjezdu KSČ mezi lidem asi moc ne
prospěl.
(Pokračování na straně 2)
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Historicky kompromis ?
(Pokračovanie zo str
vo východoeuróskych kra
podl’a jej pravidiel sa po jinách vlastenecké alebc
dielať na vládnej moci. A národně fronty a koaličně
tak čo? Možno prijať po- vlády. Bol to dósledok voj
núkaný historický kom nových událostí, existenpromis? Veriť úprimne. cia. velkej antifašistickej
že aj francúzski aj talian- vojenskej koalície, spoluski komunisti sa vlastně práca a spojenctva zápřetvořili z marxistické j a padných demokracií so Sodiktátorskej strany na vietskym zvázom. Spustostranu demokraticko-socia- šená Európa potřebovala
listickú, trebá s radikál
zmobilizovat’ všetky sily,
nějším politickým a sociaby uskutečnila co najálne-ekonomickým prograrýchlejšie svoju spoločenmom, aký smě dosial’ v
politickom spektre Tavičo skú a ékonomicku rekon
strukci u a Spojené stály
vých stran poznali?
Nezainteresovanému po tomu priali. Komunistické
strany, například aj KSČ,
zorovatelovi sa iste Lahtvrdili,
že- budu budovat’
šie odpovie na tieto otáz
socializmus
vlastnou ceky ako například dezigno.
stou,
na
Sovietskom
zvaze
vanému talianskému mini
sterskému předsedovi Mo nezávislou, lebo to. čo sa
roví, ktorý trčí politicky v vraj hodilo pre Saviesky
slepej uličke. Lahšie sa zváz. sa nemusí hoctiť pre
odpovedá aj takému zápa- nás. V západoeurópskych
donemeckému kancléřovi vládách malí komunisti
Schmidtovi. ktorí čemusi niektoré kTučové ministerdbáť na hlas domácích ko stvá ako národnej obrany,
ni unistov, kedže je to sku alebo vnútra, o školstve a
pina v sú-časnom politi c- informáciách už ani neho.kom živote Nemeckej spol- vor iac. Trvalo to niekolko
kovej republiky nič nezna- rokov, než komunistickí
menajúca. Ale prv ako vlastenci zbadali, že sú
skončíme či už s určitým predsa len v prvom radě
záverom alebo bez nehos komunisti a len potom vla
vraťme sa do nedávnej stenci a demokrati. Je
příznačné a třeba to teraz
historie.
Musíme sa vrátit’ až do pripomenúť, že vo Franrokov po skončení druhej cúzsku to bol sociálny de
světověj
vojny.
Veď mokrat Ramadier, ktorý
európsky vývoj sa -v pod sa po zlých skúsenostiach
statě vracia do tohoto ob- rozhodol komunistov z vlá
dobia. Vtedy po porážke dy vypudit’. Stalo sa tak
nacízmu a fašizmu sa tvo vtedy. keď zbadal, že zařili v západoeurópskych i

Agent hlásí a straší
(Pokračování se str. 1)
účastnil se' zakládání Vy
davatelstva “Bohemia” v
Mnichově, v němž vychá
zel měsíčník Text atd.
Při svém vystoupení na
pražské televizi se Minařík zabýval podrobněji
Dubčekovým dopisem z
října 1974, adresovaným
Federálnímu shromáždění.
Svobodná Evropa prý zí
skala text dopisu loni už
počátkem dubna, ale - po
dobně jako v jiných přípa
dech - starala se o to, aby
se text dopisu objevil jin
de na západě a zdánlivě
z -tohoto pramene aby pak
dopis přejala k vysílání.
Minařík se nepokouší po
přít obsah Dubčekova do
pisu, ale tvrdí, že dopis
byl ve skutečnosti vypra
cován Dubčekovi přáteli a
Dubček jen k němu připo

jil svůj podpis.
“Konspiračními prace
mi” v RSE byl pověřen
iako koordinátor bývalý
redaktor Literárních novin
Milan Schulz, agent ame
rické CIA získaný začát
kem šedesátých let. Z do
pisu, který mu píše jiný
agent CIA, Ivan Hartl z
Londýna, citoval Minařík:
“Honorář za Sašu dorazil.
Další laskavě posíléjte na
konto J. M. Williams,
K51n am Rhein . . . ” K to
mu poznamenal redaktor
televize: “Je velmi vý
mluvné, že na toto konto
západoněmecké
banky
jsou posílány peníze pro
Alexandra Dubčeka.”
Minařík mluvil dále o
interview, které poskytli
koncem loňského roku bý
valý ministr zahraničí Jiří
Hájek a “hlavní ideolog
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Strach z obzoru

(Pokračovaní se strany 1)
hodnotit veřejné problémy z hlediska etického, a ž
my to tak musíme dělat i dnes. Hodnocení musí ovšen
vyústit v činy.
První president Čínské republiky Sun Yat-sen vy
hlásil po první světové válce tři- zásady čínské po
Iitiky: demokracie, vlastenectví a blahobyt lidu. Ty
to tři zásady jsou stále politickým programem Čín
ské vlády na Taiwanu, která provedla prvotřídní po
zemkovou reformu, vybudovala demokratická druž
štva a má pozoruhodné úspěchy v modernizaci a in
dustrializaci země. Proto také životní úroveň lidu n;
Taiwanu je nesrovnatelně vyšší než v komunistickí
Číně.
V našem rozhovoru nebylo žádných rozporů a Dr
Ku Čeng-kang projevil naprostý souhlas s mým vý
kladem teorie pozitivního a konstruktivního antiko
munismu a prohlásil, že to je také jejich politickí
teorie a praxe, čínská vláda na Taiwanu chápe tak<
dobře světovost komunistického problému a pomáhali
proto obětavě celé řadě asijských a afrických zem
zmodernizovat jejich zemědělství, tím zvýšit životn
úroveň lidu a posílit tak jejich antikomunistickj
postoj.
Netvrdím, že na Taiwanu je již vše ideální, alf
věřím, že jdou správným směrem a mají opravdo
vou snahu jít vpřed za cílem, který vytýčil jejicl
první demokratický president Sun Yat-sen.
Podobné rozhovory jsem měl v Taipei dále se dvě
ma odboráři, s jedním odborářem v Hong Kongu z
pak v Manile s ’ p. Taném, který je představitelerr
Bratrství asijských odborářů a vedoucím činitelerr
filipínských odborů, a s jeho asistentem p. Cristo
bálem, který je ředitelem oddělení pro výzkum £
dokumentaci. Všichni tito političtí a odboroví pracov
níci souhlasili s myšlenkou, že našim programem
musí být idea nového sociálního řádu, opravdu lid
ského. tedy naprostá transformace sociálně hospo
dářského systému, který stojí na zásadě pouhéhc
zisku bez sociální závazností a na zásadě nevázané
soutěže, neomezené potřebami obecného dobra. Na dru
hé straně se ovšem nesmíme spokojit s nějakými
představami o reformovatelnosti komunistického kolektivismu. kde lidská osobnost je pohlcena abso
lutní státní mocí. a proto i zde musí . být naším pro
gramem naprostá transformace existujícího systému.
Situace na Filipínách je také velmi poučná prc
nás. Malá část bohatých Filipinců byla proti nutným
sociálním reformám, zejména proti pozemkové re
formě v této zemi, kde bylo přes devět set tisíc ne
majetných rolníků, kteří hospodařili jen na cizích
pozemcích a platili vysoké pachtovné, neb odváděli
velkou část sklizně statkářům podle dohody o podílu
na sklizni. Komunisté využívali nespokojenosti vyko
řisťovaného lidu a zejména v mohamedánské jižní
části Filipin začaly vážné nepokoje.
President Marcos považoval za jediné východisko z
této komplikované situace vyhlášení stanného práva,
pravice z roku 1968”-Zde dostal tak snadný úkol. že rychlé provádění radikální pozemkové reformy a dů
něk Mlynář švédské televi je s podivem, proč vůbec kladného programu hospodářské rekonstrukce moha
medánské oblasti. Zkorumpovaný “antikomunistický”
zi a označuje to rovněž za “honorář v patřičné výši parlament byl rozpuštěn a sociální reformy se za
akci “vyvolanou, zorgani byl včas sjednán", jak ří vádějí presidents-kými dekrety. Jistě ,to není situace
zovanou, řízenou a samo kal Minařík.) Historik ideální a je politováníhodné, že -toto řešení nebylo
zřejmě i zaplacenou Svo Křen, bývalý, pracovník možné cestou parlamentní demokracie, avšak problé
my se nyní řeší, i když bohužel jen ze strachu z ko
bodnou Evropou” . Ta prý Čs. akademie věci. se prý munistické revoluce. Smutným faktem je, že zasle
tentokrát využila “býva zase propůjčil k tomu. že pené sobectví menší části boháčů by tu komunistic
lého čs. občana, bývalého slíbil akce, kterými má být kou revoluci určitě vyprovokovalo. Nyní se bere ko
atomového fyzika, aktivní zdiskreditován
Vítězný munistům vítr z plachet.
Podotýkám ještě, že ke stejné názorové shodě jsem
ho exponenta pravice v únor k jeho 30. výročí.
Československu” Františ Při Minaříkově vystou došel před rokem v rozhovorech s odboráři v Singa
puru, Thajsku a Malajsii, a vím, že stejný program
ka Janoucha. Jak to Ja- pení padlo mnoho jmen. mají mnozí odboráři v Africe a Jižní a Střední Amenouch zařídil, Minařík ne většinou “agentů CIA” , ať , rice.
Myslím, že se můžeme mnoho poučit ze zkušeností
prozradil.
už starších jako Firt nebo
U Z. Mlynáře si prý SE Tigrid, či sloužících od let ve vývojových zemích, a proto považuji naši spolu
práci s vývojovými zeměmi za užitečnou a za nut
šedesátých nou. My všichni bychom si měli uvědomit, že. v tom
víceméně objednala teore padesátých,
tickou práci v rozsahu 300 nebo od doby pozdější - to světovém zápase, o svobodu a spravedlnost nelze
stran, o které bylo rozhod Šling, Hartl, Škvorecký, oba problémy oddělovat a že se nesmíme zaleknout
nuto, že bude využita před Laub, Pelikán, Pachman, širokých obzorů světového politického jeviště, z kte
rého nesmíme odejít, neboť tam máme svou důleži
XV. sjezdem KSČ a Jiří Utitz, Mueller, Pavel Pe- tou úlohu. Jen na tomto světovém jevišti se vyřeší
cháček
aj.
Vyskytla
se
i
Hájek má zase za pomoci
také problém osvobození naší vlasti — nikoli v se
několika dalších osob zpra označení jako “učitelka z parátní šatně, kde bychom jen nadávali na bídné
covat materiál, který má Prahy 4” , “Štefan P. z herecké výkony těch ostatních na jevišti.
“zkreslujícími
umělými Ostravy” , “Luboš z Bene
mem. Režim však nemuagumenty ‘prokázat’ poru šova” a další, za nimiž se styk s RSE.
Čs. televizi sledovali asi sel propagačně mnoho zíšování helsinských dohod prý skrývají osoby, o
Československem” . (Hájek nichž se ví, že udržují divácí opět jednou se záj- skat.
komunisti vlastenčili tak,
že sa im pomaly nikto nemohol vyrovnat’, zároveň
robili vo vládnych funkciách špionáž pre Sovietsky zváz. Vo východnej
Európe Moskva sama dik
tovala, kedy si komunisti
májů přestat’ hrať na Lu
dových demokratov a za
čat’ s přípravami pre ná
silné zmocnenie sa vlády.
Stalo sa tak v našom. československom případe po
zasedaní Kominterny v
septembri 1946 vo Varša
vě. Z jednoho dňa na dru
hý Ludová demokratia ne
vyhovovala. zahráváme sa
na demokratov přestalo,
vlastná cesta k socializmu
sa zahodila a nastúpila sa
cesta k diktatuře proletariátu. ktorá viedla k nesmiernemu utrpeniu oby
vatelstva (aj k 9 popra
vám vedúcich komunistov
v decembri 1952 na Pankráckom nádvoří) a spá
chali sa nesmierné hospo
dářské a sociálně škody,
ktoré by neboli museli
byť. keď by bolo aj naďalej platilo, že to, čo sa
hodilo pre Sovietsky zváz,
sa nemusí hodit’ pre jed
notlivé krajiny Európy.
Skrátka do februára 1948
sa dokonce preukázalo, že
komunisti so svojimi vla
steneckými a národnými
frontami po druhej světo
věj vojně len taktizovali,
že v ich postupe nebol o nijakej úprimnosti.

Možno teda po tejto tak
čerstvej skúšenosti veriť
komunistom? Je pravda,
že po vojně sa komunisti
ideologicky tak vo svojich
programoch neodiíšili od
stalinského
komunizmu,
ako to urobili teraz talíanski a francúzski komuni
sti. Ale je to záruka, že
v tomto případe to bude
ináč? A potom, povedzcne.
že to. čo teraz Másajú
Berllcgeer a Marcňais.
tak m aj dodržíš. ale kde
je tu záruka, že ti. čo pridu po nich. budu viazan!
tíež tímto historickým
kompromisom? Kto po
skytne záruky, že sa ich
nástupci zase nevrátia k
viere v diktaturu proletariátu a k dogme o nutno
sti vyvlastnenia a znárodnenia všetkých výrobných
prostriedkov? BohužiaL.
na to nemóže dnes dat
nikto záruky. A americké
stanovisko . Kissingerova
politika situácíu len komp
likuje. Lebo ako móžu
západoeurópski demokrati
prijať jeho radu a odmietnuť historický kompromis,
keď on sám sa dal do
osídiel politiky détente?
Ako sa móžu západoeuróp
ski demokrati rozhodnúť k
tomu, že nemajú dóverovať vlastným komunistom,
keď ich Kissinger nutí,
aby věřili sovietskym ko
munistom a přijali politi
ku détente. Hádám je na
(Pokračovanie na str. 8)
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Děkuji, soudruzi, děkuji !
— V rámci připravované
ho všestranného zvýšení
dohledu na pracující lid
došlo i k změně předsedy
Výboru lidové kontroly.
Dosavadní předseda J.
Machačka “byl odstou
pen" do důchodu a novým
ministrem-předsedou Vý
boru lidové kontroly ČSSR
jmenoval prezident Husák
Františka Ondřicha. F.
Ondrich se narodil v r.
1929 v Krásetíně u Č.
Krumlova, vyučil se elekt
rotechnikem. v r. 1961
vystudoval Vysokou školu
ÚV KSČ. zastával řadu
funkcí, v r. 1968 nezkla
mal a stal se proto později
členem ÚV KSČ, tajemní
kem ÚV KSČ, poslancem
Sněmovny národů, členem
předsednictva ÚV NF
ČSSR, obdržel vyznamená
ní Za zásluhy o výstavbu,
Řád Vitězného února’ atd.
Jeho uvedení do funkce
místopředsedou vlády a
předsedou SPK V. Hůlou
dne 6. února bylo velmi
slavnostní.
— JZD v Kolárové v okre
se Komárno se jako první
zemědělský podnik v re
publice “rozhodlo” pro ná
zev “JZD Socialistického
svazu mládeže’’. To ovšem
neznamená, že mezi členy
JZD převládá mládež.
Družstvo si vydobylo ten
název proto, že členové
převzali socialistický zá
vazek k XV. sjezdu KSČ.
jehož hodnota má předsta
vovat tác než 4 milióny
Kčs.
— Ústřední výbor čs. sva
zu .tělesné výchovy zasáhl
do vedení fotbalového
svazu. Po “konstruktivně
kritickém. tónu jednání” jak píší pražské noviny ř

“navrhl” - předseda ÚV
ČSTV A. Himl některé
kádrové změny v předsed
nictvu fotbalového svazu,
které byly ovšem schvále
ny. Tak především dosa
vadního předsedu L. Šárošiho vystřídal J. Tomá
nek, funkce 3. místopřed
sedy, kterou zastával L,
Uhlíř, byla zrušena. L.
šároši přednesl pokornou
sebekritiku, takže dostal
před odchodem medaili.
M. Macek měl na schůzi
delší přednášku o nutno
sti zvýšit politickovýchovnou práci, mezi čs. fotbali
sty.
— Pražský komorní or
chestr odletí 27. února
do Ameriky. V USA a v
Kanadě bude mít 30 kon
certů.
— Průměrné procento pra
covní neschopnosti pro ne
moc a úraz činilo loni 3.95,
z toho v českých zemích
4.08, kdežto na Slovensku
stonali lidé méně - 3.65%.
Nejnižší průměrné procen
to pracovní neschopnosti
zaznamenala Bratislava a
to 3.48 a na druhém mí-'
stě je Východoslovenský
kraj s 3.62%. Naproti to
mu na posledním místě je
Severomoravský kraj se
4.64% a na předposledním
Praha se 4.24%.
— V minulých dnech se
zabývaly denní noviny
problémem, jak urychlit
prácí čs. pošt. Přibývají
totiž stížnosti na časté
dlouhé fronty na poštách,
pozdní odpovědi na dota
zy atd. Můžeme posloužit
ještě jiným důvodem, proč
je práce na poštách zdlou
havá, . čtenář HD dostal
od příbuzných z Českoslo
venska rozmnožené upo. zornění, které jim bylo
doručeno současně s balí
MELBOURNE
kem z Austrálie. Přetisku
i SYDNEY
jeme doslova: “Při-celním
PROŠÍVAN É
projednávání balíků a ba
líčků z ciziny dochází k
P Ř IK R Ý V K Y ,
zdržení, jsou-li do těchto
PO V LA K Y
ze skladu nebo na míru zásilek vloženy tiskoviny.
Doporučujeme Vám proto,
dodá firma
abyste požádal odesílatele,
A. Z. Q U ILTIN G
aby napříště zasílal tisko
Anna Mendanová
viny na Vaší adresu sa
Melbourne:
mostatně, jako listovní
175 Brougham St..
Kew, Vic., tel. 86-8427 tiskovinovou zásilku (“Imprimé”). Urychlíte tím
Sydney:
celní projednání zásilek
Telefon: 622-2453
Vám adresovaných a ode-
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sílatel bude moci použít
zlevněného výplatného pro
tiskoviny. Pošta Praha
121.” V rámci détente je
zřejmě nutno každé psanp
slovo důkladně prověřit',
zda smí být doručeno.
— V1 loňském roce bylo
uvedeno v čs. kinech 231
premiér. Z toho bylo 43
snímků domácí produkce,
103' ze socialistických ze
mí a 85 filmů ze západních
států.
— V Olomouci zemřel ve
věku 74 let bývalý redak
tor tamního “Našince”
Hynek Růžička a ve věku
80 let se zabil předseda
synodní rady starokatolic
ké církve v Českosloven
sku JUDr. Karel Ethel.
— V loňském ‘roce se na
rodilo v ' Československu
288.000 dětí, tedy asi o
3.000 méně než v roce
1974, kdy byla porodnost
za dlouhou řadu let nejvyšší.
— Nakonec si ještě oci
tujeme referát o aktivu
žen v Domě čs. žen v
Praze: “ . . . ‘Brigády so
cialistické práce jsou jed
ním z nejvýznamnějších
činitelů dalšího rozvoje so
cialistické společnosti, so
cialistické demokracie i
vlastní osobnosti’, řekla
ve svém úvodním slově
Marie Jarošová, předsed
kyně ÚV českého svazu
žen. Na předsednickém
stole se v průběhu jedná
ní vršily desky a obálky
se závazky k XV. sjezdu
strany a 55. výročí založe
ni KSČ. Brigády ze země
dělství se zaměřují na
úsporu jadrných krmiv.

Marcela Čechová
Dostalo se mi přízně vlády Československé socialistické republiky. Přízně tak
neočekávané, že spěchám, abych se o ni podělila se čtenářskou veřejností. Re
žim našeho milovaného soudruha Husáka, který je v celém světě proslulý svou
chamtivostí po tvrdé západní měně, neváhal a vynaložil na mne $ 2.85, jen aby
mi oznámil, že už'mne nechce, že se mne (zatím jediného člena trié rodiny),
zříká, že mne vyvrhl z lůna socialismu provždy a na věky podle paragrafu X Y
zákona toho a toho, jimž se mění a doplňuje zákon ten a ten bia bia bia. Ra
zítko ministerstva vnitra,podepsán soudruh Bašti. Proti rozhodnutí mohu podat
do 15 dnů rozklad (jaký krásný, libozvučný termín!) ministru vnitra České so
cialistické republiky prostřednictvím odboru vnitřní správy národních výborů
ministerstva vnitra, československý konzulát v Sydney připojuje úslužně k to
muto účelu své telefonní číslo i adresu, neboť správně předpokládá, že je ne
znám tak dobře, jako konzulát a ministerstvo vnitra zná adresu moji.

Podobným režimním přípisům obvykle nepřiklá
dám váhu a považuji je
za blbý vtip. Jak mi mů
že ministerstvo vnitra
odejmout něco, co mi nik
dy nedalo? Pokud vím,
narodila jsem se v Česko
slovenské republice bez
hanlivého přívlastku so
cialistický. V této republi
ce jé můj domov a do ní
se také - pokud se dočkám
- vrátím. Budu-li chtít, na
trvalo, budu-li chtít, jen
na návštěvu. To záleží jen
a jen na mém rozhodnutí.
Hovořím českou řečí, mé
děti mluví česky, mám
kolektivy ze závodů na
kvalitu, šetření surovin.
Hodnotné závazky předlo
žily í zdravotnice, proda
vačky. kuchařky, pokoj
ské, vychovatelky apod."
Že by prodloužený Rok žen
v Československu?

české jméno, které si ne
hodlám změnit, moji před
kové odpočívají v české
hlíně, mé kulturní a. lid
ské kořeny jsou v české
zemi. Kašpárkové jako-Dr.
Bašti nebo generální kon
zul v -Sydney mi. nemají
co odnímat. Dokonce ani
soudruh ministr vnitra mi
nemá co odnímat (nevíte
náhodou, jak se ten dneš
ní jmenuje? Já si vzpomí
nám na čepičku, neboť
měl takové legrační jmé
no a ještě legračnější
Gertrudu, ale ten snad
nebyl ministrem vnitra?
Od té doby jsem stejně
přestala ministry vnitra
zaznamenávat, komunistic
ký režim je nastoloval a
likvidoval příliš rychle.).
Příslušnost k nějakému
národu nezáleží na kusu
papíru, který oni nazvali
občanskou legitimací. Je

to něco příliš hlubokéhi
duchovního, než aby to b;
schopen pochopit moze
ministra vnitra, neřkujeho hloupějších přisluhi
vačů.
Chystala jsem se ted
hodit orazítkovaný čár p;
píru do koše, když mi jí
vyrvali dobří a zkušeněji
přátelé. “Podívejte se n
to, jásali, jeden tady p:
nížené marně prosí o zn
šení státního občanstv
'aby se mohl jet svobodr
kouknout na babičku a n
Karlův most, na konzulát
s tím dělají cavyky a t;
hájí desítky a stovky d<
larů, prý na úhradu péči
kterou do
nezdárné!:
uprchlíka vložila komun
stická strana a dělnick
třída. A ona to má grát
- a dokonce bez požádán
Dej to sem. ať víme. c
f 'P n k - r p r * n \ ‘ á n í
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Diktatura proietariátu
Na 1. a 2. straně tohoto čísla se dr. Kvetko za
bývá současným postojem některých západoevrop
ských komunistických stran, zvláště francouzské
— nedávným prohlášením Georges Marchaise o
vzdání se "diktatury proietariátu" ve stranické
doktríně apod. Sovětský zástupce na sjezdu fran
couzských komunistů Kirilenko se proti takovému
zločinu na komunistické ideologii řádně neohradil
a komentáře sovětského tisku jsou zdrženlivé i v
publikacích určených pro vývoz na západ — So
věty nechtějí francouzské (a italské) soudruhy
přece jen odvrhnout. Někteří zahraniční komen
tátoři poznamenali, že — podobně jako už něko
likrát předtím — byla zřejmě pověřena Praha, aby
vedla hlavní útok proti stranickému kacířství zá
padních soudruhů. Ta sě ujala daného úkolu s
vervou: vedle přímé kritiky, adresované na zá
pad, objevila se v ústředním orgánu (61 2.) jakási
dlouhá filosofická úvaha, psaná zřejmě s ohledem
na pařížské soudružské úchylky. Uvedeme aspoň
několik citátů, abychom poznali, jak autor úvahy
L. Tomášek filosofuje:
"Nepřátelé socialismu všemožně usilují o to, aby
zastavili světový revoluční proces, oslabili světo
vou socialistickou soustavu a její přirozený před
voj — Sovětský svaz. Podporují reformisty, anar-jj
chisty a úchyikáře, kteří se maskují socialismem,|

avšak dělnické třídě a ostatním pracujícím před
kládají pouze 'zmodernizované' vydání maloburžoazního socialismu."
" K socialismu nelze dojít 'mírným vzrůstáním'
kapitalismu do socialismu . . . Anarchisté nemohli
spolknout pilulku diktatury proietariátu, bez níž
se nedá udržet revoluční vítězství, bez níž se ne
obejde výstavba socialismu . . . Těžko je nazvat
vědeckým socialistou toho, kdo ingnoruje dikta
turu proietariátu, vynechává proletářský a socia
listický internacionalismus."
Mnoha dalšimi slovy se Tomášek snaži ujasnit
"správný postoj" jak vůči úchylkářům ze Západu,
tak vůči maoistům, kteří "přehlížejí reálné pod
mínky procesu přeměny lidské společnosti". Pí
še dále: "Pravicový revizionismus svým 'spě
chem ke komunismu' předčasně likviduje diktaturu
proietariátu a vytváří prostor pro politickou akti
vitu těch sociálních skupin, které měly být dikta
turou proietariátu vedeny, kontrolovány nebo do
konce i potlačovány."
Vzdát se diktatury proietariátu byl by čin při
nejmenším předčasný* nehodný komunisty. "R ád
cem nám bude vždy Lenin, který varoval jak
před 'chvostismem', tak i před ukvapeným avanfurismem", zdůrazňuje režimní ideolog.
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Odišiel nám
prof. Dr. V. E. Andic
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• 18. 2. 1891 se narodil.v Moštenci slovenský spisoProfesor ekonomie na univerzitě státu New York miest i menších osád Če
Profesor Andic sa naro
isssei a překiaaatel Jan Mihál, který své linguisticfce příspěvky uveřejňoval v odborných slovenských dil na Dobrej Nivě na Slo a niekdajší podpredseda československej Společnosti chov a Slovákov v Ameri
časopisech a s literaturou pro .mládež přicházel do vensku. Keď dovršil svoje pre védy a umenie Dr. Vojtech E . Andic zomrel 1. ke a písal neúnavné, s
februára vo veku 65 rokov.
styku hlavně jako překladatel.
hlbokým 1’udským porozu
9 Svatopluk Čech zásadně odmítal účast na osla štúdia v Bratislavě a Pra- v Československu a při
Ako člověk s akademic měním o ich problémoch
vách, jimiž chtěl národ projevit svému básníkovi he, kde absolvoval Vysokú
učtu, lásku a vděčnost. Tak tomu bylo už r. 1886, školu obchodnú, vyemig- pravovat’, ako aj podávat’ kým vzděláním bol V. i o ich úspechoch a ašpikdy se nedostavil na banket připravený k oslavě je roval - zopár mesiacov domov, českému a sloven Andic nanejvýš aktívny v ráciach. A tak nečudo, že
ho' 40. narozenin, marně byl očekáván v “Besedě” před vypuknutím Druhej skému 1’udu, rozhlasové organizovaní českosloven si získal náklonnost’ a ob
v r. 1893, kdy měl slavit spolu s Jaroslavem Vrchlic
referáty o věci Spojencov. skej Spoločnosti pře védy div tisícov ' amerických
kým 251eté jubileum básnické činnosti, 1895 na osla světověj vojny - do Spoje
V tie časy pokračoval a umenie a zastával v Slovákov a Čechov a
vě, kterou připravili spisovatelé sdružení ve spolku ných štátov a skoro sa
Máj (jehož byl zakladatelem) k jeho padesátce a stal prispievatel’om nejed- Vojtech Andic v štúdiu nej rád předních funkcií. vďačnosť mnohých a mno
znovu 21. února 1906, kdy celý národ vzpomínal jeho ného slovenského či české ekonomie na Columbijskej Je aj jeho zásluhou, že hých. ktorým nikdy neodšedesátých narozenin. Básník nepřivolil, aby se vy
a Newyorskej univerzitě, táto organizáeia má teraz mietol podat’ pomocnú ru
plnila jeho ironická věštba z “Kratochvilné historie” . ho denníká alebo týždenkde
si nadobudol i dokto medzi svojimi členmi výše ku v ťažkostiach či núd• V díle spisovatele K. J. Beneše nám připomíná níka v Amerike a Kanadě.
rát..
AkokoTvek, bolo to dvou tisíc universítných zi: pomáhal ako len vlá
válečná léta deník houslistky Ervíny Brokešové, kte Prednášal oduševnene, na
rý vyšel r. 1940, kdy spisovatel již vězel v drápech zhromáždeniach jednotli až prostřed, rokov páťde- profesorov, vedcov. učen- dal . . . A preto ostává po
gestapa. Po návratu z německých věznic se soustředil
siatych, keď nastúpil na cov a umelcov. a to v ňom clivo, bude nenahrave svém rožmitálském zátiší k rozsáhlému cyklu, v vých českých a sloven
Spojených štátoch, Kana ditekne chýbať . . . . Zaněmž nám vyvolává zdejší život v dob před sto léty. ských organizácií v Spoje cestu učitelského posobeK. J. Beneš, který se narodil 21. 2. 1896 v Praze, ných štátoch o vývine v nia v Amerike, čo sa te- dě, Austrálii, a v západrsej ostávajú tu po ňom jeho
musel i za války na gestapu podpisovat další smlou rodnej vlasti, a neskór ro raz dovršila jeho předčas Európe, ' ktorýni prišio v žena Emília, a dcéra Bar
vy o filmování svých románů (Kouzelný dům, Ulou
nou smrťou. V desaťročí ostatných desať ročiach bara v Pittsburghu a syn
pený život), ale honoráře samozřejmě nikdy neviděl. ku 1939 zháňal pomoc pre
Martin, nateraz profesor
medzi
zakončením Druhej opústiť rodnú zem.
Po válce napsal několik knih vzniklých z vlastních vysokoškolákov, čo opusti
Viac
ako
štvrtinu
storona univerzitě v Dartmouth
světověj
vojny
a
po
nej
zážitků z německých koncentračních táborů (Rudá v li Československo po začia Vojtech Andic sústav- v státe New Hampshire.
nepřestával
Vojtech
Andic
černé).
tvorení českých vysokých
• Těžištěm rozsáhlé beletristické práce moravského
Dr. ' E. šturc
písať do československých ne zacestúval do váčších
spisovatele Josefa Františka Karase je historický ro škol za nacistickej okupánovin v Amerike a o čes
Redakcia Hlasu domova, a zaiste tiež čitafeiia,
mán převážně čerpaný z moravského prostředí, z ně eie 17. novembra 1939.
hož vytěžil též náměty pro své divadelní hry a pro
Začiatkom roku 1942 pů koslovenskej problematiko
budu vďačne spomínať na prof. Dr. V. Andica,
knihy pro mládež. Z nejznámějších jeho románů je sobil Vojtech Andic v In- do novin anglických. Za kforý občas nezištné prispieval tiež k obsahu Hla
trilogie Bitva a z jeho divadelních her Librová ne formačnej službě českoslo jeden čas sa stal aj člesu domova svojimi inspirovanými úvahami a kověsta. J. F. Karas se narodil 4. 12. 1876 v Tišnově
venskej vlády v exile. Je nom československej re- menfármi.
a. zemřel 19. 2. 1931 v Dlouhonicích u Přerova.
• Architekt a kreslíř, profesor Vysokého učení tech ho hlavnou úlohou bolo dakcie Hlasu Ameriky v . Pozostalej rodině vyslovujeme úprimnú sústrasť
nického v Praze, Antonín Balšánek zemřel 22. úno vtedy písať okolo vývoja New Yorku.
nad nenahraditel'nou stratou.
Hlas domova
ra 1921. Jeho dílem jsou secesní budovy divadel v
Plzni a v Pardubicích, Městského musea v Praze a ný, že její estetická hodnota se rovná nule, v níž královně Anně Svídnické syn Václav IV.. který byl
společně s O. 'Polívkou Obecního domu pražského.
ani Procházka, jako mnoho jiných a věhlasnějších, českým králem v letech 1378-1419. ujav se vlády v
• Husitský politik a kazatel Jan Rokycana vystudo neumí skloňovat zájmeno on-ona-ono, cení Černý vy necelých svých 18 létech. Za jeho panování došlo
val na pražské universitě, kde získal r. 1415 hod soce jeho čtyři knihy Lenka (1961), Božena (1962), často ke srážkám mezi králem a preláty, zejména
nost bakaláře a r. 1430 mistra svobodných umění. Magdalena (1963) a Jitka (1964), jež vyšly roku 1966 arcibiskupy pražskými. Zvláště prudký byl jeho spor
R. 1424 byl vysvěcen na kněze a po smrti Jakoubka v Č. Budějovicích pod titulem Tři panny a Magdale s arcibiskupem Janem z Jenštejna r. 1393. v němž
ze Stříbra se stal hlavou umírněných kališníků. Po na, a jež byly zfilmovány pod názvy Trápení, Závrať, dal král arcibiskupova vikáře Jana z Pomuka uto
Zikmundově přijetí za krále musel opustit Prahu, do Naděje, Vysoká zeď. Zvláště pak podrobně rozebírá pit.
níž se vrátil po jejím dobytí Jiřím z Poděbrad, je Černý rovněž zfilmovanou novelu Svatá noc a vy • Atika Heritesovy lékárny ve Vodňanech přivolává
hož byl vždy účinným pomocníkem v úsilí o jednotu jadřuje se v tom smyslu, že socialistický realismus ■dobu čamar a studentských deklamací. čas Anemocírkve podobojí a v boji proti Římu. Rokycana je za jistých okolností myslitelnou ideovou platformou nek, sborníku jihočeského studentstva. Když na 12
autorem řady polemických spisů (De existentia cor- umělecké tvorby byl, čehož je Procházka důkazem.
leť zakotvi] v malém paláci U čápů Julius Zeyer,
poris Christi), ale jeho hlavní význam tkví v tvor • “ Čeho jsem přede dvěma léty byl'předsevzíti ne byl už Otakar Mokrý kromě. Jihočeských melodií
bě české, spjaté s jeho kazatelskou činností. Repre mohl — srovnání totiž prvopisu naší kroniky opata autorem několika svazků básní a váženým notářem.
sentuje ji Postila nedělní a sváteční, sbírka kázání zbraslavského s tiskem od Frehera někdy obstara František Herites, druhý ze slavné vodňanské trojice,
v Týnském chrámu, a theologicky fundovaný Výklad ným' (Marquard Freher: Rerum bohemicarum serip- který vládl v lékárně, vypracovával se v mistra ma
na evangelium sv. Lukáše a Výklad na evangelium tores aliqout, poznámka .pisatelky), — to jsem nyní loměstské žánrové povídky a humoresky: Jeho lékár
sv. Jana. Pro' další vývoj ultrakvismu u nás bylo vykonal, bibliotéce vatikánské k tomu cíli Freherovo na byla svědkyní mnoha rozhovorů těchto tří přá
smutným symbolem, že jeden měsíc urval Čechům i Pelclovo vydání knih staročeských (F. M. Pelcl: tel, s jejichž jmény si literární historie spojila Vodoba muže, kteří od r. 1444 stáli vedle sebe _jako Scriptores rerum bohemicarum, I, II, pozn. pis.), jenž ňany-už navždyckv. Z Heritesových Vodňanských vzpo
hlavní zástupci českého husitství. Dne 22. února tam chyběly, napřed darem poslav” , píše dne 15. 3. mínek si vyvoláme celou životní atmosféru života
1471 zemřel Jan z Rokycan a 22. března 1471 sám 1839 z Neapole František Palacký Josefu Pavlu Ša těchto let. Ve vile na Budějovické ulici jsou pietně
faříkovi. Dějepisec František Martin Pelcl, vida prud uschovány rodinné památky heritesovské. Kromě roz
král český Jiří z Poděbrad.
• • Z rozsáhlého malířského díla Karla. Liebschera kou germanisaci pražských úřadů a škol za vlády sáhlé .knihovny můžeme tu vidět i několik obrázků
uveďme: Hradčany, Chrám sv. Barbory v Kutné Ho Marie Terezie, pochyboval časem o budoucnosti čes Alšových, portrét spisovatelův od Miloše Jiránka a
ře, Karlštejn, 'Zvíkov, obrazy,z Bosny a Hercegovi kého národa, ale zvítězila u něho naděje na vzkříše podobiznu spisovatelovy dcery Boženky namalova
ny, Starý Vyšehrad, Chrám sv. Mikuláše, Kamenný ní. První profesor stolice českého jazyka a litera nou Marií. Štětkovou. František Herites se narodil
most a Hradčany — obrazy na schodišti Městského tury při pražské universitě F., M Pelcl, zemřel 24. 27. února 1851 ve Vodňanech.
•musea pražského. Umělecky i dokumentárně jsou 2. 1801 v Praze.
• Ozvěna zvíkovských lesů vrací našim vzpomínkám
významné Liebscherovy kresby k Sedláčkovým Hra • 26. 2. 1966 zemřel v Praze literární kritik a spiso písně studentských výprav na Zvíkov i patos dekla
dům a Zámkům a pro vlastivědnou publikaci Čechy. vatel Antonín Matěj Píša, který patří mezi výrazné mací proslulé tehdy básně Boleslava Jablonského Tři
Karel Liebscher se narodil 23. 2. 1851 a zemřel 20. příslušníky básnické generace dvacátých let. Zdeněk doby země české. Boleslav Jablonský, rodák z KarKalista v knize Tváře ve stínu věnoval Píšovi jednu dašovy Řečice. jezdíval jako mladý bohoslovec do
4. 1906.
• Profesor prehistorické archeologie KU Albín Stoc- z nejkrásnějších literárních vzpomínek.
Stádlce ke svému příznivci Ic-kalistovi Matěji Patá
ký je autorem Pravěku země české, Studií o českém • Po pádu Bachova absolutismu vydal císař 20. 10. kovi. a už tehdy byl zanícený milenec Tháliin a za
neolíthu a Prahy pravěké. Je tvůrcem základů mo 1860 Říjnový diplom, v němž se zřekl absolutismu a ložil tu jeden z prvních ochotnických spolků na čes
derní prehistorické .české vědy a narodil se 24. 2. stanovil základy pro budoucí ústavu Rakouska. 26. kém venkově, jenž podnes nese jeho jméno. P. Bo
února vešla v platnost Schmerlingova ústava rakous leslav Jablonský, probošt kláštera ve Zvěřinci u
1876.
• Dnes již opět umlčený literární historik Václav ké monarchie, jež obnovovala opět centralismus. Vy Krakova, český básník a spisovatel, zemřel 27. února
Černý si všiml v samizdatu Z nových kritických stu hlašovala sice provedení"zásad Říjnového diplomu, 1881 v Krakově.
dií! který koluje ilegálně v Československu, díla spi odlišovala však postavení uherských a neuherských • 28. 2. 1901 se narodil v Místku dirigent a pianista
sovatele Jana Procházky, jehož pohřeb se konal 24. zemí a přesunula těžiště zákonodárné činnosti ze Otakar Pařík. Byl členem Českého klavírního tria a
února 1971. Černý se ve své kritické studii vyjádřil zemských sněmů do říšské řady, jež měla charakter doprovázel na koncertech Vášu Příhodu, Jana Kuo Procházkovi: .“ . . . narodil se skutečný umělec, so parlamentu. Únorová ústava neodstranila zcela abso belíka a Emu Destinovou. Byrtsapelníkem Symfonic
cialistický realista” a tvrdí dále, že Procházka sě lutismus a nevyhlásila ani formálně základní občan kého -orchestru čs. rozhlasu a posléze šéfem FOK.
Od roku 1954 až do své smrti řídil Symfonický
svým dílem stal básníkem dnešní ženy. Zatímco o ská -prá7va.
jeho knize Rok života, jež vyšla r. 1956, napsal čer • 26. 2. 1361 se narodil Karlu IV. a jeho manželce orchestr v Ostravě.
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Konflikty dvou směrů
Ferdinand Peroutka
Neradi obtěžujeme
dušším, než je.

filosofií,

víme,

že

někteří, snad mnozí, o to nestojí. Ale nelze svět udělat jedno

Po celou známou dobu nešla historie rovnou cestou, jakoby přímkou, kupředu, nýbrž oklikami. Roz
bíhala se jedním směrem a vracela se, jestliže to skončilo v ruinách. Táž věc byla v různých periodách
vítána i proklínána. Poněvadž oba jsou obsaženy v člověku, dva směry působily odevždy v historii —
jako tělo má pravou a levou ruku. Politik, zdá se, je k tomu, aby byl bezvýhradným přívržencem jed
noho směru, jedné strany. A fanatikové rozsekávají svět. Obrazně řečeno, pokládají za správné mít buď
jen pravou nebo jen levou ruku. Filosof je ten, kdo v sobě obsáhne oba sm ěry.Směrům těm nebyla ještě dána jména, která by všechno vyjadřovala. Někdy se praví, že doba budo
vání a doba kritisování se střídají. Nebo že konservativnost a liberalismus spolu zápasí. Nebo že exi
stuje klasicismus a romantismus. Pro jednoduchost přijměme toto, asi nejstarší pojmenování.

Oba směry jsou si rov
ny v tom, že mají všech
no. Každý z nich má své
hrdiny i své pokrytce,
světce i kořistníky, mu
čedníky i mučitele, huma
nisty a surovce. Oba smě
ry mají svůj podíl na od
vážném myšlení, ale také
podíl na uzavřených my
slích. Nestrannost jakého
si mechanismu dala jim
oběma mudrce i hlupáky,
občas. můžeme říci, že i
idioty. Nejsou-li střeženy
kritickým rozumem, vne
sou oba směry do společ
nosti nebezpečí jim vroze
ná, buď příliš mnoho stá
losti nebo příliš mnoho po
hybu. Někdy jsou jejich
výtečné i pochybné vlast
nosti sloučeny v jedinci.
Určitým právem bylo ře
čeno o Victoru Hugovi,
slavném vůdci francouz
ského romantismu, že to
byl geniální osel. A když
se debatovalo, kdo byl nej
větším francouzským spi
sovatelem devatenáctého
století, někteří odpovídali:
“Bohužel Victor Hugo.” .
Není snad, kdo by ne
připouštěl, že v druhé po
lovině 20. století roman
tická nálada a romantické
kritisování nabyly ve svo
bodné společnosti nebýva
lé převahy. Přívrženci to
ho, co lze nazvat klasi
cismem, byli zatlačeni do
kouta, snad se tajně schá
zejí v katakombách. Ro
mantické kritisování se
tak rozmohlo, že co nevi
dět snad nezbude, co ještě
kritisovat. že je tvorba ta
ké jedním z lidských in
stinktů, jakoby bylo polozapomenuto. Avšak když
přítomný
romantismus

í?

pravém zkritisujeme za
jeho hříchy, musí přijít na
mysl, že bylo romantismu
v dějinách potřebí. Vedle
svých nížin měl své výši
ny. Býval soucitným po
mocníkem lidí, otvíral du
še jedinců a žádal jejich
právo.

cismus není naivní. Avšak
klasicismus ví vše, co je
třeba vědět o světě, živo
tě a smrti, jen s tím za
chází jinak než romantiko
vé. Je mu známa síla se
xuálního pudu (jsou o tom
přesvědčivé historky •ze
života klasiku), ale nemy
slí, že síla pudu sama je
důvod, aby se pro něj žá
dala bezohledná volnost
ke všemu a ke všem. Do
vede být shovívavý k slab
ším pudům, ale je-li pud
silný, žádá, aby společ
nost byla ostražitá. Je si
vědom, že buduje nad ne
bezpečími a nevyzpytatelnostmi světa.

Avšak jaká je definice
klasicismu?
Vypočítává
se: jakýsi chladný klid
nad událostmi; zápas ne
uznán za nejvyšší prin
cip; pomalá, rozvážná re
akce na zkušenosti; poža
davek discipliny vnější i
vnitřní; pocit, že člověk
není hříčkou vnějšího svě
ta, nýbrž má moc. Když
se slovně vyjadřuje, -klasi
Jestliže, jak tomu prav
cismus dává přednost jed děpodobně je, klasicismus
noduchosti,
soustředěné představuje
.dospělou
stručnosti. Mluví spíše k mysl, není mu to vždy na
těm, kdo vládnou, než k prospěch v této časové pe
podsvětí společnosti a k riodě, která se jaksi na
bohémě; cítí, že ne všich sytila dospělosti a podezí
ni jsou slaboši nebo pa rá ji z citové chudoby a
douši a věří, že hrdina je z nechutné - jak se ji zdá
možný; odpírá přijmout, - jistoty o některých vě
že je člověku souzeno být cech. Stará dogmata byla
buď maličký nebo se zni zavržena a nové dogma
čit. Ani nesdílí, co Nietz- vzniklo: nic .není jisto.
sche nazval “potěšením Pravda je, že klasicismus
smrdět” . Nepřehlíží proti se rozchází s enthusiasty,
klady světa, ale pojedná podezírá je z překotného,
vá o nich se zdrženlivou nedbalého myšlení. Opět
ironií; rozčílení nepoklá mu to není ve prospěch v
dá za hlavní ctnost. Smě periodě, kdy, ne-li jinde,
řuje k pořádku a rovnová aspoň v poesii se vyskytu
ze, ke klidné proporci vě je enthusiasmus všeho
cí. Vykládá jako nebla druhu, také enthusiasmus
hý úkaz, jestliže jedna z utrpení, enthusiasmus bez
lidských vlastností naduří radnosti: “Nejsem si ni
a nabude převahy nad čím jist - kdo je víc?”
ostatními. Nemluví ani k Klasicismus je si jist, že
asketům ani k impotent- lidé milují život. Poslední
ním ani k rozdrážděným etapa romantismu dospívá
sexuálním chtivcům.
k pochybnosti, zda snad
Romantičtí modernisté lidé nemilují více smrt, a
se mohou vyptávat - ják spisky.o “přání smrti” se
ostatně činí - zda klasi- vyskytují.
•
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<c.

D

Poskytujeme službu v

H

PO KLÁDÁN Í PO DLAHO VÉ K R Y T IN Y

g * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
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Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)

Má-li klasicismus jakou
moudrost, je hořká a resignovaná. Nedovoluje si
očekávat příliš mnoho v
lidských záležitostech. Je
li zklamán, neběduje, jak
bědoval biblický Job s vel
kým slovním bohatstvím s
hromady hnoje. Počítá s

nevědomostí davu i s ješit
nostmi a sobectvím těch,
kteří jsou nad ně povýše
ni. Základní tón klasi
cismu je dán vědomostí,
že buduje nad propastí.
Nespouští s mysli, že člo
věk je animálního původu,
a že rozum se do světa
narodil nejpozději. Ví, že
lidská společnost je vybu
dována ve výši nad pří
rodou, a že za určitých
okolností, za
určitého
zmatku v myslích, může
klesnout zpět do přírodní
neutrality k lidskému dob
ru a zlu. Romanticismus
si snad také uvědomuje,
že pod lidským řádem se
rozvírá propast, ale je v
něm dobrodružný pud.
Touží rozšířit lidskou zku
šenost, prý také o nové
vjemy, zažít všechno mož
né, třeba i senzaci pádu.
Jsou ' romantikové, kteří
hlásají “pritažlivot propa
sti” .
Klasicismus směřuje k
tvaru, formě, je mu zná
mo, že není charakter, kde
nejsou meze. Romantiko
vé se cítívají spřízněni s
beztvárností moře, v němž
se vlna za vlnou bez cíle
valí a zase rozplývá. Byli
to romantikové, kdo sepsa
li hymny na moře. Klasik
bývá nakloněn považovat
moře za díru do světa.
Je v povaze romantismu
vřítit se do změny a na
zvat ji reformou. Klasik
pamatuje nespočet refor
mátorů, kteří zklamali,
slibovali lásku a skončili
krutostí, hlásali počest
nost a jsou pamatováni
jen pro svou nepočestnost.
Klasik připouští, že zlo je
snad obsaženo i v něm samém. Je o to opatrnější.
Nikdo se tak snadno ne
považuje za dokonalého ja
ko mladý romantik. Klasik
počítá s nedokonalostí lid
ského stavu. Nedbalé uto-^
pistické fantasie jsou při
rozeně bližší .romantické
mu temperamentu.
(Pokračování na str. 6)
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gostemíte
MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov"
Sarbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298

Hlas legendy
Jaroslav Strnad

V úvodníku prosincového dvojčísla HD cituje Mar
cela Cechová svůj vnitřní hlas, který jí praví: "Má
lokdo musel zůstat. Většinou zůstali ti, kteří se ne
hodlali vzdát svého -družstevního bytu, svého po
ukazu na rekreaci ROH, skříně plné šatstva, svehc
pohodlného života členů stáda . . . Kdyby místo 5C
tisíc lidí odešlo po komunistickém puči v roce 194E
pět miliónů a po okupaci v roce 196a dalších pět mi
liónů, musel by svět žádat nápravu poměrů . . . Mám
já, uprchlík, stále ještě vzývat a kořit se “našim
drahým doma” ?”
Jací my jsme to pašáci, že jsme utekli! Odvážní,
vesměs charakterní idealisté, zkrátka výkvět národa;
neboť jsme dovedli opovrhnout svým nábytkem, šat
stvem ve skříních a vydali jsme se za svobodou!
Patříme jeden jako druhý k elitě, a i když se v
naší povaze sem tam objeví nehezké_skvrnky, jsme
pořád ještě “kanóni” proti těm zápecákům, kteří
se dobrodružství svobody zalekli a zůstali dřepět.
Jen mi není docela jasné: jsem já menši udata
proto, že jsem nenašel možnost útěku v osmačtyřicátém a vykašlal jsem se na chatu teprve o dvacet
let později, nebo mám stejné právo (aspoň v nitru)
ohrnovat nos nad členy stáda, kteří dnes vedou tak
pohodlný život. Nevím, na čem jsem . . . Jsem přece
jen méněeennější, i když jsem své selhání roku 1948
napravil tváří v tvář sovětským tankům?
Ale to není jediná pochyba, která mnou zmítá po
přečtení “Svátků štěstí” . Nejsem si ani jist, zda si
ti “zůstálkové" žijí tak pohodlně. Čítám občas čs.
oficiální tisk. Z chladu RP dostávám třesavku, slang,
ba argot frází Tvorby ve mně vyvolává migrénu,
nudnost Života strany mi způsobuje zácpu. Je tohle
pohodlí, o kterém mluví M. Č.? Je pohodlnější če
kat ve stádě na kilo pomerančů (a nakonec třeba
odejít s prázdnou) nebo zajít do prvního potravi
nářského obchodu a přinést' do kuchyně plný pytel
nejrůznějšího ovoce? Je půvabnější má nynější do
volená v jižní Francii nebo hromadná'rekreace ROH
či zájezd s Čedokem? Jsem zvrácený, že se cítím
hmotně lip než mí normalizovaní krajané? A do -třetice všeho dobrého (či zlého?): nemohu
jaksi uvěřit tézi, že “by svět musel žádat nápravu
poměrů”, kdyby nás v obou uprchlických vlnách
zaplavilo Západ deset miliónů. Svět, a o tom nás
sdostatek poučuje ‘historie našeho věku, se řídí do
cela jinými kritérii, než je potřeba pomoci trpícím.
Nepůjde na barikády nejen pro 150 tisíc, ale ani
pro desetkrát tolik příslušníků národa, o němž toho
moc neví a jehož domovinu klade někam na Bal
kán. Nanejvýš by se mohla rozhoupat Amerika —
jako už dvakrát v tomto století — ale to jsou zase
oškliví kapitalisté, kteří mají u našich socialistů s
lidskou tváří důkladný vroubek. Takže bychom si
tohle vlastně ani přát neměli. Je ovšem na pováženou, že si naši přátelé doma
netroufnou napsat na vánoční kartu své mínění o
straně a o životě v nynějším Československu vůbec.
Zbabělci, říkali přece, že se nesmíří. To my tady
si šmahem dovolíme napsat veřejně, že Ford, Schmidt,
Whitlam, Moro a Trudeau nestojí ani za fajfku tabá
ku. Že by to bylo proto, že tu je každému lhostejné,
co si o zdejších režimech myslíme, to se ani mně
nechce moc věřit. Spíš to připisuji naší statečnosti,
kterou jsme osvědčili tím, .že jsme zapřáhli embéčko
a z protestu v něm zamířili na západ či na jih.
Tak si vzájemně plácáme pochvalně na ramena,
cítíme se povzneseni nad konsolidované a. je nám
při tom pomyšlení dobře. Ale samosebou: mnohem
hůř, než nám bylo v Československu, protože neobýváme družstevní byt, jehož se “ti tam ” neodhodlali
vzdát.
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Konflikty dvou směrů
(Pokračování se str. í ) m ají.čas - mívají všechen
Romantikové lpí na čas - vymýšlejí různé způ
krásném výroku, který byl soby “protikultury” , jako
přes svou poetičnost za by nic nebylo tak obtížné
řazen i do ústav: “ člověk a tak nesvědilo jako kul
se rodí svoboden” . Z to tura.
hoto výroku by pro někte Klasicismus a roman
ré mýsle mohlo vyplývat, tismus žijí zřídka svorně
že se člověk.nemusí pří vedle sebe, zdá se být
liš starat o to, co dostal předurčeno, aby střídavě
zaručeno zároveň se svým přinášely svě dobro nebo
zrodem, a že tedy ve věci své , zlo. Jestliže klasi
svobody si může počínat cismus vyschne, dávky ro
bezstarostně. Je-li zkou mantismu jsou blahodár
mán, krásný výrok se né. Jestliže romantismus
rozplývá. Bezmocný, ubo skončí v bezuzdnosti, po:hý, na tisícerou pomoc od moc klasicismu musí být
kázaný stav nemluvněte a přivolávána.
V této periodě žijeme
dítěte je tak .očividný, že
pod
převahou romantické
je až banální to připomí
nat. Není pravda, že z lů nálady. Rozpoutaný ro
na matčina vyskočila svo mantismus a jeho kritisobodná bytost, že se příro vání se nezastavují před
da sama postarala o svo ničím. 'Citujme některé
bodu. Citovaný výrok mů výroky: “Rodina je fa
že znamenat jen politický šismus” . “Bílá rasa je ra 
požadavek, aby to, co se kovina” . “University mu
narodilo, bylo svobodno ve sejí být opuštěny nebo za
svém pozdějším životě. Ne vřeny. Osvoboďme své
příroda, nýbrž politická bratry z vězení universit” .
kultura činí lidi svobodný Ten fakt, že studenti na
mi. Kde existuje, svoboda universitách jsou podrobe
byla výsledkem předlouhé ni zkouškám, pokládá se
ho snažení, bylo třeba ge za přečin proti svobodě. A
nerací, aby se lidé zbavili universitní profesor má
poručenství krále, církve, mít právo hlásat s katedry
šlechty a těžkého vlivu ne zkázu státu a vyučovat,
vědomostí, aby bylo zave jak na to..
deno obecné hlasovací prá
Romantismus staví sevo, aby byli obžalovaní bevyjádřování na nejvyšší
řádně zastoupeni před sou místo hodnot. Pozoruje li
dem, aby mohli dělníci or- di kolem sebe a při vší
ganisovaně klást své po úctě k člověku nevylučuje,
žadavky, aby všemocná že někteří jsou snad hlou
censura státu byla svrže pí. omezení, nevzdělaní,
na.
sobečtí, brutální, zlí. Jest
Ačkoli je toto všechno liže oni se vyjadřují, toto
pevně zapsáno do dějin, vyjadřují. A někteří jsou
ačkoli kultura chrání vý beze vší pochyby mluvko
střední . romantiky před vé a zdržují nás od spaní
hněvem většiny, slovo kul tím, že o sobě vyprávějí.
tura je jim nemilé. Když Čechov napsal: “A když

I
I
1
,
i
'

!

3 2 6 High Street. Kew, Víc.

>
1
<■ **

*

Krajanská odborná firma

J . G. NOVIS-LITHO

už všechno řekl, mluv lkritisován, nýbrž přímc
0
LÍTO GRAFICKÉ DOŠKY
ještě půl hodiny” . Klasi pomlouván, jakoby v roz5 '
267 Barkly St., St. Kilda, Víc.
kovi vychází, že v sebe voji lidstva nad něj neby 'I
Tiež čierno-biela fotografia a diapozitivy
vyjádření každého a kde lo větší překážky. Jehc
koho nelze spatřovat nej tvořivé dílo je umlčováno nik, který někdy své sněn
Voltaire sepsal celý spis
vyšší princip. Znovu a jakoby nestálo za řeč. Je podporuje tím, že z dým o tom, že filosofie začíná,
znovu to předkládá k úkolem klasicismu vrátit čičky kouří opium?
když si člověk přizná, jak
úvaze a znovu a znovu ne rozumu jeho postavení v
V jedné věci je na kla málo, téměř nic ví o ně
dostává odpověď. Roman dějinách. Je klasickým sikovi, aby se choval ne kterých, věcech. Jeho mysl
tikové opakují: vyjadřuj rpíněním, že v člověku ohroženě, aby vydržel byla osvobozena, ale za
me sebe, vyjadřujte sebe. mohou být vedle sebe ro jestliže ho výřeční román' chovala
si
disciplínu.
zum i cit. Moderní roman tikové vyhlašují za zástup Anglický filosof Hume se
Pak umlkají.
Klasik nesměřuje k to tismus je do velké míry ce šedivosti a povrchno vyslovil o' své filosofické
mu, aby bylo sebevyjad- dílem literátů. Nerozho sti, který jen ze zbabělo činnosti: “Jsem dítě, kte
řování zakázáno, ale dom dujme, kolik rozumu je sti říká, že 2 x 2 jsou 4, ré sbírá oblázky na bře
nívá se, že vedle toho, třeba básníkovi, ale bez a váhá před každou hlubší hu moře.” Proti tomu sto
nad tím je třeba ještě rozumu by nebyl vybudo myšlenkou. Klasik se mu jí ' vševědoucnost literátů,
jiných principů, podle ván ještě ani jeden most sí zřeknout uznání a licho spěch, s nímž se oddají
nichž by se obstaraly věci přes řeku, aby básník cení z této strany. Je do každému i jen letmému
společné. Čití, že pouhým mohl přejít na druhou statek jiných, kteří se za nápadu a ohlásí, že lidské
a mimo to velmi rozličným stranu.. Rozum kdysi osvo řizují podle .poznání, že myšlení o to pokročilo. Re
sebevyjadřováním nemůže bodil člověka z otroctví po může být osobně nepro- akce klasické mysli na
být společnost vedena ani bytu v jeskyni a otevřel spěšné odporovat romanti události je kontrolovaná,
zachována. Neostýchá se mu širý svět s jeho nástro kům v romantické periodě. zdržovaná,
vyčkávavá.
ji, které ulehčují život.
toto připomínat.
Konflikt romantismu a Friedrich Nietzsche podryl
Mezinárodně známá re Nastal rozbřesk lidstva, klasicismu se ovšem obrá většinu starých hodnot,
portérka, která už všude když rozum začal vést člo ží v literatuře, a charak ale vrátil se kus eesty
byla a kdekoho podrobila věka. To pokládala všech ter obou stran se vyjevu zpět a promluvil o “sile,
interviewu. byla jednoho na kulturní staletí za sa je. Pravda o řeči je ta, která je v nereagování a
dne zadržena jiným odváž mozřejmost. Romantik ne že řeč neslouží jen pře vyčkávání” , o “klidu sil
ným novinářem a podro bývá ničím tak podrážděn nosu myšlenek, nýbrž bývá ných” . O tom že okamži
bena také interview. “Ja jako samozřejmostí, zdá také jednou z pohybových té, neodoiateíné reakce
ký je hlavní smysl vašich se mu, že zavírá nové ob činností. Viz: mnohé ženy. jsou známkou úpadkových
reportáží?” , ptal se kole zory. Avšak společnost je A slavní romantikové há jevů, a že přečilá aktivi
ga novinář. Odpověděla, vybudována na tom, že zeli mnoho rukama. Každý ta nervosních .nezasluhuje
že hlavním smyslem je vy některé věci jsou pokládá chce být výmluvný - co je pochvaly. V literatuře
jádření její osobnosti. Na ny za samozřejmé. Rozum výmluvnost? Pro jedny je směřuje klasicismus k to
Středním východě se roz má své meze, ale je tře to nakupit na hromadu mu, aby podal obraz cel
hoduje, zda lidstvo neu ba, aby si v nich byl jist, mnoho slov, pro druhé je ku společnosti. Roman
padne do tragického kon má-li praktický život být to jasně, třeba i úsečně tismus je plně zaměstnán
fliktu. Lidé si přejí znát možný.
podat argument. Čechov a vyhledáváním odstínů v
fakta o této končině. No
Velké slovo této doby je Hemingvvay
definovali: myslích jedinců. Klasi
vinářka tam byla, všech podvědomí, a je rozšířená půvab vzniká, jestliže je cismus dovoluje si - musí
no si prohlédla a nabízí - chuť postavit jeho šeptání na akci spotřebován nej- se dnes říci, že si dovoluje
sebevyjádření.
nad akce vědomé mysli. menší počet pohybů. To - myslit, že člověk může
Na začátku devatenác Nepochybujme o tom. že je klasický styl. Jakási být silný. Romantismus
tého století žalovali roman podvědomí existuje. Ale cudnost výrazu, nechuť k přeplňuje literaturu port
tikové na rozum, že pod jak. jde-li o věci veřejné, mnohosti, za níž bývá ne- réty churavých, ztrace
lamuje cit a ochuzuje se osvědčí tato část člově spořádanost. Klasik pama ných. nezdařených lidí.
Avšak cokoli dobrého
svět. Tato vlna se vráti ka? Nebo už neexistují vě tuje, kam chtěl dospět, a
la. ■v četných spisech a ci veřejné, už není občan, zapřahuje slova podle to nebo zlého bude o klasi
spiscích je rozum nejen už je jen zasněný soukrom- ho. Předpokládá, že psát cismu a romantismu doká
znamená psát o něčem, a záno. nezabrání to tomu,
že toto něco má být jasně aby se střídaly ve vede
před staveno. Jsou však i ní. I velikán Shakespeare
romantičtí autoři, kteří prošel tímto mlýnem, jeho
VELKÝ VÝBÉR JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
prohlašují, že nestojí o to, hvězda v úsudku lidí se
aby jim kdo rozuměl. Ale rozsvěcovala i hasla.
PRVOTŘÍDNÍ PR A ŽS K É ŠUN KY, DOMÁCÍ JÁ T R O V É K N E D L f Č K Y ,
to je zcela zvláštní autor Některé příčiny této
SMETANOVÉ. K LOBÁSY A V Ý B O R N É Š A Š L ÍK Y
ská kategorie.
houpačky historie jsou do
Romantismus býval i ní biologicky vbudovány.
TÉŽ i K DOSTÁNÍ MLADÉ K R M E N É KACHNY, KUŘATA
útulkem vznešených, výbě V přítomné době vvvlastA J E L E N Í MASO
rových duchů. Přestal jím nili romantikové a mládež
V
TRAVÉM
ČESKÉM
ŘEZNICTVÍ
A
U Z E N Á Ř S T V Í ___
( být, když, jak še musí právo protestu. Před sto
zdát, se dorozuměl s da lety psal Turgeněv ve
vovou společností. Klasik svém románu: “Možnost
Horác psal: “Nechť Me- cítit a vyjadřovat opovrže
dea nevraždí své syhy ní byla velmi- příjemná
před publikem.” Davová pro mladého Sitnikova.
společnost si přeje uzřít Pryč se všemi autoritami!
každý detail hrůzy i kaž zavolal Sitnikov, potěšen,
dý detail sexu. Značný že má příležitost směle se
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38 ■
, počet romantických auto vyjádřit.”
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
.
t rů dodá toto literární zbo Konec konců, je, jak
bylo.
ží.

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. ltd.
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Vratislav Blažek: Mariáš v Revkiaviku (68 Publishers, Toronto, 1975)

Listy z Pontu do Kanady
Je zvykem vydávat soukromou korespondenci, jen když jejími autory byli
slavní lidé a teprve dlouho po jejich smrti, když většinou už nežije žádná z
osob, o kterých se v listech mluví. Vratislav Blažek zemřel teprve před necelými
třemi roky a přesto se torontské nakladatelství rozhodlo vydat jeho dopisy.
Postaral se o to jeho přítel Václav Táborský, kterému jsou dopisy také psány.
Není to nikterak úctyhodná korespondence, nejsou v ní myšlenky, nad nimiž se
čtenář musí zastavit a pokývat v povinné úctě hlavou, zapsat si některé z nich
za uši nebo dokonce do seznamu nesmrtelných slov. Snad právě proto listy V ra
tislava Blažka Václavu Táborskému vyšly: jsou to listy sui generis, humor bez
hlubšího ponoru — aspoň zdánlivě —, ale humor opravdový, jen trochu zastíně
ný melancholií, stesku po domově; je to obraz exulantského nitra, duše člověka,
který ví, že udělal dobře, že opustil znásilněnou vlast, kterému se však strašli
vě stýská. Vratislav Blažek vyslovil to, co většina politických uprchlíků jen cítí,
vyjádřil jejich touhy a bolesti. Pro exulanty to tedy bude v mnohém čtení ve
vlastním nitru. A vzhledem k tomu, že Blažek je bohem nadaný humorista, jeho
listy příteli' promluví; nejen známou notou, ale sejmou s exulanta-Čtenáře smu
tek; uvidí, že i slzami je možno se smát.

Smích dovedl Blažek vyrvolávat i doma. Jeho ko
medie “Kde je Kuťák?”
patří mezi první hry, kte- ré komunisté po osmačtyřicátém zakázali.-1 “Třetí
přání” , druhou Blažkovu
hru - s pohádkovým námě
tem, jednoznačně však
přešitým na aktuální po
měry v Československu •
stihl stejný osud; právě
pro tuto aktualizaci ji cen
zor zakázal. V Divadle sa
tiry debutoval Blažek ko
medií “Král nerad hově
zí” a napsal celou řadí
jiných divadelních her z
filmových scénářů, mez
nimiž je asi nejdůležitějš

snímek “Starci na chme
lu” .
Ti dva, Blažek a Tábor
ský, hrávali doma mariáš
s jinými čtyřmi pěti ka
marády, někdy i s Janem
Werichem;
Táborský
všechny účastníky mariá
šových sedánek na začát
ku knihy vtipně charakte
rizuje. A připojuje další
vysvětlivky, týkající se
této skoro české národní
hry v karty. .
Dopisy Vratislava Blaž
ka Václavu Táborskému
nemají vlastně s m ariá
šem nic společného, to při
pouští i jejich adresát a
pořadatel. Jen vzpomínku.

Táborskému prý při vý
běru listů připadalo, “ja
ko by každého večera pra
videlně , zasedal s přáteli
ke karetní partii” , která
pro něj znamenala pevnou
víru v to, že přátelský
vztah přetrvá vše, politic
ké zmatky, osobní nesná
ze, geografickou vzdále
nost, ba i smrt. Reykjavik pak je místo příštího
mariášového utkání, r.ěco
jako Švejkovo “v šestkodínpoválceukalícha” .
Čtenář vytuší, že pro
Blažka bylo potěšením
psát svému kámošovi do
Kanady z Ingelheimu v
Německu, kde se v exilu

ROZCHOD
Ivan

usídlil. Věděl asi, že mu
každým svým povídáním
způsobí radost, že přítel
od něho očekává neustá
lou změnu nejen tématiky,
ale i stylu. Tak také asi
probíhaly jejich diskuse,
jejich zábava při kartách,
dovedli asi vystupovat i
mluvit jako intelektuálové,
ale i jako pověstní dlaždi
či, dovedli šermovat slovy
a mistrně umísťovat náh
lé zásahy point, jako Yo-

budovali 200 iglú, která nejenže zapadala do rázu
krajiny, ale nedala se ani vytápět, čímž se ušetřilo
na ropě a prospělo ochraně životního prostředí. Odpo
slouchávací zařízení fungují i při největším mrazu.
Jaroslav Kujeba
.Soudruh Brežněv předpokládal, že se účastníci, tri
bunálu zahřejí sami debatami v plénu a jako obvykle
(Pokračování)
Mezinárodní tribunál holičů a kadeřníků, který měl se jeho bystrozrak osvědčil. Hned v první schůzi
beze zbytku odhalit nemravnou činnost CIA, se ko přípravného výboru se rozpoutal vášnivý spor o to,
nal konečně na severním pólu, protože si na něj za v jakém tvaru mají být uspořádány stoly v zaseda
tím žádný' stát nedělal nárok. Američané nepřijali cím iglú. Návrhy holičů ze Západu, aby se zasedalo
tento druhý návrh s. ministra Chňóupka původně s v půlkruhu, ve tvaru podkovy, obdélníka, kosočtver
nadšením. Jejich materialistické smýšlení se vzpou ce a deltoidu, zavrhovali pokrokoví delegáti, horlivě
zelo. Tvrdili, že severní pól je kraj venkoncem ne podporovaní figary třetího až šestého světa, jako za
hostinný, a akceptovali jej až tehdy, když byl zaru staralý přežitek buržoazního údobí. Návrh izraelské
čen plynulý přísun whisky. A samozřejmě, aby byl ho holiče, aby se zasedalo ve formě šesticípé hvězdy,
svět vybalancován, i přísun vodky, na kterém trvali narazil na odpor jednoho z příbuzných Jasíra Arafazase sovětští kolegové. Pro sovětské delegáty byl se ta, kdežto nápad tadžického velvyslance vyvolal pro
verní pól ošidný i jinak; říše věčného ledu jim nejen test Olofá Palmea, který svůj souhlas vázal na zvý
připomínala nevlídné doby nevalně proslulé studené šení Dubčekova platu.
Diskusi o této kapitální otázce udělal zase konec
války, ale tribunál zasáhl nepříjemně i do jejich
bádání. Sovětští badatelé se totiž chystali objevit čs. ministr zahraničí soudruh Chňoupek; doporučil,
severní pól teprve napřesrok na počest šedesátky aby se vůbec hromadně nezasedalo, aby delegace
VŘSR. Když však jim obchodní cestující s holičským zůstávaly permanentně vé svých ledových ubikacích
mírem, Henry Kissinger, při tajné návštěvě Moskvy a diskutovali s pomocí poslů, kteří budou neustále
dokázal, že americký polárník Peary dosáhl sever pendlovat mezi jednotlivými igly. Kromě toho, že še
ního pólu už 6. dubna 1909, přiklonil'se i ÚV KSSS vyřeší základní problém, bude možnost stálé kontroly
k tomuto názorů. Zároveň však, aby bylo pravdě delegátů, čímž se zamezí kutí piklů proti světovému
učiněno zadost, oznámil TASS, že podle nejnovějšího míru.
Zbývalo rozřešit otázku národnosti donášečů. Tu
bádání lovil medvědy na severním pólu už v 17. sto
letí simbirský malozeman Foma Fomič Uljanov, že. zaskočil opět vševěd a všeuměl Kurt Waldheim a
se však připojil k povstání Stěnky Razina — byl s. půjčil holičům stádo neutrálních tuleňů z Prátru, kte
ním umučen a Romanovci dali jeho Lovcovy zápisky ří stáli už dávno ve službách Spojených národů. Tu
'veřejně spálit, protože obsahovaly urážky cara Ale leni byli prospěšní i proto, že se na poseláckýcb
cestách sytili sami. Protest Islandu proti takovému
xeje Michajloviče.
Západ toto couvnutí považoval za veliké vítězství samozásobování rybami, které prý na severní pól
a za známku ochoty sovětského vedení k uvolnění. zabloudily z jeho padesátimílového výsostného pás
Po celém světě nastaly veliké přípravy na tribunál. ma, neprošel po paličské řeči Johna Barbiera, zá
Aby Západ dokumentoval podobně dobrou vůli k smír stupce skotského holičského cechu. Islandští holič:
nému odstranění napětí mezi holiči světa, přenechal opustili potom zasedání a uspořádali separátní tri
velkoryse sovětským inženýrům výstavbu kongresní- bunál.
Nyní se tedy už mohlo přikročit k hlavnímu bo
ho města a dodal jen stroje a techniky. Sovětští sta
vitelé se úkolu zhostili se ctí. Během pěti měsíců vy du jednání. Uzbekistánský holič byl hlavním žalob
Jde o podobnost ryze náhodnou . . .
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Nerozumíme si! Jsem sám a rád bych zestyd opuštěn.
Při četbě vašich knih zažívám mnohostěn
před nímž se popel vykrucuje v kyčlích.
Confutatio! A vy kecáte o sukních
a daních z griotky. Vše vaše důležité není mé!
Už dávno nejsme spolu, ani nesmíme.
Neboť váš sen, tnuv do přeliché množiny,
obnažil můj, skeleton na žíni.
Jsem vámi zahlcen, stále pln pěn a vln,
pořád še clonou vlní plenění doplusová
a já žhnu minusový sun, sáh nicoty, jež chová
pro ústa předklíčů jen západ, chladný kin.
A přec! Staré dojetí z chřestnice schnoucích citů
občas mi přivívá předsíně mroucích bytů,
kde uspod smyslů smývalo mylné víno,
jestliže příliš dokrev rozlomil jsem tě, třtino,
a přece zásmuk muk, kdy šli jsme v boku bok,
dychtí mne dávnost srovnat! krok sun krok,
s nesvámi vámi, vy, má protahovaná smrti,
vy, ošidivší chléb, směsivše zrno s drtí.
(Ze sbírky Noé vypouští krkavce, 68 Publishers, 1975)

skovec s Werichem, ale i
žertovat polopaticky jako
Ferenc Futurista nebo
Fanda Mrázek. Blažkova
osobnost se skládala z ne
sčíslných facet a právě m
mnohotvárnost' výrazu je
základní složkou jeho vtipnosti, ja-k se projevuje v
korespondenci.
Obsah listu je rozverný
a to ať jde o zprávy o
Blažkových úspěších, kte
ré ho nutily k horlivé prá-

ci (“ ...J e d in á stinná
stránka zmíněné zálohy
spočívá v háčku, že ten
scénář budu muset zase
napsat, no ale nebude to
poprvé, co mě život posta
vil před podobný impera
tiv, takže pro mne není
žádným otazníkem . .
krátké, ale nesmírně vý
stižné komentáře k událo
stem v dnešním Českoslo
vensku, šprťouchlata o
(Pokračování na str. 8)

cem. Odhalil bezohledně á tvrdě nátlak CIA po ce
lém světě česat pěšinky pouze na pravé straně hla
vy. Toto hrozné obvinění vzbudilo rozhořčení i mezi
zástupci západních států. Bylo vyslechnuto na pa
desát svědků, kteří vesměs potvrdili, že na ně je
jich holič, zřejmě v žoldu americké výzvědné služ
by, naléhal, aby zaměnili pokrokovou, levou cestič
ku ve vlasech za reakcionářskou pravou. Marně' se
Mr.' Colby hájil, že pěšinka napravo sluší muži lé
pe, hlavně je-li rovná, a že pěšinky vlevo, s mnoha
úchylkami, budí podezření z trockismu, ne-li' přímo
z dogmatismu. Tribunál se tedy usnesl, že každý
člověk' můžé být učesán jak chce, protože libovolný
účes je prvním předpokladem opravdové svobody
individua. Nesmí se však ‘ zvrhnout v havla. neboť
mužské vlasy, sahající až na límec, ohrožují pokro
kovost světa, zavlékajíce lidstvo do středověku.
Po této porážce CIA následovaly rychle další: bí
lé pláště, do kterých" se holičští mistři, tovaryši i
učedníci po celém světě až dosud oblékali, podle
tajného příkazu presidenta Nixona. byly jednohlas
ně nahrazeny rudými, které mají tu výhodu, že na
nich není vidět zákazníkova krev. Byly zavrhnuty
holičské kosmetické přípravky, vyráběné americkou
výzvědnou službou. Uznalo se sice, že jsou kvalit
nější než sovětské, ty však naproti tomu jsou-'pro
dchnuty palčivým revolučním duchem Října. Nej
většího úspěchu však tribunál dosáhl odhalením
nátlaku CIA, aby holiči po vší zeměkouli zachová
vali pondělí jako den volna. Tím byli krůtě vyko
řisťováni, neboť neměli dost času pohroužit se do
studia marxismu-leninismu. Tribunál přijal rezolu
ci, podle níž holiči budou stříhat v úterý, ve stře
du holit a ve čtvrtek ondulovat. Ostatní dny pak
budou volné. Aby jim touto regulací neubylo na vý
dělku, budou jejich úkony stát dvakrát tolik. Pro
tuto rezoluci hlasovali i holiči američtí. Když se
zpráva o ní roznesla po světě, lidstvo si oddechlo
a nastal všude opravdový a trvalý mír. Neboť CIA
‘ se stala oficiálně pododbočkou KGB a Mr. Colby
pucflekem Jurije Andropova. Tedy tak, jak tomu
má být.
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HLAS
D Ě K U J I,

SO U D RU ZI,

■(Pokračování se str. 3)

DOMOVA

23. 2. 1976

D Ě K U JI I

cialishcke republiky, ve
znění zákonného opatření
předsednictva České ná
rodní rady č. 124/1969 Sb.,
kterým se mění a doplňu
je cit. zákon, může mini
sterstvo vnitra České so
cialistické republiky odej
mout
státní
občanství
ČSR a tím podle par. 1
odst. 2 cit. zákona i stát
ní občanství ČSSR občano
vi, který se zdržuje v ci
zině nepřetržitě po dobu
5 let bez platného česko
slovenského dokladu, opravňujícího k pobytu v'
cizině."

H

■
^

DOBRÁ Č ESK Á K U C H Y N Ě

je hlavní atrakcí, kterou poskvtuje
i velmi náročným hostům

E

£

Listy do Kanady

uvést, až budeme žádat o
(Pokračování se str. 7) listu, z něhož poznáte, jak
zbavení československého
umělcích-kamarádech
v se režim stará i o své pod
občanství! Měla bys jim
exilu (o' Evženu Illínovi, dané, kteří mu dali vale:
■
■ Ludvíku Askenázym, La
odpovědět Thank you, sou
“Život náš zpestřen je
_
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.
druzi, nastokrát. Ušetřila
"
' Telefon 358-4344
B dislavu Grosmanovi, Ar občasnými setkáními s
■
'
jsi pěkný balík dolárků.”
. Otevřeno
denne od 5, hod. odp. do půlnoci, I noštu Lustigovi), nebo různými nasazenými fízky,
Dávám tedy svůj případ
™ v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
* zprávy rodinné, třeba o ať již na přednášce Oty
k volnému, použití všem
■
Plná likérová licence.
1 dceři. Haničc.e, která po Šiká v Mainzu nebo v kde
g Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti, g jala úmysl provdat se:
našincům, kteří se marně
jaké Raststátte na dálnici.
g
Srdečně zve Jarda Vondrášek g
ucházejí o kýžené vízum.
“Dycky mi slibovala (te Tito orgánové našlapují
i l i l D B B S I D B G B B l I l B B
Komunistický režim mi
da dycky ne, ale když jí kolem problému, totiž jak
totiž nevyčetl v odůvodně
byly štyry roky), že si objekt zatáhnout do rozho
SWISS T R A IN ED
MÍSTNOSTI PRO
ní svého rozhodnutí, jímž
vezme mne a teď chce to voru právě o tom, co by
W ATCHM AKERS
D EN TISTU
mne zbavuje státního ob
ho Semeráda. Kerej se rádi a donutit ho k repor« £bner
plně zařízené nebo
čanství, žádné přestupky
ešte ke všemu jmenuje tovatelným výrokům, jako
19
York
St
bez zařízení.
proti komunistickým veli
Vlasta. Ženský méno v ta kočka kolem horké kaše.
SYDNEY
Hodily by se též
čenstvům, ani proti socia
kový
slušný rodině! Eště Já však jim to usnadňuji.
^kaře.
Téměř celý exil splňuje: vchod do Wynyard Stn.
listické republice. Oficiál
že je aspoň Vlasta Seme- Já vždy požádám, aby
(naproti
pohvb.
schoBONDI
JUNCTION
uvedenou podmínku “zdr
, dům). Telefon: 29-7543
Tel- 387-2400 (Sydney)
ní odůvodnění zní zcela ne
rád a ne Třebízský .
ústně nebo telegraficky
žování se v cizině déle než
A dovídáme se také o ■zpravili stranu, ano i vlá
vinně:
5 let” . Nuž vzhůru, za
psu Valdovi,
kterému du. že mi může bejt ukra
"Podle par. 14a odst. 2
plavme chutě konzulát žá
“předlož Felliniho Osm a dená a že tady živořím,
PředDisv o Dřevozu urnv do Československa
zákona č. 39/1969 Sb., o
dostmi o zbavení občan
půl a von se znechuceně ale zato s chutí. V jejich
nabývání a pozbývání stát
ství podle citovaného záko
vodvrátí . . . Jenže jak žá očních rohovkách 'pozoru
ního občanství České sona. Není v něm nic o fi
dat na Valdovi, aby po ji. jak se to snaží zapsat
nančním vydírání. Je tam
Alois Rozehnal
chopil cokoli lidského. na zadní stěny bulev a
V Newcastlu, NSW.
pouze slovíčko, že mini
zeťnřel dne 1. února
Kremace se dlouho spojovala s odporem proti řím- Když život je pes . .” Val- jsem tomu rád, protože
1976 náhle ve věku 57 sterstvo vnitra může - ale sko-katolické církvi, která se proti ní .bránila. Když du si může čtenář dopisů budou moci prokázat čin
let velmi oblíbený čs. nemusí - zákonu vyhovět. se však otupilo ostří jejího protináboženského rázu, dokonce živě představit.
nost. takže je nechají zas
poúnorový exulant
Avšak mělo-li být mé vy revidovala i Církev své stanovisko.
Blažek ho do listů několi o pár měsíců dýl na zá
Karel Křepelka,
obcování potrestáním, pak
Katolická kongregace pro nauku víry vydala pro krát přimaloval a obkroušéfkuchař
“Klubu
padě, o což menší nebez
biskupy oběžník z 8. května 1963, v němž byla za
Alcron” . Jeho pozůstat jistě soudruzi rádi očistí chována dosavadní tradice křesťanského pohřbu, ale žil dodatky, jejichž faksi- pečí bude po tu dobu ky
ky byly uloženy 4. úno socialistickou republiku i nově upraveno zákonodárství proti zpopelnění. ‘
mile jsou v knížce zacho nout těm, kteří museli'zů
ra po smutečních obřa od dalších utečenců. Ape
J. S.
Kremace může být povolena z vážných důvodů vány a zpestřují humori stat doma .. .”
dech na hřbitově v lujme na jejich, soudruž(Pozn.: Knihu můžete
Sandgate. čest jeho skou hrdost - jistě nám soukromých nebo veřejných za předpokladu,. že ne stický obsah právě tak ja
projevuje opovržení Církví nebo náboženstvím nebo ko jiné pisatelovy drobné zakoupit též v Hlasu do
památce!
H. Trhlík
vyhoví.
se nesnaží popřít, pochybovat nebo zlehčovat nauku
mova. Cena včetně poštov
o Zmrtvýchvstání, člověk může dostat Poslední po-; kresby a koláže.
Závěrem aspoň úryvek ného A$ 4.-.
mazání a mít církevní pohřeb. Kněž se může modlit
za zemřelého v krematoriu, ale nemohou se tam ko
£
Společnost pro vědy a umění v Sydney
nat úplné liturgické obřady. Závěr je prostý: krema
pořádá besedu s Dr. O. Fialou na námět
torium není kostel nebo hřbitov.., Náboženské obřady
M ELIO R A K EN N ELS
* HODINÁŘ *
se nemohou proto konat v krematoriu, nýbrž jako do:
"Pohledy ze starého a nového světa"
O dovolené nám svěřte
* Z LA T N ÍK *
sud v kostele nebo há hřbitově.
svého pejska.
a) Převoz urny do Československa se řídí česko
Jednotlivé ubytování
S T EV EN V A R D Y
slovenskými právními předpisy, z nichž přicházejí v
7 x 5 m.
590 George St.,
Přijímáme
úvahu zejména:
Sydney
hárající
feny
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu z 14.
(proti
Trocaderu)
Udělejte si
února 1954, č. 32 Sb., ve znění vyhlášky z 21. pro
záznam
včas.
Velký sklad zlatých aj.
since 1968, č. 5/1969 Sb., o řízení při dovozu, která
L. & C. MOJŽÍŠ
šperků, hodinek atd.
se týká obecně dovozu zboží a zvláště dovozu věc
Lot
2,
ných darů a jiných věcí (upotřebeného šatstva atd.j.
Opravy se zárukou.
Cedar Creek Rd.,
Tato vyhláška v příloze stanoví zejména:
Mluvíme česky
THIRLMERE.
založenou na poznatcích získaných při nedávné
Bez povolení podle par. 2, 7, 8 této vyhlášky lze
NSW. 2572.
a slovenský.
H IST O Rstudijní
IC K Ý KO
M PRO M IS?
Tel: 046 - 818426
cestě.
dovážet:
Telefon: 61-8579
kompromisom,
(Pokračovanie
zo str.
2) historickým
Beseda se koná
v pátek
dne 12. března
1976,
. (6.) Rakve s lidskými pozůstatky, urny s popelem
tak
že
to
budú
v závěr
7.30 hod.
na Schóol of Drama,musieť byť a květinové ozdoby s nimi nebo dodatečně dovážené.
mieste na
pripomezase
oni, Wales,
čo budú vyhad(10) Cestovní potřeby cestujících a členů posádek I H B I I I B l f l E B I B E S B I I I H I I I I I I I H I H I I I
University
New
South
núť Almarikove
šlová,of že
dopravních
prostředků, pokud druh a množství těch
zovať
-komunistov
z koaParade,
Kensington
(vjezd
z Barker St.)
totižAnzac
détente
politika
sa
to potřeb odpovídá stavu a osobním poměrům cestu
ličnych
vlád
historického
Vstupné
dobrovolné
se na Vaši účast
jícího a délce a účelu cesty.
m-óže
vydařit’
len vtedy, a Těšíme
kompromisů. Ale budú
(11) Stěhované svršky osob, stěhujících se do tu
Západ ju má prijať len mať vtedy toťko sil, ako
zemska k trvalému pobytu nebo k výkonu svého po
vtedy, keď sá začnú mě mal Ramadier v roku volání.
nit’ společenské poměry v 1946? Tó je tiež historické
(12) Zděděné nebo odkázané předměty.
ř Česká restaurace
samotnom Sovietskom zvá- dilema. A stojí hádám za
b) Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu z
ze. Bez toho je to všetko poznámku to, ako sa cho 21. XII. 1968, č. 6 Sb., o paušálu cla a náhradní dáv Contin. "G O U R M E T "
ky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty.
Restaurant "LABUŽN !K"
len taktika, ktorá má po vá Moskva voči talianskej
c) Celní zákon z 24. února 1974, č. 44 Sb., který
129 Bayswater Rd.
P
# v"
a
francúzskej
ideologickej
moct’ Moskvě k získaniu
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1975 a ponechal v
Rushcutters Bay
revolte proti marxizmu-le- platnosti shora uvedené normy.
západnej technologie a fi....j f l H H i
ninizmu, ako jej představi Výklad právní normy týkající se převozu urny do 'Sydney, tel. 31-7393
nánčných zdrojov. Hádám,
tel’ na zjazde Komunistic- Československa je asi ve shodě s jejím zněním, ne
že sa bude znovu opako kej strany Francúzska, boť dosud nejsou známy případy nesnází spojených i Otevřeno v úterý až soDotu od 5 do 10 hodin večer,
vat to, čo po druhéj svě Andrej Kirilenko mlčal a s jejím převozem. Správnost tohoto názoru potvrdila iv neděli oč 12. hod. polední do 9 hodin večer,
tověj vojně, totiž, že ak ani slovo nereagoval na správa jednoho velkého hřbitova v Československu |V pondělí zavřeno.
Přesvědčte íe o jakosti našich jídel.
sa budú chcieť sociální de .“ mlhavé” šlová proti mar- a lze si ji ověřit u některého většího pohřebního I
ústavu v zahraničí.
i
Na
vaši
návštěvu se těší rodina Novotných.
mokrati
zahranit’
po xisticko-leninským
dog^
Détente prováděná v praxi: větší pohyb myšlenek
prvých skúškách s týmto mám.
a lidí. Helsinská deklarace mínila to však za živa.
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Pokračování z minulého čísla
54. V Santiagu jsem se dozvěděl, že nedostanu ví
zum do Brazílie, proto jsem se rozhodl, že si hned zde
zařídím odlet z Buenos Aires přímo do Paříže. Zašel
jsem s letenkou do Lufthansy; přesní Němci za dva
cet miftut vypočítali, že bych musel doplatit 120
amerických dolarů. V Pan American, jelikož byla so
bota dopoledne, mi řekli, že bych musel počkat, až
někdo bude mít čas to přepočítat.. I obrátil jsem se
na Aerolinea Argentinas. Za jeden americký dolar mi
anglicky mluvící úřednice: přepočítala cestu, vytrh
la (proti předpisům mezinárodního sdružení aeroli
nií) část mé^ letenky kolem světa, přepsala leten
ku, jako že jsem letěl z Limy přímo do Iguazu Vodo
pádu (kam jsem letenku neměl), odtud do Buenos
Aires a Paříže, vyměnila část letenky, aby zkrátila
trasu (ačkoliv jsem ve skutečnosti letěl délší cestou),
napsala nový cestovní pořádek a pracovala půl ho
diny přesčas, aby to všechno zvládla. Nechtěla dolar
přijmout, ale já ji umluvil, protože mne ten delší
let stál pouze 45 dolarů navíc.
. 55. A nastal den loučení. Cesta do Argentiny vede
přes Andy a silnice na zdejší straně nebyla ještě
uvolněna. Byla pod sněhem (zrovna tak jako dráha).
Na argentinské straně ji už pročistili, ale socia
lismus pracuje pomalu a na chilské straně žádný pro
voz nebyl. Viděl jsem pak, že na argentinské straně
stály i dva vlaky s masem pro Chile, bylo tedy. v
zájmu Chile dráhu rychle uvolnit, ale kdepak. My
jsme jeli po silnici k Parillo, kde byly kdysi olym
pijské zimní hry. Sněhu bylo moře. autobus jel po
silnici, z níž jsme neviděli krajinu, protože sníh
byl nakupen do výše stropu. Jen místy jsme spatřili
nádherné lyžařské terény, viděli jsme lyžaře, jak
sjíždějí svahy nad silnicí. Vozovka jde místy umělým
tunelem, nebo pod mostem, aby měli lyžaři volnou
dráhu a nemuseli se u silnice zastavit.
56. Je tu mezinárodní tunel asi 3 kilometry dlou
hý. Jede tam dráha, zatímco silnice vede přes
vrchol hory. V zimě se však pročistí jen tunel a
jde ním i silniční provoz. A tak poslední půlhodina
v Chile, kdy jsme čekali, až chlapi očistí posledních
sto metrů, a nakonec jsem se rozloučil s Chile. Za
poslední escudos .jsem koupil láhev červeného vína
a sýr na cestu tunelem. A pak se řidič vydal na ta
jemnou cestu tunelem; ná zemi led,• rampouchy na
stropě, pár žárovek a my se pomalu s plnými světly
šouráme na východ krápníkovou jeskyní tunelu.
57. Chile je země moderní, evropská, kulturní, ze
mě bez problémů Indiánů a indiánských nářečí, země
průmyslu, vzdělaného obyvatelstva a horního bo
hatství, země, kterou socialismus přivedl do úpadku
150procentní inflací a “organisací” . Země, která se
táhne od pouště .až k ledovcům, stát, o kterém jsem
nevěřil, že by mohl dlouho existovat, až jsem se
přesvědčil o hradbě And, které zemi .chrání proti
sousedům. Chile nám byla z jihoamerických států
myšlenkově a kulturně nejbližší; Santiago — Paříž
Jižní Ameriky. Přesto jsem byl rád, když jsem měl
poslední karabineros za sebou.
A RG EN TIN A

58. Blátem a sněhem dolů, dolů od tunelu, dolů
do údolí k argentinské celnici. Tam se s námi moc
nebavili, orazítkovali pasy a hajdy tmou do Mendozy. Ptali' jsme se na celnici, kdy se argentinské
nákladní vlaky s masem dostanou do Chile, kdy ja
ko železniční trasa v Chile bude pročištěna. “Až tam
změní vládu”, odpověděli stručně. A to bylo v době,
kdy Chile maso tak nutně potřebovala. Mendoza, vel
ké město na rovině, spousta soch (hlavně jezdeckých,
samozřejmě), rovné, dlouhé ulice lemované stromo
řadím. Do hotelu jsme přijeli o půlnoci; to nevadilo,
restaurace byla v provozu, nabita. Večeřeli jsme me
zi jednou a druhou v noci.
59. Argentina mi připomínala tlouštíka, který kecá,
jí, pije, povídá, baví se, kecá a přesně dodržuje
siestu. A někdý taky pracuje. Toho jídla! Vláda chtě
la mít více masa pro export, tak zavedla dva bez
masé dny v týdnu. Každá restaurace měla o tom
bezmasém výnosu vyhlášku pověšenou na zdi. Ale
maso se servírovalo každý den. Povídám hospodské
mu: “Jak to? Nebojíte se pokuty?” — “To je jedno
duché” , povídá. “My máme vládu (a přitom se sar

kasticky usmál) a vláda chce dělat byznis; dělá
zákony! No a žije. A já mám taky byznis — prodá
vat jídla. A tak prodávám maso, no a tak zase já ži
ji.” Žij a nech žít. A přitom doplnil karafu červe
ným vínem. V hospodách podél dálnice, kde Argentmané jedí velké obědy (kdepak můj sandvich a
jablko v poledne v kanceláři v Sydney!) mají na
stolech karafy s červeným vínem. To mícháte s nád
hernou, typicky argentinskou minerálkou, a při jídle
popíjíte takový spritzer. Výborná kombinace, ale po
tom mne nepřekvapilo, že tam lidé musejí dodržovat
po obědě siestu.
60. Z Mendozy do Buenos Aires jedete pampou; ne
konečné úrodné zelené pastviny s tlustými kravami
a stromořadím podél plotů. A vinice — je tady velmi
dobré víno. A dobré jídlo, dobré pití, země vskutku
bohatá. Teď jsem pochopil, proč jsou brambory draž
ší než stejk, proč tady jedí více masa než čehokoii
jiného. Jen se podívejte na ten dobytek na pampách!
Země evropská: hlavně italští'přistěhoválci, španěl
ské “yo” (já) se všude vyslovuje “jo” ,, ale tady
“dzo”.
61. A konečně Buenos Aires. Město krásné, ale
všechna krása je stvořena člověkem, ne přírodou.
Parky, paláce, mrakodrapy, sochy, nejširší ulice na
světě (Avenida 9 dé Julio, která je přes sto metrů
široká), pomníky a obchody. Ta Avenida je užší je
nom na jednom místě; budova ministerstva letectví
(tuším) je postavena na jedné polovině Avenidy.
Proč to nerozboří? Zaprvé, je to mrakodrap a zadruhé vláda nemůže urazit jednu část branné moci, to se
v Jižní Americe nedělá. Tato země, jako Chile, ne
má žádné domorodce, žádné Indiány (vymřeli a
Evropané jim k tomu dopomohli); všechno má evrop
ský původ, ráz a charakter.
62. Calle Florida je ulice jen pro pěší. Elegantní
obchody, kabelky z -krokodýlí kůže (60 amerických
dolarů) a cukrárny. To množství pečivá, dortů, šle
hačky a zmrzliny!
63. Jíst můžete celou noc. Bary. kde se prodávají
jídla studená i teplá, alkoholické nápoje a limonády,
jsou otevřeny celou noc. Jeden číšník se mne zeptal,
kterou lodí jsem přijel. Zřejmě můj plnovous už vy
padal jako námořníkův. — Mají tady předměstí uměl
ců Boča. dřevěné domečky, které lidé namalovali
křiklavými barvami, a je tu spousta italských bodeg
a restaurací, kde při jídle a pití zpíváte s hudebníky
a kde se můžete bavit s každým cizincem a cizin
kou (a to hlavně).
64. V noci byla v Buenos Aires zima. Bylo to
jedno z mála měst, kde jsem měl v noci rukavice a
svetr na cestě do divadla. Teatro Colon je jedno z
největších na světě a pojme přes tři tisíce diváků.(Koncertní hala sydneyské opery pojme 1.800.) Za
80 amerických centů jsem dostal místo v první řadě
třetí galerie. Omylem jsem. se domníval, že to bylo
8 dolarů, a to by nebylo moc, když srovnáte s ce
námi sydneyské opery. Viděl jsem tři balety, orchestr
nádherný, výprava moderní a balet skvělý. Ba má
tolik tanečníků, že každý balet měl jiné představi
tele a všichni byli prvotřídní. Ředitelka a vedoucí
baletu byla Maria Ruanová, což zní dost česky.
65. Tato země je podle socialistického tisku vojen
skou diktaturou nejhorší kategorie. Policisté jsou oble
čeni jako ošumtělí. venkovští pošťáci, vojáků jsem
moc neviděl a z vlády si každý dělal žerty. Náš prů
vodce autobusovou turou městem povídá: “Tady je
ministerstvo armády — ti jsou teď na řadě jmenovat
nově zvoleného presidenta” , “tady je ministerstvo
námořnictva, ale jinak je to kolébka presidentů.”
.Washington má Bílý dům, Buenos Aires má “Casa
Rosada” hlídaný - operetně oblečenými vojáky. Toto
město má také letiště uprostřed parku, takže se do
hotelu dostanete během 10 až 15 minut. Ovšem mezi
národní letiště Ezeiza je 25 km za městem.
66. Je tu cenzura. Německé časopisy, jako Bunte
Illustrierte, byly vyvěšeny na kiosku; ale na každém
exempláři censor přelepil černou páskou nahé mo
delky na titulní straně. Dostanete evropské časopi
sy, všechno je pro nás levné (v hotelu jsem měl lož
nici, obývací pokoj a koupelnu za 3.50 amerických
dolarů denně a nádherná večeře stála 2 dolary). A
ovšem jsem také (v zájmu rozšíření kulturního hori-

- 9zontu) n a v š tív il T e a tro F lo ria se “ sugestivos strxp
tea se” . O ouousue aa m y iN a ta ch a , R unu; u i z , uxguxw o a i y , r a m iy , W anay Jveuy, Juorexxa U i s ia i; i-a.iic i u ia z v tm e tu tancem ) a ja k m ile oonazi uam-a, opuim íxiuai- umu. za u n a nahota, toh le je z tm e m o ra m i,
spurauana a oocnuuné založena. ra K zauua nahota,
je nom ounazene p o p rs í na t r i v te řin y a to Štaci.
iNem tu ce rn y k u t s am e rickéh o do laru , vým ěn a v-suue ste jn á (te m ě r, a ž 'n a p a r c e n tu ;. R a nky m eiy vex
ite v y v é s k y v Oknecn "UiOžce u nas pemze na jeaen
ro k ; p ia tim e csoyo ú ro ků ", u vše m m n a ce tenuy oyia
ou pro ce n t, a j e jí v ý š k a Dyia tuasena v noviná ch
ka žu y m ésic.

67. Z Buenos Aires na sever do Gran Chacoo, kde .
se krvavě bojovalo . v třicátých íeiecn. Bažmy, lek
níny, aooytek, primitivní farmy na suché zemi mezi
močály,- veara a vihké podneDi. v hoteiu v Buenos
Aires jsem zapomněl necessaire; v mésté Resistencia jsem zxomoiu na posté telegram, i n uřecmíci aie
dali hlavy uohromady, to že se musí zmémt, že bych
platil moc. xen telegram zkratin na poiovmu a ješté
navrhli, jak to mam poslat, aoych piatii co nejmenší- poštovné. A přitom jim do mne mc nebylo. Kde
byste našli úředníky ocnotnější, úředníky, kteří chtějí
pomoci vám, zákazníkovi a ne eráru! A jak mi je
aen tlustý taxikář řekl “Austrahanos — gente muy
buena” — moc dobří lidé — a slevil mi dvacet pro
cent. A jen tak mimochodem: necessaire se v hotelu
našel, a pokojská, pro kterou měi velkou cenu, mí ho
vrátila a nakonec jsem ji musel finanční odměnu vnu
tit.
68. Jihoamerická hudba! Někdy snad trochu mo
notónní, -ale vždycky vás potěší, zlepší náladu. V
Sydney muzak někdy ani nevnímáte — taková li
monádová hudba, ale v Jižní Americe jste si vždyc
ky vědomi tě hudby a posloucháte.
69. Argentina, jako Chile, je mezinárodní, aie o
moc bohatší. V obchodech v Buenos Aires se domlu
víte anglicky, německy a ovšem italsky. Ceny levné,
.všeho hojnost, země vypadala, jako by tam žádné
problémy neexistovaly. “Evita žije” prohlašovaly ná
pisy na domech v Buenos Aires. Obchodník v le
tadle mi prozradil, že se Peron nikdy nevrátí, pro
tože se bojí letadel a kdyby jako jel lodí, že to vlá
da připraví tak, aby byl zatčen. Lodní plavba ze
Španělska trvá moc dlouho. A on, jak mi důvěrné,
prozradil při druhé whisky, je dobře informován. (Jak
snad si pamatujete, Peron se vrátil během roku a to
letadlem.) Obchody této země jsou přecpané zbo
žím. můžete handrkovat i v nejlepším obchodě jako
v Itálii (na rozdíl od socialistické Chile, kde mají
ve výkladních skříních plakáty a žádné zbož na pul
tech) a to papání! Na pampách jsme viděli honce.
jak prozpěvují koním. Jezdí jako ďáblové (pritloustlí). Je to prostě země velká, bohatá, přecpaná, civilisovaná, s přírodou od zasněžených And až po moř
ské pláže. Při této cestě jsme překročili argentinské
hranice čtyřikrát, ale o tom až později. Tak zatím
Hasta luego gorda (na shledanou tlustá) Argentina!
PA RA GU A Y

70. Jak asi každý čtenář novin ví, je to země pod
vojenskou diktaturou. Když jsme tedy opustili Argen
tinu (moderní celnice, úřad veřejného zdravotnictví
a pohraniční stráže) po “mezinárodním mostě” přes
řeku Pilcomayo, očekávali jsme přísnou prohlídku.
Chyba lávky; byla neděle a ani celníci, ani pohranič
ní policisté neúřadovali. Proto nikdo z nás nedostal
vstupní razítko do pasu. Oficielně jsme v této zemi
nebyli. Až když jsme přejeli asi 20 kilometrů do vnitro
zemí, uviděli jsme vojenská kasárna na břehu řeky
Paraguay. Vlastně nevěděli jsme hned. že to jsou
kasárna, až jsme uviděli dva venkovské hasiče s
flintami u brány. Totiž vypadali jako hasiči, ale
byli to vojáci. Gumové boty s krátkými punčochami,
dlouhé kalhoty — špinavé a nevyžehiené. zelené ko
šile bez vázanky, přes to jakýsi kabátek a široký
úsměv na tváři. Kdo chtěl, vyfotografoval si bránu
kasáren. Jeden z těch strážců přišel k naší skupině,vzal nabídnuté cigarety a dal se s námi fotografo
vat. Kasárna přece nikdo neukradne!
71. Na břehu řeky se pásly krávy, kozy a oslíci.'
Ženy praly na kamenech a několik rybářů si vyklá
dalo na lodičkách přivázaných ku břehu. Idyla. Na
druhém břehu je hlavní město Asuncion. Po něko
lika hodinách přijel malý vor. Ten převezl náš džip
a my s autobusem čekali dál. Za hodinu přijel velký
vor, na který se jen s námahou dostal náš autobus
a jedno nákladní auto. Na druhém břehu na nás če
kalo, několik Indiánů s dlouhými bidly, kteří se sna
žili ručně otočit vor tak, aby autobus mohl sjet s
voru do bláta na břehu a na silnici. Nakonec se jim
to skutečně podařilo a my se vydali na další pouť.
(Pokračování příště)
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bruckU rozhodnutí o vítězce poslední krasobruslařské soutěže, vítězce soutěže žen. Stala se jí Ameri
čanka Dorothy Hamillová před evropskou mistryni
rodní hokejová federace Mezinárodnímu olympijské Holanďankou de Leeuwovou a východní Němkou
mu výboru protest s odůvodněním, že kodein nepatří Christinou Errattovou. Eva Durišinová byla 19.
výslovně do seznamu zakázaných medikamentů, zdá 14, února 1976: ČSR sahalo po olympijské zlaté
se však, že protest se nesejde s patřičným ohlasem.
Že ani umění, bojovnost a nadšení nestačí, chybí-li
Za této situace nastupovalo čs. národní mužstvo k štěstí, dokázalo dnes finále olympijského turnaje v
utkání s NSR. Nebylo deprimováno, mělo, velký ná ledním hokeji SSSR — cSR, ve kterém sahalo čs.
stup, hrálo s nadšením, aařila se mu souhra, a tak mužstvo během zápasu třikrát po olympijském prven
už ve 2. minutě prostřední třetiny vedlo 5 : 0. Pak ství, aby nakonec nešťastně a nezaslouženě prohráio
však hrál celý tým ležerně a naopak Němci se “chyt 3 : 4 (po třetinách 2 : 0, 0 : 2 a 1 : 2). Čs. tým pod
li” a několikrát zle ohrožovali čs. branku, Českoslo porován vyprodaným hledištěm Olympijského stadió
vensko nakonec vyhrálo 7 : 4 (4 : 0., 3 :2 a 0 : 2), vel nu se hned na počátku 4. minuty při vlastním osla
ká sláva to však nebylá.
bení. ujal Milanem Novým vedení 1 : 0 a o 12 minut
Další střetnutí dne: USA — Polsko 7 : 2 a SSSR — později zvýšil Hlinkou dokonce na 2: 0. Mezitím vý
Finsko 7: 2.
tečníci “rozhodčí” neuznali čs. týmu Jiřím Novákem
Štafetu lyžařek na 4 x 5 km Vyhrálo v Seefeldu vstřelenou branku. Československo mělo už vést 3 : 0
kvarteto SSSR před Finskem a V. Německem. ČSR a tím by bývalo bylo vše rozhodnuto. Čs. tým udělal
bylo šesté. — Poprvé do olympijského pořadu rych pák za stavu 2 : 0 velkou chybu, že nevyužil dvoulobruslařů zařazený závod na 1.000 m Vyhrál Ame minutové přesilovky 5 na 3 Rusy k zvýšení náskoku.
ričan Peter Muller.
První třetina byla jasně pro ČSR. V prostřední tře
13. února 1976: Šťastné narozeniny
tině — ve 33. minutě — se podařilo Rusům snížit
Další velké zklamání zažilo dnes Rakousko, když na 1 : 2, aby v 38. minutě Petrovem vyrovnali. V
v obřím slalomu' — poslední disciplině lyžařek alp závěrečné třétině šlo o to kdo z koho. Necelých 9
ských disciplin, obsadila nejlepší Rakušanka Monika minut před koncem zápasu stadión je v , opojeni:
Kaserevová až 6. místo. Olympijskou přebornicí se Eda Novák získává čs. týmu vedení 3 : 2, všichni
stala nečekaně Kanaďanka Kathy Krenerová, první hráči ČSR vletí na led a na kluzišti se za aplausu
závodnice soutěže, která zajela trasu obřího'slalomu hlediště radostně objímají. Mají znovu olympijské zla
dlouhou 1.525 m za 1:29,13 min. Nejúspěšnější lyžař- to na dosah-ruky. Šest minut před koncem však Eda
kou olympiády je však západoněmecká reprezentant Novák je pro nic- za nic poslán rozhodčími — Ame
ka Rosí Mittermaierová, která ke svým dosavadním ričanem Leem a Švédem Hanquistem — na 2 mi
dvěma- olympijským prvenstvím (ve sjezdu a ve spe nuty ze hry a ty jsou rozhodující pro celý start Če
ciálním slalomu) přidala i druhé místo v obřím sla choslováků v Innsbrucku. Jakušev v přesilovce vy
lomu. Navíc se stává mistryní světa v alpské troj rovnává na 3 : 3. a deprimovaní čs. hokejisté dostá
kombinaci. Skvělým úspěchem se může pochlubit i vají 24 vteřin na to čtvrtou branku. Konec všemu,
Dagmar Kuzmanová z Bratislavy, která v obřím sla olympijské zlato jde znovu do SSSR. Tak blízko k
lomu byla devátá a v soutěži mistrovství světa alp němu už Československo dlouho nemělo. Nic na
ské trojkombinace obsadila velmi čestné šesté místo. skutečnosti -nezmění, že trenér Jáno Starší mluví na
tiskové konferenci o tom. že nám bylo zlato ukra
Druhá čs. reprezentantka Jana Šoltýsová byla 25.
Dnes. v pátek 13. a v den svých 27. narozenin, zí deno, nic na tom nezmění, že většina čs. hráčů se
skal norský elektrotechnik Jan Egil Storholt olympij sjíždí po skončení zápasu k rozhodčímu Leemovi, kte
ské prvenství ,na 1.500 m, když mu naměřili nový rého .by chtělo nejraději zlinčovat. Už podruhé —
olympijský rekord 1:59,38 min. Stříbrnou medaili do alespoň podle jejich názoru — prohrál čs. týmu zá
stává Rus Kondakov, bronzovou Holanďan Hans van pas se Sověty. Konečné pořadí olympijského turnaje
hokejistů: l / s S S R , 2. ČSR, 3. NSR (!)„ 4. Finsko,
Helden.
V Seefeldu byly na pořadu štafety- biathlonistů -na 5. USA, 6. Polsko.
Olympijským vítězem ve speciálním slalomu se stal
4 x 7,5 km, které skončily velkým triumfem sovět
ských reprezentantů, kteří byli výborní jak v běhu Ital Piero Gros před Jihotyrolákem Gustavem Thotak i ve střelbě. Stříbro patří Finsku, bronz V. Ně nim, závod na 10.000 m rychlobruslařů vyhrál Ho
lanďan Piet Kleine, 50 km běh na lyžích Nor Formo
mecku. Čs. družstvo obsadilo 9. místo (z 15 štafet).
Večer pak padlo na Olympijském stadiónu v Inns- a čtyřsedadlové boby V. Německo.

XII. zimní olympijské hry
(Pokračování se strany 12)
XII. zimní Olympijské hry v innsorucku mají první
“dopingovou a ie r u '. Mluvčí Mezinárodního olympij
ského výboru oznámil, že před sobotními závody ly
žařek na 5 km požua trojnásobná olympijská přebor
nice ze Sappora sovětská reprezentantka Galina Ku
lakově medikament, který je na seznamu zakázaných
“vybičovacích prostředku"’ a tudíž že nedostane bron
zovou medaili za své sobotní třetí místo. Tu převezme
její krajanka Nina Baldišová..
Soutěž tanců na ledě, která byla poprvé zařazena
do olympijského pořadu, vyhrál podle očekávání pár
.sovětských mistru světa Pachomovová — Gorškov.
10. února 1976: Hokejová truchlohra

Olympijský hokejový turnaj má prvé velké překva
pení. Postaralo se o něj mladé mužstvo USA, které
zvítězilo v dramatickém střetnutí nad hokejisty Fin
ska 5: 4.
A pak přišla na Olympijském stadiónu truchlohra —
utkání ČSR — Polsko. Cs. národní mužstvo porazilo si
ce houževnatého a s nadšením hrajícího polského sou
peře 7 : 1, po třetinách 3 : 1, 1 : 0 a 3 : 0, musím však
říci, že jsem Čechoslováky už dlouho neviděl hrát
tak špatně jako dnes. Až příliš to připomínalo utkáni
na témže stadiónu před 12 lety se Švýcarskem. Vždyť
téměř cele střetnuti jsme neviděli jednu kloudnou
akci, která by mohia být diváky kvitována potleskem.
Druhou smutnou zvěstí byla skutečnost, že byl v
zápase zraněn na koieně brankář Jiří Crha a tak
je jeho další start na OH zřejmě u konce.
Obří slalom mužů skončil velkým triumfem Švý
carů: olympijským přeborníkem se stal Heini Hemmi před svým krajanem Ernstem Goodem a Švédem
Ingemarenr Stenmarkem. O úspěchu může mluvit i
čs. reprezentant Miloslav Sochor, -který obsadil velmi
čestné 11. místo. Bohumír Zeman byl 23.
Zlatou medaili za vítězství v běhu. žen na 10 km
dostala Ruska Smetaninová. Čs. ženy zklamaly: Hana
Pasiarová byla 13., Bianka Paulů 17., Gaba Sekajová
19. a Alena Bartošová až 35. Jana Hlavatá-Ledvinková, která startuje za USA, byla 37.
Premiéru měli dnes rychlobruslaři. Sprintérský zá
vod na 500 m vyhrál v novém olympijském rekordu
za 39,17 vt. držitel světového rekordu Kulikov z SSSR
před svým krajanem Muratovem a Američanem Da
nielem Immerfallem. — O 4. olympijské zlaté se
dnes rozhodlo na sáňkářské dráze v Iglsu, kde vy
hrál “dvojky” východoněmecký pár Hans Rinn —
Norbert Háhn před západoněmeckou dvojicí Brandner — Schwarn a Rakušany Schnidem se Schachnerem. Čs. sáňkaři Jindřich Zeman s Vladimírem
Reslem získali Československu 1 bod pro neofičiální
pořadí národů, když obsadili velmi čestné 6. místo.

Veškerá POJÍŠ IĚN1 odborně provedou

11. února 1976: Revanž Skandinávců

Rosí Mittermaierová ze Záp. Německa byla sice
po první jízdě speciálního slalomu druhá za svou
mladší krajankou Pamelou Behrovou, ale v druhém
kole technicky skvěiou vybroušenou jízdou dokázala
ještě strhnout vítězství na svou stranu a získat dru
hou zlatou medaili. Ještě však větší překvapení je
druhé místo mladé Italky Claudie Girdaniové, která
porazila mistryni světa Iianny Wenzelovou z Lichtenštejnu. Velmi čestně obstála i čs. reprezentantka Dag
mar Kuzmanová, která obsadila 9. místo.
V Seefeldu se Skandinávci rehabilitovali za své ne
úspěchy v lyžařských závodech jednotlivců na .15
km a 30 km, když v nejatraktivnější soutěži, ve šta
fetě na 4 x 10 km, obsadili dvě prvá místa. Poprvé
od r. 1960 ve Squaw Valley triumfovali na OH Finové,
kterým stopli 2:7:59,72 hod. 2. Norsko, 3. SSSR, 4.
Š védsko... 10. ČSR 2:12:49,99 hod. Na startu bylo
16 štafet.
Dráha rychlobruslařů v závodě na 5.000 m byla v
tak špatném stavu, že ani jeden z 32 borců nepřeko
nal nejstarší olympijský rekord Meiera z r. 1968 v
Grenoble. Nejvíce se k němu přiblížil světový rekord
man na 10.000 m, 271etý Nor Sten Stensen, který ví
tězným časem 7:24,48 min. porazil suverénně nejen
držitele světového rekordu na tuto trať Holanďana
Van Heldena (byl až třetí), ale i jeho krajana Kleina,
který získal stříbrnou medaili.
Olympijským vítězem v krasobruslení se Večer stal
261etý Angličan John Curry, stříbrnou medaili dostal
Rus Vladimír Kovalev,, bronz pak Kanaďan Toller
Cranston. Zdeněk Pazdírek byl 12.
12. února 1976:. Kapitánův doping

V poledních hodinách se rozlétla zpráva, že řídící
orgán Mezinárodního olympijského výboru anuloval
čs. hokejovému národnímu mužstvu vítězství 7 : 1 nad
Polskem. Proč? Před zápasem s Poláky požil kapitán
čs. týmu František Pospíšil kodein-, čímž se prý pro
vinil proti “dopingovému paragrafu” . Lékař čs. muž
stva dr. Otto Trefný je jednou provždy vyřazen z
olympijských her. V zápětí na to zaslala Meziná
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E
Provádíme veškeré práce optické
E
přesně, rychle a za levné ceny
jj
vždy v úterý v 10,30 večer a ve středu v 10.30 dop.
24. února: Úpor 1948
2. 3. L’udová hudba a humor zo Slovenska
9. března: T.G.M. *, Praho na shledanou * Zprávy
E
’ 5^3 Hamptnn St., \
— ★ —
V neděli dne 29. února 1976 ve 2.30 hod., odpoledne
se bude konat v radnici ve Fitzroy veřejná schůze
a volby nového výboru ACCESS RÁDIO na rok 1976.
Výbor má značný vliv na provoz této rozhlasové sta
nice. Posluchači se mohou podílet na jednání svými
R
F f t
Telefon 598--)756 :
návrhy. Je také velmi důležité, aby se na schůzi í f e H
dostavila československá veřejnost v hojném počtu,
prokázala tak zájem o vysílání a zapojila se do dění
této stanice. Předběžné dotazy a návrhy zasílejte na
adresu rozhlasu: 3ZZ ACCESS RÁDIO, 17 HARDWA
RE ST., MELBOURNE, 3000.
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. Ke svému druhému letošnímu zápasu nočního tur
naje o pohár Ampolu nastoupila už Slavia s novými
posilami — s dvěma hráči, kteří přiletěli týden před
tím z Anglie a dobře se v mužstvu uvedli.
V prvním poločase zápasu s Prestonem měla sla
vistická obrana více práce, mužstvo se rozehrávalo
pomalu, čehož využíval Preston k. častějším útokům.
Po změně stran se mužstvo “sešívaných” “našlo” ,
mělo více ze hry, aby . ke konci už hřiště plně ovlá
dalo. Slavia se ujala vedení v 48. minutě, když “no
váček” J. Patten zachytil pěkně centrovaný míž z
levého křídla a pohotově ho umístil v síti. Už 4 mi
nuty poté vypracoval míč S. Moore, přihrál ho Pinakosovi — a bylo to 2 : 0 pro Slavii. Slavia měla i
potom jasnou převahu v poli, ale konečný výsledek
se už nezměnil. Slavia zatím vede svou skupinu v
soutěži o pohár Ampolu.
V příštím kole “Ampol Cupu” hraje Slavia proti
Polonii v sobotu 6. břézna v 7.30 večer opět na sta
diónu v Olympic Parku. Těšíme se na početnou ná
vštěvu příznivců.
V. Frencl

S

u první pozlacovačské firmy v Austrálii
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J. KOŠŇARPTY. LTD.
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Telefon: 37-3109
nebo: 42 Howard St., North Melbourne

Telefon: 329-8038
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.
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ANTOINE GALLERiES

j

514 Riversd ale

<

(proti tržnici) — Telefon 82-5736
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Krajanům poskytneme 15% slevu

PEČEME PO NAŠEM

CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E, Dvořáčkovi,

.. Ý ..!.

..........................

1

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

literární časopis
(24 stran), jednotí,
čísla S 2.-. roční
Dredplatné S 9.3. 's e z n a m o v á n i

partnerů. Pište si
o informace.
Nová a d r e s a :
Box 3458 STAČ.,
Hamiltoii. Ont.,
CANADA.
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VZPOMÍNKOVÝ v e č e r
T.G. MASARYKA

na

který se bude konat k 126. výročí jeho narozenin
V SOBOTU 6. BŘEZN A 1976 V 8 HODIN V E Č E R

v divadelním sále Princes Hill High School,
Arnold St., North Carlton (roh Richardson St.)
Na programu jsou proslovy, recitace, hudba, zpěvy, národní tance
a první veřejné vystoupení sokolských cvičenců.
Vedení pořádajících spolků vyzývá celou exulantskou a krajanskou
veřejnost, aby se zúčastnila v plném počtu a. projevila tak úctu památce
velkého muže, filosofa, prvého presidenta naši demokratické svobodné
republiky.
•
Prosíme, vyzvete všechny své přátele k účasti. Zvláštní pozvánky
tentokrát z úsporných důvodů nezasíláme. Předběžné informace: telefon
r

Č E S K É OCH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E

koná řádnou valnou hromadu
^ ve středu dne 10. března 1976 v 8 hodin večer v
divadelním sále Baragovy dvorany, 19 a’Beckett St.,
e Kew. Na pořadu je zpráva odstupujícího výboru, vol
ba předsedy a členů výboru a volné návrhy' a de
bata. Hosté vítáni.
Výbor ČOD
J
«

Přijmeme
TRU H LÁ ŘE

zapracovaného při vý
robě nábytku. Richmond. Vic. Výhodné
podmínky. Přesčasy k
dispozici. Volejte bě■j hem dne tel. (Melb.)
|
42-4841.
Zaměstn: manželé
přijmou
HOSPODYNI

srdečně zvou na

(

Č E S K É OCH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E

svolává členskou schůzi na úterý 24. února 1976 v
7.30 hod.' večer do divadelního sálu Baragovy dvo
rany, 19 a ’Beckett St., Kew, na níž bude jako hlavni
bod pořadu příprava kandidátky nového výboru pro
valnou hromadu, účast všech členů je nutná.
Výbor ČOD

y

1. N O V Ý SEZN A M

V ŠECH N Y Č ES K O S LO V EN S K É D EM O K R A T IC K É O RGAN IZACE
V M ELB O U R N E

oc crt/in

Cam berwell

CEN TR U M ,

cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd , Prahran, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415

*"11"*1"1

ČS. K U LT U R N Í A SVÉPOM OCN Ý K LU B " B E S E D A "
V M ELB O U R N E

Malý oznamovatel

Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY' * BOSŇÁKY,* GRAHAMŮV CHLÉB

/ ffm i

R d .,

Č ES K O S LO V E N S K É SD RU ŽEN Í V E V IK T O R IÍ

se opět zúčastní karnevalového průvodu — MOOMBA
— v pondělí 8. března 1976 vlastním alegorickým
vozem-a krojovanou skupinou,.které bude vyhrávat ka
pela Edy Zlatého. Zájemci o účast a výpomoc hlaste
Se laskavě na adresu Sdružení: P.O. Box 177, Kew,
Vic. 3101 nebo tel. 480-2737 nebo 277-5154.

^

?
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Alenu Macháčkovou z Pardubic, která odešla z
Č. v r. 1969 a v r. 1970 byla snad v New Yorku. —
Stanislav Kuda, který přijel do Austr. po r. 1968, má
v redakci dopis. Rovněž Vladimír Cupák, který byd
lel dříve v Chapel St., E. St. Kilda, má dopis v
redakci. í
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

zve všechny krajany na filmový večer, -konaný v
sále V.A.C.S., 2 Napier St., Fitzroy (roh Victoria
J Pde.) v sobotu 28. února 1976 v 8 hodin večer. Vstup
^ né $ 1.-, děti zdarm a..

112 Maribyrnong . Rd., Moonee Ponds, V ic.

?

HLE DAJÍ

samostatnou do domu v
Tooraku. Žádná těžká
práce, je zaměstnána
též posluhovačka. Na
bízíme odděl, pěkný po
koj s přísl. a plat $ 80.týdně. Volejte lask. me
zi 2 a 5.30 h. odp. tel.
(Melb.) 24-1246.

ZV EM E K SPO LU PR Á CI Č EC H Y A SLO V Á K Y
— FO TO G R A FY V A U ST R Á LII

i
i
i na přípravách stručné historie australského io- i
i tografování, do níž mají být též pojaty pestré pří- j
i spěvky o činnosti národnostních skupin. Osobní J
{ portréty s patřičnými daty, zemí původu atd. bu- {
J dou zařazeny do publikace (bezplatně). Vyžádejte J
J si bližší informace na adrese: Mr. Con Tanre. J
i institute of Australian Photographv Councillor. 61 i
Belmont Rd., Mosman, NSW. 2088.

!

S

ČS. POSRPNOVÝ EX U LA N T ANTONÍN Č ER M Á K ,

fotograf listu Sydney Morning Herald, získal druhou
cenu v soutěži australského novinářského “ Fotografa
roku 1975” za snímek z loňského předvolebního boje.
NÁKLADNÍ DOPRAVU

krytým 2 tunovým
vozem
kdekoli v Melbourne
- jednotlivě
nebo stálou práci -spolehlivě provede
K. N E V E Č E Ř A L

SPO LEH LIV O U PANÍ

k ohlídání děcka v
okolí Sth. Yarra - Prahranu, 6 hodin během
dne hledáme. Inf. tel.
(Melb.) 51-3018 (večer)
NA C ESTU Z P Ě T DO ČSR

hledáme společnici pro na
ší maminku, která chce jet
lodí do Singapuru (24. 4.
- 1. 5. 76), pobýt tam 2
dny a jednu noc a pak
CS Airlines 2. 5. večer do
Prahy. Cca $ 650. Zn.
“Spěchá” do HD.

|
i

115-259 Malvern Rd.,
Sth. Yarra, Vic.
' Tel. 269r2465

VZPOMÍ
Dne 25. února 1975
co nás opustila
naše drahá manželka

National Mutual
INSURANCES
Volajte
Charles Antal

tel. (Melbourne)
42-0401

NKA
bude tomu rok,
na věčnost
a maminka, paní

K V ĚTO SLA V A VOSÁTKOVÁ
Stále vzpomínáme.
34 Sanderson St.,
Vlastimil Vosátka
West Yarraville, Vic.

se synem Janem
a dcerou Vlastimilou

■
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HLAS

DOMOVA

Spo rt doma i v cizině
Karel
Čs.

sportovci

Janovský

zimních odvětvi celkově zklamali.
Hokejisté druzí.

X II. zimní olympijské hry

Hokejové kvalifikace bez překvapení

5. února 1976: Koch senzací olympijské premiéry

' Rakousko žilo hned v zahajovací den bojů XII. zim
ních olympijských her v opojení. “Národním hrdi
nou” se na innsbruckském Patscherkofelu stal vysoce
favorizovaný Franz Klammer, který vyhrál sjezd (po
Toni Sailerovi a Egonu Zimmermannovi třetí Raku
šan v historii OH), když se startovním číslem 15 vsa
dil vše na rychlost (dosahoval špičky až 130 km/hod.),
a bravurním stylem riskéra dosáhl nejrychlejšího ča
su-, který mu vynesl zlatou medaili. Franz Klammer
porazil časem 1:47,73 min. o 33 setin vteřiny olym
pijského přeborníka ze Sappora Švýcara Bernarda
Russiho a italského reprezentanta Herberta Plaňka.
Čs. reprezentanti skončili v poli poražených: Bohu
mír Zeman dojel jako 33. a Milan Sochor se umístil
čtyřicátý.
Skvělou premiéru měli v nedalekém Seefeldu lyžaři
klasických disciplin. Téměř o senzaci se v běhu ly
žařů na 30 km postaral 201etý Američan Bili Koch,
který k velkému překvapení expertů obsadil velmi
čestné druhé místo, když byl poražen pouze sovět
ským lyžařským vytrvalcem Sergejem Saveljevem,
kterému stopli 1:30:29,38 hod. Byl to mimořádný
úspěch Kocha, který prý má ještě, velkou sportovní
kariéru před sebou, A není bez zajímavosti, že Billa
Kocha pro lyžařský sport “objevil” náš poúnorový
exulant Miloš Vobořil, který přijel do Innsbrucku ve
funkci technického poradce amerického lyžařského
reprezentačního družstva. V závodě na 30 km star
tovali také 4 Čechoslováci; z-nichž pouze Jiří Beran
závod nedokončil. Nejlépe na skvělé seefeldské dráze
obstál Milan Jarý, který časem 1:35:52,55 hod. obsa
dil 23. místo. František Šimon doběhl do cíle. 37. a
Jan Michalko 38., tedy čs. běžci zklamali, zůstali hod
ně dlužni své dobré pověsti. Ještě však větší zkla
mání bylo v táboře Skandinávců i východních Něm
ců, kteří totálně “shořeli” .
Stejně jako Bili Koch v Seefeldu, zabránila úplné
sovětské doméně na olympijské rychlobruslařské drá
ze v Innsbrucku Američanka Sheilla Youngová. Tato
držitelka světového rekordu na 500 m totiž obsadila
v závodě na 1.500 m druhé místo, ža olympijskou pře
bornicí Ruskou Galinou Stepanskajou (olympijský rer
kord 2:16,58 min.), ale skončila před druhou sovět
skou reprezentantkou Tatjanou Averinovou. Stojí za
zmínku, že 10 rychlobruslařek “šlo” pod dosavadní
olympijský rekord Američanky Dianny Holumové
2:20,85 min., vytvořený před 4 roky v Sapporu.
6, února 1976: Hokejové drama s Finy

“Rakousko je znovu monarchií” , “Máme svého krá
le Františka I.” . tak a podobně oslavil dnes rakouský
Sportovní tisk triumf svého miláčka Franze Klammera v olympijské premiéře na innsbruckském Patscher
kofelu. A v této atmosféře probíhaly i boje, které
určily dva další olympijské přeborníky.
Ve chvíli, kdy si ještě slunko nesměle proráželo
cestu hustou mlhou, přišlo na oválovou dráhu 27
mistryň dlouhých nožů, aby zápolily o olympijské
prvenství ve sprintérské rychlobruslařské disciplině
na 500 m. Předvedly dobré výkony: pět rychlobrusla

Závod na 5 km se nevydařil ani bývalé čs. repre
zentantce Janě Ledvinkové-Hlavaté, která v barvách
USA obsadila dokonce až 36. místo.
, K senzaci došlo na bobařskp dráze. Ještě před 3
roky na mezinárodní scéně neznámá východoněmecká
dvojice Nehmer — Germeshausen porazila celé pole
bobistú v čele s párem NSR a Rakouska.
Večer pak vyhrál vysoce favorizovaný sovětský pár
Irina Rodnina — Alexander Zajcev soutěž bruslařských sportovních dvojic, před dvěma východoněmec
kým) páry Romy Kermerová — Oesterreicher a Manuela Grossová — Uwe Kagelmann.
8. února 1976: Zlepšený, výkon ČSR v utkáni s USA

Olympijské boje probíhají za nádherného počasí,
...od čtvrtečního triumfu Franze Klammera ve sjezdu
však pro domácí olympioniky slunce nesvítí. Po ne
úspěchu Rakušanů na skokanském můstku v Seefel
du a na bobové dráze v Iglsu očekávalo celé Rakous
ko, že jejich miláček Brigitte Totschnigová vyhraje
v Axamu-Lizum olympijský sjezd. Ale nestalo se tak.
Brigitta Totschnigová se startovním číslem '“sedm”
řek “šlo” pod dosavadní olympijský rekord, jehož drži zajela sice trasu sjezdu dlouhou 2.515 metrů s výš-.
telkou byla časem 43,33 vt. Američanka' Anně He- kovým rozdílem 700 m za 1:46,68 min., ale už o 3
ningová. Hvězdou mezi nimi .byla držitelka světového minuty později vedoucí celkové . klasifikace Světové
Mittermaierová z NSR byla o 52 setin
rekordu, 25letá mistryně světa v cyklistickém sprin trofeje Rosi
rychlejší a získala zlatou medaili. Totschni
tu Američanka Sheila Youngová z Detroitu, která ,v vteřiny
souboji s Polkou Rysovou zajela ve velkém stylu 500 gová se musela spokojit se stříbrem, bronz pak do
nečekaně Američanka Cindy Nelsonové. Čs. lym za 42,76 vt. a získala Spojeným státům první zla stala
tou medaili (den předtím dostala na 1.500 m stříbro). žařky neuspěly: držitelka Evropské trofeje Dagmar
V Seefoldu zasáhli do olympijských bojů biathoni- Kuzmanová z Bratislavy byla 32. a Jana šoltýsová 33.
Už krátce před polednem zakončily své starty na
sté. Soutěž jednotlivců na 20 km vyhrál sovětský repre
zentant Nikolai Kruglov -před Finem Iko-lou a svým olympijských hrách rychlobruslařky. Na programu
krajanem Elizarovem. Umístění Čechoslováků: Anto měly čtvrtou disciplinu, závod na 3.000 m,' který byl
nín Kříž skončil na 17. místě, Ladislav žižka 24. a nevídaným dramatem. Olympijskou přebornicí se tu
stala 251etá sovětská reprezentantka Tatjana AveriJosef Malínský 44. •
Zahájen byl konečně i hokejový turnaj A skupiny. nová, ta však časem 4:45,19 min. porazila své riA už v premiéře došlo k překvapení, když mužstvo valky východní Němku Mitscherlichovou a Norku LisNSR porazilo Polsko 7 : 4. Krátce na to prohráli beth Korsmovou o pouhé 4 respektive 5 vteřin.. .
Téměř ve stejnou dobu absolvovali lyžařští běžci
reprezentanti USA s mistry světa Rusy 2 : 6 a ve
večerním dramatu vyhrálo čs. hokejové národní muž v Seefeldu závod na 15 km, který skončil velkým
stvo nad Finskem 2 : 1, •po třetinách 0: 1, 1 : 0 a úspěchem sovětských vytrvalců. Zlatou medaili dostal
1 : 0. Čs. hokejisté byli plné dvě třetiny nervózní, Nikolaj Bajukov — trasu zaběhl za 43:58,47 min. —,
nedokázali se soustředit'na hru, měli se Skandinávci stříbrnou jeho přítel Beljajev a čest Skandinávie za-'
skutečně velkou fušku a kdyby býval zápas dopadl chraňovai Fin Arto Koivisto, který doběhl do cíle ve
opačně, nikoho z těch 7.000 diváků by to nepřekvapilo. třetím nejrychlejším čase. Čs. lyžaři: František Ši
Nejlepším hráčem čs. národního mužstva byl pardu mon byl 34., Jan Fajstávr 35., Milan Jarý 39. a Sta
bický útočník Jiří Novák, nejen proto, že byl autorem nislav Henych 46. (z celkového počtu 78 běžců).
Čs. hokejové národní mužstvo sice ještě nehrálo tak.
obou gólů, ale především za svou techniku a rych
jak bychom si přáli, přesto v utkání s USA mělo vzelost, které platily na Finy.
. stupnou formu a nad Američany zvítězilo 5: 0, po
7. února 1976: Triumf Východního Německa
Dnešní den lze směle označit za den triumfu vý třetinách 1: 0, 1 : 0 a 3 : 0. Branky ČSR: Milan No
chodoněmeckých sportovců, kteří získali 4 ze 7 zla vý, Vladimír Martinec, B. šťastný, Eda Novák a zno
tých medailí, navíc pak “stříbra” a “bronze” , což vu Milan Nový. ČSR hrálo bez Jiřího Holíka a Jiřího
se ha vrcholných světových podnicích stalo zřídka Nováka, kteří dostali chřipku.
kdy. Skvělého úspěchu dosáhli především na sko Obhájci olympijského prvenství ze SSSR porazili
kanském můstku s kritickým bodem 70 m v Seefel Poláky 16 : 1' a Finsko zvítězilo nad NSR pouze 5 : 3.
du, kde 241etý poručík východoněmecké armády Hans- 9. února 1976: Wehling obhájil olympijské prvenství
Georg Aschenbach měl dva technicky téměř perfekt Po několika nádherných dnech, které jsme ’tu v
ní skoky dlouhé 84,5 m a 82 m, za které dostal 252 Innsbrucku měli, zažili jsme dnes ráno nepříjemnou
bodů a olympijskou zlatou medaili, Aby však byl změnu. Nad tyrolskou metropoli se snesla černá
triumf úplný, obsadil o 2 roky púadší Jochen Dan- mračna a v nedalekém Seefeldu při startu sdružená
neberg druhé místo, před favoritem Rakušanem Kar řů na 10 km dokonce už hustě sněžilo. Přesto ani to
lem Schnablem. Mezi světovou elitu se dostal Čecho nemohlo ovlivnit druhou část bojů sdruženářů o olym
slovák Jaroslav Balcar, který skočil 81 m a 81,5 m pijské medaile. Trasa závodu byla pochopitelně da
a obsadil velmi čestné 4. místo před Švýcarem Grue- leko náročnější, než jakou měli specialisté na 15 km,
nigenem a Rakušanem Bachlerem. (Rudolf Hohnl ale celá soutěž vlastně proběhla podle očekávání.
byl 16., Karel Kodejška 18. a mladý Ivo Felix 26. z Olympijským přeborníkem se tu stal Ulrich Wehling
z Vých. Německa, který vyhrál v Seefeldu na sko
55 skokanů.)
K sáňkařské dráze v Iglsu přišlo dnes dopoledne kanském můstku s kritickým bodem 70 m prvou část
přes 5.000 diváků, kteří viděli zajímavá zápolení a (77 m, 80 m a 80,5 m) a dnes byl časem 50:28.95 vt.
rovněž i zde vítězství V. Německa. Olympijským ví třináctý, před západoněmeckým sdruženářem Urba
tězem v mužích se stál 211etý Guenther Detlef, v nem Hettichem (vítězem závodu na 15 km) a dalším
soutěži žen jeho krajanka Margit Schumanová. Umí východoněmeckým sdruženářem Konrádem Winklestění čs. sáňkařů: Dana Spálenská byla 10.,' Stani rem. Umístění Čechoslováků: Josef Pospíšil byl cel
slav Ptáčník 14., Jindřich Zeman 18. a Vladimír kově 12. (skočil 69,5 m, 72 m a 77 m. a na 15 km
byl časem 50:14,69 vt. desátý) a František Zeman se
Resl 23.
Rychlobruslařky absolvovaly v Innsbrucku už třetí umístil jako 15. z celkového počtu 34 sdruženářů.
závod, tentokrát bojovaly o olympijské prvenství na
(Pokračování na straně 10)
1.000 m. Titul olympijské přebornice zde získala drži
telka světového rekordu Tatjana Averina, která po
sunula olympijský rekord na 1:28,43 min. V tomto
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
závodě “šlo” celkem 9 rychlobruslařek pod dosavad
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
ní olympijský rekord západní Němky HolznerovéPflugové.
8 Moorhouse St., Richmond. Vic. 3121.
Olympijskou premiéru v Seefeldu měly běžkyně na
Telefon: 42-5980
lyžích, které startovaly v závodě na 5 km. Ten skon
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-.
čil nečekaným vítězstvím 281eté Finky Heleny Anni
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US S 13.-,
Takalové, která tak přerušila seriál úspěchů sovět
Can. S 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
ských lyžařek. Stopli jí 15:48:69 min., čas o více než
vteřinu lepší než Rusce Smetaninové. Olympijská
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
přebornice ze Sappora Ruska Galina Kulakova se
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
musela spokojit “pouze” s bronzovou medailí. Zkla
obratem.
mala Blanka Paulů, která doběhla až jako jedenáctá
(Gaba Sekajová byla 16. a Miroslava Jačkovská 24.).

Nádherné počasí, které se udrželo po většinu dnů olympijského zápolení v rakouském Innsbrucku a cel
kově dobrá organizace přispěly značnou měrou k úrodě skvělých výkonů — mnoha nových olympijských
i světových rekordů. Největší úspěchy slavili podle očekávání sovětští sportovci zimních odvětví, ale svý
mi výkony znovu překvapili východní Němci, kteří obsadili v neoficiálním bodování státních týmů druhé
místo. Československo získalo jedině stříbrnou medaili za druhé místo hokejového týmu. (K zimním
hrám se vrátíme v příštím čísle. Závěrečná zpráva našeho sportovního redaktora do uzávěrky nedošla
— vzhledem k "zdržovací" stávce zaměstnanců zdejší pošty.)

48 hodin před vzplanutím olympijského ohně v
Innsbrucku byla v.tyrolské metropoli zahájena kvali
fikační utkání hokejistů, která proběhla podle oče
kávání vysokými vítězstvími favoritů, československé
národní mužstvo zvítězilo nad Bulharskem 14 : 1, po
třetinách 3: 0, 6 : 1 a 5: 0, když pouze chvilkami
přidalo a střílelo góly, jinak by asi bývali Bulhaři
odešli z kluziště s ještě větším debaklem.
Výsledky dalších kvalifikací: SSSR — Rakousko
16 : 3, Finsko — Japonsko 11 : 2, USA — Jugoslávie
8 : 4, Polsko — Rumunsko 7 :4 a NSR. — Švýcar
sko 5: 1.

23. 2. 1976

