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HLAS DOMOVA

Ráno jsme sc dozvěděli ó tzv. Moskevské doho
dě mezi Československem a Sovětským svazem.
Bylo prý dosaženo kompromisu. Místo kompromis
su, viděli jsme však kapitulaci a pedezírali zradu.
FREE CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
ČESKOSLOVENSKÉ N O V IN Y
Víme tedy, že Moskevská dohoda je báchorka
a moskevský diktát, vynucený třiceti divisemi proti.
Číslo 18.
Ročník XVIII.
Melbourne 2. září 1968
Vůli národa, suchý fakt.
Nemusíme se dlouho rozmýšlet. Náš odpor mu
Boj o budoucnost Československé republiky
sí, nejen pokračovat, musí se přiostřit, musí být
aktivní. Je čas, abychom znovu začali mít rádi a
abychom znovu začali nenávidět. Je čas, aby se
z nás znovu stali exulanti a abychom se jako exu
lanti začali chovat!
Srpen 1968 nebude musit být zapisován zlatým písmem do dějin národa; kasárnách, když podru
bude zapsán krví, potem a slzami českých a slovenských lidí hodných toho hé měla "jít s lidem’’
ZÁSADY DEMOKRATICKÉHO jména. Ať dopadne dnešní zápas o status Československa jak chce, nemůže proti skutečnému nepří
být pochyb o tom, kde je dme a svědomí národa. Od 11. hodiny večerní teli.
A v této chvíli povstal
EXULANTA
20. srpna 1968 rázem zmizely všechny pochybnosti. Národ povstal a byl
připraven se rvát o to, co mu právem náleželo: o svoji lidskou důstojnost, národ, složený z miliónů
A. Buď v první řadě demokrat a' uvědom si, co je
lidských bytostí, jež na
demokracie: systém, v němž lidé mají volbu, mo o svoji nezávislost a o právo žít na svém po svém. Rachocení sovětských
hou přijmout a mohou - zamítnout; politická plu tanků na československých silnicích selhalo. Místo strachu se objevil hněv, jednou začnou fungovat
ralita, tj; volný, organizovaný průchod politic a s hněvem vzdor a vztek. V e spletité elektronické soustavě Sovětského im jako dokonalý stroj.
kých' názorů'všech odrůd.' Jedině takové zřízení perialistického mozku se projevila osudná položka: podcenění protivníka.
Za demonstrací a pře
Zajišťuje -kontrólU moči a jedině účinná kontro
střelek
se sovětskými od
Toho dne se ze sovět pochybnost, kde stojí du, již Sovětský svaz ne
la moci' zajišťuje lidskou svobodu!
díly
bylo
zjištěno, že so
B. Teprve v druhé řádě buď Členem svého národa, ské provincie znovu zro národy Československé hodlal dodržet, a které
- nikdy ne bez přívlastku “demokratický”, protože dil československý stát, republiky.
lidé v Československu větské velení má rozkaz
neopakovat
maďarský
jenom tento přívlastek dává slovům Čech a Slo který se bez váháni při
Tento postoj už nebu nevěřili.
vák náplň a spojuje je s pojmem lidské důstoj
masakr.
Tady
byla
mož
První fáze sovětského
hlásil do rodiny svobod de možno odepsat z dě
ností!
nost
enervovat
sovětské
jin. V událostech z kon přepadení vypadala jako
C. Odmítej extrémy z obou stran, protože jinak se ných národů.
Na tom nic nemění ce srpna 1968 je svědec- plný pirátský . úspěch. okupanty.
odzbrojíš.. .Nemáš víc ve své zbrojnici, než čisté
Stranické, vedení byle
ruce a mravnou pravdu, o níž se opíráš. Umaž blahodárných' sedm mě ctví, které nemůže popřít Dubček,
Smrkovský,
odvlečeno
do Moskvy,
se, zleva nóbo zprava, a padneš, protože se ne síců, které prožilo Če žádná strana.
Knegel, Špaček a další
ale zůstal ještě "presi
máš o co opřít!
hýli
zatčeni,
"president’'
Sovětský
svaz
poslal
skoslovensko pod DubVycházeje z těchto základních principů, přejdi k čekovou národní sprá do Československa Ru Svoboda byl internován dent”, poslední symbol
pochybné konstituce.
praktickým . akcím, které ti za nynějších okolnosti vou.
dou armádu - údajně na Pražském hradě.
zbývají, a iež lze shrnout do tohoto desatera: .
Navíc se zdá být jisté,
Zdálo se, že se bude
Ani nebude záležet na proto, že v Českosloven
Iv Odmítej sebemenší spolupráci s jakoukoliv for tom, jak dlouho se Dub- sku byl ohrožen sociali opakovat kapitulace z že sovětský velvyslanec
" mOu komunismu (je-li důraz na komunismus a čekovo vedení udrží v smus. Poslal ji proti vlá roku 1938. Ludvík Svo Červoněnko byl příliš
ne fašismus, je to jenom proto, že je' v této chví
zaměstnán intrikami se
sedie. Jednou provždy dě, s níž uzavřel "přá boda měl konečné prakli nebezpečnější)!
zbývajícími
stalinisty,
2. Nekupuj zboží, vyrobené v komunistických ze byla vyvrácena jakákoli telskou” dohodu, doho- si v zadržení armády v než aby mohl věcně in
mích a vykonávej vliv na lidi ve svém okolí, ať
formovat svoji vládu o
Moskevský diktát
žiješ kdekoliv, aby je nekupovali. Jdi ještě dále
právě náladě v zemi. So
a ignoruj obchody, které komunistické zboží pro
dávají!
- ' větský velVyslanec ne
3. Bojkotuj společenské, kulturní a sportovní podpředvídal, že Dubčekoniky, jichž se. zúčastní umělci,, představitelé a
va vláda může mít pod
sportovci, k te ří. jsou vědomě ve službách komuporu lidu.
nističkých vlád!:
Je po všem. Ta tři slova zdají1se nejlépe vystihovat současnou situaci v
Ostatně kdyby něco
4, Nejezdi do komunistických, zemí, včetně Česko Československu. Pražský rozhlas může do omrzení mluvit o rozdílech mezi
takového hlásil nahoru,
slovenska. Nemůžeš si dovolit kompromisy!
kompromisem a kapitulací, president Svoboda může znovu a znovu opa
5. Stráň 'se lidí, kteří překračují tyto zásady a spo- ; kovat, že se zachoval čestně a Alexander Dubček může dále ronit do mikro jeho zaměstnavatelé by
asi těžko porozuměli vý
lupřacují jakkoliv vzdáleně s komunisty a jejich i
souputníky. Odpírej jim svou podporu. Bojuj p ro -; fonu potoky slz.
znamu této zprávy. So
ti nim!
Faktem zůstává, že je čeno, černě.
na ozdravení českoslo větský režim se zřídka
6. Zasazuj se' v. mezích svých sil, aby to, co se stalo opravdu po všem a že
Mluví se o odsunu ko venské ekonomie.
kdy ptá po podpoře li
v Československu, nestalo se ve státě, v němž " d a r y ’’, přivezené z
munistických
armád, až
Mluví se o státní sa du.
žiješ!
Moskvy, nemohly být to situace dovolí, tzn. až mostatnosti a právu so
Dalším omylem byla
7. Probuď se z dvacetiletého spánku. Uvědom si
znovu, že jsi československý demokratický exu- odpornější. Kapitulace, se Sovětům zachce. A i cialistických zemí na okolnost, že v době in
íant, že tvým úkolem není a nikdy nebylo, jen ne kompromis, vystihuje potom si můžeme být ji vlastní cestu, o čemž ra vaze byia část českoslo
budování ' existencí a plnění bankovních, kont. situací, protože kompro sti, že za sebou zanecha ději pomlčíme, neboť je venské vlády v zahrani
Buď ochoten obětovat! . ’
mis znamená v něčem jí permanentní posádky to jenom zoufalý pokus čí, včetně ministra za
8. Oživuj exilní organizace, podporuj existující. a povolit a v něčem získat,
"na obranu proti západ udělat hlupáky z lidí do hraničních věcí dr. Hájovlivňuj je nastíněným směrem!
1ka.
9. Nedopusť, aby tvoje okolí zapomnělo na to, co něco ztratit a něcp u- ním imperialistům”.
ma i z nás.
se stalo v Československu v srpnu 1968! Lidé ma- držet. Českoslovenští ko
Mluví se o zavedení
í Diplomatická. akce ve
Děje se
jí-krátkou paměť. . . . . .
munisté však v Moskvě určitých omezení v tisku,
-Spojených národech za
10. Vysvětluj - a- dokazuj š inteligencí, že Moskevská ztratili všechno a nezí rozhlase a televizi, což
Došlo k velké demon čala nabývat konkrétněj
dohoda není dohoda, ale holý a brutální diktát!
skali nic. Taková je pro zase znamená zavedení straci, při níž studenti
ších obrysů.
stá a neopentlená prav cenzury, která se nedá (Pokračování na str. 2) 1(Pokračování na str. 2)
PROČ A ZA C O ?
da.
p r o v á d ě t polovičatě.
Jak si později ukáže Truchlivý otazník: co se
JestUr'ti nestačí, že; jsi ,demokratický Čechoslovák,
tedy také: za lidi, kteří perem i jinak riskovali krky me, právě to, co je vy stane s Literárními listy, S ČÍM KDO Z A C H Á Z Í..........
za svobodu tvé země; ;za zastřelené děti; za studen dáváno za zisky, před
(Time, 30. 8. 1968)
Studentem a odvážnými
ta, který musil pod sovětským bodákem slízat ná
Československý důstojník telefonoval zprávu,
pis. “Rusové, jděte domů”; za mrtvá těla pod česko stavuje v našich očích lidmi, kteří psali na je
slovenským praporem; za ruské demokraty, kteří nejošklivější aspekty tzv. jich stránkách?
že Sověty zahájily invazi. U telefonu byl mini
demonstrovali za tvou zem; za ženu rozmačkanou "Moskevské dohody’’.
sterský předseda Oldřich Černík. "To není mož
Mluví
se
o
hospodář
pod sovětským tankem; ‘ za Poláky, kteří odmítali
Mluví se
ské soudržnosti sociali né!”, řekl. Když tutéž zprávu telefonoval mi
střílet; za zastřeleného ruského tankistu, který ode
přel vjet do slovenských vlastenců; za Terze a Da
Bezprostřední vyhlíd stického bloku, a to zase nistr národní obrany Martin Dzúr a trval na
niela; za Džilase á Mihajlova; za ty, kteří dosud od ky vypadají, střídmě ře znamená pohřeb nadějí
tom, že to možné je, Černík zavěsil a zvolal
porují; za ty, kteří dosud věří; za všechny lidi ve
ochraptěle: "Zrada, podvod!”
světě, ' kteří nemohou jednat tak svobodně, jako
"Jak .mi to mohou udělat?’’, ptal se ohrome
Published by F. Váňa,
ty • •.:.
ný
Dubček. "Vždyť jserrí sloužil věci Sovětské
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121
„. icštli ani to není dost, tedy také a v neposlední
ho
svazu a komunismu po celý život!’’
řadě: za svou duši, za své svědomí, jichž se nikdy
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
nezbavíš a s nimiž budeš muset žít 'do posledního
497 Collins St., Melbourne, Vic.
......... TÍM TAKÉ SCH ÁZÍ
vydechnutí!
Karel Wendt
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Národ povstal
(Pokračování se str. 1) ských okupantů zasedalo
Po celou dobu vyjed Národní
shromáždění,
návání se sovětskými ú- jež jednomyslně odsou
ťočníky byly aktivní tři dilo sovětskou akci jako
československé skupiny. nezákonnou a jako po
Skupina odvlečených rušení Varšavské smlou
komunistických politiků vys Dubčekem v čele, fc Svým prohlášením zni
nimž se později přidružil čilo jakýkoli sovětský
(opět
nedobrovolně): pokus o legalizaci přepa
dení Československa a
Svoboda.
jakoukoli pochybnost, o
Ta měla nej menší vol tom, jaké jsou city če
nost v jednání a největ skoslovenského lidu vů
ší podíl na moskevské či Sovětskému svazu.
dohodě.
V budoucnosti nikdy
Na polehčenou sluší nesmíme zapomenout, že
říci, že nelze mluvit o to bylo poprvé, kdy ko
vyjednáváních,
jestliže
vyjednavači jsou vydáni
na milost a. nemilost dru
hé "smluvní’’ straně, a
(Pokračování se str. 1)
jestliže tato "smluvní’’
strhávali obrazy Dubčestrana střílí do bezbran ka i Svobody a dožado
ných lidí.
vali se pravdy- Vyšfci
Skupina kolem dr. ; ilegální časopis s jedíHájká měla ulehčenou ■ným slovem "ZRADA '
úlohu v tom, že Titova na titulní stránce. Z áJ ugoslávíe a ’ Rumunsko ; stupce
ministerského
jí mohly poskytovat jak předsedy Husák resignomorální podporu tak val z protestu proti
nutné prostředky k za j "Moskevské dohodě" a
vyzval bezvýsledné k re
hraniční akci.
Nejdůležitější však by signad Dubčeka. Slo
venští komunisté vylou
la třetí skupina, o jejíž
čili zrádce Bíláka.
osud šlo: lidé doma. Byl
Pak se však situace
to nakonec jejich vytrva začala alespoň zdánlivě
lý odpor ke kompromi uklidňovat. Studentská
su s okupanty, který při výzva ke generální stáv
měl bandity k jednání. ce nalezla hluché uši.
Její postoj však také Svobodovo prohlášení,
odhalil na celé čáře pod- - že je sovětská okupace
lou lež komunismu.
realita, zdálo se mít na
Měli bychom si dobře zklamaný a zrazený názaznamenat skutečnost, J rod větší účinek- Tajné
že v přítomnosti sovět vysílačky -ztrácely oheň,

munistické
Národní
shromáždění
jednalo
plně v intencích lidu,
jejž zastupovalo.
Neboť to byli poslan
ci, z devadesáti procent
příslušníci Komunistické
strany
Československa
nebo jejích krycích or
ganizací, kteří ukázali
agresorům dveře.
Zástupci národa háji
li národ, který povstal
jako nedělitelný celek.
Ještě nikdy jeho komu
nistická menšina, držící
moc, se neztotožnila s
národem. Ještě nikdy

českoslovenští komunisté
(a nejen českoslovenští)
neodsoudili
imperiali
smus Sovětského svazu
na světovém fóru tak
bezvýhradně a jedno
značně.
Národ povstal a s ko
nečnou platností potřel
nej důležitější
sovětský
mythus. Dokázal celé
mu světu, že. kdykoli.se
za Železnou oponou o?
zvou slova pokrok, re
forma a svoboda, že ozvěnou zaduní sovětské
tanky a zablesknou se
sovětské bodáky.
vm

Půl miliónu bacilů

VELKÁ PŘÍLEŽITOST
Z A PO UH ÝCH £ 837.00
můžete podniknout okružní plavbu kolem
světa na přepychové lodi (jediná třída)
¡ELLINIS, která vypluje z australských pří
stavů ,v dubnu 1969.
Uvidíte Evropu po návštěvě -Wellingtonu, Ta
hiti, Balbóa ¿ N e w Yorku. Daší delší zastáv
ky: Southhampton, Bremerhaven a Rotter
dam. Návrat přes Gibraltar, Tenerife a Kap
ské Město.
Nebo se vrátíte přes Pireaus a ušetříte
$ 30.00
Prohlédněte si Londýn, Belgii, Frandi,
Luxemburk, Německo, Rakousko, a Itálii s
námi organizovanými výpravami.
Vyžádejte si brožury a další informace u

ALMA
TRAVEL SERVICE
,330 Lt. Collins Sť. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, Vic., 3000
Telefon^ 63-400L_ J33-4002_________
Zašlete mi, prosím, cestovní brožury.
Jméno:....
Adresa:..

2. 9. 1968

Sovětská vlajka zmizela
Minulé dny byly v Hlasu domova rušnější než. kdy
koli předtím v 18 letech vycházení listu. Telefon, byl
obsazen bez ustání, známí volali i prostřednictvím
sousedů, když se jim nedařilo zachytit volnou lin
ku, meziměstské i místní hovory čtenářů a funkcio
nářů čs. i jinonárodních organizací, rozhlasových a
televizních stanic atd. se střídaly po celý den a mno
hé i v noci. Téma hovorů bylo ovšem totéž: tragické
zprávy z Československa.
Z celé té záplavy zájmu, snah pomoci, projevů
sympatií, udělal na nás největší dojem hovor Austra
lana, zřejmě docela prostého člověka. Bylo to. v. den*
kdy se v Melbourne konalo veřejné protestní .shro
máždění a průvod městem k parlamentu. Před. 11.
hodinou večerní spustil v telefonu kdosi bez před
stavení:'
‘Koukejte, viděl jsem náhodou, jak se skupina va
šich lidí marně dožadovala sejmutí sovětském vlajky
z budovy Southern Cross hotelu (největší melbóumský hotel, skupiny Intercontinental, p. r.). Tak jsem
si myslel, že byste mohli mít radost, když vám řek
nu, že už tam ta vlajka není. Mám ji tady v bytě
před sebou.” Na ' naše otázky řekl jen odmítavě:
“Neptejte se moc. Můj s y n . . . ! ” Bylo jasné, že je
hrdý na svého syna. Neřekl, jak vlajku odstranil,
nechtěl říci jméno a adresu: “Na tom nezáleží! Bý
valý voják! Hodně zdaru!” Pak položil sluchátko.
Volali jsme známého, aby se podíval na Southern
Cross hotel a ten za chvíli potvrdil, že v řadě vel
kých vlajek je prázdné místo — chybí sovětská.
Svěří-li se tedy někomu z vás neznámý Australan,
který vlajku odstranil, poděkujte mu za nás,' Rozhoř
vor s ním potvrzoval, že nám. chce svým rázovitým
způsobem skutečně udělat radost. V těch dnech býl
podobný projev zvlášť cenný.
-sv-

mluvily tlumeně a pak stejný. Svoboda podepsal, Dubček dal své
už vůbec ne.
Na oficiální rovině se jméno a sovětský zločin
projevila
socialistická byl přikryt průhlednou
solidarita novým uzav sice, ale alespoň nějakou
řením hranic. Nikdo nfe- pokrývkou legálnosti.
Nákaza
smí dovnitř, nikdo ne
smí ven a to první se
V této chvíli to asi
vztahuje i na zahranič bude pro většinu z nás
ní novináře. A protože, malá útěcha, ale je mož
Z DOMOVA
jak pravil ministerský né a snad i pravděpo
—
Bezprostředně
po
zahájení invaze sovětskými a
předseda Černík, "mi dobné, že přesto všech
jinými komunistickými jednotkami se sešli tajně na
mořádná situace si žádá no, . co bylo řečeno, če půdě nejmenované pražské továrny delegáti k- mi
mimořádná
opatření” , skoslovenská oběť neby mořádnému sjezdu KSČ, který zbavil nové vedení
strany zbývajících stalinistů.
stát převzal kontrola la přinesena nadarmo.
O mezinárodním osla — Jedna z tajných vysílaček označila Moskevskou
všech informačních pro
středků.
bení sovětské pozice pí dohodu za zradu.
— Gustav Husák, který se předtím vzdal funkce ná
šeme na jiném místě, na městka ministerského předsedy, byl jmenován prv
Kompromis
Člověk tedy marné straně kladů je však ješ ním sekretářem Slovenské komunistické strany mí
sto pro-moskevského Quislinga BiTaka,
pátrá po nejmenší znám tě něco jiného. Téměř
všichni
svobodní
komen
—
Podle posledních zpráv se zúčastnilo , útoku na
ce kompromisů, - tj. po
Československo 620.000 mužů, z toho 100.000 Poláků,
té jeho části, která" za tátoři a téměř všechny 15.000 Maďarů, .15,000 Bulharů a zbytek Rusů. Vý
hrnuje nějaké sovětské svobodné zdroje zpráv chodoněmecké jednotky se prý aktivně nezúčastnily.
se shodují docela správ
ústupky. ,
— Síť tajných vysílaček, která pracovala až do DubTo jediné, co je za ně ně v tom, že pravým dů-. čekova návratu z Moskvy, byla dodána čs. armádou.
vydáváno y Praze i na vodem nejnovějšího S o  — Ze tří čs. Quislimgů se jediný Kolder odvážil
vrátit domů. Indra a Biťák zatím zůstali v Moskvě.
Západě, je fakt, že na větského barbarství byl Mezi dalšími kolaboranty se uvádějí Švestka, Barstrach
ze
svobody.
Do
vedoucích místech není
bírek, Jakeš a Mestek.
ani Novotný,' ani Kol- volte nákazu svobody v — Podle výpovědí zaměstnanců Rudého práva se
der, ani Indra, že na ČSSR, druhý den ji má stalinistický šéfredaktor Švestka fyzicky zhroutil a
opak dále rozeznáváme te v Polsku, třetí v Ma- zotavuje se v pražském sanatoriu.
staré a až donedávna darsku a za týden, pán — Před uzávěrkou Hlasu domova došla zpráva, že
alespoň někde respekto bůh nedopusť, třeba v dvě tajné vysílačky zahájily znovu vysílání.
—- Kanceláře Svazu čs. spisovatelů byly obsazeny
vané
tváře Dubčeka, samotném SSSR.
A tak se armády, půl Rudou armádou. Redakce Literárních listů odmítla
Svobody a Smrkovského.
vydávat za stávajících okolností svůj časopis, který
Nám to ovšem nepři miliónu mužů, daly na patřil k avantgardě liberálního myšlení v Českoslo
padá jako kompromis, pochod proti kontrare- vensku.
právě naopak, vidíme to voluci, proti západoně1 I
Z CIZINY
jako další a možná nej oteckému útoku, proti I— Na pokyn čs. vyjednavačů v Moskvě odvolal mi
intri nistr zahraničí Hájek čs. protest ve Spojených ná?
tragičtější sovětský zisk. imperialistickým
kám.
A
za
měsíc,
za
dva, rodech.
Od Háchy
možná za tři měsíce se — Místopředseda vlády šik a jeho “exilní vláda”
k Svobodovi
dá alespoň část těch ar zůstali dále v Bělehradě, kde se k nim připojil mi
Víme totiž až příliš
'
mád na pochod zpět a s nistr zahraničí Hájek.
dobře, jak operují naši
nimi, v kožiších duší i — Bývalý vůdce Australské Labour Party Calvvell
fašističtí a komunističtí
mozků vši pochybhostí řekl záhadně, že sice s okupací Československa ne
souhlasí, ale že je sovětský zákrok ospravedlnitelný.
"přátelé’’. Ať se dopustí
a bacily svobody.
!— Rumunský tisk po počátečním jasném odsouzení
jakékoliv násilnosti, ja
Nastane nová invaze, 1okupace ČSSR. nápadně ochladl a začíná se vyjadřo
kéhokoliv mezinárodní
vat opatrně.
ho zvěrstva, i oni, jako invaze opačným směrem,
'
—
.Podle nepotvrzených zpráv hrozil Brežněv Svobopouliční holka, touží po neboť ani mužové v , doví a ostatním čs. zástupcům v Moskvě také anexí
Kremlu
nejsou
všemoc
•pozlátku úctyhodnosti a
I Slovenska.
legálnosti. Hitler honil ní. Ani oni nemohou uJenom Severní Vietnam a. Kuba se postavily plně
v Berlině Háchu kolem žavřít do permanentní , za útbk na Československo, Indie a Pákistán se cho
stolu, Gottwald a Zorin karantény půl miliónu v a j í neutrálně.
tlačili podobně ke zdi mužů, kteří vytáhli pro — Sovětský tisk přišel s dajšípa nesmyslným stra
že zvláštní americké jednotky infiltrovaly
dr. Beneše a totéž se teď ti fašismu a revanši-smu šákem,
Československo.
stalo Svobodovi a Dub- a nenalezli nic jiného, — Zástupci DUP žádali v australském senátě přeru
než touhu malého náro šení diplomatických a obchodních styků ze zeměmi
čekovi.
-kw- .Varšavského paktu.
Také
výsledek byl da po svobodě.

Ozvěny
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HLAS

DOMOVA

ČESKOSLOVENSKO V ZKRATCE
E

-3Kdo počítal s invazí Československa?

Před vpádem armád

— Dubček svolal schůzi — M m k tť'v n itra' .Josef se žádá sovětský zákrok
předsednictva KSČ a to Pavel už “podal demisi”. proti “kontrarevolucionáty z vedoucích komuni — Místopředseda : -vlády řům” v ČSSR, byl ozna
Po sovětské okupaci Československa přichází nutně na mysl otázka, zda
stů, kteří byli členy pre O. Šik a’.ministr zahrani čen; v Práci Karel Lorenc.
sidia před mimořádným čí : H ájek: odjeli tajně., z. Dopis pod.epsalo 60 za a jak dalece s takovou možností počítali lidé doma. Z dosud dosažitelných
sjezdem strany, konaným Běleradu, Šik do. Vídně, městnanců Pragovky (z pramenů vysvítá, že většina obyvatelstva jásala nad dohodou y Čierné a y
počtu 4.500) a 39 přísluš
po okupaci Českosloven Hájek do Švýcar.'
ska. Je to zřejmě jeden z — Členové'sovětské'tajné níků jejich rodin. Dopis Bratislavě, které považovala — citujeme zé soukromého dopisu — za "úústupků
požadavkům policie už byli dosazeni měl mimořádnou publici spěch, v který jsme mohli jen doufat, vítězství, jaké jsme od války nezaži
Kremlu.
Dva členové do všech ministerstev, a tu v sovětských novi-, li”. I západní zpravodajové se shodovali v úsudku, že se československým
presidia se zasedání ne hlavních úřadů, aby zaji nách, stejně jako pozděj zástupcům podařilo uklidnit Moskvu natolik, že od ní okamžité nebezpečí
ší zprávy, že je signatá
zúčastnili z obav před zat stili “nerušený čhod”.
čením. (Současně s nimi — V Praze i v Bratisla řům znemožňována další nehrozí.
U lidí doma podporo jsou skutečně neopod jejich věc: . . . , je výra
skrývá prý se i Čestmír vě zahájil činnost no práce v Pragovce a že
zem toho, že si komuni
Císař.) Většina ostatních vý cenzurní. úřad. Zatím jsou “kontrarevolučními” valy tvoření takového statněné . .
ohrožováni, úsudku projevy všech
stické a dělnické strany
členů, předsednictva; pak prý nemá pracovat tak zaměstnanci
Ministerský
předseda
“rozhodla” okamžitě svo důkladně, tj. nemá kon na životech.
nechtějí
vzájemně mlu
čs.
delegátů
z
Čierné
a
Černík ubezpečoval stra
lat zasedání Ústředního trolovat každé tištěné slo — Mezi prvními osobami,
vit
do
práce,
ale že chtě
Bratislavy,
i
zveřejněné
nické
funkcionáře
ve
výboru KSČ, který má vo, 1jako tomu bylo před. které zatkla sovětská taj
prohlášeni Sjezdovém paláci v Pra jí účinně spolupracovat
ná policie , v ČSSR, byl závěrečné
zvolit nové předsednic liberalizací.
prý spisovatel Ladislav 'bratrských
tvo.
stran ’ o ze 5. srpna stejně roz v těch otázkách, které
— Sklizeň obilí skončila
jsou všem společné . . . ’
— Ministerský předseda většinou ještě před oku Mňačko. Jiná zpráva mlu jednání,
vedeném
"v hodně:
Černík prý vyzval veřej- pací země. Odhaduje se, ví o zatčení populárního duchu tradice, jež se vy
Za tři dny nato však
ně všechny osoby, ohro že výnos obilí je letos rozhlasového komentátora
"Šlo o to, nevracet se už nebyl jiný čs. delegát,
tvořila,
v
ovzduší
úplné
Milana
Wernera.
(Ten
do
žené' zákrokem ' sovětské asi o 300.000 tun vyšší
nikterak i k zcela nedáv předseda čs. parlamentu
-tajné policie; áiby včas o- než loni. Prům ěrný' nek stal nedávno - 9. srpna - otevřenosti, zásadovosti
né minulosti, ale novým Smrkovský, tak optimi
Řád
práce).
a přátelství . . . ”
pústili zemi. V ČSSR už tarový výnos . obilovin
—
Geologický
průzkum
dokumentem demonstro stický. Na schůzi komu
je 800 sovětských policej (mimo kukuřice) je. 20
ve Spišské Nové vsi obje . Hlavní čs. delegát, vat naše společné od
ních agentů, kteří žahá- q/ha.
nistických
funkcionářů
;
pili důkladnou čistku, .. — V minulém měsíci slo vil před nedáynem nová Alexander Dubček, řekl hodlání posilovat jedno ze severních Čech, ko
ložiska azbestu u Rozlož- po příletu z Bratislavy
- r - Literární listy vydaly žil světící biskup pražské né,
tu našich stran a zemí- nané v Ústí n. - L. 8.
Kobeliarova a Jakpbšlední, číslo, na jehož apoštolské administrativy lovců. Neibohatší -jšou r v rozhlasovém a televiz Jistě chápete, že to ne srpna, odpověděl na oním projevu 5. srpna
první straně'je kresba so dr. Kajetán Matoušek Jaklovicíen.
byl snadný úkol . . . O tázku, zda čs- delegace
větského vojáka s kulo předepsaný slib věrnosti —. Podle . Zemědělských tnj.:
nošich záležitostech ne přesvědčila o "správno
metem a pod ní nápis: Československé republice novin je dnes v ČSSR
"Na schůzce jsme vy padlo ání slovci. Je mož sti naší cesty delegace
“Proletáři ■ všech zemí a ujal se výkonu své 160.000 samostatných maspojte se - nebo vás za- funkce. Stal se tedy dru lózeínědělců, kteří obho pracovali a schválili je no konstatovat, že brati ostatních komunistických
hým ř. kat. biskupem v spodařují necelých 9% z
střelím!'’
diný dokument - spo-- slavská schůzka proběhla stran”:
Praze. Po okupaci stalo
— Zástupce šéfredaktora se ovšem postavení’ všech celkové výměry zeměděl léčné prohlášení . . . N e přesně tak, jak jsme si
"Nedomnívám se, že
Literárních listů Ludvík církví a jejich hodnostá ské půdy a to většinou v byly přijaty žádné jiné její průběh vytyčili - . . se nám- to podařilo, a'e
horských
oblastech.
Veselý uprchl do Západ řů velmi nejisté.
závěry . . Není žádných Žádný závěr prohlášení my jsme do Bratislavy
ního Německa, kde pro — Krátce před obsazením
opodstatněných obav o nás nenutí revidovat ně jeli z cílem soudružsky
hlásil novinářům: Musel Československa se ujai
naší suverenitu . . . Zá co na našich zásadních jim vysvětlit, že je to
jsem z . " Československa svého úřadu nový čs. vel
zmizet, abych nezmizel vyslanec v Kanadě dr.
Švadleny
věr schůzky má veliký stanoviscích k vnitřním naše záležitost -a že je
beze stopy!
Ivan Rohal’ - Il’kiva (na
pozitivní vliv na vývoj nebo mezinárodně poli prosíme, aby naše právo
zkušené
přijmeme..
— Sověty prý vyhotovily místo dr. M. Žemly). Po Dobré podmínky. Stálá
mezinárodního
komuni tickým otázkám . . . Pro respektovali. ”
seznam asi 40.000 čs. ob stoj nového velvyslance
práce po celý rok.1 stického hnutí . . . Kro hlášení
nestanoví, co
Obavy čs. intelektuálů
čanů, kteří'm ají být po k událostem doma ' není
SHERIDAN FROCKS
dosud Znám.-Z jiných čs.
stupně likvidováni.
mě zveřejněného doku mají dělat jednotlivé ko z dalšího vývoje čs. - sooff "504 Swanstoh St.
zastupitelských . . úřaldů
mentu nebyly přijaty munistické a dělnické větské konfrontace byly
. Volejte 34-4489,
docházejí zprávy o ' vzrů
:žádné jiné závěry a o- strany ve svých vlastních naproti tomu zřejmější
stajícím počtu diploma
po hod. 29-1950
TELEVIZORY
bavy v tomto směru zemích, neboť to je plně {Pokračování na str. 9)
tických zástupců, kteří
nejsou ochotni spolupra
RADIA
covat s vládou, která by
spolehlivě opraví
vykonávala jen sovětské
a udržuje
rozkazy. Podobné prohlá
šení učinil i čs. generální
V. NIKOLIC
konsul v Sydney Franc.
153 Separation Street
(se, jak mladý chlapec byl pořezán bodákem na
(Dopis z Vídně)
— Za iniciátora dopisu
NORTHCOTE, Vic.
prsou, jak utřel krev do československé vlajky
vysočanské Pragovky “so
Utekl jsem právě podruhé z Československa
Telefon 48-4758
a tu hodil pohrdlivě na sovětský tank. Lidé se
větskému lidu”, v němž
a pokusím se vám vypsat aspoň stručně, co jsem
všeobecně snažili dbá vojáky ignorovat, odmí
ty poslední dny a hodny y Praze zažil.
tali jim podat i jen trochu vody.
V úterý jsme oslavovali bratrovy narozeniny,
V Praze je dost škod. Rozhlas je hodně roz
Na řadě Rumunsko 2
trošku jsme popili a po půlnoci jsme šli v klidu
střílen,
v době mého pobytu se střílelo asi 20
Těsně před uzávěrkou HD začaly docházet zprávy,
do postele. Asi ve čtyři hodiny ráno nás vzbu minut taky na Karlově náměstí, kde hořelo ně
,z nichž se hrozivě vynořovala reálná možnost sovět
dil hluk letadel. D íval jsem se nad Puzyň, kde kolik budov. V Museu na Václavském námě
ského- útoku na Rumunsko. Armády států Varšavské
přistávali parašutisti, jejichž počet jsem odha stí jsou rozbita snad všechna okna. Všude byly
ho paktu jsou připraveny ve velkém počtu (14 až
20 divizí) na rumunské hranici.
doval na 3.000. Pustil jsem hned rádio, odkud
fronty na po traviny.
Rumunští diplomaté ve SN' nevylučují možnost
jsem se dozvěděl, že Rusové obsazují celé Če
V nátek ráno jsem se dostal na Smíchov,
;“druhého Československa”. President Johnson se vy
skoslovensko. Přišli v noci jako lupiči. První odkud odjížděl zvláštní vlak do Norimbeřka,
jádřil k nové sovětské hrozbě neobyčejně ostře a řekl
tanky dojely do Prahy v 9 hodin ráno a lidé určený pouze pro cizince. Dostal jsem volnou
■'v jádru, že by se mocnosti, které ignorují státní hra
nice, neměly spoléhat na americký appeasement.
se tankistů ptali, co tu chtějí? Ti shodně odpo jízdenku a nějaké jídlo. Ještě, štěstí, že mám
vídali, že přišli vysvobodit Čechy, z područí australské občanství. Po celou dobu jízdy jsem
amerických imperialistů a německé armády. se díval z okna. Po těch. zkušenostech myslím,
Obsadili všechny mosty a hlavní ulice. Později že jsem se po domovině rozhlížel naposled. Ve
MERNDA
zjistili, že mají potíže, které jim způsobuje če vlaku byla bojová nálada. N a každé stanici by
19 mil od Melbóurhé, směrem Přěstón
ské vysílání a snažili se je umlčet. Trvalo jim
lo plno lidí, kteří provolávali slávu Dubčéko21 AKRU (183’ x 532’) za ,5 3.900
však hodně dlouho, celé čtyři hodiny, než roz vL Lidé si v těch několika měsících začínali
Travnatá rovina — Veřejná cesta- —ý Přivoď
městského vodovodu a elektřiny .na 'háklad
hlasovou stanici našli, Lidé, kterých se po sta zvykat na příjemnější život, což byla asi hlav
prodávajícího
nici dotazovali, je úmyslně a plánovitě posílali ní pobídka Sovětům, aby včas zamezili nákaze
8 700 DEPO SIT, $ 14 TÝDNĚ
opačným směrem. Později se u rozhlasu střílelo, české nálady v dalších zemích. N a hranicích v
Pozemek je jen několik mil od university Jáa
ale tam jsem nebyl. Jak k tomu střílení došlo,
Chebu bylo plno vojska, ale nás prohlíželi Če
Tro-be, v prostoru, který se rychle zastavuje,
ani nevím, vždyť tu nemá nikdo zbraně. Viděl ši. T i se zajímali jen o naše pasy a hlavně se
— Dává .možnost investovat do -velké plochy
jsem zato mnohokrát, jak muži skřípali zuby dotazovali, co se děje v Praze.
země za cenu, jaká se plaití za jedinou parcelu
nebo bezmocně plakali. S hrůzou- jsem pozoro
stejně vzdálenou od City v jižních předmě
. M oje nejlepši vzpomínka na návštěvu v Pra
stích.
val studenty, kteří šli s obnaženou hrudí proti ze bude patřit všem těm událostem, které do
Volejte majiteli: 663-3706,
sovětským tankům. Ruští vojáci nakonec nasa kazovaly, jak Češi drželi pohromadě, když šlo
nehlásí-Ii se: 63-4291
dili bodáky a vykročili proti nim. Díval jsem
do tuhého . . .
A. B. (nyní Rakousko)

V Praze při okupaci
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H L A S

SVATEBNÍ HOSTINY, TANEČNÍ ZABAVY,
OBCHODNÍ KONVENCE, OSLAVY VŠEHO
DRUHU'

provede nejlépe

Dke

^žborclieáter
ALEXANDRA GARDENS, MELBOURNE
T elefon 63-3923
K disposici tři sály různé velikosti
Možno obstarat českou hudbu

ZLOBÍ

VÁŠ

OČI?

Bolí Vás hlava?
Noste brýle od O P T Á !

OPTO
Capifbl House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHU
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Psáno před okupací
KDO MÁ STRACH?
Zdá se, že to nejsme my, kdo máme strach. Čeho
se však lekly bulharské orgány, když zadržely hrst
ku mladých lidí na hranicích? Nepřijeli na tancích,
a přece asi byli čímsi výzbrojemi, když je nechtěli
ani vpustit (na festival mládeže, p. r.). Proč zaba
vili naší delegaci v Sofií akční program KSČ a naše
stanovisko k dopisu pěti? Proč jim kdosi v noci ro
zebral pódium? Myslí si snad někdo, že je pravda
slyšet jen z pódia? — Ano, někdo má strach. Dva
tišíce turistů z NDR se u nás podepsalo pro Duběeka. Nevzbuzuje to u někoho obavy? Podle zpráv při
dávali se bulharští diváci na chodnících ke skando
vání naší delegace: Duběek, Dubček! Není to alar
mující? Když se v minulých dnech loučili sovětští
hosté s jednou mop známou, tiskli jí ruku, dlouho
jí tiská ruku. Vydržte! říkali jí. Vydržte! Prý měli
v očích slzy . . . Ať cokoliv nám přinesou příští dny,
nemusíme být malé mysli. Je s námi a pracuje pro
nás, i když to ani netušíme, ta pravda. Ta s malým
pé.
Jan Štern v Práci z 31. července 1968
KAPITÁN PÍŠE GENERÁLOVI
Soudruhu generálporučíku Václave Prchlíku, zdra
ví Vás muž, jenž Vám co podplukovníku dělal po
bočníka při proslulém cvičení 1954, dokud omylem
nesedl na jiný tank, jenž ho odvezl sto kilometrů
jižněji. Před třinácti lety, tedy ještě před XX. sjez
dem KSSS, jste spoluobhájil a prosadil na scénu
jeho hru Zářijové noci, čímž jste prokázal svou sta
tečnost a prozíravost. V posledních měsících a dnech
jste obhájil mnohem víc: důvěru této země k vo
jenské uniformě. — Není Vaší vinou, že maršálové
nedrží slovo. — Nemohu posoudit, do jaké míry jste
porušil rozkaz. Spíše se mi zdá, že jste bez rozkazu
začal' sloužit lidu, což není dóšud v kraji běžným
zvykem. — Při vší úctě a lásce k Duběekovi a těm
-druhým se mi krajně nelíbí, je-li čestný muž kárán,
zatímco tolik nečestných zůstává bez povšimnutí.
Když se někdo rozhodne, že už nikdy víc neobětuje
pěšce, neměl by obětovat ani génerálporučíky. —
Snad to bylo nutné. Ale je to škoda. Rozhodně tím
trpí morálka. —- Píšu tedy, abych Vám alespoň za se:be poděkoval, když už to slovo chybělo v úřední
zprávě. Píšu Vám v naději, že se to podruhé nikomu
nestane. Á ttiké ve víře, že Vás brzy pozdravím v
jiné významné vojenské funkci. Kdybyste snad zase
někdy potřeboval, hlásím se opět jako pobočník amatér. Váš kapitán v záloze Pavel Kohout.
Práce, 6. srpna 1968

D O M O V A
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Z korespondence těchto dnů
V osudných dnech své země se každý cit&ne strašné opuštěně a strašně vo na svobodu projevu.
sami. Asi je to ona lučavka, která odhaluje nejtajnější ledví. V nynější krizi Je mi strašně líto, že přá
jsme přišli na to, že se musíme s osudem Československa vypořádat každý telé Československa ne
po svém a každý velice upřímně. Ale zjistili jsme, že československý osud mohou udělat pro vás
'
není jenom naším osudem, že jsou na světě lidé, kteří také naslouchají umí VÍCráčku, když zvoní i pro ně.
Milý naivní David
Mnichovská krize při především západními so ky obyčejný dopis, kte Hood mi prospěl víc než
vedla do řad demokra cialistickými stranami.
rý mi napsal jistý David desítky omýlených poli
tických bojovníků mno
Z řádků Murraye - Hood, člověk, s nímž tiků. Dal mi zase víru,
hé slavné postavy. Ma Smitha a jeho soudruhů jsem si několikrát popo že politika a osudy států
ďarská zrada dodala dal čiší upřímná hrůza z po vídal o knížkách a o jsou v zásadě v rukách
ší. Dnešní českosloven litiky "socialistické še muzice. Nemohu tvrdit, slušných, přímých a jas
ská krize není výjimeč stiny světa”, jejich do že je to můj blízký pří ně myslících lidí. A s tě
ná, alespoň v tomto ohle konalá deziluze a jejich tel, a on jistě ani netvrdí mi se to dá vyhrát.
vm
odhodlání zúčtovat se totéž. Ale napsal mi pár
du ne.
26. srpna jsme si pře zmařeným ž i v o t n í m řádků v době, kdy jsem \
je zoufale potřeboval.
četli na stránkách mel- snem.
Murray - Smíthů bude
Napsal mi:
bournslkého "The Age’’
dojímavé a statečné pro jistě v západním světě
"S rozhořčením jsem
hlášení dlouholetých so víc. Nemůžeme se však si přečetl zprávy o Če
Myslel
cialistů, kteří v Austrá zbavit pocitu, že tato skoslovensku.
lii ještě dvacet let po morální kocovina přichá jsem přitom na tebe.
smrti Jana Masaryka se zí pro lidi tohoto smyš Musí tó být strašně těž
ké myslet na svou rod
snažili stavět mosty me lení opožděně.
Zažili Mnichov. Zaži nou zem a na své přáte
zi Východem a Nápa
dem, mezi otevřenou a li Moskevský pakt mezí le v těchto dobách.
Moíotovem a RibbenCelý tenhle business
zavřenou společností.
Podepsáni byli redak- troppem- Viděli, jak vál je strašný a jenom do
toťka revue "Outlook’’. ka skončila ve východní kazuje, že dnešní vůdco
Helen G. Palmerová, Evropě. Viděli, jak zem vé v Rusku se nepoučili
Stephen Murray - Smith řelo demokratické Če z příkladu "šíleného”
ZNAČKA KVALITY
Dobře. cara Mikuláše II. Dělají
("Overland”) a D. Whi skoslovensko.
A STYLU
tytéž omyly.
te a G. Sharp, kteří vy Ještě věřili? Proč?
Zažili Slánského pro
Chtěl bych, abys vě
Prvotřídní ručně šité
dávají "Arénu
obleky
Ve společném prohlá ces, zažili sovětské vraž děl, že posílám protest
164
Aeland
St., St. Kilda
šení vyslovují hrůzu naď dění v Budapešti. D o na ruské vyslanectví,
Víc. Tel. 94-2260
tím., jakým způsobem dnes tvrdí, že Vietnam který . si třeba někdo
Též prodej veškerého
postupuje světová moc byl znásilněn Spojenými přečte.
pánského konfekčního
zboží
Při nejmenším ale
nost, podezřívaná z po státy. Proč? Proč? Proč?
Raději si vezmu do. ru spoň vykonávám své prá Čistírna a opravy oblekl)
krokového
socialismu
stí i spěch, s jakým bylo zrušeno osmé oddělení, v
nás vzbuzuje důvodnou obavu, že nešlo na prvním
místě o organizaci aparátu UV KSČ, ale o ústupek
konservativním tlakům. Domníváme se, že velká dů
věra, kterou lid svým představitelům svěřil, vychá
zela mimo jiné z přesvědčení, že k žádným podob
ným ústupkům docházet nebudě. Zároveň, poučeni
dějinami, pokládáme za svou povinnost upozornit,
že první oiběť obvykle nebývá poslední. Může tak
vzniknout řetěz, jehož konce si netroufáme dohléd
nout. Jedno však víme jistě. Kdyby k něčemu po
dobnému došlo, vyvinul by se nejvyšší tlak na to,
aby postupně odcházeli ti, kdož dnes stojí v čele to
ho nejlepšího, co n nás je.
Z dopisu kulturních pracovníků Dubčekovi,
Lidová demokracie, 9. srpna 1968

NEKOMUNISTICKÉ STRANY
Na veřejných schůzích je zájem o činnost nekomunistických stran__ Nekomunistické strany byly
20 let pouze trpěny, jejich činnost byla formální a
doslova se staly sběrateli brigádnických hodin, lé
čivých bylin apod. Jejich aparáty byly. zbyrokratizované a členové se většinou pasivně stali vyko
navateli vyšší vůle. Z této skutečnosti vyplývá, že
se členové nekomunistických stran právě tak jako
zdrcující většina národa učí politicky myslet a pra
covat teprve od letošního ledna .. . V uplynulých 20
letech se zkompromitovalo a zprofanovalo mnoho li
dí, zvláště funkcionářů a proto bych chtěl říci na
adresu nekomunistických stran.. . Strany se slepou
poslušností profanovaly jako celek a proto je nutno,
aby se mnohem více ucházely o důvěru veřejnosti.
Přes tuto skutečnost nastaly u těchto stran pouze
některé dílci změny, se kterými ani veřejnost nebyla
podrobněji seznámena, a proto si nemohu odpustit
přirovnání k přísloví, že šlo pouze o to, aby se vlk
PRVNÍ OBĚŤ NEBÝVÁ POSLEDNÍ
nažral a koza zůstala celá. . .
P. Korbela, Chomutov - Sobodné slovo 8. 8. 1968
Shromáždění kulturních pracovníků a členové
koordinačního výboru tvůrčích svazů se zabývali v
POSLEDNÍ NADĚJE
souvislosti se současnou politickou situací i odvolá
ním generálporučíka Václava Prchlíka z funkce ve
Je mi 26 let, jsem ženát a mám dvě děti. Plně
doucího státně administrativního oddělení ÚV KSČ. souhlasím s politikou s. Dubčeka, abych mohl uvě
Dávali jsme a dáváme . . . plnou podporu všemu řit ve šťastnější budoucnost svých i všech ostatních
pokrokovému, co stranické a vládní orgány v posled dětí. Jsem přesvědčen, že jediné, co nás mladé “drží”
ních týdnech udělaly. Zároveň jsme však velmi zne v naší republice, je naděje, daná nám po lednu.
pokojeni postupem proti gen. Prchlíkovi, k němuž Zklame-li tato poslední naděje, nebudeme již nikdy
jeden ze signálů daly i některé neseriózní články v nikomu věřit.
M. Výsmek, Tučapy,
tisku signatářů varšavského dopisu. Tyto souvisloZemědělské noviny, 3. srpna 1968

PRVOTŘÍDNÍ
MASO A U Z E N IN Y
VŠEHO DRU H U
NAKOUPÍTE V Ž D Y
U FIRMY

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. ITD.
M A J I T E L É J. & H . K O P E C K Ý
326 H IG H STREET, KEW, VIC.
TELEFON: 86-7178
V ZIM NÍCH MĚSÍCÍCH DOMÁCÍ
JATERNICE A JELÍTKA
TEPLÁ DOMÁCÍ SEKANÁ
DRŮBEŽ
NAŠE ZÁSADA: DOBŘE SLOUŽIT
ZÁKAZNÍKŮM

Plánujete cestu do zámoří
nebo máte v úmyslu pozvat
své příbuzné na návštěvu?
Obraťte se s důvěrou na

ODRA
TRAVEL SERVICE
27-29 Elizabeth St., Melbourne, 2000

Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Mluvíme česky
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Isolovaný Sovětský svaz

Do nového světa

ZE SEDMÉ ELEGIE

Svět je plný překvapení a jeho politický aspekt je snad ze všeho nejnevyzpytatelnější. Má ve zvy
ku překvapovat naráz, přes noc a ve chvílích, kdy to téměř nikdo nečeká.
Vojenská intervence Sovětského svazu vypadala např. v našich očích jako reálná možnost až do
bratislavské schůzky. Ale když ta skončila , nevěřili jsme sice jejím zveřejněným výsledkům, ale
přestali jsme také věřit v možnost otevřeného sovětského zákroku. Byli jsme téměř přesvědčeni,
že došlo k tajné dohodě, která se projeví postupným oklesťováním svobody československého tisku.
Když přišla zpráva o propuštění1 dvou liberálnějších redaktorů Rudého práva, nabyli jsme sko
ro jistoty, že jsme se nemýlili a v obavách jsme čekali na další čísla Studenta či Literárních listů.
A právě v této chvíli, mír ve Vietnamu, doho doufaly v liberálního a neboť parodie jeho ně
když už to, co kdysi by du s komunistickým blo umírněného presidenta, meckého státu může exi
lo pravděpodobné, ne kem, pohřeb antikomu- mohou dostat tvrdého stovat jenom v ovzduší
zdálo se možné, začaly nistického "bubáka’’.
konservativce Nixona.
napětí, nebezpečí a srá
sovětské armády svou
A najednou, z čista
žek vyhraněné studené
Na bojišti
okupaci Československa jasna, jako blesk z mod
Na bojišti politického války.
a celá naše koncepce se rého nebe, všechno toto
Sovětská bota
světa vidíme hromady
zhroutila jalk domek z nové a údajně pokroko
obětí, mrtvé i raněné.
Ale paradoxně, největ
karet.
vé, bylo postaveno na
Vedle mrtvoly nadějí na ší obětí toho všeho je
hlavu, jak se armády "u- svobodné Českosloven právě Sovětský svaz, je
Změněný svět
mírněného a respektova sko leží mrtvola pověry, hož "vítězné” armády
Nezhřoutila se však. ného” Sovětského svazu
jenom naše představa o daly na pochod Česko že komunistický leopard tak hrdinně okupovaly
přece jenom mění skvr bezbranné Českosloven
tom, co se stalo v Čierné slovenskem.
ny. Na ní s ránou v če sko. Neboť zdá se nám
a v Bratislavě, změnil se
Nejnovější svět
le
rozvalena jsou bez že ztráty jeho tragické
jedním rázem celý svět.
Tak se z m ě n ě n ý vládná těla "mírových” akce daleko převyšují
Až do té chvíle se to
tiž vyvíjel jedním smě svět začal znovu měnit a presidentských kandidá zisky.
Je pravda, že Brežněv
rem a jeho nové obrysy z nového světa stal se tů Spojených států. V
polních
nemocnicích
osvět
nejnovější.
a
jeho spoluviníci na
vypadaly již hodně jasZdá se teď, že komu šetřují rozkladné boláky okamžik zastavili "náka
ně. Antikomunismus vy
šel z módy, přestal být nistické násilí v Česko světového komunismu a zu svobody”. Jenomže
nutnou výzbrojí demok slovensku nenechá ká umíráček zvoní tklivě za jakou cenu? Za cenu
ratů a stal se z něho ob men na kameni. Jestliže mírové škrabošce Sovět toho, že úplně a dost
neodvolatelně
nošený kabát, o jehož ten předcházející svět ského svazu, jehož údy možná
zdědění nestáli už ani dělal z nás zaostalé poše jsou ve fáčích a v sád ztratili vedoucí postave
ní v komunistickém svě
mladší bratři. Naopak, tilce, ten nejnovější udě ře.
lal
z
tzv.
"pokrokových
tě, i rostoucí vliv v mno
Pokud
se
bezvládných,
oškliví Američani začali
utiskovat hodné severní proroků” naivní snílky. zarostlých těl týče, jsou ha částech neutrálního
Vietnamce, Evropa se Nevyhnutelné stalo se to těla, vietnamských de světa. Komunistické stra
monstrantů, jimž nějak ny mimo sovětský blok
přestala bát nebezpečí z nemyslitelným.
Naděje na narovnání na rtech zmrzla hesla odsuzují z pudu sebezá
východu a více a více uší
začalo naslouchat sta se Sovětským svazem "Dubček, Dubček, Ho- chovy ruské násilí jedna
rostlivě slovům o ameri- "odešly s větrem’’, místo čimin’’ ve chvíli, kdy se za druhou. Neutrální
kanizaci Evropy a závi odzbrojení bude se po Severní Vietnam posta svět všech kontinentů
slostí na Spojených stá kračovat ve zbrojení, vil za sovětskou okupaci myje si ruce nad svým
maskovaným spojenec
místo mírového soužití, Československa.
tech.
Jenom jeden vítěz zů tvím s vrahem, a uvnitř
Uši politiků, jsouce ze vrátí. se studená válka.
sovětského
všech nejcitlivější, po Sovětský svaz sklidí, co stal na bojišti - Walter samotného
chopily rychle, co si lid zasel - nenávist světa, a Ulbricht, had, který se bloku více než co jiného
státy,
které spokojeně válí v krví, viděti je rozpaky.
v nové atmosféře žádá: Spojené

Srdcem
(24. srpna 1968)
Kdysi jsem napsal cosi v tom smyslu, že “účast
srdcem” — což znamená věřit v něco posledním
nervem v těle — prospívá jak mužům na bariká
dách, tak mužům péra. Dnes zjišťuji, že to není tak
úplně pravda, že u “mužů péra”, alespoň v mém
případě, všeho moc škodí.
Neboť chvíle, kdy je srdce příliš hluboce zúčast
něno, kdy přetéká láskou, hněvem, odporem i hrů
zou a kdy je současně svírá zoufalství i bolest, tako
vá chvíle je snad chvíle básníkova, ne však chvíle
novinářova. Ty nejkrásnější verše byly asi psány
výlučně srdcem, novinář si však tuto výlučnost do
volit nemůže. Ne že by měl mít srdce z kamene,
prolezlé cynismem a bezcitností, ani zdaleka ne. I je
ho práce, myslím, získává účastí srdce. Nesmí tó
však být na úkor chladného rozumu, který je jistě
nejméně tak důležitý jako srdce.
A proto sedím v této chvíli nad psacím strojem,
hledím na prázdný papír, srdce bolí, slzy se derou
do očí, ale mozek mlčí, oněměl, přestal existovat a
odmítá se vyjádřit.
Hledám, ale nevidím ucelený obrázek, a co člo
věk mentálně nevidí, nemůže přirozeně souvisle a
logicky popsat.
Sinad všechno tedy, čeho jsem v této chvíli scho
pen, je zmatená směs dojmů a nárazů, výbuchů z
televizorů, telefonů,'a rozhlasových přijímačů.

*

*

Výbuch z telefonu: “Nevím, jestli už to víš, ale
dneska ráno začaly sovětské, východoněmecké, pol
ské, bulharské a maďarské armády obsazovat Česko
slovensko . . . ” Paralyzující úlek.. ticho . . a potom
výkřik “ježišmarjá”.
Výbuch z radia: “Sovětské armády konsolidují
svou kontrolu Československa . . . Očití svědci tvrdí,
že viděli ruské vojáky odvádět prvního sekretáře
KSČ Dubčeka a ministerského předsedu Černíka. ..
Československý vyslanec protestuje v Londýně, čs.
vyslanec protestuje ve Spojených národech . . . ”
A největší výbuchy ze všech, výbuchy na televi
zi: ruské tanky v ulicích P ra h y . . . zakrvácené če
skoslovenské prapory . . . hrob sedmnáctiletého děv
čete - .. lidé, sedící pasivně před pásy a pod hlav
němi ruských tanků . . . česká slova, dýchající trage
dii: Toto je československý rozhlas, jediný hlas le
gální československé vlády. . . a jiná česká slova:
Až uslyšíte národní hymnu, budete vědět, že je pc
všem — Kde domov můj, kde domov m ů j__
*

*

*

Do toho všeho tichy- a smutný hlas z dětství: Dnes
ráno začaly německé armády obsazovat území Če
skoslovenska . . . Neodporujte. . .
Dramatický hlas z mládí: A ttentko, atíeniion.
German tanks from Benešov are roliing againsi
Frague . . .
Suchá tragedie slov: President Beneš přijal demi
si demokratických ministrů a pověřil Klementa Gott
walda sestavením nové vlády. . .
Neodporujte, neodporujte, neodporujte;
. *

s

JIŘÍ

ORTEN

Ach, odkud vyvěrá to, čím tu odtékáme?
Čí noci probdělé se položily na mé
a rozšířily se, že místo nestačí?
Náleží jsem svůj oád. A na čem? Na pláči.
Padaly slzy mé, padaly do močálů,
padaly za živé království běd a žalu,
padaly nestoudné, Karino, píši vám,
poproste náhrobek, jejž deštěm omývám,
připadám si jak déšť, jenž prší na váš hrob,
připadám si jak pláč, bez času bez podob,
píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa,
zda nejste nyní tam, kde se už netoužívá,
zda zatím neskončil váš nebezpečný věk.
Znám jednu holčičku. Je jako polibek,
jenž schovává se v ústech, nesmí dále,
protahuje se jen ná slunci, jež je malé,
nepálí, dává pít: usínat na ňadrech.
Je mladá jako zem. Je lehká jako dech,
jak rané lupení, jak jitro, jako štěstí.
Znám také krásné dny. Kam však
mne mohou yésti?
Vy jste to věděla? A vfte, Karino?
Znám také velkost žen: čekání matčino,
zda jednou vrátí se k ní její smutný syn.
Znám také svoji zem. Znám radost
bez příčin.
Znám věrnost, ano, znám, leč nevím
právě, kde je.
Znám náhlá procitnutí z beznaděje —
a je to málo znát, a je tó málo, chtíti,
je málo, zradu znát, když nelze odpustiti.

Co tedy zůstalo ze so- kají trpělivě na chvíli,
větského impéria, které kdy se budou moci s
kdysi chapadly komuni- chutí zakousnout do rustiCkých stran obepínalo ky, která je teď, . na
svět? Nic jiného, než . okamžik, ale ne na věčpět satelitních států, věr- nost, svírá železnou runých do té míry, že če- kavicí.
-kwA přece, poprvé v krátké historii našeho státu,
odporovali a odporují. . . Beze zbraně, s holýma ru 
kama, vyzbrojeni jenom prapory, pod nimiž stojí,
a pravdou, která je neotřesitelná, leží rozmačkáni
pod ruskými tan k y . ..
A mrtvé oči, tvrdé oči, vzdorné oči. i oči plné slz,
říkají pádněji a výmluvnějL než hlavně děl: odej
děte, jste v naší zem i. . . odejděte, iste v naší ze
mi . .. odejděte, jste v naší zemi. . . !
*

❖

A víc už nemohu, protože srdce přetéká láskou i
nenávistí, je sevřeno zoufalstvím a nevýslovným bo
lem. Není chvíle pro novináře, je chvíle pro básní
ky. Ať tedy mluví básník:
. . . jako by jí uvadaly slzy na řasách
jako by se dosud chvěla láskyplnou bázní
0 zemi krásnou
zemí milovanou
sestřičku mou
1 v dědictví mi danou
sestřičku jedinou
kolébku mou I hrob můj
a ty se mne dál úpěnlivě tážeš
kde domov tvůj
zatímco nůž jenž .určen sestřičce tvé vlasti
béřeš na sTdce své . . .

s

Ty verše napsal básník Josef Hanzlík, zmatená a
A znovu, nejnověji: Nemůžeme bránit tyto hrani
nedostačující slova.
Karel Wendt
c e . . . neodporujte...
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Velký výběr vín, lihovin a piva
(včetně Plzeňského)
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J, KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas * Victoři* Sts., Richmond, Vie.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Víc. (314-6281)

UPRCHLÍCI V RAKOUSKU
■Zde pozorujeme události, v Československu docela
zblízka proto, že dobře slyšíme rozhlas — i ten, kte
rý si říká legální, ale pracuje v ilegalitě (miuvíme-ii řečí předešlé okupace), to jest ze skrytých a mě
nivých míst, a je rozhlasem okupantů rušen —, dá
le proto, že hranice byly zčásti (a měnivým způso
bem) otevřené, a proto,, že v Rakousku bylo překva
peno rrínoho čs.-turistů. Ti zčásti ihned prohlašují,
že chtějí domů, zčásti se rozmýšlejí. Jenom málo
kteří (vidouce, jak my už tu jsme 20 let) se rozhod
li ihned pro exil. Nyní přicházejí též hromadně ti
turisté, kteří se chtějí vrátit domů z Jugoslávie.
; Zákrok zdejší menšiny tj. Čechoslováků — ra
kouských občanů (starousedlíci z dob mocnářství i
poúnoroví-emigranti) — byl zpomalen tím, že jejich
spolkoví činovníci, byli většinou na dovolených a
prázdninových návštěvách, dále tím, že v létě “Ví
deňské svobodné listy” vycházejí ien čtrnáctidenně
a tudíž minulý týden nemohly vyjít. “Menšinové li
sty” — list tzv. roduvěrných, tj. komunistů a vysla
nectví —, ovšem vydaly zvláštní číslo: vyslanectví
se postavilo rázně za legální vládu.
.i Členové redakce VSL a “Českého Srdce” (starý
podpůrný spolek z dob vzniku čs. samostatnosti)
však okamžitě improvisovali poradnu pro bezradné
krajany. Díky tomu, že většina členů i funkcionářů
menšin}^ jsou sociální demokraté, bylo usnadněno
pohnout socialistický deník “Arbeiterzeitung”, že
uveřejnil českým jazykem upozornění o této porad
ně a o dalších pomocných akcích, které vídeňská
socialistická strana a vídeňská obecní správa, větši
nou socialistická, zahájily: strava zadarmo, nouzové
ubytování, porada. Podobnou ochotu pak projevil i
deník vládní lidové strany českým upozorněním:
státní rozhlas zahájil čs. vysílání, vládní místa a
Červený kříž projevily ochotu. Bylo otevřeno množ
ství poštovních účtů na sbírky; především “České
Srdce” otevřelo u “Wiener Genossenschaftsbank” účet čís. 2752 a již poděluje potřebné krajany men
šími obnosy. V tuto chvíli je tedy o krajany — také
a především ty, co se vrátit chtějí — postaráno.
Ovšem je nutno se obávat, nedej Bože, zhoršených
událostí a většího přílivu opravdových uprchlíků, a
pro krajanské organizace platí: "Buď připravenr
V neděli 25. byla v katedrále sv. Štěpána slouže
na “Mše za mir” na úmysl Československa. Přišlo
množství Vídefiáků, přišlí se za nás pomodlit ve
chvályhodném křesťanském duchu' i mnozí čeští
Němci kdysi odsunutí, přišli starousedlí í právě zde
ztroskotaní Češi a Slováci: po mši byla jimi zazpívána Píseň svatováclavská a čs. hymna a — bylo vi
dět 'mnoho slzí. Zatím se před velechrámem. konala
pod čs. vlajkou podpisová akce obyvatelstva.
Včera se konečně mohla konat schůze Menšinové
rady (nadstranického vrcholného orgánu všech or
ganizací nekomunistických Čechů a Slováků v Ra
kousku, v protivě ku “roduvěmému” Sdružení, kte
ré ovšem dnes stojí — dosud! — za Svobodou), kde
bylo:
— schváleno zřízení zmíněného účtu krajanské své
pomoci a ihned mezi přítomnými členy Rady a ho
sty na ni dále sbíráno;
— usneseno vydat, .jménem menšiny prohlášení:
— ’v ytisknout je též v pátek ve VSL a toto číslo na
šeho týdeníku rozdávat zdarma postiženým kraja
nům;
— uspořádat v sobotu veřejný projev:
— povolat dobrovolníky z řad čs. spolků, aby se
střídali ve službě ve zmíněné poradně. Adresa: “Ví
deňské svobodné listy”, Margaretenplatz 7, 1050
Wien.
Při našich akcích se bude dodržovat zásada pře
sného rozlišení mezi akcemi a projevy Menšinové
rady a těmi, které jsou podnikány při Sdružení a
při vyslanectví. Jednak tyto jsou dělány lidmi, kte
ří jsou občany “ČSSR” a chtějí se — snad či urči
tě — vrátit domů, kdežto menšina má práva a po
vinnosti rakouských občanů; jednak a především
tamti stojí za Svobodou, Dubčekem atd. bezvýhrad
ně, kdežto my, plně uznávajíce cokoli ti pro národ
udělají, přece jsme vázáni ústavním textem z r.
1920, že “lid je zdrojem veškeré státní moci v Re
publice československé” a má -tudíž právo si vládu
volit bez uzákoněného nadpráví komunistické stra
ny.
Poslech , toho “legálního” rozhlasu ie nejen truch
livý a drásavě rozčilující, nýbrž i jinak zajímavý.
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Češi a Slováci řídí akce k odsouzení Sovětského svazu

AUSTRÁLIE PROTESTUJE
Tragické událostí v Československu zasáhly silně nás všechny, kteří žijeme roztroušeni po celém
světě. Zpráivy rozhlasu a novin a otřásající výjevy na obrazovkách televizorů vzbudily pocit sou
náležitostí i u mnohých z těch exulantů a krajanů, kteří se po léta věnovali jen budování svých
existencí a kteří vyvolávali mnohdy dojem, že se Československo pro ně stalo už jen skoro nesku
tečnou vzdálenou zemí, opředenou nejvýše vzpomínkami z dětství. Při všem zármutku minulých
dní bylo proto radostné sledovat náhlou aktivitu Čechů a Slováků, o nichž jsme po řadu let ani
nevěděli, že ještě existují, je potěšující zjistit, že právě jejich ochota a zápal, s nimiž nabídli spo
lupráci a všestrannou pomoc, umožnily uskutečnit vše to, co mělo našemu okolí důrazně připome
nout krutý dnešek naší vlasti, co mělo pomoci k uvědomění si povinností lidí svobodného světa k
lidem zotročeným.
O činnosti Čechů a Slováků v minulých dnech začaly docházet zatím jen kusé zprávy z celého
západního světa. K některým z nich se vrátíme v dalších číslech H D . Zatím se zmíníme stručně
a spíše jen namátkově o tom, jaká byla v Austrá lii reakce na okupaci Československa a jak se jí
pokoušeli ovlivňovat zdejší Češi a Slováci.
V Adelaide se sešli poslanec Pearsall, místo- Wilfríd Kent Hughes M. Snedden a dále po
Češi a Slováci 22. srpna starostka Hobartu Mil- poselství ministerského slanec za Canberru :J.
v Národním domě a při lerová a další. Za Čechy předsedy Gortona a pro R. Frazer v zastoupení
jali text rezoluce, zasla a Slováky promluvil J. mluvili poslanci nebo vůdce federální opozice.
senátoři všech stran za Čechoslováci ve Viktorii
né australskému min. Nermuť.
stoupených
v parlamen zaslali předsedovi shro
předsedovi. Žádali v ní
Protestní shromážděni
v
mj., aby australská vlá v Perthu vyvolalo rov tě. Za čs. organizace máždění telegram,
da podporovala návrh něž velkou pozornost promluvili dr. V. Voří němž se mj. praví:
na vyslání vojenských veřejnosti. Ke koordina šek a dr. F. Knopfelma"P o d 1 e posledních
jednotek Spojených ná ci dalších akcí byl vy crher (anglicky) a dr. A. zpráv je jenom v Ra
rodů do Československa. tvořen výbor, který žá Brežný (slovenský). V kousku přes 2.000 no
V sobotu 24. srpna se dá mj. jako jednu z přijaté rezoluci se žádá vých uprchlíků z Česko
konal protestní průvod praktických akcí, aby by mj.' přerušení diploma slovenska. Nikdo zde
městem, kterého se zú lo okamžitě zakázáno tických styků se státy, zatím neví, kolika lidem
častnilo přes 800 osob vystupováni sovětského které vyslaly okupační se podařilo uprchnout
různých
národností- baletního souboru v Per armády do Českosloven do Západního Německa.
V průvodu
šli » thu.
ska, zrušení obchodních, Žádáme Čechy a Slová
vůdce opozice Ounstan.
V" Sydney svolaly čs. kulturních a sportovních ky v Austrálii, aby se
federální poslanec Jones. organizace protestní de styků s nimi a zintenziv- okamžitě spojili se svý
SA sekretář DLP Posa monstraci a průvod, kte nění boje proti komuni mi zástupci ve státním
aj. Ve všech kostelích v rého se zúčastnilo podle smu v této části světa. a federálním parlamen
Jižní Austrálii se konaly novinových zpráv na Dne 26. srpna pořádal tě, a požádali je, aby
v neděli modlitby za li 2.000 osob. Australské shromáždění
National zjistili možnosti, jak nej
di v Československu.
C
i v í c Council, na němž lépe a nej rychleji pomo
mu ministerskému před
V Bnsbane organizo sedovi byla zaslána ze měl hlavni projev o Če ci obětem sovětské agre
vali tamní krajané spolu shromáždění
rezoluce, skoslovensku dr. Knop- se, jak event. použít Me
Pozornost zinárodního Červeného
se zástupci ostatních ná kterou
spolupodepsalo felmacher.
rodů ze zemí za Želez několik set účastníků tisku vzbudily i telegra kříže a jiných meziná
nou oponou protestní demonstrace. V katedrá my, zaslané I. Čapko rodních organizací. Žá
shromážděni, kterého se le Se. Maryš sloužil dp. vou jménem zdejších čs. dáme federální vládu,rovněž zúčastnili členo S. Mika poprvé v histo organizací vládám všech aby udělala, co je v je
vé federálního i Quecn- rii katedrály české boho australských států a Spo jích silách. I my jsme
siandskéhc parlamentu služby, zakončené svato jeným národům, v nichž připraveni pomoci, co
a Kterému věnovaly tam václavským chorálem. V se žádá, aby jednotlivé naše síly a možnosti sta
ní noviny, rozhlas a te neděli 25. srpna bylo v státy vyhlásily k poctě čí.”
Hlas domova vyzývá
levize velkou pozerr.es:. Domain prorestní shro obětí sovětského útoku
I v Darwinu se poda máždění, které organizo na Československo dvě všechny čtenáře, aby žá
řilo místním krajanům val Výbor "Týdne poro minuty ticha. Protestní dali na svých poslancích
podpisová akce není ješ ve státních parlamentech
uspořádat ve spolupráci bených národů’ .
a v Canbeře, aby austral
se sekretariáty tamních
V Melbourne se kona tě skončena.
Češi a Slováci v Can- ská vláda šla příkladem
politických stran veřejně lo několik protestních
shromáždění, jehož řeč akcí, z nichž největší by beře organizovali akci s v pomoci českosloven
níci žádali zákrok proti la v neděli 25. srpna, "hlídáním’’ sovětského ským uprchlíkům v Ra
sovětskému útočníku.
kdy bylo uspořádáno na velvyslanectví, tj. stálý kousku a v Německu.
-svV JHohartu se konalo krytém olympijském sta mi tichými demonstrace
protestní shromáždění v diónu protestní shromáž mi před budovou sovět
SWISS TRAINED
Polské hale. Promluvil dění a po něm průvod ského velvyslanectví, ja
tasmanský ministr škol městem k parlamentu. kož i demonstraci před
WATCHMAKER8
parlamen
ství Neilson, arcibiskup Na shromáždění přečetl federálním
K.
Ebner
Yotms, senátor Wriedt, federální poslanec Sir tem. V neděli 1. září se
19 York St.,
konalo v Albert Hallu
Sydney
Tak výzva, aby se na zdi nepsaly na adresu okupan "Shromáždění pro svo
tů sprostoty — “musíme držet úroveň”. Mnohoná bodu Československa’’, vchod dó Wynyard Stn.
naproti pohyb, schodům)
sobná vypravování, jak úspěšně bývá krasnoarmějcům vykládáno, že jsou svojí vládou klamáni, že na němž promluvil mi
Telefon 29-7543
jsou ve slovanské zemi, která chtěla žít svobodně nistr přistěhovalectví B.
a ve spojenectví s nimi . . . Neustálé rozmnožování
okupantů — už dnes 2 okupanti na 1 čs. vojáka —
KONTINENTÁLNÍ RESTAURACE
ovšem zneklidňuje i Rakousko.
Po tom, co nějaký Rakušan “Molotov - coctailem”
Praha
poškodil budovu či ohradu sovětského vyslanectví,
137 Church St., Middle Brighton, Vic.
je ulice kolem této budovy policií uzavřena, takže
Telefon: 92-6757
sovětčíci jsou tam izolování jako malomocní; podob
Otevřeno celý týden —. Prvotřídní jídla.
ně u sochy Neznámého sovětského padlého stojí po
Denně drštková polévka. — Oddělená místnost
licie, aby ho nikdo nezneuctil — ačkoli ten, chudák,
pro soukromé oslavy všeho druhu (do. 30
padl v boji proti okupantům a nevěděl, že jeho sy
osob). Objednávky po 4. hod. odp.
nové budou mobilizováni pro okupaci.
Srdečně zve R. Danešová
Všeho do času, Pán Bůh na věky!
Karel Schwarzenberg, Vídeň, 27. 8. 1968
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A. Matuška: Karel Čapek. An Essay. George Allen & Unwin Ltd., Londýn

Člověk proti zkáze
Slovák Alexander Matuška napsal a vydal v krátké době českosloveskébo
"tání” studii o Karlu Čapkovi, již sám označil za "esej” čili pokus, jak by
franštináři řekli. Je to literární pokus v několika ohledech. Zaprvé je to.
po dlouhé době pokus o celkové zhdnocení Čapkovy tvorby, který se ne
staví k autorovi negativně. Matuškovi není Čapek ani zvrhlý maloměšťák
ani úlisný kapitalista. Matuškovi se Čapek jeví jako "muž proti zkáze”, jak
byl také slovenský originál nazván. Pokud víme, nepatrné vydání ve slo
venštině bylo okamžitě rozebráno, a je to smutné svědectví doby, když si
musíme pořizovat recenzi o díle jednoho z nejčeštčjšíeh autoru z anglického
překladu. Matuškův "Muž proti zkáze” zůstal ,však nutně pokusem také v
. jiném, formálnějším ohledu. Ať se autor snaží být sebevíc poctivý vůči dílu,
které měří, čtenář se nikdy nezbaví pocitu, že Čapkův kritik, se stále — vědomky nebo nevědomky — ohlíží přes rameno, jakoby čekal, kdy ho přísný
pan učitel klepne přes prsty. Osobně mně. není proti mysli, má-li kritik své
přísné ideologické měřítko a odkud je má. Je tím snazší přezkoumávat kri
tikovo zkoumání. Potíž s Matuškovou knihou je v tom, že si člo,věk nevr
rady ani s Čapkem, jehož Matuška představuje, ale ani s Matuškou samým,
jenž není ani ryba ani rak. Z povídky ať z jedné nebo druhé kapsy se tu
vynořila trapná povídka.
To neznamená, že Ma
tuškova práce nestojí za
nic. Jednotí bude stát
jako dílo přechodu me
zi staršími kritikami Kar
la Čapka a novými, jež
teprve budou napsány.
Jednou z hlavních
předností
Matuškovy
studie je zjištění, jak je
Čapkova tvorba živá a
akutní přes všechen pře
kotný technický pokrok
a vědecké výboje.
Postavil bych se však
Matuškovi směle v tur
naji, v němž by šlo o
to, zda-li je Čapek opravdu oním “mužem
proti zkáze”, jenž se
stal Matuškovi předmě
tem ohledání.
Domnívám se totiž,
že Čapek je živý a aktuelní hlavně proto, že
zásadně zůstal "člově
kem pro člověka”, ne
člověkem proti něčemú.
Domnívám se, že Čap
kovým kredem byla nezlomná víra, že věda a
roboti mohou zničit svět,

ale že nemohou zničit
člověka, o kterém -Ma
tuška (údajně prisma
tem Čapkových prací)
mluví
s
odtaživostí
vpravdě nečapkovskou.
Doufám, že jsem do
statečně osvětlil svůj ne
souhlas s Matuškovým
zhodnocením
Čapkova
díla. Matuška nevyzdvi
huje tolik spisovatelovo
úsilí potřít zkázu, jako
si v představě zkázy li
buje a bahní jako sovět
ský agronom, kterému
ukázali první ruchadlo.
Vždyť i pudle Matuš
kova svědectví (str. 211)
Čapkovi zloduši a fanta
stové jsou ti, kteří horu
jí o ideálním životě, kte
rý nám dá zázrak mo
derny:
"Nebude už žádný
ošklivý spěch. Nebude
strach a sobectví. Kaž
dý člověk bude učený a
důstojný . . bude svrcho
vaný, dokonalý, pravý
syn boží a ne nějaký
potrat . . . Dejte lidem

CO NEBYLO V NOVINÁCH
(Co nebude v novinách?)
JIŘÍ ŠTYCH
Například článek o turbinách. Pro větu: Kapla
novu turbinu vynalezl ing. Kaplan, rakouský inže
nýr a brněnský vysokoškolský profesor . . . Aha, řek
la si tehdy cenzorka, chtějí prozradit západním im
perialistům jméno vynálezce, aby se na něho moh
la zaměřit nepřátelská rozvědka. Místo toho vyšel
článek o léčivosti kozlíku lékařského.
Věta, že v Itálii, na kterémsi mostě, došlo k auto
mobilovému neštěstí, při němž se na postiženém
nákladním voze rozbilo několik tisíc vajec. Co" na
tom je? vzdoroval redaktor. Proč to mám vyhodit?
Soudruhu, pravila cenzura, víš přece, že u nás máme
nedostatek vajec. Ještě by si mohli myslet, že v Itá
lii je jich dost.
Během krátké doby po Únoru se vypěstovaly sta
tisíce amatérských cenzorů, hlídačů nejrůznějších
tajemství. S fotoreportérem Bohušem Nauzou jsme
měli připravit předvánoční náladový rámeček na
první stranu novin. Vidíme na pražské ulici v m ír
ném mrazu unaveného poštovního koníka, jemuž se
nádherně kouřilo z nozder. Poštovní doručovatel vy

vá vlivy, jimiž byla Čap
kova práce ovlivněna.
Není v tom sám. Jak
Arne Novák tak Šalda
byli krajně skeptičtí k
původnosti Čapkova dí
la. Citát z Šaldovy kriti
ky zní dneska velmi ne
spravedlivě
a
velmi
směšně:
"(Karel Čapek je) . .
Manekýn poslední mó
dy, poslední teoretické
knihy, kterou právě pře
četl . . .”

Občanské básně
Eduard Petiška
SVOBODA
Pozoruji tvé prsty, které rovnají ve váze
několik snítek jívy s pěřím slunce,
každý prst se pohybuje pro sebe sám
i v určitém směru
tiše a něžně jako vzpomínka na polibek.
Rád bych ti půjčil své oči,
abys mohla odtud, kde stojím,
navštívit slavnost svých prstů a světla
a jara,
ale krása je pro každého zvlášť —
tisíc pozorovatelů se dívá odjinud
než já —
jako není útěcha pro všechny,
ale pro každého zvlášť,
i kdybychom nyní zemřeli všichni
najednou,
musíme každý zvlášť zavřít svoje dveře
a sečíst na nich účet svou křídou,
jako není svoboda pro všechny,
ale pro každého zvlášť,
pro každý stříbrný prst tvé ruky
v jarním světle,
pro každý štíhlý prst tvé ruky
rovnající ve váze snítky jívy
s vypadlým peřím slunce.

Matuška
zapomněl
zdůraznit nezměnitelný
fakt. Že totiž Čapkův
čtenář se houby stará
plný lidský život!”
odkud si Čapek vybral
Jenomže Čapek věřil, látku a čím si ji vysteho
stál a padal s obyčejným val. A jenom mimocho
člověkem, plným veliko dem připouští, že Čapek
sti a slabosti: ". . . Oby si byl plně vědom, že
čejný, malý, pitomý člo-‘ sbírá staré myšlenky. Co
víček neumírá. Malý je nakonec nového pod
človíček je věčný i bez sluncem?
vaší pomoci . . .”
Jestliže je čapkovská
Tulák v "Životě hmy moudrost a ironie pře
LID
zu” volal po věčném ži vzatá z Voltaira nebo z
votě, bouřil proti smrti, Chestertona, co na tom?
Řečník volá sedmi jazyky,
ale i tam bylo dvojí ře Co záleží dnes na tom.
holubicím, hadím, vlčím, psím, liščím,
šení. A to, k němuž se že Čapek (pravděpodob
kohoutím
Čapek přiklonil, volalo ně Josef Čapek) vyna
a někdy jazykem vlastního střevíce
po tulákovi, aby zašlápl lezl slovo "robot”?
po dlouhá staletí
vůdce bojovných mra
R. U. R., Věc Makroslpvo
venců.
pulos,
Život hmyzu,
lid.
Zdá se mi, že Matuš Matika se staly Čapkovi
Tak krátké slovo a tak dlouhá řeč.
ka se snaží příliš vysvět literárním
osudem.
Řečník ví všechno,
lit Čapkův pragmati Zvláštní je, jak málo
on sám je lid,
vzbuzuje
smus. Je to osud, který pozornosti
nikdo
jiný.
potkává mnohého kriti dnes "Válka s mloky”,
Tají
to
ka, kdykoli se příliš za která je právě teď ve
a ukazuje daleko před sebe
kouká do spisovatelovy lice aktuelní (svědčí o
a křičí:
myšlenkové výzbroje a tom nedávné dramatické
Pohleďte na lid!
zapomíná na dílo samé. zpracování).
A když se ohlédnu, abych viděl,
Mám
dojem,
že
ani
Čapek je možná nejco vidí on,
snadnější autor, u něhož Matuška se neodvážil
spatřím zástup lidí,
lze najít proti- citátu ci vyslovit časově přiměře
který se také ohlíží.
tát. Matuška zase (cel né srovnání a nezbytné
(Pokr. s. 8) 1
kem správně) vypočítá- rovnítko.
nášel z vozíku balíčky. Fotoreportér se dal do práce. dělaj padáky? A už vytáčel číslo bezpečnostního re
Sotva však vyšlehl první blesk, praštil pošťák se ferenta. Pak jsme se zase my dlouho vytáčeli v dlou
vším a přej:' Halt, co to fotografujete? Toho koně hém protokolu.
přeci. Dejte mi film. Kůň se fotografovat nesmí. A
proč, proboha? Protože to není obyčejnej kůň, to je
Vracel se Antonín Novotný odkudsi z letiště, kde
kůň poštovní, to je národní majetek, a jako takovej směli fotografovat jen reportéři z ČTK a z Rudého
— je tajnej. (Stalo se, bez přehánění.)
práva. Čekali jsme a když letadlo mělo málem při
stát, řekli jsme našemu řidiči: A teď jeď bezohled
Přijel odkudsi bývalý ministr .zemědělství Josef ně jako ďábel na letiště. S mohutným troubením
Nepomucký a zemědělští reportéři tedy nesměli chy jsme se hnali, ale už po dvou stech metrech se nám
bět na nádraží. Fotoreportér Bohouš Nauza dlouho do cesty postavil příslušník SNB. Fotoreportér Nau
ukrýval aparát pod kabátem, ale když však dorazil za vytáhl jakousi ceduličku a významně ji podržel
na perón, nezbylo, než se prozradit. Hned mu pokle dlaní na předním sklu. Příslušník zaváhal, zasalu
pal nenápadný pán na rameno: Půjdete se mnou. toval a jeli jsme dál. To se opakovalo několikrát z
Proč jste fotografoval nádraží? vyslýchali ho v kan Dejvic až do Ruzyně. Tam jsem se teprv zeptal: My
celáři. Protože se nehejbá a to se dobře fotografuje, dostali nějaké povolení, že nás SNB pouštělo? Ale
zareagoval reportér.A teprve po delší hádce dostal ne, povídá Nauza. Já jim ukazoval návod k založeni
svolení udělat snímek, ale takový, na němž “by ne filmu do aparátu.
byl vidět tunel ani kolejiště”. Ministr Nepomucký
zatím zmizel.
A jedna z letošního března. Potřebovali jsme vy
fotografovat jeden historický pražský baráček. Par
Projeli jsme město a za městem jsme zastavili sta čík, nádherné prostředí, nádherná stavbička. Sotva
řenku: Babí, nevíte, kde je Jiholen? Jiholen? za fotoreportér rozbalil aparát, vyletěla z baráčku že
myslila se stařenka. To neznám . . . Ale počkejte. Ne na opásaná řemením a ozbrojena pistolí. Tady ne
myslíte vy padákámu? (Výroba látek na letecké pa smíte fotografovat. — Proč? — Tady mají ubytovnu
dáky.) To bych věděla. . . Jiholen isme našli, ale kontrarozvědčíci. Opatřte si povolení od náčelníka
ve vrátnici jsme mluvili víc, než bylo potřeba: Ne kontrarozvědčíků, soudruha plukovníka X .,. . . Pak
mohli jsme vás najít, povídáme, na Jiholen jsme se nám dala jeho plnou adresu, že “dokud nebudeme
nemohli doptat. Až když jsme se začli ptát na pa- mít papír v ruce, tak se tady fotografovat nebude”.
Tm 68, č. 2. Brno
dákárnu . .. Cože, strnul vrátný, jak víte, že se tu
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HLAS

DOMOVA

Malá historická úvaha Jiřího Muchy

Jde o daleko víc...
Mezi množstvím zpráv o Československu, jak je dodávaly různé zahraniční agentury, se v těch
to dnech vyskytlo i jméno spisovatele Jiřího Muchy, který ze Západního Německa .komentoval
¿některé události ve vlasti. Snad to tedy znamená, že je. Jiří Mucha v bezpečí, Jako jeden z řady
jintelfektuálů, kteří se nejvíce snažili o nápravu poměrů doma, z řady těch, které Scjvěty nejčastěji
obviňovaly z "kontrarevoluce”, měl by doma mnoho důvodů k nejčernějším obavám.
Přetiskujeme část jeho fejtónu, nadepsaného "Dialog’’, který uveřejnily Literární listy z 25.
íčervěňcěLZďá Se nám totiž, že Muchova připomínka morální katastrofy národa, která následovala
[zřízení nacistického Protektorátu, je dnes mimořádně aktuální.
i “Již několik týdnů, a vlastně ještě déle se naše kavárnách vyhazovat židy, Chtivě 'arizavali a servil
Vláda pokouší se známými výslédky o dialog s no ně sráželi podpatky ¡před cizí uniformou. Co násle
siteli názorů, kteří, eufemisticky řečeno,. nehledí ná dovalo, zanechalo v lidech horší spoušť .než. vězení
náš vývoj s porozuměním. Snaží se jim dokázat, za a koncentrační. tábory. V kdysi , hrdém národě se
úsilovné podpory sdělovacích prostředků, že to, co rozlezlo uáavaeství, závist, šmelinaření, a s bídou
še u nás děje, není kontrarevoluce, že' organizáto hospodářskou se rozhostila i bída mravní.
rem není Bonn atd. A ke své lítosti, a možná i úKrátké pražské povstání, kdy menšina bojovala
divu, .nachází hluché uši a slyší odpovědi, které jar a většina čekala ve sklepě, jak to ’dopadne, povstá
ke- by přicházely od obyvatel Marsu,
ní v době, kdy už nepřítel kapituloval, nemohlo
i Tohle optimistické přesvědčení, že stačí upřímně mravní marasmus změnit. Bylo příliš, krátkou epipromluvit, vysvětlit si stanoviska- a .doložit tvrzení zódou,následovanou,rabováním,, vyrovnáváním účtů,
fakty na důkaz .dobré vůle a prayověrnosti, už zde konjunkturalismem a všemi ostatními průvodňími
by lo ..,. Myslím na beznadějné pokusy spisovatelů zjevy převratů a konců války. Pak následovalo dal
p dialog á dorozumění s předchozím režimem. Každý ších 20 let křivení páteří, úředně schvalovaného uýí, jak to dopadlo. Uši ¿byly hluché, argumenty vyr davaěství a lhostejnosti až k úplné ztrátě občanské
¡myšlené — siezd spisovatelů byl také organizován hrdosti. . . .
nepřátelskou emigrací v Paříži — a jakákoliv doho
Tohle je od konce války nejdůležitější moment v
da, nerovnající se kapitulaci; byla nepřijatelná. Do
konce představa, že bychom mohli - očekávat něcc životě našeho národa. Je to rehabilitace nejen stra
jiného, byla pobuřujíce Obávám se, že soudruzi z ny, ale . všech občanů, a jejich mravního postoje, a
hašich nej vyšších orgánů tuto průpravu nemají a rozhoduje se v ní nejen o minulosti, aíe hlavně o
chovají proto celou řadu iluzí o formě dialogu se tom, zda jsme opravdu hodni mít vlastní historii.
Druhý Mnichov by nepřežila nejen vláda, která by
zastánci směru, který vládl až do nedávná u nás.
| Ale dnes jde o daleko, víc než vloni po sjezdu. jej podepsala, ale 'zhroutil by se definitně celý ná
Když před 30 roky táhly davy v zoufalé otupělosti rod ...
na Hrad, aby po oznámení mnichovské kapitulace
Teď už vláda nerozhoduje o linii strany - nebo: o
jsezmocně zírali do oken presidentského paláce, za ideologických jemnostech. Má v ruce -mravní osud
čala morální katastrofa tohoto národa- Po-úžasném každého ze 14 miliónů obyvatel této země. A má
vzepěti sebedůvěry a obětavosti přišlo rozčarová také jejich spojenectví. Ale z historie víme, že ustou
ní, po něm zlost a nenávist, a lidé, kteří byli včera pit pro nás zmámená prohrát všechno. A že vláda
'pehotni položit za svobodu Československa život, se malého národa, který si chce zachovat čest a suve
Zlomyslnou ' Škodolibostí vyhrožovali Hitlerem, kte renitu, má jedinou cestu: vést ho k tomu cíli. Pro
rý chvála bohu udělá konečně pořádek. Lídě, kteří tože vláda malého národa v krizi nemá ústupovou
jnebyli ochotni ustoupit ani o píď, chodili nyní po cestu. Za zády má pouze stín šibenice.'’

Česká duše a šaškárny
Karel Schwarzenberg
: Schválně dávám dohromady nadpisy dvou pří sem posílal ty lidi zastřelit toho Heydricha! Mohl
spěvků ze 14. čísla HD, protože jeden je zřejmě vědět předen, jaké to bude mít následky. A vůbec
výkladem druhého. Krajan A. U. se ptá, co. se děje — vždyť ten Heydrieh měl pro malého pracujícího
k české duši? A Michal Novotný ve “Studentu” na člověka pochopeni. Cigarety; Plutokraté. V našem
psal článek o šaškárnáoh, který jste otiskli, a kde kraji o partyzánech- nevíme — zaplať Pánbůh. Za
Spíše o politických slavnostech, o vlasteneckých pro chovejte kliď ,— nenechte se vyprovokovat.
A v jednom, mně známém městečku — Hubokruslovech, o dojemných vzpomínkách. “V sedmdesáti
•ještě jezdil na koni. Víte co? Je mi to odporné — íy či KotěMlky, na jménu nezáleží — prosili měšťa
né zámeckého pána, aby se přiznal k německé ná
jAle toto všeckoj’
rodnosti, že Je to tak ¿pro aě výhodnější. On to udě
I Toto , všecko ovšem začalo mnohem dříve. Mno- lal — a oni měli tof& slušnosti, že se mu velice
ihem'dříve'začaly projevy a pocity, jednomyslné, ale zdvořile omlouvali, když v květnu 1945 mu ten zá
(měnivé. a v tom je to neštěstí. Kde máte nepřetrži mek zabavili: kolaborant, zrádce. Retribuční dekret.
to u národní tradici, tam se nejspíše vyvine zdravý
U pisatele těchto řádků ío bylo opačné. “Vy jste
fpoměr mezi setrvačností a nespokojeností. Bude tu musel mít moc dobré informace”, povídal mně po
ten-mnoho- e ^
ustálená sou- konci války jeden vážený soused,, “že jste se tehdy
stava, v níž bude většina až příliš přizpůsobena — k těm Němcům nedal- . A ¡protože jsem- -se k .nim
“adjusted”;-'budou tu hněviví mladí lidé -a zejména nedal, tak dobří přátelé o mne tvrdili, že .jsem byl
inteligenti, kteří to ustálené prostředí budou po u partyzánů. Už proto jsem u nich nebyl, že v na
strkovat kupředu. Takhle. to bylo v Čechách ještě šem kraji nebyli — až na .jednu stojánku, a ti byli
před .sto. lety. Národ chtěl celkem jedno a totéž: ob zastřelenu Aíe to byla neparaši přátelská ústaha,
novu, státního práva;, alg vedle vlastenců úzkoprsých říkat o někom že byl partyzánem: vždyť teď se k
a , staromilců byli .pokrokgři, ba štváči — a z toho partyzánům byl dal (čas přetimip&iý) kde kdo. A
potýkání: duchů ,ná společné základně vyrašila ta teď jsme oslavovali: své chrabré ^»jezsce, zejména.
žeň plodných duchů, Neruda a Čech a Goll a Masa Ta spojka “zejména” se stala podstatnou částí slav
ryk a Březina, celé to souhvězdí českého písemnictví nostních proslovů. Přátelský poměr ke všem svo
z dob Františka Josefa,
bodným národům, zejména. Na věky vděčni, zejmé
, Ten v osmdesáti ještě jezdil na koni, Když tu ne na. Nezapomenutelné hrdinství, zejména.
Ovšem že náš režim není komunistický. J e to pro
byl, říkali mu Procházka: když přijel a vystoupil
(pru^pým krokem),-zamžily sé jim oči při pohledu stě lidová demokracie. Když k sociáifeijin, tedy vlast
n a šediny stařičkého mocnáře. Když úřady mluvily ní cestou. Amerika nás neopustí: světlá památka
Ó,\panslayistických rejdech a českých velezrádcích, (Presidenta Osvoboditelé). Nevměšování.
•vydral se z českých -hrdel výkřik utištěné neviny: ■ Zachovejte klid — nenechte se vyprovokovat. Na
nepřátelé monarchie (zavilí) jsou prý Velkoněmci věky; nikdy bez. Geniální; nejgeniátoější. Vůdce
(jako- že byli) a “viniti našeho profesora Masaryka národů. Moudré rady soudruha. Ještě jednou nejge
z velezrady je věru marné počínání” (poslanec na niálnější. Ještě jednou: pro zasloužilé spisovatele
říšské radě Udržal). Vrátil se- tatíček Masaryk, a jsou pěkné byty na Dobříší — tedy ještě jednou
všichni, ..■všichni už vždycky byli bourali, (čas před nejgeniálnější. Plutokraté. Síoeisté. Imperialisté.
minulý) to. Rakousko (zpuchřelé). V sedmdesáti le Revanšisté. Soudcové z lidu. Lidový soud. Volksgetech ještě jezdil na koni (President Osvoboditel). A ričhtshof. Pardon, to sem nepatřilo:. Smrt Němcům!
Pardon: není Němec jako Němec. Píeekova ulice
potom státní pohřeb; odkazu věrni zůstaneme.
(bývalá Korunní),
Zachovejte klid.— neneeiite se vyprovokovat. MuUž^ vždycky byli proti tomu. Tehdy museli lhát.
..síme získat jejich důvěru. Když v hospodě někdo Porušování socialistické zákonitostí. Demokratizace.
, mluví, proti Vůdci, tak mu. hleď te, nafackovat — je (To .“z” patří k pokroku.) A vítáme našeho presi
to asi provokatér. Co to jen toho- Beneše napadlo, že denta. Přijel a vystoupil (pružným krokem). Davu
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ČLOVĚK PROTI ZKÁZE
(Pokračování se str. 7)
Když psal 'Čapek mlo
ky, neměl na mysli jenom nacisty. Buďto -psal
velkou satiru na mloky,
mloky universální, nebo
napsal specifickou sati
ru, která přerostla zá
měr, díla.
Celkem chápu, že Ma
tuška nevyslovuje ko
nečné přirovnání, které
se vnucuje
dnes, kdy
Čapkovu klasiku si tlu
močíme v jeho duchu a
v jeho intencích, že ne
ukazuje prstem na dneš
ní mloky,' kteří se snaží

rozhlodat civilizaci.
Ale to je nezbytné a
podstatné
přirovnání,
neboť záleží na tom, kdo
ohrožuje
obyčejného
člověka a obyčejný ži
vot. Nezáleží na tom,
jde-li o odrůdu nacistic
kou nebo' sovětskou.
Mlok zůstane mlokem,
jako ' Čapkovo dílo zů
stane dílem demokrata,
bojovníka za slušnost a
za člověka,' nikoli pou
hým věšteckým . pofnníkem proti zkáze.
Hledejte toto v Ma
tuškovi, a nenalezněte.

.

chest x-ray
is compulsory for all
21 years and over,
go when the x-ray unit
is in your area!
Přesvědčte se, zda mají všichni'členové
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoli
. může mít tuberkulózu — můžete být je
jím nosičem a přenést ji na jiné. Je zvlášť
důležité, aby se starší členové rodiny
podrobili tomuto rychlému, jednoduché
mu' zjištění. T. 33. se dá léčit snádno a
rychle. V případě potřeby delšího léčení
se vyplácí živitelům rodin státní pense.
Roentgenování je zdarma. Obdržíte zprá
vu, kdy bude řoentgen prováděn ve va
šem okolí. Nebo můžete zajít kdykoli do
Mass X-Rays, 25 Flinders Lane, Meiboume-City, telefon 63-4191.

Tfte V.-cí.o:iac Tuberculosis A ssociation
Lonsd ale S treet. M elbourne, 3000.

TB509 .

se zamžily oči při pohledu na ctihodné šediny sta
řičkého generála. Vždjď byl také persekvován. Ne
vinně. Viniti našeho generála ze zrady Varšavského
paktu je věru marné počínání. Na věky. Nikdy bez.
Zachovejte klid — nenechte se vyprovokovat.
A pak se ptejte, co se :děie v české duši. Pak se
ptejte, proč v duši našich dětí se neozývá pochodový
rytmus sokolského “V nový život”. A přece . .. !- Čas
vše zhojí — i přelámanou páteř. Tak- věříme.
(Psáno 17. srpna 1968)

HLAS
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POUZE ZEMĚPISNÝ OMYL

Dne 25. srpna se objevil na rnelbourríském tele
vizním programu “This Week’*' pan Pavel Morawetz, který pronášel pozoruhodné názory, o krizi v
Československu. V jádru řekl, že Sovětský svaz je
oprávněn okupovat Československo, protože se boji
útoku Západního Německa. Nevysvětlil ovšem, jak'
Sovětský svaz, ozbrojený po zuby a nikomu zodpo
vědný se může obávat útoku Západního Německa.
Německá . spolková republika má v přítomné době
demokratickou vládu, je členem Severoatlantického
paktu a není nukleárně vyzbrojena.
Pan Morawetz je už dlouho znám jako přičinlivý
souputník. V letech, kdy jsme utíkali před komuni
sty, se upřímně divil, proč prcháme, když .v Česko
slovensku je všechno v pořádku a Stalinova vláda
dala- lidu svobodu. Jako zástupce Škodovky nepocí
til útlak a jeho svědomí zůstalo neposkvrněno.
Jsem přesvědčen, že. se upřímně podivil, když: mu.
slušní lidé řekli, po onom televizním vysílání, že- se
dá předpokládat, že jeho místo narození je pouze
zeměpisný omyl.
Václav Michl
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE “AMNESTY”

uspořádá v sobotu 14. září 1968 v 8. hod. večer v
sále I. Y. Ross Memorial, 110 Keppel St., Carlton,
Vic., ' iníormační Večer na téma “Československo v
rámci východní Evropy”. Přednášejí advokát dr.
Milan Kantor, novinář Roland Rivett a docent po
litické fakulty Monashovy university lan CumminsAUSTRALSKÉ MINISTERSTVO PŘISTĚHOVA-

DOMOVA

SBÍRKA PRO UPRCHLÍKY
Do vyjití příštího čísla se pokusíme zjistit podrob
nější zprávy o nových čs, uprchlících a- jejich po
třebách a požádáme čtenáře o příspěvek na sbírku
V jejich prospěch. Jména dárců a použití výnosu
sbírky uveřejníme.
HD

(Pokračování se str. 3)
a nejlépe je vyjádřil J.
Zahradníček svou defi
nicí "vzájemného ne
vměšování’’, . uveřejně
nou v. Literárních listech
z 1. srpna: Je to "zása
da, že se nevměšujeme
jiným mocnostem do vý
běru způsobů, jakými se
budou vměšovat u nás”.
V předcházejícím čísle
uveřejnily Literární li
sty na titulní straně fo
tomontáž: českého lva,
balancujícího na nataže
ném lané.

Mnohá opatření, kte
rá začala působit bez
prostředně po vpádu so
větských
a
ostatních
"spojeneckých’’ armád,
svědčí o tom, že aspoň
některá "odpovědná mí
sta’’ se připravovala nanejhorší už dost dlou
hou dobu. Jak jinak by
bylo možné, že např. víc
než týden po invazi jsou
v provozu tajné vysílač
ky a že jsou až dosud
zásobovány čerstvými a
dost, přesnými zprávami
i z vládních kruhů?

VÁNOČNÍ POHLEDNICE

Svátek sv. Václava

jakož-i
50. výročí československé samostatnosti

oslavíme
NÁRODNÍ POUTÍ

NA

ŠUMAVĚ

které se zúčastní p. biskup Cullinane
V Melbourne budou obě

továny obě mše sv. za
ty, kteří položili životy
za samostatnost a svobo
du naší vlasti: v 10 hod.
v St. Patrick’s College a
v: 11.30 hod. v kapli*1 v
Bethlehem Hospital, 476
Kóoyong
Rd.,
South
Caulfield.
Na- Šumavě odp. ve 3
hod. bude procesí od bu
dovy ke kapličce. Praž
ského Jézulátka, kde bu
de pobožnost a modlitby •
ža domov. Kázání bude
mít p- biskup Cullinane
a k výročí 50 let' Česko
slovenska promluví p. dr.
Zika.

V kapličce bude posvěce
no nové barevné okno s
obrazem Pražského Jezulátka, které daroval p.
dr. Zika.
Prosím všechny kraja
ny, aby se. zúčastnili v
největším počtu. Kdo má
te možnost, přijďte v ná
rodním kroji.

NÁRODNÍ POUŤ
ZA DOM OV

SVATÝ VÁCLAVE
NEDEJ ZAHYNOUTI

"ŠUM AVA''

B E L GRAVE
A U ST R ÁLIE

Na upraveném paloučku poblíž vjezdu na far
mu bude odhalen pomník těm, kteří obětovali
své životy za samostatnost ■a svobodu naší Vlasti.
(Podrobnější zpráva bude v příštím čísle HD.)
Nechť je neděle 29. září dnem modlitby za do
mov a za ty, kteří položili život za vlast.
J. Peksa, duchovní správce
Od 4.30 hod. odpoledne se koná “Na Šumavě”
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na niž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
fouťové koláče a různá jídla a pití
(K disposice budou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat

Proradím* veškeři jtršo* optické
přetni, rychle o za levné ceny

Před vpádem arm ád

lectví upozorňuje, že během měsíce září mají hlásit
Svoji adresu a povolání všichni ti, kteří nemají zdej P Ř Á TELÉ HLEDAJÍ:
ší nebo britské občanství. Z této povinnosti jsou
Václava
Konopa
(dříve v sev. Old.), Ladislava
vyjmuty osoby, které jsou zde na návštěvě nebo kte
ré jsou zde kratší dobu než 1 rok. Formuláře dosta Hrbka, (alias Janovský) nar. 6. 5. 1913 v Uhlíř. Ja
nete zdarma ,na poštovních úřadech nebo v kance novicích a Václava Mlynaříka.
lářích ministerstva přistěhovalectví.
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
%i na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
Skvěle provedené barevné
’ s obrazem kapličky
“Pražského Jézulátka” ,
na farmě Šumava budou k dostání
na svatováclavské pouti “Na Šumavě”
u Belgravé v neděli dne 29. září 1968
J. Kafka
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ČECHOSLOVÁCI
— Poslední zprávy hlásí,
že v Anglii je nyní 2.000
turistů z Československa.
Většina z nich má rodiny
ve vlasti a rozhoduje se,
co dělat. Na výzvu v roz
hlase se okamžitě přihlá
silo 1.500 anglických ro
din , které nabídli turi
stům prozatímní přístře
ší.
— Na mezinárodním ve
letrhu spotřebního zboží
v Melbourne rozdávala
skupina zdejších Čechů a
Slováků letáky s textem:
“Prosíme, pomozte ukon
čit okupaci Českosloven
ska bojkotem všech vý
robků z SSSR, Polska,
Východního
Německa,
Bulharska a Maďarska.”
Zástupci čs. organizací v
Melbourne Vydali další
leták upozorňující na prosavětský postoj P. Morawetze. Leták podepsal
předseda viktoriánské od
bočky Čs. obce legionář
ské J. Piek.
— Kardinál dr; Josef Be
ran se podrobil ve stuttgartské nemocnici kom
plikované operaci kýly.
Byl.právě na cestě-na 38.
mezinárodní eucharistický

V

ZAHRANIČÍ

kongres v Bogotě.
— Novým správcem Če
ské útulny v Chicagu se
stal L. T. Žlška.
—• V Chicagu se konal 20.
7. výroční průvod v rám
ci “Týdne porobených ná
rodů”. Čs. Skupina - byla
velmi početná a byla nad
šeně pozdravována. Zú
častnili se též. illinoiský
guvernér a starosta města
Chicaga. Podobná mani
festace se konala, v Clevelamdu, kde byla česká a
slovenská skupina nejpo
četnější. Hlavní projev
měl Frank Lausi a příto
men byl i černošský sta
rosta města Carl Stoks:
.— Pianista Rudolf : Firkušný' měl mimořádný
úspěch v koncertu pořá
daném v nově otevřeném
Blossom Music Centre v
Akronu v Ohiu.
—- Zdeněk Veselý, maji
tel firmy Vesly’s Metai
Products v Sydney, byl
loni pověřen vytvořením
7 velkých panelů tepa
ných v mědi pro stavbu
Národní knihovny v Canbeře. Právě dokoíjčená
prestižní práce trvala: 9
měsíců.

SMÍCH POD BODÁKY

Jako obyčejně, když je v Čechách zle, začínají
se i tentokrát vynořovat politické vtipy. Jeden
z nich už přeletěl oceány a stojí za zaznamenání.
Pražanům v těchto dnech vrtalo hlavou, proč
se všechny sovětské hlídky skládají ze tří mužů.
Záhada zůstala záhadou až do chvíle, kdy si je
den srdnatý muž dodal odvahy a zeptal se, proč
tedy jako vždycky ve třech.
“No, tady ten”, zněla odpověď, “umí psát, já
zas umím číst a ten třetí má rád společnost in
telektuálů.”
ADELAIDE

Divadelní kroužek Čs.
klubu v Jižní Austrálii
oznamuje, že vzhledem k
událostem v Českosloven
sku bylo odloženo prove
dení hry “Prach a broky”
na sobotu 7. září 1968.

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

Optical Service
NEOMYLNÝ MARXISMUS
Po dlouhou,. strašně dlouhou dobu -byl českoslo
venský tisk prakticky nečitelný. Byl poslušným ná
strojem režimu, lhostejno v jaké formě se právě
představoval světu. Byi plný shrbených služebníků,
kteří s. ohnutými hřbety a bez nejmenších ohledů
ha minimální inteligenci liďoopa přijímali obročí
svých pánů za věrně prokázané služby. Byl plný
oficielní stranické blbosti, která degradovala šedou
hmotu lebečních dutin na elektronické mozky, kte
ré prostě, mechanicky přijmou, co se do nich nalije.
Tím větší otřes, když se pomalu a postupně zača
ly vynořovat alespoň v některých tiskovinách první
nesmělé náznaky samostatného uvažování, páteře a
novinářské odvahy, které nakonec, po lednu, vy
ústily v e . vysoké novinářské úrovni takových Lite
rárních listů, nebo Studenta. Z .povinné četby, která
obracela i ty nejsilnější žaludky, stalo se potěšení,
opravdový zdroj informací a 'někdy dokonce prosté
ho a upřímného dojetí nad tělem národa, který ve
svém tisku “třetího dne vstával z mrtvých”.
Na jak .dlouho .. ? Tu otázku jsme si dávali často.
Zdá-se, že těch sedm nebo osm měsíců bude zlatým,
ale.: pouze přechodným věkem československého ti
sku, po němž žumpa znovu povládne, kde kdysi na
krátko- vanul, čerstvý vítr.
Go - bude, bude. Zatím se můžeme zadívat jenom
na to. co bylo, a i v -tom obrozeném tisku jsme na
razili po dvacetiletém odloučení na určité překážky.
Nejprve jsme se museli učit nové novinářské češti
ně, v níž bílé není vždycky bílé. Musili jsme se paučit automaticky překládat z novočeštiny do “sta
ročeštiny”, tj., že např. deformace znamená zloči
ny. komunistické strany, buržoazni demokracie pro
stou "demokracii, socialistická demokracie systém
jedné politické strany, “naši socialističtí přátelé“ ne
přátele uvnitř sovětského bloku. Museli jsme přijít
n a .to; že “liberální komunisté” jsou ti, co byli v pa
desátých letech v kriminálu a “konservativní” ti, co
v padesátých letech v kriminálu nebyli, museli jsme
s pokorou, zjišťovat, že vzdělaný československý no
vinář řekne anxiózita, kde my říkáme strach, parti
kulární, kde my řekneme určitý nebo jistý a šok,
kde my dáváme přednost otřesu.
A' také, samozřejmě, museli jsme si zvyknout na
některé fetiše-, které dosudr — vzdáleně, ale přece —
omezují zlatou klecí úplnou volnost rozhledu zakle
tých, princů, československého tisku,
i Tam na: oltáři, v pozlaceném svatostánku, odpo
čívá: nedotknutelný největší ze všech fetišů — mar1xismus. Nic jej neposkvrní, nic jej nezkompromitujé, .n ic'jej nezničí. Je to vědecký zázrak pružnosti,
imunní proti selhání. Selhala-li jeho stalinská for’ ma, selhal Stalin; selhala-li jeho čínská forma, sel
hal Mao; selhala-li jeho polská forma, selhal Gomulka; selhala-li jeho jugoslávská forma, selhal Ti
to; :selže-li jeho československá forma, selže Dubček.
Je sice pravda, že už jej dávno všechny západní so
cialistické strany vyhodily, na smetiště, a že se žád
ná, jeho forma; ještě, v praxi neosvědčila, ale to nic
nemění na faktu, že marxisrůus, tam na oltáři, zů
stává -neomylný.
A tak se -reformuje, reviduje a hledá, něco, co by
spojilo hmotné zajištění s lidskou důstojností a lid
skou svobodou. Jednoho dne to snad dokonce bude
nalezeno. Nevíme jak a nevíme kdy, bude to však
něco, co by Marx, který žil v jiném věku a v jiných
.podmínkách, rozhodně nepoznal. Bude dosaženo je
ho cíle, který s ním .sdílí mnoho jiných učení a mno
ho jiných ideologií, bude dosaženo sociální spra
vedlnosti.
Nebude jí však dosaženo jeho cestou. Už proto ne,
že hledání pravdy musí mít nutně vždycky větší
vyhlídky na úspěch mezi lidmi, jejichž rozhled není
omezen žádnou ideologickou šněrovačkou.
-kw-

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R; G. Kugler & Associates
Insurance Broker*

Tel. (Melb.) 95-2421

958 Népean Highway, MOORABIN, 3189
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Řídí

Karel

J a n o v s k ý,

Mnichov

V místě olympijského triumfu Emila Zátopka

ČSR vítězí nad Finskem 110:102
Na olympijském stadiónu v Helsinkách, kde čs. lehká atletika slavila zásluhou Emila Zátopka
v r. 1952 svůj dosavadní největší úspěch, došlo v druhém srpnovém týdnu k dlouho očekávané
mu mezistátnímu trojutkání ČSP. —- Finsko — Estonsko, jehož vítězi se stali víceméně podle oče
kávání Čechoslováci, kteří porazili nejen slabé E stonce 130 :82, ale i houževnaté ale nevyrovnané
družstvo Finska 110 : 102. A zůstane kuriozitou,, (že o porážce Finů se rozhodlo v obou vytrvaleckých závodech na 5.000 m a 10.000 m. ve kterých dnešní potomci slavného Nurmiho a Heina
prohráli s Čechoslováky 6 : 16.
Čs.. lehcí atleti vyhráli 8 z. 20 disciplin. Snad nej-, kojit s časem 20,9 vt., 21 vt. atd. —- Z čs. účastníků
hodnotnějšího výkonu dosáhl tentokrát sprintér olympiády si nejlépe vedli výškaři. Zvítězil mladý
Kříž (který nejede na OH v Mexico-City), který na Alexa před Huebnerem, když oba dva zdolali 2,10
.velmi pomalé dráze olympijského stadiónu zaběhl m. V hodu diskem dominoval Ludvík Daněk (60,90
200 m za 20,8 vt. (vyrovnal znovu čs. rekord), což m) před druhým čs. reprezentantem. Vidmou (55,70
je druhý nejrychlejší čas na tuto trať v Helsin m). Na 110 m přek. zvítězil Luboš Nádeníček (za
kách. Rychlejší zde byl už jen olympijský vítěz z: 14,2 vt.), v běhu na 1.500 m stopli vítězi Odložilovi
r. 1952 Američan Andy Stanfíeld* Jinak na pomalé 3:42,0 min. Plachý porazil znovu. Tomáše Jungwirtha
antuce a v obtížných zatáčkách sí “vylámali' zuby" (na 800 m v čase 1:49,0 min., rozdílem 0,2 vt.),. v
i hvězdy světového sprintu jako Američané Morrovr, taktickém závodě na 5.000 m protrhl cílovou pásku
Tonimie Smith, Hines a další, kteří se museli spo- Čechoslovák Petr (za 14:36,0 min.) a čs. štafeta:
-Kříž, Bohman, Janček a Utékal vyhrála 4 x 100 m
za 40.5 vt.
Fotbalová liga
Z finských lehkých atletů býli.nejúspěšňější: svě
Po téměř dvouměsíčních "bojích” funkcionářů tový rekordman na 3.000 m překážek Kuha (8:40,2
českomoravských a slovenských klubů došlo k mno min.), írojskokan Pousi (ve skoků dalekém dosáhl
ha kompromisům, aby se vůbec mohla hrát celostát ?*83 to), tyčkař Álařotů (5,00 m> a oštěpář Kinnúní fotbalová liga. A' start do sezóny 196&-69, ve Ste Ěea (85,96 m)'. ■
ré bojuje .o prvenství v nejvyšší soutěži naposled
14 mužstev, byl přímo impozantní, neboť na všedi
EV FUESSEN VÍTĚZEM
hřištích byla předvedena pěkná útočná kopaná a
jejím výsledkem bylo 26 gólů.
T H U R N TAXISO VA POHÁRU
Skvělou premiéru měl obhájce mistrovského ti
Hokejová soutěž a Thurn Taxisův pohár, která se
tulu Spartak Trnava, který získal dva velmi cenné
body v cizím prostředí, když vyhrál v Teplická v posledních letech stávala téměř už .pravidelně
3 : 2. A první branku přeborníka republiky Trnavy Madiosi kořistí čs. týmů, má snad prvé velké přek-'
nedal nikdo jiný, než zase "střelecký král” ČS8 vápenL Mužstvo trojnásobného vítěze Poháru mistrů
Adamec, a to už po 18 minutách hry. — I v Brati evropských zemí ZKL Brno prohrálo bez reprezen
slavě měli příznivci kopané důvod k radostí- Iníer tantů Jiříka a Ševčíka v Cortině ď Ampezzo s -ital
i Slovan Bratislava zvítězily nad nej slavnějšími č*. ským přeborníkem Cortinou Doria nešťastně, po su
mužstvy Spartou a- Slavií. Inter Bratislava-porazil rové hře domácích hokejistů 2 : 3, a ta k . (po vítěz
doma omlazený tý m . pražské Sparty 2 : 0 a Slovan ství v Garmiší nad SC Riessersee 7 : 4 a Dinamem
si přivezl oba body Z Prahy vítězstvím nad "čer- Bnknrešf 9 :2 ) nepomohlo ZKL Brnu ani to,. že po
venoíbílími” v poměru 3 : 0. Sparťané udrželi krok volalo k razfKKiajícímu zápasu ve Fuessenu i své
s fotbalisty Intéru plných 55 minut, ba možno říci, hvězdy Jiříka a Ševčíka. ZKL Brno porazilo v bavor-.
že byli mužsívem lepším, promarnili však tři vy ;ské hokejové metropoli EV Fuessen 5 : 4, při rov
ložené šance. V rozpětí od 55. - 76. minuty dostali nosti 6 hodů rozhodlo vsak o prvenství EV Fuessevšak z kapaček Krnáče a Weisse dva zbytečně góly, nu score, které měli Němci o branku lepší než Brno,
a o výsledku bylo rozhodnuto. Mužstvo Sparty mělo Mužstvo ZKL. Brno vedlo ve Fuessenu .nad 13náv závěru drtivou převahu, která však vyzněla na sobným přeborníkem Německa EV Fuessenem (kte
prázdno. Slavia Praha prohrála doma zaslouženě. rý trénuje brněnský profesor VI. Bouzek) v po-'
Zatímco Pražané potřebují tucet přihrávek, větši slední třetině už 5 :2 , trochu polevilo ve svém vý
nou do straň a vzad a vyhledávají k .protiútokům konu,-toho nadšené hrající. soupeř dovedl využít a
těch nejkomplikovanějších cest, -byli hráči Slova tč-sně před košacena zápasu dvěma laeinýmy góly una Bratislava v trestném území soupeře' na 3 - 4 pravil stav na 4 :5 . A. to fuessenským hokejistům
doteky. — Čest Prahy zachránili. vojáci. Dukla Pra stačilo. Brněnské hokejisty o Thurn Taxisův pohár
ha nezačala však střetnutí s nováčkem ligy Banskou připravili zápsdoaěmečtí rozhodčí. Nejenže vedli
Bystrici šťastně. Už totiž, v 1. minutě zápasu inž. střetnutí, "diplomatický", ale za stavu 4 : 2 neuznali
Šporka- získal Bystrici vedení. .Slovenští hosté na Černému naprosto regulérní branku. Černý totiž tak
byli od počátku na sebevědomí, zle vojákům zatá prudce vypálil z bezprostřední blízkosti na fuessenpěli a měli hned v následujících 3 minutách velkou skou branku, že se tin š odrazil od železného vnitř
šáhci. Když však Dukla- v 6. minutě Tománkem vy ního orámování z branky ven, rozhodčí všák gól
rovnala, získávala minutu po minutě převahu: v. po neuznali. Stál Jsem shodou okolností jen několik
li,, projevovala .se stále více její větší' fýzičká, tak máio m etrů od íuessesské svatyně a celou akei jsem
tická i technická dispozice, á o .Vítězi už- nefoyló' po velmi dobře viděl. Táto Černého branka byla přesně
chyb. Pražané vyhráli 3 :1 a inkasovali prvé dva stejná, jakou dalo čs^ národní mužstvo na mistrov
body. — -Senzací 1. kola je'suverénní vítězství dru ství světa v r. 19o8 v Oslo Norúm: tehdv ovšem ne
hého nováčka ligy Pardubic. To,- čo fotbalisté Par uznaný gól s Nory byl bezvýznamný, tentokrát však
Fuessenu přišlo ZKL Brno o Thurn Taxisův
dubic -předvedli (zvláště v 1. poločase), to lze bez ve
pohár.
rozpaků nazvat “velkým fotbalem”. Pardubice roz
drtili doma tým Lokomotivy,. Košice 4 :0 , a tó prý
brankář Košic Holeš byl- ještě vůbec nej lepším mu
žem na hřišti a zlikvidoval nejméně jednou tolik ČS. JUNIOŘI DVAKRÁT MISTRY EVROPY
branek útočníků nováčka ligy Pardubic. — Své faii- . Zda se, ze čs. stolní te ní postavou celého zápo
dy zklamal v 1. kole Trenčín. Prohrál vysoko v Ko nis nemusí mít o svou lení byla evropská mistry
šicích s VSS 1 : 5. Nejlepším hráčem VSS byl Šerer, budoucnost obavy. Na ně Í41eiá Houká Vestová,
který sám dal 4 góly, jeden hezčí něž druhý. — Li značilo to nyní mistrov která daleko převyšovala
gová premiéra v Žilině mezi Žilinóu a Ostravou, ství Evropy juniorů v všechny účastníky turna
hraná na rozmoklém trávníku, přinesla snad hej- Leningradě, kde mladí je, tak zvaného XI. roč
■slabší kopanou ze Všech sedmi'prvých zápasů. Zá Čechoslováci vyhráli sou níku setkám evropské
mládeže,
pas skončil zaslouženě nerozhodně 1 -: 1, když v těž družstev chlapců i tabletenisové
prvních 45 minutách byli hráči Ostravy pány na děvčat, a to za velké které je neoficiálním ev
šampionátem
hřišti, po změně stran však byla Žili-na lepším itý  mezinárodní konkurence. ropským
Čs. junioři porazili ve juniorů. Ve finále druž
mem. Ovšem bylo to způsobeno tím, že ve 40. mi
SSSR stev deklasovala Voštová
nutě byl ostravský hráč Bartalský vyioučeh zá uráž finále družstvo
Gedrajtiteovou
ku rozhodčího, a tak museli hosté hrát jen o 10 li 5 :’3, dívky rovněž Rusky Rusku
3 :0. Pochopitelně hlav 21 : 10 a 21 : 11.
dech.
......
.
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HOKEJOVÁ EXHIBICE
V době, kdy v italské Cortině ď Ampezzo a na
bavorských kluzištích probíhaly boje o Thurn Taxi
sův pohár, mělo čs. hokejové národní mužstvo v ně
meckém Landshutě své letní soustředění, přikterém .
sehrálo 4 přátelská utkání. A ve všech podali kan
didáti reprezentačního týmu pro světové mistrov
ství r.11969 v Praze slibný výkon. Čs. národní muž-,
stvo porazilo v exhibičním zápase y Landshutě ZKL
Brno 8 : 2 (za národní mužstvo hráli Brňáci Jiřík:
a Ševčík, kteří se podíleli i .střelecky na porážce
svého klubu), v Innsbrucku zvítězilo 8 : 0, ve Fues
senu 8 : 2 a v Bad Toelzu 6 :1. Trenér J. Pitner
zkoušel na tomto turné několik nováčků, z nichž
slovenský obránce Tajcnár udělal hráčsky nejlepší
dojem. Ze “starých mazáků” byl nejpr.ůbojnější útočník Dukly Jihlava Hrbatý, který “roste” v ho
kejistu světové extratřídy.
DUKLA VÍTĚZEM MEMORIÁLU
J. LAUFRA
K uctění památky v minulém roce zemřelého nejslavnějšího čs. rozhlasového reportéra a žurnalisty
Josefa Laufra založila pražská Slavie, jejímž byl
Laufer dlouholetým pracovníkem, mezinárodní fot
balovou soutěž dorostů. 1. ročník “Memoriálu Josefa
Laufra” vyhrály fotbalové naděje pražské Dukly,
které nenašly na turnaji přemožitele a v čs. finále
porazily Spartu Praha 3 :1 . Dorostenci Dukly P ra
ha hráli nejtechničtější a kombinačně nejlepší-.a nej
líbivější kopanou, navíc útok si dokázal- skvělým
měněním míst vypracovat celou, řadu pěkných?gó
lových šancí. Další ,pořadí:' 3. Slavie Praha (porazila
Báyem Muenchen 3 :1), 5. Bohemians (hrál v roz
hodujícím zápase s Rapidem Vídeň 5: 5, ale větším
počtem proměněných penalt si zajistil páté místo),
7. Legia Varšava (zvítězila nad FC Rheinfeldenem
z Německé spolkové republiky 4: 1) . — Nejlepšími
hráči byli vyhlášeni: brankář Klineř (Dukla P ra 
ha), záložník Ruchtařík (Sparta Praha), obránce
Uber (Bayem Muenchen) a útočník Nowak z R a
pidu Vídeň.

- - Ve zkratce - — V Praze-Karlíně byl odstartován již 36. ročník
tradičního chodeckého záyodu Praha —-Poděbrady,
který byl současně mistrovstvím republiky na 50
km. Na “Poděbrady” si vyšlápli chodci Východního
Německa, kteří v silné mezinárodní konkurenci ob
sadili všech 5 prvních míst. První -byl v cíli Leutsche
za 4:06:51,8 hod. před Selzerem a Hoehnem. Nej
úspěšnějším čs. chodcem byl a titul m istra republiky
v chůzi ha 50 km získal Alexander Bílek z Ostravy,
který časem 4:21:14,8 hod., vytvořil, .osobní rekord,
— Brazilské fotbalové národní mužstvo, dvojnásob
ný mistr světa, porazilo na stadiónu. M aracána-v
Rio de Janeiru .reprezentační tým Argentiny 4k 1,
a dosáhlo tak osmého .'vítězství v mezistátních zápa-■
šech letošního roku. .Brazilci okusili z 10 zápasů, pou
ze hořkost dvou porážek: ve Stuttgartu podlehli
mužstvu Německé spolkové republiky 1: 2 a v'.Bra
tislavě Československu 2: 3.
— Exmistři světa v kolové bratři Jan' a Jindřich
Pospíšilovi z Bma se. stali ve švýcarském Badenu
vítězi _velkého mezinárodního turnaje. Ziskali ve fi
nálové skupině 7 bodů, dvoubodový rozdíl před
bratry Sťolzovými ž .V. Německa. Teprve na 3. mí
stě skončili “vládnoucí mistři světa” Wenzel a Bittem
dorf z Německé spolkové republiky.
— Mezinárodní fotbalový svaz FIFA oznámil ko
nečné rozvržení olympijského turnaje- v Mexico-Ci
ty. Čs. fotbaloví olympionici zůstali však i nadále
v D skupině a budou hrát spolu s Guatemalou, Bul
harskem a Thajskem. A skupina: Mexiko, Kolumbie,
Francie, Guinea. Skupina' B: Španělsko, Brazílie,
Nigérie a Japonsko. Skupina C: Maďarsko; Salvador,
Maroko a Izrael.
— V anglickém městě Doncasteru se hrál nej delší
zápas v historii košíkové. Po osmadvaceti hodinách
nepřetržité hry se objevil na ukazateli výsledek
3.592 :3.476 ve prospěch studentů polytechnického
učiliště.
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