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HLAS DOMOVA

ZA PENÍZE TŘETÍHO JÁNOŠÍKA

Husákův režim věnuje nápadnou a co nejlaskavějši
pozornost všem zahraničním krajanům — pokud se
příliš neangažují proti — těm, kteří se vystěhovali
z eesKosióvensK.a s povolením úřadů, i ostatním, kteří
oaesn ilegálně. 1 u Cechu a Slováků, jejichž důvody
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER k opuštěni repupiiky byly politické, mravní, na něž '
by vládní propaganda neměla snadno působit, počítá
Ročník. XXVI.
Melbourne 8. března 1976
Č ís lo 5.
režim s časem, který pomáhá zapomenout na věci ne
příjemné a s jejich přirozenou touhou po rodné zemi.
Ke sjezdu sovětských komunistů
Vzpomínání na mladší léta bývá skoro u všech lidí
na světě příjemné a v mysli uprchlíka dokáže někdy
i přebarvit ztracený domov a tím tak trochu i sou
časný režim z barvy hrozivě rudé na bezstarostnější
růžovou. Z rodiště zaslaný obrázek nové budovy či
vzrostlého stromu v místě, kde byla před deseti, dva
Ještě nikdy po roce 1948 neslavily československé sdělovací prostředky vý tele předstírají údiv a dě ceti nebo padesáti léty pustina, může také podvědo
ročí "Vítězného února" tak chudě jako letos. Nestalo se tak ovšem proto, že by lají povyk kolem solidari mě vyvolat u krajana změnu zásadního postoje k
rodná strana už nechtěla velebit den, který ji dal všechnu moc ve státě, zví ty sovětškých-komunistů a tamní současnosti.
tězil však socialistický realismus — vědomí, že její moc se udrží jen tehdy, sovětského lidu s bojem
Způsob a druh propagandy, která má působit na
bude-li pevně Opřena o soudruhy v Moskvě, že jen na jejich dobré vůli záleží. jiných národů za svobodu krajany, je různý, am zdaleka nejde jen o propa
Den předtím zahájili moskevští okázalé představení — sjezd téměř 5.000 de a pokrok.. Je to buď nai gační tiskoviny tzv. Čs. ústavu zahraničního, roze
sílané zdarma kdekomu do ciziny, či o zvláštní roz
legátů strany a delegovaných představitelů soudružskýct^ stran z celého světa vita, nebo ještě spíše zá hlasové vysílám pro krajany. Vyčíslit náklady na
— a československý tisk, rozhlas a televize dělaly vše, aby prokázaly, že je měrné klamání lidí. Je všechnu propagandu není snadné, do režimní správní
jasné, že soustavy není zařazen žádný kongresní výbor nebo
to i pro ně největší událost na zeměkouli. Únorová propaganda se k té moskev přece velmi
uvolnění a mírové soužití parlamentní komise, které by směly zasahovat do
ské jednoduše nevešla.
se týká vztahů mezi státy. politiky ústředního vedení strany, které by se snad
Tak se stalo, že např. kteří se prokousali dlou kteří skládali tolik nadějí
mohly pozastavit nad milióny vynakládanými na poTo především znamená, rusy o ovlivňování zahraničních Čechoslováků a
v Rudém právu, ústřed hým povídáním, mohli si do současné sovětské me
že spory a konflikty me porovnat je s milióny v Tuzexu, s .hodnotami, které
ním orgánu strany, za jistě s radostí přečíst, že zinárodní politiky. V někoT
zi zeměmi se nesmějí ře představují hospodářská pronikání na západní trhy
braly referáty z Moskvy Sovětský svaz je velikým lika částecfi dlouhého pro
šit válkou, používáním sí usnadněná “ přátelskými” krajany a s cenou, kterou
plných sedm stran, zatím bojovníkem za “ zajištění jevu naznačil
může mít spolupráce krajanů pro pražské minister
Brežněv
ly nebo hrozby silou. Uvol stvo vnitra nebo i národní obrany.
co na všechny zprávy práva národů na svobodu, dost jasně, že Sovětský
nění v žádném případě ne
ostatní - včetně zpráv do nezávislost a sociální~po- svaz je pro detentu, ale
Režim je nepochybně přesvědčen, že se mu i ná
ruší a nemůže rušit nebo kladná propaganda vyplatí. Výsledky představují tak
mácích, zahraničních, pro krok” .
jen takovou, jak si ji sám změnit zákony třídního bo výhodný obchod, že jej nedovolí rušit ani ideologic
gramy kin a divadel a
Jinak byl
Brežuévúv představuje, jak jemu vy je. Nikdo nemůže počítat kými zábranami nebo hříchy krajanů, jaké se pro
správy sportovní - zůsta
projev příspěvkem k. vy hovuje. Řekl .doslova (pře s tím', že v podmínkách 3omá,cí poddané považují za smrtelné, tak těžké, že
la jen strana poslední. Vý
je doma dosud ani stranická pokorná zpověď a poká
střízlivění mnohých naiv klad Rudého p ráva):
uvolnění
se
komunisté
ní nestačily zahladit. Ale všimněme si jednoho konkrét
ročí “ Vítězného
února”
ních západních politiků.
“ Někteří buržoazní ,čini- (Pokračování na str. 2) ního případu, na který nás právě upozornili přátelé
bylo odbyto otištěním Ne
l Kanady.
zvalovy básně, psané kdy
Předešleme, že vydávání krajanských nebo exilo
Neznesííerné náboženské poměry vo Východnom Nemecku
si ke Gottwaldovým naro
vých novin je finančně hodně nesnadné. Například
zeninám.
několik našich oblíbených severoamerických novin se
udržuje “ nad vodou” sbírkami, zvláštními tiskovými
Největší část referátu
příspěvky či bazary konanými dobrovolníky .v jejich
ze sjezdu sovětských ko
Na piatom zhromáždení Světověj rady církví přijali rezolúciu, v której sa prospěch. Naproti tomu tam vycházejí časopisy; o
munistů zabraly ovšem ci konstatuje, že cirtcvám a náboženským spoločnostiam sa nesmierne ťažko pra nichž je známo,,. že nemají širokou čtenářskou zá
táty z pětihodinového pro cuje v krajinách s totalHným režimom. Táto časť rezolúcie bola přijatá ako kladnu, že není mnoho čtenářů, kteří se hlásí k linii
jevu Leonida Brežněva. kompromis, pretože predstaviteiia církví z východoeurópskych krajin néchceii takových listů, a přece, finanční problémy zřejmě ne
mají. Takovým listem jsou torontské Ludové Zvěsti.
českoslovenští
čtenáři, dat' súhlas k priamemu odsúdeniu komunistických vlád, hoci je všeobecne zná- Uhodnout tajemství jejich finančně úspěšného vydá
. me, ake neznesiterne náboženské poměry vytvořili vání není těžké, stačí číst jejich obsah, stačí zjištění,
: vo východnej Európe. Ale hádám nikto nečakál, že že vydavatel a redaktor i jeho manželka jsou členy
Komunistické strany Kanady. Pro nás je však i za
i tak zakrátko po vynesení tejto rezolúcie dostane svě
jímavý “ vývoj” 'vydavatele a redaktora Ludových
v
tová veřejnost' ďálší dókaz o krutom pronásledování Zvěstí Jozefa Durjančíka.
| církví a o neznesiteťných podmienkach, za ktorých
S jeho jménem jsme se setkali v pražských propa
V minulém čísle (str. 3) jsme otiskly upozornění, ! sú nutení pracovat' duchovní predstaviteiia církví vo gačních tiskovinách v době kolem loňské Spartakiády.
které doručila pražská pošta příjemci balíku z Austrá Východnej Európe. Dókaz prišiél z Východného Ně Byl totiž mezi hoštěnými krajanskými prominenty
lie. Podle toho má adresát požádat odesílatele, aby mecka.
(spolu s Oskarem Blažkem z Vídně a profesorem Jo
napříště nevkládal do balíků tiskoviny a nezdržoval
sefem Skřivánkem z Texasu), měl vyhrazeno místo
Nedávno totiž přeběhla ne a v cele j Brandenbur- na tribuně stadiónu, byl přijat Gustavem Husákem
tak celní odbavení. Tiskoviny má zasílat samostat
světovou tlačou správa o skéj diocéze. Tam dosial v audienci na Pražském hradě, měl rozhovory s
ně jako tiskovinovou zásilku.
Dnes jsme dostali jiný tiskopis pražské pošty. Do tom. že luteráiiski faráři pracovalo asi 860 farárov, Indrou, byl čestným hostem na kulturním večeru, po
šel původně na pražskou adresu, ná níž byla zaslána z
diocéz
Evanjelickej z ktorých je. takmer polo řádaném na počest zahraničních krajanů ve Smeta
nově divadle v Praze atd. — byi krajanskou osobno
kniha hořejším způsobem, jako tiskovinová zásilka.
cirkvi
vo
Východnom
Ne vička rozhodnutá, opustit’ stí, věrným synem národa, pokrokovým vlastencem,
Praví se v něm doslova:
"Vážený (á), sdělujeme Vám, že připojená poštov mecku opúšťajú vo vel’- svoje církevně zbory a který náležitě oceňuje současné výdobytky socialistic
ní zásilka obsahovala — mimo jiné — tyto neperiodic kom. počte svoje církevně presťahovať sa do Západ- ké země, její leninské li/iie.
ké p u b lik ace:............
Jenže kanadští čtenáři nám k tomu zaslali fotoko
zbory. pretože nemóžu už ného Nemecka. Už natepie ne příliš starých článků, které prokazují/ že re
Dovoz a rozšiřování těchto neperiodických publika
ďalej vydržať a odolávat’ raz je viac ako 70 cirkevdaktor Ludových Zvěstí urazil za sedm let hodně dlou
ci byly zakázány rozhodnutím ministerstva kultury,
hou cestu. V srpnu 1968 uvítaly totiž Durjančíkovy
vydaným, na základě par. 4 zákona č. 94/1949 Sb., Jíkanovaniu a tlaku atei ných zborov opuštěných.
o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných ne stických pracovníkov reži
Východoberlínsky biskup Zvěsti c-kupaci hlavním článkém. nadepsaným “ Nová
periodických publikací.
mu. Sťažujú si na neťud- Schonherr se obrátil na tragedia Československa” , s úvodníkem redaktora,
kde je Sovětský svaz nazýván “ brutálním agresorem”
Proto byly zmíněné neperiodické publikace vylou
čeny z poštovní přepravy. Věci vyloučené z poštovní ské poměry, za ktorých kohci januára pastierskym atd. V interview pro Toronto Daily News se pan Durpřepravy propadají podle par. 6 odst. 4 vládního na majú vykonávat’ svoju du listom na všetkých kňa- jančík i jeho žena tehdy ještě víc rozohnili: “ Dubřízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní chovnu a pastorská čin zov a na představených v ček byl jedinou nadějí, kterou měla naše zem za ti
síc let. Byl to opravdový socialista, muž, který měl
zákon, ve prospěch, státu.
nost’ .
cirkevných zboroch a vy ohledy k osobní důstojnosti... Brežněv a Kosygin ne
S pozdravem Světu mír !
Ředitelství mezinárodní poštovní
V tamojšej luteránskej zval ich, aby svoje zbory jsou opravdoví komunisté, jsou to vykořisťovatelé.
Připomenul Dubček byl skutečným komunistou, byl to druhý Já
přepravy Praha 120, nám. M. Gorkého 13, evanjelickej cirkvi, ktorá neopúšťali.
(Pokračování na. straně 2)
220 00 Praha"
im,
že
ak
oni
teraz pova- nošík . . . ”
je -najváčšou křesťanskou
Ták se stalo, že se čs. úřady zmocnily drahé obráz
žujú poměry, za ktorých
kové knihy, na jejímž obsahu by mohl kdokoli těžko cirkvou v krajině, pósobí
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St„
najit něco závadného a to i posuzuje-li jej s hlediska okolo 4.000 duchovných. oni pracujú za neznesitel’Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: Unification
fcsmonístického režimu. I jen trochu slušný režim by Najhoršie sa vedie fará- ně_ a neťudské, čo bude
Pty. Ltd.. 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000
vzácmos knihu aspoň vrátil odesílateli, nechce-Ii ji
rom vo východnom Berlí (Pokračovanie na s tr 2)
z usezsáaiých důvodů doručit.
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Poučení z Kremlu
(Pokračování se str. 1)
smíří s kapitalistickým vy
kořisťováním nebo že se
z monopolistů stanou stou
penci revoluce. A přísné
respektování zásady ne
vměšování se do záležito
stí jiných států, respekto
vání, jejich nezávislosti a
svrchovanosti ■je přece
jednou z nezbytných pod-,
mínek uvolnění. Netajíme
se tím, že vidíme v uvol
nění
cestu k . utvoření
příznivějších
podmínek
pro mírovou výstavbu so
cialismu a komunismu.”
K výsledkům opěvované
helsinské konference řekl
Brežněv v jiné části pro
jevu:

osvobozeneckého hnutí ote
vírají nové obzory zemím,
které si vydobyly nezávi
slost. Stupňuje se třídní
boj pracujících proti útla
ku monopolů, proti vykořisťovatelským pořádkům.
Revolučně demokratické,
protiimperialistické hnutí
nabývá stále většího roz
sahu. To Vše dohromady
znamená rozvoj světového
revolučního procesu. Tako
vý je nezadržitelný chod
dějin. Do revolučního pro
cesu se zapojují nové ge
nerace
a
společenské
vrstvy, nové strany a or
ganizace . . . ”
V západním tisku vzbu
dila pozornost především
ta pasáž Brežněvova pro
jevu, v níž říká, že “ dnes
opravdu neexistuje
na
světě místo, kde by situa
ci v té či oné' míře neby
lo třeba brát v úvahu při

“ Leckdo se pokouší vykleštit a zkreslit samu
podstatu Závěrečného aktu
schváleného v Helsinkách,
využít tohoto dokumentu
jako pláštíku pro vměšo
vání do vnitřních záležito
stí socialistických. zemí k
antikomunistické a protisovětské demagogii
ve
(Pokračovanie zo st'
smyslu ‘studené války’ .”
Jinde zase chlubně ujiš potom, za akých neTudských pomerov budu muťoval:
sieť pracovat’ tí, čo zo“ Pozice socialismu se
stanú a na ktorých plecia
nadále upevňují a rozši
spadne dvojnásobná prářují.
Vítězství národně
ca.
Ide najma o faxárov v
»
strednomveku. ktorí MELBOURNE
okrem ťažkostí. s kterými
i SYDNEY
zápasia při svojej pastor
PROŠÍVANÉ
ské] prácí, majú ďalsie
P Ř IK R Ý V K Y ,
nepřekonatelné problémy
PO V LA K Y
v o sv ojích rodinách. Icfa
ze skladu nebo na míru
dodá firma
děti totiž nie sú pripssíesé
A. Z. Q U ILTIN G
k vyššiemu štúdiu. Režim
Anna Mendanová
totiž odmieta přístup na
Melbourne:
175 Brougham St..
vyššie
školy deťom z
Kew, Vic., tel. 86-8427 kňažských rodin a to aj
Sydney:
vtedy, keby bolí ochotné
Telefon: 622-2453
prejavovať sa ateisticky a

formování naší zahranič
ní politiky” a že “ vliv so
cialistických zemí na vý-'
voj světových událostí je
stále silnější a stále hlub
ší” . Nepřímo řekl,- že So
větský svaz si - vydobyl
právo zasahovat do poli
tických událostí kdekoli na
světě, ale kapitalistické
státy se nesmějí pokoušet
o vměšování do vnitřních
záležitostí zemí, které již
jsou pod sovětskou kontro
lou.
Čtrnáctidenní rokování
v Moskvě nebylo však jen
ukázkou souladu a discip
liny shromážděných komu
nistů. Vedle otrockých pro
jevů obdivu a díků Sově
tům, jaký pronesl Gustáv
Husák, byly na pořadu i
mírně kritické řeči těch
komunistických
vůdců,
kteří si je mohli dovolit
či kteří je z důvodů viast-

ní domácí politiky potře
bovali. Zeních nejzávažněj
ší byl projev generálního
tajemníka
Komunistické
strany Itálie Berlingera,
který obhajoval právo své
strany používat “ demok
ratickou cestu k socia
lismu". Podobné výhrady
pronesl í francouzský de
legát Plissonier, když si
francouzský komunistický
vůdce Marchais dovolil do
Moskvy nepřijít.
V době psaní této po
známky není znám výsle
dek voleb nového vedení
v Kremlu, aie nejsou po
chyby o tom. že k větším
změnám nedojde - ani
osobním, ani ve směru,
kterým se má ubírat příští
sovětská politika. A zda
sjezd přinesl poučení pro
Západ, je pochybné - je
příliš mnoho nepoučitelEvcb-

Za peníze třetího Jánošíka
(Pokračovaní ue strany 1)
Kanadští přátelé k tomu dodávají, že pan Durjar.čík
měl vlastně štěstí, když ho Husákova klika v Praze
nezavřela za hanobení představitelů bratrského So
větského svazu, za pravicový oportunismus, za kola
boraci s kapitalistickým tiskem atd. Jenže tak to
není, žádné nebezpečí mu nehrozilo. V Praze ovšem
jistě znají hříchy kanadského soudruha, jenže režim
potřebuje spolupracovníky k přesvědčování zahranič
ních krajanů a je proto ochoten nejen zamhouřit obě
oči nad minulostí, ale i sáhnout do fondů určených
k podpoře blahodárné činnosti. Konečně, pan
Durjančík je jistě ochoten veřejně prohlásit, že po
znal při své poslední návštěvě v Československu tře
tího, ale toho nejsprávnějšího Jánošíka. Jeho jméno
je Gustáv Husák.
Proč by to nenapsal? Naše torontské dámy aspoň
nemusí připravovat bazar ve prospěch Ludových
Zvpstí.
'
- T. P. DODATKEM K SEZNAMU KNIH,
které máme na skladě, jak byl uveřejněn ve 3. čísle
HD, sdělujeme, že nám došly v poslední době zásilky
s těmito knihami:
V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.J. Škvorecký: Konec poručíka Borůvky $ 4.V. Fischl: Kuropění $ 5.- Franz Kafka: Proces $ 5.Duerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
Kristofori (kresby) $ 6.80
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Sloboda vyznavania
zúčastnit’ sa činnosti v ře
ži mistickej
organizácii
mládeže. Ani vtedy ám
podTa režimu nesoožiwděverovať. lebo Je v rádi
zakořeněná ptídiyfaiasť k
náboženstvu.
iiesmíerne zneiá'BáBS®áce je aj psycfce&gkké
ovzdušie. ktoré sa
snaží vytvořit' cfteft* kaž
dého cirkevréísr- zinra. Je
ho pmp apm fa .sssSavue
predsža'r^je fa iá r w ako
FašL SpEšeh bez práce
a na ifc@sr práce Míých-

alebo

čw u aeti,

která

podTa pseástáT
stežS lest- pověrám.
ganda chce takto
úplné izoJaraf’’ od

zsOšmu
Propa
faxára
ssooloé-
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SPO LEČN O ST R EST A U R A C Í "S A LZ B U R G L O D G E" A "ED O E LW ES 5 S "
Vás srdečně zve do své nově otevřené restaurace

“ IMPERIÁL VIENA ROOM”
94-98 Mount Street, Heidelberg, Vic. na

II. Č E S K O S LO V EN S K Ý
VEČER
který se koná v neděli 21. března 1976 od 6. hodiny večerní
a na kterém budou mít možnost jak se patří oslavit svůj svátek
naše Josefky a Josefové
Bude pro Vás hrát -kapelník Luba Rychter se. svou českču muzikou.
Plná likérová licence

8. 3. 1976

, Výborná kontinentální kuchyně

. Vstupné včetně večeře o 5 Chodech $ 7.50
Zajistěte si místa telefonicky v Salzburg Lodge:
česky tel. 429-2992, angl. tel. 459-3151 — 495-3158

oostL ba aj od vlastných
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Capitol House, 113 Swanson St.,
J
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky, a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1 Vašim příbuzným i bez lékařského' předpisu,
I
v nutných případech i telegraficky.
i
V pátek je otevřeno do S. hod. večer.
i
ale v íobotu je zavřeno.
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Je zaujímavé, ako sa při
tom chová režim voči tým
duchovným, čo raz prejavia ochotu odísť na Zá
pad. Zatial’ čo to iným
občanom všemožné sťažu<
je. kňazom to umožňuje,
kňazov sa chce za každú
cenu zbavit’ , aby nepřeká
zali v ateistickej kampa
^
^
'i
ni.
MOTEL GUESTHOUSE
Súčasné náboženské a
restaurant
církevně poměry vo VýKALORAMA
chodnom Nemecku sú do
značnej miery výstrahou
Krásná . dovolená v Dandenongách, v moderních
pře všetkých tých, čo sa
samost.- bytech s nádhernou vyhlídkou.
snazia o spoluprácu š atei
stickými režimami, čo vo
Výtečná'strava a domácké prostředí.
svoji horlivosti angažovat’
Nebo si k nám zajeďte
oběd či na svačinu.
sa na riešení spoločenSrdečně zvou manželé Pospíchalov'
ských
pomerov, najma
Barbers Rd., Kalorama, V ic., tel. 728-1298
problémov sociálnych, vidia možnost’ k spolupráci
s komunistickými diktatúrami či hťadajú akýsi hi
storický kompromis s mar
xista mi v oblasti duchovv sobotu
v neděli
nej. Áj vo Východnom Ně
20. března 1976
'
21. března 1976
mecku. tak ako sa o to
PR O SÍM E, B U Ď T E Š T Ě D Ř Í
svojho času pokúsil v Čes
Nebudete-li doma v době,
koslovensku prof. dr. Jokdy se k Vám dostaví náš sběrač,
zef Hromádka, sú aktivi
zašlete laskavě svůj dar na:
sti. ktorí sú ochotní nekri
R E D CROSS Headquarters,
ticky přijímat’ všetko, čo
122 Flinders Street,
,
režim robí, len aby si za
M ELB O U R N E, Víc. 3000
chovali určitú možnost’
duchovné sa prejavovať.
Aleš tak ako sa Hromád
ka podTa vlastného dozna- pravuje takéto sklamanie |protestantských teológov a
východoněmeckých |aktivistov.
nia sklamal, tak sa pri: pre

tožzmitz

ČERVENÝ KŘIŽ SE OHLÁSÍ
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Č E S K O S L O V E N S K O | ||
— Ústřední rada odborů
zaslala 27. února telegram
presidentu
Paraguaye
(ČTK hlásila: “ hlavě paraguayského fašistického
režimu” ) gen. Stroessnerovi, v němž je vyjádřen
“ rozhodný Odpor proti ro
stoucímu útlaku a teroru,
jemuž jsou vystavovány
pokrokové a demokratic
ké síly Paraguaye” . Týž
den zaslal protestní dopisy
do Paraguaye a Argenti
ny čs. svaz protifašistic
kých bojovníků a telegra
my Čs. svaz žen.
— Dáme rozum do hrsti a
tuto zprávu si přetiskneme
z R P celou: “ Celosloven
ský aktiv k výsledkům
loňské celoroční akce ‘Ro
zum do hrsti’ se uskuteč
nil ve čtvrtek v Bratisla
vě. Tato akce byla loni
zaměřena především na
další odkrývání rezerv v
rozvoji školních a před
školních zařízení, obchod
ní sítě ápod.”
— Dne 25. 2. zemřel ve
věků 82 let spisovatel a
kulturní pracovník podbesydské oblasti František
Horečka.
— Protože
byli Husák,
Štrougal a Bil’ak na sjez
du sovětských komunistů v
Moskvě, měli hlavní pro
jevy na shromážděních k
28.. výročí Února soudruzi
druhé linie: v Praze Josef
Korčák, v Bratislavě Lenárt. V obou případech to
byla podle oficiálních re
ferátů “ manifestace přá
telství se sovětským li
dem” .
— V Bonnu se konala
dvoudenní konzultace mi
nisterstev
zahraničních
věcí Československa a Zá
padního Německa. Čs. de
legaci vedl náměstek mi
nistra zahraničních věcí
D. Spáčil. Úřední zpráva'
říká: “ Delegace si vymě
nily názory na možnosti
dalšího zlepšení vzájem
ných vztahů mezi ČSSR a
NSR a na některé aktuální
otázky současné meziná
rodně politické situace.”
Německé noviny uveřejni
ly před setkáním delegací
zprávu, že v Mnichově
jednala Sudetoněmecká ra
da o požadavku, aby by
lo dovoleno vystěhováni
asi 25.000 čs. občanů ně
mecké národnosti z Čes
koslovenska. K tomu prý
má přijít ještě asi 700 ně
meckých dětí ve stáří 8
až 12 iet, které jsou prý
drženy v Československu
(z nich asi polovina patří
rodičům,
kteří
opustili
Československo po srpnu
1968). O svolení k vystě
hování Němců se mělo dle
něsaeckých zpráv jednat
pří návštěvě německé parlaigestní delegace v Pra
se. k níž došlo před týdaesa a má být znova
přesfeaSem jednání při
cče&ávaaé oficiální cestě
G esá va Husáka do Zájpaáfeilm Německa, která se

-J

Dům z pohádky?
Marcela Čechová

připravuje na příští měsí
ce.
— Plány stavby bytů se
oficiálně překonávají, ale
bytová nouze je stále ve
liká. Jak si třeba vysvět
lit tuto zprávu: “ V Praze
5 byla zadržena 531etá Ji
řina P., která
přijala
16.000 Kčs od 231eté Jany
N. za to, že ovlivní vedou
cího provozu OPBH a část
peněz mu odevzdá, aby
přidělil Janě N. domovnický byt.”
— Geografický ústav Čs.
akademie věd v Brně pro
vádí rozsáhlý průzkum v
oblasti tzv. malého vývěru Punkvy v Moravském
krasu. Potápěčům se po
dařilo proniknout do' roz
sáhlých volných prostorů
za sifonovou zónou. Na
celkovém průzkumu se po
dílejí hydrologové, speleo
logové,
kartografové a
geografové.
— V Praze se konalo od
26. února druhé kolo jed
nání expertů o uzavřeni
vědecko-technické a kul
turní dohody mezi Česko
slovenskem a USA.
— Pražské ministerstvo
práce a sociálních věcí
jednalo o problematice
rozvodovosti, která stále
stoupá. V r. 1921 - 1924
se rozváděla v Českoslo
vensku 4 manželství ze
sta, zatímco dnes připadá
na 100 sňatků 27 rozvodů,
při čemž situace ve vel
kých městech je ještě
mnohem horší. Jedním z
důvodů je skutečnost,, že
do manželství vstupují li
dé stále mladší. Průměr
ný věk snoubenců -v Čes
koslovensku je 22 let, u
dívek 19. ■
.
— Za 25 let podniku Čs.
cirkusy a varieté navští
vilo 40.000 představení té
měř 45 miliónů diváků z
36 států. V současné době'
má Československo 3 vel
ké cirkusy:
Humberto,
Evropa - Safari a Interna
cionál.
— Na konci minulého ro
ku měla Praha 1,169.567
obyvatel, z toho 546.755
mužů a 622.812 žen. Nej
více lidí žilo v Praze 4 196.591, nejméně v Praze
1 - 60.923. Na území hlav
ního města se loni naro
dilo 19.191 živých dětí
(9.880 chlapců, 9.311 dí
vek). Počet přerušených
těhotenství byl 10.123.
— “ Zabezpečení obrany
ČSSR, stoupající význam
civilní obrany a nezbytnost
jejího dalšího zkvalitňová
ní” si vyžádaly převedení
Civilní obrany z působno
sti ministerstva vnitra do.
působnosti
ministerstva
národní obrany.
— Dne 15. února v po
ledne došlo v Pekařské
ulici v Brně k zvláštní
tragické nehodě. Z tram
vaje vystoupili mezi jiný
mi cestujícími 451etá žena
z Brna-Nových Černovic a
521etý muž z Jundrova. V
okamžiku, kdy chtěli oba

přecházet na opačnou stra
nu ulice, propadlá se pod
nimi dlažba nástupního
ostrůvku a oba zmizeli
očím mnoha přihlížejících.
V důsledku porušeného vo
dovodního potrubí byla
pod kolejištěm tramvají
vyhloubena vodou jesky
ně, ve které se oba posti
žení dokázali zachytit. Že
nu však po chvíly opustily
síly a zmizela beze stopy
v kalném proudu - za celé
odpoledne se nepodařilo
nalézt její tělo v kanali
zační síti ank ve Svratce,
začni síti ani ve Svratce,
ho, vyprostili přivolaní po
žárníci.
— ' V Třeboni byly zahá
jeny oslavy 600. výročí udělení královských práv
městu.
— Maloobchodní obrat do
sáhl loni v Československu
213.7 miliardy korun, což
proti r. • 1970 znamená
vzrůst téměř o 31%. Sou
časně se změnila struktu
ra: prodej průmyslového
zboží byl poprvé vyšší než
prodej potravin.
— Novým čs'. velvyslan
cem v Řecku byl jmeno
ván J. Knížka a v Dánsku
F. Mika.
— Náměstek ministra za
hraničí M. Vojta navštívil
Somálskou demokratickou
republiku, kde jednal o
možnosti prohloubení sty
ků obou zemí. Přivezl ssebou dar čs. vlády: odě
vy, ložní prádlo a stany
pro obyvatelstvo, postiže
né suchem. - Do Sierra
Leone odeslalo zase Čes
koslovensko dar k zmírně
ní následků způsobených
hurikánem: 5 tun sušené
ho mléka a přikrývky v
hodnotě 200.000 Kčs.
— Čs. mírový výbor vydal
prohlášení k “ Týdnu boje

Dceři našich známých bylo jednadvacet. Oslavila to způsobem v této krajině
zcela běžným: najala si vlastní byt a odstěhovala se od rodičů. Nic přepycho
vého (opět podle měifítek této krajiny) — ložnice, kuchyňka, koupelna a obý
vací pokoj. Její rodiče zůstali sami v domě, který má 3 ložnice, obývací pokoj,
kuchyni s jídelnou a ještě další místnost, pro kterou jsme v češtině neměli
přiléhavé pojmenování, protože se v běžných domech nevyskytovala — rumpus
room. Mladá dívka neměla pro své rozhodnutí žádný jiný důvod, než touhu po
samostatnosti. Rodiče souhlasili, jen ať pozná, co je to žít na vlastní pěst, však
sé může kdykoliv vrátit, její pokoj je stále připraven a dům je tak velký, že
se s rodiči za celý týden ani nemusí setkat.
Také syn jiných našich
známých odešel z domova.
Oženil se a hned si - za
finančního přispění rodiny
—koupil vlastní dům o dvě
ulice dál. Nevěstu od oltá
ře odváděl už do svého.
Opět něco zcela běžného je přece vyloučeno, aby
mládí novomanželé bydle
li společně se starými! To
by nikdy nemohlo dělat
dobrotu!
Souhlasím horlivě jak s
mladou dívkou a oběma
novomanželi, tak i s je
jich rodiči. Opravdu je tiproti imperialistickým vo
jenským základnám v In
dickém oceánu a za pře
měnu Indického oceánu v
pásmo míru” . Vojenskými
základnami v Českosloven
sku se ovšem čs. mírový
výbor nezabývá.
— Konání
sioftistického
kongresu v Bruselu, který
jednal hlavně o postavení
Židů v SSSR, považuje
ovšem čs., stejně jako so
větský tisk za “ hanebnou
provokaci” .
— V loňském roce bylo v
Československu 5.786 po
žárů, při nichž uhořelo 147
a bylo zraněno 766 osob.
Způsobená škoda činila 391
miliónů Kčs.

síckrát dobře, vědí-li mla
dí už při navlékání prstýn
ků v kostele, že na ně če
kají vlastní čtyři i více
stěn, většinou vybavéné
hodnotnými svatebními da
ry k naprosté dokonalosti.
Je také dobře, nemusí-li
se tchýně trápit otázkou, ’
jak se asi srovná s mla
dou snachou v jedné ku
chyni. Je báječné a dodá
vá sebevědomí, může-li si
osmnáctiletý jinoch na
jmout vlastní b yt. a nemít
pocit závislosti na star
ších. Je to vše naprosto
správné a v pořádku, je
nom . . . jen kdyby to mno
hým z nás nepřipadalo tak
samozřejmé. U rodilých
Australanů se tomu nedi
vím, u našinců, uprchlých
do exilu před kratší nebo
i delší chvílí, mne to však
nepřestává zarážet. Znám
mnoho mladých lidí, kteří
po svatbě v Českosloven
sku chodili dlouhá léta ru
ku v ruce ulicemi města
a lovili očima v oknech
domů: Podívej, tam to
mansardové okénko až do
cela nahoře nemá záclo

ny, možná, že je to prázd
né! A co támhleten vikýř
- možná, že by nám ná
rodní výbor povolil udělat
z toho obytnou místnost!”
A letěli vždy plni naděje
na národní výbor, protože
doma se jich v bytě o
dvou pokojích motalo šest.
Chodili na odpolední smě
ny, aby se v bytě aspoň
trochu vystřídali, ale kaš
lavou babičku na odpoled
ní směnu poslat nemohli,
ta tam byla stále. Jim se
ovšem zdálo, že žijí stísně
ně, národní y-ýbor však
byl jiného mínění. Povole
ní obsadit nějakou půdu
nebo
sklepní
místnost
nikdy nedostali - bylo to
lik jiných, potřebnějších!
Byli manželé se dvěma i
více dětmi, bydlící společ
ně s tuberkulosními rodiči.
Byly rodiny ve sklepích,
prolezlých plísní - dětí věč
ně kašlající a nemocné,
takže matka nemohla řádrfě odevzdávat svou pra
covní sílu státu. Byly pří
pady, kdy tří generace ži
ly v jediném těsném bytě.
(Pokračování na stx. 10)

Otazník před budoucností
Ve dnech 16. a 17. února vykoná! rakouský spol
kový kancléř Bruno Kreisky na pozvání předsedy
čs. vlády L. Štrougala oficiální návštěvu v Čes
koslovensku, kterou prezentovaly čs. sdělovací pro
středky jako zvlášť významnou. Z podrobných re
ferátů se dovídáme o tom, jak položil věnce k
hrobu Neznámého bojovníka v Praze, u Národního
památníku v Terezíně a na hřbitově v Bohušovicích, jak byl hoštěn a jak hostil čs. představitele,
s nimiž konal delší rozhovory.
Komentář k výsledku jednání nadepsaly někte
ré listy: Tečka za minulostí./Po třiceti letech vzá
jemně chladných vztahů byla prý uvolněna cesta
pro politiku dobrých sousedských vztahů. Čs. tisk
uveřejnil s uspokojením poznámku B. Kreiskyho,
že "musíme mít nyní vlastně velice naspěch, aby
chom dohonili všechno, co bylo zameškáno" a
Štrougalovo zjištění, že geografická poloha i prů
myslový potenciál obou zemí je přímo předurčuje
k tomu, "aby poskytly příklad spolupráce dvou
zemí s rozdílnými společenskými systémy".
Na závěr návštěvy bylo vydáno společné komu

niké, v němž se píše o hospodářské spolupráci
a snaze o brzké uzavření kulturní dohody, ale je
v něm i prohlášení, o němž vědí obě strany, že
je Československo plně dodržovat nebude, že si
úmluvu vyloží po svém: (Obé strany) "potvrdily
vůli řešit problémy v humanitární oblasti — např.
slučování rodin, návštěvy rodinných příslušníků
a uzavírání sňatků . . . posoudily rovněž otázky
turistického ruchu mezi oběma státy a vyjádřily
svou vůlí zkoumat další možnosti jeho rozvoje.'
Jednaly také o usnadnění přechodu hranic mezi
oběma státy . . . Obě strany vyhlašují své odhod
lání komplexně uskutečňovat zásady a ujednáni
Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spo
lupráci y Evropě . . ."
Cítí-li se obě strany skutečně vázány svými pod
pisy v Helsinkách, pak bylo toto prohlášeni zby
tečné. Ovšem Československo ani po sedmi mě
sících nezačalo dodržovat helsinský Závěrečný
akt, a nejsou žádné předpoklady k důvěře, že
hodlá dodržovat společné čs.-rakouské prohlášení,
že hodlá příznivě řešit problémy v humanitární
oblasti.
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BŘEZEN 1976
Jarka Vlčková
• Malíř Oskar Kokosehka, jehož rodina pochází z
Prahy, kde sám v ’ letech 1934-1939. žil a tvořil, se
narodil dne 1. března 1886 v Pochlarn v Rakousku.
V r. 1947 přijal britské občanství. Portrétista a kra
jinář, zakladatel a přední průkopník výtvarného ex
presionismu, byl též profesorem, na akademii umě
ní v Drážďanech, cestoval a maloval téměř ve
všech zemích Evropy.
• František Hrubin, jehož portrét namaloval v roce
1957 Max Švabinský, byl básníkem, jenž stále hledal
své místo v české poesii. Zpočátku se opíral o své
lešanské dětství a mládí, později našel inspiraci v
širokých obzorech jihočeské krajiny a jejích rybníků.
Láska a bída, pokora i úsilí dosáhnout nejvyšších
met poesie, v, níž časem naslouchal melodiím věčno
sti — to byla jeho cesta. Na hlubokých zážitcích z
mládí, prostoupených krajinou dětství, založil Hrubín lyricko-epickou báseň Romance pro křídlovku. Je
ho další epická kniha Můj zpěv, dílo máchovské
křehkosti, pomáhalo básníkovi probojovat še k odvaze,
postavit' si na troskách rozporného světa svou bu
doucnost a vkořenit do ní jako velkou naději í svůj
milostný cit. František Hrubin zemřel 1. března 1971.
V roce 1956 pronesl historický projev na II. sjezdu
Svazů čs. spisovatelů, v kterém zaútočil na stalin
ské a gottwaldovské metody kulturní politiky. Za
tento statečný projev se stal terčem útoků stranic
kých funkcionářů, po nichž se téměř odmlčel a vě
noval se hlavně dětské literatuře.
• 2. března se narodil v Bystřici pod Hostýnem svě
tově proslulý malíř portrétista František Ondrúšek.
Studoval v Praze, ve Vídni a v Mnichově, kde se na
řadu let usídlil, a svými portréty prominentních osob
ností si získal proslulost i módní oblibu, ač byl sám
člověk skromný a i při svých mnohaletých cestách
cizinou věrný svému venkovskému moravskému do
movu. Doma portrétoval České kvarteto, Masaryka,
Marolda, Vrchlického, Hlávku, Kubelíka, Janáčka
aj. — O 35 let později se narodil téhož dne malíř
českého venkova VI. Pukl.
• Václav Brožík, slavný malíř historických dějů,
žánrů a portrétů, příslušník generace ND, se narodil
3. 3. 1851 a zemřel 15. 4. 1901 v Paříži’, kde měl ro
dinu a trvalé bydliště. Jeho tvorba je nesena tradicí
akademismu. bohatého koloritu a dekor ati vnosti. Z
mohutného jeho díla uveďme nejslavnější obrazy: Tři
doby země české v královské lóži ND, Odsouzení Mi
stra Jana Husa v Kostnici 1415, Zvolení Jiřího z
Poděbrad za králce českého 1458 jsou umístěny v za
sedací síni Národního výboru hl. m. Prahy. Obě plát
na, zakoupená r. 1884 a r. 1878 po 30.000 ;zl., byla
před požárem Staroměstské - radnice uchráněna tím,
že byla za války uložena v protileteckém krytu.
Pantheon Národního musea zdobí jeho obrazy Zalo
žení Karlovy university a J. A. Komenský v Amste
rodamu.
• 3. 3. 1876 se narodil v Klenčí hudební skladatel,
klavírista, etnograf a folklorista, národní umělec
Jindřich Jindřich. Skládal sbory, písně na texty li
dové i básnické, a drobné skladby klavírní. Jako
klavírista doprovázel Emu Destinovou a Karla Bu
riana, kteří jeho písně zpívali. Vydal devítidílný
Chodský zpěvník, sbírku pozoruhodně umělecky i
vědecky zpracovanou, národopisné dílo Chodska. Své
sbírky lidového umění, krojů, nábytku, nádobí a
hlavně obrázků na skle malovaných shromáždil ve
velkém Jindřichově národopisném museu v Domažli
cích..
• V Jaroměři se narodil 4. března 1901 sochař Jo
sef Wagner, profesor Uměleckoprůmyslové školy v
Praze, Karlovy Vary se honosí jeho pomníkem B.
Smetany, aula Karlovy university sochou svého za
kladatele Karla IV. S jeho dílem se setkáme i na
vyšehradském hřbitově, kde hrob malíře Cypriána
. Majerníka je zdoben kamennou figurou Wagnerovou
a hrobka Robáků bronzovou postavou Ecce Homo.
• Z pěvců, rekrutujících se ze sborů šlechtických a
pražských kůrů,- je dodnes znám František Benda,
jesuitský principalista, tehdy čtrnáctiletý, později
slavný houslista a člen bohatě rozvětvené rodiny z
Benátek nad Jizerou. 17. dubna 1733 zakotvil ve
službách pruského korunního prince a později krá
le Bedřicha v Berlíně, kde působil po 53 let až do
své smrti — 7. 3. 1786.
• Robert Polák, narozený 7. března 1866, byl v éře
Kovařicově hlavním režisérem ND a uvedl režijně
mnoho prvních provedení Janáčka, Nováka, Zelinky,
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Váčšie politické využitie americkej poťnohospodárskej převahy?

AGRÁRNA SILA
Americký minister poťnohospodárstva Earl Butz zaviedol do politicko-ekonomickej terminologie nový výraz: agripower, či agrárna sila. V rozhovore s novinármi sa rozhovořil o tom, čo pod tým myslí. Je to podťa jeho názoru přilé
havé pomenovanie toho významného postavenia, ktoré nateraz zaujíma ame
rické farmárstvo vo svetovom poFnohospodárstve, ba konkrétnejšie na svetovom poťnohospodárskom trhu.
Východisko tohoto stavu váží v týchto okolnostiach: víani vyviezla Amerika
poťnohospodárske produkty v hodnotě 22 miliard dolárov. Celá polovička obilia
předaná na svetovom trhu přišla zo Spojených štátov. Za jednu miliardu do
lárov Amerika darovala chudobným krajinám potraviny podl'a známého zákona
480, v rámci akcie "Potraviny pre mier".
Minister Butz novinárom
popísal, že to všetko moh
la Amerika vykonat’ , lebo
americké kukuřičné pásmo
na středozápade a veťká
severo-západná
rovina,
ktorá začína na východe
v štáte Ohio a tiahne sa
až k pohoriu Rocky Moúntains na západe a od ka
nadských hraníc na seve
ru smerom na juh až do
Texasu, představuje najváčšiu súvislú oblast’ úrodnej pódy na svete, s
vhodnými
klimatickými
podmienkami, s primeranými vodnými zrážkami a
vyhovujúcou
topografic
kou konfiguráciou. V ru
kách pilných a vzdělaných
farmárov je to jedinečná
obilinárska světová komo
ra. Niet inej takto produk
tivně j oblasti na svete.
Minister Butz k tomu
dodává, že keď prihliada-

me do budúcnosti. ako bu rovala potravin v hodno
de asi vyzerať situácia za tě 25 miliárd dolárov. 80%
nějakých 15 čí 20 rokov, z toho, čo sa poskytovalo
tak si třeba uvědomit’ , že krajinám v núdzi ako so
světovým problémom číslo ciálna výpomoc pochádza1 je: ako uživiť o 75 - 80% lo zo Spojených štátov. Sú
viae světověj populácie z však názory, že by Ame
tej istej pódy. ktorá sa rika mala túto “ agrárnu
obrába dnes. Lebo niet silu” lepšie aj politicky
výhliadok. že by sa obja- využívat’ . Minister’ pol’novila nějaká druhá západ- hospodárstva povedal, že
ná
hemisíéra.
nějaká je zásadné proti tomu, aby
používali
oblast’ panenskej pódy, sa potraviny
ktorú by bole možno zapo priamo ako politická sila.
jit’ do výroby. V tomto Domnieva sa, že americká
postavení amerického pol’- poTnohospodárska převa
nohospodárstva je sila. si ha sa už politicky využí
la ekonomická, ale aj sila vá tou okolnosťou, že zápolitická, skrátka to je tá ujemci, či už spojenci
“ agripower” . o kterej ho alebo odporcovia, musia v
Amerike nakupovat’, prevoří minister Butz.
Túto ekonomická silu . tože poknohospodárske vý
možno totiž politicky vy robky - okrem skromného
užit’. Amerika odpredáva množstva - nikde inde do
potraviny záujemeom. ale stat’ nemóžu.
aj potraviny daruje. Za
Minister Butz vysvětlil
posledných 28 rokocfa da túto okolnost’ na příklade:

Zicha aj. Po začátcích u Pištěka a švandy se stal
r. 1894 členem ND a pěvecky se uplatnil hlavně v
komických úlohách Smetanových oper.
• 9. března 1901 — tedy před 75 léty — byla v ND
premiéra Dvořákovy Rusalky. Libretistou tohoto oper
ního díla je Jaroslav Kvapil. Měla být už o nějaký
měsíc předtím, ale tehdy vypukla ona velká diva
delní stávka proti Kovařovicovi, a proto muselo být
provedení Rusalky odloženo. Part princův byl ob
sazen dvojmo, Karlem Burianem a Bohumilem Ptá
kem, a to bylo štěstí, neboť Burian obvyklým svým
způsobem půldruhé hodiny před začátkem premiéry
odřekl, a.nebýt obsazení náhradního, byla by bývala
nahromadě slavná premiéra, k niž se sjeli kritikové
i z ciziny.
• Josef František Smetana, přírodovědec a historik,
se narodil 11. 3.-1801. Byl to svobodomyslný kněz,
filosof osvícenského typu. Vyučoval fysice na gym
nasiu v Plzni, kde rozvíjel též bohatou činnost národ
ně buditelskou. Účastnil se konstitučního ruchu roku
1848.
• 11. 3. 1881 se narodil v Modřanech národní umě
lec Ladislav Zelenka, violoncellista a hudební peda
gog. Byl profesorem konservatoře v Oděse. v létech
1913-1932 členem slavného Českého kvarteta, na praž
ské konservatři byl profesorem hry komorní a vio
loncellové a zde vychoval řadu svýdů následovníků.
• Dr. Josef Jan F ric,. syn revolucionáře J. V. Friče a básnířky Anny Sázavské-Kavalírové, astronom
a zakladatel naší jemné mechaniky, se narodil 12.
března 1861 v Paříži, kde žil jeho otec v politické
emigraci. Roku 1898 založil hvězdárnu na vrchu Ža
lov u Ondřejova a vybudoval ji v dobrou obser
vatoř. Zachoval a vydal též pěknou vzpomínkovou
knihu, kterou napsala jeho babička — Paměti ba
bičky Kavalírové.
• 13. března 1516 zemřel český král Vladislav II.
Jagellonský, který byl zvolen Sněmem za českého
krále po smrti Jiřího ’ z Poděbrad á panoval v lé
tech 1471-1516. Jeho panování v Čechách i v Uhrách

Sovietsky zváz je vo váž
ných ťažkostiach. DosiáT
kúpil v Spojených štátoch
z
minuloročnej
úrody
13,600.000 ton obilia. Napriek tomu musí časť svojej živočíšnej výroby likvi
dovat’ , nútene odporážať,’
lebo nemóže nakupovat’ a
tak rýchlo dovážať ,obilie
z cudziny, aby mohol udržať stav dobytka: Sovieti sú si tejto závislosti na
americkej obilnej produkcii vědomí. Vláni, keď mi
nister zahraničia Kissinger vyjednával o prímerie medzi
Egyptom a
Izraelom, . mohli do’ toho
Sovieti nepriaznivo zasiah- ’
nuť a dohodu zmařit’ . Podl’a ministra Butza si
však uvědomili, do akej
situácie sa dostal:,, keď
prezident Ford na návrh odborov v lete - přerušil
transport obilia do Sovielskeho zvázu. Uvědomili si,
že musia prisť znovu do
Spojených štátov a znovu
kupovat’ . Keby boli zmaři
li Kissingerovu akciu na
Strednom východe, boli by
podťa ministra Butza na
razili na taký silný odpor
veřejnosti, že by obilie ne
boli dostali.
(Pokračovanie na str. 8)

se podobalo téměř bezvládí, neboť skutečnou moc
za jelro vladaření strhlo na sebe několik šlechtických
předáků, kteří se dělili o výnos korunního jmění a
berní.
• 13. 3. 1831. se narodil v Hořicích. Petr Maixner,
malíř historických výjevů, žánrů a krajin, účastnil
se národního kulturního ruchu let šedesátých. Když
byla v létech 1874-78 opravována’ Staroměstská mo
stecká věž Josefem Mockerem, byly opraveny a do
malovány v jejím průjezdu původní gotické malby
Petrem Maixnerem, který rovněž restauroval r.
1881-2 malby ve Staroměstské radnici. Od něho je
v apsidě kaple sv. Kříže malba Spasitele z r. 1870,
jakož i obraz sv. Vojtěcha ve farním kostele sv.
Vojtěcha (kde hrával na varhany jak Antonín Dvo
řák, tak i J. B. Foerster). Maixnerem jsou zdobeny
průčelní stěny chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Kar
lině. Z obrazů jeho pak jsou nejznámější: Oldřich a
Božena, Čeští sedláci po Bílé hoře a podobizna J.
E. Purkyně.
• 13. března 1741 se narodil český král. císař Josef ’
II. Habsburský. Absolutista v reformách, diktátor svo
bod, vmícovatel pokroku podle svých představ, šel
hrdě a bezohledně přes historická práva zemí a při
rozená práva národů. Kde chtěl úderem své svrcho
vané vůle prorazit k největšímu úspěchu vnitrostát
nímu, zasadil ránu právě té centralistické zásadě, z
níž vycházel. Zavedl němčinu do českých škol, zrušil
poddanství, vydal toleranční patent, opatřil zemi ně
meckou administrativou,
zřídil nové
soudnictví.
Pražská města sloučena za jeho vlády pod společný
magistrát, zrušeny četné kláštery, zničena spousta
starobylých památek. To byla vláda Josefova v lé
tech 1780-1790.
• Režisér a spisovatel Bohuš Stejskal se narodil 14.
3. 1896. Z Brna přišel r. 1923 do Městského divadla
na Vinohradech, kde byl režisérem a’ šéfem čino
hry.
• 15. 3. 1896 se narodil odborník půdoznalství ze
mědělského a lesnického akademik Otakar Lhota.
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“ Země chce sve slovo doříci”
Ferdinand Peroutka
Pokud Československa v této chvíli se týká, režim vzal lidem, co chtěli, dává jim , co nechtěli, ale
věří, že přesto věci dospěly tak daleko, že se v zemi může zařídil po domácku. Se své diktátorské
výše praví zklamanému národu: "M y, myslím, se už sžili."
Vždy čilý pan Hájek uspořádal anketu, k níž pozval jen ty, kdo se mu podobají. Anketa je dirigována
k jednomu cíli: aby, je-li to možné, Češi a Slováci uvěřili, že teprve komunistický režim, nastolený v
dubnu 1969, dává jim mezi jinými dobry také jedině pravou, pro ně vhodnou, kulturu a vyvádí je ze
zmatku, do něhož je zavedli buditelé — Dobrovský, Havlíček, Palacký, Neruda, Masaryk — a Vlastni
nevázané, nekontrolované chuti národa. Jako obyčejně, pan Hájek úvodem odříkal svou už známou
litanii o tom, že "minulost nikdy nelze oddělit od současného vývoje a od budoucnosti". Tato souvi
slost věků má výhody pro pana Hájka — jako mlha, jako křoví. Jednou se dbvolá minulosti, podruhé
přítomnosti, potřetí budoucnosti — a hledejte ho. Dokonce s ním někdy musíme souhlasit. Jedním z
jeho úkolů je vysvětlit bědný stav literatury, pokud je doma pěstována. Ta minulost, byť i nedávná,
vskutku hraje velkou roli. Nelze přítomný bědný stav oddělit od toho, co se stalo roku 1968, od invase.
Jsou to dvě části jednoho skloubeného, minule-pří tomného celku. Také vynikající dnešní postavení pa
na Hájka a mnoho jiných věcí. Je to definitivní "proto" na "proč".
V páně Hájkově anketě převládá jedno slovo nad ostatními, slovo "koncepčnost". Hle, jak řečníci
mluvili: "Nemohu opomenout obrovský vzrůst koncepčnosti, která se prosazuje do života celé naší spo
lečnosti díky politice komunistické strany." — " čím více se v praxi uplatňuje požadavek koncepčnosti, tím naléhavěji se na všech stranách pociťuje potřeba ještě koncepnějšího řízení." — "Koncepčnost
patří k základním charakteristikám socialismu, který tímto způsobem demonstruje svou převahu nad
kapitalismem."
Z tohoto posledního citá
tu by se mohlo zdát. že
řečník měl na mysli, če
mu se po celém světě ří
ká. plánované hospodář
ství. Proč však volí nové
slovo pro starou věc? Kon
cepčnost,
usnášená na
sjezdech
komunistické
strany, má mnohem širší
ctižádost než jen hospo
dářskou, má více chapa
del. Mimo to slovo “ plán”
lidé . neradi slyší,
bylo
zdiskreditováno neúspěchy
komunistických vlád od
února 1948, bylo v čele
procesu, který vedl k ne
dostatku všech potřeb. Je
třeba nového slova, aby
se zdálo, že se bude dít
něco zcela nového, nebý
valého.
A ť tak či onak, kon
cepčnost nebo
dokonce
“ koncepčnost ještě kon
cepčnější” má více slou
žit režimu než občanům.

VELKÝ

"Koncepčnost na všech
úrovních” znamená ne
smírnou chuť režimu po
roučet na všedi úrovních,
v životě veřejném í sou
kromém. Kdysi odcházeli
na vyšší studium nadaní
mladí lidé, to byl demok
ratický koncept . Podle ko
munistického konceptu je
kandidát na vyšší stodšian
podroben politickému zkou
mání - nejen on sám. také
jeho předkové a příbuzní.
Chapadlo koncepčnosti ovi
nulo se kolem krku mla
dého muže. I jedná teta
může všechno pokazit.
Komunismus nebyl ni
kdy bez koncejfčnosti. Za
Stalina divoce vyvrcholila.
Jeho koncept komunismu
byl úzký jako ostří břitvy,
kd.e kdo mohl spadnout.
Komunističtí vůdcové byli
popravováni po procesech,
které byly později uznány
za falešné. Obyčejní obča

VYBER

p r v o t ř íd n í

j a k o s t n íh o

né byli vězněni ne za to,
že něco spáchali, nýbrž za
to, že “ budili podezření” .
Zrodila se slavná kon
cepce. že “ příčný proužek
na ponožce je politicky ne
správný” . A ť si vláda po
čínala tak či onak. mohla
vždy odpovědět: což ne-'
chápete? to je přece nás,
koncept- Vzpomínáme na
tyto věcí. abychom si uvesHi aa psmět, že sltnro
'koccepčncsť'

mžiri** isýi

ntrzeroe sítrvo.

A je koEtcepč ze všech
nejvyss.
nejxtszssiiiejsisnad í efectBKípsí ssws
smělostí- Viktor Dyk kdy
si napsal: "Zersě dsee
své slovo doScL” Kdyby
záleželo na režimu.’ němé
by nedorekla. Existuje ne
popiratelný. ba ani usoc
nepopíraný koncept vzít
národu kulturu, v níž vy
rostl, nebo která vyrostla
v něm, a nahradit ji vzdá

m a sa

a

u z e n in

všeh o

lenou civilizací sovětskou.
Zajisté, zůstaly' by drobty
života, v nichž by mohli
žít Češi a Slováci po svém
- v hospodách, na výletech
a v chatách- ale v hlav
ních. veřejných věcech
nechť vše je sovětské.
Politika, tato část národní
kultury, nechť .se na chlup
podobá sovětské se všemi
jejím i zákruty - Jestliže se.
•scv&y -obrátí s boka. aa
fcsft. je sa češíefa a Sovácác&_ aby se také obratOL
KcEcspe je . aby óaeácí
spsavaaelé
seB cfeějaě
tva ř® podle rsskýežs ■vzo
rů. dĚraeSa aby bySo asšáfem rB&čýsá agxačzsžzá.
fcrassL Pw cT Ptaěsatíž se
tak
sfiásžesý mete
uékiegý jk ý sjezd kacsaEistžrisé ssrzngr. Jaký to
jcnák - taktwý s ja tí. P o 
kyne. a náraá se sesšeL
-Jaká to tanrársta - sakový
(Pokračováni sa str. 5}
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Čtenářské kluby
V 'poslední době jsme obdrželi ediční plány čs.
exilových čtenářských klubů pro rok 1976/77. česko
slovenský kulturní klub (Czechoslovak Cultural Club,
postbus 4149, Haarlem, Nederland) oznámil šest ti
tulů,' z kterých některé již vyšly, jako například vel
mi dobře připravený stolní Alšův kalendář 1976 za
$ 3.30.. Kromě o americký dolar dražší sbírku básní
Pavla Javora Země ukřižovaná se pak cena každé
z ostatních knih pohybuje mezi sedmi a osmi dolary.
Je to špionážní román R. Strobingera Stopa vede k
Renému, J. Henryková se zabývá ve Fantazii pro ně
mou lyru zákulisím čs. znormalizované kultury, P.
Kvasnička připravil humoristickou Premiéru a dr.
A. Kratochvil další kompilaci Cestou k Siónu.
Ozvalo se nakladatelství CCC Books (8 Muenchen
86, Postfach 860207, West Germany), vzhledem k to
tožné zkratce předchozího nakladatelství jsem se
domníval, že jde o týž podnik, odlišné adresy však
naznačují, že tomu tak není. CCC Books připravují,
tak jako v ostatních ročnících, atraktivní tituly, Jed
ličkovu Nesentimentální cestu —. příhody několika ro
din v severočeském socialistickém sídlišti, K. Fried
rich po Cvokárně napsal Malého Evropana — dítě
exulantů vyrůstá v prostředí, na které si zvyká da
leko snadněji než rodiče. To je problematika známá
nejen v Evropě. Jaroslav Kučera vydává sbírku hu
moristických povídek a fejetonů Petarda z Aurory,
Karel Pecka, žijící v Československu, poslal k vy
dání v CCC Books povídky tématicky čerpající z ná
pravných pracovních táborů, ve kterých strávil ra
du let a jež popsal v několika pracích. Nová kniha
se jmenuje Na co umírají muži. Dva díly do češtiny
přeložené knihy Hellmuta Andiese- Cestou teroru se
zabývají fenomenologií násilí a praxe stalinismu.
Ediční plán uzavírají dvě re-edice velmi úspěšných
knih — je to Erbenova Kytice a Případ Masaryk Cláire Sterlingové — zkoumání okolností spojených se
smrtí Jana Masaryka.
68 Publishers (P . O. Box 4529, 1200 Williams St., •
Buffalo. N.Y. 14240. USA, což je alternativní adresa
vzhledem k častým poštovním stávkám v Kanadě,
manželé škvorečtí jsou jinak dále na staré adrese.
Box 695. Postál Station A, Toronto, Ontario, M5W 1G2,
Cauada) vydali 24stránkový leták, který již sám o
sobě svědčí O’ úspěšnosti tohoto exilového nakladatel
ství. Vydavatelé stanovili minimální ceny knih (kro
mě několika výjimek vždy mezi 4-5 dolary za knihu)
v předpokladu, že ti, kteří sí knihy objednají, je po
obdržení také zaplatí. Toto se ovšem týká všech exi
tových nakladatelství a připadá mi to trapné zdůraz
ňovat. zadarmo soad může rozesílat své indoktririačr i vb udávání Jen Čs. svět publikovaný jistou agentu
rou v Praze pod krycím jménem čs. zahraničního
ústavo. Exilová, nakladatelství však nemají žádné chlebodárce č i mecenáše, -i když Rudé právo vytrubuje,
že je to d A (úmyslně jsem nenapsal, že se Rudé
páv®, tak dmiaiřrá.. protože tomu nevěří ani její
redakce).
Ate my .udávíme o něčem jiném a zajíma%rějším.
o edičním jiánu 68 Publishers v Torontu. Z krásné
prózy to bude Poskvrněné početí Oty Filipa (autora
úspěšných knih Blázen ve městě a Nanebevstoupení
Loxzkz Lapáčka ze Slezské Ostravy), Pecka po romáaě Štěpení poslal do Toronta kavkovskou Pasáž —
iutefekíxiái Antonín Tvrz žije v době normalizace ve
sk lep ním labyrintu pod Václavským náměstím. Zde
na Salívarová se hlásí novelou Nebe, peklo, ráj —
cáleisecký příběh ze stalinské Prahy a J. škvorecký
knihou (mezitím už vyšlou) Konec poručíka Borův
ky — poslední díl detektivní trilogie s předchozími
volnými díly Smutek poručíka Borůvky a Hříchy pro
pátera Knoxe. V řadě pamětí a dokumentů vyjde
Pláč Koruny české z pera v Československu žijícího
: a léta umlčovaného profesora srovnávacích. litera
tur na Karlově universitě Václava Černého, autobio. grafické vyprávění Karla Hory Moje matka cizinec: ké legii a dokument o čs. předválečné špionáži napsaný jejím náčelníkem, který zemřel před několika
rlety v exilu — František Moravec: Špión, jemuž ne
věřili. (O anglicky vydané versi této knihy.jsme se
. před časem již zmínili:) V ilustrované řadě vydají 68
Publishers Příběhy Miloše Formana, které usporá-'
dal A. J. Liehm (film Some Flew Ověř the Cuckoo's
Nést, který režisér Forman natočil v USA, běží nyní
s úspěehem v australských kinech a slibuje být nej
úspěšnějším filmem sezóny). Přitažlivé bude vypra
vování Adiny Mandlové Dneska už se tomu směju a
cestopis našeho dobrého známého Oty Ulčě — Náš
člověk v Indii a na, Ceyloně. Dále nakladatelství vy
dává soubor povídek Jaroslava Haška Velitelem mě
sta Bugulmy.
(Pokračování na straně 6)
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“Země chce své slovo doříci"
(Pokračování se str. 5)
sjezd, jaký tů hukot obrá
běcích strojů, kolik “ inže
nýrů duší” , se tu ochomítá. '
A ť je cokoli o kterékolinárodní kultuře nejisté, to
lik za jisté může být po
kládáno, že na svém mí
stě a ve svém čase vy
rostla ze -svých. vlastních
okolností - jestliže nepři
šel dobyvatel a neuložil
něco jiného. , Češi nebyli
primitivní kmen, jejich
kultura odpovídala počet
nosti vlivů, jimž byli vy
staveni na- svém místě ve
střední Evropě. Bylo v ní
napětí mezi různými smě

ry. Nejcitlivější pozorova
telé mezi filosofy nám pra
ví, že nejvyšší, nejtvoři
vější kultura není ta, kte
rá by byla jednolitě tvrdá,
nýbrž ta, v níž ■panuje
dialog mezi tendencemi. V
české literatuře bylo kato
lictví, ne papežské, nýbrž
lidové, ale byly i vzpomín
ky na husitství a bylo i
volnomyšlenkářství inteli
gentů. Vliv statečného, rozumářského
osvícenství
nikdy nepominul. Klasi
cismus a romantismus ply
nuly vedle sebe, Božena
Němcová a Karel Hynek
Mácha. Je-li co jisto, tedy
to. že se Češi vyznačovali

čilou kulturní zvědavostí.
To je vedlo k západní
orientaci. Právě tento rys
národního charakteru se
režim snaží vypálit žha
vým železem.
V literatuře se obráží
způsob a rozsah mysli ná
roda. Na tomto poli se in
ženýři duší nedostávají za
určitou hranici. Každému
mohou zakázat psát, ale
nikomu nemohou přikázat,
aby psal dobře. Ani spiso
vatel sám si to nemůže
přikázat. Předpokládáme,
že pan Hájek si to mnoho

krát přikazoval. Inženýři
duší si počínají jako ten,
kdo by zavřel orla do kle
ce, ale zároveň by od ně
ho očekával orlí let. Žijí
zatím v přesvědčení, že
důslednou přísností vůči
(Pokračovaní se strany t>)
spisovatelům
si vynutí
Nakladatelství nezapomíná ani na poezii, vydává dobrou socialistickou lite
antologii české a slovenské surrealistické poezie ■v
raturu.
uspořádání A. Budíka. Půlnoční Jam Session Jaro
Proti tomu stojí památ
míra Hořce a dosud těžko dostupné básně Zdeňka
Rotrekla, Václava Renče a Josefa Palivce — .dlou ný protiklad: nejlepší so
holeté vězně stalinských kriminálů. Výbor je nazván cialistická literatura byla
Via dolorosa a uspořádal jej A. Kratochvil. V reedici
psána, dokud socialismus
vychází Honzlová Zdeny Salivarové a čtvrté vydání.
nevládl,
dokud byl spíše
jedné z nejúspěšnějších knih Josefa Škvoreckého Tan
kový prapor.
pronásledován než podpo
Nakladatelský leták 63 Publishers je uveden mot rován státem. Petr Beztem z předmluvy^ nakladatelů Johna Heminge a Hen ruč . . . Žádná koncepčnost
ryho Condella k prvnímu foliovému vydání děl Wil- ho nesplodila, vyrostl jako
liama Shakespearea z roku 1623. A platí dodnes-:
dříví v lese, ale bylo v
Od nejvzdělanějších až po ty, co sotva dovedou číst:
něm všechno, čeho by si
tak jsme váš spočítali. Raději bychom vás-zvážili.
Obzvláště když osud všech knih záleží na tom, na mohl po literární stránce
co stačíte. A to nejen hlavou, ale rovněž peněženkou. dnešní režim přát: vášni
Tak! A je to venku a my víme, že budete trvat na vé zaujetí proti utlačovasvém právu číst a kritizovat. Poslužte si, ale nej telům a ryzí cit pro utla
prve si knihu kupte. Neboť jak praví knihkupec, to
je pro knihu nejlepší doporučení. Potom, ať už jsou čované. Nějak je důleži
vaše vědomosti a vaše inteligence takové či onaké, té, že Bezruč vyrostl dří
nedělejte si násilí a nešetřte výtkami. Suďte, zda ve, kdy ho ještě nikdo nejste za svůj šesták, za svůj šilink, za svou pětku poůčoval, jak být Petrem
anebo za víc dostali řádnou protihodnotu; suďte, po
Bezručem. Nebo Wolker.
kud budete soudit spravedlivě. Ale ať Učiníte coko
liv, kupte.
IP Také nepsal na státní ob

Čtenářské kluby

jednávku, ale některé je 
ho' básně jsou vrchol čes
ké socialistické literatury.
Všechna námaha a odpor
socialistického státu ne
splodila nic, co by k nim
vzdáleně mohlo být přirov
náno. Nejméně Vítězslav
Nezval, který se .občas
rozpomenul, že je sekčiiím
šéfem socialistického stá
tu a předpokládaným so
cialistickým básníkem a
pak na svůj poetismus frivolně přivěsil oh.on refré
nu: “ Stalin! Stalin! Sta
lin !”
Rusové ovšem neříkají:
“ My, Rusové,
poroučí
me.” To by bylo nedelikátní á hloupé. Říkají: So
cialismus poroučí. Ale so
cialismus není zmrzlé bož
stvo na vysoké hoře, so
cialismus je tím, čím ho
lidé toho nebo onoho, ná
roda naplní. Češi tak dlou
ho toužili po svobodě a
pracovali pro ni, že je ne
rozumné očekávat, že se
myšlenek na ni - třeba i
na důtklivé požádání vzdají. Nejsou tak uzpů
sobeni, aby rozuměli dile
matu: socialismus nebo
svoboda. Vyžívali se v
mírné, uvážlivé kultuře.
Cítíme se na.pevné půdě,
jestliže řekneme: brutality
sovětské politické civilisace, politické popravy, věz
nění nebo nemilosrdná hra
s existencemi lidí, Lenino
vo “ Nedáme jíst” a Leni
novo “ Dovolte, abychom
vás za nesouhlas postavili
ke zdi” nemohou zapustit
kořeny v této zemi.
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The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je pro ,o znepokojující pozorovat, jak sr
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your money
and your lífe ” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištěni pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
Je to praktici á domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
kupování nového
neper použitého
daní, životních
pojistek, poplatků
2 dědictví atd.
Je. to též.
zásobárna
informací
o jiných peněžních
záležitostech.
Požádej L: o
výtisk ředitele
nejbližší filiálky
Národní bankv.
Netvrdíme, že
známe -metodu,
jak okamžitě
odstranit inflaci,
ale touto knihou
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek.
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POVÍDÁNÍ JEN PRO STARŠÍ
Jiřina Zacpalová
Nejen móda se vrací do čtyřicátých let. Vychytralí
kupčíci se snaží i .jinak vytěžit z nostalgie, která
zachvátila Ameriku a částečně i Evropu. Objevují
obstarožní zpěvačky a .herečky, vytáhnou jim faldíky ve tvářích, a představí je publiku v záři ref
lektorů jako živou' vzpomínku na mládí. To se děje
na Broadway, ve West Endu dokonce vedle svých
vlastních vytáhli Angličani i staré německé filmy.
A veliký úspěch prý sklízejí Zarah Leandrová a Gu
stav Frohlich i Marrika Rokková.
Přišlo mi to trochu líto; ne že bych zrovna zatou
žila po omládlých stařešinách, spíše proto, že jsem
si uvědomila, že ťo je zase něco, oč jsme my,
uprchlíci, ošizeni. Já poslouchávala kdysi ráda R. A.
'Dvorského a Mílu špacírovou-Hezkou — kdepak bych
dnes sehnala jejich desky? Milovala jsem Nového a
otrocky napodobovala Mandlovou. Ty mi dnes také
nikdo nevrátí — a o to bych vlastně ani nestála.
Vždyť uvidět Oldřicha coby údržbáře a Adinu jako
dojičku — to by mi asi srdce utrhlo.
Nedávno jsem byla pozvána, na mejdan, který
měl ráz “ Veselá -léta čtyřicátá” . Neměla jsem mnoho
chuti tam jít. Zdá se mi, že napodobovat dávnou mi
nulost -může být veselé, ale chtít se vrátit nazpět o
30-35 let, to že musí nutně skončit smutkem. Nako
nec jsem přéce jen šla. Jenže od samého začátku
jsem se nemohla vpravit do nálady. A tak zatím
co se ostatní hosté hlasitě smáli, sršeli dvojsmyslný
mi šprýmy a halekali hatlaninou, která zbyla z naší
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Ferdinand Peroutka: Budování státu (Uuiversum Sokol Publications, New York)

Jak vznikla republika
Jsou možná důvody, proč by se nemělo referovat o první části pětisvazkového
díla. Recenzuji-li přesto první díl Peroutkových dějin první republiky, je to
jednak proto, že celou knihu znám v původním vydání Borového, jednak proto,
že právě tento svazek je uzavřeným celkem; vypráví o konečném vývoji
embrya republiky, o jejím narození a o prvním roce, kdy ji svět musel vzít na
vědomí. Je to torzo, neboť všech pět dílů nebude jistě mít 2.300 stran, které
mělo originální sešitové znění. Ale protože v něm škrtal autor sám, poučenější
a zkušenější o dobrých 45 let, nemusíme mít obavy, že bude něco podstatného
vypuštěno. Jak jsem se mohl přesvědčit, jsou zachovány i hlavní údaje a ne
utrpěla ani vzácná objektivita, která vyznačovala už první verzi. I mladí exu
lanti se tedy mohou dozvědět nestranně a nezaujatě, jak vypadala první léta
Československé republiky a z jakých idejí vznikla.
První díl zabírá dobu
těsně před 28. říjnem 1918
až do 23. listopadu 1919.
Československá republika
vznikla “ z touhy národa
po svobodě” , které se da
řilo na žírné půdě rozkla
du rakousko-uherské mo
narchie. Touhu po svobo
dě vyjádřili nejdříve poli
tikové v zahraničí. Domá:
cí odboj, pokud je možno
o něm mluvit, . se řídil
vzkazy ze zahraničí: Dr.
Beneš vytrvale vzkazoval
do Prahy, že jakékoli vy
jednávání s monarchistickou Vídní by ohrozilo akci
Masaryka, Beneše a štefánika u Dohody. Národní
výbor, který še utvořil mí
sto
kompromitovaného
Českého svazu poslanců,
se těmito vzkazy úzkostli
vě řídil a nepodnikal nic,
co by uspíšilo zevnitř roz
klad Rakousko-Uherska.
V Národním výboru by
ly
zastoupeny
všechny
strany, sociální demokra
cie deseti členy, agrární

devíti, státoprávní demok
rati rovněž devíti,
čeští
socialisté čtyřmi a reali
sté a staročeši jedním de
legátem.
Socialistické
strany chtěli rozdělit ná
rod na. část socialistickou
a část měšťanskou a když
se toto rozpolcení nepoda
řilo, vytvořily socialistic
kou radu, jejímž nejzávaž
nějším činem byl 14. ří
jen, který dnes komunisté
uctívají jako předchůdce
převratu.
Ve skutečnosti tento ná
běh, od něhož se Národní
výbor distancoval, ztro
skotal ještě dřív než za
čal, protože Rakousko ne
bylo dosud ochotno kapi
tulovat; kromě několika
bouřliváckých řečí na ven
kově se nestalo nic. Socia
listická rada pak potvrdi
la ■autoritu Národního vý
boru, který poslušně če
kal, až dostane ze zahra
ničí příkaz provést pře
vrat.
• 14. říjen má však pro

.líbezné mateřštiny, postávala jsem v koutku a ob
starávala gramofon. A tak jsem přišla na album
Glenn Miliera, který byi také mou láskou tehdy ve
čtyřicátých. Vždyť za propašovaných zvuků jeho Mě
síční serenády a šňůry. perel jsem prožívala svá
první milostná .mámení a učila se prvním tanečním
poskokům. A nejraději ze všech Millerových skla
deb jsem měla “ In the Mood” — přeložila jsem si
ji “ V rozpoložení” . Poslouchala jsem ji do nekoneč
na, vzdychala při ní, snila — jen zatančit si ji mi
nebylo nikdy dopřáno. Tančila jsem tu skladbu mno
hokrát — což o to — ale nikdy ne tak, jak by si
zasluhovala — přivinuta k dokonalému partneru-tanečníku, tvář na tváři, ústa blízko jeho úst. Vždycky
jsem skončila s mládencem, který si mé nohy pletl
s pedály od kola, který mě sotva ochmýřenou bra
dou šimral někde pod krkem nebo mával rukama ze
široka jako pocuchaný motýl.
Až jednou, to už bylo po válce, v letním večeru v
Mánesu nad světélkující Vltavou jsem seděla- s mládencem-krasavcem a nemohla jsem se dočkat, až v
jeho náručí protančím “ V rozpoložení” . Konečně prv
ní tóny saxofonů, mládenec se zvedl, já se nedočka
vě nadnesla a krasaveček se uklonil — mé sousedce,
křehké plavovlásce a odváděl si ji'n a parket. Světla
se mi rozmazala v slzách a já se zapřísahala, že ne
povolím, že jednou si ten kousek musím zatančit
podle svého.
Zdálo se mi, že teď přišla má chvíle, že se mi
konečně splní přání, které mě pronásledovalo už to
lik let. Ze svého koutku jsem totiž viděla širc-ká ra
mena statného čtyřicátníka-seladona, o němž se mi
mo jiné povídalo, že býval kdysi výborným taneční
kem. Položila jsem tedy desku na černý talíř, oto

vznik čs. státu jiný, mno
hem hlubší význam; toho
dne ohlásil Beneš Spojen
cům, že se utvořila čs.
vláda, jejímž předsedou a
ministrem financí je Ma
saryk, ministrem vnitra a
zahraničí Beneš a mini
strem
války
Štefánik.
“ československý stát byl
tedy za hranicemi právně
hotov dříve, než se doma
podařilo vykonat více než
radikální řeči” , píše Pe
routka.
Císařův manifest Národ
ní rada sice odmítla, pro
tože na feděralizaci, kte
rou nabízel, bylo už pozdě,
ale rakouské úřady jím
znejištěly, takže muži 28.
října, měli lehčí pozici.
Prvním činem čs. vlády
byla tzv. Washingtonská
deklarace, prohlášení ne
závislého čs. státu. Dekla
rací byla ovlivněna Wilsonova odpověď RakouskoUhersku,
která vložila
osud monarchie do rukou
Čechoslováků a Jugosláv-

cú. Po tělo “ zelené” z
míst nejvyšších začal de
finitivní rozpad.
Je zajímavé, že se ja
ko první odtrhli Němci,.
21. října vyhlásili němečtí
poslanci v rakouském sně
mu utvoření německo-rakouského státu, ale za
mýšleli odtrhnout němec
ké kraje od českých zemí.
Ani oni netrvali na fede
raci. protože se právem
obávali, že by byli proti
slovanským
národům v
menšině. Leč Češi využili
toho, že “ legie byly uzná
ny za součást dohodových
armád a jednali s rakous
kými Němci jako vítěz s
poraženým".
Tehdy se už monarchie
vzdala zcela a povolila de
legaci Národního výboru
odjet do Švýcarska k po
radám s představiteli za
hraničního odboje.
“ Historický fakt je, že
český stát byl vládou po
volen a že vláda se právě
chystala předávat moc
Národnímu výboru, když
ji zastihla událost, která
všechnu její námahu uči
nila zbytečnou", zjišťuje
Peroutka kacířsky a uvá
dí výrok švehlúv. že když
šli zástupci Národního vý
boru ráno 28. října přebí
rat Obilní ústav do své
pravomoci, nevěděli, co se
toho dne stane. Důležitým
(Pokračování na str.,8);

čila na plno knoflík, aby melodie nezanikla v hluku
a s prvními takty se přitočila k vyhlídnutému -part
neru. Nedočkavě, vyzývavě jsem na něj upřela oči.
Nic. Nahrávka nebyla dlouhá, nesměla jsem ztrácet
čas, musela jsem tedy bojovat o své potěšení. Při
stoupila jsem těsně k němu a dotkla se lehce jeho
ramene. Otočil se a podíval se na mne očima, které
zářily jako semafory. Výstrahou — vášni — kdož ví.
Nedbala jsem, jen paže jsem rozevřela, aby mě
mohl uchopit a odvést do středa pokoje, kde se po
tácelo několik párů. O těsném přivinutí se nedalo
mluvit, na to nás léta příliš poznamenala svou tuč
ností.
Podíval se tedy na mě seladon těma zářivýma
očima a nadzvedl ruce. Ale ne aby mě do nich ucho
pil, spíše takovým bezmocným pohybem, jako by
chtěl říct “ chtěl bych, ale nemohu” , a jeho pravice
významně objala tu, která stáda vedle mne. Och,
pak prý se prokletí neopakují. Bylo to stejné jako
tehdy před 20 lety v Mánesu. Tenkrát má soupeřka
byla křehká, plavá, ta dnešní byla baculatá, ohnivá,
jen hrdlo měla vyzývavě štíhlé. Zatímco tenkrát ta
dívčina se jmenovala Květuška. jméno odpovídající
aspoň její kráse, ta dnešní hanobila svou jmenovkyni
— svátou patronku našeho národa.
Hořce zklamána, že mi pod prsty zase uklouzla
kořist, kterou mi byl život doposud dlužen, uchopila
jsem svou soupeřku za ten štíhlý krk a smýkla jí
k zemi. Vší silou, kterou jsem měla v sobě zmno
honásobenou vztekem a lítostí, a přesto se jí nic
nestalo. Ani kapku krve nevycedila. jen nestoudně
se převalila s boku na bok a otočila k nám svou
pravou tvář. Na temném těle to bíle zajiskřilo —
St. Agnes Brandy.

Zpěv lásky
k životu
František Hrubín
Jednou vás opustím, modré hladiny vod,
vás, kopce, k horám tam v dálce nizoučký
schod,
vás, noci srpnové, k dávným milenkám zvoucí,
vás, lípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
divizny, proti nimž chudnou plápoly svíc,
jednou vás opustím navždy, nebude nic.
Pro mne nic nebude, slunce zpod mračen léta
však rozpeří svůj jas v krásné končině světa,
křídlovky o pohřbech do snů družiček dál
třást budou s mrazením cizí sváteční žal,
tirády cvrčků dál slavnostně budou znít v trávě,
jež vědět nebude o mé blouznivé hlavě,
dál budou křídlovky čerpat mladý dech z plic,
z toho však na věky pro mne nebude nic.
Vše jednou opustím, smutku, opojný blude,
vždy bylo sladko žít, vždycky sladko žít bude,
dále si budou dva lunu se sluncem plést,
navzájem snímat si s očí něžný třpyt hvězd,
dál budou chocholem olší potřásat břehy,
běžící za řekou, kde jsem sníval pln něhy,
dál moře mléčných drah budou kypět a z pěn
snílkové budou tkát nový kosmický sen
a oči hvězdáren hloub se, ještě hloub vnoří
do noci bezedné, mágům zrcadla zboří,
dál poutník po kopcích půjde hvězdám svým
vstříc,
dál měsíc bude jak žena v spanilé mdlobě
z té dálky strašlivé vábit člověka k sobě.
i kdybych, podzime, stokrát opustil víc,
s tvou cháskou plačtivých větrů nechci mít nic,
ať pro mne skončí vše, všechna příkoří, hoře,
jež ryly v srdci jak larvy, nečasy v koře,
ať pro mne skonči se lásky blažený žel,
dál máj se bude skvít skrze závoje včel,
hlína se za pluhy bude zdvíhat a klesat
jak křídla, z porob se budou revolty křesat
a chudý s bohatci, s tlupou beraních skal
bojovat o půdu, které všechen pot dal,
dál prales, oceán cestám budou se vzpouzet,
dál bude budoucnost závrať v člověku
vzbouzet,
na světě bude dál širší a širší kruh
zabírat lidský hlas, ať si se všech stran metá
mrazy a černě smrt, věčná sudička světa !
Než všechno opustím, kéž mě strhuje zas,
to, čím jsem dosud žil, dějů kovový hlas
a radost hluboká z díla rvaného smrti,
náklonnost k člověku, který okovy drtí,
a touha, z které jsem tento vroucí zpěv psal,
vždy znovu přemoci těžký ze smrti žal,
kéž strhuje mě zas láska k životu, k zemi,
ta láska, bez níž bych jako kámen byl němý,
láska, s níž obzírám modré hladiny vod
a kopce, k horám tam v dálce nizoučký schod,
a noci srpnové, k dávným milenkám zvoucí,
a lípy s bzučivým rouchem, lučiny skvoucí,
kéž slyším blíž a blíž, a všechen lidský rod,
oceán budoucna šumět, z něhož kéž všechnu
širokou volnost svých dětí zhluboka vdechnu !
■(František Hrubín zemřel 1. března 1971)
Melodie přešla v melodii, hosté še výborně bavili.
Můj souboj byl jim povelem k ještě většímu povyku a
hromadnému rozbíjení skleniček. Jen já seděla ve
svém koutku tiše a říkala si, že je snad na čase.
abych se smířila se svým údělem. Že dobře si za
tančit “ V rozpoložení” mi asi zkrátka nebylo sou
zeno, ani v letech čtyřicátých, ani v sedmdesátých.
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A grárna sila
dúcich světových zásobo
vacích problémoch třeba
zaznamenat’ , že nie všetci
odborníci sa dívajú tak
pesimisticky na ďalší roz
voj výrobných možností vo
svetovom meradle. Právě
v čase, keď minister Butz
vysvetboval
- novinárom
medzinárodné postavenie
amerického farmárstva vo
svetovom zásobovaní, uve
řejnil D. Harmon z Hudsonovho ústavu pre stá
dium světových problémov v státe New York v
časopise New York Times
svoju úvahu o budúcnosti
svetoyého pobnohospodárstva. Ten tvrdí, že napriek
neustále pesimisticky po
dávanému obrazu o sveto
vom zásobovaní nie sú výhliadky tak čierne. Odů
vodnil to dvorní okolnost’ami: poukázal na to,' že
populačná explózia začína
v niektorých krajinách ustupovať a potom, že mož
no získat’ pre rozvoj pro
dukcie ďalšiu pódu. ktorá
leží teram badom. Spome
nul, že možno založit’ no
vé produkčně oblasti v La“ Vyrozuměli sme nášho
tinskej Amerike. v Afrike
farmára,” pokračoval mi
na juhu od Sahary a v
nister poťnohospodárstva,
Austrálii. Tvrdí, že na
“ aby produkoval toťko,
týchto miestach možno zí
kobko móže. On investo
skat’ úrodná pódu, respek
val a bolo by nezodpověd
tive pódu zúrodnit’ , 'aby
né, keby sme teraz zasa
dávala uspokojivé výnosy.
hovali na pobnohospodárVidí váčší problém v tom.
sko-m trhu podba toho, ako
ako túto pódu zúrodnit’ ,
by sa nám to politicky ho
kde získat’ kapitál pre zadilo.” Zdůraznil ďalej, že vodňovanie,
pre riadne
americká agrárnu silu tře hnojenie a ako překonat’
ba využit’ v jjozitívnom sociálnu a odborne-techzmysle, to znamená připo nickú zaostalost’, obyvatel’jit’ na zásobovaciu linku štva v Južnej Amerike a
Spojených štátov trvale Afr-ke.
Produktivita v
tie.krajiny, ktoré sú odká- pobnohospodárstve je i v
zané 11a dovoz potravin. mnohých krajinách vebmi
Uviedol příklad Pobska, nízkp, ale to len preto, že
ktoré tiež podpísalo dlho- sa nehospodáři, alebo ne
dobú zmluvu, podba kto- může hospodář iť podba
rej si zaistilo na americ- poznatkov modernej pol’kom trhu V-k milióna ton nohospodárskej technolo
obilia ročně.
Spomenul gie. To třeba překonat’ ,
Rumunsko, ktoré sice ta- ■ako to překonala Ameri
kúto- zmluvu neuzavřelo, ka. Amerika dnes vyrobí
ale rovnako je odkázané o jednu třetinu viac obilia
na nákup krmného obilia na ploché o jednu třetinu
a sóje pre rozvoj svojej menšej ako' před 20 rokživočíšnej produkcie. Tie- mi. To bude možno doto obchodné zvazky nemů- siahnuť aj v rozvojových
žu zostať bez vplyvu aj oblastiach světa -pri reana vývoj politických vzťa- listickom a odbornom pří
hov s týmito krajinami, na stupe k problémom, ktoich chovanie sa voči Spo rých překonáme umožní
jeným štátom. Toto je zvýšenie výroby i produk
konstruktivný
príspevok tivity práce. Spojené stá
americkej “ agripower” do ty můžu využit’ svoju
medzinárodných vzťahov. “ agrárnu silu” aj v tom
V súvislosti s předsta to smere.
Dušan Lehotský
vou ministra Butza o bu-

(Pokračovanie. zd str. 4)
Novináři předložili mi
nistrovi Butzovi otázku, či
“ agripower” je niečo po
dobné ako olej, ktorý po
liticky využívajú arabské
krajiny proti - tým kraji
nám, ktoré odporujú ich
politike voči Izraelů. Butz
odpovedal, že takéto po
rovnáme nie je na mieste
a že sa Amerika nikdy k
niečomu podobnému ne
uchýlí. V prvom radě preto nie, že arabské krajiny
nedovážajú z o ' Spojených
štátov tol’ko obilia, že by
to množstvo nemohli do
stat’ aj inde. Potom preto
nie, že americký farmár
nemóže byť nástrojom za
hraničněj politiky. Ak by.
sme jeho 'hospodárenie urobili závislým na tom,
ako sa bude vy víja ť zahraničná politika, vysvetboval minister Butz, tak
by farmár neinvestoval,
neprodukoval by toťko,
kol’ko by vláda chcela a
keď by nebola produkeia,
tak by nebola ani “ agrárna sila” .

DOMOVA

IV. S L E T Č ESK O SLO V EN SK ÉH O SOKOLSTVA

8. 3. 1976 '

Jak vznikla republika

j

V ZAHRAN IČÍ V C U RYC H U
2. -5. července 1976

) (Pokračování se str. 7).
) momentem tu byla nótá
POŘAD S LE T O V Ý C H SLA VN O STÍ
) rakouského ministra za
V pátek 2. července 1976 se budou sjíždět od ) hraničí Andrassyho, která
rána účastníci i diváci ze zahraničí. Vedoucím ) se rovnala kapitulaci Ravýprav i jednotlivcům se doporučuje, aby se ohlá- \ kousko-Uherska. Přes tu
sílí ve sletové kanceláři, kde obdrží poslední (
to viditelnou slabost mo
informace a plánky Curychu a okolí. Adresa sle- )
tbvé kanceláře bude včas předem ohlášena. '
) narchie a přes její ochotu
Seznamovací večer hostí i domácích bude v \ vzdát se, zastává Perout
místnostech Kasino ZURICHHORN na pobřeží Cu- / ka názor, že 28. říjen byl
ryšského jezera. Hudba bude vyhrávat k tanci i ) revolucí, která byla o to
k poslechu a v jedné z místností bude promítán )
barevný zvukový film III.. sletu. Čsl. Sokolstva v \ snazší, čím zralejší bylá
zahraničí ve Vídni r. 1972.
< situace.
V sobotu 3. července dopoledne budou závody v )
Přesahovalo by možnosti
tělocviku i ve hrách.
’
) této recenze, kdybých měl
ZÁVODY V NÁŘAĎOVÉM TĚLOCVIKU v mo-\
zaznamenat všechny po
děrní a dobře vybavené tělocvičně školy DOLT- <
o událostech
SCHI, kde se připravuje družstvo švýcarských gym -v drobnosti
nastů na olympijské hry.
.
) prvních dnů samostatného
SOUTĚŽE V ODBÍJENÉ budou ve velké spor- ) státu. Peroutka jimi do
tovní hale ALMENDi tak velké, že je možno hrát ) kládá, že se převrat stal
současně na 4 hřištích a přes 2 tisíce diváků mů- < se souhlasem vlády a že
že sledovat zápasy.
/
Národní výbor ho vlastně
Večer bude SLETOVÁ AKADEMIE s hodnot- )
ným uměleckým programem v koncertní síni ) vyjednal, poprvé bez vý
*KONGRESSHAUS.
< slovného souhlasu paříž
, V neděli 4. července .dopoledne od 8.00 hodin / ské Národní rady.
budou ZKOUŠKY, odpoledne H LAVNÍ S LE TO V É )
Obsáhlou .část prvního
'VYSTO UPENÍ na stadiónu LETZIGRUND. Je t o )
1největší a nejlepší stadión v Curychu s travnatou S dílu věnuje autor čs. le
>plochou a s krytými tribunami pro 25.000 diváků / giím na Sibiři! Líčí jejich
, a s dobrým spojením se všemi částmiměsta.
)
rozklad, který vedl k se
V pořadu budou předvedena:
)
bevraždě
plukovníka Šve
^společné CVIČENÍ ŽACTVA — žáků s tyčemi a\
i žákyň s míči,
) ce a k neúspěchu Štefánispolečná PROSTNÁ DOROSTENCŮ A DOROSTE- \ kovy návštěvy na Sibiři,
NEK,
.
< jehož příčinou byl kromě
’ společná PROSTNÁ MUŽŮ A ŽEN,
)
>vvstoupení hostí, AMERICKÉ OBCE SOKOLSKÉ, ) morálního úpadku slav
,, "jIHOSLOVANSKÉHO SOKOLA a Svazu Š V Ý -) ných legií i zvláštní cha
CARSKÝCH GYMNASTŮ^
_
< rakter čs. ministra války.
> Vítězové sobotních závodů předvedouCVIČENÍ / Peroutka tu cituje výrok
>NA NÁŘADÍ, družstva žen Severovýchodní župy )
francouzského
generála
>Americké obce sokolské a Vídeňské, župy Sokola )
Janina:
“
Dávat
rozkazy
v zahraničí provedou společně CVIČENÍ S KUŽELI. \
>Pořad doplní MORAVSKÁ BESEDA a čtyřčlenné./ působilo (Štefánikovi) ne
>ŠTAFETY žup. popř. hostí, složené po jednom do- ) pochybně vnitřní uspoko
>rostenci, dorosténce, muži a ženě.
) jení; mimo to měl rád
Večer se jistě sejdou všichni účastníci na SLE- \
^ O V É VESELICI ve velkém sále KONGRESS-/ vnější projevy hodnosti,
>HAUS.
J viditelné projevy úcty a
> Pondělí 5. července bude věnováno sokolským ) rozličné pocty, k nimž hod
.schůzím: výboru, valnému sjezdu a sjezdu cviči-) nost dává právo." Nemohl
telských a vzdělávacích sborů.
s
>
NA SHLEDANOU V CURYCHU 1

mít tedy úspěch u legií,
které si své politické ve
lení volily na sněmu sa
my a byly vedeny ideálem
rovnosti; nebyly tedy re
gulérním vojskem, se kte
rým se domníval štefánik
jednat.
Mírovou konferencí 28.
června 1919,
příjezdem
Masaryka a Beneše a po
mýlenou cestou dr.. Kra
máře uzavírá Peroutka
první část své historie
prvních let Českosloven
ské republiky. A tu bych
chtěl upozornit znovu na
nesmírnou objektivitu a
slušnost jeho úvah. V do
bě, kdy je psal, stál už.
dr. Kramář na docela ji
ném pólu čs. politické scé
ny než Peroutka. A přece
ho kvalifikuje jen jako
muže, “ který nedává prak
tické rady” . Jaká -rytíř
skost ve srovnání s jinými
takzvanými historiky!
J. S.
Pozn.: Knihu můžete ob
jednat též v HD. Cena
jednoho svazku (včetně
pošt.) A $ 5.90.
* HODINÁŘ *
* Z LA T N ÍK *
S T EV EN V A R D Y
590 George St., ,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

Česká restaurace

,
|

Czechoslovakian Country Club, NSW.
(C. C. C.ř NSW.)
i
srdečně zve všechny krajany na
M EZINÁRODNÍ V E Č E R
* pořádaný k oslavě svátku Josefek a Josefů
1 v pátek 19. března 1976 od 8 hod. več. do 1 hod.
, v sále Marconi-Clubu, Bossley Park. NSW.
K tanci hraje Česká muzika, zpívá populární
1 Luboš Kašpar. V programu vystoupí též operní
l
pěvec Miškovič.
I Bohatá tombola
Večeře dle objednávky
Vstupné $ 4.00
1 Rezervování stolů: tel. 604-4267(Rutar),
1
.
587-9691 (Trhlík)

a l E i i i i i B i i i i i i i n
■
I
^

■

1

(
l
|
1
(

I

Contin. " G O U R M E T "

■
_
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.
"
Telefon 358-4844
*
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
*
v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
■
Plná likérová licence.
g Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místností.
I
Srdečně zve Jarda Vondrášek

- '»-jJ

*

’ý

R e s ta u r a n t " L A B U Ž N ! K "

1
1

1

129 B a y s w a f e r R d .

r

R u s h c u tt e rs B ay

^

Sydney, tel. 31-7393

.

1

_

.

„

J B H H Ii

Otevřeno v úterý až soootu od 5 do 10 hodin večer,
v neděli o ť 12. hod. polední do 9 hodin večer,(
v pondělí za vřeno.
(

DOBRÁ Č ESK Á K U CH YN Ě
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

LIDO RESTAURAHT

j- ;

!
?

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

1

Společnost pro vědy a umění v Sydney

j

.pořádá besedu s Dr. O. Fialou na námět

5

"Pohledy ze starého a nového světa"

t)

8. 3. 1976
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podíi. Nakonec přitáhl svoji přítelkyni (manželku?),
ta sundala svetr, pak zavolala svou těhotnou přítel
kyni, která šla promtně topless a ty tři dámy, co
byly ve skupině předtím, se začaly mezi sebbu hádat,
která jako zkazila ten byznis. Nakonec se rozhodly,
že budou tančit a merenda začala. Tak jsme měli
pět topless tanečnic, které se však asi za tři mi
nuty začaly mezi sebou zase hádat. Jak mi potom
tlumočník vysvětlil, velký šéf rozhodl, .že jeho pří
telkyně (manželka ?) dostane víc guarani než ty ostat
ní obnažené tanečnice. A ty si to nenechaly líbit,
(Putování napříč Jižní Amerikou)
protože podle jejich názoru jejich poprsí bylo zrovna
Pokračování z minulého čísla
se stmívalo, chlap mne zastaví a vrazí mi kudlu tak dobré-jako poprsí té přítelkyně (manželky ?) vel
72. Možná že není mnoho čtenářů Hlasu domova, před pupek. Když jsem se- sehnul, abych lépe viděl,. kého šéfa. Výsledek? Skupina se rozběhla, ženy si
kteří znají historii. Paraguaye. Připadal jsem si jako 0 co jde, cvaknul prstem a z držadla vyskočila dlou navzájem nadávaly, jenom velký šéf se nás držel
v Kocourkově, v zemi zapomenuté ostatním světem, há čepel (na peru), no prostě mpc pěkná zbraň pa- .a po delší debatě dostal pět dolarů. Bylo by to k
v zemi jako z pohádky do pohádky. Španělé se o ni řížských apačú. Podíval se mi do očí a povídá s smíchu, kdyby to nebylo k pláči; tohle — zdá se —
moc nestarali, protože neoplývá minerálním bohat úsměvem “ deset dolarů, seňor! Mata (zabije) rychle je výsledek civilisace, vliv naši kultury na domo
stvím. Diktátor Lopez zavlékl zem do krvavé války a potichu.” Polkl jsem naprázdno, poodešel ke svět rodce? To je skoro vše, co se od nás naučili.
(1864 - 1870) s Argentinou, Brazílii a Uruguayí. Poč lu. jako abych si nůž, lépe prohlédl (a cítil se bez
80. Asuncion má několik zajímavých budov. Hlav
tem vojáků byla tahle země v nepoměru jednoho k pečnějším) a^ říkám “ Škoda, mám už podobny nůž” ní pošta (ta skutečná) má španělské nádvoří s tro
a
chlap
hned
“
Seňor,
já
ho
od
vás
koupím,
jsou
desíti. Výsledek? 525.000 obyvatel v roce 1864 se
pickými rostlinami a papoušky. Pod stínem stromu
scvrklo asi na 221.000 v roce 1871. Historie říká. že těžko -k dostání tady” . No, nemohl jsem se ho zba -vyplníte pohledince a dopisy, jste v botanické za
jenom asi 29.000 obyvatel mužského pohlaví ten ma vit. Byznis je byznis.
hradě. Americký hotel je třírohá budo\-a, nejvyšší
77. Jako obvykle jsem zašel do presidentova pa mrakodrap (asi 8 poschodí). Mají tu také kopii fran
sakr přežilo. A to byli hlavně chlapci a starci. Lo
láce.
Můj
americký
přítel,
učitel,
mné
varoval,
ta
pez, který se nazýval “ Jihoamerický Napoleon", za
couzského Pantheonu. Je však menší a “ věčný" oheň
hynul neslavně u břehu říčky, kde se schoval se svo dy jeden nikdy neví. Je to dvoupatrová budova. V hoří přes den, ale večer je uhašen. U dveří stojí dva
ji francouzskou milenkou Lyuchovou. Ta se potom, přízemí vojáci na stráži u hlavního schodiště. Dělám, vojáci na stráži; jeden pokuřuje, druhý se docela
obohacena a ošperkována, vrátila do Paříže, ale ze jako obvykle, že je nevidím, šourám se ke schodům nápadně otáčí za děvčaty — vojenská, disciplina se
mě se ještě dodnes z porážky nevzpamatovala. Další a už mne jeden z nich zastaví. Co si přeji. A zase přete nesmí brát tak doslova! Zdálo se to docela
válka o Chaco v roce 1932 stála 40.000 životů. A tu jako obvykle jsem spustil, že jsem cizinec, že jsem lidské, přirozené. Proč by se voják na stráži neměl
Paraguay vyhrála! Výsledek: ženy vykonávají prá slyšel tolik chvály o tomhle paláci, chci se podívat, poohlédnout po nějaké fešandě, které to udělá dob
ce, které jinde dělají muži. V dopravní policii jsou a vyfotografovat si tuhle architektonicky zajímavou ře, a proč by ona s- ním nemohla pohovořit? Druhý
ženy: jedna v pěkné šedé uniformě zastavila provoz, budovu. A očekával jsem, že mi bude zdvořile řeče den v Asuncíonu byznismeni na nás “ pst, pst, caballe
abych ji mohl vyfotografovat. V našem hotelu jsem no, abych se odpalířoval. Ale kdepak v Paraguay!! ro” (ne- seňor, už jsme v jejich očích byli něčím
Voják zavolal důstojníka, ten zase seržanta a ten lepším, anebo byznis upadal a bylo zapotřebí zákaz
viděl jenom ženy v .jídelně, kuchyni a kanceláři.
73. Politicky je to vojenská diktatura, která zacho už na nás zdvořile: “ Tudy seňores” , abychom se ja níkům trochu polichotit). — Hadů je tu spousta; v
vává parlament. Od roku 1954 je presidentem generál ko vydali nahoru po schodech. A zavedl nás do pre zoo jsme viděli 79 druhů :ve spiritusu — všechny
(samozřejmě) Stroessner, který je zvolen každých pět sidentovy audienční haly. Posadil jsem se do křesla, jedovaťé. V kolonii Indiánů- mi chtělo prodat živého
let ve volbách. Plakáty podél tak zvané dálnice vý kde president přijímá diplomaty jiných zemí a k a -. hada, přes metr dlouhého, osmileté děvčátko. A na
razně upozorňovaly “ Do šťastné budoucnosti dalších marád mne vyfotografoval a já potom jeho. Ser konec v zoo jsem viděl nejdelšího hada na světě —
pěl let s generálem Alfredo Stroessnereaj" ( a ty žant byl samá ochota, průvodce turistů nemohl být pověstnou boa. Hluboká vycementovaná jáma s vo
úslužnější, ani číšník v nejlepší restauraci. Provedl dou, a lekníny. A tam spaia jedna přes šest metru
volby byly až příští rok). Vládne tam doc&ies74. Pobyt je tu dražší než v Argentině.. ale jídla nás, ale do jedné haly jsme nesmělí, vládní komise dlouhá boa. A na vodičce kachnička. Pěkně si plava
je dost.. V hotelu jsme měli výbornou večeři, ale bez tam právě zasedala (ano, Paraguay má vládu) a la, vůbec si hada nevšímala. Povídám průvodci, jak
polévky. Když jsem' se podivil, bylo mi řečeno, že potom po schodech dolů. Dostal od nás 200 guarani, to, že se tak snáší. A o n . jednoduše: to je večeře
jsem o ni měl požádat. Druhý den jsem to udělal; potřásli jsme si rukou a rozešli se velmi přátelsky. pro boa, až se probudí. A bylo po idyle. Jinak tam byla polévka a potom hlavní cfacd. Povídám číšnici 1 velitel stráže se na nás usmál — inu jmá země, mají hady v zoo v zamřížovaných klecích. S hrůzou'
ze žertu " A máte ještě něco?" Přinesla ~mí druhý jiný mrav. Konečně pro ně tó byl. dobrý výdělek.
jsem zjistil, že bych mohl prostrčit prst mřížkou až
78. Pod presidentským palácem je fotbalové hřiš do klece (ale nezkoušel jsem to). A musejí mít spou
(jiný) hlavní chod. po něm koláč a kávo. Všechno
tě
a
po
stranách
záliv,
kam
připlouvají
zámořské
lo
stejná cena, jen se musíte ozvat. čili. jak se u nás
stu žab v těch močálech. -Viděl jsem několik hraček
říkávalo: Líná huba. holé neštěstí.. Náš hotel La dě. Prý to má nevýhodu, že by z takové lodi mohl (? ); byl to operační sál (asi jako u nás doma lout:
Riojana v ulici La Palma měl dokonce malý bazén být poslán- kanónem palác (a president) do nebe; kové divadlo), vycpané žáby byly doktoři, asistenti
na plavání. Celá pense stála asi 6 amerických dolarů ale má to taky výhodu, že president může kanónem a sestřičky a dokonce i pacient byla vycpaná žába.
denně. Jejich měna — 150 gr.aran: za dolar. A mimo zadržet kteroukoli loď v přístavu. Je to vlastně jen Všechno realistické, bílé pláště a spousta krve na
to jsme museli zaplatit jeden dolar turistické daně zátoka na řece, lodě nemohou manévrovat a unik operačním stole.
za osobu; takže nakonec jsme přece dostali ten ofi nout se dá jenom jedním směrem. Jako všude v
' (Pokračování příště)
cielní punc našeho pobytu. Ale žádcon stvrzenku jsem Jižní Americe, je i zde na náměstí před president
neviděl, tak si myslím, že třeba ta turistická daň ským palácem budova., kterou jsem omylem pova
připadla nakonec hotelu, aneba úřednicí, co ji vy žoval' za hlavní poštu. Když jsem byl v průjezdé,
anglicky mluvící civilista (to je žajímavé, jak se
bírala,
75. Zašel jsem na hlavní nádraží- Dřevěná hala vždycky nachomejtnou tam, kde je neočekáváte) se S
u prvni poziacovačské firmy v Austrálii
. \
s dvěma kolejnicemi; jedna k příjezdu, druhá k od mne zdvořile a s úsměvem (jsou vždy zdvořilí a
jezdu vlaku. Venku stojí první lokomotiva země a usměvaví) zeptal, co hledám a už — jako v Peru,
před nádražím vozík tažený dvěma koňmi a jednou Bolívii a později v Uruguayi — mne zdvořile vy
mulou. Město má pěkné malé tramvaje: konduktér- vedl ven a vysvětlil, kde je hlavní pošta. Později
112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, V ic.
?
ka má zmačkané bankovky mezi prsty levé ruky tak jsem se dozvěděl, že jsem vlezl dó budovy, kde je S
složeny, že si vezme pravou rukou okamžitě ban ubytována presidentova osobní garda.
>
Telefon: ' 37-3109
>
79. Byli jsme navštívit kolonii Indiánů. Maka. Ti
kovku té hodnoty, kterou potřebuje, aniž by se na
\
nebo:
42
Howard
St.,
North
Melbourne
?
ruku dívala. — V parku stojí chlap s dvoumetro žili původně v Chaco a bojovali na straně Paravým hadem; spousta lidí kolem. Položí pak hada guayců. Generál Juan Belaieff (rodem Rus, čestný |
Telefon: 329-8038
|
do kufru u nohou a začne prodávat mastičku. Proti občan Paraguaye) se stal jejich dobrodincem a pří
S
nebo
—.
kde
se
mluví
česky
a
UMĚLECKÉ
í
telem.
Jeho
zásluhou
jim
dala
vláda
v
roce
1944
hadímu uštknutí? Ale ne, proti revmatismu, boleni
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
?
kloubů a podobným potížím. A co ten had? No, jako pozemek na břehu řeky Pilcomayo, kam přesídlili. A <
tak lodičkou přes řeku, u vchodu do osady zaplatíte S výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rimu ?
reklama, přivábit chodce. Reklama světem vládne.
76. Byli jsme upozorněni, že tady není oficiální vstupné a potom záleží na vás. Já byl ten velký šéf 1
dle Vašeho výběru.
>
směnárna valut.. Na ulicí na nás poíozapískali, po- naší výpravy,. Španělsky jsem mluvil s tlumočníkem,
lozaprskali pochybně vypadající individua, výrostci co to zase odříkal Indiánům Maka. Chtěli jsme Indiá
mezi 16 a 25, “ pst, pst, seňor''. Měli malý kufírek ny fotografovat při tanci. Civilizace jim Zatím zřej
514 Riversdale Rd., Camberwell
i
a hned nám nabízeli . svoje zboží: cigarety, porno mě neukázala hygienu, zlepšené obytné podmínky, ?
■ (proti tržnici) — Telefon' 82-5736
^
grafické obrázky, kukátka s nahotinami. pilulky k zdravou stravu a dietu. Všude kolem nás špína, na ?
zlepšení sexu, plnící pera a ovšem také zdejší mě hota, podělané děti, zápach, vychrtlí psi a prasata c
Krajanům poskytneme 15% slevu
d
nu. A tak jsme na rohu ulice vyměnili americké do v chatách, hnůj všude, prostě primitivní podmínky,
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kam
se
cizinci
chodí
dívat
na.
Indiány
jako
na
zvěř
lary za guarani. Kdepak jít někam do banky, vyplnit
formuláře, .prokázat se pasem jako v Argentině, ne v zoo. Civilizace ale naučila Indiány ocenit- hodnotu
bo dokonce v Chile, kde se musely penize vyměnit (dolaru a jak ' ho z cizinců vyždímat. My jsme se cl
hned na hranici za oficiální kurs. Prostě v této ze handrkovali asi půl hodiny. Jejich velký šéf (pozdě £
Poskytujeme službu v
B
mi vojenské diktatury mi peníze vyměnil výrostek ji mi dal pro mé děti luk s třemi šípy — malou 2
P O K L Á D Á N Í P O D LA H O VÉ K R Y T IN Y
§
na ulici, a to docela veřejně. Když jsem potřeboval hračku, která ale skutečně střílí) se domlouval se § * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování S
guarani narychlo a nikdo právě “ pst. pst, seňor’ ’ mnou. Samozřejmě mezi námi byli naši dva tlumoč <7
jakož i opravy a obnovení starých podlah
£
nevolal, chytil jsem nejbližšího usmrkaného deseti níci a já to překládal do angličtiny kamarádům. A
V
U
N
IV
E
R
S
A
L
FLOOR
CO
VER
IN
G
S
£
letého klučinu, dal jsem mu pět guarani a že chci nakonec jsme uzavřeli dohodu:- za pět dolarů budou
49 Karnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
j?
vidět jeho amigo, ale pronto. A za chvíli už tam ten pro n ás. tančit pět minut. Tři ženské obnaží poprsí 3
Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)
D
byznisman byl. Jenom jednou jsem měl nepříjemný (měly svetry na sobě) a za to chtěli přídavek. Je 0 '
pocit, že ten chlap nemá čistě obchodní zájmy. Už jich šéf s e s nimi dohadoval; nechtěl'jim 'dát větší
Dr.
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Dům z pohádky?
(Pokračování se str. 3)
Rozvedení manželé se svý
mi novými partnery a dět
mi žili často odděleni jen
lehkou překližkovou pře
pážkou. Nakažlivě nemoc
ní žili se zdravými v jedné
místnosti. A byly i rodi
ny, které potkalo neštěstí
opačného rázu: některý
člen umřel a zbylí stáli
před otázkou: co se S ná
mi stane?- Vyhodí nás z
bytu? č i nám dovolí, aby
chom platili “ nadměrné
metry” ?
Nemluvím o žádné minu
losti, ale o ' žhavé součas
nosti. To, co známe z vlast
ní zkušenosti, se za dobu,
kterou jsme ztrávili v exi
lu, nijak nezměnilo. Dne
17. ledna 1976 vyšel v Mla
dé frontě článek nazvaný
Mám - nemám rozprávko
vý dům?. Čtěte v něm s
námi:
. . Nyní můžeme klid
ně vstoupit do denní, až
všední a běžné reality, s
níž se střetáváme skoro v
každém
obvodu,
třeba
Prahy. Jak by měl vypa
dat ne rozprávkový, ale
opravdový dům, který by
se vešel do zákonných hra
nic rodinného domku? Měl
by být na pozemku, jehož
plocha
nepřesahuje 800
m2, jak stanoví předpisy.
Aby to byl rodinný domek
první kategorie odpovída
jící požadavkům na rodin
ný domek, nesmělo by je
ho více než pět obytných
místností přesahovat 120
m2. Kuchyně, předpoklá
dejme, by byly dvě, jedna
v prvním, druhá ve dru
hém patře. Příslušenství
(předsíně, haly, komory,
odkládací místnosti, kou
pelny atd.) se do obytné
plochy nezapočítávají; z
kuchyně jen ty metry, kte
ré přečnívají nad 12 m2.
Jelikož by náš dům spa
dal do kapitoly o rodin
ných domcích, mohl by v
něm bydlet vlastník třeba
sám. Opravdu sám? Ane
bo jen s manželkou? . . ."
Mohou!, říká komentá
tor vítězně (vidíte, štváči,
i v socialismu smějí lidé

bydlet ve svém !). Vzápě
tí však dodává: ... .“ Ale
jednoduché to zase není.’ ’
"Rodinný domek je ur
čen pro rodinu a její pří
mé členy od babičky až po
vnuky, i snachy a zetě."
Rodinný domek je pova
žován za osobní vlastnic
tví a měl by být podle
ústavy nedotknutelný. Je
likož však v socialismu ne
ní nedotknutelného nic,
jdou zásady ústavy stra
nou i v případě rodinného
domku. Mladá fronta píše:
"Osobní vlastnictví se
určuje osobní potřebou
vlastníka, jeho rodiny a
domácnosti. Osobní potře
ba je, pokud jde o obyt
nou plochu ve všech for
mách bydleni, stanovena
nejméně 8 m2 a nejvíce
12 m2 na osobu . . . Nad
dvanáct mefrů obytné plo
chy ha osobu plus šest
metrů na rodinu se obyt
ná plocha stává nadměr
nou. Ve státním bytě se z
toho platí nadměrné met
ry, v rodinném domku se
metry sice neplatí, ale
klasifikuje se to "nad mí
ru osobní potřeby vlastní
ka, jeho rodiny a domác
nosti."
V okamžiku, kdy ha kaž
dého obyvatele připadne
celých 18 m2 na osobu
(2sq), je zle. Domek po
zbývá charakteru osobního
vlastnictví a stává
se
vlastnictvím soukromým.
A jak nakládá komunistic
ká vláda se soukromým
majetkem, víme všichni
dobře. Mladá fronta uvádí
příklad f‘ze života” : Ve
vile na okraji Prahy o cel
kové výměře 111 m2 jsou
tři samostatné byty.
"Celý byt zabírající dru
hé patro obývá jedna oso
ba, a to spolumajitelka do
mu, jíž je 61 let. V prvním
patře bydlí její matka
(82), rovněž sama na pat
ře. Přízemí obývá cizí ro
dina, manželé a dvě nezle
tilé děti. Ženatý syn paní
obývající druhé patro (a
vnuk stáré babičky v prv
ním patře) bydlí s manžel
kou a jedním dítětem ve

státním bytě o dvou poko
jích ve městě asi sto kilo
metrů od Prahy, kde do
sud pracoval. Nyní si na
šel zaměstnáni v Praze a
požádal, příslušný, odbor
bytového hospodářství v
pražském obvodu o zruše
ní užívacího práva pro ci
zí rodinu, protože je spolu
majitelem domu. Bytový
odbor mu vyhověl. Víc ale
dělat nemůže . . . A tak
tento spolumajitel (syn a
vnuk dvou přímých členů
rodiny ve druhém a prv
ním patře) by chtěl státní
(služební) byt v jiném mě
stě vyměnit za nějaký byt
v Praze a tento potom na
bídnout cizí rodině v do
mě, jehož je spolumajite
lem. Má však právo vy
měnit dosud jím obývaný
byt za byt v místě, kde
spoluvlastní dům, který
není zdaleka obsažen v
mezích osobní potřeby a
jehož dvě spolumajitelky
tím pozbývají
ochrany
osobního vlastnictví?
Jého matka a babička
obývají dva samostatné
byty, jejichž celková vý
měra přesahuje už zrnině- .
nou osobní potřebu o ce
lých 43 m2. Ženatý syn se
tedy musí nastěhovat do
některého ze dvou bytů, a
to, jak se mezi sebou do
hodnou."
A tak majitel nemůže
bydlet ve vlastním bytě.
Je mu hej - má kde' hlavu
složit - může dojíždět z
venkova nebo počkat, až
umře babička či mamin
ka. Jiní tak šťastní ne
jsou. Jeden nešťastník za
píral úmrtí své matky tři
roky, aby směl bydlet ve
svém domě, který se stal
nadměrným. Přišlo se na
to, z bytu byl vyhozen. So
cialistický tisk k tomu po
znamenává: “ Jsme všemi
deseti, všemi nám přístup
nými možnostmi pro to.
aby podobným případům
bylo zabráněno.”
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny
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Jste-li zapsán(-a) do státního volebního seznamu, musíte se zúčastnit
* státních parlamentních voleb dne 20. března 1976. Budou to volby do obou
komor státního parlamentu ve Viktorii.
Dále jsou uvedeny pokyny kde, kdy a jak volit.

KDE VOLIT
Podrobná zpráva o volebních místnostech bude uveřejněna v novinách a to
dne 19. března v odpoledním “ Heraldu” a 20. března v “ The Age” , “ The
Sun’’ a “ The Australian” . Ve většině případů to budou tytéž volební,
místnosti, v nichž se konaly volby do federálního parlamentu v prosinci
minulého roku.

KDY VOLIT
Volební místnosti budou otevřeny od 8. hodiny ranní do 8. hodiny večerní.

JAK VOLIT
Volič dostane dva volební lístky: bílý pro volbu do poslanecké sněmovny
(Législative Assembly) a růžový pro volbu do senátu (Legislativě Council).
Oba volební lístky musí být vyplněny zvlášť a to tak, jak je uvedeno dále:
Napište číslo 1 do čtverečku proti jménu kandidáta, jemuž dáváte
první preferenci,
Číslo 2 proti jménu kandidáta, jemuž dáváte druhou preferenci.
Číslo 3 proti kandidátu s třetí preferencí, atakdále, až jsou vyplněny
čísly všechny čtverečky.
Jméno žádného kandidáta NESMÍ B ÝT VYŠKRTNUTO.
KAŽD Ý VOLEBNÍ LÍSTEK MUSÍ BÝT OZNAČEN ODDĚLENÉ. .
Vyplněné volební lístky je třeba vhodit do volební urny.
Není dovoleno, aby volič vynášel volební lístek z volební místnosti.
Ve volební místnosti nejsou k dispozici informace o tom, k jaké straně
snad patří jednotliví kandidáti. Karty “ Jak volit’ ’ jsou zpravidla podávány
před vchodem do volební místnosti a jsou psány anglicky. Máte vědět
předem, jak hodláte volit.
V O LB Y POŠTOU A ZA NEPŘÍTOM NOSTI
Voliči, kteří nebudou přítomni ve svém volebním' obvodu v den voleb, ale
budou ve Viktorii, mohou. vykonat volební povinnost kterýmkoli z třech
způsobů:
1. Mohou jít do kterékoli volební místnosti ve Viktorii a volit jako
“ Nepřítomný volič” (Absent Voter).
2. Mohou si PŘEDE DNEM VOLEB vyžádat volební lístek poštou.
3. Mohou se dostavit osobně přede dnem voleb k volebnímu komisaři
(Retuming Officer) a volit předtím než opustí volební obvod.
O PRÁ VN ĚN Í K V O L B Ě POŠTOU

DŮLEŽITÉ
573 Hampton St.,

/

ST Á T N ÍH O PA R LA M EN TU
V E VIKTO RII

Další podrobnosti a formuláře žádosti o volební lístky poštou jsou k
dispozici na všech poštovních úřadech ve Viktorii.

^

=

V O L B Y DO

Některé z podmínek, za nichž, můžete žádat o oprávnění volit poštou:
1. nebudete ve Viktorii v době, kdy se, konají volby,
2. budete ve volební den cestovat, takže se nebudete moci dostavit
do volební místnosti,
3. jste nemocen nebo vám podobné důvody zabrání osobně volit v
některé z volebních místností,
4. vaše osobní přesvědčení vám brání, abyste volil v sobotu.

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
115-259 Malvern Rd.,
Sth. Yarra, Vic.
Tel. 269-2465

im im m m m im im m iim m im im im iiiiiim iiiiiiiiu iiiii

8. 3. 1976

E L E K T R IK Á Ř

;

7 dní v týdnu

“

Aleš Hubschmann

Telefon f<t8-5756

Tel. 233-3815
\\

Melbourne

;;

K usnadnění práce volebních přísedících při vyhledávání vašeho jména
ve volebním seznamu měl (a) byste přinést s sebou na kusu papíru jasně
napsané Vaše plné jméno, adresu a zaměstnání.
Zařizuje se, aby byly tyto informace k dispozici voličům ve všech
volebních místnostech.

Authorised by E. L. Richardson. the Chief Electoral Officer
for the State of Victoria, 49 Spring Street, Melbourne, 3000.

8. 3. 1976
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Biblický chvalozpěv

PŘÁTELÉ

Zůstalo nevysvětleno, proč se Antonín Dvořák za
svého věru úspěšného pobytu v Americe rozhodl na
psat dílo tak výrazně intimní svým stylem a přece
neobyčejně všeplatné. svým obsahem — "Biblické
písně". Dvořák se nikdy netajil svým náboženským
přesvědčením a mnohé jeho skladby liturgického rá
zu jsou nejupřímnějším darem lidem za účelem chvá
ly Boha. Připadá mi však, že v "Biblických písních"
jakoby se skladatel obracel přímo k Bohu s nejvrouc
nějším vyznáním své víry. Člověk v té době již
úspěšný a uctívaný vytvořil tak dílo strhující sVou
bezelstnou upřímností — výraz pokory a bázně před
onou mocí jež dává život. Tento cyklus patří beze
sporu k vrcholům světové písňové tvorby — i když
nepožívá takové popularity jako Novosvětská, Humo
reska č. 7 nebo Rusalka. Tyto písně zůstávají in
spirativními pro každého, pro člověka věřícího i ve
věcech víry vlažného. Nad to však — domnívám se
— má právě český exulant ty nejlepší předpoklady
prožít dílo v jeho uchvacující hloubce. " B . P ." ne
měly by scházet v žádné diskotéce hudbymilovného
Čecha a Slováka.. .
Před několika dny dostala se mi do ruky nejno
vější nahrávka " B . P .", natočená v Holandsku a o
ní chci tu stručně referovat. Dříve však uvedu, že
skladbu rovněž vydal Supraphon s Věrou Soukupo
vou a klavírním doprovodem Ivana Moravce (SUA
508 98) a rovněž v orchestrální versi, kde Václav
Smetáček řídí Pražský symfonický orchestr a zpě
vákem jě — tuším — J. Jindrák (MS 0981).
Jako literární předlohy použil Dvořák Knihu žal
mů z Kralické bible, které v mnohém vděčíme za
zachování naší mateřštiny. Dvořákův respekt k fo
netické stránce kralické češtiny se znatelně projevil i
ve zhudebnění — melodika vyvěrá z řeči. Jest naši
výsadou vychutnat dílo v jeho originální versi, již
sebelepší překlad nemůže dostihnout. To byl zřejmě
důvod, proč se Holanďanka Joyce Stroom rozhodla
nazpívat " B . P ." v češtině, přestože je jejich ně
mecký a anglický překlad běžně k dispozici. Ne že
by ji čeština nedělala problémy, vždyť náš rozmilý
jazyk působí potíže i mnohým rodilým Čechům. V
prvních Okamžicích působila na mne její čeština po
někud rušivě, po chvíli však jsem to shledal spíše
působivým. Z jejího zpěvu vycítí našinec nejen re
spekt k Dvořákově hudbě, ale i k naší řeči a k naší
kultuře. Tato nahrávka je jen dalším dokladem ono
ho záviděníhodného respektu Holanďanů k jiným li
dem. Právě teď musím nap.ř. vzpomenout na ředi
tele "Musea J. A. Komenského" v Naardenu — ro
dilého Holanďana, který se učí česky, aby se mohl
lépe věnovat udržování odkazu našeho velkého exu
lanta.
Na desce jsou rovněž nahrány "České a slovenské
lidové písně" v úpravě J. Křičky. Klavírní dopro
vod obstaral Václav Výtvar, který byl zřejmě ini
ciátorem celého projektu. Výtvar byl čloma znám
jako varhaník (Sv. Mikuláš a Sv. Barbora v Praze),
iniciátor církevních koncertů v letech 50tých, později
pak jako významný filmový skladatel. Dnes žije v
Amsterodamu.
Pokud vím, byla produkce desky financována jistým
Holanďanem (s velkým risikem nenávratné investi
ce, jak znám své lidi) a byla expedována ve spolu
práci s nakladatelstvím Konfrontace. V každém pří
padě považuji tuto desku za hodnou vaší pozornosti
a mohu ji doporučit jako zajírňavý přírůstek do
vaší diskotéky či jako milý dárek přátelům.
Jaroslav kováříček
Rozn.: Desku si můžete objednat na adresách: V.
Výtvar, Amsterdam, Houtrijkstraat 38/111, Holland ne
bo Konfrontace, Postfach 1255, 8048 Zurich, Swifzerland.
— V Austrálii si můžete poslechnout tuto nahrávku
na stereo stanici FM ABC v pořadu česká veliko
noční hudba ve středu 14. dubna kolem 4. hodiny
odpoledne.
« V W

i

5
»
$

W

V W

V \ / V W

W

V W

V W

W

W

W

V V V V W

W

W

DOMOVA

- t l-

HLEDAJÍ

Stanislava Tůmu, který odjel do Austr. v r. 1949,
nejdříve snad pracoval na železnici Melb.-Sydney •—
hledá teta ze Záp. Německa, dále Josefa Chudého,
48-49 let, který odešel z Aše po r. 1948 — zpráva z
domova a Milana Qšťádala, býv. kuchaře v Palace-Hotelu v Olomouci, nyní Austrálie,
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
Č ES K O S LO V E N S K É V Y S ÍLÁ N Í V M ELB O U R N E
3ZZ A CCESS RÁDIO — 1220 KHz
vždy v úterý v 10,30 večer a ve středu v 10.30 dop.
9. 3.: T.G.M. 7. 3. 1850 — Praho na shledanou
15. 3.’: Československé veselice — Zprávy
23. 3.:,Cigánska kultura na Slovensku

I

ACTORS
TH EA T R E
uvedé ve dnech 19... 20. a 21. března 1976

<
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SOKOL
M ELBOU RN E
Sokolský večeř, uspořádaný 21. února v Kew, při
pomněl jistě mnohým z více než 200 přítomných ra
dostná sokolská shromáždění v předválečné době ve.
vlasti. Sokolové, sokolky a hosté se . tentokrát sešli
u příležitosti skládání nebo obnovování sokolského
slibu 74 členů. Provedení slibu předcházely proslovy
o sokolské myšlence všeobecně, o významu sokolské
ho slibu, pozdravy jednotě atd. a následovaly filmy
ze dvou sletů v zahraničí (z Vídně a Chicaga), pěkná
vystoupení krojované taneční skupiny, přednesy básní
atd. Slavnostního večera se zúčastnilo 12 sester a
bratří ze starší a stále velmi aktivní australské so
kolské jednoty v Sydney, v čele se starostou br. R.
Mestekem, místostarostou br. A. Nyplem. náčelní
kem br. O. Maříkem, který nastoupil v čele skupiny
se sydneyským sokolským praporem," dále býv. sta
rostou V. Haramulem, náčelnicí s. J. Malíkovou, ve
doucí žákyň L. Němcovou a dalšími.
Večer prokázal, že má také melbournská jednota
všechny předpoklady k tomu, aby nejen pěstovala
sokolskou myšlenku mezi svými členy, ale aby se
současně stala hlavním pilířem veřejného života Če
chů a Slováků v Melbourne.
V. X.
Z P R Á V Y S. K. SLA V IA M ELB O U R N E
S LA V IA — JU S T 0 : 3 (0 : 1)

Po dvou vítězných zápasech v turnaji o pohár
AMPOLU Slavia népříjemně překvapila, když utrpě
la velkou porážku od mužstva JUST.. Průběh zápasu
však výsledku neodpovídal.. Slavia byla v poli rov
nocenným soupeřem, zvláště v první půli měla pře
vahu, avšak útočníkům chyběla “ muška” a chybovala
tentokrát obrana.
Příští zápas hraje Slavia proti mužstvu Hellas ve
divadelní hru Margarety Henryové
\ středu 24. března v 7.30 hod. večer opět na stadiónu
v Olympic Parku.
'
V. F.
PALACH
v divadelním šále, 196 Church St.. Richmond. Vic. xMalý oznamovatel
NA večer.
ŠUM AVĚ
Začátek vždy v 8.15 hod.
i
u Belgrave
South.
Vic.
Hra se zabývá především
vlivem, jaký
mělo
^ . Č E S K É O CH O TN ICKÉ DIVADLO V M ELB O U R N E
koná každou
neděli až
na různé lidi dramatickéseupálení
Jana Palacha
^j
koná řádnou valnou hromadu
velikonočních svátků
na. pražském Václavskémdonáměstí.
£ ve středu dne 10. března 1976 v 8 hodin večer v
POMOC. V DOMÁC.
od 3/ hodinv odp. KŘÍŽO
Bude uvedena též na Melbcurnské universitě $> divadelním sále Baragovv dvorany, 19 a’Beckett St.,
3 x týdně v moderním
VÁ CESTA ke kapličce i
a universitě La Trobe.
£ Kew. Na pořadu je zpráva odstupujícího výboru, vol
domě v Tooraku hledá
Pražského Jezulátka.
Telefon Actors Theatre: 429-1630.
1 ba předsedy a členů výboru a volné návrhy a de
me: Výtečné mzdy a'
bata. Hosté vítáni.
Výbor ČOD
podmínky. Volejte lask.
M ILK BAR prodáme.
(Melbourne) 20-6064
Též noviny. Může vést
Polské organizace v Melbourne spolu
žena. Podrobnosti: tel.
s Výborem porobených národů ve Viktorii
(Melbourne) 48-5569.
svolávají-na.sobotu 13. března 1976 na 7. hod. več.
SEZN ÁM EN Í
V E Ř E J N É SHROMÁŽDĚNÍ
Mé manželství bohužel
ztroskotalo - zůstala
do •sálu radnice v Melbourne-City (Swanston St.)
Zašleme:
jsem sama s 131etou
na protest proti ohlášené změně polské ústavy.
dcerkou. Jsem zaměst
1. NOVÝ SEZNAM
Nová ústava omezuje dále svobodu jednotlivce a
naná a nemám velké
knih - ohromující
uzákoňuje ještě’ větší závislost země na Sovětském
výběr !
možnosti seznámení s
svazu. Je nebezpečí, že dojde k změnám ústavy i
2. R O ZH LED Y ,
krajanem, s nímž by
jiných východoevropských států.
literární časopis
chom si rozuměli. Mi
Doufáme, že se protestního shromáždění zúčastní
(24 stran), jednotí,
luji výlety do přírody,
též co největší počet místních Čechů a Slováků.
čísla $ 2.-, roční
čtu ráda knihy, ' jsem
předplatné S 9.veselé povahy a spole
3. SEZNAMOVÁNÍ
čenská, i když dávám
POM OZTE G U A T EM A LE !
partnerů. Pište si j
přednost rodinnému ži
Tato malá a chudá středoamerická země .byla po
o
informace.
I
votu - trávím hodně ča
stižena opravdu těžce velkým zemětřesením, mnoho
Nová
adresa:
su s dcerkou. Je mi 33
tisíc lidí zahynulo a mnoho tisíc lidí potřebuje na
C EN TR U M ,
roků, mám středoškol
léhavou pomoc. Nezapomínejme, že i my jsme kdysi
Box 3458 STAČ..
ské vzdělání, jsem zce
v uprchlických táborech potřebovali cizí pomoc.
Hamilton, Ont.,
la bez zavazků a byd
CANADA.
Odborová ústředna Latinské Ameriky (Central La
lím v Sydney. Ráda
tinoameričana de Trabajadores) se obrací svým oběž
bych se seznámila s
níkem na všechny lidi dobré vůle a prosí o pomoc.
mužem tak do 40 let.
Mezinárodní šek pošlete laskavě na' adresu zvláštní
Zn. “ Podobné zájmy”
ho fondu ILACDE (Instituto Latinoamericano de Codo HD.
Zp r áv y osobní
operación y Desarrollo), Apartado 4453, Caracas 101.
Venezuela.
Krátký průvodní dopis můžete napsat anglicky.
Když
melbournšké
novi
V CH RISTCH U RCH NA
Konto pomocného fondu ILACDE je u Banco Caracas
ny
(Sunday
Press
22.
2.)
N. ZÉLANDĚ zemřel čs.
a jeho číslo je: Cuenta No. 1-314-9.
posrpnový uprchlík Robert uveřejnily .zprávu o výsled
Pomoc postiženým bude rozdělena pod mezinárod- .
ku
soutěže
dětí
o
nejlep
Mráz.
ší malovánku a gratulova ní kontrolou Odborové ústředny Latinské Ameriky.
S. Hofírek. Melbourne
ly k první ceně Milušce
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Křepčíkové
z
Glenroy,
« vznikly mezi námi dohady,
jaký podíl na úspěchu Mi
lušky, jakou inspiraci lze
přičíst otci, malíři Jardo
vi Křepčíkovi. Je to úInsurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 ! spěch a blahopřejeme Mi
lušce i tátóvi.
958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189 >
Teoretičtí sportovci
z Olympiku.

Veškerá PO JIŠTĚN f odborně provedou

R. C. Kugler & Associates i

Dne 13. února zemřel v Sydney po krátké nemocí
náš řádný člen br. ing. Karel Rejf ve věku 76 let.
Jako odborník a poradce. pracoval ve válečném
průmyslu za 2. světové války v letech 1940-41 na
Stř. východě, poté ve V. Británií a naposled v Indii.
V r. 1946 demobilizoval v hodnosti kapitána.
Pohřební obřady vykonal Dp. V. Ondráček a za
Sokol a Čs. obec legionářskou se s nim rozloučil
br. J. Novák.
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Karel

1

Janovský

Ještě zimní olympiáda
v Innsbrucku

. X II., zimní olympijské hry v Innsbrucku patří už minulosti, ale snad všechny světové sportovní ča
sopisy a sportovní rubriky deníků se budou k tomuto vrcholnému světovému podniku sportovců
zimních odvětví ještě delší dobu vracet. Až do poslední chvíle tvrdili rakouští pořadatelé, že innsbrucké zimní hry budou "jednoduchou olympiádou", a|e nebylo tomu tak. V nynějším atomovém věku, kdy
se do celého dění zapojí až příliš televize a kdy se na bojích sportovců podílejí svým materiálem vý
robci, nelze už ve skutečnosti mluvit o jednoduché olympiádě, ta se stává automaticky gigantickým
n n H n ik e m . Ji^ tě

tom u

tak

hude

i v

b u d o u c n o s ti, i

0 zimní olympiádu v Innsbrucku byl v celém světě
nesmírný zájem, vždyť přímé přenosy televize i do
celé řady zámořských zemí přiblížily televizním di
vákům všechny boje o medaile. Tak např. můj dlou
holetý přítel, technický vedoucí kanadské televize
Babyrád, který je slovenského původu, mi vyprávěl
o velkém zájmu v Kanadě, kam kanadská televize
přenášela 54 hodin olympijských bojů. Z toho více
než polovina byly přímé přenosy, především všech
večerních hokejových zápasů a krasobruslařských
volných jízd.
Na švé si přišli v Innsbrucku pokladníci. Už dáv
no než olympiáda začala byly vyprodány všechny
krasobruslařské podniky, během olympiády i něko
lik hokejových zápasů, nemluvě ani o střetnutí SSSR
— ČSR. Na to se prodávaly lístky na černém trhu
až za desetinásobek nominální ceny. Zatímco zpo
čátku olympijských her patřilo na sjezdovkách a slalomářských tratích prvenství rakouským turistům,
po té, co Němka Rosi Mittermaierová vyhrála sjezd,
rekrutovali se diváci především z NSR, odkud při
jížděli každodenně do tyrolské metropole nejen vlast
ními auty, autobusy, ale i pravidelnými zvláštními
vlaky.
Rakousko může být pyšno na celý průběh olympij
ských her. Všechno zde klapalo, všechno bylo té
měř perfektní, jen ta nálada mezi domácími diváky
po neúspěších jejich lyžařů, alpských disciplin nám
trochu vadila. Když však v závěrečný den slavili na
Bergiselu rakouští skokani úplný triumf, Rakušani na
předešlé neúspěchy zapomínali a všichni měli ra
dost, že alespoň Karl Schranz, Innáuer a další lyžař
ští skokani splnili jejich Očekávání..
1 po bezpečnostní stránce bylo vše skvěle připra
veno. Po špatných zkušenostech s Araby v olympij
ské vesnici v Mnichově, zalarmovala rakouská poli
cie všechny své síly přo Innsbruck (na 3.000 svých
příslušníků) a všude dělala kontroly, aby se zabrá
nilo nějakým atentátům. Sportovci byli dobře hlídáni
nejen přímo v Olympijské vesnici, ale i ve svých
privátních bytech v Seefeldu. (Když jsme s kolegou
vyhledali naši exulantku, nyní américkou reprezen
tantku Janu Hlavatou-Ledvinkovou, která bydlela v
soukromí, seděl'jen pár kroků od nás starší pán a
Jana nám hned prozradila: “ Ten mne tu hlídá a ne
spustí mne z očí!” )
Zatímco tedy s organizací X II. zimních olympij
ských her v Innsbrucku museli být všichni spokojeni,
stěžují si olympionici mnoha států na ne zcela dob
rou lékařskou službu v Olympijské vesnici. Pravda,
několik sportovců východoevropských komunistických
zemí si zde mohlo zdarma a b e z . čekání dát do po
řádku chrup, ale stížnosti jsou na nedostatečnou lé
kařskou službu při likvidování chřipky, která zachvá
tila ubikace sportovců a nebyla k zastavení, Lékaři
totiž kvůli dopingovému přestupku až příliš úzkostli
vě léčili olympioniky a tak to tam někdy vypadalo
jako ve skutečném lazaretu.
A i když jistě chřipková epidemie, která prý byla
přinesena do Innsbrucku z Japonska, měla neblahý
vliv na výkony sportovců, celková úroveň olympij
ských zápolení o 37 zlatých medailí byla dobrá. Ko
nečné výsledky v několika disciplinách však jasně
potvrdily, že zde nemusí zvítězit nejlepší, ale šťast
nější, a že mnozí z favoritů nezvládnou svou roli
nervově.
Kdo však ovládal jednotlivé soutěže ?
V závodech lyžařů klasických disciplin ztratili Skan
dinávci hodně na své slávě, přestože Nor Ivar For
mo vyhrál maratón na 50 km a zachoval skandináv
skou doménu, datující se od první zimní olympiády
v r. 1924 ve francouzském Chamonix. Pozice švéd
ských, norských a finských běžců převzali však so
větští reprezentanti, kteří vytěžili téměř maximum

k d v h v s e o lv .m n iád a k o n a la na A l i a š r e n ěh o n a l l r á l u

— -Skoky na olympijských hrách probíhaly ve zna
mení souboje východní Německo — Rakousko'. Na
malém můstku s kritickým bodem 70 m dominovali
východoněmečtí reprezentanti, na Bergiselu Rakušané.
Každé olympijské hry mají svou osobnost, spor
tovce, který vyniká nad ostatní. A tou, myslím, je
tentokrát západoněmecká reprezentantka Rosi Mit
termaierová z R e iť im Winkl, která se stala olym
pijskou přebornicí ve sjezdu a ve speciálním slalomu,
zatímco v obřím slalomu se musela sklonit před
uměním kanadské soupeřky Cathy Kreinerové a spo
kojit se “ pouze” s . medailí stříbrnou.
Franz Klammer
zvítězil v olympijském sjezdu,
avšak byl jediným, kdo -zachránil čest rakouských
lyžařů alpských disciplin. Ostatní dvě discipliny vy
hráli zahraniční alpinici: obří slalom Švýcar Heini
Hemmi a speciální slalom Ital Piero Gros.
Ingls — vzdálený 5 km od středu Innsbrucku —
patřil v době olympijských her výhradně východo
německým sportovcům, kteří zde vyhráli podle oče
kávání sáňkařské soutěže, ale k velkému překvapení
expertů i dvousedadlové a čtyřsedadlové boby.
V krasobruslení jsme , na olympijských hrách v
Innsbrucku nespozorovali příliš mnoho nových prvků,
co však bylo přínosém, byly taneční páry, které byly
poprvé v historii olympiád zařazeny do programu.
V obou soutěžích dvojic — ve sportovních dvojicích
1 v tanečních párech — dominovali podle očekávání
mistři světa ze SSSR. V jednotlivcích -však se pro
sadili : Američanka Dorothy Hamilová a Angličan
John Curry.
• A konečně: rychlobruslení vadil ve většině disciplin
velmi špatný led a tak soutěže proběhly bez světo
vých rekordů. Zatímco v ženských 'soutěžích domi
novaly zde — až na sprint na 500 m (který vyhrála
Američanka Sheila Youngová) — sovětské rychlobruslařky, v soutěžích mistrů “ dlouhých nožů” pak
se staly soutěže norsko-holaridskou záležitostí.

: : Fotbalová liga :
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Na H M ELA v Mnichově
Ž EN Y ZACH RAŇO VALY Č ES T ČS. A T L E T IC E
Olympijská hala města Mnichova byla v předpo
slední únorový víkend dějištěm VII. halového mi
strovství Evropy lehkých atletů, které probíhalo ve
stínu senzačních výkonů v USA. Celá řada států vy
slala do bavorské metropole jen část svých nejlep
ších borců, aby ostatním nenarušila přípravu na
olýmpijské hry v Montrealu, Jak jinak se ani ne
dalo očekávat, absolutními vítězi se za slabé účasti Vý
chodního Německa stali reprezentanti SSSR, kteíí
získali 6 zlatých, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Čest čs. lehké atletiky zachraňovala zde 2 děvčata:
výškařka M. Karbanová obsadila (větším počtem
oprav) třetí místo (1,89 m) a dálkařka- Jarmila, Nygrýnová skočila 6,57 m, když byla poražená o 7 cm
pouze Ruskou Tatjanou Alfajevou.
Čs. lehcí atleti v Mnichově neoslnili. Z nich ještě
nejlépe obstál trojskokan Sasín, který skokem 16,36
m obsadil 6. místo. Koulař Janoušek byl sedmý (1898
m), Polák na 3.000 m pátý (9:03,2 min.) a Čeřovský
na 60 m přek. (7,97 vt.) čtvrtý.

FA N T A S T IC K É V Ý K O N Y V USA
Příznivci “ královny sportu” v Americe'slavili hody!
Nejatřaktivnějším borcem celého dění. byl 22ietý
americký student Dwight Stones, který je výkonem
2,30 m světovým rekordmanem ve .skoku vysokém
na Závodech “ pod širým nebem” a držitelem bron
zové olympijské medaile z Mnichova. Dwight Stones
v newyorském Madison Square Garden před 11.500
diváky skočil néjlepší světový výkon v hale 2,29 m,
aby 24 hodin po té v San Diegu posunul tento halový
světový rekord na 2,30 m.
Ve velké formě se v Madison Square Garden před:
stavil i jeho stejně starý krajan tyčkař Dan Ripley,
který zdolal laťku na 5,59 m, čímž zlepšil o 1 cm
přesně týden starý nejlepší světový halový výkon Po
láka Kozakiewicze.
.,
V Honolulu startovali ve stejnou dobu lehcí atleti
už na závodech pod širým nebem. A zde měl skvě
lou premiéru 2lletý Američan Terry Albritton. kte
rý zlepšil dosavadní oficiální světový rekord svého
-krajana AI Feurbacha ve vrhu koulí o 3 cm, když
dosáhl skvělých 21,85 m. — Nejlepším světovým koulařem je však stále ještě výkonem 22,86 m profesionál
Brian Oldfield z USA.

Hokejová liga
Přesně po 70 dnech přestávky byla odstartována
II. část nejvyšší čs. hokejové soutěže, ve které muž
stva, která skončila na prvních 6 místech, bojují o
titul mistra republiky, zatímco týmy z dolní poloviny
tabulky o záchranu. Vše nasvědčuje tomu. že o pře
borníku padne rozhodnutí mezi Kladnem a Pardubi
cemi, které se v tabulce vzdalují ostatním týmům.
Hokejisté těchto dvou mužstev hráli spolu v přede
hraném 24. kole a ačkoliv se zápas hrál na Kladně,
skončil vítězstvím “ perníkářů” 5 : 1, kteří se tak
.dostali nejen do čela tabulky, ale i do role favorita.
Tabulka po 23.'kole (první 2 týmy mají o zápas
více ):. 1. Tesla Pardubice 33 bodů. 2. Kladno 32 b.,
3. ZKL Brno 26 b., 4. Dukla Jihlava 25 b.. 5.- Sparta
Praha, 6. Škoda Plzeň (po 23 b.). — Béčko: 7. Slo
van Bratislava, '8. Košice (po 25 b.). 9. M. Č. Bu
dějovice 21 b., 10. Vítkovice 20 b., 11. Litvínov 16
b., 12. Ingstav Brno 13 bodů.

Vzhledem k tomu. že se čs. fotbalové národní muž
stvo probojovalo do čtvrtfinále mistrovství Evropy,
odstartovali prvoligoví fotbalisté v ČSR jarní polo
vinu soutěže o dobré dva týdny, dříve než léta pře
dešlá, a tak ještě za zimního počasí začaly nové
boje. A ačkoli v 1. jarním kole “ podzimní mistr” li
gy Slovan Bratislava nehrál (útkání s VSS Košice
bylo kvůli neregulérnímu terénu odloženo na pozděj
72NÁSOBNÝ H O K EJO V Ý R E P R E Z E N T A N T ČSR,
ší termín), je už po druhém jarním kole, tedy cel exulant Jiří Pokorný, který dosud trénoval v zápakově po 17. kole, znovu v čele ligové tabulky. Do doněmeckém Krefeidu, podepsal dvouletou trenérskou
konce měl skvělou jarní premiéru, ve které doma smlouvu v klubu německé “ Oberligv” EHC Essen.
deklasoval sestupem ohrožený Jablonec 6 : 0.
— Po 39. kole II. národní hokejové ligy skupiny A
16. kolo (1. kolo ja ra ): Inter Bratislava'— Teplice
je podle očekávání v čele TJ Gottwaldov, v čele slo
6 : 1, Spartak Trnava — Plzeň 2 : 0, Baník Ostrava
venské NHL Zvolen. Vše tedy nasvědčuje tomu, že TJ
— Lokomotiva Košice 3 : 2, Zbrojovka Brno — Žilina
Gottwaldov se navrátí zpět do 1. ligy.
2 : 0, Dukla Praha — Jablonec 2 : 2, Trenčín — Bohemians 1 : 0 a Slavia Praha — Třinec 2: 0.
17. kolo: Slovan Bratislava — Jablonec 6 : 0, Žili
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
na — Slavia Praha 1 : 0, Třinec — VSS Košice 1 : 0,
Bohemians — Inter, Bratislava 0 : 0, Teplice — Ba
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
ník Ostrava 0 : 0, Lokomotiva Košice — Trnava 5 : 2,
8 Moorhouse St.. Richmond. Vic. 3121.
Trenčín — Dukla Praha 0 : 1 a Plzeň — Zbrojovka
Telefon: 42-5980
Brno 0: 0.
ROČNÍ
PŘED
PLATNÉ:
V AUSTRÁLII $10.--,
Tabulka po 17. -kole: 1. Slovan Bratislava 20 bodů,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
skóre 35 : 14; 2. Slavia Praha 20 b., skóre 29 : 18; i
Can. $ 13.-, £stg. 7.-. DM 30.-. Rand 1L-, nebo
3. Dukla Praha, 4. Inter Bratislava (po 19 b .); 5.
VSS Košice 18 b.;,6. Zbrojovka Brno, 7. Trnava, 8.
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
Teplice. 9. Baník Ostrava, 10. Lokomotiva Košice,
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
l l í Škoda Plzeň (po 17 b.); 12. Bohemians, 1S. ž i
obratem.
lina, 14. Trenčín (po 16 b.); 15. Třinec, 16. Jablo
nec (po 12 bodech).

