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Mocenská politika a "liberalizace"

Kam spěje Československo ?
T o je otázka, kterou si dnes ve zvýšené míře kladou lidé na východě i na ku experimentů čs. " li
západě, a zdá se, že by ji nemohl spolehlivě zodpovědět ani A lexander D u b - berálů” .
M im ořádná
aktivita
čsk, ani nikdo jiný z'těch, kteří k probíhající "demokratizaci” dopom ohli
východoevropských dip
nebo se jí nebránili a kteří se snaží je jí vývoj usměrňovat.
<•
“ Z á p a d zaujímá vcelku (vyčkávací stanovisko. M luvčí amerického minister lomatů v posledních tý
stva zahraničí prohlásil otevřeně, že se domnívá, že by zásah Spojených dnech je proto pochopi
států v jakékoli form ě m ohl dalšímu průběhu změn v Československu jen telná.
Poměrně malou publi
uškodit. T eprve v těchto dnech se ozvaly na Z á p a d ě hlasy -r- neoficiální —
podle nichž by U S A už měly začít vážně jednat 6 hospodářské podpoře: citu měla návštěva pol
ské
stranické a vládní
Dubčekova režimu.
delegace v Budapešti v
Jako první přátelské skončila už tato jednání vu . čs. liberalizace na
polovině tohoto měsíce,
tamní už tak .dost ne
gesto by prý měly uvol rámcovou dohodou.
ačkoli její význam pro
studenty a pol
nit československý zlatý
Z a to
v
evropských klidné
poměr sil ve východním
poklad,-zabavený ,po vál komunistických.. státech skou inteligenci.
bloku může být značný.
Postoj
Sovětského
c e- Něm cům , • a to -bez vyvolávají zprávy z. P ra
Gom ulka a Cyrankiewicz
hodné
nejistoty, svazu je ovšem
nejzá se snažili přivést na svou
čekání na vyřešení prob hy
Krem l
nemá
lémů spojených s poža zmatku, úzkosti á 1 těž važnější.
stranu Kádára, který se
dovanými náhradami za ce potlačitelného zájmu. zřejmě takové obavy ze staví stále více do role
Platí to především o závanu m írn é. liberaliza
znárodněný majetek aprostředníka
ve sporů
severních sousedech. V ý  ce mezi vlastní obyvatel
merických občanů v Če
komunistických potentáchodní Něm ci se -zřejmě stvo, které je k ní zatím tů o to, jak změny v Če
skoslovensku.
Brzy' by
obávají dohody nového přece
jen
ještě dost skoslovensku
hodnotit.
p í k prý měia následovat
čš, režimu se Západním imunní, ale obává se Podle některých
zpráv
půjčka; resp.'úvěr na ná
Německem.
p r o . níž rozvratu celé , struktury došlo krátce ' potom k
kup moderního technic
mluví hospodářské mož nárazníkových
komuni tajné schůzce K ádára s
kého vybavení
pro čs.
nosti,. a
Poláci
mají stických
států, mocen Dubčekem.
průmysl, a to ve výši 300’
strach z nakažlivého vli ského osLabení v důsled- (Pokračování na str. 2)
až 400 miliónů dolarů.

Pro obyčejného člověka d ělají režim ani ne
tak nejvyšší politické orgány jako nejbližií w atava konkrétních činovniků. -Jsou to ti, na je 
jichž uvážení jsme byli po léta odkázáni O n i
rozhodují o našich žádostech a pak stížnostech,
a když se nám to nelíbilo, m ohli jsme si stěžo
vat na hlavním nádraží. Ministerstvo? V lá d a ,
president a parlament? T o všechno pro nás ne
muselo být.-----Posadili .se za onoho času na re
voluci a nabídli se, že ji budou.řídit. P ro většinu
z nich skončila, když vyřídili každý odlišný ná
zor tím, že p á r lidí dali zavřít, další ponížili a
ostatní dohučeli a unavili. Čas š e l . . . A oni si
obstarali dosažitelný majetek, a když už tak ně
co měli, pocítili lidské přání, aby zavládla jakási
jistota. Z a č a li schylovat své ucho k hlasům ho
vořícím o právu a zákonnosti, také o sociolo
gickém průzkumu a o vzdělání. Odedávna ne
kvalifikovaní začali kvalifikaci uznájvat — • přesně
tím tempem, jím ž stačili poskládat doktoráty a
inženýráty. A když se tak mírňounce spělo k re
form ám , tuxnáš: náhle jim zahrčel budík, který
nevědomky natáhli před 20 lety . . .
Ludvík Vaculík v Literárních listech,
2 5 .4 .1 9 6 8

AGÓNIE NA POKRAČOVÁNÍ
Před čtrnácti dny jsme si snad všichni prodělali
každý svou privátní agónii.

Začalo to zprávou o náhlé schůzce Uibriehta, Gomulky, Kádára a Živkova s ruskými vůdci v Kremlu.
Pokračovalo to zvěstí o omezení pohybu západních
diplomatů a novinářů v Polsku. A vyvrcholilo to “ pa
nikou” , vyvolanou zprávami o velkém přesunu so
větských armád na jih od Krakova.
V sobotu ráno jsme se probudili a do' očí nás uho
dil tučný novinový titulek: “Sovětské oddíly na čes
koslovenských hranicích.”
.Jedno se zdálo zapadat do druhého, přízrak ma
ďarské tragédie přestal 'být přízrakem a' začínal na
bývat konkrétnější obrysy. Hmatatelné události se
zdály popírat logiku toho, co nám .připadalo jako
■zdravé uvažování ,a co nám říkalo, že je: vojenský
zásah pro .Sověty politicky neúnosný.
Konkrétně nebylo do
O dlesk mezinárodní anarchie
Od té doby pravděpodobnost takového zákroku
znovu polevila, ale vynořila se nová fakta: 1. tlak' So
sud ujednáno nic, pou
větského svazu a věrných satelitů, je silnější, než jsme
ze soukromé -obchodní
se domnívali, 2. “loajální” členové Varšavského pak
společnosti projevily initu vypracovali plán vojenského útoku proti Česko
Každý, den s monotonní pravidelností volají na nás z mnoha stránek mnoha slovensku, a ť už jako skutečnou.alternativu nebo
ciativů a dohadují se o
možnostech
větších •in časopisů v mnohých jazycích tučné titulky o studentských nepokojích. Je jenom fingovanou hrozbu.
vestic v Československu. den den je to v Polsku, druhý v Německu, třetí ve Francii a čtvrtý, v In d o 
Všechno dohromady nás nutí k novému přezkou
V několika
případech nésii, někdy ve Spojených státech a jindy ve Španělsku, často na několika mání našeho dosavadního postoje k československým
událostem. Jinými slovy, celý problém je zpátky na
místech najednou. N ěk d y se studentské demonstra
operačním stole a znovu se “šťouráme” v jeho útro
ce změní v plnou revoltu, někdy jejich vlivem pa bách.
dají ivlády.
V zásadě nás konfrontují t ř i otázky: otázka oprav
Z londýnských pramenů přišly zprávy,1že jetoím
A ž donedávna jsem si se množí po celém světe dovosti nynější demokratizace, otázka .morálních a
x faktorů, kteTý pravděpodobně odradil Sovětský.
t m ad vojenské intervence v Československu, jsou myslel, že rozumím' stu s neobyčejnou prudkostí, intelektuálních kvalitTidí, ¡kteří j i provádějí, a otáz
ka., realistických možností, omezených tlakem “ v e l
československé branné síly. Podle těchto informací dentům, snad proto, že
jako jednu nedělitelnou kého bratra” , jak bylo demonstrováno před čtrnácti
je nyněia čs. armáda silnější než maďarská a výébodončmecká dohromady. Má 200,000 mužů, 3.200 jsem kdysi byl jedním z událost, jako všeobecný dny.
cbarakterizující
nejmodernějších tanků, 2.000 těžkých děl, množství nich. Ještě včera . . ., ří zjev,.
V prvním bodě jsme na pevné půdě. Demokracie
»míli raiťti protiletadlových raket a 600' letadel, vět- kal jsem si,’ jenomže ka dnešního mladého.člově bez opozičních stran není demokracie a zůstává pro
3m
typu MiG-17 a 19 a navíc 40.000 mužů polo- lendář udělal z včerejška
nás nepřijatelná.
ka. U rčitá . spojitost je
ntkaOtích organizací.
Druhý bod vypadá podobně, protože určitou konti
dvacet-let.
čím
dál
obtížnější.
Jak
to
Xaprcti tomu Sovětský svaz měl v strategických
nuitu zodpovědnosti politické strany nelze jen «tak
všechno
vysvětlit?
firirirli poblíž čs. hranic v kritické době jenom
N e n í to tak dlouho, co
odepsat, a každý jednotlivý člen nového vedeni je.
"bkM km uift x 4,000 tanků.
V komunistickém svě pravděpodobně nějak zodpovědný za tragédie; které
jsme psali v souvislosti.
PatAjlmjeme. že by vliv československé armády
s událostmi ■v -Polsku o tě trhají studenti rudé dnes odsuzuje.
byt tak značný, jak anglické jů-ameny naznačují.
Je to tedy až v třetím bodě, v otázce možného a
Zzjprré, přísunové spoje Sovětů nejsou tak dlou kombinací mladého elá prapory s žerdí, v demo
nemožného, kde se ocitáme h a tenkém ledě.
be, xby -SéBefr armády v Polsku a Východním Ně- nu,' idealismu, mozku a kratickém je vyvěšují rta
Duibčekovo vedení a jeho stoupenci mohou s. urči
a ň k a m mnliTj 'být během několika dnů posíleny; srdce. A samo o sobě, nejvyšší stožáry. V ko
tým oprávněním tvrdit, že jdou v demokxatických revilrxfcř, pnuta polských a východoněmeckých' vůd
c i nxw ídřxie toaos, že by byly k dispozici i jejich jako místní, izolovaná u- munistickém světě bojují formách tak daleko, jak jen situace dovoluje, aniž, by
m m šĚgS zatřetí, je nepravděpodobné, že by sovětští dálost, dávalo to smysl, za obnovení svobody, v přivolali sovětskou intervenci.
v id e i pñháédH psychologický efekt naší vojenské odpovídalo to bouřlivým demokratickém ničí řád, ■ Otázka je,.jak dalece jim můžeme věřit.
tewdlf tk -’jRüefeybvjense prostě, že by se ěeskosloven- zkušenostem
¡Říká-li.Dubček, že vůdčí pozice K S Č musí zůstat
vlastního který jim ji dává.
sfcx n —iifi, aC ux jakkoli početná a dobře vycviče
neotřesnou a že spojenectví s.SSSR je věčné, je to
mládí:
Student
myslí,
Ců vlastně chtějí?
n i, pnut i i TTi acTČfeáým jednotkám vůbec na odpor.
myšleno opravdově nebo jenom pro sovětské úši?
Kdyby ne «Bgfiekým zprávám dalo přesto věřit, student má odvahu a . člověk by řekl, že všu
A na dr.uhé straně. Jestliže jsme více méně privátně
daSn b y k d t p r f npazvdu absurdní. Armáda vy- mladý idealismus. A svo
ujišťování, že všechno je v pořádku a demokracie
de,
i
ve
volné
společno
b n d w s i x vyzbrojeni Sovětským svazem proti ne- boda myslet, jež je nesti, je dost důvodů k za rohem, můžeme tomu věřit bez podezření, že-so
pQteB. mm ňpwdě. který skutečně neexistoval, zavětská hrozba působí dvojím směrem a že svým způ
' nedovoluje
ebxxaSa by národ před největším přítelem, který zcizitelná,
protestům, k bo ji proti
sobem neslouží také k upevnění moci zreformované
— i podle dacšafch «starferenských vůdců — před- :mu přijmout zřízení, kte místním "posvátným krá KSČ?
stxvnje JcdEmu M s e p é é m m záruku existence samo- ré mu odnímá svobodu
vám” , proti zakořeněné
(Pokračování na straně 2)
atxia& o f ir t a iia n m ii
•jednat.
mu maloměšťáctví, které
Bode to ifariftx ještě A m bo trvat, než se s ji
A n o, samo o sobě dá
Published by F. Táňa,
kvete všude, prpti nemy
stotou dozvíme, co viasteé “zachránilo Českosloven. sko”. B yl fe Jiaeš Kádár. jak tvrdila jedna zpráva, valo to smysl.
slící stádnosti..
8. Moorhouse S t, Richmond, Vic., 3121
bylo to velem sovětské armády, jak tvrdila druhá
V širší souvislosti
Printers: '‘Unification” Pty. Ltd.
Jenomže takový zápas
o s iv a , byla to čs. armáda, jd i tvrdl tato. zpráva,
H
orší je, přijmeme-li se dá vést ve svobodné
497 Collins St., Melbourne, Vic.
anebo to byfa peBU eii neúnasnoet vojesukěbo zá
studentské r.evoltý, které
kroku, jak se domníváme m y*
(¡Pokračování na sir. 6)

Studentská revoluce

Co “ zachránilo” ČSSR ?
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Kam spěje Československo ?
1 (Pokračování

se str.

1)

. V té době již byl . A .
■ Dubček ujištěn Titovou
; Jugoslávií , o
morální
podpoře a ochotě k užší
hospodářské spolupráci.
, Stalo se tak veřejně g.
, .neobvykle
hlasité
při
.návštěvě jugoslávského
. , zahraničního
ministra
M arko Nikeziče v Praze,
; který p řijel na pozvání
, .ministra H ájk a. „P H dáme-li cestu člena presi
dia ,K S Jugoslávie Bakariče do Bukurešti a v
nejbližších dnech očeká1 vanou
Ceausescueovu
státní návštěvu v Běle
hradě, není divu, že při
chází na mysl možnost
vytvoření jakési obdoby
‘".dřívější "M a lé dohody” .
Vnitřní
poměry v Če
skoslovensku- Jugoslávií
a Rumunsku
isou sice
. značně odlišné,
ale ty
byly odlišné i před vál
kou,
kdy byla "M a lá
dohoda
jedním ze zá
kladních pilířů, na nichž

válkou hlavním protek
torem "M a lé dohody”
( V souvislosti se za
mýšlenou větší rolí Fran
cie ve východní Evropě
přišla jistě pro de G aullea nynější "kulturní re
voluce” v ulicích Paříže
a jiných francouzských
měst v době
nejméně
vhodné.)

jako její

vedoucí síly s porozumě

ním. V y já d řili přesvěd
čení, že K SČ , která má
tajné služby Polska. M a  podporu naprosté větši
ďarska, Bulharska a V ý  ny čs. lidu, dokáže své
chodního Německa, kte cíle s úspěchem sp ln it. .

vání vzájemných práv a bude existovat i V aršav
ská smlouva . . . Praktic

plné jednotě zájmů . . .

jejího uSovětští přátelé přija kou součástí
li výklad o našem úsilí pevnění jsou naše spo
směřujícím k
dalšímu lečná vojenská cvičení v
rozvoji socialistické de jednotlivých
mokracie a k posílení zemích . . .”

členských
-svět-

Studentská revoluce

( Pokračování se str. 1) rou, demonstrací, která
společnosti v mnoha .ro zná meze, ne pálením,
zumných a přijatelných ničením,
chuligánskou
form ách: vtipem, sati- anarchií.

RTJCNt V Á Z Á N I KNIH
České
knihařství

MARIA BOOKBINDING
16 Brunnin:: St., ST. K IL D A , Vie.
Telefon 91-4164
Otevřeno denně od 3 cdo. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

Naše rovy
D I K T Á T

autority K S Č

(Pokračováni se strany 1)
Tady začíná agónie našeho «vědomí. N a jedné stra
ně nechceme umazat to jediné, co nám po dvaceti
letech zbylo — čisté ruce, na druhé nechceme udě
lat nic, co by upřímně míněné demokratizaci nějak
ublížilo.
Jde tedy především o otázku důvěry. Jména jako
Kolder, Kapek, Smrkovský nebo Svoboda v nás mno
ho důvěry nevzbuzují, áLe co ti ostatní?
Jsou to právě tyto myšlenky, které vnášejí do ce
lého našeho postoje element nejistoty a vzbuzují po
chybnosti, které zatím vypadají neodstranitelné.
Jenom budoucnost, další vývoj, růst nebo odumře
ní opozičních skupin, mohou je odstranit. Mohou po
tvrdit správnost našeho dosavadního záporného po
stoje, nebo jej mohou změnit v postoj ’kladný. Zatím
nemůžeme dělat víc, než čekat. Stará škepse, živená
trpkými zkušenostmi, nabádá k zdrženlivosti.
Agónie, která začala před čtrnáctí dny, neodešla se
sovětskou armádou, neskončila dočasným polevením
nebezpečí vojenského útoku. N a pokračování bude
se odehrávat ještě dlouhou dobu v nitrech všech těch
demokratických exulantů, kteří se namáhavě prodí
rají k poctivému a morálnímu vztahu k událostem

rá se má podle němec
Sovětští soudruzi vy
kých
pramenů.
konat jádřili i starosti, aby ne
koncem tohoto měsíce v bylo u nás zneužito de
Moskvě.
mokratizačního procesu
V raťm e se však k p iá
Nakonec je snad na proti socialismu. Je tře
nům Sovětského svazu. místě ocitovat si A . D u b - ba říci, že naše strana
Vojenský zákrok proti,
čeka, když mluvil o svém již mnohokrát po ledno
Československu
není
zdůraznila
jednání v M oskvě (R u  vém plénu
pravděpodobný. Rovněž
svůj zásadní nesouhlas
dé právo 7. 5.):
k úmluvě
o
umístění
s
protisocialistickými
"M o h u
naše občany
sovětských a polských
přestřelky a považuje za
ujistit,
že
jednání
probí
posádek
v
západních
neoddělitelnou
součást
doma.
Čechách těžko
dojde, halo v otevřeném a sousvé politiky
rozhodně
družském
ovzduší,
jak
ovšem
role sovětských
proti nitn vystupovat. .
vojenských poradců v to plyne z charakteru
Říkáme
otevřeně, že
ČSSR nebude asi zmen vzájemných vztahů na
šena, protože ti nejsou šich zemí a stran, založe dokud existuje Severo
dotud
tolik na očích
světové ných na plném respekto atlantický pakt,

veřejností.
Lze však očekávat, zvý
šený tlak jinými
p ro 
středky na Dubčekův re
žim, aby uvolnění nijak
neohrozilo českosloven
byla po dlouhou
dobu skou příslušnost ke ko
; stavěna bezpečnost všech
tří států.
O těchto možnostech
se mluvilo jistě i při de
Gaulleově okázalé náv
štěvě Rumunska. V ž d y ť
právě Francie byla před

munistickému
bloku.
M etody
tohoto
tlaku
mají být připraveny na
konferenci
odborníků

AGONIE NA POKRAČOVÁNÍ

A

P U D L I

Demokratizace ve společenských organizacích
není vždy snadnou záležitostí. Stále jsou skupi
ny, které si zacpaly, uši před obrodnými myšlen
kami lednového pléna Ú V K S Č a bez rozpaků
pokračují v navyklých diktátorských metodách
řízení. Jednou z nich je kynologické oddělení
I I Čs. chovatelů'drobného zvířectjva. P řed ně
kolika týdny se konalá výroční schůze jednoho
z největších klubů — klubu chovatelů pudlů.
V edení kynologického oddělení I I rozhodlo, že
bez ohledu na stanovy vnutí členstvu výbor po
dle svých představ a ,zájmů. Řádně zvolené v o 
lební komisi předložilo sjvůj návrh kandidátky.
Přitom vedení dodalo vyhrůžku, že když tuto
kandidátku volební komise odmítne, navrhnou,
áby předsednictvo Ú V Svazu zastavilo činnost
klubu. Plénum výroční schůze spolu s volební
komisí kandidátku odmítlo, protože nevěřili, že
by podobné vyhrůžky mohly být dnes uskuteč
něny. Pak se stalo něco, co těžko možno pocho
pit. N a návrh,kynologické komise I I předsed
nictvo Ú V zastavilo činnost klubu na 10 mě
síců . . .
Ing. O . O ulehla, Zem ědělské noviny,
27. dubna 1968

Dochází k podivné si
tuaci, kdy se z bojovníků
proti stádnosti stává ne
myslící, pitomé stádo.

O dlesk mezinárodní
anarchie?
J e studentská anarchie
jenom odleskem nacio
nalistické anarchie světa,
která nabývá prudkosti

vodopádu a ničí posled
ní zbyky mezinárodního
V Něm ecku a ve Francii pořádku, o nějž se lid
stvo po válce pokoušelo?
Z d á se nám, že součas
J e výsledkem menší
né studentské řádění v
Německu a Francii <*e cího se světa, ¡který nám
např., vymyká vší soud odpírá úlevu samoty, z
něhož zmizely opuštěné
nosti.
ostrovy?
V Německu začalo p o 
Je výsledkem mravní
střelením
studentského
zbabělosti,
která žene li
trockistického vůdce po
mateným obdivovatelem di k chemickým "vym o
Hitlerovy éry a zvrhlo se ženostem” , jež je "osvo
v nebezpečný útok proti bozují” z trapné každo
systému, který je — přes denní existence do světa
nevyhnutelné nedostatky halucinací?
—

nebe

ve srovnání

vším., co dosud
zažili.

s

Ozvěny

Z DOMOVA
— ČTK oznámila, že pohyb ruských armád k čs.
hranicím, byl jenom částí manévrů Varšavského
paktu a že o nich byla čs. vláda předem informo
vána.
— Jugoslávský ministr zahraničí Nikezič řekl při
■návštěvě Prahy, že je mezi maďarskými a českoslo
venskými událostmi velký rozdíl. Maďarské v roce
1956 nebyly kontrolovány komunistickou stranou,
kdežto dnešní čs. události jsou.
— Sovětský ministerský předseda Kosygin a covětská vojenská delegace, vedená ministrem národní
obrany maršálem Grěčkem, navštívili Českosloven
sko.
— Čs. studenti uspořádali během Kosyginovy návště
vy protisovětskou demonstraci.
— Podle veřejného průzkumu pražského rozhlasu
se prý domnívá 60% Čechoslováků, že je dnes v
ČSSR dost svobody, 15% říká, že jí není dost a
15% tvrdí, že je j í příliš mnoho.
— Alexander Dubček a ministerský předseda Čer
ník odjeli do Karlových Varů k dalším rozhovorům
s Kosyginem,- který se tam oficielně léčí.
— Ladislavu MňaSkovi bylo už vráceno českosloven
ské státní občanství. Podle jedné zprávy už Mňačko Československo na krátkou dobu navštívil.

Z CIZINY
— Australská obchodní delegace navštívila Prahu,
kde jednala hlavně o dodávkách železné rudy. Do
sud odfoírala ČSSR železnou rudu téměř výhradně
ze Sovětského svazu.
— Jedna z velkých amerických firem se zúčastni
stavby chemického kombinátu na Slovensku. Na této
stavbě se mají podílet též dvě japonské firmy.
— Podle zpráv západního tisku se Grečkova Vojen
ská delegace snažila přemluvit pražské komunisty
' k přijeti asi 11.000 mužů sovětské a polské armády
na československé území. Jejich posádky by měly
být .podél čs. západních hranic.
— Korespondenti z Washingtonu se zmiňují o. tom,
že americká vláda uvažuje o půjčce Československu.*v

Nedostatek hodnot

ČESKEKNIHY

Něm ci
Čím více se obíráme
složitostí lidských exi

V e Francii přijala de
stencí, tím více se nám
Gaulleová vláda všechny
vnucuje názor, že součas
studentské
požadavky,
ná
"studentská krize” ,
slíbila všechny nutné re
která je krizí světovou,
form y a přece ničivá stu
vzniká především nedo
dentská revolta pokraču
statkem mravních h od
je a spojila se s revoltou
not. Staré byly zničeny
dělnickou, která ohrožu
rukou společnou a ne
je samotnou existenci re
rozdílnou sterilitou orga
publiky.
nizovaného
náboženství
V Americe měli stu zevnitř a mocným úto
dentskou paláíovou re kem křivých
ideologií
voluci na universitě v zvenku. A zatím co staré
N e w Y orku, protože jim hodnoty byly zničeny,
nechtěli postavit v parku nové nebyly vytvořeny.
tělocvičnu.
Ocitli jsme se v morál

-kw-
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Knihy můžete též objednat prostřednictvím
Hlasu doraova

Telefon 42-5980

“M ILOSTNÁ MÁMENÍ ” V MELBOURNE

Tetauerova nenáročná kónverzačka z třicátých let
znovu ožila na scéně Českého ochotnického divadla
v Melboume v dobré režii Rosenfeldově a pečlivé
výpravě Skružného. Dámské role byly vesměs _ ve
zkušených rukách (H. Rosenfeldová, J. Tůmová a
S. Hellerová). Z pánských roli (B. Tomeček, Š. Bravenec a E. Svoboda) se zvláště uplatnil Tomeček v ý 
borným zvládnutím obsáhlé role, i když jeho g e s t i
kulace byla poněkud stereotypní. Návštěva obou
Co vlastně tyto "v ý  ním a duchovním vzdu představení byla dobrá a obecenstvo přijalo všechny
DRVO
choprázdnu.
-kw- výkony s uspokojením.
květy národů” chtějí?

27. 5. 1968
HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE
gM O off jpuak= Titáav DaaaC X Jj eaást , J. Piojhar,
dfe V_ S te č * a J. Uher
j — a aspafi Sány shzanífioâa» sj ncs'j čs parlameiv
ttn,/.jR. 1aštevíaa, K - Mejsák a ěež. O. šimůnet se
ákÉHi' do- parlamentního
aj bapa pro pián a roapoèWL Nejhezčí však je, že
¿&.lzE3skf byl zvolen člea— výboru — kulturní-

a pevnému ; přátelství se
Sovětským svazem”.
— N a slavnosti- ve Vald
štejnském paláci bylo vy
znamenáno 12 čs. výtvar
ných umělců a architektů.
Otakar Nový, architekt,
dostal Řád práče, malířka
Julie Winttová-Mezeróvá
vyznamenání za vynikají
cí práci a ostatní se stali
zasloužilými umělci.
— Zvláštní komise .filoso
fické fakulty University
Karlovy v Praze dosud
rehabilitovala tyto profe
sory: J. B. Čapka, dr. V.
Černého, J. Dvořáka, J.
Krále, J. Krejčího, O. Vočadlu, dr. Ji Patočku, dr.
L. Černého a dr. G. Segerta. V dalších rehabili
tacích se pokračuje.
— Dne 27. dubna se ko
nal v, Brně “Moravsko
slezský sjezd K 321”, je
hož se zúčastnilo {třes
3.000 bývalých Vězňů ko
munistického režimu..
— Předseda Ústřední rady
Čs. pionýra O. Kryštofek
a předseda Junáka dr. R.
Plajner podepsali 27. dub
na v Praze dohodu o spo
lupráci obou hnutí.

také Mane Zápotocká a
matiía A . . Dubčeká P.
Duběeková. Arch. J. Svo
boda se stal národním uměicem.
— Předsedou Slovenské
národní fronty byl zvolen,
šéfredaktor Pravdy, po
slanec Oldřich Klokoč.
— Novým velvyslancem
v SSSR byl . jmenován
Vladimír Koucký, který
vystřídal Oldřicha Pav
lovského.
— Okresní soud v Koši
cích vynesl rozsudek nad
pracovníky bývalého Pe
dagogického.
unsti-tutu,
kteří vydávali vysoko
školské diplomy bez řád
ného absolvování studia.
Bývalý zástupce ředitele
Ladislav Lupták
dostal
18 měsíců,
pokladní E.
Štrfoavá 8 měsíců podmí
nečně, další 4 dostali 4.8 měsíců vězení. Vědecká
rada Karlovy university
protestovala nedávno pro
ti tomu, že protekční děti
ze stranické hierarchie
dostávaly
vysokoškolské
diplomy a tituly na růz
ných ústavech bez před
běžného vzdělání a bez
skládání
předepsaných
zkoušek.
— Mezi příjemci májo
vých vyznamenání je řa
da rehabilitovaných osob.
Tak titul hrdina ČSSR
dostali in měmoriam Vlá
do Clementis a Josef
Frank,
Řád
republiky
další popravení: Ludvík
Frejka, Rudolf Margolius, André Simon, Bed
řich Geminder aj.

- 3-

Rozpory medzi
slovenskými spisovatelmi
V redakčnej radě týždenníka Z v á z u slovenských spisovatelův Kultúrneho
života ( K Ž ) sa v poslednom čase prcjavili rozdielne stanoviska k viacerým
domácím kultúrno-politickým i zahranično-politickým otázkám (list skupiny
spisovatelův I V . sjazdu ¡¡v Prahe, situácia na Strednom východe v súvislostí
s prípádom Ladislava M ň ačk u ). Vzniknuvšie rozpory sa převalili na povrch,
ked’ Rudé právo z 21. apríla 1968 oznámilo, že podl’a zprávy, ktorú dostala
Č T K od časopisu K ultúrny život, sa členstva v jeh o .redakčnej radě vzdali
básnici Ladislav Nójvomeský, M iroslav V á le k a Vojtech M ihálik.

, P o d lů Pravdy z 27.
— 18a tvrzení některých
apríla sa , vó vyhlášeni
Ss. ftsnmmstů, že nevěděli
«. Iffisyotoého “zásluhách”
troch . abdikujúcich bás
e odsouzení . Slánského
níkův o příčinách ieh reskupiny, reaguje dr. L.
zignácič hovoří najma
JBs&ost v článku “Vaše
toto:
wvtácmL,
soudruzi!”
v
Hráči z 20. 4. takto: “Ba-‘
"Skutočnou
příčinou
eHkúv referát na celostátje, p o d lů nášho názoru,
a i konferenci KSČ ve
predovšetkým
politické
toesii 16.— 18. 12. 1952, v
hodnotenie árabsko-izraněmž- vyzvědá zásluhy A.
üfovotného . při získávání
elskej vojenskej zrážky.
usvědčujících, materiálů o
Gielom hrubých útokóv,
činnosti
“spikleneckého
intríg á klebiet sú najma
centra” R. Slánského, vy
tí spisovátelia, ktorí nežel ve statisícových nákla
dech v denním tisku, a
chceli b y ť jednostranní
kromé toho V . nákladu
v 'hodnotení' ižraelsko20.000 kusů knižné (Celo
arabského konfliktu, aj
státní konference KSČ,
keď to na druhej stran e
Praha 1952). Až do dub
nového pléna 1968 se ni — Městská konference
neznamená, že sa bez vý
kdy A. Novotný veřejné KSČ v Praze odstranila
hrad stotožňujú so všetdosavadního
vedoucího
nedistancoval od pochvaly
kýtni aspektmi zahraničtehdejšího ministra ná tajemníka; stálinistu Mar
tina Vaculíka a jeho ná
rodní bezpečnosti..
stupcem zvolila doc. inž.
— Klub 231 ui má po
— Zápádaněmecký mon B. Šimka a to 465 hlasy
bočky v 29 okresech v
tér Guenther Klimek, kte proti 44. Konference se
Čechách a na Moravě.
rý pracoval na montáži velkou většinou rozhodla
Původně počítal asi se
strojního zařízeni v Pře
žádat svoláni mimořádné
40.090 členy, avšak počet
rovských chemických zá
ho sjezdu KSČ néjpozději
bude značně vyšší, pro
vodech, byl vyhoštěn z
do konce roku.
tože ministérstvo spra
ČSSR, protože “hrubými
vedlnosti sdělilo, že po r.
—
,
Ministerstvo
zahranič
vulgárními výrazy urážel
ních, věci sdělilo, že už — Další členové předsed 1948 bylo vyneseno 130
čs. občany”.
nictva ÚRO rezignovali a tisífc politických rozsud
— Dřívější pracovníci Ma nedodá do Nigérie letadla to V. Koukol a F. Klíma. ků.
FEI/HD
ani
jiný
vojenský
matetice
slovenské
poslali
riál.
předsednictvu SNR dopis,
y němž žádají, aby bylo — Sólistka opery Sloven
Matici slovenské vráceno ského národního divadla
místo, které jí ve sloven Mária Hubová-Kišoňová
ském národě, v jeho kul býla jmenována národní
tuře, patří, Mj. navrhují umělkyni, a, čtyři sloven
: O "odborné” kontrole poštovních zásilek čs.
podepsaní
(Novomeský, šti akademičtí malíři- do
bezpečnostními orgány je už leccos známo. T ý 
Marták,
Kusý, Rosen stali čestný titul zaslouži
ká se především dopisů a jiných zásilek d o či
baum, Booť, Rampák aj.), lý umělec: Štefan Bednář,
žmy a z ciziny a je prováděna způsoby stále
aby Matice slovenská do Jozef Bendik, Julius Ja
stala za úkol starat se <: koby a Mária Medveoká.
zdokonalovanými. Říkáme " j e prováděna’’, tj. li
kulturní ' život krajanů ’ ;— Vláda vydala prohlá
berálnější režim fv Československu neudělal zřej
zahraničí.
šení, v němž se mj. uvá
mě nic k jejím u zrušení nebo omrzení.
— Lidová demokracie z dí, že “v žádném případě
Čs. reportér Štefan H u ď a g y se pokusil d o p l
23. 4. přináší obšírný člá nepřipravuje měnovou re
nit dřívější zprávy o listovní cenzuře, o "re n t
nek dr. M. Trepla.“Jak se formu. ani žádné podobné
genu” v K, Varech aj. informacemi z první ru
dívat na dr. J. Šrámka” opatření, které by bylo
Bývalý předseda lidové útokem ha životní úroveň
ky a píše o tom v prážské Práci 11. května tr.:
strany je posuzován “v pracujících”.
Oznámila
"K arlovarský rentgen — přišlo nám povědět
plném kontextu nespor také, že příslušné orgány
několik pošťáků — byl a je jenom zrnko, jenom
ných zásluh i omylů”. Dr. . mají přikročit k nápravě
dílna proti fabrice, která na porušování listov
Trapl se též zmiňuje, že nezákonnosti a nečekat na
po ztroskotaném pokusu o vydání příslušného záko ního tajemství byla vybudována v budově pošty
útěk byl dr. Šrámek po na, avšak že “nelze uvažo
120 a 025 v Praze na G orkého náměstí. — V y zbytek svého života inter vat o rehabilitací tam,
budovalo ji ministerstvo vnitra, zrušena nebyla
nován v “ponurém klidu kde postižení jednotlivce
a pracuje vesele dál. Jde tedy o dopisy, u nichž
■klášterů” à že zemřel 2. bylo důsledkem revoluč
dubna 1956 na Bulovce ve ních změn, které vyplynu
zákon připouští cenzuru? Jenže tady nejsou
věku 85 let. Byl pohřben ly z historicky opodstat
stovky dopisů podle seznamů předkládány beze
25. dubna “bez účasti ve něného třídního charakte
jmenným lidem, ale plné vozíky dopisů denně.
řejnosti-” ve Velkém Týn ru zákonodárství sociali
. N ik o liv jenom trestanci, lidé ve vazbě, občané
ci u Olomouce.
stické revoluce”.
podezřelí ze spolupráce se zahraniční rozvédkou,
— tjV KSČ spolu s .praž — K ., letošnímu 1. máj i
ským i středočeským kraj dostály redakce Lidové
ale libovůle těch, to obsluhují rentgeny, injekč
ským výborem KSČ uspo- demokracie a Svobodého
ní stříkačky a jiná zářízeňí. K železným vratům
' řádaly v Divadle na Vi slova Řád práce. Při slav
vozíčky tlačí ženy, odtud putují k dalším, pak
nohradech oslavu na po nosti na Hradě dostali:
ještě dveře a co se děje dál, to úž nemůže a
čest Leninových naroze diplom a zlatou hvězdu
nesmí poštovní zaměstnance za jim a t. . . ”
nin. Byli přítomni Dufc- hrdiny socialistické práce
ček, Černík, Kriegel, Pil- M. Borti, a V. Křicka, Řá
"P řísli zá námi a prosili nás, abychom toto
, 1er, Švestka, Císař aj. By- dy Klementa Gottwalda
"krematorium” dopisů nebo "čm uchám u” , jak
- la provedena hra F. Pav dr.,G. Husák, dr. E. Goldnazývají onu řad u místností v 1. patře-poštovní
líčka “Nanebevzetí Šašky stueeker, J. Pavel a J.
budovy s věčně staženými černými roletami, na
Krista” a podle zprávy Smrkovský, mezi vyzna
KP “slavnostní večer vy menanými Řádem repub
vštívili a pak ubezpečili veřejnost, že všechno,
zněl jako manifestace věr- liky byla Marie. Švermoco se tam děje, není z vůle poštovních zaměst
i nosti leninským ideálům vá, Řády práce, dostály

domníevame, že živelný
záujem slovenského ná
roda — totiž realizovanie úplnej svoj bytnosti
a
zvrchovanosti tohto
národa — nás oprávňuje
akcentovat’ v tejto situácú právě myšlienkú-.federalizácie. Bez je j dosiahnutia, bez' dovršenia ná
rodně j revolúcie .nemóže
totiž existovať ozajstná
zmysle nevyjadřoval kul- demokracia, aspoň nie
túrno-politiaké hťadiská demokracia, slúžiaca závolených orgánov Z v á  ujmom slovenského ná
roda.”
zu.

nej politiky nasej vlády.
N azdávam e sa, že slovenškí
spisovatelia
ak
rozm ýšlůjú a cítia huma
nisticky, musia .sa stavať
kriticky k nacionálnemu
šovinizmu na oboch stra
nách. Kultúrny život to
dosial’ robil jednostran
né. H o c i je časopisem
Zkázu slovenských spi
sovatelův, v uvedenom

Spomínané kritéria sa
premietajú aj do hodnotenia vnútropolitickej situácie ČSSR. Sme pře
svědčení, že téza: najprv
děmpkratizácia,
potom
federalizácia, ktorá je teraz taká rozšířená a ktorej kulturně ozvěny mož
no nájsť v Kultúrnom ži
vote, je pomýlená a že
tieto dve otázky nemož
no od šeba od d elů vať,
ani
preferovat’
jednu
p ře d druhou, pričom sa

Medzitím zasádal pod l’a Kultúrneho života z
26. apríla 1968 dňa 23.
apríla výbor Z v ázu slo
venských
spisovatelův
( Z S S ) .. N a . zasadnutí
podal úvodom předseda
M iroslav V álek inform áciu o rokovaní a uzneseniach Ú V Z v á z u spiso
vatelův v Brně v dňoch
17. a 18. apríla, načo vý
bor Z S S přijal "přísluš
né opatrenia” . V diskusii
(Pokračování na str. 8)

Listovní tajemství
nanců.’’
"C h tě l jsem do továrny nahlédnout’’, pokra
čuje H u ď a g y , "ostatně bylo to přání mnoha lid í
a nejenom z Prahy, neboť do této budovy při
chází všechna pošta d o zahraničí i ze zahraničí
a třídí se zde pošta pro celou Prahu. M y sle l
jsem, že m ě tam zavedou ředitelé pošt, n eb o ť je
to jejich budova a děje se to na jejich úřadě.
M u seli se však, ač neradi, tvářit, že nic nevědí,,
nevědí a n i o takových vratech, ani o lidech, kte
ř í tam dopisy vozí. Šel jsem tedy zadním vcho
dem, _ukázal jsem průkaz (vrátnému se zhraní,
ten p ozval muže, který se na m é px&ní předsta
vil jak o N o v á k (k d o všechno múze toto jm éno
nosit!) a hrom ovým hlasem m ně řekl, co tady
chcL Řekl jsem, že chci m luvit s nikým od p o 
vědným za provoz v těchto místnostech a pří
padně se na ně podívat. T v á ř muže zpřísněla, ,
obočí se stáhlo, dveře se zavřely a já 20 minut
čekal n a příchod "odpovědného vedoucího” .
T a k jsem klepal znovu, přišel tentýž muž, čtyři •
další zůstali odvráceni obličeji někde vzadu, a
já jsem b y l normálně vystrčen za dveře. N ezn á
m í mužové se pak otočili zády, totéž udělal
ozbrojený vrátný a já nakonec také .. . N a tis
kovém oddělení ministerstva vnitra, kam jsem
nakonec s důvěrou zašel, mi řekli: "Soudruhu,
to nejde, to je náš objekt, tam tě nikdo nepu
stí
. Vlastně to byla velká drzost rušit důležité
pracovníky čs, bezpečnosti. V ž d y ť koresponden
ce s cizinou v poslední době silně vzrostla, takže
práce v prvním poschodí budovy na Gorkého
náměstí silně přibylo.
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D ubčekův režim začíná úřadovat

PŘÁTEL.

Č ÍS L A H D .

ČESKOSLOVENSKÝ
KALEIDOSKOP
M ANÉVRY ARMÁD STÁTŮ VARŠAVSKÉ
SMLOUVY V ČSSR BUDOU
Ministr národní obrany generáiporučík M. Dzúr
potvrdil, že se i o těchto problémech za pobytu mar
šála Jakubovského hovořilo. Československo však dří
ve sjednaný plán bojové i politické přípravy plní.
Rozsah cvičení, které má být letos opravdu na na
šem území, bu de... ještě upřesněn tak, jako se to
dělalo vždy. Navíc se jedná o cvičení štábní, nikoliv
tedý v takovém rozsahu, jako byla předloňská “Vlta
va”.
Rudé právo, 4. května 1968
PROCESY N E B Y LY NAHODILOSTÍ
Při rehabilitaci nejde jenom o odčinění napácha
ných křivd a zjednání nápravy — pokud je to vůbec
možné — >ale i o důslednou vědeckou analýzu příčin,
které nevyhnutelně k nezákonnostem vedly. Procesy
nebyly nahodilostí. Vyrůstaly ze samého modelu po
litického systému, byly logickým důsledkem určité
politické koncepce, která byla prosazena za určitých
vnitřních i vnějších podmínek. Výrazným rysem
těchto podmínek byl vznik nekontrolovatelné moci.
S rehabilitací osob je spojena i rehabHňace humani
stického obsahu socialismu. — Zneklidnění musí vy
volat ony ohlásy na posledním zasedání pléna ÚV
KSČ, které se znovu snaží — jako v minulosti — hle
dat a nalézt u obětí nezákonností nejrůznější nová.'
provinění, Za něž nebyly souzeny. Cožpak není v
právním smyslu zcela evidentní, že ve všech přípa
dech, kdy se ukázala všechna hlavní obvinění Jako
nezákonná a vykonstruovaná, došlo k justičním vraž
dám a nezákonnému věznění? Což je možné vázat
rehabilitaci nezákonně odsouzených i dokonce popra
vených na nové a nové hledání chyb a provinění?...
Rehabilitovaní: Z. Hejzlar, I. Kratochvíl, K. Lán
ský, L. Lis, K. Lukeš, E. Novák, J. Opat a V. Opato
vé v Práci, 8. dubna 1968.
POPRAVA VĚZŇŮ N A DVOŘE
Nechci se rozepisovat o policejních a soudních
praktikách, musím však promluvit o poměrech v hor
ské trestnici, tedy ústavu ministerstva spravedlnosti,
kde Za absolutní, vlády důstojníka vězeňské stráže
Safarčíka byli ještě za výkonu trestu političtí vězni
Vražděni pod patronací tohoto monarchy. Tuto práci
obstarával za něj v korekci v podzemí bloku C po
věstný zabiják dozorce Václav Brabec. V případech
-obzvláště hodných zřetele prováděl svůj “Sonderbehandlung”: zbil a zkopal vězně, až nebožák zůstal v
bezvědomí ležet na betonové podlaze kobky .. . Vy
vrcholením této hrůzy byla v r. 1950 teatrální po
prava dvou vězňů z Moku C, majora René Černého
a poslance Stanislava Broje, bývalého mluvčího ze
mědělců plzeňského kraje, kteří, ač vězni v samovaz
bě, kde si odpykávali svůj několikaletý trest, byli ob
žalováni a před celým forem pozvaných hostí z ji, ných věznic oběšeni za to, že prý hodlali osvobodit
■politické vězně. Jako třetí popravený y této tragédii
byl vězeňský doktor Petelík, který naletěl provoka
téru z řad vězňů. —- V hrůzovládě, která nastala po
těchto událostech, byla vymyšlena další záludnost,
Jak decimovat politické vězně na samotkách. Kdo nesedral nařízené množství peří (60 dkg denně), byl
dán na trestní oddělení, kde mimo omezení dávky
stravy na polovinu dočkal se i dalšího zpříjemnění po■bytu. Toto zařízení absolvoval i stařičký italský le
gionář generál Pelich ...
Literární listy, 11. 4. 1968
SLEZSKO SE HLÁSÍ O SVÁ HISTORICKÁ
PRÁ V A
V rezoluci přijaté na shromáždění slezských měst
a obcí v Háji pod Ostrou Hůrkou se mj. odsuzuje ne
vhodné strukturální uspořádání území a požaduje se,
; aby všechny problémy byly v souladu s akčním pro
gramem KSČ do budoucna řešeny podlé zájmů a potřeb všech obyvatel Slezska. Na základě výsledků své
ho jednání žádají zástupci měst a obcí země slezské,
aby při státoprávním uspořádání našeho států byla
respektována existence země slezské s jejím historic
kým centrem Opavou a aby s ní bylo v naší republice
znovu počítáno, aby urychlené byla sjednána nápra
va ve výuce historie Československa a aby nebylo
pokračováno v přehlížení Slezské země v učebních
osnovách. Žádají rovněž změnu v hospodářské Orien
taci z preference vnitrozemských a již nyní silných
I ekonomických center na okamžitou hospodářskou re
habilitaci slezských měst. Požadují též rehabilitaci v
kulturním životě vytvářením podmínek pro rozvoj
školství, navrácení hranic slezským okresům před
územní reorganizací v r. 1960, aby do vládní komise
pro Státoprávní řešení, jejímž předsedou je dr. G.
Husák, byli jmenováni představitelé přípravného vý
boru pro Slezsko se sídlem v Opavé.
Rudé právo, 4. května 1968
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Byl první máj, byl lásky čas
Československá socialistická republika stále ještě milovala Sotvětský svaz konferenci v Plzni (28.
a socialismus, ukázněné šiky vyrazily slavit v cechovním pořádku a pražští 4. 1968) a řekl docela
hippies nebyli jediní, kteří milovali A lexandra Dubčeka. Rudé právo z 2. květ otevřeně:na napsalo o pražském m ájovém průvodu: "B rz y však pochod pázne, lidé
spíše kráčejí, každý se chce co nejdéle zdržet u hlavní tribuny,- pozdravit pre
sidenta republiky, soudruha A . D ubčeka a i další naše představitele. Přes!
pět hodin procházeli obyvatelé P rahy ulicemi města. D obrovolně, z vlastni
vůle a přesvědčení, ve jm énu věrnosti vlasti a socialismu” . Alexander D u b ček proslovil "stručný a výstižný*’ projev, ve kterém zvláště srdečně pozdra
vil "Sovětský svaz, odkud p ř e lo naše osvobození a odkud i v budoucnu m ů
žeme očekávat b ra trsk ou pom oc’’. Českoslovenští studenti Dubčekovu víru
příliš nesdíleli. Z a tři uěděle poté, kdy D ubček chválil bratrskou pomoc,
vyšly tisíce pražských atrtdentň d o ulic, kde ironicky protestovali proti náhlé
mu zdravotnímu zájezdu ministerského předsedy Kosygina, který se údajně
přijel léčit d o Karictvých V a rů . O pár hodin ho předstihl maršál Grečko,,
ministr národní obrany SSSR . T en Se však na nemoc nevymlouval.
Pražští studenti prote
stovali
mírumilovně,
když nesli repliku zá
kladního
kamene
ke
stavbě N áro d n íh o divad
la na zahájení oslav sto
letého trvání N D Staudardy a transpa
renty, které přitom nesli,
však neměly nic společ
ného s N árod n ím divad
lem- Typickou ukázkou
byl nápis: "P ozor, přá
telé naslouchají:”
Přes všechna zmobili
zovaná mávátka a jásátka
do
"spontánních
průvodů působí depre
sivně ocenění situace d o 
ma lidm i, kteří se dostali
tento měsíc d o svobodné
ciziny.
Myslíme, že jsou cel
kově pesimističtější než
my v celkovém hodnoce

převážně
retrospektivní nezákonným rozhodnu
tím a možnost soudně
charakter.
správní
V programovém pro přezkoumávat
demokratického socialis
hlášení vlády z 25. 4. rozhodnutí,
mu.”
1968, předneseném Čer -— N á v rh zákona o reha
Je ovšem taky pravda,
níkem v N árod n ím shro bilitaci občanů postiže
že v Literárních listech
máždění, je to řečeno na ných v procesech od ro mohl uveřejnit dr. P.
plno: Komunistická stra ku 1949 (nikoliv z roku Pithart tuto definici p o 
na Československa nepu 1948 a z dřívějších let). litické strany:
stí monopol moci z jruD ejm e si jenom je d 
"Politická strana je je 
kou.
noduchou otázku: neby
nom tehcly stranou, když
Co však navrhuje, je ly všechny tyto. vymože jde s vlastním progra
mrkev, pověšená na biči nosti' už zaručeny ústa mem a kandidátkou do
před kobylou, která po vou, a nebyly brutálně voleb . . . Jít do voleb
porušovány v době, kdy
táhne drožku:
však znamená obracet se
Komunistická strana Če
na každého občana jako
— Plný respekt nábo
skoslovenska byla "v e 
potenciálního voliče . .
ženského vyznání a pře
doucí sílou” ?
svědčení,
"M ožnost samostatné
N e n í to totéž, co dnes
volby z těchto alternativ
— N o v á -p rá v n í koncep prohlašuje
"liberální1’
zakládá podstatu plura
ce práva spolčovacího a Dubčekova vláda?
litní demokracie. Poli
shromažďovacího,
N e z d á se nám, že by tické strany navíc plní
— N á v rh nového tisko K lub angažovaných o b 
funkci kontroly m o č i. .”
vého zákona,
čanů, K lu b 231,. a řada
Poslední věta citátu je
— N á v rh na úpravu vy dalších "nově zangažo- osudná pro - jakoukoliv
dávání cestovních dokla vánýoh organizací’’ jako politickou stranu kromě
dů a ria úpravu předpisů; nápř. Sokol á Junák, ne K SČ.
N eboť
funkce
o vystěhovalectví,1 \
■ mluvě o stranách N á r o d  kontroly moci stále pří

ní situace. Většinou tvr
dí, že se zatím nestalo nic
podstatného, co b y zna
menalo pokrok, a že se — Rozbor trestního zá
zdá, že D ubčekův režim kona a trestního řádu,
se snaží zájem obyvatel
— Zaručení soudcovské
stva obrátit k věcem, kte
nezávislostí,
ré jsou nepodstatné.
Podivám e-li se pozor
něji na plány, které vlá
da "rozpracovává”, zji
stíme, že to, co by se me
lo týkat budoucnosti, zůstšfvá ve formě prokla
mací, zatímco navrhova
né opravy a zákony m ají

"Pluralita politických
stran bojujících o moc
tak, že by byla v sázce
sama podstata socialis
mu, odporuje potřebám
a zájmům lidu, otvírá ce
stu k možnému zvratu ke
kapitalismu a vytváří tu
díž nebezpečí násilného
střetnutí, vyvolává potřen
bu násilné obrany socia
lismu.
Vznik opoziční
strany s protisociaíistickým program em by zna
menal konec čs. experi
mentu vytvořit; model

— "Vyčlenění” náprav
ných zařízení a věznic z
resortu ministerstva vnit
ra, pokud se v nich vy
konává vyšetřovací vaz
ba,
— N á v rh zákona o ná
hradě škody způsobené

D ALŠÍ FORMY POSMRTNÝCH REHABILITACI

ní fronty, prožívaly de sluší Komunistické stra
mokratickou renezanci.
ně Československa, která
"Socialistická
tělesná se ji nevzdá bez boje.
výchova se nemůže, zříci
I kdyby chtěla risko
vymožeností
z
února
vat něco takového, ne
1948 . . . N á v ra t k předmůže. Bratrský Sovětskýúnorovým poměrům po
svaz by zakročil bratr
kládá ¿a krok zpět.”
skými prostředky.
Obávám e se, že totéž,
O d lednového zasedá
co platí tam, kde jd ě o ní
ústředního
výboru
skauting, kruby a kolo- K S Č bylo zřejmé, že
vadla, platí tím víc o úlo Dubčekovi "liberálové”
ze stínových stran. - M o  se shodli v tom, žé je
h ou získávat-'nové členy, třeba začít hospodařit
ale co jim tó'pomůže? '

"Liberální
Rodinám Rudolfa Slánského a. Otto Šlinga byla
v souvislosti s rehabilitací vracena vyznamenání. Sta K S Č , .Císař
lo se tak na návrh ŮV KSČ a rozhodnutím presidenta
republiky L. Svobody.

Senát krajského soudu v Banské Bystrici zprostil
29. dubna obžaloby všechny žijící i popravené členy
hlavní skupiny Viliama Žingora, obžalované v pade
sátých letech ze zločinů velezrady a vyzvědaěství.
Kromě V. Žingora jsou plně rehabilitováni i S. Bibza,
L. Nosák, J. Kubík, A. Pávlis, J. Hrušák, E. Bulubášová, J. Lichner. Při líčení vyšlo najevo, že obvi
nění celé skupiny bylo vykonstruováno Bezpečností.
V ’ pozadí tohoto politického případu stáli někteří
tehdejší čelní političtí představitelé na Slovensku.
Tento justiční omyl stál život Y. Žingora, jednoho
z předních předstávitelů slovenského partyzánského
hnutí, i dvou dalších občanů: S. Bibzy a L. Nosáka.
Z dalších 5 obžalovaných byli tehdy 2. odsouzeni k do
životí a ostatní 3 celkem k.54 rokům vězení, z nichž *í
podstatnou část odseděli.
Lidová demokracie, 30. dubna 1908

ekonomicky, a že lid si
tajemník” bude moci přečíst víc -v
mluvil na novinách.
-vm-

Froridim e veškeré práce optické
přeaně, rychle a za levné cany

573 Hampton St.
Hampton, Vic.
Telefon 98-5756.

M. CHRPA
Optical Service
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Ze sportovního života v ČSR

Reorganizace,
čistky i rehabilitace
Karel

Z L O B Í

Janovský

V Á S

O Č I ?

Bolí V á s hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO

T a k zvaná 'V ln a demokratizačního procesu” , která zasáhla celý československý život, proniká i do
sportu. Všichni ti, kdož byli v době "stalinské é r y ” odsunuti na vedlejší kolej ňebo si tehdy ne
troufali přijít se svými myšlenkami na veřejnost, snaží se — pokud k tomu m ají přístup — od
straňovat všechno, co nemá se sportem nic společného a co negativně zasahovalo do práce funk
cionářů. Všeobecně se volá po čistce v řadách vysokých placených funkcionářů, kteří byli v mi
nulosti jen poslušnými vykonavateli vůle režimu v e sportu, bez ohledu na to, zda to prospívalo čs.

Capitol H ouse, 113 Swanston St.
M E L B O U R N E , (vedle kina C apitol)

8. poschodí

1

Telefon 63 - 2231
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHÜ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutnvch DřÍDadech i telegraficky

tělovýchově.
V Praze byla ustavena komise, skládající se ze zástupců jednotlivých sportů, která po . několika
poradách připravila nátvrh zásad budoucího uspořádání celého sportu v ČSR. Snaží se doplnit před
sednictvo Ú V Č S T V o volené zástupce sportovních sekcí a pověřit je na přechodnou do bu řízením
sportovních odvětví. Přim louvá se za celou novou strukturu čs. sportu, za odstranění všech těch,
kteří na svěřené úkoly nestačili a nemají důjvěru členstva. A ti, ačkoliv už byli veřejně vyzváni, aby
odstoupili, se funkcí zuby nehty drží, nechce se jim z teplých místeček, z pohodlného života a o b 
časného cestování za státní peníze na velké mezinárodní sportovní podniky do zahraničí. V posled
ních dnech se např. naléhalo na odvolání soudruha J. Abraham a z funkce vedoucího kontrolních
oddělení Ú V , který prý neprojevil snahu a spolupráci s (volenými kontrolními orgány, naopak je
jich činnost přehlížel a ztěžoval. O zvaly se dokonce hlasy, aby odstoupil i z funkce předsedy V ý 
boru pro zahraniční Sokol, ve které udělal m noho zlého. Z d á se však, že i ve sportu naráží podobné
snahy na silný odpor stoupenců starého režimu soudruha Novotného, kterých je všude dostatek.
M nozí z těch, kteří na ku. Z řejm ě vyčkává, jak
soudruha J. Abraham a á to v Československu d o 
jemu
podobné
útočí, padne.
Reorganizace
chtějí tím jen zakrýt
svou vlastní "stalinskou”
a federalizační snahy
minulost nebo se jen
V celé republice se v
snaží dostat k veslu. N e 
současné době vedou dis
lze však upřít, že je v ce
kuze o novém uspořádá
lém tom obrodném hnutí
ní sportu, zda má být v
i mnoho lidí, kteří to
jeho čele ministr sportu
myslí s čs. sportem unebo volený předseda,
přímně.
jak budou vypadat j e d 
Privilegovanou
třídu notlivé sportovní sekce,
padesátých let napadli mluví
se
o
finanční
nedávno i v čs. rozhlase stránce, a snad největší
v souvislosti s Jardou problém vznikl federaliDrobným . Řekli doslova: začními požadavky S lo
"K d y ž D ro bn ý vyhrál v váků. Tém ěř ve všech
r. 1954 W im bledon, tak sportech se vytvářejí dva
jsme se to dověděli po samostatné svazy.
koutními cestami, např.
Největší potíže jsou
re Svobodné Evropy, ale zatím v kopané. Zástup
v našich novinách to ne
bylo. Paradoxy v čs.
sportovním tisku byly ta
kové, že jsme četli např:
" D o semifinále W im b le
donu se probojovali . . .”
a' pak byli uvedeni jen
tři semifinalisté, protože
čtvrtý byl Drobný. Tak
to u nás prostě vypada
lo !”
Mim ochodem :
před
stavitelé dnešního reži
mu by měli velký zájem
na tom, aby se D robný
vrátil. S jeho svolením
uveřejnili některé statě
jdho knihy "Šam pión v
exilu ’ (dokonce i Rudé
právo). D robn ý prý p ři
slíbil, že se přijede po
dívat do Prahy na mist
rovství světa v hokeji,
tj. v březnu příštího ro

státní fotbalové organi
zaci stejný počet hlasů.
T o vše povede i k nutné
reorganizaci fotbalových
soutěží. Je tedy jasné, že
problémů v tomto smě
ru bude ještě dostatek
a jejidh řešení nebude
lehké a nějakou dobu
potrvá.
Budou vězněni hokejisté

dově

demokratické

zří

zení. K tomu nedávno v
rozhovoru s redaktorem
čs. tisku podotkl J U D r .
V ladim ír Lindner, který
byl při procesu obh áj
cem ex o fío několika ho
kejistů:

JUBILEUM U K R A JIN SK É SVOBODNÉ
U N IV E R S ITY
Koncem dubna a počátkem května tr. se sešli pro
fesoři Ukrajinské svobodné university v Mnichově \
řadě zasedání, na nichž byli přítomní i .profesoři de-'
legatur z různých zemí. N a této universitě jsou pro
fesory také dva Češi a jeden Slovák.
Universita vzpomínala letos 50. výročí založení svo
bodné Ukrajiny. Toto výročí se slavilo v celém svo
bodném světě, zvláště ovšem v U S A a Kanadé. Při
zasedání velkého senátu university v Mnichově pro
mluvil o současných poměrech v Československu
univ. profesor dr. Josef Kratochvil, který ve svém
projevu též zdůraznil, že tato universita má v pečeti
"Universitas Ukrainensis Pragensis” a že Češi a Slo
váci zdraví srdečně universitu i jubileum svobodné
Ukrajiny. Vyzvedl přátelské vztahy Čechoslováků k
Ukrajincem v minulosti, které jistě budou pokračo
vat i v příštích dobách. V odpovědi řekl rektor uni
versity prof. dr. Wasyl Oreleckyj, že Ukrajinská svo
bodná universita si hlulboce váží Čechoslováků a že
bude vždy zvlášť vzpomínat na velké zásluhy presi
denta prof. dr. Tomáše Masaryka a tehdejší čs. vlády
o existenci svobodné ukrajinské vědy a řady ukrajin
ských institucí, zvláště ovšem Ukrajinské svobodná
university. Prof. Oreleckyj, který svůj projev před
nesl česky, zdůraznil Masarykovu diplomacii a pro
zíravost. Uvedl, že je mu známo, jak se Sověty sna
\žily před válkou různými diplomatickými zásahy víicekrát zlikvidovat tuto ukrajinskou universitu, avšak
j¡Tomáš Masaryk dovedl těmto postranním cestám
!■udělat přítrž a tak zachránit svobodnou universitu
Ukrajinců- Prof. Oreleckyj projevů přitom i obavu
ze vzrůstajícího diplomatického vlivu Moskvy na Zá
padní Německo a ptal se, zda se najde v Západním
Německa také osobnost, která by svým zásahem
mohla uchránit existenci svobodné university. V dal
ším projevu potvrdil prof. dr. Wolodymyr Kubijowyč, který patří také mezi profesory z doby existen
ce Ukrajinská svobodné university v Praze, že " v
Praze bylo pro Ukrajince a U FU krásně” .
V elký sa»át university se pák zabýval různými
problémy university a nakonec zvolil novým rekto
rem prof. dr. Wolodymyra Janiwa. Prof. dr. W. Ore
leckyj byl jednohlasně přijat jako prorektor.
Dr. J. K.

"Proces s hokejovými
reprezentanty byl nepo
chybně jedním z těch
četných záměrně insce
jmenováni mistry
novaných procesů z let
sportu?
1949— 1954. N elišil se
V prvních - májových také v ničem a ničím od
dnech pozvalo vedení ú- obdobných
politických
střední sekce čs. ledního procesů jak co do účelu
hokeje do Prahy bývalé (zastrašení), tak co do
čs. reprezentanty, mistry dosahu, co do sepisu ob
světa z r. 1949 (kteří by žaloby, co do průběhu
li o rok později proti hlavního přelíčení, co do
právně odsouzeni) a p r o  výše trestů i co do hru
jednávalo s nimi otázku bého a vědomého poru
ci slovenských klubů 1. jejich sportovní rehabi
šování zákona. Celá ob
čs. ligy žádají urychlené litace. Výsledkem jedná
žaloba byla uměle vy
vytvoření samostatných ní bylo, že funkcionáři
konstruována z rafinova
fotbalových svazů na fe- sekce připravují návrhy
ně sestavených protoko
derativním principu, tzn. na udělení čestných titu
lů Státní bezpečnosti!”
samostatný sivaz kopané lů mistrů sportu a za
Inž. B. M o d rý se vrá
pro Čechy a samostatný sloužilých mistrů spor
til z vězení s podlom e
pro Slovensko. Střešní tu. N a schůzku nepřišla
orgán, který by měl 3 zá jen paní E. M odrá, man ným zdravím a jeho ne
moc se neustále zhoršo
stupce z Čech a 3 ze S lo želka před téměř 5 lety
venska, by vedl oba tyto zesnulého nejslavnějšího vala, takže poslední mě
svazy. N ěkolik dní na to čs. hokejového brankáře síce svého života strávil
v nemocnici v Krči. N a
se za týmž účelem sešli Boži
M odrého,
která
zástupci klubů z Čech a zřejmě zatrpkla, protože jaře r. 1963 byl propu
M oravy, kteří vyslovili si je vědoma toho, že je  štěn domů jako nevylé
jednoznačný souhlas se jímu. muži už rehabilitace čitelně nemocný a v létě
zřízením
fotbalového nepomůže. Vytrpěl si ve pak zemřel.
O bžaloba a rozsudek
svazu jako celostátního vězení a při vyslýchání
řídícího orgánu, avšak — stejně jako všichni je
J edenáct hokej ových
žádají, aby se skládal ze ho kamarádi —
své. internacionálů, většina z
tří dílčích svazů (české Státní soud v Praze ho nich mistrů světa z roku
ho, moravského a slo po hlavním líčení ve 1949, a jeden jejich pří
venského) a každý aby dnedh 5.— 6. října 1950 tel, v té době nájemce
měl ve vrdhólné celo odsoudil k odnětí svobo restaurace " U
H erclí5. října
dy na 15 let, mimo jiné ků” , zasedlo
také proto, že prý podá 1950 po téměř sedmiměval zkreslené zprávy o síčním krvavém vyslý
sportu v SSSR americké chání na lavicích před
mu kapitánu Bowemu a senátem Státního soudu
postupně se spolčil — v Praze na Pankráci a
stejně jako ostatní obža byli obviněni z toho, že
lovaní — s jinými proti zamýšleli zůstat v cizině
státními činiteli v úmyslu a pracovat pro zrádnou
zničit nebo rozvrátit li

(Pokračováni na str. 8)

Velký výběr vin, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
c i. Jm u « A V ictoři» Sis., RJchmond, V it
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Alton», Yic. (314-6281)

v ít e , ž e
můžete letět, luxusním džetem
Z A U S T R Á L IE D O

V ID N É A

ZPÉT

ve skupinách (A ffin ity G roups) aspoň 15 osob
Z A Z V L Á Š Ť S N Í Ž E N É J Í Z D N É $ 821.40,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné

informace

ochotně sděl:

A LM A
TRftVEL SERVICE
330 Little Collins Street, M E L B O U R N E

TVJefrm: 63 4001 — 63 4002
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HLAS

DOMOVA

Reorganizace, čistky
i rehabilitace

27. 5. 1968
JEDNOTLTVÁ ČÍSLA “HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.

(Postačování se str. 5)

BRISBANE:
Golden Prague Delicatessen, 352 Brunswick Street,
řekl mi tehdy Fortitude Valley.

Prokurátor Bureš, kte ningera,
rý tvrdil v novinách, že něco, co dnes je jako
MELBOURNE:
chytl
hráčům při procesu po vtip: "Kdybych
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Fliamáhal, jak mohl, ale že na římse vrabce, tak ho ders St. (preti Commonwealth Bank), City
nebyl do procesu zasvě sním i s peřím’’. Tenkrát McGill's Nev.-sagency, 183 Elizabeth St., City (pro
cen, dostal promptní od to byla holá pravda, do ti G PO )
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, Si
pověď od Přemysla H a j dal G. Bubník, který Kilda
ného, který ho v Čs. ztratil za tři týdny ne
SYDNEY:
sportu usvědčuje, že dě dobrovolného "garnátu”
Porter & Cc., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
lal při procesu co mohl, u Lorety 30 kg ze své Sydney - City
aby souzeným hráčům váhy.
M A L A ’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydney-Hay ■
market.
Neúčast
hokejového přitížil.
Štvanice bouří
národního mužstva, je
Bubník v "domečku”
Většina odsouzených
hož členy už měla státní
SVATEBN Í HOSTINY, TA N E Č N Í Z A B A V Y .
Zatímco v Londýně čs. hokejistů prošla mno
bezpečnost v úmyslu zat
OBCHODNÍ KONVENCE, O S LA V Y VŠEHO
probíhalo světové mist ha vězeními, pracovními
DRUHU
knout, jen co se nevole
rovství, byli už v Praze tábory, kde hlad byl
provede nejlépe
mezi lidem utiší, byla
mučení ti, kteří měli svě denním hostem, kde byli
národu oficiálně odů
Dke
nejstrašnějšími
tový primát obhajovat- mučeni
vodněna verzí: Britové
První z nich přišel na metodami, všichni vsak
nedali hlasatelům víza,
řadu Gustav Bubník, vo — až na Božu Modrého
^-jt)orcli eóler
aby nepřátelské stanice
jín
prezenční
služby. — přežili žalářování a na
(ředitel Jaroslav Křepčík)
ze zahraničí mohly samy
Dne 14. března 1950 ho amnestii presidenta re
A L E X A N D R A GARDENS, MELBOURNE
vysílat přímé přenosy,
převáží z Bartoiomějské publiky se dostali 21.
List "Československý proto prý se všichni roz
T e le f o n 63-3923
ulice policejní auto se za ledna 1955 "na svobo
sport” si pozval počát hodli zkazit plány impe
K disposici tři sály různé velikosti
vázanýma očima na Ma du” . A le i pak byli hlí
Možno obstarat českou hudbu
kem května tr. do redak rialistů; do Londýna se
lostranské náměstí, do dáni, nikdo o né nestál,
ce jednoho z os. histori titul mistra světa obha
vyšetřovací místnosti vo každý se je bál přijmout
ků,' zabývajícího se prá jovat nepojede.,
jenské O BZ. Po několi do zaměstnání, aby se
vě tímto obdobím, Karla
Oba reportéři však ví ka výsleších s: pro něj sám nevystavil podezře
Plánujete cestu do zámoří
Kaplana,, který vylíčil si za měli, vše byla jen zá
přichází vysoký', hubený ní, že se spojil s nepřá
nebo máte v úmyslu pozvat
tuaci té ,doby takto:
minka. Fotokopie víž se muž, Pergl, který Bubní- teli lidově-demokratické«vé příbuzné na návštěvu’
" K základní změně v objevily hned nato ve
Obraťte se s důvěrou na
ka vítá slovy: "Já už s ho režimu- Bubník s Robezpečnostních
opatře- výkladní skříni anglické
tebou zatočím, ty kurvo ziňákem se octli v Brně
.'nich a v procesech nastá ho informačního středi
zrádcovská!” A
hned s příslibem, že obléknou
vá, na podzim 1949. Akce ska N a Příkopech, a pro
poté, kdy vejdou do pro dres místní Zbrojovky.
a procesy byly do té do tože to .bylo v rozporu s
slulého
hradčanského
V době, kdy v Němec
by V podstatě dělány- čs. tehdejší oficiální verzí,
27-29 Elizabeth S i, Melbourae, 3900
vojenského vězení, do ku probíhalo (v r. 1955)
.organy. Základem byl muselo pak z Prahy zmi
"domečku” , nakopl Per mistrovství světa, měloTelefon 92-2908
„převážpě zákrok. proti zet i to informační stře
gl Bubníka se slovy: na pražské Štvanici do
■nějaké skutečně trestní disko.
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
"Zlískám tě jako psa, jít k přátelskému utkání
zprostředkujeme bezplatně
cestu lodí
nebo
činnosti, i- když se na K d o hrál roli Jidáše?
odstřelím tě, jsi zrádce, Sparta Praha— Z brojov letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
prokázanou . skutkovou
Prokurátor dr. Vladi budeš vypovídat, jak bu ka Brno a v dresu hostů
Mluvíme česky
podstatu po zajištění na
mír Bureš z Havířova, du chtít! ’’
byli ohlášen: Roziňák a
pojovalo leccos dalšího,
Bubník k tomu nyní Bubník. Přátelská utká
který se při procesu s
často
konstruovaného.
hokejisty choval jako napsal: "P o výslechu na ní, jakých v té době bylo štění zákaz startu za klu — " u mne zastavila osmi
Koncem -r. 1949 však
stalinista nejhrubšího zr generálním štábu si mne habaděj, které normálně by I. a II. ligy, a tak se čka Tatra a z ní vystoupi
-přicházejí beriovští po
na, napsal nedávno v čs. Pergl zavedl do kancelá netáhly, ale v Praze se také stalo, že Gusta Bub li dva muži, posadili mě
radci a nastává Změna :
tisku: "Jsem dalek toho, ře. Pendrek, karabáč — stadión doslova prohý ník oblékl na sezónu dres dovnitř, zavázali mi oči
důkazy
nehrají
roli,
abych někoho podezíral a už to jelo . . . Když bal. Přišlo 8.000 diváků divizního
Prostějova, a vozili dvě hodiny kří
s"technologie”
zákroků
z něčeho, -nač nemám jsem tam ná stěně viděl a všichni byli zvědavi na Kobranov vyhrával zá žem krážem. Nakonec
■Bezpečnosti se opírá o
nej menší fakta, ale mys všechny ty páky, kleště mistry světa po 5 letech. pasy rodným Černoši- jsem stejně poznal, že
1vymyšlené
konstrukce
lím, že Bezpečnost měla a jiná mučidla jako ze
A le co to? Zapomněl cům, atd.
jsme přijeli na ST B .
'obvinění, a již vykon
svého člověka, svého in středověké katovny, tak na ně hlasatel, proč ne
Řekli mi — počkej, při
struované nebezpečí, že
O d m ítl pracovat pro
formátora přímo v řa jsem si říkal: tenhle sa vyjíždějí na led? Obe
jede
někdo z Prahy.’5
by někdo mohl zůstat
dách hokejistů nebo me dista má v ruce tvůj ži censtvo
dává
najevo
S
T
B
■venku, bylo trestné, pro
Večer konečné přišel
zi lidmi jim velmi blíz vot . . . Dokonale chápu, svou
nespokojenost.
tistátní, byl to úklad, o
Nejkratší trest dostal nějaký čloyěk s mým
kými. Není jinak možné, že tomu lidé mohli pod Skandováním: "K dyž ne
republiku.’.’
při pražském procesu bu soudním spisem. Ptal se,
aby na poslední chvíli lehnout. A že přiznávali přijde Gusta Bubník, udějovický hokejista An - zda chci hrát dál hokej
Fotokopie víz za
bylo všechno rázem od neuvěřitelné. — Z a kaž děláme z toho kurník!” ,
tónin Španinger, ale jak a jezdit za hranice, že to
výkladní skříní
haleno, třebaže nějaké dou vyhrůžkou následo všichni čekali na vysvět
on sám nedávno prohlá záleží všechno jen na
Onoho
11.
března debaty u Herclíků byly vala rána důtkami. Jako lení, proč? Bubník s Rosil reportéru pražského mně. Prostě chtěl, abych
1950 byli už čs. hokeji a nadávalo se tu na re psa mne opravdu zlískal ziňákem to v tu chvíli již
podepsai, že budu spolu
sté na ruzyňském letišti žim. .Někdo musel vše — a pak mně strčil na věděli. Pár minut před rozhlasu, 8 měsíců věze
pracovníkem S T B . O d 
ní,
to
byla
nekonečná
pár dnů do temnice. K zápasem došel telegram:
připraveni k odletu do chno prozradit!’’
mítl jsem, a tak mě nako
Londýna obhajovat svě
Kdo je ale ten někdo? snídani šálek černé bryn "nesmějí nastoupit’’ s doba, a někdy prý nevě
nec se slovy — budeš li
děl,
zda
ta
muka
přežije.
tové
prvenství.
kdvž Byla to krasobruslařka dy, chleba tak dvacet de podpisem předsedy ho
tovat — vyhodili na uli
N
a
sklonku
r.
1952
za
před nimi náhle stáli ne Lerchová nebo . . .? Na ka, všude mokro, hlad. kejové sekce. Fanoušci
ci . . .
čal
znovu
s
hokejem
a
známí muži v cele s ná to sí netroufají odpově Když jsem uviděl prvého zatím pokryli kluziště na
V přípravě jsem hrál
kamaráda Tondu Spa- Štvanici. vším možným, brzo se dostal do vynika
městkem předsedy Stát dět ani v čs. tisku.
jící formy. Dokonce ho dobře, ale nakonec to
co měli po ruce, většina
pozvali na soustředění skončilo přesně tak, jak
žádala vstupné zpět (ta
V e šk e rá P O J I Š T Ě N Í o d b o rn é p ro v e d o u
do Pardubic.
j§em očekával. V praž
ké je dostala) a zápas se
ském
hotelu Paříž přišel
"Den
před
odjezdem
'hrál před prázdným hle
ke
mne
smutný trenér a
na
mistrovství
světa
ve
dištěm.
Insurance Brokers
Tel. (Melb.) 95-2421
Švýcarsku se najednou” řekl: "Reprezentovat Če
Všichni
odsouzeni
ho
9 5 8 N e p e a n H ig h w a y , M O O R A B B I N . S . 20.
kejisté dostali po propu — jak říká -Španinger skoslovensko nemůžeš!”

emigraci a americké špió
ny, s nimiž prý už vešli
ve styk. Inž. Boža M od
rý (který, vůbec s muž
stvem ani neměl odjet na
mistrovství světa do Lon
dýna, jen se byl se svý
mi kamarády na letišti
rozloučit) dostal 15 let.
Augustin' Bubník ( nyní
trenér finského národní
ho, mužstva) 14 let, V la 
dimír Kóbranov 10 let,
Přemysl Hajný 1 rok,
Josef Jirka 6 let, Václav
RoZiňák 10 let, Stanislav
Konopásek 12 let, Jiří
Macelis 2 roky, Zlatko
Červený 3 roky, Antonín
Španinger 8 měsíců, Jo
sef Stock 8 měsíců a
M ojm ír Ujčřk 3 roky.
Beriovi agenti

ního úřadu p ro ' tělesnou
výchovu prof. V. Pokor
ným a úředpíkem mini
sterstva zahraničí D rti
nou, kteří prohlásili, že
nikdo nesmí nastoupit
do letadla, dokud nebu
de vyřízena otázka víz
reportérům Josefu Lauferolvi a Otakaru Pro
cházkovi.

ODRA
TRAVEL SERVICE

R. C. Kugler & Associates
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M ike H o a re : Žoldnéřem v K ongu (C o n g o M ercenary). Robert H ale, Londýn

Tažení 5. komanda
Čtenář; který se zakousne do pamětí bílého žoldnéře v srdci A friky, udělá
nejlépe, když začne číst o d konce. N a str. 289 najde stručné a přehledné dě
jiny "osvobozeného” K onga o d roku 1956 přes Patrice Lum um bu a boje
v Katanze až d o údobí, na které se soustřeďuje H oare. Tažení 5. komanda,
kterému H o a re velel, trvalo zhruba osmnáct měsíců od poloviny roku 1964
a skončilo, když byl ministerský předseda Tšom be odvolán presidentem K asavubem ze svého úřadu. Tažení 5. komanda b y lo omezeno na východní část
Konga. Středisko operací bylo ve Stanleyville, kde vládl Antonie Gizenga,
Lum um bův nástupce. G h an a a Guinea aktivně podporovaly Gizengův režim.
Sovětský, svaz začal dodávat zbraně a agitátory ve velkém. V nejvyšší nouzi
se rozhodl president Kasavubu povolat ze španělského exilu M o ise Tšom beho, který vždy zastával zdravý názor, že na agresi je nutno odpovědět agre
sí. A tak se dostal m ajor H o a re d o Provincie Orientale, s úkolem zrekrutovat 500 bílých žoldnéřů, kteří by zpevnili páteř couvající Konžské národní
árinády.
'

MOST MIRABEAU

nou sílu a pohyblivost.
Tato poslední podmínka
úspěchu

byla

obyčejně

nejobtížnější. Pokud ne
byly možností motorizo
van éh o transportu nebo
přepadů po vodních ce
stách, museli často žold
néři
jenom
bezmocně
přihlížet bezúčelným a
odpuzujícím
masakrům
obyvatelstva, které h od
lali dhránit.

M ike H o a re vysvětlu
je nesmyslnost a krutost
B ude dobře, když si hned ňa začátku ujasníme autorův .postoj: "N e o m lo u  těchto masakrů jako při
vám se za to, že jsem se stal žoldnéřem. N aop ak . Jsem h rdý na to, že jsem rozený rys po.valhy A fr i
velel 5. komandu. Jsem hrdý na to, že jsem bojoval po boku nejhouževna čana. Přirozeně se snaží
tější a nejstatečnější skupiny lidí, jakou jsem měl čest vést. Jsem -hrdý na to, omluvit výstřelky bílých
že se postavili, když všechno jiné selhalo . .
žoldnéřů reakcí bílého

Taktívá prohlášení je
nutno ovšem brát s pa
třičnou rezervou. Je v
tom k-us inzerátu pro pří
pad, že by byli žoldnéři
potřeba jinde. Je v tom
také kus profesionální
hrdosti, a k té bylo 5.
komando oprávněno.
M ike H o a re je ten po
slední, který by chtěl vy
dávat své žoldnéře za
idealisty, kteří boju jí za
ideál bílé A frik y nebo
- černé A frik y , Žold n éři
boju jí za plat, ale je otázka, jak dobře bojují.
H oarovo 5. komando
zachránilo politickou si
tuaci ye východním K on 

gu, kdy policejní patroly
Spojených národů se už
vzdaly naděje na úspěch.
Spojené národy byly,
jako obyčejně, vystaveny
příliš mnoha politickým
vlivům a náladám, než
aby mohly být účinnou
stabilizační silou.
Z d á se být neuvěřitel
né, že hrstka žoldnéřů:
mohla zastavit h oufy fa 
natiků,
prosáknutých
nejprimítívnějšími pově
rami. Pierre M ulele byl
profesionální
komuni
stický agitátor pekinského ražení.
Podle vzoru dervišů
18- a 19. století si vy

DOPIS DOM Ů
(O N Á VR ATU A NESMYSLNÉ VÁLCE)
M ilý příteli!
'
Děkuji T i za dlouňý a informativní dopis o udá
lostech, které i my zde sledujeme s velikým zájmem.
Nemusím snad zdůrazňovat, jak často jsem vzpomí
nal na Tefbe ,i celou naší partu, ale nepsal jsem po 
chopitelných důvodů. Tvůj dopis pomůže naší. upřím
né snaže vidět věci Vašima očima, ale nemá cenu za
pírat, že na nás těch dvacet let odloučení zanechalo
viditelné stopy a že jsme v těch dvaceti letech v li
vem jiného prostředí a jiného způsobu života cesto
vali — alespoň v určitých věcech — opačným smě
rem. Obávám se tedy, že, bohužel obsah dalších řád
ků, se nesetká ve všem s Tvým souhlasem. Jsme však
tepnve na začátku a tak snad k té shodě názorů jed 
nou, v nedaleké budoucnosti, dojdeme.
Tedy zaprvé (a zase bohužel) na návrat domů za
tím, nemohu vůbec pomýšlet. Dnešní stav v Česko
slovensku nepovažuji za trvalý. Venku číhá" nebez
pečí “velkého bratra” a doma budou chybět pevné
záruky trvalosti rostoucí svobody tak dlouho,- dokud
všechno záleží na libovůli jedné strany, ať už je v
tomto okamžiku jakkoliv benevolentní. Už z pudu
sebezáchovy se tedy zatím nemohu vrátit, ačkoliv,
věř mi, žiji jen pro okamžik, kdy to možné bude.
Nebyl bych ovšem zcela upřímný, kdybych tvrdil,
že toto je jediný důvod, proč zatím nepomýšlím na
návrat. Jsou- tu také siln é.důvody morální. Návrat
do .dnešního Československa by byl popřením všeho,
čemu věřím. Bezmála dvacet let píši proti každé for
mě totality, proti každému překrucování demokracie,
proti rasismu, proti každému kompromisu se zdiskre
ditovanými ideologiemi, jim iž byla postižena naše
generace. A najednou, bych se za nynějšího stavu
vrátil a musel — když nic jiného — mlčet dejme
tomu k dnešní nemravné zahraniční politice Česko- Slovenska, Myslím, že bych se pak na sebe nedoká
zal podívat do. zrcadla. Musíš si uvědomit, že už léta
ž iji v prostředí, které mi dovolovalo růst jako topol
přím o k nebi. A topol se nemůže přes noc změnit,
zkroutit a začít kličkovat jako horská kleč. Nejde
tedy o tó, jestli já budu nebo nebudu rehabilitován
' dnešním československým režimem, jde o tó, jestli já

myslil povést o nezranitelnosti bojovníků za ko
munistické Kongo. '"M ai
M ulele” se stalo bitev
ním heslem, za které za
platili nesčetní obyvate
lé K onga životem.
M ulelovi
bojovníci
měli jenom
spolknout
doušek kouzelné vody
před bitvou a vrhnout se
na
nepřítele
jakožto

muže na zbytečné krveprolévání, ale zdá se tu
a tam, že v řadách žold
néřů . se vyskytovaly úchylné typy víc, než je
autor ochoten připustit.
M ezi
dobrovolníky
pro K ongo se zřejmě
pravidelně
vyskytovali
nevyléčitelní poživači omamných jedů, bezna

dějní alkoholici, sadisté,
kteří přežili Třetí říši a
doky orientálních přísta
vů, rozumní blázni a ne
rozumní dobrodruzi. N e 
vím, jak se mohlo 5. ko
H oarovy oddíly spo mando zbavit těchto rek
léhaly především na mo rutů, když jeho řady sil
ment překvapení, paleb ně prořídly během víc

G U I L L A U M E

A P O L L I N A I R E

P o d mostem M irabeau se valí Seina
A lásky mé
M ám -li už vzpomínat ta jména
P o zlém vždy přišla radost vytoužená
P ř ijď noci hodino udeř nám
D n y prch ají já zůstáváni
Zůstanu v objetí stát jak jsme stáli
A p od sebou
Prou d věčných pohledů jak znaveně
se valí
P řijď noci hodino udeř nám
D n y prchají já zůstávám
I láska prchá jak ta (voda čilá
A c h prchá nám
A život pomaloučku zmírá
A naděje v něm dávno zdivočila
P řijď noci hodino udeř nám
D n y p rch ají já zůstávám
D n y týdny hasnou ztrácejí se jména
Jsou navždy pryč
Čas přešlý láska utracená
P o d mostem M irabeau se valí Seina
P ř ijď noci hodino udeř nám
D n y prchají já zůstávám

nezranitelní
válečníci.
M ulelova
" M a i’’,
což
znamená
prostě vodu,
byla silně říznuta marijuanou.

jak roční kampaně.

mohu v sobě s klidným svědomím, rehabilitovat ny
nější ;československý režiím. Já se ničeho nedopustil.
Oni se dopustili.
A nyní k tomu místu-, v Tvém dopise, kde jsi se
mě, chlapče, nepříjemně dotknul. Mám na mysli větu
o nutnosti “ určitého ideálu, prototypu státního zří
zení” , po níž následoval mírný antiamerický výbuch.
Nevěřím, že lidé musejí mít nutně takový “ prototyp” , alby pochopili pravé mínění demokracie, ale o
to teď nejde. Jde mi jednak o samotný antiamerikanismus, který považuji za chorobu na úrovni anti
semitismu, jednak o termín “nesmyslná válka” , kte
rý prozrazuje neinformovanost a strašně krátkou pa
měť.
Nemysli si, že jsem nějak nekriticky proa-merický.
Nijak mě nepřitahuje americký způsob života, kupo
divu, nikdy jsem ani neměl touhu tu zem navštívit.
Pokud mi paměť slouží, oba jsme si prodělali dětské
spalničky snobského kulturního aoti-a-merikanismu. Já
už to mám zaplaťpámbůh za sebou. Dnes už mě tak
nezajímá, jak žijí, jaké jsou jejich film y a jaká je
jejich.muzika. T o je jejich věc. Spíše mě zajímá, jak
se jako největší mocnost v dějinách chovali k světu.
A marně pátrám v historii po přiměřené mocnosti,
která toho tolik udělala p ro svět a která, za to. utržila
tolik nenávisti. Nemyslím, že je poctivé říci (jak jsem
to našel v Tvém dopise) “národ, kde se střílí presi
denti a státníci.” Žádné státní zřízení nemůže být
plně zodpovědné za činy několika fanatiků. Jde o
otázku, jěstli to či ono státní zřízení takové činy v y 
volává samotným svým charakterem. A to. se určitě
nedá říci o Spojených státech, a rozhodně bychom
to neměli říkat my, příslušníci národa, který právě
doznal tolik špíny v nedávné minulosti. Američani
ovšem mají, jako všichni lidé, mnoho chyb a největ
ší že všedi — přemíru naivního idealismu. Někdy
bych si přál, aby nám ho trochu přepustili.
Pokud se “ nesmyslné války” týče, podívej se na
m apu 'a uvidíš, jak důležitá je zeměpisná poloha.
Vzpomínám si na jednoho pána v Londýně, který s'e
nebyl ochoten pustit do zbytečné války pro “vzdá
lenou zem ve střední Evropě, o níž nic nevěděl” .
Jestli, vidíš Vietnam jako místní izolovaný kon
flikt, pak jsi ještě naivnější, než ten nejnaivmější
Američan. Co vypadá jako “nesmyslná válka” v
Evropě, nevypadá jako “nesmyslná válka” pro Laos,
Kambodžu, Burmu, Siam, Malajsii, Singapur, Indo

nésii, Indii a, dlouhodobě, 1 Austrálii.
I .tak prokomunistický provaizolezec j-ako šihanuk
řekl, že americký odchod z jihovýchodní Asie zname
ná. konec kamfoodžské samostatnosti. Marxistický mi
nisterský předseda Singapuru Lee se. je l do Spoje
ných států přesvědčit, “ jestli mají Američani vůli
vydržet světový tlak a zůstat v Asii” . Vezmi laoského ministerského předsedu Sůvana Foumu, který byl
ochoten bránit neutralitu své země ve-zbrani proti
útokům zprava i zleva. Víš, kolik severovietnamských
pluků operuje na území Laosu? Je to také vnitřní zá
ležitost Vietnamu? Víš o komunistických bojůvkách
v Burmě, o komunistických teroristech v severním
Siamu a v pohraničí .Malajsie?
Je dost možné, že se uměle zapomělo na Katyn
a na Vinici. Mám proto pro Tebe novinku: masové
hroby, nalezené po “ Tet ofenzívě” u města Hue. P ři
bližně tisíc lidí, včetně žen a dětí, s rukama sváza
nýma za zády. Někteří zastřeleni, někteří umučeni,
někteří pohřbeni zaživa. Naposled pamatuji něco ta
kového na červenočerných plakátech “ . . . budou za
střeleni s celou rodinou". Tenkrát šlo o Heidricha,
nyní jde o lidi, spolupracující se saigonskou vládou.
Považují také naši “duchovní a církevní hodno
stáři” , o nichž tolik píšeš, Vietnam za “nesmyslnou
válku” ? Jestliže ano, zeptej se jich, co si myslí, že
se v případě amerického odsunu stane tisícům kato
lických uprchlíků, kteří odešli po dělení země na Jih?
M ají na vybranou: ránu do týla nebo pohřbení za
živa. Za nynější situace se obávám, že několik málo
let ukáže správnost toho, co říkám, protože Am eri
čanům ,pod tlakem ze všech koutů světa a kopanci
tzv. spojenců docházejí nervy a začínají se množit
známky nového amerického izolacionismu.
Doufám, že jsem svůj pokus o výklad situace v ji
hovýchodní Asii nepřehnal a že přijmeš celý můj
dopis jako další přátelskou šarvátku, — jako byly ty,
zda je lepší Bican nebo Braine, jestli je možno vy 
slovit jméno Duke EHington jedním dechem s jm é
nem Leoš Janáček a mnoho jiných potyček, jim iž
jsme prošli v šťastnějších a hlavně mladších letech.
Modlím se také, abychom v této debatě mohli- po
kračovat, neboť státní ústav -meteorologický hlásí
černá mračna na československé hranici. Jsme v du
chu s Vámi a držíme Vám palce.
Tvůj
Kaďlk

podstatně
mezinárodní
Jinak bylo 5. koman složení. V elení měl konž
do složeno z Jihoafriča- ský generálmajor M ohunů.
Bylo
nejsnadnější tu, a je překvapující, jak
rekrutovat v Johannes- si H o a re a jeho žoldnéři
burgu, kde bylo přiroze dovedli získat jeho dů
né nejvíc zájemců.
věru.
Důstojnický sbor měl (Pokračování na str. 8 )
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DOMOVA

Vztahy čs.-sovětské a pravda
FERDINAND

PEROUTKA

Není žádné pochyby, že mezi Československem a sovětským Ruskem by měl být slušný, rozumný, po
cestný poměr. Kdyby nic jiného, Československo to potřebuje ve své zeměpisné pozici. Sovětské Rusko
to potřebuje z leckterých jiných důvodů. Ale této oboustranné potřebě stojí v cestě některé okolnosti
Měl by to být poměr dvou národů, ale, jak se musí zdát, Sověty trvají na tom, aby to byl poměr mezi
dvěma komunistickými stranami, Sovětskou a československou, a v němž aby všechno ostatní bylo absor
bováno. Tyto dvě strany sé dohodnou, a vše bude vyřešeno. Asi ani čs. komunistická strana sama neví,
jestliže zároveň hlásá demokratizaci, to jest, jestliže uznává, že v zemi jsou také jiné elementy než jen
komunistioká strana. Ale vyskytují se i různé obtíže, někdy velmi nepříjemné. Právě nyní otázka pravdy
še stává svízelným:problémem. Jak se ukazuje, pravda by mohla být na újmu přátelských sovětsko-československých vztahů. To by byla velmi trapná okolnost.

i Československo- nyní -svým originálním způsobem,
prokurátořý i novináři, ‘vyšetřuje některé události
minulé, které dosud byly zahaleny tajemstvím, ze
jména smrt Jana Masaryka v roce 1948 a-popravy
generálního sekretáře strany- Slánského, zahraniční
ho ministra blemen-tise a jiných komunistických vůd
ců v roce 1952. : .
:
l Ukázalo se na tomto druhém případu, že tajemství
nemusí být neproniknutelné, jestliže jsou dotázáni
praví lidé. Pánové Bacílek, a Kopřiva, kteří s tímto
případem měli mnoho co dělat, -sho-dině vypovídají,
že celá věc se udála pod neodolatelným tehdy vlivem
Sovětů, jejichž agenti prosytili zemi,- ministerstva a
úřady, vedli -vyšetřování, přiváželi z-Mostový argu
menty a falšované dokumenty a spolusepisovali roz
sudek. Jakmile však pravda takto se vyjevuje ve
svých velkých obrysech, vzniká jakási ’krize v čs¿ovětských vztazích, a čs. vůdcové jsou povoláváni
flo Moskvy tak chvatně, že vystupují na moskevském
letišti o půlnoci, čemuž se celý světový tisk podivoval.
Jestliže se do zájipu sovětských komunistů vmyslííne, -mají pravdu, jestliže, praví, že taková odhalová
n í jsou schopna vyvolat protisovětské -nálady v Čes
koslovensku, Lidé nepřijmou lhostejně odhalení, do
jakého poddanství země tehdy byla vnucena. Vskut
ku nebudou mít dobré pocity k tomu, kdo takové pod
danství, nutil .jejich .zemi. Avšak, jsou-li odhalení
pravdivá, co dělat? Tu paik buď pravda musí být za
mlčena, nebo Sověty budou uraženy.
Roku 1956 polský Gomulka lépe než- sovětští Ico-munisté . předvídal následky, .jež bude m lt slavná
.Ch-ruščovova řeč proti Stalinovi. Řekl, £e dovede chá
pat soudruhy, kteří' Chruáčo-vova odhalení nevítají,
poněvadž přivodí katastrofu pro reputaci komunistic
k é strany,- která zjev Stalinův- ve svém nejstředněj
ším středu .trpěla. Instinkt komunistického konzerva
tivce Gomu-lky fungoval správně. Vskutku . autorita
diktátorské a vedoucí, strany :od té doby už nebyla
'napravena, neboť lidé -zachovávají v paměti, že tato
strana' ták diktovala a tak vedla, že vylila na svět
zia stalinismu.
Toto je celkem ‘světu známo v hlavních liniích, ale
Sovětská /komunistická strana ise brání tomu, aby byly
prozrázeny detaily, (neboť ty teprve oživují celkový
pbřáz živým-, a přibližují je j představivosti. Teprve
.áétaiiy jsou schopny plasticky postavit před. oči. co
byla nic nevynechávající a nemilosrdná vláda stali
nismu v satelitních státech.
Pan .'Kopřiva, vyslýchán novináři, vysvětloval svou
’roli; ,v případu Slánského .a Clementise, tím, že tehdy
jen úplné podrobení se sovětské tajné policii bylo
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27. 5. 1968
K A Ž D Ý T O V ID Í J IN A K
Pražské Literární listy z 9. květná tr. otiskly dopis
profesora politických věd na státní universitě v Texa
su dr. Eduarda Táborského, bývalého tajemníka pre
sidenta Beneše, který v plném znění a bez komentáře
přetiskujeme:
“ Sledoval jsem s napětím a nadějí boj proti silám
dogmatismu a konzervatismu a za vybudování sku
tečné socialistické demokracie. Vím, že to byl boj
těžký, zdánlivě skoro beznadějný. A č dogmatikové
ovládali většinu mocenských pozic, přece se sílám
pokroku a pravdy -podařilo zvítězit, neboť s nimi stá
la, jak se nyní jasně’ ukázalo, naprostá, většina čes
kého a slovenského národa.
1 Nemám nejmenší pochyby, že vyjadřuji, pocity a
přesvědčení převážné většiny českých a slovenských
exulantů, jestliže všem, kdo se o tento nadějný v ý 
voj zasloužili, blahopřeji k dosaženým úspěchům.
Československo se tím stalo středem pozornosti ce
lého světa. Podaří-li se tento, jedinečný pokus
o syntézu demokracie a socialismu — a vše se ždá
nasvědčovat tomu, že se podaří — bude to' nejen vel
kým štěstím pro naši .vlast, ale bude to mít také vel
ký význam pro další rozvoj socialismu a pro opravdu
mírovou mezinárodní spolupráci.
Doufám pevně, že se za nových podmínek najdou
možnosti k upřímné a plodné spolupráci mezi domo
vem a exilem. '
Eduard Táborský

pokládáno za “ měřítko vztahů to sovětskému Rusku” .
Je to póchopitelno: čs. komunističtí vůdcové viděli,
jak bezmocní a obklíčeni jsou ve vlastní zemi, po
děsili se z toho do dna-svých bytostí, a o nic tolik
nepečovali jako-o tó, aby měli toto “měřítko vztahů
k sovětskému Rusku” ve správném stavu. Také spi
sovatelé byli zděšeni, neboť jim bylo známo, kolik
spisovatelů zahynulo v Rusku. Zřídka se stává, aby
jeden novinářský článek tak uvázl v paměti, že člo
věk ještě po 16 letech z něho může citovat. T o se
stalo s článkem paní Glazarové o procesu Slánský-.
Clementis. Ona dnes vysvětluje, že ji o to žádalo ve
dení strany, což 'je -nepochybně pravda. Také je jistě
pravda, že ji o to nežádalo s kloboukem v ruce, tehdy
ve styku strany se spisovatelem žádost se rovnala roz
kazu. Na druhé straně je také pravda, že článek ne
vypadl tak bledě, jak b y se mohlo stát, když spiso
vatel psal na rozkaz. A le článek přetéká šťávou, a (Pokračování se str. 7)
velm i výrazně vykvetl -obzvlášť jedovatými květy.
M obutův bezprostřed
To už bylo vlastním přičiněním autorky, že se j í po ní představený byl d ů 
dařilo napodobit i gusto. A le i tak je onen článek
stojník belgického gene
dnes nešťastné autorky jen dokument, strachu'.
Nyní -už služebnost (sovětské tajné policii- není “ mě rálního štábu. H oarovi
řítkem vztahů k sovětskému Rusku-” , ale jde o to, aby důstojníci a poddůstoj
jiné ponižující měřítko nevzniklo, aby neplatilo, že níci byli anglosaská směs
Československo jen tenkráte je schopno mít přátelské
vztahy k sovětskému Rusku, jestliže buď nebude hle míšená s francouzským,
dat pravdu, kterou je snadno nalézt, nebo jestliže se německým a belgickým
zaváže už objevenou pravdu zamlčet. Nová čs. vláda kontingentem.
se zavázala k demokratizaci — není žádná forma de- '
V čisté tradici cizinec
mokracie, která by zakazovala volné sledování pravké legie .drželi věrně b a 
dy.

Tažení 5. komanda

Sovětská tisková kancelář promluvila q smrti Jana
Masaryka, jejíž okolnosti jsou nyní v Československu
vyšetřovány. Sovětská tisková kancelář řekla: “ Je
známo, že Jan Masaryk spáchal sebevraždu” . Prohlá
sila tedy za známo přesně to, co není známo. Neboť,
měla sovětská kancelář svého zástupce v bytě Jana
Masaryka před 20 lety? Nebo tam Sověty měly jiné
ho zástupce? Jakým způsobem je sovětské vládě zná
mo, co není známo vládě československé, jak je patr
no z vyšetřování, které zahájila? A le je to tak, jak
to dosud bylo: sovětská vláda prostě vyhlašuje, co
si přeje, aby bylo věřeno, vydává o smrti Jana Ma
saryka jeden ze svých rozkazů. Nyni snad přichází
kritická chvíle, snad právě nad poměrem k pravdě.
Je sovětské Rusko schopno přijmout ve svém dosa
vadním orbitu stanoviska, na která není zvyklé?.
A ť cokoliv j e snad výbušného v -této situaci, může
to být ještě výbušnější proto, že v Polsku existuje
Gomulka, zlý nepřítel svobody. Vládní polské noviny
konečně prozradily, jak se gomulkovština dívá na
liberalizační vývoj v Československu. Je to “ diktatu
ra inteligence” , praví polské noviny. To jsou přesně
stalinské pocity a přesně tytéž pocity, jež.má pan An-.
tónin Novotný a s nimiž zatím odešed do anonymity.
Pravý stalinista má mnohokrát vyjádřené dogma, že
‘.‘inteligence vždy slouží vládnoucí třídě” , a jestliže
někde v komunistickém odbitu věci. se vyvinou, tak,
že inteligence může vyjadřovat své mínění, je tím
pravý stalinista velmi znepokojen a zmaten. K dyž v
Československu reforma dospěla tak daleko, že dala
.spisovatelům a novinářům právo vyjádřit, co- si myslí
a cítí, stalinista je tomu tak nezvyklý, že. ihned vidí
-diktaturu inteligence. Jestliže v. tomto, ohledu v Čes
koslovensku existuje nějaká diktatura, tedy je to .—
konečně — diktatura konstituce, která dlouho jen na
papíře zaručovala svobodu mínění, i inteligentů i
každého jiného.

su. H o are zaznamenává
jenom
jednu
episodu,
kdy
několik
žoldnéřů
zorganizovalo větší de-

Také pan Uibricht ve východním Německu-má při
činil k nespokojenosti- nad aktivováním 6s. konstituce:
přibyla mu další práce, .rušit pražské ¡rádio. “ Gomulkové, Ulbriícbtové a Antoníni Novotní všech zemí
spojte se” , tp je pravé héslo Gomulkovo. Spojte se,
kdo máte důvody se obávat toho, že b y lid vaší země
dostal příležitost projevit srvé mínění. A co nabízí Go
mulka za svobodu? Nabízí fantastický -boj -proti- sionismu/ja-k Hitler, jej nabízel. Nabízí ukojit se anti
semitismem, jak carské vlády nabízely.
Sovětský časopis Pravda vyslovil obavy, jaké ná
sledky -mohou liberalizační Hesla způsobit v “nestá
lém lidu” , ja-k praví. Československý lid není tak ne
stálý, jak sovětskému časopisu se zdá, a pod povr
chem diktatury si podržel stále stejné mínění. Dojem
nestálosti vzniká jen proto, že po dvacet let obyva
telstvo nemohlo projevovat své-mínění-a "nyní může.
(Z projevu k domovu, 11. 5. IW Sj

(Pokračování se strany 3)

zeřci. Byli okamžitě od
zbrojeni a posláni šupem
do Jižní Afriky.
Recenze H oarovy kni
hy by bohužel nebyla úplná, kdyby zůstala ne
povšimnuta zvěrstva, kte
rá charakterizují temnou
A frik u — nebo třicetile
tou válku, chcete-li najít
kulturní srovnání.

jsem své mužstvo, že lou
pení bude trestáno smrtí.
T o byl ovšem absurdní
rozkaz.
Z a pár minut ,po na
šem příchodu byly vy
mláceny výkladní skříně
a N á ro d n í konžská armá
da začala rabovat. A tak
mi naši přednesli celý
případ: my slízneme vi
nu, a ť rabujeme nebo ne.
Rozhodl jsem, že roz
kaz je rozkaz. K dyž vás
chytí, nečekejte milost . .
V ím , že m oji vojáci
loupili, ale se všemi ukrutnostmi, které nás ob
klopovaly, byl jsem nu
cen podívat se na celou
věc ze správné perspek
tivy.
Neom louval

jsem

je,

ale nepovažoval jsem za
nutné je za to střílet.
Rozhodně ne potom, co
jsem viděl.”

N a to, co žoldnéři vi
děli v Kongu, rrtusí být
specielně silný žaludek.
H oarova kniha o tom
přináší dostatečný obráz
kový materiál, o jehož
autenticitě není třeba po
chybovat
Nejtragičtější
je
ta
skutečnost, že se ve jmé
nu pokroku a svobody
. " T e ď začalo pustošení čím dál tím víc vracíme
ve Stanleyville. V aroval do středověku.
-- ju n

Domnívám se, že den
ní tisk a zprávy reporté
rů byly příliš slabé, •aby
řekly veřejnosti, co se v
K ongu dělo. A le líbí se
mi H oarova upřímnost,
s níž líčí zpustošení Stan
leyville, když bylo do
byto N áro d n í konžskou
armádou.

Rozpory medzi spisovatelmi
o situácii v re-dakčnej ra
dě K Ž přijal výbor uznesenie, že nepřijímá demisiu jej troch členov N o vomeského, V álk a a M ihálíka, a odvolal celu re
dakčně. radu. U lo ž il po
tom šéfredaktorovi K Ž
Jozefovi
Bobovi,
aby
předložil návrh na zloi ženie novej redakčnej rády po konferencii slo|venských
spisovatďov.
|V závere zasadnutia vý

í

boru Z S S oznámil Jozef
Bžoch,
že
sa vzdává
funkcie tajomníka Z S S ,
a výbor vzal jeho detmsiu na vedomie. V svojom vyhlášení, odriačf—
nom v K Ž z 23. aprď j.
sa svojej funkcie vzdává
“predovšetkým pre zá
sadný nesúhlas s niektotými rozhodnutiami jedrnotlřvcov i skupin, ktorř
ma v takej to funkrii « * vajú před nerícš-teT^é
mravné dilémy” .
FE
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HLAS

Pozvání československé krajanské Ameriky
československému lidu ve svobodném světě.
Vážení krajané:
Češí a Slováci ve svobodném světě by nebyli hod
ni svých předchůdců, .kdyby nedovedli u příležito
sti 50. výročí vyhlášení československé samostat
nosti dát pádnou odpověď všem, kdo chtějí'tvrdit,
že čs. lid může být spokojen s čímkoliv, co není
plnou . *voíbódo.u, plnou demokracií, plnou neodvislostl a plnou spravedlností.
To byly ideály, pro jejichž uskutečnění byla utvo
řena čs. samostatnost Věrnost těmto ideálům musí
vyslovit Češi a Slováci letos tak, aby ani svět ani
intrikující vláda komunistů v Praze nemohly pochy
bovat, na, které straně stojíme, aby nikdo nemohl
pochybovat o tom, že se jako národ nedáme koupit
ani prodat maličkými dávkami ústupků, podáva
ných po lžičkách.
Neopakovatelnou příležitostí k tomu, abychom se
všichni přiznali k starému odkazu svobody našich
dějin, budou celonárodní oslavy, které američtí č e 
ši a Slováci pod vedením svých krajanských organi
zací pořádají ve dnech 17. až 20. října ve Washingtoně, hlavním městě Spojených států.
Zveme Vás bratrsky a naléhavě, abyste se těchto
oslav .před tváří světové a americké veřejnosti zú
častnili výpravou Vašileh členů a přátel a vysláním
zástupce na zasedání, které bude v sobotu dne 19,
října mluvit za svobodné Čechoslováky ve světě. Ve
dnech 17. a 18. října bude zasedat obdobné sněmová
ní amerických krajanských organizací, k němuž Vás
všechny zveme jako vítané a vážené hosty. Nebude-li Vám možná osobní účast, věříme, že svůj souhlas
projevíte alespoň dopisem nebo prohlášením.
Prosíme, abyste naši výzvu přijali a o svém sou
hlasu nás uvědomili. Těšíme se na Vás, naše bratry
a sestry ze zámoří, a tiskneme Vám ruce v duchu
starého hesla krajanské Ameriky: co srdce pojí, mo
ře nerozdvojí.
Na shledanou v říjnu ve Washingtonu. ,
!
S bratrským pozdravem
Československá národní rada americká

Dopisy r e d a k c i ; }
PROHLÁŠENÍ b ý v a l ý c h p o l i t i c k ý c h
VĚZŇŮ V EXILU
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste ve svém
časopise otiskli připojené prohlášení. Náš přípravný
výbor zahájil svou činnost 9. března tr. a je ve. stá
lém kontaktu se .současným vedením čs, organizace
bývalých politických vězňů “Klub 231” . Ujišťujeme
Vás, že všechny členy současného vedení dobře zná
me a máme k nim plnou důvěru . ..
(Podepsán): Jaromír Zástěra, Chicago
PROHLÁŠENÍ
V minulých dnech se konala schůzka Přípravného
výboru bývalých politických vězňů komunistického
československá, žijících dnes v exilu; na níž bylo
jednáno o nedávných i současných změnách v Če
skoslovensku. Účastníci schůzky se shodují v tom,
že zásady a cíle, jež sami před časem položili do
základů své vlastní organizace, jsou shodné 8 cílem
« . zásadami organizace bývalých politických vězňů,
je ž byla v těchto dnech založena v Praze pod jm é
nem Klub 231, a jež sdružuje politické vězně od
roku 1948.
. *
Vítáme změhu situace a úsilí našeho domova o
obnovu svobody a demokracie. Jsme si vědomi únav
ní síly těch, S nimiž jsme ž ili a umírali v komuni
stických věznicích a koncentračních táborech, a kteří
se dnes v naši vlasti sdružili a založili Klub 231, aby
uskutečnili sliby a přísahy, které jsme si dali v nej
těžších chvílích našeho života. Je naší povinností —
a činíme tak rádi — podporovat snahy po svobodě
a demokracii, jež jsou také naším programem.
Vzhledem k tomu, že Klub 231 žádá o pomoc, roz
hodli jsme se zorganizovat pomoc morální i finanční
tak, aiby se bezpečně dostala do oprávněných ru
kou. Za tím účelem jsme zřídili bankovní- konto.
Obracejíce se na čs. veřejnost, prosíme, aby organi
zace, spolky, kluby i jednotlivci posílali své finanční
příspěvky na adresu:
Committee of A . C. R. P. P. — Account No: 067-900-4
The Berwyn National Bank
Berwyn, 111. 60402
Současně voláme ke spolupráci všechny bývalé
politické věizně čs. komunistického režimu v exilu,
kterým zůstaly drahé zásady demokracie a kteří
touží po spravedlivém budoucím uspořádání v Evro
pě, aby se s námi spojili ke společné práci pro šťast
nější zítřek našeho národa. Je poviností nás všech
podílet se aktivně na práci, aby se v naší vlasti už
nikdy neopakovaly hrůzy, které jsme prožívali my
i celý náš národ. O informace a přihlášky pište na
adresu: Committee of Political Prisoners, 3268 N.
Clark St., Chicago, 111. 60657.
^
Zá: Přípravn ý'výbor býv. pol. vězňů komunistické
ho Československa "
František Katkus
Zdeněk Slavík
Jaromír Zástěra
Dr. Mojmír Chromec
USA
Kanada
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DOMOVA

LETOVISKO
“ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na .
AXTO.VÍXSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 9. června 1968
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
J í d l o - —

pití

P Ř Á T E L É H L E D A J Í:
Antonína Stuchlého z Badaešas. s
V L S H it,
který bydlel dříve v Bayrwaíer, V in . » “■
—'- f S M M H t
a ing. Přemysla Hartmana.
Zjistíme-li adresy hledaných, m rrJ íiMžmmlMfe*
si na ně dotazuje. Bez výslovného pbkyass WtéikKBĚbs:
nesdělujeme jeho adresu tazateli
TES
IV. SJEZD ČS. SPOLEČNOSTI PRO VĚDY
A UMĚNÍ

se bude konat ve dnech 30. a 31. srpna a L_
ar
v Georgetown University ve W ashmg-.---den je na programu valné shromáždění a
budou zahájeny výstavy (knižní a architektosskšdi a
umělecká) a večer bude varhanní koncert prot. WL
Paukerta ve Washingtonské katedrále. V sobotu 33.
srpna budou přednášky a: symposium a večer banket
uměleckým pořadem', 1. září pak budou ostatní
přednášky. Bližší informace o sjezdu sdSÍ: Dr. K .
Lejková-Koepplová, 1931 East West H w y , Sdvter
— K událostem v Česko ia. Dále byli zvoleni ře Spring, Md., 20910, USA. Zájemce o ubytování v do
slovensku vydalo . mnoho ditelé a to V. Ponert, F. bě sjezdu může zajímat, že (citujeme z oběžníku):
“ Jednotlivci musí předem oznámit spolun ocležnfifca,
čs. organizací, novin i jed Homolka a J. Turcaj.
notlivců zvláštní prohlá — Čs. organizace v Mont jinak bude přidělen správou noclehárny.”
šení, provolání, stanovi realu uspořádaly 12. květ
sek či rezolucí. Tak došla na ve Slovanském domě
prohlášení Čs. obce legio vzpomínkovou akademii
ČS. NÁRODNÍ SDRUŽENÍ VE VIKTORII
nářské v zahraničí, Čs. ná k výročí úmrtí Milana koná řádnou valnou hromadu v .pátek dne 31. květ
rodní. rady americké, Ra Rastislava Štefánika. Pro na 1968 v 8 hodin večer v Kelvin Halí (2. poschodí),
dy svobodného Českoslo mluvili Pavel Pláňovský 53-55 Exhibitům St., Melboume. Vyzýváme všechny
venska, Amerického So- a dr. F. Ševčík a byl před Čechy a Slováky ve Viktorii, aby projevili plný zá
kolstva, Ústředí čs. de veden umělecký pořad.
jem o úkoly a činnost Čs. národního-sdružení, aby
mokratických organizací — Profesor slovanských *e dostavili na. valnou hromadu v plném počtu.
jazyků
na
Texas
Univer
v Austrálii a na N. Z., čs.
národního sdruženi v Ka sity College v Texasu Jan
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR K OSLAVÁM 50. VÝROČÍ
M. Skřivánek přednášel
nadě aj.
28. ŘÍJNA 1918 VE VIKTORII
na sjezdu profesorů cizích
— Vydavatel
týdeníku
jazyků v Houstaně o změ se usnesl pořádat v rámici oslav tohoto výročí v. so
“Naše hlasy” v Torontě nách vyučovacích metod.
botu dne 12. října tr. Národní večer v hale RSL,
Jiří Hlubuček odletěl na
14 dní do Prahy. Podle — František Munk, profe 169 Hawthorn Rd., Caulíield,
kanadského
zpravodaje sor mezinárodních vztahů — současně žádá všechny, kteří by chtěli tančit na
se před odletem pokoušel na koleji státu Oregon, oslavě českou besedu, aby se laskavě přihlásili na
o sjednání schůzky * A. USA, je v tomto školním adresu předsedy: F. Křivánek, 59 Claremont Ave.,
Dubčékem, J. Snrrkov- roce i se svými studenty Malvem , Víc., 3144, tel. 50-5573.
Čs. obec legionářská, čs. nár. sdružení ve Víc.,
ským a G. Husákem, a- v Záhřebu v Jugoslávii,
České ochot, divadlo, čs. škola v Melboume
však do Kanady nedostal ■kde přednáší na universi
příslib, že bude jmeno tě a kde jeho žáci ^tudují.
vanými přijat. V březnu — Na valné hromadě Čs.
MELBOURNSKÝ FILM OVÝ FESTIVAL 1968
uveřejnily Naše
Masy podpůrné jednoty ve WinDne 31. května 1968 bude zahájen v Melboume
prohlášení, v němž mj. nipegu bylí zvoleni: před letošní film ový festival. Největší mezinárodní posta
nabízely spolupráci K o  sedou Josef Hamata, mí vou bude indický režisér Satj ažit Ray, který vytvo
munistické straně Česko stopř. B. Seller a A. She- řil klasickou trilogii indického filmu (Patcher Panslovenska na podkZsdě lepcové, tajemníkem A. chali, Aparajito a Svět A pu ). Ray zahájí festival v
Košického vládního prog Wenzbauer, účetním J. Palais Theatre, St. Kilda, který potrvá do 15. června
ramu. Mnohé čs. organi Sopuck a pokladníkem J. tr. Čs. kinematografie bude. zastoupena groteskně
zace v Kanadě toto pro Rum ! , *
surrealistickým filmem Jiřího Menzela “ Ostře sle
hlášení odsoudily.
— Oddělení slovanských dované vlaky” a filmem “Každý mladý muž” . R e
— V Chicagu zemřel ná jazyků na Čase Western žisérem tohoto filmu je Pavel Jurásek. Krátkometrážhle funkcionář Čs. národ Reserve universitě v USA ní film je zastoupen filmem “ Jdeme na lov” . Zá
ní rády americfeé Václav uspořádalo recitační v e  jemci ať zavolají Natalii Millerovou na č. 20-5329
Kubíček.
čer a výstavu národního Adresa kanceláře: 53 Cardigan St., Carlton Víc ’
’
— Na valné hromadě umění a krojů jednotli tel. 34-4961.
Sportovního klubu Sparta vých národů. Za čs. sku
v Torontě byli zvoleni: pinu řídila akci Eva Ja
Malý oznamovatel
předsedou Jiří Maisner, nečková.
D Ě K U J E M E
místopř. Václav Bělohlá — V Melboume zemřel
HLEDÁME
čtenářům,
kteří posílají
náhle
čs.
exulant
Domin
vek, / sekretářem Ervin
zařízený pokoj (pokoje),
výstřižky, upozornění a
Raiský, pokladníkem Jar. Kučera. ,
nej raděj i poblíž HawtSVU/S/ČS/NH/HD
MÍčka a tisk. ref. Jan K a l
zprávy Jc otištění a
homu-Camiberwellu,. Víc.
Nabídky do HD na zn. kteří ^ propagují Hlas
ŽÁDOST O PODPORU ČS. ŠKOLY V DARUVARU “Matka se zaměstnaným
domova.
synem” .
Zdvořile Vás-prosíme, abyste uveřejnili ve Vašicn
novinách článek tohoto .mění:
“Vážení krajané! Věříme, že Vám je známo, že v
Daruvaru žije a pracuje česká menšinová škola, kte
rá .má úkol uchovat národní uvědomění našich kra
d a r u j t e
janů. . Tato škola .-pořádá každoročně, prázdninové zá
jezdy k moři za účelem zotavení a zlepšení zdravot
ního stavu škole svěřených dětí. Dosud škola poslala
k moři přes 2.500 dětí, což bylo opravdu vzácnou po
mocí k jejich zdraví. V poslední době se však velice
těžce může sehnat k pronajmutí odpovídající budova,
jak tomu bylo dříve. Proto škola musí přikročit k v ý 
stavbě své vlastní zotavovny, pro kterou byl již za
koupen stavební pozemek'. Poněvadž škola na takový
86 Nicholson Str., Abbotsford. Vic.
úkol nemá dostatečně financí, bylo rozhodnuto po
žádat rodiče dětí a všechny- krajany, aby finančně
Telefon
41 - 6 9 7 3
pomohli uskutečnit tento ušlechtilý cíl. Proto si do
volujeme i Vás poprosit, abyste podpořili naši akci
a svůj příspěvek zaslali na adresu: Česká základní
UPOZORNĚNÍ
škola Komenského, Daruvar (Jugoslávie). Za každý
Mnoho
čtenářů
se nás v poslední době dotazovalo,
příspěvek Vám předem děkujeme a uveřejníme jej
zda mohou posílat Hlas domova do Československa.
v našem krajanském listě “ Jednota” .
A ž se náš plán splní a vystavíme si budovu u moře. Odpovídáme hromadně, že — pokud je nám známo —
budeme moci určitý počet dětí našich krajanů ze není v ČSSR žádný zákon, který by příjem novin z
zahraničí vzít sebou k moři, a tak by mohlo i Vaše ciziny zakazoval, jsou pouze předpisy o povolování
dítě neb dítě známých zároveň s našimi dětmi strávit platů do ciziny, dle nichž by nebylo povoleno platit
předplatné z ČSSR. Z došlé korespondence je zřejmé,
určitou dobu na Jadranu.
Stavební výbor České základní školy Komen že se větší množství výtisků Hlasu domova do ČeskoSlovenka dostane.
HD
ského v Daruvaru
(K

disposici budou pouze nealkoholické: nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině

ČECHOSLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

moderní keramiku
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HLAS DOMOVA

S P O R T D O M ACIZINĚ
IV
Řídí

Karel

Davisův pohár:

Janovský,

M nichov

Československo—Brazílie

3 :2

SENZACE NA ŠTVANICI
D vorce na pražské Štvanici už dlouho neviděly a nezažily takovou atmosféru, jaká tu panovala

po tři. dny; daviscupového zápolení Československa s Brazílií. Záslu h ou nadějného čs. přeborníka
Jana Kodeše, který vyhrál obě dvouhry, a jeho partnera ve čtyřhře M ilana Holečka zvítězilo čs.,
družstvo nečekaně nad Brazilci 3 : 2, s čímž jistě ani ten největší čs. optimista nepočítal. Uvážím e-li,
že brazilskému tandemu Koch— M andarino v r. 1966 jen Indie zabránila v tom, že se nestal vy
zývatelem Australanu, a v minulém roce vyhrál suverénně svou evropskou skupinu a prohrál teprve
až v D u rban u s Jižní A frik ou , pak je to jeden z největších úspěchů čs. tenisu v posledních letech.

‘ Jan JCodeš zdolal v pražském daviscupovém střet
nuti nejen obávaného Tomase Kocha 6 :2 , 6 :3, 3 :6
a 7 :5, ale i v rozhodujícím pátém zápase jeho pří
tele Mandarina 8 :6 , 6 : 4 a 8 :6 . Zdá se, že se Kod e š v jgofoě evropské zimní přestávky na svém zá
jezdu v-In dii a na turnajích v Karibské oblasti zlep
šil v celkovém pojetí hry a “ přitvrdil” prvni servis,
a že ani na pražské štvanici neřetkl ještě své poslední
eiovo. Spolu s Milanem Holečkem vytvořili v boji s
Brazilci skvělou dvojici, která dokázala získat v této
partii .rozhodující bod, když zvítězila nad párem
Koch—Mandarino 6 :4, 6 í4, 4 : 6 a 7 :5. — Druhý čs.
reprezentant pro dvoúhrni Jan Kukal prohrál se svý
mi brazilskými soupeři hladce (s Mandarínem 3 :6.
6 : 4, 2ů,6 á .1:6; s Kochem 4 : 6, 2 : 6 a 4 : 6).
Č i. družstvo hraje nyní v roli favorita proti Belgii
a-v, semifinále B skupiny by se střetlo ve dnech 14.—
36. června v Mnichově s tenisty Německé spolkové
republiky.
TO V DAVISOVĚ POHÁRU JEŠTĚ NEBYLO
Poprvé v 681eté historii Davis Cupu. nemohla dvě
národní družstva sehrát své střetnutí podle přání.
Tenisté Švédská a Rhodesie museli kvůli studentským
demonstracím ve švédském lázeňském městečku Baastadu požádat o jakýsi azyl majitele neutrální půdy v
cizině, Němce dr. Budinga, a na jeho soukromých kur
tech v Bandol, na francouzské Riviéře, vybojovat
utkání 1. kola evropského pásma Davis ova poháru.
A zdé před dvěma desítkami diváků zvítězili Švédové

Manchester - Lisabon
100,000 fotbalových' příznivců na Wembley sta. dionu v Londýně a milióny televizních diváků v celé
Evropě se mají tuto středu (29. 5.) na co těšit. Do fi
nále 13. ročníku Poháru mistrů evropských zemí se
..poprvé v historii této nejpopulárnější evropské soutěže ¡klubových celků probojovali fotbalisté Manche
ster United a slavná Benfika Lisabon, takže závěreč. n é . střetnutí. slibuje pěknou podívanou. Manchester
'.United PO. domácím vítězství nad Reálem Madrid
1 : 0 dokázal ufarát v madridské odvetě velm i čestnou
remisu 3 :3 (Reál už vedl v 2. poločase 3 : 1, Angli.. Čané však v posledních dvaceti minutách se před
stavili jako kondičně lépe připraveni a i když snad
trbehiu šťastně, dotáhli náskok soupeře); Benfika Lisahan zdolala svého semifinálového soupeře Juventus
, Turín v. obou zápasech: doma 2 : 0, v odvetě v Tu
ríně 15, května 1:0.
V červnu budou vé třech italských městech: v Nea-poli, ve Florencii a v Římě probíhat závěrečná střet
nutí nově zrozené soutěže evropského mistrovství
reprezentačních jedenáctek, do kterých se kvalifiko
vali fotbalisté Anglie (vyřadila Španělsko 1 :0 a
2 :1 ), Jugoslávie (po remise 1 :1 v Marseille s Fran
cií vyhrála odvetu v Bělehradě 5 : 1 ) , Itálie (v Sofii
s Bulhary porážka 2 : 3, v Neapoli vítězství 2 :0 ) a
SSSR (v Budapešti s M aďary 0 : 2, v (Moskvě ale
■ 3 : 0). V semifinále hraje Itálie—SSSR a Jugoslávie
—Anglie.
A konečně: do závěrečného utkání soutěže “ držitelů
trofejí” , které se bude hrát y Rotterdamu, se dostaň
fotbalisté AC Milána (vyřadili obhájce trofeje
Bayem Muenchen 2:-0 a 0 : 0 ) a Hamburger SV
(s Cardifí City—Wales — 1 : 1 a 2 :3).
T ŘI TROFEJE S. MI K ITOVI
Náš krajan Stan Mikita, střední útočník Chicago
Bladk Hawks, získal v letošní sezóně, všechny tři
- - trofeje, jež každoročně udělují funkcionáři ameriekokanadské profesionální ligy, experty stále považova
né za vrcholnou světovou soutěž hokejistů. Mikitóvi
b y l předán pohár “ nejcerměfjšiho, hráče ligy” , trofej
. lady Byngové za “ čistou a zároveň dokonalou hru” ,
.. a “A rt Ross Trophy” , jako nejlepšímu střelci. Mikita
je jedin ým .h okej istou historie .americko-kana-dské li:: gy, který získal všechna tři vyznamenání v jedné se-**
zóně. V uplynulých pěti; letech byl Mikita čtyřikrát
«třeledkým králem profesionálů.

nad Rhodésii 4 :1 a v 2. kole A skupiny evropské
zóny se střetnou nyní se španěly (ti vyřadili v e VaIencii Holandsko 3 : 2). Tenisté V. Británie vítězstvím
3 : 0 nad Francií hrají nyní s Finy (vyhráli nad Por
tugalskem 4 :1 ). Družstvo SSSR zdolalo Řecko 4 :1
a utká se s Jugoslávií (porazila N ový Zéland 4 : 0 ) .
A konečně: družstvo Itálie deklasovalo v Cagliarí E|a*
ď a ry 5 : 0 a bude nyní Krát s tenisty Monaka (zv í
tězili nad Irskem 3 :1). — V B skupině evropského
pásma došlo k těmto zápasům: ČSR—Brazílie 3 :2.
Bulharsko (zvítězilo s Tureckem 5 : 0) nastoupí doma
proti tenistům Německé spolkové republiky; Norsko
(zvítězilo-nad Lucemburskem 4 :1 ) se střetne s Ru
munskem (vyřádilo Dány 4 :1 ) a Jižní Afrika (z v í
tězila v Linci nad Rakouskem 5 : 0) j e v zápase s
Iránem (vyřadil Israel) velkým favoritem.

27. 5. 1968

Ve zkratce
— Ve finále Československého poháru se utkají1Slo
van Bratislava a Dukla Praha. Vítěz bude reprezen
tantem čs. kopané v soutěži “držitelů .trofeje” .
— Teprve v sobotu 11. května byla v U SA a v K a 
nadě- zakončena letošní, v historii ledního hokej e n e jdelší sezóna' profesionálních, mužstev. A stejně jako
v, americko-kanadské profesionální hokejové lize,; zí
skalo mužstvo Montreal Ganadiens i prvenství ve
Stanleyově poháru, když v e finále zvítězilo nad no
váčkem soutěže mužstvem St. Louis Blues 4 :0 , na
utkání, a získalo.tak od roku 1930 už potřinácté tuto
cennou trofej.
— V prvém finálovém, utkání Poháru mistrů evrop
ských zemí ve stolním tenisu mužů na domácích ato
lech v Máchli' zvítězilo družstvo V š Praha nad švéd
ským týmem B T K Sovesborg 6 : 3. Odveta .se. bude
hrát na švédské půdě.
— V bavorském Abendsbergu se. jelo 1. kolo mistrov
ství světa motocyklistů na ploché dráze, jehož vítě
zem se stal .Polák Mucha před Rusem Plechanovem;
obá dva získali 13 z 15 možných bodů. Jen o bod m é
ně měl Čechoslovák Tomíček, který obsadil velm i
čestné třetí místo. Prvních osm jezdců postupuje do
2. kola, které se pojede ve Slaném; Krom ě Tomíčka
kvalifikoval se do dalších, bojů MS i mladý č * ..plošinář Werner (lbyl v Abendsbergu šestý).
.......

TR NAVA—VARDAR SKOPJE
Fotbalisté Spartaku Trnavy, kteří m ají velkou tan
ci stát se letos poprvé ve svých klubových dějinách
mistry republiky, to myslí i s óbhájesním prvenství
v kdysi dávné soutěži o Středoevropský pohár ne
smírně vážně. Prvé semifinálové střetnutí doma •
předním jugoslávským mužstvem Var dar Skopje ne
začalo pro né sice skvěle, neboť už v 16: minutě pro
hrávali po hrti>é chybě kapitána Jarábka 0 :1, pak
však dali do h ry celé mnění i bojovnost, á nakonec
svého soupeře téměř deklasovali, alespoň v poli, ne
b o ť předváděli takovou exhibici, které and třibranOSMDESÁTKA V Á C LA V A P IL Á T A
kový rozdíl neodpovídá; H řáli chvílemi opravdu mo
6. května se v Praze do Staroměstské
01ym.pii, derní kopanou založenou na stálém pohybu hráčů,
žil osmdesátých narozenin odkud přestoupil do Spar kombinaci na “jeden dotek” , i na rychlém přenášení
typický představitel “ čes ty,, která v té době patři míče před branku soupeře.
ké uličky” Václav Pilát, la k nejlepším; týmům
který b yl v dresu Sparty, evropského kontinentů. S ká radost byla i v Teplicích, neboť, mužstvo Unionu
kam přestoupil v r. 1908, Bělkou na pravé spojce a získalo dva velm i cenné body pro záchranu: vyhrálo
nad Žilinou 3 :1 . — Osud Bohemian* zřejmě; zpeče
plným právem považován
Košíkem na levé vytvořil tili v Ostravě, kde deklasovali Pražany 3 : 0, a stře
za t našeho , -..nejlepšího
na
svou
dobu
legendární
leck ý den měla i Trnava, která rozdrtila doma muž
středního útočníka. Fotba
lovou kariéru začal už v vnitřní třib, které v roce stvo Interu Bratislavy 4 :0 .
Už v následujícím 22. kole se slovenští fotbali*té
r. 1903, kdy nastoupil po 1911 mělo největší záslu
prvé v dresu maloštran- hu o to, že mužstvo Čech svým* českým soupeřům revanšovali a zase oni pro
ské Čechle. O rok později vyhrálo v Roubaix finále změnu získali 9 z 10 možnýchbodů. N e jvětšlítěstí
se už objevil ve Staro amatérského mistrovství z nich však měl bratislavský Slovan, kferý zvítězil
v Praze nad Bohemians po nevalné hře vlastní bran
městském SK a pak ve Evropy nad Anglií.
kou obránce domácích Růžičky 1 :0 . — Šlágrem kola
bylo střetnutí obhájce mistrovského titulu Sparty *
aspirantem na letošní titul Trnavou,, které se zdálo
1. čs. fotbalová liga vstupuje už do své rozhodující .být. už v 48. minutě rozhodnuto. Sparta-vedla, doma
fáze. Čtyři kola před závěrem sezóny jsou stále ještě v tuto chvíli 3 :0 a nikdo z 42.000 diváků, nepochy
3 aspiranti na mistrovský titul: Spartak Trnava; boval o jejím vítězství Sparťané, ukolébáni .tímto
“ podzimní mistr” Trenčín a ani Slovan Bratislava náskokem, polevili ve svém výkonu, toho houževnatý
není bez šance. Podíváme-li se však na vylosování a. výborný soupeř dovedl, ještě, využít,. vs tře lilv -p o posledních mistrovských zápasů, dospíváme k názoru, ■sledních 12, minutách 3. góly, a tak tento skvělý zá
že fotbalisté Trnavy poprvé v dějinách čs. kopané pas skončil nakonec remisou 3 :3;- — ‘.‘Podzimní
sahají po prvenství. Hráči Trnavy jsou skutečně jako mistr” Trenčín porazil -.doma pražskou Duklu, 2 :;0 a
celek nejlepší v, lize. — Neméně zajímavá bude i si Inter Bratislava* zdolal Ostravu 4 : 2. — V, Plzni při
tuace na konci tabulky. Mužstvo Bohemians je už šlo na střetnutí Plzně s e . Slavii 30.000 diváků, kteří
sice “ odepsáno” , ale kdo ho doprovodí do 2. ligy? Na byli. se svým mužstvem spokojeni: jen v.p rvn ích 45
poplach vyzvánějí nejen v Plzni, ale i v Ostravě a minutách, kdy Plzeň, vyhrávala ..zaslouženě. 1: 0.. P o
jisti záchranou nemohou být ještě ani v Žilině ani změně stran m ě l už v 48. minutě Herbst velkou :pří
v Teplicích. Zato miliónový tábor Sparťanů je už ležitost rozhodnout utkání, šanci neproměnil, a to
spokojenější, Mávne proto, že Sparta udělala v po byl signál pro hráče Slavie* ke generálnímu útoku.
sledních dvou týdnech ze 3 zápasů 5 bodů (vyhrála “ Červenobílí” ještě zvítězili 2 :1, a domácí-.tým je
i odvetné utkání s VSS Košice 2:0.) a odvrátila se stále v nezáviděníhodné pozici. — Fotbalisté Teplic
stup (před 3 týdny byla ještě 13., nyní postoupila na prohráli s VSS Košice v Košicích zaslouženě 0 :2 . —
A konečně: .slovenské derby Žilina—Lokomotiva K o
7. místo).
,
' Velkým, p řek a žen ím 21,. kola 1. ligy . byl dlouho šice skončilo smírně 1:1.
Tabulka po 22. kole: 1. Trnava 29 bodů, .score
nevídaný úspěch xnužstev českých .zemí: nad sloven
skými fotbalisty, kteří: získali v 5 soubojích jediný 44 : 2 i; 2. Trenčín 27 b., 3. Slovan Bratislava 26 h ,
bod- a to za. bezforankovou remisu Trenčína v Praze 4. VSS .Košice 25 b., 5. Inter Bratislava, & S 3 »™
ze Slavií, jinak všechno prohráli. O senzaci se po Praha (po 23 b.); 7. Sparta, 8. D u kla: (po 2 2 b .);
starala sestimem ohrožená Plzeň, která se sice v uíká- 9. Lok. Košice 21 b.; 10. Teplice, 11. žilina (po 2#
); 12. Ostrava, 13. Plzeň (po 18 b.}, 14. Bohemi
ní se Slovanem Bratislava po většinu zápasu bránila, b.
Z minuty před koncem však z náhlého úniku svého 14 bodů, score 21: 39.
eeritrforvarda Herbata vstřelila vítězný gól. — Sparta
odvedla v Košicích domácí Lokomotivě podzimní po
HLAS
DOMOVA
rážku 0 : 2 a zvítězila 3 .: 0. Jejím nejlepším hráčem
Vychází
čtrnáctidenně.
ftídí redakční L i A
byl: pravý křídelní: útočník B. Veselý, kterému fot
Adresa: Hlas domova,
balová sekce uvolnila pro ligu předčasně činnost (byl
odsouzen za krádež košile v Turecku; pro meziná
8. Moorhouse St., Richmond, Vim, 3121
rodni a mezistátní utkání však jeho trest trvá). —
Telefon: 42-5980
Mužstvo VSS Košice vedlo na pražské Julisce bran
kou internacionála Šerera vstřelenou už v 10. minutě ROČNÍ PŘ E D PLA TN É : (Austr.) S 5.-, ji ‘.. ...
výtisk 20c.
zápasu nad Duklou 1 :0 a ještě dlouho v druhé půli
se zdálo, že. Košičti .udělají v Praze dobrý výsledek. PŘED PLATNÉ DO ZAM O Ř Í: lodi zz j í l TTTiwT IR M T
Vojáci však ž kopačky Nedorosta, Kneborta a Ma předplatné, tj. austr. nebo N Z Í5 .-, £aqg
sopusta: (krátce, předtím se vrátil z Mexika, kde po-* US 6;- nebo ekvivalent v jiné měně. — VýKRMM-jl
depsal na příští sezónu smlouvu) v poslední půlho- kého příplatku de rázných w n f —m *— bb p r i H M É
, dince rozhodli zápas ve svůj prospěch (3 :1 ).---- V*lehret—
- jJ

Fotbalová liga

