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Proti omezení stranické kontroly

Spor o podnikové rady
Před zahájením V II. |všeodborového sjezdu byl v popředí zájmu pracu
jících (a to nejenom odborářů), návrh tzv. zákona o podniku. Komise, která
návrh vypracovala, pokračovala v intencích Dubčekovy hospodářské politi
ky. Zákon o podniku má uvést v život tak zívané podnikové rady, složené ze
zaměstnanců podniků, které by spolurozhodovaly s ředitelstvími o provozu
továren. Je to pokus, který byl už proveden jak v Jugoslávii tak v Polsku.
Jugoslájvská vláda tvrdí, že podnikové rady se osvědčily. Totéž sice tvrdí i
Poláci, ale je zřejmé, že podnikové rady v Polsku byly zardoušeny "admini
strativním řízením” . A zdá se, že se o to pokouší dnešní čs. vláda neméně
horlivě.
Duibčekovi odpůrci se dence, říkají poučeně, rým mohou tlačit na vlá
právem obávají, že p od  tkví dnes v tom, že stát du i stranu.
Situaci snad nejlépe a
nikové rady by velmi o- postupně přejímá větší a
mezily stranickou kont větší moc v průmyslo nejupřímněji shrnul V i
lém N ový na veřejném
vém životě.
rolu v závodech.
Obě strany přirozeně projevu, ve kterém p olo
Kdyby byly uzákoně
otázku:
ny, říkají, vznikla by si vědí, že zákon o podni žil řečnickou
"P
roč
se
dnes
tolik
tla
ku
je
především
politi
tuace, ve které by ředi
čí
na
urychlené
pořádá
kum
první
třídy.
Podaři
telství, jmenované vlá
dou po schválení stranic li se uzákonit podnikové ní sjezdů a jiných n o 
získají
odbory vot? V ž d y ť víme, že
kými orgány, stálo proti rady,
mocný
prostředek,
kte kdyby se dnes konaly,
radě dělníků, volené za
městnanci závodu..
Alespoň je jasně vidět,
natolik jsou zájmy stra
nických "manažerů’’ o d 
lišné od zájmů pracují
cích.

vyhráli by to ti druzí (tj.
Dubčekovci - p r.)” .
Zastánci
zákona o
podniku ovšem takové
názory
potírají.
Tak
Práce z 11. 2. 69 napsa
la:
"Narazíme vždy na no
vé a nové výhrady a ne
důvěru k těmto podni
katelským orgánům pra
cujících. Jednou z nejčastějších
námitek
je
právě obava o zachová
ní vedoucí úlohy KSČ v
kádrové
politice. Jak
zkušenosti ukazují, je
tato obava lichá. Ovšem
jen potud, pokud si něk
do vedoucí úlohu stra
ny nevykládá jako kabi(Pokračování na str. 2)

"Svoboda jednotlivce je zaručena’ ’

Nálada je stísněná

V Československu se teď právě z politických důvodu nezavírá, rehabili
Vláda dnes navrhuje, tace neprávem odsouzených osob dokonce pokračuje — i když pomaleji, než
aby zákon byl přepraco se loni předpokládalo — a na denníku pořádku jsou ujišťování stranických
ván v tom smyslu, aby se i vládních činitelů, že je osobní svoboda jednotlivce plně zaručena. Přesto
vlk nažral a koza zůstala však v zemi vládne stále stísněná nálada. Zkušenosti z nedávné minulosti
celá. Mějte si rady, ale jsou u mnoha lidí ještě příliš živé a přítomnost nepomáhá — přes všechna
a ť mají jen funkci "spo ta ujišťování — zaplašit obavy z možnosti návratu k dřívějším praktikám
lečenské kontroly a jiné vládnoucího režimu.
Českoslovenští občané se ani nemusí spoléhat na důvěrné soukromé zprá
jasně vymezené funkce
vy, aby se cítili nejistí ve své zemi. I veřejné sdělovací prostředky prozra
podnikatelské” .
Vláda nechce přirozeně zují totiž dost z toho, co může důkladně postrašit. Všimněme si jen několika
ani slyšet o tom, aby událostí, o nichž se v Československu v minulých týdnech veřejně psalo a
podnikové rady se staly diskutovalo.
"kolektivními
podnika
Dramatik Václav H a
Většima denních listů činnosti v loňském roce.
telskými orgány podni se zmiňovala o případu
vel
oznámil veřejně v
Ústřední výbor SPB k
ku” .
funkcionáře Svazu proti tomu vydal toto prohlá lednu tr., že objevil ve
stropě svého bytu od p o
Odpůrci zákona z řad fašistických bojovníků v šení (Svob. sl. 19- 2 .):
slouchávací zařízení. Z
Hlučíně,
který
byl
pře
stalinistů dokonce tvrdí,
"Bohužel to není na jeho zprávy bylo jasné,
že zákon o podniku je paden ve svém bytě "n e
Ostravsku ojedinělý p n - že za namontování toho
reakční, protože prý od  známými muži” , byl ztlupad, jsou zde skryté i o- to zařízení je zodpověd
poruje dnešní světové čen a kromě vyhrožová
tevřené pokusy hrubých ná STB. V Listech z 27.
tendenci. M oderní ten ní byl vyslýchán o jeho
útoků na funkcionáře února píše znovu Havel,
SPB, kteří jsou dokonce že jeho žádost o vyšet
vyšetřováni, jak se cho ření případu měla zatím
Byio-li vůbec třeba prokazovat naprostou politic vali v srpnu a po srpnu. jediný výsledek:- mini
kou závislost nynějšího Československa na Sovět Předsednictvo Ú V SPB sterstvo vnitra mu od
ském svazu a trapnou roli, kterou musí hrát jeho . . . protestuje proti to
mítlo vydat výjezdní d o
straničtí a státní potentáti, pak byla předvedena u mu, že naše VB nezajiš
ložku k cestě do Západ
příležitosti sjezdu jugoslávských komunistů. Nebylo
totiž tajemstvím, že při bělehradském schůzování ťu je ochranu našich lidí ního Německa, kam- byl
bude opakováno stanovisko, které zaujali Jugosláv- a nedodržuje příkazy pozván, aby v Mannhei
ci k okupaci Československa — to, které se kryje se vlády, zaručující všem, mu shlédl představení
stanoviskem Dubčekova vedení.
že pro své názory a pře své hry "Vyrozumění” ,
Je pochopitelné, že sověty nemají rády připomíná
svědčení nemohou být uváděné v rámci Týdne
ní vojenské akce z loňského srpna, zvlášť když je
doprovázeno jiným výkladem, než byl dodán z stíháni. Žádáme federál čs. kultury.
Moskvy, a jejich neochota poslechnout si Titovu kri ní ministerstvo vnitra a
Velkou publicitu měl
tiku se tím dá vysvětlit. Stejně se dá pochopit, proč ministerstvo vnitra ČSR,
i další čtyři státy, které vyslaly loni své armády k
aby vystoupila proti p o  bývalý šéf Rudého prá
pokoření Čechů a Slováků, odmítly jugoslávské po
va poslanec Vilém N o 
zvání a nevyslaly do Bělehradu delejgáty. Odmítnu dobným akcím a součas
vý. Ten nejprve v libeň
ně
informovala
veřej
tí československých komunistů zúčastnit se sjezdu,
protože se na něm budou projevovat sympatie politi nost, jak proti těmto ské Čechii'na schůzi ko
ce “ Československého jara” a zdůrazňovat právo ňa gangsterským metodám munistických "konservastátní samostatnost, prokazuje jen nemohoucnost
tivců” (jak se teď říká
otroka. Podtrhne to i okolnost, že Rumuni poslali na postupují a zveřejnila
rovněž
jména
útočníků.”
sjezd, delegaci počtem, i složením zvlášť významnou.
(Pokračování na str. 2)

Poslušné Československo

H rdost vnitřně svobodných občanů může na
sebe brát různou podobu. V iděli jsme, jak vel
ké armády byly zpacifikováhy a prakticky pro
měněny v hromadu bezcenné oceli, když jejich
zbraně mířily d o prázdna. Jedné srpnové nedě
le pod ně vyrukovaly svátečně oblečené rodiny
i s kočárky. V jedinečnosti toho prostředku ry
ze domácí provenience vidím situaci téměř m o
delovou. Nebudeme jistě glorifikovat svoji sla
bost, ale měli bychom si neustále ufvědomovat,
v čem je její síla. Vidím ji vedle horizontální
jednoty především v oné suverenitě mysli, ve
svobodě intelektu, v nespoutanosti a perspekti
vě naší kultury, tvoření a kumštu.
Ivan Kubíček (Listy, 27. 2. 1969)

NAARDENSKÉ SJEDNOCENÍ
Několik nových oznámení, upozornění, deklarací
a výzev dokazuje, že přípravy k “Naardénskému set
kání” — o němž se HD zmínil minule —■pokračují
podle plánu (převážně londýnských) organizátorů.
Dne 28. března má být zažehnut v holandském mě
stě oheň* který má vznítit nadšení k jednotě všech
Čechů a Slováků v cizině, k jednotě symbolizované
“Naaxdenskými výbory” v jednotlivých zemích a
centrálním výborem kdesi v Evropě. Toto evropské
ústředí bude doporučovat činnost a dosaženou jed
notu reprezentovat.
Hlavním úkolem “Naardenských výborů” má být
pomoc vlasti, a z účasti na práci v nich nemá být
nikdo vylučován, protože:
“Neměli bychom právo žádat Vás o spolupráci,
kdyby kdokoli z nás chtěl požadovat výsady, které
mu nenáleží a právo, které mu nepatří.. ” , jak ří
ká oběžník “Náardenského výboru - Anglie” z 25. února tr.
V praxi jde jednak o dosažení jednoty v politické
práci lidí, kteří opustili Československo po loňském
srpnu a těmi, kteří odešli už dříve, jednak o koordi
nování akcí lidí různých politických směrů, tedy ně
co, co by mohli uvítat všichni, kteří mají na mysli
prospěch “naší věci” v exilu i především doma.
Spolupráce nás, všech v cizině, kteří jsme opusti
li z politických důvodů svoji vlast, je velmi žádou
cí Snaha “starých” a “ starších” exulantů a krajanů
dosáhnout, plného dorozumění s “novými” je samo
zřejmost, kterou nebylo třeba zdůrazňovat nebo vy
máhat. O všeobecně dobré vůli bylo podáno dost dů
kazů od prvních dnů otřesných zpráv o pochodu ci
zích armád do vlasti a odchodu našich lidí na západ.
Není ani třeba vykládat jako neskrovnost pár kri
tických slov na adresu části — zdůrazňuji, že jen
části, hlučnější části — těch, kteří přišli mezi nás.
Vždyť opravdová spolupráce by neměla začínat a
končit tím, že zavedený “starousedlík” nabídne no
vému byt, zaměstnání či svezení na výlet. Otevřená
slova o tom, co se nám líbí a nelíbí usnadňují trva
lá přátelství.
Nejnovější vlnu československých uprchlíků pro
vázely sympatie všech svobodných lidí na světě a
bylo logickým úkolem nás všech “venku” snažit se
o zvýšení dobrého dojmu světové veřejnosti o sku
tečném smýšlení Čechů a Slováků, o jejich demok
ratické tradici a touze po svobodě. Je proto poněkud
zarážející poznání, že pro část “nových” a ne primi
tivních lidí se otázka osobní svobody stala věcí pod
ružnou nebo že se dokonce sami hlásí k ideologii,
která osobní svobodu potlačuje.
Pro starého exulanta není snadné pochopit důvo
dy, které vedou nového “uprchlíka” k registraci své
ho já na československém zastupitelském úřadě,
mnozí se podivují tak velkému smyslu některých
nových pro materiální stránky života a málokdo ž
nás chápe další, jejichž důvody k pobytu v cizině
těžko snesou minimální dávku kritiky slušných lidí.
Domníváme se, že rozhlašuje-li někdo, jak chytře
využil sympatií světa k. okupovanému Českosloven
sku a jeho lidem k pohodlnému cestování do zámo
ří, škodí dobrému jménu všech Čechů a Slováků a
především nových přistěhovalců, z nichž většinu
představují nepochybně lidé slušní a zodpovědní.
Posuďte, sami, co si myslet třebas o dopisu, zasla
nému ze Sydney redakci pražského časopisu “ Zítřek”
(č. 2 z 15. ledna tr.) “za 191etěho Josefa. Lískovce z .
Prahy, který měl studovat Školu společenského stra
vování, za 191etou Danu Losovou, která měla jít stu
dovat na Fakultu osvěty a novinářství, za 191etého
Jozefa Kupkoviče z Bratislavy, který měl jít studo
vat FÁMU, 251etým Václavem Hruškou-Bazikem,
který chtěl jít studovat rozhlasovou režii” :
. Zde (v Sydney, p. r.) jíž nelze nic dokazovat.
Zde jsme prostě politickými utečenci - uprchlíky
před komunismem (paradoxní na tom je,., že jsme
zde mnozí, kteří jsme členy nové Dubčekovy KSČ).”
(Pokračování na straně 2.)
Published by F. Váňa,
8. Moorhouse St.,.Richmond, Vic., 3121
Printers: “Unification” Pty. Ltd.
497 Collins St., Melboumé, Vic.
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SPOR O P O D N IK O V É RA D Y
(Pokračování se str. 1) pu
neznamenají ještě
netní
manipulování s vyšší typ hospodářské
lidmi.”
racionality’*.
j
Z
hlediska
vlády,
"zá
Stoupenci podnikových
rad se opírají o usnese kon o podniku neřeší
ní vlády z 6. června 1968 některé základní otázky
- které je dnes "považo hospodářského vývoje” .
Vláda se nyní obává,
váno za nevhodné’ ’.
aby
existence podniko
Práce vysvětluje 14.
vých
rad "něbyla odtrže
února: "H lubší analýza
Vzniku podnikových rad na od celkového politic
ů nás ukazuje, že byly kého vývoje a uspořádá
motivovány spíše politic ní společnosti” .
Je to jasné prohlášení.
kými požadavky a někte
rými oprávněnými so Usnesení vlády o podni
ciálními požadavky pra kových radách bylo od 
hlasováno v červnu, dva
cujících, o kterých se li
měsíce
před sovětskou
dé. domnívali, že nebu
dou zabezpečeny jinak invazí. Dnes jsou podni
kové rady považovány za
než tak, žé o nich budou
nerealistické, . , protože
sami rozhodovat. Je nut
no také. pochopit, že "n ejdou s celkovým p o 
litickým vývojem ’ ’.
podnikové rady se měly
Zákon o podniku je
stát institucemi,
které
budou s to proti státní
hospodářské
byrokracii
uhájit rodící se suvereni
tu “hospodářských podni
ku, že ovlivní dokonce i
vytváření , státní institu
cionální struktury a p od 
statně pom ohou postupu
ekonomické reform y .

prvním náznakem toho,
s jakým osudem se p o
tkají další zamýšlené h o
spodářské i politické re
formy.
Je to dnes v Českoslo
vensku všechno naruby.
; Ing. Čestmír Kožušník,
zástupce ředitele Ekono
mického ústavu Čs., aka
demie věd, napsal v Re
portéru 27. února 69 na
obranu zákona o podni
ku:
"V ěcných argumentů
už bylo vystříleno tolik,
že snad jen opancéřova
ná lebka nebo pokročila
skleróza mohly zabránit
tomu, aby došly na mí
sta určení. Jsou však už
takoví lidé, kteří, jak se
říká, kdyby trakaře pa
daly, pořád melou svou

(Pokračováni *e str.

1)

Potřebujete vym alovat |

i. MELIH
‘ 61 Wardale Rd., Springvale Sth., Víc., 3172
telefon (po 6. hod. večer): 546-0503
uspokojí každého zákazníka
Přesvědčte se ó mě práci kdekoli,
'
kde jsem ji již prováděl!

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, 3000
Telefon 62-2908
Poradíme vám, opatříme cestovní doklady a
zprostředkujeme bezplatně cestu
lodí nebo
letadlem - kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
'

(Pokračování se strany 1.)
“Zkreslený názor Australanů a zdejších českých
a slovenských usedlíků na naší i národní situaci se
donedávna snažila na pravou míru uvádět naše . ma
lá skupinka mladých lid í. . . Neskrývaně jsme ;e
hlásili ke směru polednového vývoje u nás i k linii
K S Č .. . Jen málokdo chápal naše specifikum . . . ”
“ My, kteří jsme odešli, se budeme postupně'vra-'
cet tam, kde jsme vlastně zůstali po celou dobu, i
když jen svými srdci a myšlenkami. Vrátíme se
op it mezi Rdi, kterým jde o něco víc než o naplně
né ledničky a o výši jejich bankovního konta. VyužíM jsme možnosti, kterou nám poskytly jak naše
úřady tím, že nám umožnily i v tak problematické
době, jaká byla, cestovat za hranice naší vlasti, tak
í ochoty zahraničních úřadů.. (Mnozí chtěli Austrá
lii poznat) a nyní měli nejenom tuto možnost, ale
navíc byly anulovány jejich valutové potíže s hra
zením cesty. Chceme se vrátit a je nás zde takových
hodně. . . ”
“ Neutekli jsme, protože jsme neměli ani před čím
utíkat. Nikdo nás nepronásledoval, nikdo nás také
nevyháněl. Odešli jsme načas, abychom využili pří
ležitosti poznat to, co pro nás bylo za normálních
okolností nedostupné — a opět se vrátíme . . . atd.”
Snad se budete domnívat, že jsem při psaní této
úvahy změnil téma, ale nezměnil. Chtěl jsem jen ří
ci, proč se mi zdá “naardenské” sjednocení přáiš íásRné, proč spolupráce uprchlých komunistů — Dubčekovýeh nebo ostatních — není v žádném případě
žádoucí. Konečně — “ uprchlý komunista” — kdybych
byl komunistou jakéhokoli odstínu, odmítl bych po
moc “kapitalistických” režimů jako věc zásady, o-světného činitele 2 nhirort? sobní mravnosti.
na zdraví.
Londýnský _Ofeserver
uveřejnil 2. března zprá
ČESKÉ KN IH Y
vu z "důvěryhodného
Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest 2 do
pramene” , že se v Praze
připravoval puč- Zám in lary, Karel Poláček: Muži v ofsajdu $ 1.80, Victor Hu
go: Dramata 2.30, V. Hlavsa: Praha očima staletí-4.30,
kou měly být očekávané Marcel Safír: Svět hmyzu 2.80, Thomas Mann:
nepokoje pří pohřbu Ja Zpověď hochštaplera Felixe Krulla 1.70, K. Čapek:
na Palacha- 55viáštf v y  Zahradníkův rok' 1, Roger Martin du Gard: Starobraní členové Lidových 1světská Francie 1.10, E. Bass: Klapzubova jedenáctka
! 1-10, J.John: Romaneta 1.20, Fráňa Šrámek: Když
milic byli prý v Praze 'léto dozrává 2.30, L. Paehman: Theorie moderního
připraveni obsadit hlav šachu (4 díly) 8.40, Otruba-Kačer:' Tvůrčí cesta J.
ní vládní budovy. V eli K. Tyla 3.70, Mark Twain: Pozlacený věk 2.10 a jiné
knihy dodají
tel sovětské okupační
armády byl prý předem
uvědomen, že b ode zří
THE INLIBRUM BOOKSELLERS
zena nová vláda dělníků
Box 1888 R, G.P.O. Melbourne, 3001
a rolníků p o d vedením
Ceny jsou včetně poštovného
Aloise Indry. Drahomír
Kolder, odsunutý za vel
vyslance v Sofii, přijel
toho dne nečekaně zpět
do ČSSR, protože měl tajemných listin. Nevě volna od Čs. televize.
převzít Dubčekovu funk rohodný je především D ne 6. února se vrátil,
ci generálního sekretáře autor těchto divokých avšak krátce nato chtěl
KSČ. Plán se neuskuteč zpráv - Václav Kadle- znovu odejet do Itálie,
nil, protože pohřeb p ro čák. Rozruch, který v ze kde dostal nabídku prá
běhl velmi důstojně, bez mi způsobil, je však ty ce v televizi RAI. Tosek
větších výtržností. Z p ra  pický pro nervositu, kte uvedl, že na ministerstvu
vodaj Observeru píše, rá tam panuje.
vnitra se ho majoři T u 
obehranou
písničku v
mládí naučených frází.
M elodie je pořád stejná,
jen sloky přidávají no
vé . . . Čtenář si jistě sám
udělá úsudek, kdo v tom
to státě např. podlamu
je vedoucí úlohu strany,
zda tvůrci- zákona o p od 
niku, kteří vycházejí ze
schválených dokumentu
strany, z akčního progra
mu, z rezoluce listopado
vého a prosincového plé
na Ú V KSČ, nebo ú hla
satelé tvrdé discipliny,
kteří uvedené stranické
dokumenty nerespektu
jí.”
Spor o podnikové ra
dy je jenom začátkem
represivního rrrřj-t, ad
ministrativní cestouVH

Nálada je stísněná

sterstvo vnitra to však ve
zvláštní
zprávě rozhodné
N ovotného lidem)., p o
tom v interview Agence popřelo.
France Press e a nakonec
N ový také mluvil o
ve svém volebním kraji přípravě puče, k němuž
v České Lípě strašil kont- prý reakcionáři shromaž
rarevolucí. Sdělil mimo ď ují zbraně, odcizené
Ing, S c Rázl, předseda
jiné, že Jana Palacha má Lidovým milicím. V zá
české vlády.. z jehož pro
vlastně na svědomí Pa vodě Dukla v O loví na
jevu pražská Práce cito
vel Kohout, šachový vel Sokolovsku došlo sku
vala,, se dnes však obá
mistr
L. Paehman, re tečně k vloupání do skla
vá,. že "podnikatelské or
daktor
Škutina,
Emil diště zbraní tamních LM
gány samosprávného ty
Zátopek a student H o le  a to již 7. ledna tr. Pa
ček. N ěkdo prý Palacho chatelé tehdy odvezli na
SWISS TRAINED
ví sliboval kouzelnickou saních a ukryli na růz
VVATCUMAKERS
tekutinu, která efektně ných místech 4 kulome
K.
E. b n e r
19 York gt.,
hoří ale nepálí, ale v p o ty, 7 samopalů, 2 pisto
Sydney
slední chvíli ji bez jeho le, 9.600 kusů ostrých
vchod do Wynyard. Stn. vědomí vyměnil za ben nábojů
do
kulometu,
naproti pohyb, schodům)
4.800
ostrých
nábojů
do
zín.
Zjistily
prý
to
vy
Telefon 29-7543
šetřovací orgány. Mini samopalu a další mate
riály a výstrojní součást
ky. Čtyři osoby jsou za
tento čin, spáchaný prý
"p o d vlivem různých de
zinformačních
pověstí”
; byt, dům, p o d n i k k d e k o l i v v Melbourne?
(Práce 19. 2.) ve vyšet
Obraťte se s důvěrou na odborníka! Doko
řovací vazbě.
nalá znalost řemesla Umožňuje pracovat
lépe a přitom za levnější ceny
Vedle zpráv o vyhoš

’

NAARDENSKÉ SJEDNOCENÍ

Mluvíme česky

tění nepohodlných zá
padních novinářů dochá
zí častěji i k vyhoštění
cizích turistů. Tak např.
Rudé právo psalo o vy
hoštění Rakušana Franze Schierera z Vídně,
"pro soustavné porušo
vání devizových předpi
sů a zákona o cestovním
ruchu’ ’ .
Uklidňnjícím dojmem
ve veřejnosti také nepů
sobila zpráva Vyšší vo
jenské prokuratury v T á 
boře o vyšetřování smrti
pátera J. Toufara a vů
bec "Čihošťského zázra
ku” . L, Mácha sice měl
vinu na smrti J; T ou fa 
ra, ale ta je prý promlče
na, protože nelze proká
zat, že šlo o -vraždu, ale
jen o trestní činy poru
šování povinnosti veřej

že vedení pro-sovětských
"konservatismích” komu
nistů je v protišpionáiním oddělení minister
stva vnitra, které je umístěno v Sadové ulicí
Historky "občana K.
nebo "majora Chlumskébo ’ (jak psaly čs. novi
ny) o dokumentech, kte
ré měly vysvětlovat vraž
du Jana Masaryka, se
nezdají dost věrohodné,
stejně jako nepravděpo
dobně vypadá jeho hlá
šení o střelbě na jeho
auto u Loun a ukradení

Velký zájem vyvolala
i zpráva televizního ko
mentátora
Vladimíra
Toska o výslechu na mi
nisterstvu vnitra. Tosek
přešel hranice do Ra
kouska dne 26. srpna
loňského roku "p o ná
silně přerušeném plnění
povinností na vysílači na
okraji Čech” , jak píše
Svobodné slovo z 28. února. Měl tehdy platný
pas s platnou výjezdní
doložkou a pracoval pak
v zahraničí na základě
neplaceného služebního

pá a Bárta při výslechu
snažili přimět k doznání,
že onoho 26. srpna pře
šel ilegálně.
Dokonce
mu předložili zfalšova
né hlášení z hraniční
stanice, kudy se vrátil
že tam ilegalitu přiznal.
Pozoruhodné byly i otázky obou majorů: kde
tenkrát vysílal a kdo byl
u toho, proč přešel hra
nici, přesně kudy, kde
jej vedl, jaké má poznat
ky o čs. občanech, s ni
miž se setkal v cizině atd.
D o Itálie ovšem nejede.

Veškerá P O JIŠT Ě N Í odborně provedou

R. C. Kugíer & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

958 Nepean Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
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Polednový "liberál” nyní

Císařský kotrmelec

— P S ožááeÍBÍ návštěvě podobách proti základům přestal vysílat. Ná jeho
Štrfana Jedrychovského lidství ..- . Náš lid nadále vlně áe ozval opět dřívěj
v ČSSR tlumočil tento trvá na zachování a roz ší “Berlin-Internatíonal” ,
poisiý zahraniční ministr víjení původních cílů ob- který však pokračuje v
Jedním z nejjvětších loňských "polednových hrdinů” komunistického Če
pozvání předsedy státní rodného procesu .. Nikdy českém a slovenském vy skoslovenska byl bezpochyby Čestmír Císař, "kandidát mladých’’ na presirady Polské lidové repub už nesmíme přestávat ro sílání.
dentský stolec a velký bojovník za větší svobodu lidu. Jeho projevy překy
liky Mariana Spychalské- zeznávat pravdu od l ž i . . ” — Z 25 příslušníků SNB,
ho presidentu Svobodovi — Na ustavujícím sjezdu kteří se zúčastnili 21. led povaly před rokem odvahou, protože taková odvaha se všeobecně cenila a
k návštěvě Polska. Sám Českého svazu vědeckých na 1948 schůze na ústřed popularita u lidu se .mohla stát žebříčkem při postupu k (vyšším metám. Ještě
pak pozval na návštěvu pracovníků byl zvolen ním sekretariátu národně první dny po okupaci dokazovaly jeho oblibu. Tehdy se skrýval, protože
zahraničního
ministra předsedou akademik Otto socialistické strany v Pra právě o něho prý měli sovětští okupanti zvláštní zájem. Ten zájem zřejmě
Marka. Obě pozvání byla Wichterle a místopředse ze, za což byli v r. 1949 a
“s uspokojením přijata” . dou prof. dr. M. Jelínek, 1950 odsouzeni Státním zůstal, stejně jako zájem Čestmíra Císaře plout za každou cénu s proudem.
soudem do žaláře od 10
— A- Dubček iako velitel CSc.
Představujeme
Vám lečnosti, v N F a ve stá smlouvy, R V H P a dal
Lidových milic vydal k — Královská akademie u- měsíců do 4 í roku, bylo nyní - jen několik měsí- ( tě přicházeli s idejemi ších našich závazků a d o
výročí “února” rozkaz, v mění v Londýně (Royal nyní 21 zvláštním sená
němž se praví: “ . . . ÚV College of Art) jmenova tem Vyššího vojenského ců po okupaci - velkého : volné hry politických sil, h od . . . zbytečně oteví
KSČ bude rozhodně vy la národního umělce arch. soudu v Příbrami rehabi bojovníka za větší svobo antikomunistické opozi rající problémy, na je
stupovat proti tendencím, Josefa Svobodu doktorem litováno.
du Čestmíra Císaře, nyní ; ce, volebního souboje jichž řešení jsme neměli
které by chtěly náročnou honoris causa. Slavnostní — Šéf olomoucké Veřej člena byra ústředního , atd. Občanská práva a dostatek sil. N a druhé
a odpovědnou činnost LM inaugurace má být v Lon né bezpečnosti poskytl re
absolutizovali straně se ozývaly, neza
výboru
Komunistické svobody
znevažovat a vyvolávat dýně 4. července.
daktoru Svob. slova něk
strany
Čech
a
Moravy,
tak,
že
upírali
společno krytě projevy antisověti—
Dne
25.
února
byla
od
pochybnosti o jejich smy
teré informace o životě
slu a poslání. LM předsta halena v Prostějově pa v městě, v němž je silná předsedu České národní sti a státu jakékoliv m ož smu, výzvy opustit Var
vují součást ozbrojených mětní deska v slánskyádě sovětská posádka. Posled tady atd.
nosti chránit životní záj šavskou smlouvu, vyhlá
legálně zavražděnému Jo ní otázku: “Co byste ra
sil naší vlasti.. .”
Totiž Č. Císař nechť my socialismu proti Zne sit neutralitu Českoslo
— V Čechách a na Mora sefu Frankovi. Odhalení dil svým spoluobčanům?”
vě se loni narodilo 137.000 pamětní desky na rodném zodpověděl takto: “ Brát se představí sám. Pře užívání svobody slova a venska, navázat těsnější
dětí (o 1.000 méně než v domě mělo však velmi pobyt sovětských vojsk tiskneme aspoň část jeho shromažďování,’ ’
spojení se západními stá
r. 1967), na Slovensku skromný průběh, nikdo Z na území města jako rea úvahy o "K SČ před
“ O čem tyto jevy svěd ty, což všechno nutně vy
76.000 (o 1.500 méně). Po vedoucích komunistů ve litu.”
srpnem a po srpnu” , kte čily? O tom, že ,v naší v d a lo prudkou reakci u .
čet zemřelých v českých státě se nezúčastnil.
— Počet čekatelů na o- rou uveřejnilo* Rudé prá společnosti dosud žijí našich spojenců . . .”
—
Dne
25.
února
zemřel
zemích vzrostl o 8.000 sofoní automobily, kteří
skupinky odpůrců socia
"Pravicové oportunina 115.000 a na Sloven po dlouhé těžké nemoci již vinkulovali po 20.000 vo (6. 2. 1969):
sku o 2.500. Koncem mi jeden z nej populárnějších Kčs, přesáhl 220.000. M o
"N e všichni chápali lismu, které se vmísily stické tendence ve stra
nulého roku měly české loňských komentátorů Čs. totechna má na letošní p o lednu 1968 úkoly roz db velkého lidového pro- ně se nevzdaly pokusů
země 9,888.000 a Sloven rozhlasu Milan Weiner. *rok zajištěno na prodej
voje socialismu stejně ja  . cesu obrody a sledují posunout politiku strany
sko 4,501.000 obyvatel. Bylo mu necelých 45 ro 89.500 automobilů.
ko KSČ ve svém akčním své vlastní zájmy a cíle. do poloh, kam ji chtěly
Slovensko se tedy podílí ků.
— Předsedou Svazu če
Dr. Jozef Šoltész byl ■
na celkovém počtu obyva
mířila zatáhnout již před srp
programu, který
přes Jejich politika
ských
divadelních
a
roz
jmenován velvyslancem v
tel 31.3%.
proti
politice
strany,
vná nem . . . Zastánci "abso
mezery
a
nedostatky
měl
pracovníků
— V Bratislavě se 24. ú- Marookém království, kde hlasových
šela
zmatek
do
vědomí
principiální
marxisticko
byl
zvolen
zasloužilý
ulutní svobody’ ’ nevidí
vystřídal
J.
Antoše.
nora ustavil Svaz sloven
j leninský charakter. M no pracujících a mládeže, třídní podstatu soudobé
ských divadelních a roz — Na 7. plenární schůzi ímělec Otomar Krejča.
hlasových umělců (SSD ÚV Svazu čs. spisovatelů, '<— Státní orgány Sloven zí zaměňovali otázky so- posunovala akční prog ho světa . . . Je naprosto
RU), jehož předsedou se která se konala v Brně, ské soc. republiky vyho i cialisíické demokracie II- ram d o jiné polohy a správné rázně odmítnout
stal
zasloužilý umělec byly uděleny ceny SČSS stily ze země dánskou
Martin Gregor. Druhý a to: v oboru prózy Jiří státní příslušnici Vian j beráíně boržoazním po-^'-prohlašovala za poledno takové a podobné úniky
den se konal sjezd Svazu mu Muchovi za román Johansenovou a holand i jetím politického systé- vou politiku něco, co jí z pozic marxismu-leniniČeskoslovenských
diva Studené slunce, v poezii ského státního příslušníka i bul Pod. záminkou úcty vůbec nebylo . . . ”
smu. Pravicové tendence
delních umělců,
který Milanu Rúfusovi za bá Virk Johana Timpa, pro i k dílu T . G_ Masaryka
"O le j do ohně přilé- jsou hlavním nebezpečím
zvolil předsedou režiséra snickou sbírku “ Zvoiiy” , tože prý na Bjoemsonově
SND v Bratislavě Ctibora v dramatu Leopoldu La- chatě v Demoenovské do neváhají vyzdvihovat na valy hlasy uvádějící v pro stranu . . . ”
Oportunista Císař si
Rakovského a vedoucím halovi (in memoriam) za. lině “uráželi naše sociali i štít teorii a praxi kapita- pochybnost samy princi
tajemníkem Jana Slívka. celoživotní dramatické a stické státní zřízení a ko j lišáckých poměrů před- p y naší zahraniční poli zatím asi neuvědomuje,
— Čs. noviny přiznaly se prozaické dílo, v oboru munistickou stranu” .
! mnichovské éry- Místo tiky- N a jedné straně se že při spěšných kotrmel
zpožděním, že dne 14. ú- literární kritiky Václavu — Vedoucím Úřadu vlády { marxísrífktvdeMmcké zánaprosto nečasově ob je cích se někdy může i
Černému
za
kritické
dílo
nora došlo v Semilech k
SSR se stal JÍJDr. F. Ori sady vedoucí úlohy k o - vovaly kritické poznám vrozený akrobat citelně
výtržnosti před budovou posledních let a Pavlu lovský.
místního kina, kde se ko Štefčekóvi za knihu lite
FEI/HD munístícké strany ve spo ky na adresu Varšavské zranit.
nal slavnostní večer Spo rárních studií “Návrat k
lečnosti čs. - sovětského literatuře” , v oboru umě
přátelství. MF oznámila, leckého překladu Jiřímu
že dav nerespektoval vý Kohůpkovi (in memo
zvy bezpečnostních orgá riam) za celoživotní pře
nů k zachování klidu a kladatelské dílo, v oboru
O d začiatku krízy v lone slovenských spisovavěnované přípravě zjazdu čs. spisovateFov, na
že začalo docházet k fy filmového scénáře Jaro
zickému napadání, pročež slavu Papouškovi za scé
tel’ov, ktorá vyvrcholila rozpadnntíro předsed
ktorom sa má dovršil’ organizácia národných
byl prostor před kinem nář “Nejkrásnější věk” .
spisovatel’ských zvazov slovenského a českého
nictva Zvázu slovenských spisovatelův — ZSS»
bezpečnostními
orgány —- Předseda Federálního
trvá ochromenie ofidálnej činnosti ich orgarnna -ráfcladp federalizácie. P odi’a Pravdy z 28. 1.
vyklizen. Případem še ny shromáždění Colotka řekl,,
zácie,
přerušované
doteraz
marnými
snahami
V
ýb or "vzal rta fvedomie. že p o niekoFkotnesačže
poitťvá
asi
2
až
3
roky,
ní zabývají orgány civil
ní i vojenské prokuratu než bude možno vypraco
spisovateFov o oživotvorenie ich literámefao
oora úsilí e možnost’ vydávat’ literámy týědenvat ústavu federace.
rytýždeníka. Avšak spisovatelia přitom nezostávarnk Z S S sa dezignovaný šéfredaktor Štefan
— Luděk Pachman a Pa — 17. sjezdu Svazu pol
jú nečinnými a venujú pozornost’ aktuáínym o D r o g dňom 10. 1. 1969 vzdal tejto funkcie’ ’ . V
vel Kohout, obvinění po ských spisovatelů v BydB ra t sa 6. febrtxára zíšiel na svojej 7. plenárně]
tázkam dňa. Dňa 21. januára odoslal Z S S Z va slancem Vilémem Novým hošti se zúčastnili zástup
schodzi celoštátny Ústr. výbor Zvázu čs. spisozu vysokoškolských študentovy Čieth a M oravy
z účasti na smrti Jana Pa ci ostatních východoev
lacha, podali na Nového ropských spisovatelských
list sympatií a solidarity v súvislosti s tragickou
vatePov, ktorý sa uzniesol zjazd čs. spisovateFov
trestní oznámení generál svazů s výjimkou spisova
smrťou
študenta
Karlovej
univerzity
Jána
Pazvolať " d o Bratislavy alebo Prahy5’ v druhej
telů čs. a jugoslávských.
ní prokuratuře.
polflvýí
tnjrra.
lacha,
v
ktorom
o.
i.
píšu:
"Č
in
J.
Palacha
otria—
Ilegální
vysílač
“Vlta
— 16. synod Českobratr
Medzřtým snahy o registráciu slovenského lisol celou našou veřejnosťou- B olo b y lžou a
ské církve evangelické va” , který se vydával za
československý,
vydal prohlášení, v němž vysílač
pokrytectvom tvrdit’, že jeh o o b ě ť bola máma
terámeho týždenníka pokračujú. Podlá Směny
se praví, že “v naší zemi ale o němž úž bylo dlou
a bezúčelná. Jeho smrť bude tým, čím mata b y ť :
a L’udu x 12. II. oznámil bratislavským novinábyly po Ifta páchány či ho známo, že je umístěn
fakFou, ďalej horiacou a páliacon v našom svě
rom úradnjúci předseda Ú V Z S S Ivan Kupec
ny namířené v různých ve východním Berlíně,
domí, burcujúcou zo sklón<*y k 1’ahostajnosti,
optimisticky, že "rokovánia o začiatku vychádzania Literámeho života sú na naj lepšej ceste.
apatii a kapitulanstvu.” (L ’ud, 22- januára). V
liste slovenských kúFtúmych pracovníkov (praPrvé číslo by sa málo ob javiť v najbližšich týžD Á M S K Á K R E JČ O V Á
COvníkov
Ústavu
slovenskej
literatury
Sloven
dňoch.” N ovým dezignovaným šéfredaktorom
s dlouhodobou:praxí v Praže.
—
po rezignádách Dominika Tatarku a Štefana
ské
j
akademie
vied
a
členov
Z
S
S
),
ktorý
odtlašije na míru dle nejnovější módy
D m ga — je literámy kritik Milan Hamada,
čil týždennik Zvázu čs. spisovateFov v Prahe
a provádí opravy šatů všeho druhu
zástupcovia Józe- Bob, Ladislav Ťažký á Milan
Listy č. 4 z 30. januára ( H D 5 /6 9 ), vyslovená
A N N A F ISC H E R O V A
Rúfus. N a čele redakčnej rady je Alexander
bola "osudová spojitost’” slovenských a českých
Fiat 6, Vincentville,
Matuška. Z redakcie ódišli Kornel Foeldvári a
intelektuálov v zápase o demokratické a občianroh Baker & Mary Sts., Md. Brighton, Vio.
Agneša Kalinová, a na "ročněj tvořívej dovolenske práva.
Návštěvy -denně po 5. hod. večerní
ke’ ’ je R udolf Olšinský.
FEI
Dňa 24. januára mal V ýbor Z S S zasadnutie,

Literáti a ich týždennik
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Kukátko do ČSSR
ČESKÝ MINISTERSKÝ PŘEDSEDA
O HOSPODÁŘSTVÍ
Svým sotva třičtvrtěprocentním přírůstkem oby
vatelstva zcela vybočujeme z evropských průměrů
a vážně ohrožujeme budoucí strukturu obyvatelstva
této země . . . S naším vskutku rozvinutým hospodář
ským potenciálem jsme se v mnoha ohledech opoz
dili nejen za řadou nejvyspělejších zemí, ale i za
zeměmi, které ještě nedávno byly daleko za námi,
což platí pro řadu socialistických států a v řadě pří
padů i ve srovnání se Slovenskem. . . V mnohém
jsme žili z podstaty, naše základní fondy jsou opotře
beny z poloviny, z toho stroje ještě víc. Velmi dob
ře víme, jakou váhu má modernost zařízení v dneš
ní době technického pokroku . . . Přitom máme 25%
bytů starších než předpokládaná doba životnosti,
12% je starších 100 let. Mladších než 40 let je u
nás pouze 49% bytů. V nové výstavbě jsme hluboce
zaostali za evropským standardem. Opotřebovanost
základních fondů v letecké dopravě i veřejné auto
busové dopravě je 65'%, v městské hromadné do
pravě 5Q%. Více než 60% školních budov je starších
než 50 íet. Zaostáváme i v úrovni vzdělání. Středo
školsky vzdělaných lidí je u nás 13% při 20% ve
světovém průměru. Obdobně je tomu i s podílem vy
sokoškoláků. Síť prodejen v ČSR byla omezena na
polovinu stavu z r. 1956 . . . Přírůstek zaměstnanosti
rok od roku stoupá, v současné době je zaměstnáno
téměř 50% žen — tedy takřka nejvíc na světě — a
půl miliónu osob poproduktivního věku . . . ”
Inž. S. Rázl na poradě hosp. pracovníků,
Rudé právo, 14. 2. 1969
BRATŘÍČKOVÁNÍ JAKO KDYSI
Několik dní u vojáků přikarpatského vojenského
okruhu strávila na návštěvě delegace CSLA, v čele
s velitelem Západního vojenského okruhu gen. por.
Františkem Šádkem. Čs. delegace se seznámila se
životem sovětských vojáků, vyměnila si zkušenosti
z výcviku, organizace bojové a politické přípravy a
ze stranickopolitické práce. . . Gen. por. Šádek pro
hlásil: “ Naše bratrství je stmeleno společně prolitou
krví na bojištích se společným nepřítelem. Máme
společné cíle. čs. lidová armáda společně s armá
dami všech členských států Varšavské smlouvy vždy
splní požadované úkoly. Věřte, drazí soudruzi, že na
západních čs. hranicích stojí vaši věrní přátelé, vo
jáci socialistického Československa!”
Pravda, 17. února 1969
Desetičlenná delegace ideologických pracovníků
středočeského KV KSČ, kterou vede tajemník KV
KSJ Jiří Knotek, přiletěla 14. února do Moskvy v
rámci plánu spolupráce mezi uvedeným KV * mo
skevským oblastním výborem K SSS. . . Delegace se
bude v moskevské oblasti 10 dní seznamovat s prací
oblastního výboru a okresních výborů KSSS na ideo
logickém úseku.
Pravda, 1". února 1969
NEVHODNÉ ČASOPISY PRO SSSR
Sojuzpečat — organizace, která má na starostí i
distribuci zahraničních časopisu, vrátila teď před
platné sovětským čtenářům, kteří si objednali Listy,
Roháč, Dikobraz a Reportéra. “ Přitom dobře vím,”
píše nám jeden z postižených, “ že objednávka může
být zrušena jen ze dvou důvodů — je-li nesprávně
vyplněna, anebo přestal-li časopis vycházet.”
Listy, 27. února 1969
“ EMIGRANT PEROUTKA” A
“BUDOVANÍ STÁTU”
Ferdinand Peroutka emigroval v r. 1948. Jeho pří
spěvky do rozhlasu Svobodná Evropa postrádají šťá
vu, která byla v jeho novinářských článcích. Nebyl
socialista, byl ale přesvědčením antifašista, demok
rat a jako nesocialista se exponoval pro to, aby so
cialismus měl lidskou tvář. V dobách své novinář
ské činnosti byl ostře napadán komunisty i fašisty,
a to zejména proto, že odsuzoval brutalitu, nelid
skost, panovačnost, gestapismus, že volal po lidském
soužití, že považoval vraždění Hitlerovo za stejně ha
nebné jako vraždění Stalinovo. . . Stálo by jistě za
úvahu vydat “ Budování státu” znovu, emigrant Pe
routka by jistě nenamítal nic proti druhému vydá
ní knihy, tolik potřebné pro poznání, jakými cesta
mi šli v prvních dobách své samostatnosti Čechové
a Slováci při budování svého státu.
Jaroslav Blažek v rubrice “ Čtenáři soudí” ,
Listy, 27. února 1969
PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁ CI ODBORŮ
1. lednem vstoupil v platnost zákon o federaci,
který nově upravuje státoprávní vztahy dvou našich
národů a začíná novou etapu v jejich historii. Zrod
čs. federace otevírá nové, dosud nevyužité možno
sti. — Redakce obou deníků (Práce a Práca) pro
hlašují, že i v novém státoprávním uspořádání jsou
rozhodnuty dále pokračovat v plodném rozvíjení
spolupráce a kontaktů, které se ukázaly v minulosti
dobré a oboustranně užitečné. Redakce deníků Prá-
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Nový uprchlík
o starém problému
Aleš Nebeský, Melbourne

V Hlasu domova číslo 5. byla uveřejněna informace o pokusech se zalo
žením "celosvětové organizace na pomoc vlasti” . Po přečtení úvodních vět
jsem litoval, že jako "srpnový’’ nemám možnost zajeti si do Naardenu. Pře
četl jsem si i uvedených šest bodá a pod všechny bych se podepsal, zejména
pod první z nich, který mluví o lidských právech a "politicky nezávislém,
charakteru” organizace. Jen jsem poněkud neporozumněl, proč politicky ne
závislý charakter má být "specifický’’ . Jakési vysvětlení se mř nabízelo, když
jsem si přečetl, jak si navrhující přeje mít situaci doma — "silný čs. komu
nismus . . . ” Chápu teď už, že nemusí jít o nic specifického jako spíše ty
pického.
Nemám tak krátkou
paměť, abych se nepa
matoval na výměny ná
zorů před lednem i p o
něm mezi tzv. progresiv
ními komunisty a lidmi
smýšlejícími demokratic
ky. Mám dosud v živé
paměti i projevy a p ro
hlášení
. představitelů
"polednové”
politiky.
Pamatují se například
docela jashě, jak mi po
dlouhé debatě řekl bez
obalu jeden z "progre
sivních” (a ne právě bez
významných 1
komuni
stů:

tom, že je lidstvu nejpři
rozenější a že proto na
konec vždy musí zvítě
zit, ale pravidelně zane
chává na bojištích s ex
trémními
ideologiemi
příliš mnoho obětí.

Každý ví, že komuni
sté uznávali a využívali
demokratická
"pravid
la hry” jen do té doby
než jakýmkoli způsobem
získali moc. Pak zavedli
téměř okamžitě "vyšší
form u” demokracie, kte
rá spočívala mimo jiné
v tom, že diskutující od 
půrce
mohl svobodně
"Svoboda? A n o , ale diskutovat sám se sebou
jen potud, p o tu d N Á M a to ještě hodně potichu
bude pomáhat a nebude nebo za zamřížovaným
ohrožovat vědomá úlohu oknem.
strany. Svobodné volby?
Tyto dost otřepané
Ovšem, ale bez b o je o pravdy píši přesto nebo
politackou
n o c , která právě proto, že jako de
musí zůstat v našich ru mokrat nutnost dialogu
kách!” Totéž, jenže ši s komunisty chápu. Aby
kovněji řečeno, je koneč dialog měl nějaký smysl,
ně m ožno se dozvědět je třeba říci, na jakých
nejen z akčního progra podkladech bude probí
mu, ale i z mnoha usne hat. A to bude, jak se
seních C Y K SČ a z pro domnívám, hlavní ká
jevů vedotscích komuni men úrazu. Kdykoli jsem
stických politiků.
v Československu na toJ áro člověk demokra-j Ito téma s "progresivnítseky smýšlející samo rmi’’ komunisty vedl spor,
zřejmě ň n , že dialog byl jsem jednoduše omezi politickými ideami značen za "antikomuni
a stranami je podstatou stu” . Tomuto označení
demokracie. Jako tako jsem se bránil, protože
vý také vím. že demok jsem si pod pojmem
racie ve svých dějinách "antikomunismus’ ’ - mož
už několikrát doplatila ná nesprávně - předsta
na to, že uplatňovala de voval tytéž metody, kte
mokratická pravidla hry ré používá komunismus,
i ve vztahu k pravým čí jenže naruby.
levým extrémistům, kte
Jsem tu příliš krátkou
ří vždy mířili proti je jí dobu, abych sám vše p o
vlastní existencí. Síla de znal. Znamená-li však
mokracie je ovšem v*i antikomunismus zásadu
ca i Práce budou proto pokračovat ve vzájemných
stycích a dobrých vztazích. Chceme při respektová
ní práv obou naších národů, při budování slovenské
i české státnosti i nadále uplatňovat jednotu ČSSR,
jakož i vědomí, že naše národy jsou historicky od
kázány jeden na druhého. Práce i Práca chtějí i v
budoucnosti zaměřit svoji aktivitu tak, aby čtenář v
obou republikách měl dostatek informací o tom, co
se děje v celém našem státě. To chápeme jako služ
bu čtenáři, jako odpověď na tak často vyslovovanou
touhu po lepší a všestrannější informovanosti Re
dakční rady deníků Práca i Práce považují za svou
povinnost zveřejnit toto své stanovisko právě nyní,
v plném souladu s prohlášeními která byla učiněna
na sjezdech Českého a Slovenského ROH.
Redakční rada deníku Práca,
L. Zajac, šéfredaktor
Redakční řada deníku Práce,
L. Velenský, šéfredaktor
......
5. února 1969

být proti každému, kdo
pod jakoukoli záminkou
omezuje svobodu druhé
ho, pak ovšem antikomu
nistou jsem.

"se to..’ nevytvořilo sa
mo. Je to dvacetileté dí
lo komunistické strany.
Nachází-li
někdo
na
tom, co se v té době vy
tvořilo, podstatné klady,
prosím, je to jeho věc.
Mně však musí dovolit,
abych se na věc díval ji
nak. A dokud komuni
sté nebudou ochotni toto
mé právo uznat, dokud
nebudou ochotni připu
stit, že kdokoli může
svůj názor nejen mít, ale
snažit se jej i veřejně
prosazovat a konečné
rozhodnutí žádat svo
bodnými volbami, potud
nevím, o čem zásadním
s nimi diskutovat.

Tato zásada byla zá
kladní
překážkou
ke
spolupráci s komunisty
doma a domnívám se, že
Nakonec
dovolte,
to bude i základní prob
abych ještě jednou cito
lém "sjednocení” s ko
val onoho
význačného
munisty v cizině.
■^progresivního”
komu
Plně souhlasím, i když nistu z loňského roku:
asi z úplně opačných dů "T y
vlastně na
nás
vodů, s názorem, že "n e chceš, abychom se vzda
lze přehlédnout to, co li své ideologie!” Tako
se doma vytvořilo” . N e vému hovoru jsem ovšem
lze to přehlédnout pro porozumněl
až
příliš
to, že to tolik ovlivnilo dobře a proto, mimo ji
naše osudy. Navíc pak né, jsem zde.

V ÍTE, ŽE
můžete letět luxusním džetem
AUSTRÁLIE D O V ÍD N É A ZPĚT
ZA ZV L Á ŠŤ SN ÍŽEN É JÍZD N É č 821.40,
,ve skupinách (A ffinity Groups) aspoň 15 osob
,
čímž ušetříte $ 352.00 za osobu.
Podrobné
informace
ochotně sdělí
Z

A LM A
TRAVEL SERVICE
!
1
|

330 Lt. Collins St. (roh Elizabeth St.)
Melbourne, Víc., 3000
Telefon 63-4001, 63-4002

HLEDÁME PRVOTŘÍDNÍ

nástrojaře
A FRÉZAŘE NÁSTROJŮ
pro naši moderně vybavenou nástrojovnu, vyrábě
jící zápustky.
Zaručujeme ideální pracovní podmínky, vysoké
týdenní mzdy (s přesčasy až $130 týdně).
Přidělujeme pracovní obleky, kávu a čaj a pojiš
ťujeme naše zaměstnance jedinečným americkým |
způsobem.
i
Nepožadujeme znalost angličtiny

Diecraft
Australia
6 Radford Rd., Reservoir, Vic.
Telefon 460-1366
(Denně do 6 hod. odp., a v sobotu do 2 hod odp.)
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Morální teror a nátlakové skupiny
Ferdinand

Peroutka

T oto budou poznámky k událostem a problémům, které všechny vyplývají z jedné hlavní udá
losti, jejíž jméno je okupace. Každý den naskytne se příležitost podivit se smělosti, s níž okupanti
ukládají okupovaným nějakou nepřirozenost, která byla vymyšlena v cizím sídelním městě, vzdále
ném několik tisíc kilometrů. Je to velký pokus vzít jednom u národu myšlenky a city, které má,
a nahradit je myšlenkami a city, které nemá. A brát věcem jména, která jim patří a dávat jim
jména, která jim nepatří.

silí, pak ten, kdo by chtěl
v invazi vidět dobrodiní,
cítí se cizincem ve svém
prostředí a potřebuje
mezinárodní odhrany a
toho povzbuzení, které
jc mu schopna dát mo
skevská "Pravda” .
Tak zvaný morální te
ror není nic jiného než
vyjádřený úsudek větši
ny, slovem nebo písmem.
Lidé vyslovují své míně
ní o tom, co je spraved
livé a slušné a budou
tak dělat až do skonání
světa. Tak vzniká spo
lečné mínění o některých
základních věcech čili národní morálka. Je to
duchovní děj, a národy
vždy tak žily. K do se z
této národní morálky vy
loučí, cítí toho morální
následky. V ždy tomu tak
bylo a žádná skupina ci
zích žurnalistů to nemů
Obecně přijatá zásada že zvrátit.
ohrožuje duševní klid
Československá
resitoho, kdo se od ní od  stence není tajné spiknu
chyluje. Přikázání "N e  tí, je to v plném světle
pokradeš” ohrožuje dob veřejnosti proklamovaná
ré svědomí zlodějovo. národní víra. Ačkoli to
Obecně přijaté poznání, může připadat zvláštní,
že dvakrát dvě jsou čty veřejnost této resistence
ři, činí nejistým toho, je snad nej lepší její okdo se domnívá, že d o  chranou.
spěl k jinému výsledku.
Když sověty vpadly
Jestliže země byla o- do Československa, při
kupována cizí mocností vezly s sebou celé panopimperialisticko a jestliže ouyvatelé té ze tikum
mě pociťují to jako ná kapitalistického spiknutí,
P R V O T Ř ÍD N Í
M A SO A U Z E N IN Y
V ŠE H O D R U H U
- N A K O U P ÍT E V Ž D Y
U FIR M Y

KEW CONTINENTAL
BUTCHERS PTY. LTD.
MAJITELÉ

J. 8C H.

KOPECKÝ

326 H IG H STREET, K E W , V IC .
TE L E F O N : 86-7178
V Z IM N ÍC H M Ě SÍC ÍC H D O M Á C Í
JATER N IC E A JE L ÍTK A
TE P LÁ D O M Á C Í SE K A N Á
D R Ů BE Ž
N AŠE Z Á S A D A : DOBŘE S L O U Ž IT
Z Á K A Z N ÍK Ů M

které prý v zemi existo
valo. Když voskové figu 
ry tohoto panoptíka roz
tály, sověty se rozhod
ly stěžovat sí aspoň na
morální teror, čili na opovržení, které národ
cítí k zrádcům a jiným
svým odpadkům.
Sověti si na to stěžují
tím spíše, že je to obor,
ve kterém jsou neschop
ny soutěžit. Tak zvaný
morální teror je nemož
ný bez podkladu- Sově
ty nepřivezly s sebou
žádnou morálku, kterou
by Čechům a Slovákům
mohly nabídnout náhra
dou za tu morálku, kte
rou jim chtějí vzít. N ebo
ať se kolaboranti pokusí
o tak zvaný' morální te
ror. Pokud tohoto dru
hu terorisováni se týká,
tu někdo může a někdo
nemůže, a kdo nemůže,
ten se zlobí.
Abychom nezapomně
li: tak zvaný morální te
ror se může obrátit ne
jen proti osobám, nýbrž
také proti knihám. Je
třeba připustit, že sovět
ská "Bílá kniha” o udá
lostech v Československa
vskutku byla morálně terorisována tak Jak za
slouží snůžka nepravd a
výmyslů. Způsob tohoto
terorisováni byl opakem
ke klasickému sovětské
mu teroru.
Snad nikdo nenabádal
ostatní, aby nečetli tato
knihu. Spíše ti, kdo jí
přečetli, nabádali ostat
ní, aby ji také čedi a po
rovnali její tvrzení s tím,
co sami z vlastní zkuše
nosti znají jako fakta.
N eobyčejně
to mírná
forma teroru.
Tak zvaný nebo i sku
tečný morální teror byl
dobrá věc v historii ná
rodů, kterým byly vzaty
jiné prostředky. T u ta
kové národy udržovaly
se' v pořádku tím, že ne
přestávaly proklamovat,
co považují za spraved
livé, čestné a slušné.
Veřejný život v- Československu je už po
sedm měsíců dokonale

KOBERCE, Z Á C L O N Y
a' ostatní zařízení domu
KOU PÍTE
NEJLÉPE

od

PA1SLEY HOME
FURNISHERS
110 Miller R d„ Nth. Altona, Vic,
(G. Zapadlo) — tel. 314-6968

Úderná skupina moskevských žurnalistů se opět ozvala. Tentokráte shledala, že |v Československu
se provozuje "morální teror’ ’. Skupina dlouho hledala v Československu hmotný teror, tajná skla
diště zbraní, zakuklené postavy, nesnesitelné utrpení kolaborantů, pláč jejich žen a dětí. Našla jen
to, čemu- T . G. Masaryk říkal "revoluce hlav a sr dcí” . T o se nehodilo d o sovětské strategie a tento
nález byl zamlčen.
Avšak skupina byla
postavena pod disciplinu
agresse a byla povinna
objevit něco zlého. O bje
vila, že v Českosloven
sku řádí ne sice hmotný,
ale morální teror.
N e b o ť hle, co se děje.
Úskoční Češi a Slováci
dovolují, aby národní
politická morálka dále
trvala a působila. Oče
kávání sovětů, že, národ
ní morálka bude rozptý
lena, nebylo
splněno.
Následkem toho kolabo
rant nebo ten, kdo se
chystá stát kolaboran
tem, necítí se pohodlně.
Čili, jak skupina sovět
ských žurnalistů tomu
říká, cítí se terorisováni.
Snad se i rozpakují zra
dit. Těžko říci, jak by
tomu mohlo být jinak a
proč by tomu mělo být
jinak.

N ÁBYTEK VŠEHO DRU HU ,

DECORCENTRE
315 La T robe St., Melbourne
(M. Hájek) — tel. 67-6649

nechutný. Tak vždy bý
vá, když státní zřízení
ať z jakýchkoli důvodů
se staví na stranu ne
pravd. Nešťastná vláda
opakuje sovětské these,
jinak prý by se stalo ně
co strašného. . Nechutné
je hledat a pronásledo
vat morální teror v zemi,
v niž se provozuje' tolik
nemorálního teroru.

J. A. Komenský

V těchto dnech se znovu častěji vyskytuje mezi
Čechy a Slováky v zahraničí jméno Jana Amose
Komenského v souvislosti s přípravou “ Naardenského setkání” ve výroční den Komenského narození
(28. března). Všechen vzdělaný svět pak jistě vzpo
mene s námi v listopadu příštího roku třístého výro
čí úmrtí tohoto vzdělance nejširšího rozhledu, uči
tele, vychovatele a bojovníka.
Komenský se narodil v roce 1592 na Moravě. Jako
student doprovázel šlechtice Kunovského z Kunovic
A by se nestalo ono do Německa, kde vystudoval universitu v Heidel"něco strašlivého” , vlá berku a Herbornu. Vrátil se pak do vlasti,, stal se
knězem a později biskupem Jednoty Českobratrské.
da se zavázala sovětům IPo bitvě na Bílé hoře v roce 1621 byl nucen opustit
stěžovat si na "nátlako znovu svou vlast, aby se stal prvním a dosuď nejslaVvé skupiny” , jak to jm e nějším českým exulantem. Žil v Lesně, které bylo
nuje, na Svaz spisovate později mlčeno požárem, při němž shořely i jeho. do
savadní písemná díla. Po požáru přesídlil do Fullů, na Akademii věd, na neku, odkud navštívil Anglii,
Maďarsko, Polsko,
novináře a hlasatele v Švédsko a Holandsko, kam byl zván, aby reformoval
rozhlasu a televizi, na tamní školství.
Komenský dlouho věřil ve vítězství švédských
studenty, na odborové
dělnické organizace a zá vojsk. Jeho naděje se obrátily v niveč uzavřením
Westfálského míru roku 1648. Hne 15. listopadu 1670
vodní rady, a asi na ce slavný exulant v Amsterodamu umírá.
lý nespoke ený národ.
Mezi jeho nejznámější díla patří Orbis pictus, Brá
N a druhé straně vlá na jazyků otevřená, Didactica magna, Labyrint svě
da se zavázala sovětům ta a ráj srdce a Kšaft.
Je jistě ironií, že právě komunisté v Českosloven
nezmiňovat se o invazí a
sku oslavují ve výroční den Komenského narozenin
pronásledovat ty, kdo by “Den učitelů” . Komenský byl nejen pedagog, vědec,
se o ní zmiňovali. Když ale především humanista a demokrat.
650.000 crzích vojáků
V minulých dvaceti letech jsme měli doma hodně
vpadlo d o ziemě, normál- příležitosti poznat, že tamní režim stál na opačném
nánii úsudku to musilo koná než humanismus, že brojil proti každému věd
P*
jako mohutná ci, který se svým badáním nestavěl do jejich řad.
Nelze přitom nevzpomenout na naše vyspělé školství
nátlaková skupina. Pade v první republice, které dalo základy pro vědeckou
sát tisíc z nich ještě zů dráha tolika našich význačných badatelů, vědců a
stává v zemi. Každý ví, umělců. Reformou tehdejšího ministra školství Ne
že m zůstávají, aby vy jedlého a dalšími neuváženými překotně prováděný
mi reformami, kdy jedna chtěla napravit druhou,
konávali nátlak
byl©
školství posunuto zpět na úroveň těch mé
Sovětští žurnalisté ne ně vyspělýeh.
Bnes se tam zavádí na zkoušku typ dřívějších gym
přestávají
arnnnrcvat
Čechy a Slováky a vy nasií a reálných gymnasií. K tomu ovšem bude dlou
hé chybět dostatek oněch obětavých a vzdělaných
hrožovat jím- ja k každý kantorů, které měla první republika. Ti většinou
ví, sovětské vyslanectví vymřeli uebo pracují v cihelnách, dolech, JZD, když
je usazeno v Praze jako prs svůj záporný postoj k “lidově demokratickému
permanentní zřídlo ná zřízení” , v mnoha případech i z náboženských dů
vodů, byli žhaveni možnosti učit.
tlaku. Sovětské delegace
Nem vroucnějšího přání nás všech, kteří vzpomí
přijíždějí s dalším nátla náme velkého Komenského konečně ve svobodném
kem, nebo českoslovenští světě, než aby se školství v našem státě dostalo opět
politikové jsou koman do povolaných rukou, které by vychovávaly naši
mládež k lásce k vlasti, k humanitě, k svobodě všech
dováni, aby sí pro další Udí a k spravedlnosti.
nátlak sami přijeli do
Věříme a doufáme, ze se splní závěrečná slova Ko
Moskvy nebo do Kijeva. menského, pronesená jako proroctví v jeho Kšaftu
a že vláda věcí našeho národa se opět vrátí do jeho
A tak dále.
Jarka Vlčková
(Pokračování na sír. 61 mhou.
10
£ 400 D E P O S IT

AKRU
YARRA

(buš) 8 3.000
GLEN

£ 10 TÝDN Ě

Nádherný výhled, veřejná cesta, přívod elektřiny na náklad prodávajícího.
Nejlevnější lOakrové parcely v oblasti do 33 mil východně od Melbourne.
Z YARRA GLEN jeďte l i míle po ELTHAM RD., za vodním přívodem
zahněte vpravo po MT. WISE RD., jeďte 1 míli ke SKYLINE RD., potom
zahněte zase vpravo, pokračujte 100 yardů a prohlédněte si parcely 24 a -28.
Z A V O L E J T E M A J IT E L I: 663-3706, nehlásí-li se 63-4291
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Morální teror
(Pokračování se str. 5)
Invaze a všechno, co
k ní patří, není prý ná
tlak, ale povzdech oby
vatelstva, jeden článek
v jednom časopise mají
být považovány za ná
tlak.
T oto vše je intelek
tuálně nechutné a záro
veň je v tom naděje. D e
mokraté, ne bez důvodu
a ne ' bez historických
příkladů věří, že zcela
nepřirozené neodolá při
rozenému. Sověty vyumělkovaly a přehnaly
své cíle do té míry, že
Češi a Slováci je nemo
hou přijmout. Na jejich
straně budou působit sí

ly přirozenosti a normál
ního myšlení.
Podle
docházejících
zpráv živnost konversacionalistů zase rozkvétá.
Tato živnost kvetla v le
tech padesátých. Konversacionalista je najaté
individuum, které napo
dobuje - v hostinci, v
tramvaji, na rohu ulice prostého občana a hlas
lidu. .
Konversaeionalisté jsou
neopatrně vybíráni. Lze
je obyčejně poznat podle
hrubých a neinteligent
ních, ale silných hlasů a
podle toho, že hovoří,
jakoby odříkávali nauče
nou litanii.
Z toho, jak dnes kon-

versují, vysvítá hlavní
směr sovětského ideové
ho útoku. Je to tento
směr: klid nade všechno.
Konversacionalista vele
bí klid a pokoj, jež Če
ši a Slováci měli, dokud
nebyli zachváceni idea
mi liberalisace a demokratisace, dokud bez od 
poru žili pod cen sutou,
dokud je nenapadlo o d 
halovat zločiny sovět
ských agentů v zemi v le
tech padesátých a reha
bilitovat živé a mrtvé oběti teroru. Konversacionalisté dávají na srozu
měnou, že klid a pokoj
se vrátí, jestliže Češi a
Slováci se vzdají idejí
roku 1968.

Praví tedy sověty tím
to prostřednictvím Če
chům a Slovákům: nedá
me vám pokoj, budeme
vás obtěžovat, dokud se
nevzdáte svého "vlastní
ho duševního života a
nepřijmete za něj dušev
ní život našeho ústřední
ho výboru a našeho Po
litbyra.
Ruský spisovatel kdy
si psal o lidech ^'tišších
než voda, nižších než
tráva” . Z d a se podaří
Čechy a Slováky učinit
takovými, to býlo hlav
ním thematem minulých
sedmi měsíců a zůstane
hlavním thematem i nejbližší budoucnosti.
Projevy k domovu

H

D Ě L N ÍK Y
ve stáří 21 až 50 roků

přijmeme na denní směnu do továrny na auta
Hlaste se ve všední dny u
G. M . H . Employment
Princes Highway, Dandenong, Vic.
Telefon: 792-0111, Ext. 262
■eujnu rasu XmjojiJžuB jsopmz
Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny
Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTDcr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782
nebo: 104 Millers Rd., Nth Altona, Vic. (314-6281)

TRAGEDIE V NEBRASCE
Město Crete v Nebrasce, které je možno nazvat českým nebo česko-americkým městem, protože alespoň polovina jeho 4.300 obyvatel je českého pů
vodu, bylo postiženo tragedií.
D ne 19. února ty půl sedmé ráno projížděl městem vlak, vykolejil, nařa
sil na dva cisternově vagony na vedlejší koleji a rozbil je. V těchto cister
nových vagonech byl anhydrid amonia, bezvodný čpavek, který se používá
jako umělé hnojivo, ale koncentrované (výpary této chemikálie m ohou být
smrtelné. A v tomto případě byly. Usmrtily osm osob, včetně tří tuláků,
kteří se na černo vezli vlakem a jejichž totožnost nebylo možno zjistit, a pěti
obyvatel města Crete, z nichž jedna hýla čtyřletá holčička.
ZNAČKA KVALITY
A STYLU
Prvotřídní ručně šité
obleky
164 Acland St., St. Kilda,
Vic. Tel. 94-2260
Též prodej veškerého
pánského konfekčního
zboží

Mezi mrtvými je i ob
čan českého původu, 23letý L. Šafránek, který
bydlel s rodinou v domku
nedaleko místa, kde k ne
štěstí došlo. Paní Šafrán
ková z domku vyběhla s
dítětem v náručí a zahra
bala se i s ním do sně
hu. Praví se, že sníh vtřebal výpary bezvodného
čpavku, takže paní Šaf-

ránková s dítětem byly
pouze otráveny, respekti
ve zraněny, protože výpa
ry způsobují také krvá
cení z nosu a úst, ale zů
staly na živu.
Město Crete leží v jiho
východním
cípu
státu
Nebraska. První Češi se
V něm trsidíHi před 104
léty. Z dnešních přibliž
ně dvou tisíc obyvatel

Pocta čs. filmu
Australian Film Institut ujvede v dubnu čyři vynikající československé
filmy nedávné výroby (dva z nich veselohry).
PROGRAM :
Čtvrtek 10. dubna 1969: K A Ž D Ý M L A D Ý M U Ž
Realistický iikn o životě nováčků v československé armádě, který ukazuje
otravu, banalitu a osamocení jednotlivce v uniformě.
Úterý 15. dubna 1969: R O M A N C E V M O L
Příběh -dvou chlapců, kteří milují jedno děvče, sledovaný s nevšedním
zájmem a vkusem. Skutečně umělecký film, který obsahuje detail, sardonický komentář a je plně lidský.
Čtvrtek 17. dubna 1969: K O N E C A G E N T A W 4C
Divoká .satira na západní detektivky Úplně nepravděpodobná, dělá si
legrací ze společnosti, která tento žánr vyrábí a z detektivky samé.
Úterý 22. dubna 1969: PĚT H O LE K N A KRKU
Dojímavý a objevný příběh zklamané patnáctileté školačky, která se snaží
být přijata do kruhu spolužaček, a jejíž největším handicapem je hezká
tvář a vysoké postavení jejích rodičů.
N IC H O L A S H A L L 148 LO N SD A L E ST., M ELBOURNE
Začátek v 8 hodin večer.
Předplatné na čtyři představení $ 3.00.
Objednávky a poukazy zašlete na: A . F. I. Czecli Season, P. O . Box
165, Carlton South, V ic. 3053 (přiložte zpáteční obálku se známkou).

českého původu stále ješ
tě mnoho farmaří, a vět
šina ostatních pracuje v
místním průmyslu, který
je z velké části rovněž
založen na zemědělství.
Je tu i vysoká škola se
750 studenty. A protože
místní obyvatelé tak dob
ře zemědělství znají, vě
dí, jak zapáchá bezvodný
čpavek, který, jak jsme
řekli, se používá jako
hnojivo, a vědí také, že
jeho výpary jsou nebez
pečné.

chestx-ray

Proto, když ucítili ony
výpary ve vzduchu minu
is compulsory for all
lou středu v půl sedmé
21 years and over.
ráno, mnozí z nich se
snažili ucpat všechny
go when the x-ray unit
škvíry, jimiž by plyny
mohly proniknout
do
is in your area!
místností, dávali si na
obličej namočené ruční
ky, a tak podobně. Výpa
Přesvědčte se, zda mají všichni členové
ry se smísily s mlhou a
vaší rodiny roentgenovány plíce. Kdokoli
zakrátko byla v ulicích
může mít tuberkulózu — můžete být je 
mlha tak hustá, že — jak
později řekl novinářům
jím nosičem a přenést ji na jiné. Je zvlášť
John šv.ehla, .šerif města
důležité, aby se starší členové rodiny
Crete — “nebylo vidět
podrobili tomuto rychlému, jednoduché
ruku před očima.”
Místní požární sbor má
mu zjištění. T. B. se dá léčit snadno a
v zásobě určitý-počet ply
rychle. V případě potřeby delšího léčení
nových masek, ale ty zda
se vyplácí živitelům rodin státní pense.
leka nestačily. Další ma
sky a také kyslíkové dý
Roentgenování je zdarma. Obdržíte zprá
chací přístroje byly rych
vu, kdy bude roentgen prováděn ve va
le do Crety odeslány ze
základny amerického le
šem okolí. N ebo můžete zajít kdykoli do
tectva v Offutt nedaleko
Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, MelOmahy vzdálené něco
přes sto kilometrů.
bourne-City, telefon 63-4191.
Celé město Crete mu
selo být na 24 hodin evakuováno, a jedna jeho
The Victorian Tu b ercu lo sls Assooiatiqn
část na 48 hodin, než se
Lonsdále Street, Meíbourne, 3000.
TB509
výpary bezvodného čpav
ku rozptýlily. Počet osob,
které předtím utrpěly
přechodnou otravu nebo
Šafránkovi, kterého .je stále vážný,
zranění, se počítá na sta. L.
Hanuš Hejný, N. York
Stav vdovy a sirotka po otravné plyny usmrtily,
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K . Weisskopf: Československá agonie 38-68 (The Agony of Czechoslovakia 38-68), Elek. Londýn

Od Mnichova k Mnichovu

POZDRAV
VLA D IM ÍR REISEL

"Socialistické Československo se musí stát opravdu svobodným státem
všech Čechů a Slováků bez ohledu na to, jak smýšlejí a jak cítí. Tytéž zá
kony, tatáž spravedlnost a tytéž povinnosti musř platit pro všechny. Jediný
rozdíl mezi komunisty a nekomunisty musí být v tom, že komunisté vezmou
na sebe větší závazky. Kdysi tomu tak bylo, dosud tomu tak není a mělo
by tak být v budoucnosti. Jestliže nebudeme trvat na tom, že úkolem naší
společnosti je sloužit čloýěku a ne naopak, pak se nezbytně vrátí situace, ve
které nejprve člověk, pak třída a nakonec celý národ bude ovládán uchvati
teli, kteří spojí své vlastní mocenské zájmy s údajnými zájmy socialistické
společnosti.”
Citujeme tuto pasáž nejen proto, že to je zhruba definice pokořeného "so sialismu s lidskou tváří”, ale taky abychom ukázali, jak velice je "Českoslo
venská agónie 38-68” současná a kompletní. Weisskopf tu cituje z knihy
Evžena Loebla (Sentenced And Tried, Elek, Londýn, 1969), která už asi v
češtině neýyjde. "Československá agónie” končí dnem 21. srpna 1968, dnem,
kdy Československo potkalo sovětské "osvobozen?’. Domnívám se, že toto
je také pryní větší pokus poukázat na příčinné souvislosti mnichovského dik
tátu a československé tragedie loňského roku. Weisskopfovo Učení je jak
objektivní tak subjektivní. "Československá agónie’’ je psána na dvojí ro
vině: historické události, plně dokumentované, jsou navíc podloženy auto
rovými vlastními zážitky a zkušenostmi.
chách. Vystudoval práva
a pracoval v českosloven
ském odborovém hnutí
až d o konce druhé re
publiky. Z a války slou
žil v československé ar
mádě ve Francii a v
"Československá agó Anglii, kde se také po
nie 38-68” je tím zajíma válce usadil.
Mezi sudetskými N ěm 
vější, že je líčena z hle
diska německého socia ci bylo asi deset procent
W eisskopf
listy, který byl důkladně antifašistů.
obeznámen s poměry v však také tvrdí, že naci
Sudetedh v době krize, stů nebylo o nic víc, ale
Hitlerova nástupu k mo spoň ne těch aktivních.
Ostatek byli politicky
ci a mnichovských dnech.
Kurt
W eisskopf je ., neangažovaní, kteří se
syn lěkaře z malého mě-tj Ipřiklonili k henleinovsteSka v severních Če-U Icům jednak proto, že viKurt W eisskopf je ně
mečky sociální demokrat,
jeden z onědh loajálních
sudetských Němců, kteří
si M nichov odnesli dva
krát, jednou v roce 1938
a podruhé v roce 1945.

REALITA
aneb co je normální
IRENA PETŘÍNOVÁ
Když letos o pololetí přinesl syn na vysvědčení
pětku z matiky, pravila mu naše babička s cvikrem
výihružně staženým do půli nosu s neskrývanou ško
dolibostí: “No počkej, až přijde táta, těš.se, jak ti
tuhle realitu spočítá!” Protože je to žena zkušená,
které bylo v životě předloženo vlastními dítkami
mnoho vysvědčení podobného zdrcujícího obsahu,
Odhadla průběh věcí příštích naprosto přesně do po
sledního detailu. Otec, popatřiv na půlroční bilanci s
tak obrovským maňasem, nej dříve zmodral, pak zrud
nul, chvíli se dusil a nakonec zařval hlasem tuřím:
“Kde je ten kontrarevolucionář? Teď si spolu pro
mluvíme v takový krucinál přátelský atmosféře, že
na tenhle srpen do .smrti nezapomene!” Leč, jak už
to v takové přátelské atmosféře bývá, k rozmluvě
nedošlo a naopak pokračoval monolog se střídavým
fackováním zlotřiiého dítka. “Já ti dám diskuse, pra
vičáku, extremisto! S demokracií je konec!” Po exe
kuci následoval zábor všech hraček, vyhlášení stan
ného práva domácího s omezenou hodinou východu,
prostě obvyklé represálie provázené ideologickým
komentářem, že toto vše je činěno z lásky, zájmu a
ku prospěchu provinilce. Takže když odpoledne při
šel kamarád, aby s ním šel Honza na plácek hrát ču
tanou, pravil mu náš hoch polohlasem za zavřenými
dveřmi: “ čéče, dneska nemůžu, nátlaková skupina
pod vedením našeho fotra tvrdě zapracovala — nej
dřív mi dal pár facek z lásky a pak vyhlásil ome
zenou suverenitu.. . čítám, že to bude pár dní trvat,
než nastane normalizace.”
Na celé věci mne přitom ani tak nefascinuje fakt,
že si pojmy politického slovníku tak rychle prora
zily cestu do civilní sféry života (náš dobrý hoch
nazývá například již dávno žákovskou knížku “ma
sovým sdělovacím prostředkem” a zaujímá k ní zhru
ba stejně kritický postoj jako naše vládní orgány k

děli, kdo bude nakonec
mít vrch, nebo proto, že
je k tomu nutily hospo
dářské podmínky.
W eisskopf
má
asi
pravdu v tom, když ří
ká, že hospodářská krize
postihla některé sudetské okresy (zvláště sklář
ské) daleko víc než če
ské vnitrozemí.
Popisuje, jak se ně
mečtí odboráři hrozili z
nacistického Německa v
podobě různých podpůr
ných a charitativních ak
cí, organizovaných z p o
litických důvodů.
H ořce kritizuje politi

ku H odžovy vlády, kte
rá sice prováděla veřej
né práce v Sudetech, ale
dovážela dělnictvo z če
ských krajů.
Autor tu vidí tehdej
ší situaci přirozeně ze
svého úhlu. Myslím, že
si dodnes pamatujeme
na tehdejší náladu. D o 
vedeme si představit, ja
ká by se asi tehdy strhla
bouře, kdyby se vláda
odvážila odhlasovat po
mocný program v sudetských oblastech, v nichž
v téže době musila h o
rečně budovat opevnění.
Jiná je otázka infor
movanosti českosloven
ského lidu o mezinárod
ní situaci před M nicho
vem. Autor říká, že in
formační media opome
nula lidi zpravit o sku
tečném stavu věcí.
N a tom už něco je.
Jestliže však nadhazuje,
že vláda sama byla špat
ně informována, dostává
se zase na tenký led. Exi
stence
Československa
byla založena na garan
ciích západních velmocí,
jmenovitě Francie.
Po dvaceti letech prozápadní politiky nemoh
la najednou obrátit na
čtyráku a hledat nová
(Pokračování na str. 8)

tisku), jako spíše onen zvláštní a specifický obsah,
který se mu v našem státním a národním společen
ství přikládá.
“Realita” je například zcela neutrální slovo a zna
mená skutečnost, něco, co je, o čem se může každý
přesvědčit a o .čem nelze pochybovat. Realita může
být samozřejmě dobrá i špatná — mám však dojem,
že při nejmenším pro všechny lidí, kteří u nás ve
zdraví přežili minulý rok, zůstane vždy synonymem
něčeho velmi zlého, nepříjemného ba strašného; na
še babička, ač živel zcela nepolitický, věděla asi dob
ře, co činí, když Honzovi nad úděsným vysvědčením
vyhrožovala realitou.
To vede i k tomu, že mnohdy se naše hovory stá
vají zcela nesrozumitelné i těm cizincům, kteří cel
kem dobře vládnou češtinou. Nebylo vůbec náho
dou, že ze skupiny lidí, kteří si někdy začátkem zá
ří společně prohlíželi v Hamburku Dikobraz, se nad
obrázkem poloshořelého domu, opatřeného textem
“ Herdek, to je ale realita!” zasmáli jen ti, kteří byli
českého nebo slovenského původu. Ostatně si myslím,
že výše 'citovaný hovor našeho otce se synem by kaž
dého cizince musel naplnit úžasem; chápal by asi vel
mi těžko, jak je možno zvát někoho k rozhovoru .v
přátelské atmosféře a mít na mysli zcela jednoznačný
výprask, a co má poetický měsíc rozkvetlého léta spo
lečného se zamýšlenou exekucí dítka s pětkou z mati
ky. V českých a slovenských rodinách vědí však obě
antagonistické třídy, otcové i synové, naprosto pře
sně, o co jde.
Růku v ruce s tímto specifickým obsahem jinak
zcela neutrálních pojmů kráčí však jev daleko horši
a daleko nebezpečnější. Vezměme takové slovo jako
je “normální” . Tento kratičký příběh ze skutečné
ho života dokumentuje nejlépe, k jakému vnitřní
mu posunu, á vlastně k obrácení na ruby došlo v
obsahu tohoto běžného pojmu:
Sedm hodin ráno, nabitá trafika. Kupuji troje no
viny, jedny cigarety,
“Ještě bych. prosila sirky. . . ne, buďte tak laskava, dejte mi celý balíček!”
“Celý balíček? Ženská, vy jste se zbláznila” — pra
ví prodavačka a dav souhlasně mručí.

Pozdravujem tvojich l’udí, krásna
moja vlast’,
tvojich 1’udí, ktorých vidím dužnatieť
a rásť,
tvojich mužov, ktorí vlahou krvou
dužnateli,
mrzli v húšti, spaU v rose, mřeli v skoroceli,
dodýchali v plameni a v snežnej nádheře
s prestreleným srdcom, s pramienkami
na čele,
bez výkřiku, s krikom 1’ahkých
poraněných laní.
Takto dodýcha iba hviezda na svítaní.
Ale mrtva hviezda rodí nové dni a noci,
dni a noci nových l’udí, narodených z rosy,
z rosy kr*vi, je 'to živá rosa odvěká,
plodonosná vlaha slobódného člověka,
člověka, čo stal sa z vlastnej vole
stvoritel’om,
oživuje véd, kvety poprašuje pel’om,
člověk, ktorého dnes pozdravujem,
čldvek-vták,
spievajúci, zvierajúci rukováte pák.
Pozdravujem tvojich l’udí, krásna
moja vlast’,
tvojich 1’udí, ktorých vidím dužnatieť
a rásť,
nezabúdam, nezabudnem na tých tvojich
1’udí,
na tých Pudí, ktorí padU mrtvi do osudí,
aby živí žiU žitím hodným člověka,
aby ich dni plynuti jak vzdutá vePrieka,
ktorá nikdy navysychá, nikdy nezablúdi.
Pozdravujem tvojich mrtvých Tvojich
živých Pudí.

Tak nevím. Co je vlastně normální? Je normální
žádat 25 let po válce (v níž po pravdě nebyly sirky
úzkoprofilovým artiklem) balíček sirek, tedy tovar
v hodnotě 2 Kčs? Nebo je to požadavek nemístný,
přehnaný, a tedy nenormální? Kdo z nás dvou se
zbláznil? Já, která takové hospodářství, kde nejsou
k dostání sirky, mám za nenormální, či prodavačka,
která můj požadavek považuje za výron bláznivé
mysle?
Ostatně nejde jenom o sirky. Stačí malý průzkum,
abychom zjistili, že se za zcela normální považuje:
aby advokát dělal taxikáře a inženýr pracoval jako
pomocný dělník na silnici, protože si víc vydělají;
aby v dvoupokojovém bytě bydleli rodiče s vdanou
dcerou, zetěm a vnukem; aby si dobře vydělávající
manželský pár nejméně 2 — 3 roky nemohl dopřát
ani kávu navíc, chce-li ušetřit na auto; aby se na
výjezdní povolení do ciziny musel v každém jednot
livém případě vyplňovat sáhodlouhý dotazník a v
postavení prosebníka stálo v dlouhé frontě; a ko
nečně — což je zážitek ze včerejší tramvaje — aby
docházelo k takovým dialogům:.
■ “ Včera mluvil předseda vlády v televizi, říkal ně
co zajímavého? Poslouchals to?”
“Jo, poslouchal, ale že by říkal něco zajímavého,
to n e . . . mluvil jako jindy, normálně.”
Ovšem že víme, oč jde: nejsou sirky, nejsou byty,
není denivelizace mezd, auta nejsou laciná, zato ce
stovní formality složité. Je to u nás, nikoli však všu
de na světě, běžné. Ale je to normální?
Měli bychom si dávat větší pozor na to, co říkáme,
a ještě větší na to, co si přitom myslíme. Začneme-li
považovat za “normální” , že předseda vlády mluví,
axd£ by co řekl, a že vysokoškolské vzdělání je na
houby, když si chce člověk pořádně vydělat, mohlo
by se stát, že by došlo například k velmi nevhodné
mu spojení dvou pojmů, jako je “normální” a “rea
lita” , tak jak my ji dneska rozumíme. Hrůza domy
slet, jaká přátelská atmosféra by pak u nás všeobec
ně nastala.
Hle, k jakému zamyšlení vede pětka z matiky.
Chudinka, i ta není normální, ale běžná, běžná . . .
Reportér, č. 7/1969
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Jindřich Středa
Bylo temno v kancelářské místnosti na rathauze říšského města Norimberka. Sněžné světlo po
sledního dne února mdle pronikalo okenními sklíčky, mezi nimiž barjvami hrály erby někdejších
purkmistrů. Vysoká kamna s podobami biblických postav sálala teplem, a v aksamitovém křesle za
myšlen gi zahříval ruce purkmistr. Zčernalé, bohatě vyřezávané dveře se otevřely; s baretem v ruce
uctivě se klaněl pisař. "V aše Magnificence ráčila po|volit slyšení českým utečencům; pánové čekají
v předsíni.” Purkmistr se v křesle napřímil: "Jací jsou to pánové? A jsou to vůbec pánové, nebo
jací jsou to lidé?’’ S novou poklonou radní písař hlásil: "Jsou to. ráčejí dovolit, pánové od císarsko-královské armády; páni oficíři to jsou. Vaše Magnificence už ráčila číst hlášení o neslýcha
ném mordu, jak před třemi dny pochopové vídeňského dvora zamordovali vévodu frýdlantského;
tak tohle jsou tedy jeho oficíři. Před polednem přijeli, hrozně vypadali; koně většinou docela strha
né. Celí bez sebe byli, zděšení, přepadlí, ještě že jim dali dobří lidé najíst. Několik pánů z Menši
.rady je pozvalo; byli na obědě u Tří Mouřenínů; tak teď čekají, ráčejí-li je, Magnificence, k slyše
ní připustit.’’ Purkmistr milostivě pokynul. "Pustil je sem, a představil mně, kdo je zač!”
Znovu otevřel radní písař dveře, v předsíni se do jsme vám a slavnému tonuto říšskému městu velnu
kruhu poklonil a pánům ukázal cestu. Vstoupili, cin povděčni, že tak pohostinně jste přijali skupinu eíkajíce ostruhami a kordy. Bylo znát, že přijeli ce- sařsko-královských oficírů, kteří bezectnou pomluvou
stou-necestou v čas oblevy; ač je krčmářovi pacholci vlašských intrikánů a jezovitských černokněžníků
ix Tří Mouřenínů trochu okartáčovali, byli promoklí, jsou u Jeho Císařské Milosti očerněni. Je známo, Va- .
zablácení, s očima nevyspalýma. Seřadili se nenu ší Magnifieenci” — plukovník zamával opeřeným
ceně v půlkruhu; bylo hned vidět, že jsou páni, že kloboukem, aby zdůraznil nápadnou zdvořilost, že i
on, urozený a statečný rytíř a Jeho Milosti Císař
jsou zvyklí společenskému životu.
Nejdál vpravo stáli dva pánové s prošedivělými ské nejvyšší, takovým titulem oslovuje osobu měš
vlasy, s polními pásy zlatém vyšitými, s pozlacený ťanskou — “je Vám známo, že bez jakéhokoli sou
mi kordy. Radní písař je představil. “Dovolím si du, nočním přepadem, byl zamordován náš nej jas
představit, Magnifieenci nejdřív generálské osoby, nější pán, vévoda frýdlantský, jakoby byl chtěl Cí
zde urození a stateční pánové” — česká jména ně sařskou Milost a nejvyšší arcidům rakouský zradit:
jak zašmodrchal. “ Zde páni nejvyšší, tedy obršti což ti Vlachové v hrdlo selhali, a před soudem by
pluků generála hraběte Tercky.. .” Jméno Trčka toho neprokázali! A my, aby bylo jasno, my zde vy
nemohlo z německých úst vyjít. “Už ráčí vědět Mag- čkáváme jenom několik dní, než se to všecko vy
nificence, že zrádným přepadem byl tento císařský světlí a nastane zase klid a řád. My se hlásíme jako
generál zavražděn stejně jako pan nejvyšší polní celá zdrcující většina českého národa ke svaté sa
hejtman — vévoda frýdlantský,” Vážně a přece bla mospasitelné víře katolické, a co se týče emigrace
z roku 1 6 2 1 ...” Nejvyššímu vpadla do řeči jedna z
hosklonně pokynul purkmistr hlavou.
; “Je nám známo; je nám známa tragedie, jaká se osób generálských:' “ To jsou zkrachované existence.
tyto dny v Chebu sběhla. Je nám známo tyranské V Čechách dnes ani pes neštěkne po takovém Ladi
řádění krvavých pochopů, té vlašské sběře. A proto, slavu Velenovi ze Žérotína — celá léta žil v cizině
'buďte nám pánové vítáni. Oddechněte si v tomto z anglických nebo dánských peněz, zatím co my jsme
našem svobodném evangelickém městě. Nám jsou budovali katolicismus. Žerotín! Burian z Lípě! Ten
dobře známy hrozné věci, které se od dob bělohor Kinský, co žije někde v Nizozemí! to jsou, povídám,
ské bitvy ve slavném království českém sběhlý. Ano, všecko zkrachované existence; docela ztratili živý
my sami jsme četli onu dojemnou Paren tatio heroi- styk z národem.”
bus, Pohřební řeč na hrdiny české, pro pravou evan
Radnímu písaři to nedalo. “Ale pánové, jsou pře
gelickou Víru od Ferdinanda II. nedůstojné věci u- ce mezi českou emigrací z dob krále Fridricha oso
trpěvší, jak se autor slušně vyjadřuje; ale my to by vážené po vší Evropě. Pan biskup Comenius, to
řekneme jináč, hrdinové čeští byli ód krvavých pa- ho si až v Londýně váží!” Generál netrpělivě udeřil
pežencův povražděni, a proto naše evangelické svo kordem o botu. “ Comenius — známe, víme: nějaký
bodné město rádo jejich soudruhům, evangelickým slovník sepsal, my mu literární zásluhy nebereme.
českým emigrantům, útulku popřává. Vítejte mezi Je-li s tím slovníkem hotov, ať ho předloží na Karnámi, pánové, vítejte v evangelickém táboře; a ne lo-Ferdinandově universitě, dnes se tam postupuje
pochybujeme, ' že dvojctihodný krajan váš, bratr velmi velkoryse, mohli by mu ten slovník vytisknout,
Ozéáš. Hubokrutius, spasitedlným kázáním duše vaše ■ovšem nenídi tam ničeho proti víře svaté katolické;
příští neděli ve sboru českých exulantů osvěží a po a vždyť on sám by do Prahy mohl jet, na grama
vznese!”
tickou disputaci, glejt by jistě dostal od císařskoJiž za posledních vět purkmistrových páni oficíři královského posla v Londýně. . . Proč se staré vla
nějak neklidně sebou hýbali, nohama šoupali, klo sti straní?” A generál si rázným škubnutím narov
bouky v rukou točili, pásy a kordy své rovnali; však nal polní pás morušově červené barvy nej jasněj
nyní jeden z obrštů pokročil vpřed a 'rázně purkmi šího arcidomu.
stra. oslovil. “Neračťe se pane purkmistře mýlit; my
Na svém křesle hleděl pan purkmistr ještě za
smušileji nežli prve. Obrátil se nyní na staršího ge
nerála, na velmi distinguovaného pána s bílou brad
ČESKÝ ŠÉFKUCHAŘ PŘIPRAVUJE
kou pod naježenými kníry. “Vy račte být v hodnosti
nejstarší mezi pány? Tedy snad mně můžete říci, jak
PRVOTŘÍDNÍ (T É Ž ČESKÁ) JÍDLA
věci stojí. Já jako purkmistr tohoto evangelického
města mulsím vědět, koho mám tu čest hostit. Jsou
V RESTAURACI
pánové císařsko-královští oficíři? Pak bude rada to
hoto říšského města vědět, jak srovnat povinnou úctu vůči Císařské Milosti s tou velmi truchlivou a
námi nezaviněnou skutéčností, že na ten čas na obra
nu svátého evangelia vedeme proti císaři pánu vál
138 Swanston St., Meibourne-City
ku. Pánové by vzali zavděk s loziimentem na hradě,
V poledne též obědy —. tři chody za $
a odtamtud by až na další neničili nikam -vycházet.
Večeře se podávají do 10 hodin
Anebo pánové přišli se přidat ke svým evangelic
Telefon: 654-4613
kým krajanům; v tom případě vás dvojctihodný váš
kazatel Hubokrutius radostně mezi své stádce uve
d e . . . Tedy kterak, pane generále?”
Generál velmi distinguovaným pohybem vložil le
ProVádime veškeré práce optické
vici na zlacenou rukojeť svého kordu, a pravici za
sunul dó kabátce z jelení kůže. “ Tedy rozumějte, co
přesně, rychle a za levné ceny
se našeho stanoviska týče, musíte chápat, že m y . . .
Víte, to je tak; my přece nemůžeme . . . Totiž, tento.
My přirozeně zásadně zastáváme' stanovisko, že pra
vý katolicismus nemá nic společného s jesuitismem.
Nám se děje křivda, když se tvrdí, že usilujeme o
návrat předbělohorských poměrů. To byla přece
573 Hampton St.
anarchie. Šlechtická zvůle. Národ už dneska nechce
Hampton, Vic.
o ničem jiném slyšet než co je katolicismus. Národ,
Telefon 98-5756.
ani neví, co ty sněmy bývaly. Tak proto my totiž.. .
Chceme vyčkat, až co jako tento. Rozumíte přece,
pane purkmistře. Abych to řekl takhle: mUsí se to
vyjasnit. Nějak, rozumíte? Nějak vyjasnit.”
Alě ze zimního nebe začalo sněžit, a kancelář rad
ního domu potemněla, docela. Okna se stala modra
vými čtverečky v černé tmě.
(Konec)

W1ENERWALD
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Používejte raději The National Bank,

Od Mnichova k Mnichovu
(Pokračování se str. 7)
spojenectví. Ostatně ja 
ká spojenectví? Se So
větským svazem? Zkuše
nost poválečných let ukázala, kam takové spo
jenectví dospěje.
S Polskem plukovníka
Bečka? T o mohla jít
rovnou do Canossy k
vůdci a říšskému kanclé
ři. Byla opravdu jiná
možnost? Jestliže byla,
autor se o ní nezmiňuje.
Byla tu možnost. Jít
do války, jít do ní v zou
falé naději, že českoslo
venská
ob ěť zburcuje
svět. Byl by svět býval
byl zburcován?
D louho předtím, než
G eoffrey Dawsan napsal
v Timesech pověstnou
větu. o tom, že "česko
slovenské hranice nejsou
nedotknutelné” , žil zá
padní svět v "morálním
marasmu’ ’ , jak. se pozdě
ji vyjádřil Edvard Be
neš.

nebyla vyřešena M nicho
vem a není vyřešena d o
dnes. Komunistická stra
na Československa může
vděčit mnichovákům za
svoje poválečné výboje,
protože oni to. byli, kte
ří uvedli v chod osud
ný řetěz událostí, který
přivedl Rudou armádu
do středu Evropy.
Sovětská formule za
hraniční politiky (nebo
vnitřní?) v zemích sovět
ského bloku je stále stej
ná. Přízrak kapitalismu
je už dnes trochu mlha
vý, ale přízrak německé
ho militarismu je velmi
reálný.
W eisskopf zdůrazňuje
ironii dějin, že jednou
bylo
Československo
přepadeno německou ar
mádou ve jménu faši
smu, podruhé ve jménu
komunismu. Benešovým
úhlavním nepřítelem byl
Hitler,
Dubčekovým
Ulbricht.

"Československá agó
nie 38-68” by měla být
hodně čtena. Nejenže
shrnuje v několika hut
ných kapitolách událo
sti "českos-tovenského ja 
ra’’ v roce 1968, ale že
připomene zločinnou za
slepenost vůdců předvá
lečného demokratického
Otázka
česko.sloven- světa. A by se dějiny ne
sko-německého
soužití opakovaly.
jun

Není sporu o tom, že
Mnichov zanechal v Če
skoslovensku
hroznou
morální
a
politickou
spoušť. Ostatně Weisskopfova kniha přímo
dokazuje, jak Mnichov a
vláda komunistické stra
ny úzce souvisejí.

17. 3. 1969

H L A S

Čs. pomocný fond
Další dary v minulých týdnech nedošly. V téže do
bě bylo z fondu .vyplaceno potřebným novým přistě
hovalcům do Austrálie $ 50.00. Za rozeslané učebnice
angličtiny bylo hrazeno poštovné $, .1.04 a Za dvě z
nich došel plat $. 1.50.

Ožnamuii, že jsem přestěhoval svoji
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
do 10. poschodí
406 Lonsdale St., Melbourne-City
Telefóíi 60-1528 (3 linky)

Jan

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

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 6. dubna 1969
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K disposici budou pouze nealkoholické nápoje)
Ná farmě již můžete obědvat ů 12. hodině
Hrají se tám též kuželky, odbíjená á stolní tenis

>ZL O B í

VÁS

PŘÁTELÉ HLEDAJÍ:
MODERNÍ PRACHOVÉ
PŘIKRÝVKY
Peřiny, polštáře, přehozy,
ložní materiál a matrace výhodně dodá

RUMEL CO.
560 LONSDALE ST., * k
MELBOURNE
Telefon 67-2666 a 67-1887
Brisbane: 85-2738
Sydneyi 759-8463

Halát

LLB, AASA
Barrišter & Solicitor

OČI?

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

OPTO
'Capitol House, 113 Swanston St.
MELBOURNE, (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
dodáme léky

všech druh ů

Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS
86 Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Telefon

41 - 6 9 7 3

— Předsedou organizace rrodní hokejové ligy v Ka
Je sportovním re
evropských
porobených nadě.
r
torontského
národů (ACEN) byl zvo- cdaktorem
len na roční obdob! dr. ‘“ Telegramu” .
Jozef Letrich.
— V New Yorku vyšlo za
B.
Soumara
— V únoru vyšel cyklo- redakce
i
slylovaný časopis čs. u- 2zvláštní číslo anglického
Bulletinu
Mezinárodní
sedlíků
v
Holandsku 1
“ Okno” . Má vycházet tři- selské
s
unie, které je celé
věnováno loňským událo
krát do roka.
stem v Československu.
—■Čs. krajance Olze Kríj- £
tové byla udělena cena1 -— O zakladateli pražské
ho orchestru FOK a pak
města Haagu za překlady 1
šéfovi
holandské literatury do dlouholetém
c
češtiny.
(Queenslandského symfo
nického orchestru Rudol
— Zástupci T. J, Sokol - fu
* Pekárkovi se dá těžko
Londýn položili 9, března psát, že žije “na odpočin
věnec k desce na domu, jku” v Brisbarie. Stále se
v němž bydlel za první |
totiž zúčastňuje austral
světové války T. G. Ma- ského
i
hudebního života.
saryk. Večer se konala v V
‘ minulých týdnech pod
Národním domě vzpomín nikl opět turné, při němž
ka na T. G. M., při níž pohostinsky dirigoval sé
uvedli umělecký program jrii koncertů se státními
noví čs. uprchlíci.
£
symfonickými orchestry v
— Národní rada žen svo- Sydney,
<
Melboůrne a Abodného Československa ’delaide. A jako skoro
uspořádala 21. února v vždy
,
orchestry pod jeho
New Yorku pietní pásmo taktovkou
^
uváděly hod
k uctění Jana Palacha. .ně české muziky.
Program sestavil Jan Sílí- —
' V hudební soutěži mla
.žek.
,dých talentů, pořádané
—: Americká obec sokol- televizní
;
stanicí 9 v Melská připravuje XII. slet bourne,.
]
vyhrál
201etý
na dny 26. až 29. ěervna v' pianista
j
Jan Čapek z
Chicagském
předměstí Caulfieldu, který zahrál
Berwynu.
vlastní skladbu.
— Pracovní skupina SVU —
. Emanuel Bašta se stal
v New Yorku uspořádala znovu
:
šachovým přebor
tryznu za zesnulého prof. níkem
:
Viktorie.
dr. Václava Hlavatého.
ČS/SVU/Zprav./HĎ
— Dne 23. března se do*žije 80 let básník a noví- ’
ZPRÁVY OSOBNÍ
nář Josef Martínek, který
:žije v Tucsonu.v Azizoně.
PEPÍČKOVI MATYSOVI,
I - Dr. Zdeněk Hruban z Sokolu tělem i duší, pře
'chicagské university do- jí hodně zdraví a život
1stal vyznamenání jako ních úspěchů, vděční je 
|Američan cizího původu, mu a paní Růžence za ne
! který prokázal význačné zištnou pomoc, .
služby městu a zemi.
,
přátelé z Park Street.
— V Chicagu zemřel ve
věku 74 roků plukovník
Josef Triner, bývalý před
seda Čs. národní radý americké, předseda chi
samostatnou, starší 30;
cagské Sparty, vedoucí
'atletické komise
státu' let, přijmeme. Moderní;
lům v Caulfieldu, kte-;
'Illinois atd.
rý má ještě další po-;
— . Bývalý bratislavský
mocnící. Výtečná mzda
sportovní novinář Jiří ; a podmínky. V olejte:
Gross byl zvolen místopř. ;
52-5309.
i
sportovních novinářů Ná-

Hospodyni i

JEDNOTLIVÁ ČÍSLA “ HLASU DOMOVA”
můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:
G. Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
BRISBANE:
Golden Prague Delicatessen, 352 Brunswick Street,
Fortitude Valley.
MELBOURNE:
Novinový Stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilPs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
!
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, St.
Kilda
SYDNEY:
Porter & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.,
Sydney - City
MALA’s Delicatessen, 203 Hay Street, Sydněý-Haymarket..
Kiss-Eddy’s Restaurant, 274 Victoria St., Kings Cross
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D O M O V A

Dělníky do gumárny
přijmeme
Není třeba, předchozí praxe
Výtečné možnosti vysokých výdělků
po krátkém zapracování
Dobré pracovní podmínky a výhodné zajištění
do důchodu
Hlaste se u:
TH E EM PLOYM ENT OFFICER

DUNLOP Austraiia Ltd.
Normanby Road, Montague, Vic.
(vedle nádraží Montague)

Jaroslava Fundla, Gustava Sulovského z Bratisla
vy s . rodinou, kteří přiletěli do Ausír. 27. 9. 1968;
Bedřicha Reindla z Prahy (hledá, bratr) a Tony Du
bu (dřivé NSW).
Zjistíme-li adresy hledaných, oznámíme jim, kdo
na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělujeme jeho adresu tazateli.
HD
sj

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ, SYDNEY
Za pěkné účasti členstva a za přítomnosti člena
Zemského ústředního, výboru br. Ferdy Herze z Melbouřne' še konala, dne 2, března valná hromada, kte
rá zvolila nový výbor v tomto složení: předseda V.
Zahálka, místopředs. J. Polák a V. J. Herrmann,
jednatel J. Novák, pokladník K. Salus, společenský
referent j . Minkus, členové výboru: M. Kadavá, A.
Hacker, ing. F. Broženský a V. Haramul, revisoři
B. Kostínek a Aleš Nypl. Valná hromada měla zda
řilý průběh a přihlásila se řada nových členů. J. Ň.
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ, jednota Viktorie,
svolává řádnou valnou hromadu na sobotu dne 22.
března 1969 v 16 hodin odp. v sále YMCA, Stuart
St., Melboůrne. Vyzýváme všechny bratry a sestry,
aby se dostavili v plném počtu. Hosté vítáni
Za odstupující výbor:
J. Chaloupek, jednatel
J. Piek, předseda
ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
Zemské ústředí v Austrálii a na N. Z.,
koná výroční sjezd delegátů v neděli dne 23. března
1969 v 10.30 hod. dop. v sále YMCA v Melboůrne.
Za odstupující výbor
E. Leíss, jednatel
F. Křivánek, předseda
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
při Čs. škole v Melboůrne
svolává všechny rodiče na řádnou valnou hromadu,
která se koná v neděli dne 30. března. 1969 od 3.30
hod. odpoledne na farmě Šumava u Belgrave. Na
programu je nutné jednání o vyučování češtině a vy
učování angličtině. Zájemci o dopravu ňa Šumavu,
kteří nemají vlastní dopravní prostředek, nechť vo
lají č. 56-5835 (V. Zlatá).
Dubnové Proměny
oceňují význam oběti Jana Palacha a vzpomínají
památky zemřelého' profesora Václava Hlavatého.
Přinášejí básně Josefa Martínka a Gertrudy Goepfertové, jakož i básnické ohlasy srpnových dní od
spisovatelů, žijících v ČSSR. Ivan Sviták se před
stavuje novým esejem na téma “Národ a dějiny” ,
Jaroslav Brodský píše o historii Klubu 231 v roce
1968, František Schwarzenberg uvažuje o smyslu
českých dějin a Věra Stárková ve filosofické studii
se ptá, zda marxismus je a může být humánní. Ota
kar Odlcržílík píše o své loňské pouti za Václavem
Hollarem v Antverpách a Paul Baker v literárním
eseji uvažuje nad symbolem “ ptáka” , vyskytujícím
se v nejnovější české poezii. Společný článek Vrati
slava Buška a Karla Světlého a článek Martina Kvetka se zamýšlejí nad politickou stránkou Českosloven
ské federace a Hanuš Lexa ji analyzuje s hlediska
ústavně - právního. V. E. Andic u příležitosti vydá
ní jedné důležité knihy se rozepisuje o situaci Čechů
a Slováků v Kanadě a Miloš Šebor po uplynutí pa
desáti let nově hodnotí Versailleskou mírovou smlou
vu. Andrej Eliáš, Michal Racek a Pavel Berger jsou
autory povídek beletrické části Proměn. Rozhovory,
polemiky, recenze a kritiky jsou v tomto čísle zvláště
četné Proměny, vycházející nyní v sešitech přibliž
ně stostránkových, lze předplatit na této adrese, od
kud lze objednat i ukázková čísla: Czechoslovak So
ciety of Arts and Sciences in America, Room 1121,
281 Park Avenue South, New York, N. Y. 10016, USA.
Tisková služba SVU

SILVAN
6 akrů a dům, úrodná červená půda
2 akry jahod připravených k sběru.
Voda, elektřina, telefon.
Majitel musí prodat, pronajmout nebo dům
vyměnit.
Volejte majiteli: 870-1874 (po prac. době)

RUČNÍ VÁZÁNI KNIH
České • k n i h a ř s t v í

MARIA BOOKBINDING
16 Brunning St., ST. KTLDA, Vic.
Telefon 91 - 4Í64
Otevřeno denně od 3 odo. do 9 večer,
v sobotu po celý den.

- 10 -

HLAS

Řídí

Karel

Janovský,

DOMOVA

Mnichov

Spartak Trnava — AEK Atény jen 2 :1

(2:0)

Zklamáni v Trnavě
Čs. fotbalový přeborník Spartak Trnava měl v prvém čtvrtfinálovém utkáni 14- ročníku Poháru
mistrů evropských zemí svého řeckého soupeře AEK Atény pomalu už na lopatkách. V prvních 45
minutách zápasu bylo výsledkem jeho drtivé převahy nejen 13 rohových kopů, ale i dvě velmi hez
ké branky (vstřelené ve 25. a 44. minutě Jarábkem a Kabátem), a tak hlediště bylo přesvědčeno
o tom, že Trnava svůj náskok po změně stran ještě zvýší natolik, aby k odvetě do Atén odjížděla s
náskokem, který by jí dával reálné šance na postup mezi čtyři nejlepší týmy Evropy. Místo pře
svědčivého výsledku přišel |však jen hubený výsledek 2 : 1, a tak se vtírá otázka, zda to bude stačit
k odvetě na' horké půdě v Aténách. Vždyť 30 řeckých fanoušků, kteří byli na zápase v Trnavě, pře
křičelo na 15.000 Trnavčanů.
I. druhou půli začal Spartak Trnava útočně a zdá pole, míče se v rozbafaněném terénu zmocnil levý
lo se, že půjde vše “ podle plánu” . Přišla však osudná křídelní útočník Sevastopulos a šel sám na branku.
62. minuta. Asi 5 m za “ velkým vápnem” Jarábek Brankář Gervk se mu sice snažil vyběhnutím snížit
fauloval pronikajícího Nicolaidise a tak rozhodčí úhel, ale gólu nezabránil. Fotbalisté AEK Atén sní
správně nařídil trestný kop. Kopal ho sám Nicolai- žili tedy na 1 : 2, a to bylo beze sporu jakési k. o.
dis, jeho slabá střela se odrazila od břevna zpět do domácím. Navíc se na trnavských fotbalistech proje
vila slabá kondiční příprava, na všech byla znát zim
ní ligová přestávka- Útok bez zraněného kanonýra
Adamce neměl více sil, nezmohl se na to, aby vy
Na ledové ploše tzv, Broadmoorské světové arény šachoval řecké zadáky (6 až 9 jich stále bránilo) a
moderního amerického střediska zimních sportů v Co dokázal skórovat- Naopak Rekové tak trochu namlsáni
lorado Springs probíhalo 31. mistrovství světa v kra- náhodným gólem byli nebezpečnější, a tak se v zá
scbruslení a tanci na ledě, které můžeme právem věru i hra v poli vyrovnala.
nazvat šampionátem triumfu Evropanů. Vždyť čest
amerického krasobruslařského sportu zachránil pou
AJAX VYŘADIL BENFIKU
ze sympatický Tim Wood, který se stal mistrem svě
14. ročník nej populárnější evropské fotbalové sou
ta v soutěži mužů jednotlivců, jinak další 3 “zlaté
putují do Evropy. V soutěži žen zvítězila 201etá vý těže klubových celků — Pohár mistrů evropskýcn
chodoněmecká reprezentantka Gáby Seyfertová, ve zemi — má už dva semifinalisty. O překvapení se
sportovních dvojicích získal prvenství mladý sovět postaral třmáctinásobný holandský přeborník Ajax
ský pár Rodnina-Ulanov a v tancích na ledě obhájili Amsterodam, který sice v prvém čtvrtfinálovém zá
pase doma prohrál s Benfikou Lisabon 1 : 3 , vyhrál
titul mistrů světa Towlerová-Ford z V. Británie.
Přestože největší soupeřka Němky Seyťertové Ha však nečekaně odvetu v Lisabonu 3 :1, a tak bylo
na Mašková musela po čtyřech povinných figurách zapotřebí třetí rozhodující utkání na neutrální půdě
pro zranění odstoupil a sportovní dvojice Drahová- v Paříži. A zde před 65.000 diváky zvítězil Ajax v
Bartosiewicz měla nešťastný pád a závod rovněž dramatickém zápase 3 : 0, když všechny 3 góly dal v
vzdala, nedopadlo mistrovství světa v Colorado nastaveném čase, neboť v normálních 90 minutách
Springs pro ČSR špatně. Zasloužil se o to 181etý byl stav 0 : 0. — Mezi 4 nejlepšími klubovými celky
Ondřej Nepela, který k svému titulu mistra Evropy, Evropy je podle očekávání i Manchester United, kte
skaném v Garmisch-Partenkirohenu, přidal v USA rý po suverénním vítězství doma nad Rapidem Ví
stříbrnou medaili. Ondřej Nepela překvapil, měl deň 3 :0 uhrál ve vídeňském Prátru v odvetě bezskvělé povinné cviky a i jeho volná jízda byla bez brankovou remisu. — Velkou šanci na postup do se
kazu. Začal ji dvojitým lutzem a hned po něm sko mifinále má i Glasgow Celtic, který hrál na San
čil bez nejmenšího zachvění trojitého salchova a od Síro stadiónu v Miláně s AC Milánem 0: 0, — a o
té chvíle jeho jízda získávala na jistotě a dynamice. 4. účastníku se rozhodne mezi fotbalisty Spartaku
Všechny další skoky absolvoval s naprostou jistotou. Trnavy a AEK Atén.
Při přechodu ze čtvrté na pátou minutu prodělával
viditelně krizi, která postihla téměř každého startu
jícího, zřejmě z řídkého vzduchu (dějiště světové
ho šampionátu je ve výšce 2.000 m). Překonal ji
V kvalifikačních bojích o účast na mistrovství svě
vhodnými krokovými pasážemi. Naštěstí krize trva ta v kopané pro rok 1970 v Mexiku se na obzoru
la jen krátce a po mnohonásobné piruetě skončil rýsuje velká senzace. Do VI. skupiny byli totiž vylo
šťastně v náručí trenérky Hildy Múdré. Získal za sováni fotbalisté Španělska, Jugoslávie, Belgie a Fin
slouženě stříbrnou medaili, která je bezpochyby jed ska, a tak se všeobecně očekávalo, že o letenkách na
ním z největších úspěchů čs. krasobruslařského spor vrcholný světový podnik fotbalistů se rozhodne mezi
tu. Pořadí: 1. Wood (USA), 2. Nepela, 3. Pera (Fran Španěly a Jugoslávci. Ale zdá se, že tím nečekaným
cie), 4. Visconti, 5. Petkovitch (oba USA), 6. Hump- vítězem skupiny bude tým Belgie, který na zápasy
hry (Kanada). — Umístění dalších čs. krasobruslařů: mistrovství světa připravuje náš bývalý slavný in
Marian Filc byl osmý, — a stejně osmí bylí i Dana ternacionál a hráč pražské Slavie Jirka Sobotka. So
a Jaromír Holanovi v tanci na ledě.
botkovi svěřenci porazili nyní v Bruselu reprezen
tační mužstvo Španělska 2 : 1 , které tak už ztratilo
4 body a je vyřazeno z možnosti zúčastnit se mistrov
ství světa. Nevalně jsou na tom i Jugoslávci, kteří
Okolí Štrbského Plesa ve Vysokých Tatrách bude prohráli v Bruselu dokonce 0: 3, a tak chtějí-li mít
v r. 1970 dějištěm světového šampionátu lyžařů kla ! ještě šanci na postup, musejí vyhrát všechny 3 zbýsických disciplin. A jak už bývá zvykem, uspořádali ivající zápasy: nejen doma nad Belgičany a v Helsini slovenští pořadatelé tohoto vrcholného světového ikách nad Finy, ale získat i oba body se Španělskem
podniku lyžařů rok před zahájením soutěže jakousi Sv Madridu. Jinak na světové mistrovství jede Belgenerálku, na kterou přijela velká část těch borců, *gíe, která získala z 5 kvalifikačních zápasů světokteří tu budou startovat v bojích o světová prven Ivého šampionátu 9 bodů, 2. Jugoslávie 3 body, 3.
ství. Přijeli i sovětští lyžaři, kteří byli přihlášeni už .'Španělsko 2 body, 4. Finsko (bez bodu).
někdy před rokem. Neuvážili situaci, která v ČSR
nastala okupací, a tak si — jako první sovětští spor
HANA MAŠKOVÁ K PROFESIONÁLŮM
tovci po 21. srpnu na území ČSR — přišli na své.
V současné době nej- řady profesionálních sku
Pří skocích všech sovětských reprezentantů jako Bělousova, Žeglanova, Napalkova a dalších vládlo v hle lepší čs. krasobruslařka pin a zdá se, že nejúspěš
Hana Mašková, nější v tomto směru bu
dišti rozhořčení, které diváci dali najevo dlouho ne 191etá
při , posledních dou Ice Follies, revue pů
vídaným pískotem, protisovětskými výkřiky a na ně 'kterou
kolika místech se objevily dokonce protisovětské pla Ivrcholných evropských a sobící jen v USA a v Ka
světových podnicích pro nadě. Mašková odjela z
káty .s obsahem: “ Rusáci jděte domů” apod.
Vítěz skokanského závodu, olympijský přeborník následovala smůla, se roz Colorado Springs domů s
Jiří Raška, byl pak na tomto “Tatranském poháru” hodla, že odejde k někte návrhem smlouvy, kterou
oslayován jako hrdina, prý více pro svůj “ vlaste ré ze zahraničních led podepíše po poradě s ro
necký postoj”
(patřil k signatářům “ 2.000 slov” ) ních revuí. Byl na ní vel diči a odborníky v tomto
ký “hon” manažerů celé oboru.
než kvůli triumfu ha místním můstku.

Stříbrný Nepela

Fotbalová senzace

Demonstrace v Tatrách

17. 3. 1969

SPARTA SE VRÁTILA Z J. AMERIKY
Kdyby nebylo přímo katastrofálního zakolísání fot
balistů pražské Sparty na turnaji o pohár Montevidea v utkání s argentinským přeborníkem. Velezem
Sarsfieldem (Sparťané podlehli 0 : 4 ) , mohl být zá
jezd “ rudých” do J. Ameriky jedním z nejúspěšněj
ších v dějinách klubu. Vždyť porážka s Velezem by
la jedinou černou skvrnou pražské Sparty, která se
hrála v zámoří 8 zápasů. Po turnaji o trofej Montevidea (ve kterém Pražané porazili- Nacionál Montevideo 2 : 1, Independiente Buenos Aires 5 : 2, Peňarol Montevideo 1 : 0 a remizoval s Torpédem Moskva
1 : 1 ) , sehráli na závěr ještě 3 přátelská střetnutí.
Na hřišti předního týmu argentinské ligy River Pla
te hráli 2 : 2, s Nácionalem Montevideo 1 : 1 a v po
sledním utkání zájezdu porazili ještě jednou Peňarol Montevideo 2 : 1 . V tomto zápase proti dvojná
sobnému vítězi Světové trofeje podala Sparta svůj
nej lepší výkon zájezdu vůbec.

Platy profesionálů
Zajímavý žebříček výdělků profesionálních spor
tovců sestavila redakce “Los Angeles Times” . Jistě
nebude přesný, neboť je těžké nahlédnout do výplat
ních lístků profesionálů už vzhledem k daňovým při
znáním, přesto je to žebříček velmi zajímavý. Tak
nej úspěšnějším profesionálem r. 1968 byl — pokud
přihlížíme k finančním výdělkům — španělský to
reador El Cordobes, jehož příjem se odhaduje na
půldruhého miliónu amerických dolarů. Na 2. mí
stě figuruje brazilský fotbalista Pele, který prý fi
nančnímu úřadu přiznal roční příjem půl miliónu
dolarů. Na 3. místě — s příjmem 300.000 dolarů —
je americký džokej Braulio Baeza. Z rohóvniků vyČÉM nejvíce Američan Jerry Quarry — 250.000 do
larů
stejně jako americký automobilový závod
ník Bobby Unser a baskeťbalista Spojených států
frilt Chamfoerlein. Jak poznamenává redakce “Los
Angeles Times” , nejsou v těchto částkách zahrnu
ty příjmy, které tito profesionální sportovci dostali
od firem za reklamy a další vedlejší příjmy. Cel
kem prý asi 50 profesionálních sportovců vydělá roč
ně jen za své “sportovní výkony” nejméně po 100.000
dolarech.
SLOVAN BRATISLAVA V SEMIFINÁLE
Moderní, inteligentní kopaná předních sloven
ských týmů je konečně korunována krásným mezi
národním úspěchem. Vítěz “ Československého pohá
ru” Slovan Bratislava zdolal v druhé nejslavnější
evropské soutěži klubových celků, v soutěži “ držite
lů trofejí” další velmi nepříjemnou překážku: pora
zil šesté mužstvo italské 1. ligy AC Turín 1 : 0 a 2 :1
a probojoval se jako prvý čs. tým vůbec do semifi
nále, přostože se mu nedávaly velké naděje na po
stup.
Do semifinále se též kvalifikovali: FC Barcelona
a skotský Ďuíermline Athletic. čtvrtý semifinalista
vzejde ze zápolení 1. FC Koelnu a Freja Randers
(Dánsko). 1. zápas v Kolíně nad Rýnem vyhráli do
mácí s velkým štěstím 2 :1.
VE ZKRATCE
— Ve Skcplji se hrálo mistrovství 'světa v ledním
hokeji C skupiny. Vítězi se stali reprezentanti Ja
ponska, kteří v rozhodujícím utkání porazili Švýcar
sko 5 : 2. Oba dva tyto prvé týmy postupují však -do
B skupiny, která bude mít v příštím roce své dosta
veníčko v Buiurešti.
— Manželé Kubíčkovi, kteří se z OH v Mexiku ne
vrátili zpět do ČSR, budou působit v NSR jako gym
nastičtí trenéři. Po Václavu Kubíčkovi, který se stal
už 1. ledna trenérem německého reprezentačního
družstva, dostala nyní podobnou nabídku i jeho man
želka Jana.
STOP PRESS: AEK ATÉNY — TRNAVA I : L
Trnava v semifinále.
UPOZORNĚNÍ: V příštích dvou číslech uveřejníme
přímé referáty našeho sportovního redaktora' z ho
kejového mistrovství světa ve Stockholmu.
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