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Melbourne 28. června 1971
Sovětské instrukce a čs. vysoké školy

Družba mladých
Zatímco školní rok v Československu i na základních a odborných školách právě
končí; panuje na ministerstvech školství v Praze a Bratislavě horečná činnost.
Během prázdnin mají být dokončený přípravy k dalším reformám československé
ho školství, aby plnilo úkoly, které mu strana dala na květnovém sjezdu. O bje
vily se už sice v tisku zmínky, že " v e školním roce 1970-1971 se podařilo obnovit
funkci školy jako socialistické instituce" (R P 17. 6.) apod., ale taková těšínská
jablíčka trochu informovaným soudruhům nestačí. Starosti působí především vy
soké školy, kde se projevuje odpor k školní "norm alizaci7' v takové m íře, že dů
sledné provedení čistky by znamenalo vyloučení z dalšího studia většiny poslu
chačů, kteří studium začali už v dřívějších letech.

Ani přísné dodržování
nových podmínek pro při
jetí k studiu na vysokých
školách nebude snadné je málo žadatelů, kteří
plně vyhovují těmto pod
mínkám svým nadáním a
hlavně politickou způsobi
lostí, prakticky postojem
rodičů a event. i svým
k vstupu sovětských •ar
mád do Československa.
Přijímacím zkouškám,
které už začaly a pohovo
rům, které mají být pro
vedeny do poloviny příští
ho měsíce, jsou přítomni
zástupci strany, kteří ma
jí právo veta proti přije
tí a naopak prosazení při
jetí žadatele ze “ zaslouži
lé” rodiny, i když ve
zkouškách neprošel.
Podle
zprávy Mladé
fronty ze 17. června bu

de nakonec přijata ke stu
diu na vysokých školách
universitního směru asi
polovina žadatelů (kteří
už museli být doporučeni
nižšími školami, přičemž
už též hrálo politické hle
disko svou roli). Na vy
sokých školách technické
ho směru jsou možnosti
studia pro ne docela pro

věřené větší, protože se na
některé obory nehlásí do
statečný počet studentů.
Aby se čs. školství vy
dalo na skutečně lenin
skou cestu, dostavila se k
instrukcím odborná dele
gace, v níž byli rektoři a
další představitelé 34 so
větských vysokých škol.
V Praze pak začala 14.

června konference “ dra
žebních vysokých škol
ČSSR a SSSR” , kterou za
hájil slovenský ministr
školství Chochol a na níž
měli hlavní projevy český
ministr školství Hrbek a
sovětský ministr vysokého
a středního
odborného
školství V. P. Jeljutin. Mi
nistr Hrbek řekl mj.:
“ Podle plánu kulturní a
vědecké spolupráce našich
zemí máme dnes 38 pří
mých družebních svazků
vysokých škol, 12 družeb
pedagogických fakult a
výzkumných ústavů s ob
dobnými instituty v Sovět
ském svazu a družby lé(Pokračování na str. 2)

Čilska obchodná delegácia sa vrátila z Východnej Europy

Nepokoj v Juznej Amerike
Niekďko minulých týždňov bol v Latinskej Amerike zase vel'mi búrlivý čas,
poznačený teroristickými činmi a 1'udskými tragédiami.
V republike Čile zavraždili příslušníci radikálneho anarchistického hnutia pře
dáka Kresťansko-demokratickej strany, bývalého ministra vnútra Zukovica a
po vyhlášení stanného práva počas pátrania policie po pachatel'ov došlo k prestrelke medzi políciou a z vraždy podozrelou skupinou, vedenou brafmi Caideronovcami. Pri prestrelke obidvaja Calderonovci přišli o život. Poiícia vydala
stručná správu, zostavenú podlá písomností, ktoré našla u bratov Calderonovcov.
Tie ich účast' na vraždě bývalého ministra vnútra potvrdzjujú.

S p o je n á z á p a d n í E v r o p a
V minulém týdnu padlo rozhodnutí, které může změ
nit Evropu a ve svých důsledcích celý svět pro mno
ho příštích generací. Po desetiletém dohadování
došlo v Lucemburku k dohodě o podmínkách vstupu
Velké Británie do Evropského hospodářského spole
čenství, kterou bude nepochybně brzy následovat
ujednání o přistoupení dalších států, především Dán
ska, Norska a Irska, později i ostatních západoevrop
ských zemí — Španělska, Portugalska, švédská, Švý
carska . . . Schválí-li
dohodu parlamenty nynějších
členů EHS — Francie, Itálie, Západního Německa a
tří států Beneluxu — o čem ž nejsou pochyby, a prosadí-li londýnská vláda dohodu bez zdržování v brit
ském parlamentě, uskuteční se spojení k 1. lednu 1973.
Rozšíření počtu zemí "společného trh u " na hlavní
a později všechny západoevropské státy neznamená
jen možnost
pronikavého hospodářského zisku pro
členské země a dalšího zvýšení životní úrovně tamní
ho obyvatelstva, ale vytvoří i solidní základnu, na níž
lze stavět Spojenou Evropu.
My můžeme jen vzpomínat na to, že to byl osud
"s r d c e E v ro p y ", který vyburcoval Západ k zahájení
vážného jednání o svou obranu. Jako zábor Česko
slovenska Hitlerem konečně přiměl demokratický svět
k přípravám na obranu před fašism em , tak českoslo-N
venský únor dokázal západoevropským státníkům, že%
musí zabránit dalšímu postupu komunismu. Přípravy
k utvoření NATO a 5HS začaly proto krátce po úno
ru 1948.
Společenství hospodářsky silných států s téměř tře
mi sty milióny obyvatel představuje velkou sílu!

Ale úradná správa ne
holá přijatá v kruhoch ra
dikálně) marxistickej ve
řejnosti. Jej tlačový or
gán El Siglo ďalej tvrdí,
že úkladná vražda býva
lého ministra Zukovica je
dielom americkej správo dajskej služby. Tá, podfa
písania časopisu, držala
bratov Calderonovcov ako
najatých žoldnierov k to
mu, aby pomocou ich teroristickej činnosti vypro
vokovala armádu k akcii
za účelom zvrhnutia vlády
marxistického prezidenta
Allendu. El Siglo opakuje
svoju verziu o údajnom
organizovaní vraždy ame
rickou spravodajskou služ

bou napriek tomu, že je
všeobecne známe, že bratia Calderonovci boli až
dávno organizovaní v komunistickej straně a že
ich otec bol komunistic
kým agitátorom.
Politická vražda vytvo
řila dusné ovzdušie, po
pudila demokratické zložky národa a zmobilizovala
ich k váčšej ostražitosti.
Prvá manifestácia meniacej sa situácie sa hned’ aj
dostavila v súvislosti s
volbou nového rektora
univerzity v hlavnom mě
stě. Kandidát vlády bol
porazený, za nového rek
tora bol zvolený profesor
(Pokračování na str. 2)
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(V Sovětském svazu) stále roste počet lidí, kte
ří se účastni protestů, podpisových akcí a peticí,
kteří píší články, eseje i knihy, v nichž vyjadřují
svůj nesouhlas, a zdá se, že každá nová vlna za
týkání a soudů přináší větší počet zájemců o věc
než kolik se podaří umlčet. Proto se režim vrací
k, metodám tajných zatýkání a věznění bez sou
d ů . . . Zvlášť důležité nyní je — jak jsem to ví
dal na vlastní oči —, že mnoho lidí je tam odhod
láno riskovat a držet se svých zásad, i když jsou
přitom celí zmatení strachem. Byl by ovšem omyl
domnívat se, že existuje větší skupina správně
uvažujících a chladnokrevných Udí. Takových osob
je mezi nimi málo. Jsou tam lidé starší generace,
z nichž mnozí trávili léta v táborech a pak velmi
mladí, kteří jsou odvážnější a věcnější než lidé
středního věku. Avšak velká většina sovětské in
teligence (té skutečné) nesouhlasí s režimem z
důvodů morálních, ze skutečné touhy po spravedl
nosti . . . Michael Scammell, SURVEY, roč. 16/1

DVĚ ODPOVĚDI
Mezi obvyklou redakční poštou Hlasu domova se
objevily dva dopisy, které si zaslouží, aby jim bylo
v novinách věnováno místo. Prozrazují totiž mnohé
o tom, jací jsme. Oba zmíněné listy jsou odpovědí
na článek “ Byla by to hloupost?” , uveřejněný v HD
dne 31. května (č. 11) uPrvní je podepsán p. P. Kohou
tem ze Strathfieldu v NSW. Říká se v něm: “ Jsem
v Austrálii teprve 13 měsíců, ale za tu dobu jsem
dospěl ke stejnému názoru, že by opravdu bylo třeba
něco udělat pro naše lidi zde. Ze své zkušenosti vím,
že po příjezdu do Austrálie je většina z nás naprosto
bezradných a ztracených. Myslím si, že právě z ne
dostatků informací pramení většina těch trpkých zku
šeností a odsuzování zdejších poměrů stejně jako
absolutní netečnost.
Pokud se nějaká akce, ať už formou vysílání nebo
prostřednictvím Hlasu domova bude tvořit, rád bych
přispěl nějakou činností. Měl jsem štěstí, že jsem do
stal dost dobré místo, často jezdím po Austrálii a
tak bych lecos snad mohl zařídit. Na služebních ce
stách jako báňský inženýr se setkávám s našimi lid
mi všude a všichni svorně pociťují ten nedostatek
podobné organizovanosti jako mají třeba Řekové, Jugoslávci, Poláci a ostatní národnosti. Budete-li tedy
nějakou pomocnou ruku potřebovat, jsem k dispo
sici.”
Tón i přístup dopisu pana Otakara Karneta z Regents Parku v NSW. je zcela jiný. Na přání autora
jej uveřejňujeme doslova:
“ Přišel jsem k názoru, že to co chce zavádět pan
Brodský je úplný nesmysl. Jsem přesvědčen, že z
těch několika tisíc Čechoslováků žijících v Austrálii
by neměl nikdo zájem poslouchat t. zv. vysílání pro
“ ubohé utečence” , které by mělo vyznít jako “ slova
útěchy” . Já vím, že by to byl pro J. Brodského dal
ší výnosný business jako je třeba jeho kniha, za kte
rou dostal pěkných pár dolarů. Já vás pane Brodský
chápu, ono když se nechce pracovat, od práce přece
bolí ruce je výhodnější živit se jakýmkoli způsobem.
Ale prosím vás buďte tak hodný, nepokoušejte se
0 to, nikdo vám o to nestojí, a jestli o to stojíte vy
sám a tak moc po tom toužíte, tak existuje jedná
malá zem, kde se vysílá již od rána od pěti hodin
až do půlnoci, a kde uslyšíte všechno možné. Ovšem
tuto zem najdete za několika moři a horami, úpí pod
Rusko komunistickým režimem je celá obehnaná 3.5
metrů vysokým ostnatým drátem a vojáčkové se psy
a kulomety kteří tuto zemičku hlídají, aby se tam
moc nehrnuli lidé z celého světa jsou vychováni ko
munistickým systémem, takže by místo pozdravu do
vás udělali jen pár docela malých otvůrků.”
Z obou dopisů jednoznačně vyplývá, že charaktery
a způsoby nazírání našich lidí jsou přinejmenším ve
lice rozdílné. Jde nyní o to posoudit, kterou z reakcí
je možno považovat za typičtější pro naši národní
povahu a rozhodnout, kterou z odpovědí si zvolíme
za své krédo. Prosíme, abyste se nad oběma dopisy a
nad článkem, který je__ vyvolal, zamysleli. Náš ex'l
nemá příliš mnoho možností dokazat, že je opravdu
celkem t hodným svého_ pojmenování. V podstatě má
me možnosti pouze dvě: něco, cokoliv užitečného pro
druhé dělat a snažit se přitom zachytit všechno, co
by nás mohlo spojovat jak mezi sebou navzájem tak
1 s rodnou zemí. Anebo nedělat nic a každého, kdo
by se o to pokusil, rázně umlčet. Pro kterou z’ cest
se rozhodnete?.
-mč-
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Družba mladých
(Pokračování se str. 1)
kařských fakult. Na če
ských a slovenských vy
sokých školách působí uči
telé ruského jazyka, slavísté a odborníci společen
ských věd ze SSSR. Další
desítky učitelů a vědec
kých pracovníků absolvují
v Sovětském svazu dlouho
dobé vědeckopedagogické
studium. Stovky našich
studentů absolvují na vy
sokých školách SSSR řád
né studium, aspiranturu a
dlouhodobé etáže. Rozšiřu
jí se bezdevizové vzájem
né výměny studentů na
prázdninové akce . . . ”
Sovětský ministr Jeljutin, kterému udělila před
tím pražská technika čest
ný doktorát, zdůraznil ve
DNE 30. ČERVNA 1971
bude provedeno v Austrá
lii sčítání lidu, bytů, do
mů atd. Australský stati
stický úřad sděluje, že
všechna data, žádaná v
dotaznících, jsou důvěrná
a nebudou použita k ji
ným než statistickým úče
lům.

PŘEKLADY
z češtiny do angličtiny
a němčiny nebo opačně
RUDOLF HELLER
1 Norbert St.,
Balwyn, Vic. 3103
Telefon: 80-4944

Přijmeme
MLADOU ŽENU
k pomoci v domácnosti
v moder, domě v Tooraku. Vlastní pokoj
včetně T. V., vysoká
mzda,' výborné podmín
ky. Volejte lask. (Melbourne) 20-5508.

svém projevu, že sovětské
školy udělaly pro čs. škol
ství v uplynulých 20 letech
mnoho a slíbil, že v bu
doucnu udělají ještě víc.
Sovětská delegace se
pak rozjela po čs. vyso
kých školách “ ke konkre
tizaci družebních dohod” ,
prakticky
k přijímání
poct a k udělování pokynů.
Současně se zásahy do
čs. školství stupňuje se
“ uvědomovací práce” me
zi mládeží všeobecně. V
červnu se konalo několiK

srazů, z nichž největší
bylo “ Setkání mládeže na
Šumavě” ve dnech 17. až
20. června, na něž se sje
li do Sušice členové Socia
listického svazu mládeže z
celé republiky a hosté z
jiných zemí, především
početná delegace mládeže
ze Sovětského svazu.
Přes úsilovnou podporu
nejvyšších míst je činnost
SSM malá a vliv na mlá
dež nepatrný. Jak je si
tuace zatím zlá. dokazuje
i RP (11. 6.), které se ro

zepisuje o funkcionáři,
který “ neodolal a rozjel
se zas po čtyřech letech
za přátelí do školy při lá
zeňské dětské léčebně ner
vových chorob Nové láz
ně. Třináctkrát se zde lé
čil a učil již od mateřské
školy na následky dětské
mozkové obrny. Nebýt
mnohaleté péče, nestudo
val by ani nemohl praco
vat v Socialistickém sva
zu mládeže. Právě tady
získal potřebné sebevědo
mí. ..”

Nepokoj v Južnej Amerike
(Pokračování se str. 1)
Boeninger, kandidát Kře
sťansko - demokratickej
strany. Zároveň bol pora
zený aj generalny tajomník univerzity, příslušník
1’avice Lacos a aj na túto
funkciu bol zvolený kan
didát, ktorého podporova
la Křesťansko - demokra
tická strana. Povzbudzené
týmto úspechom obídve
opozičně strany (Křesťan
sko - demokratická a pra
vicová Strana národnej
jednoty) naliehajú na pre
zidenta Allendu, aby vyšetrovanie vraždy a celsj
teroristickej činnosti vy
ňal z posobnosti minister
stva vnútra a zveril vojenskej komisii, zloženej
z nestranných dostojníkov.
Rovnako tragické dni
přežívalo Mexiko, kde Ta
vičovi študenti z Vysokej
politechniekej školy při
pravovali protivládne demonštrácie a manifestačný sprievod ulicami hlavného města. Toto zhro-

MUDr. Vladimír Tomáš, Sc. C.
a MUDr. Margaret Tornášová
oznamují, že zahájili lékařskou praxi na
492 Glenhuntly Rd., Elsternwick, Vic. 3185.
Telefon (Melbourne) 53-3601

VAŠE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
zhotoví,
vedení Vašich obchodních knih obstarají
Dr. P. & E. M. KEMENY
registrovaná daňová kacelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204
Volejte po 7.30 hod. večer (možno česky neb
slovenský) telefon 58-4917 ,

28. 6. 1971

DOM O VA

H L ÍD Á N Í D ĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, těž
po dol(. 'kolních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostřed!, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.
IR E N A K O P Á Č K O V A

1a Beatrice Ave., Surrey HiTls, Vic. 3127
Telefon: 88-1368

Z L O B Í

VÁS

OČI?

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

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
M ELBO U R N E, (vedle kina Capitol)

8. poschodí
Telefon 63 - 2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, i
v nutných případech i telegraficky

maždeníe okolo dvadsať - skať pomoc, rozšířit’ ob
tisíc študentcv txáo napad chodné styky. Navštívila
nuté takzvanými pofaoto- osem krajin (medzi nimi
vostnými brigádami kon aj Československo), ale
Všechna jídla jako doma
zerva ti vnebo studentstva. vrátila sa s výsledkom
Příslušníci pošctovosíných viac politického ako eko
brigád přišlí t mhI ot- nomického významu.
134 Carllsle St., St. Kilda, Vic.
Minister Almeyda zdelil
máck, přešli jxáicajBým
(proti radnici St. Kilda)
kardoosKH a spesfiE i¡a l novinárom, že bol s ná
Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
bu. za. ktocej přišlo o* ži vštěvou nadmieru spokoj
též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
vot nějakých áesať stu- ný, pretože vytvořil osob
speciality — Dršťková polévka
dentov a 16© beto poraae- né kontakty s predstaviSrdečně zve
rodina Hrabovszká
íelm i tamojších režimov.
ných.
O příčinách tejto tragé
Minister Almeyda hl’adie panuje velká tariro- dal úvěry, pretože domáca
Velký výběr jakostního masa a uzenin
verzia. Z poíitídkS» hra produkcia klesá a spotře
najdete v českém řeznictví a uzenářství
diska ide vraj o akcia kess- ba sa zvyšuje. Vzniká tak
zervatívnej
skupiny to ttesnivá hospodářská a so
vládnej revolučnej straně tiálna situácia, ktorú by
73 Mclntyre Rd., Nth. Sunshine, Víc., tel. 311-2019
prezidenta
Echeverría, AHendov režim chcel pře
Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
ktorá odmieta jeho ekoBO- konávat* zahraničnými úNaše specialita: domácí jaternice a jelítka
mický a sociálce-refortu - venrJ. Minister Almeyda
frankfurtské párky, turistický salám.
ný program. Táto skupi pooakol v Moskvě nadna vraj utvořila tzv. or- viazanie organickej spolu
ganizáciu Muro a itoáent- práce s bankou Rady vzáB Y T Y PRO S V O B O D N É
ské pohotovostně otídiely jotnoej hospodárskej po
nebo bezdětné manžele
]
a vycvičila ich pře tercii- mocí pře rozvoj.
Ale
$ 7 týdně ($ 1 za den)
]
stickú činnost’ . Podlá okrem príslubov z Mosk
5 minut z City
i
správ z Mexika hlavným vy nic neodniesol. Len
70 Gipps St., East Melbourne
predstavitelom konzerva- Bulharsko poskytlo repubTel. (po 6. hod. več.): 41-4088
tívnej opozície vo vládnej Bfce ČDe úvěr 20 miliónov
Revolučnej straně je sta dolárov. Ak je tento bul
— Dne 17. června zemřela
úvěr
jediným v Geelongu, Vic. po dří
rosta hlavného města Al harský
CHCETE SE STÁT
fonso Martínez Domini- konkrétním hospodářským vějším úrazu při havárii
VLASTNÍM ŠÉFEM ?
guez, kturý bol za prezi úspěchem mesíac trvajú- auta 471etá paní Dagmar
Jste otráven píehačkadenta Ordaza horlivým cej návštěvy, tak je to Nováková, která přijela
mi a čekáním na výpla
do Austrálie s manželem
podporovatelem terajšie- výsledek naozai velmi a 2 syny před 2 lety z Pra tu? Docházejí Vám
účty na větší částky
ho prezidenta Echeverría skromný.
hy.
než je Vaše výplata?
—
Dne
17.
června
se
za
Prezident
Echeverría
Dušan Lefaotský
Ve vlastním zájmu si
střelil v Melbourne 221etý zjistěte, jak je možno
dal tragická událost’ pří
malíř pokojů Peter Bo- získat zvláštní příjem.
sné vyšetřit’ a obvinil sta
hunský, který se přistěho K sjednání nezávazné
LAMPY
rostu Domonigueza z nenejlepší kvality
val v r. 1969 z Bratislavy.
ho osobního rozhovoru
ve velkém výběru
— Na závodech jachet v
priamej účasti na tragé
volejte (Melbourne)
za cenu od $ 3.Adelaide získali první ce
dii. To znamená, že v lé
874-4832
nu ve skupině kadetů mla
F. THOMAS
pe vládnej Revolučnej
Plenty Road
dí bratři Boučkovi z Gee
itrany sa převalila hlboká
longu a převzali poháry. Yacht Clubu se dříve umí
SOUTH MORANG, Víc.
P ii závodech o celkové stili druzí. Mají svoji jach
Tel. 404-1596
politická kriza, ktorej dómistrovství Royal Geelong tu nazvanou Anaeonda.
sledky dnes nemožno ešte
předvídat’ .
Čílská obchodná delegáVeškerá POJIJTtNf edborně provedou
cia, vedená ministrom zahraničia Clodomirom Almeydom, sa vrátila z ná
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 \
vštěvy vo východnej Eu958 Nepean Htghway, MOORABBIN, Vic., 3189
rope, kde sa snažila zí-
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D O M O V A
15. júna 1947 bol vyhlášen Marshallov plán

ČESKOSLOVENSKO VE ZKRATCE

Kde by Československo
mohlo byť...

km, do Szegedu 582 km a dort se stem svíček. (SS
Projev L. I. Brežněva
Vyvrcholením sjezdu KSČ do rumunského Oravita 31. 5.)
v Praze ve Sjezdovém p a 760 km vzdušnou čarou. Komu Skupova cena?
láci Julia Fučíka byl pro Nejschopnější holubí uletí V Divadle dětí v Praze se
jev vedoucího isovětské de tyto tratě za 8 až 12 ho koná II. festivalová pře
profesionálních
Před dvatsíatmlštyrmi rokmi sa zrodil najůspešnejší hospodářsky pomocný
legace L. I. Brežněva, din, často bez odpočinku. hlídka
loutkových scén. (SS 31. plán pre cudzie krajiny, s akým kedy přišli Spojené štáty. Bol to pochopitefne
který mimo jiné prohlásil: (SS 27. 5.)
5.)
“ Tento sjezd lze právem Miloš Nedbal,
Marshallov plán.
označit za sjezd vítězství známý divadelní a filmo Na čs.-polské hranici
George Marshali, v tom čase americký minister zahraničla, ho 5. juna 1947
nad nepřátelí socialismu. vý hereq se dožil ve zdra u Bělovse se uskutečnila
My, představitelé KSSS, ví pětašedesátky. Svou ka manifestace přátelství ví vyhlásil v prejave, ktorý mal k absolventom Harvardskej univerzity.
jsme vděčni ústřednímu riéru začal v Osvoboze ce než 2.009 českých pio
Bolí už dva roky po vojně a napriek masivnej amerlckej pomoci Europa sa
výboru KSČ za pozvání ném divadle, hrál na scé nýrů a polských harcerů.
stále
nevedéla hospodářsky spamatať. Bol stále nedostatok takých základných
nách
městských
divadel
na váš sjezd, ktereno se s
(SS 31. 5.)
potrleb,
akými sú uhlie a potraviny. Dopravné zariadenia bolí zničené, továrně
radostí zúčastňujeme. So pražských, v Brně, v Místopředseda vlády
větští komunisté mají hlu Ostravě a od roku 1945 je ČSSR F. fiamouz přijal v zastaralé alebo v troskách, měny štátov nestále.
bokou úctu ke svým če členem pražského Národ Hrzánském paláci v Praze
Marshallov plán, schvá z něho vystúpil, ohlásiac 1948, presne v deň, čo soskoslovenským bratrům a ního. (SS 28. 5.)
místopředsedu vlády VDR lený americkým kongre- proti němu opozíciu. Sta vieti začali s blokádou
spolubojovníkům.” (P 27. V Karlových Varech
Le-thanh-Ngniho a jednal
5.)
je letos k dispozici celkem s ním o otázkách vzájem som, vychádzal z niekol’- lin donútil Československo Berlína.
7.000 lůžek. V padesátiti né hospodářské spoluprá kých zásadných podmie- a Pol’sko, ktoré už plán
Vývoz do SSSR
Realizácia plánu europV letech 1972-75 dodá sícovém nákladu vydá ko ce. (SS 31. 5.)
nok. Na prvom mieste štá přijali, aby z něho vystú- skej hospodárskej rekonČSSR do Sovětského sva mise lázeňství a cestovní Soutěž dechovek
pili. Moskvě totiž neseda štrukcie si za štyri roky
zu výpočetní a kancelář ho ruchu orientační plán Udělením cen nejlepším ty, ktoré sa na ňom polo, že Marshallov plán u- vyžiadala trinásť miliárd
tíierali,
si
museli
samy
ky
promenádních
cest.
Za
ské přístroje za 1,5 miliar
orchestrům a dirigentům
dy- Kčs. Vyplývá to z kont kresleny budou i vyhlídky, skončil v Ostravě festival vypracovat’ plány svojej siloval o určitý stupeň ho
dolárov. šestnásť účastníraktu, který podepsali lavičky a délka cest. (SS dechových o r c h e s t r ů hospodárskej rekonštruk- spodárskej
spolupráce
kov
Marshallovho plánu si
představitelé příslušných 28. 5.)
“ Ostrava 71” . První cenu cie a museli udať, kol’ko medzi europskými krajina
obchodních
společností. Sto pět let Prodané
získala dechovka Třinec
postavilo
ciel’,' že v obcho
mi. Rusi nechceli, aby vý(P 27. 5.)
30. května 1866 byla v kých
železáren V&SR. času zaberie ich uskuteč
de
a
v
produkci!
dosiahnu
něme. Po druhé: celý plán chodoeuropské komunistic
Král. zemském českém di (SS 31. 5.)
Archeologická výstava
predvojnovú
úroveň.
Ciel’
mal trvať iba obmedzený ké štáty naviadzali spoluVýstavu výsledků nových vadle v Praze uvedena V Destaklubu v Děčíně
archeologických výzkumů poprvé Prodaná nevěsta, skončil 4. ročník populár čas, - konkrétné mal sa prácu s nekomunistickými vysoko překonali: západov Praze připravilo praž komická opera o dvou ní Děčínské kotvy, soutěže uskutočniť za štyry roky. krajinami a oslabovali tak europská priemyslová proské
kulturní středisko jednáních, za osobního ve o nejlepší písničku pro lé
dukcia v roku 1951 převý
Státní památkové péče a dení B. Smetany, slova to. Zlatou kotvu 1791 zí A napokon, napriek tomu, svoju závislost’ na Sovietochrany přírody ve spolu od K. Sabiny, jak hlásaly skala autorská dvojice J. že povodně neboli z nehc skom zváze. Kremel’ tiež šila o celých 35% predvojpráci s Archeologickým tehdy plakáty. Premiéra Brabec a P. Rada za pí vylúčené
komunistické neznášal, že si Spojené nový koeficient.
ústavem ČSAV a Muzeem prý nebyla slavná, jásali seň Gondola. (P 31. 5.)
krajiny, Marshallov plár štáty vyhradili dozor nad
Povojnová hospodářská
hlavního města v Domě snad skoro jediní Jan Ne Zdařilá výstava
sa stal v dosledkoch naj distribúcíou a použitím výstavba západnej Euro
pánů z Kunštátu v Řetězo ruda a několik studentů. Na Pražském hradě skon
prostried- py v rámci Marshallovho
(SS- 28. 5.)
vé ulici. (P 27. 5.)
čila výstava “ Sovětsky úspěšnějším nástrojom i poskytnutých
kov.
Odhalení
pamětní
desky
obrané
proti
komunistie
svaz
v
umělecké
fotogra
plánu bola tak úspěšná
Pamětními medailemi
k miléniu Domažlic bylo U příležitosti 20. výročí fii” , kterou během několi kej expanzii v Europe.
najma preto, že sa na ňom
Keď
potom
vo
februári
poctěno 52 zasloužilých úmrtí národního umělce ka týdnů shlédlo přes
Sovietsky
zváz
sa
zo
za
podiel’ali Krajiny hospo
1948
došlo
v
Českosloven
Josefa
Bohuslava
Foer100 .(MM) návštěvníků. Zápi
občanů města. Mezi vy
čiatku
zúčastňoval
na
pří
dářsky vysoko vyspělé, so
stra
bude
odhalena
v
sku
ku
komunistickému
sy
v
pamětní
knize
hovoří
znamenanými jsou všichni
technicky
bývali předsedové MNV a Pštrosově ulici v Praze jasně: “ Díky za tu krá pravných konferenciách o pucu, rozdelenie Europy vzdělaným,
také autor medaile, do pamětní deska na domě. su.” “ Chodila jsem sem tomto hospodárskom pláne bolo dokonané. Symbolic zdatným obyvatel’stvom.
mažlický rodák, akad. so kde m istr dlouhá léta jako často,, je to jako vykou spolu s Vel’kou Britániou ké je vari, že Marshallov Toto sa tým nápadnejšie
chař Karel Kuneš. (P 27. varhaník působil. (SS 28. pat se v čisté studánce.”
a Franciou. Ale zakrátko plán sa rozbehol 1. aprůa (Pokračování na str. 81
5.)
(P 1. 6.)
5.)
Ladislav
Myslík,
Svobodná Evropa
Práce 27. 5. .referuje: jeden z generace vynika
“ Program štvavých ame jících našich jezdců, se
rických vysílaček Svobod dožívá 75 let. K úspěchům
ná Evropa a rozhlasová na sportovních kolbištích
stanice Svoboda zůstane se řadí i jeho trenér ská
* Vokální skupina Jiřího Linhy účinkovala v Bru
ducent a skladatel Bohuslav Ondráček sestavuje
nezměněn. Oznámil to vče činnost. Je vedoucím tre
selu,
kde
natáčela
pro
belgickou
televizi
vlastní
po
nérem
T.
J.
žižka
v
Pra
už skupinu novou — z původních Golden Kids v ní
ra zápodoněmecký list Die
řad. Skupina je doma velmi populární, říká se jí
Welt, který píše o pláno ze. (SS 20. 5.)
zůstal pouze kytarista Ota Peřina.
vané nové taktice obou Sdružení přátel SOS
čeští Swingle Singers, zabývá se však především
* Od 1. do 10. června vystupovala na Slovensku
dětské vesničky pořádá
centrál.
interpretací starých, zejména barokních českých
nejiepší sovětská estrádní zpěvačka Edita Pjekoncert
ve
velkém
sále
Ilja Hurnik,
mistrů.
chová.
hudební skladatel a spi Slovanského ostrova. Ú* Klub Waldemara Matušky uspořádal anketu o
* Po několikaměsíčním úspěšném vystupování ve
sovatel besedoval na květ činkovat budou dudácká
nejlepší Matuškovu písničku za posledních 10 lei.
Švýcarsku se do Bratislavy vrátila skupina Modus.
novém kulturním- podveče muzika z Domažlic, Chod
ru v mansardě Melantri- ské trio a Lázeňská - de
Zvítězily Sbohem lásko, Krysař a Láska nebeská.
* Grand Prix du Disque de I' Académie Charles
cha. Hovořil o svých zku chová hudba z Karlových
Nejoblíbenější
písní
r.
1970
byla
Santa
Lucia.
Cros
v Paříži získala v letošním roce nahrávka
šenostech ze spolupráce s Var. (SS 29. 5.)
*
Miki
Volek
se
vrací
do
nahrávacích
studií.
Za
Supraphonu
— Obrechtova Missa Super Maria
televizí a filmem a pro Lyžařské muzeum
podpory malé Moniky Hálové z divadla Semafor
Zart v provedení Pražských madrigalistů.
zradil, že připravuje další bude zřízeno v Jilemnic
knihu, jejímž hrdinou bu kém zámku. Návštěvníci
natočí singl pro Panton.
* Na Slovensku vznikla nové hudební naklada
de legendární Sherlock zde uvidí vedle jiných do
* Na jazzový festival do San Sebastiana se letos
telství Opus.
Holmes. (SS 27. 5.)
kumentů lyže od prvních
opět chystá jeho někdejší vítěz Jazz Q Praha.
* Supraphon se účastní I. mezinárodní konferen
“ prkýnek” až po nejno
Spisovatel V. Čtvrtek
*
Helena
Vondráčková
a
Václav
Neckář
natočili
ce
o videotechnice v Cannes a připravuje prvé na
vější
světové
exempláře.
se stal čestným občanem
pro Artii cizojazyčné LP desky se svými nejúspěš
hrávací projekty v této technické oblasti.
Jičína jako autor Rum- (SS 29. 5.)
cajse, Manky a jiných po Přehlídka psů
nějšími písničkami.
— The New York Times přinesly obsáhlou recenzi
staviček, jejichž příběhy všech plemen bude v Kar
* Jiří Stivín dostal roční stipendium na známé
o koncertu v chrámu sv. Víta, pořádaném v rám
se odehrávají v tomto mě lových Varech. Na závo
americké Berkleeho jazzové škole.
ci Pražského jara. Pražský symfonický orchestr
stě a okolí. Rada MNV dišti ve Dvorech se očeká
* Květen strávila Eva Pilarová se svou skupinou
za řízení Jindřicha Rohana, ve spolupráci s Pěvec
tak ocenila spisovatelovy vá, že chovatelé vystaví
zásluhy o propagaci kra na 1.100 psů z ČSSR i ze
opět na Kubě (na pozvání kubánského ministerstva
kým sborem Čs. rozhlasu uvedl Míssu Solemnis
zahraničí. (SS 29. 5.)
je. (SSÍ 27. 5.)
kultury).
Františka Xavera Brixiho. Koncertu se zúčastnilo
Stoletý občan Krkonoš
Závod holubů
* Doprovodná .skupina Heleny Vodičkové se roz
přes 3.000 posluchačů. Koncerty Pražského jara
Chovatelé poštovních ho Otec vedoucího podniku
padla.
Bubeník
Petr
Hejduk
vystupuje
od
května
pořádané v koncertních síních neměly zdaleka ta
lubů připravují dálkový špindlerův mlýn A. Muel
se skupinou Olymp(c (nahradil Jana Antonína Pákovou návštěvnost jako koncerty v pražských chrá
let poštovních holubů z ler se dožil v plné svěže
cáka), zbylí muzikanti se zatím nerozhodli. Pro
mech.
Zdena Salivarová
Nymburka do maďarské sti sta let. Zaměstnanci
ho města Abonyni na 500 zotavovny mu darovali
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R. F. Henderson, A. Harcourt, R. J. A. Harper: People in Poverty. Vydalo nakladatelství Cheshires
for the Institute of Applied Economic and Social

Pavel Josef Šafařík

Research, University of Melbourne, 1970.

Analýza chudoby
Tým australských sociologů a demografů se pokusil objektivně zhodnotit dů
vody a následky chudoby. Data potřebná k výzkumu byla sbírána na území mě
sta Melbourne v roce 1966. Analyticky bylo stanoveno kriterium týdenního příjmu
pro čtyřčlennou rodinu (pracující muž, žena v domácnosti a dvě děti) zajišťu
jící životní minimum. Domácnosti, které nedosáhly této příjmové hladiny byly
pak zařazeny do kategorií rodin okrajově chudých, chudých a velmi chudých.
Výzkum ukázal, že v Melbourne potřilo v ,roce 1966 7,7% obyvatel do některé z
těchto kategorii chudých. Týdenní příjem v těchto rodinách nedosáhl sumy
$ 33.-, která byla tehdy označena jako životní minimum pro čtyřčlennou rodinu.
Těchto 33 dolarů představovalo v roce 1966 pouze 54,55% průměrného týdenního
příjmu melbournského obyvatelstva. Publikace poznamenává, že v červnu 1969
se životní minimum pro čtyřčlennou rodinu zvýšilo na $ 40,20 a průměrný tý
denní příjem činil $ 73,70.
Pojem chudoby tak tedy tečnou chudobu jsou stáří, účinnější pomoc zvenčí.
byl
vymezen
hladinou rodiny s více než třemi Více než polovina těchto
příjmu, což se ovšem ne dětmi, rodiny bez mužské starých lidí žíla ve svých
dá aplikovat na všechny ho živitele, první období domech resp. bytech, vý
případy. Sociologický prů po přistěhování (recent zkum se ale nezabýval tě
zkum ukázal, že ne všech migration) a delší dobu mi, kteří žijí v ústavech
ny rodiny pod tímto příj trvající nemoc. K těmto pro přestárlé apod. Tato
movým limitem trpěly faktorům ještě přistupuje skutečnost vlastního uby
chudobou, některé byly nekvalifikovanost a neza tování okázala, že tito osa
Kombinace mělí, staří a chodobci li
podporovány příbuznými, městnanost.
v' některých případech dvou nebo i více těchto bé by potřebovali více ve
byl živitel přechodně bez okolností pak situaci chu řejné pomoci při udržová
zaměstnání apod., takže doby ještě více zhoršuje. ní domácnosti, nákupu,
Další statistická data stravování atd. Nadpolo
výzkum redukoval zmíně
ných 7,7% s příjmem ne této studie ukázala, že viční počet vlastních do
zajišťujícím ani životní 21% starých lidí se nachá mů ale také poukázal na
minimum na 4% skutečně zelo v chudobě, incidence solidní úroveň společností.
u mužů byla 13,7%, u žen
postižených chudobou.
Nejvíce byly postiženy
Rozbor situace v této 25,5%, i když stará osa chudobou rodiny bez mu
vrstvě chudých obyvatel mělá žena se lépe o sebe že - živitele. Bylo jich z
pak ukázal, že nejtypičtěj postará než muž za těchto celkového počtu chudob
ší faktory provázející sku okolností a může očekávat ných 30,8%. Důvody byly
různé: ovdovění, ženy roz
Velký výběr vín, lihovin a piva
1 vedené
nebo
opuštěné
dodáme kamkoli v Austrálii
i manželem, muž - živitel
za velkoobchodní ceny
{

ve vezeni nebo ustavu
pro duševně choré, svo
bodné matky.
Výzkum dále zjistil u li
dí postižených chudobou
že trpěli nedostatkem in
formací (problém of com
munication), což jim také
zabraňovalo
vybřednout
z kritické situace (najít
vhodnou práci, požádat o
podporu atp.). Na tomto
úseku čeká dle autorů vel
ký díl práce pro veřej
né instituce.
Publikace zásadně nemoraiizuje,
pokouší se
analyticky objasnit sku
tečný stav a současně při
náší návrhy, jak některé
problémy účinně řešit.
Navrhuje daňové úlevy
rodinám a osobám, které
jsoa postiženy skutečnou
cbo&dxKi. zvýšení dět
ských přídavků v počet
ných a chudých rodinách,
zvýšení zájmu o výchovu
děíí z takových rodin,
zlepšení jejich bytové úrovně a vůbec struktury
jejích života. Chudoba je
komples sociálních feno
ménů. které zasahují do
života ce*ě společnosti a
mělo by být v jejím záj
mu. aby chudoba vymize
la.
IP

Zdenko Milevský
Období romantismu v naší literatuře a vědě je
vyznačeno třemi jmény: Čechem Josefem Jungmannem, Slovákem Pavlem Josefem Šafaříkem a Mora
vanem Františkem Palackým.
26. června uplyne sto deset let od smrti Pavla
Josefa Šafaříka, jenž se zapsal nezapomenutelně do
literárních dějin a do vědy našeho národa.
Narodil se 13. května 1795 v Kobeliárově na Slo
vensku, studoval v Kežmarku, kde se začal i ná
rodně uvědomovat, a před Janem Kollárem v Jeně.
Po návratu na Slovensko se stal vychovatelem v
Bratislavě, kde se seznámil s Františkem Palackým.
s nímž společně studoval estetické otázky a s nímž
byl i v roce 1848 předsedou Slovanského sjezdu.
V roce 1818 společně vydávají spisek Počátkové
českého básnictví, jímž chtějí zvýšit úroveň české
literatury, v roce 1840 pak .spis Die ältesten Denk
mäler der böhmischen Sprache, jenž byl přijat jako
obhajoba RKZ.
Šafařík se stává profesorem srbského gymnasia v
Novém Sadě, kde velmi trpí zpátečnictvím svého
okolí, jež v dopisech přátelům nazývá “ vyhnanstvím
ducha” .
Palacký s přáteli umožňují Šafaříkovi, aby mohl
přesídlit do Prahy. Zde byl Šafařík postupně re
daktorem, censorem, ředitelem universitní knihovny.
Nabídnutého místa universitního profesora se vzdal
ve prospěch Františka L. Čelakovského, jenž toužil
po tom, aby se z Vratislavě dostal do Prahy.
Vědecké práce Šafaříkovy se týkají hlavně slavístiky. Napsal první souhrnné dějiny slovanských li
teratur. Napsal je v Novém Sadě německy pro pouče
ní ciziny. Nejpůvodnější a nejcennější je ona část,
kde se pojednává o literatuře srbské.
Roku 1837 vydává Šafařík v Praze své hlavní dílo
Slovanské starožitnosti, v nichž sleduje osudy Slo
vanů do konce 10. stol., t. j. do přijetí křesťanství.
Starožitnosti později doplňuje Národopis slovanský
s mapou o slovanské přítomnosti jazykové.
Šafařík je po Dobrovském největší slavista, jenž
byl uznáván celým učeným světem jako kapacita ve
svém oboru. Založil slovanskou archeologii a připra
vil půdu nejen archeologům, ale i dějepiscům.
A to vše vykonal učenec, jehož osudy byly velmi
tragické, vědec, jenž se přepracoval až k šílenství.
Bylo by velkým nevděkem nevzpomenout dnes to
hoto velkého jména, jež zazářilo na vědeckém nebi
počátkem minulého století. ,

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTDj
ď . Jonas & Victoria Sfs:, Richmond, Víc.Telefon: 42-4782
nebo: 104 Míllers Rd., Nth. Altona, Víc. (314-6281)
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

ŠVÉDSKÉ VYDAVATELSTVÍ
KVAMBERG — KAREX
distribuce knih do celého světa v Kanadě
nabízí tyto knihy:
K. B. Ika: Rekviem. Hrdinství dr. M. Horákové. $ 1.Uranový bůh. Kniha o Československu. Brož. $ 7.-,
váz. $ 8.M. Zlámal: Zpěvy z Modrých hor. Básně. $ 3.80, The
Partisan Captain. Román z války. Váz. $ 8.50
V. Portas: The Universal Revolution or the Atomic
Age, váz. $ 8.E. Hostovský: Nezvěstný. Brož. $ 4.-, Literární dobro
družství českého spisovatele v cizině $ 7.J. Snížek: Co to je? $ 5.60
Pavel Javor: Kus života těžkého. 503 stran. Cena
včetně pošt. $ 10.00
Busta T. G. Masaryka, uměl. provedení ak. sochaře
Pekárka, vysoká 23 cm, bronzová, bílá neb -černá
barva z umělé hmoty. Cena vč. pošt. austr. $ 10.00
Objednávky a šeky zasílejte na adresu:
Rudolf V. Pec, P. O. Box 6055 Terminal A,
Toronto 1, Ont., Canada
Knihy, které nemáme na skladě, zaopatříme.
Pro r. 1970/71 je připraveno k vydání několik dal
ších českých knih.
KVAMBERG- KAREX, Stockholm, {jen. zastoupeni
v Kanadě

FIGHT

TB
Roentgenování
plic
je povinné
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
21 LET. VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI,
KDYŽ JE ROENTGENOLOGICKA
JEDNOTKA VE VAŠÍ OBLASTI !

Přesvědčte se, zda mají všichni členové vaší rodiny včas
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit snadno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
vyplácí se živitelům rodin STATNI PENSE. Dozvíte se, kdy
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melboume-City.
Telefon 63-4191

Tha Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 30Q0 TB515

28. 6. 1971
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Na programu je poslušnost
F E R D IN A N D

P E R O U T K A

Zbývá napsat epilog. Nemůžeme říci nic jiného než jsme řekli v prologu dříve: 14. sjezd se sešel.
Sjezd byl svolán, aby potvrdil nadvládu sovětů naci Československem, a choval se přesně podle toho.
Vylučováním delegátů a výběrem nových bylo ze sjezdu uděláno mrtvé těleso, jednak neschopné jaké
hokoli samostatného pohybu, jednak k tomu neochotné. Nadvláda sovětů přestala být zakrývána. Leonid
Brežněv byl přísně přítomen, a jeden domácí řečník za druhým se před ním jakoby "před luznou nymfou
pitvořil", jak se praví v Sládkově překladu Shakespearova dramatu.
Invase se nedělá nadarmo. Jedině snad mohlo překvapit, že Brežněv si počínal ještě směleji než se
očekávalo. Mluvil o československém obrodném hnutí z roku 1963 a prohlásil, nebo můžeme spíše říci
rozhodl, že ti, kdo na něm byli účastni, porušili československé zákony. Což je, jako kdyby přišel host,
udělal si pohodlí a položil nohy na stůl. Podle v celém světě až dosud vládnoucích představ soudy ze
mě samy jsou povolány rozhodovat, kdo porušil její zákony. Tuto starobylou představu Brežněv odhodil
na smetiště historie, jak on a jeho druzi rádi se vyjadřují. Není pochyby, že z Brežněvova úsudku vy
plývá nebezpečí pro mnohé, neboť jeho vliv v zemi je větší než víiv kohokoli jiného. Osud mnohých bu
de jaksi zavěšen mezi nebem a zemí, režim bude moci vybrat, koho bude chtít a kdy bude chtít. Ne
boť, není-liž pravda, idea socialismu s lidskou tváří byla trestný čin. Bylo by zajímavé vědět, kde,
když Brežněv mluvil, se skrývala ubohá postava československého ministra spravedlnosti.
Po dva roky režim
ohlašoval, že vrátí zemi
do normálních poměru,
ale teprve na sjezdu se
objevil celý rozsáhlý a
všechno
zachvacující
smysl táto normálnosti.
Normální je, jestliže
generální sekretář poli
tické strany jedné země
se činí soudcem nad
obyvatelstvem druhé ze-'
mě. Nenormální je do
volávat se ústavy.

vzpomínku ani poznám
ku. Československý hi
storický Ustav v Praze
byl nenormální.
Sovět
ské kulturní středisko v
Praze je normální. Je
normální, jestliže někte
ří čeští historikové sedí
ve vězení. Především ji
ným ovšem invase byla
normální. Nadvláda Rus
ka
nad
Českosloven
skem je jádro normál
nosti.
Dokonce snad v urči
tém smyslu sověty se
mohou domnívat, že žá
dají jen své zaručené
právo - pokud jde o po
měr
dvou komunistic
kých stran - jejich stra
ny a československé ko
munistické strany.

ternacionály.
Podmínky
ty .ji zavazovaly k bez
podmínečné
poslušnosti
internacionále,
která
tehdy i vždy později by
la ovládána sověty. So
věty dnes vyžadují tuto
před padesáti lety slíbe
nou poslušnost. Podle ro
ku 1921 přijatých podmí
nek normální vztah če
skoslovenské strany ke
straně sovětské má být
poddanost.
Tak sověty,
jestliže chtějí,
mohou
věřit, že v tomto ohledá
se
v
Československu
dnes jen věci normalisují. To je dědictví, jež ro
ku 1921 Čechům a Slo
vákům
odkázala tříšť
dnes mrtvých, dávno za
pomenutých,
malých,
nevědomých
a rozčile
ných lidí, kteří za vy
datné pomoci
sovětů,
sovětských intrik a so
větských peněz
ovládli
zakládající sjezd česko
slovenské strany.

Někteří lidé, kteří stá
li blízko Dubčekovi, se
domnívají,
že podlehl
intrice. Intrika prý spo
čívala v tom. že hlavní
a informovaní konservatívci ve straně mu za
mlčeli rozsah, v jakém
československá strana je
sovětům zavázána. Zata
jili m že sověty do slo
va a do písKtsje budou
trvat na tom. co před
padesáti M y bylo slíbe
no a že intervencí bu
dou pokládat za své
právo.
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Odjezd kočovníků
Ladislav Dvořák
Včera jsem přemýšlel celý den
pomáhal jsem si při tom věcmi
pokud možno nejtěžšími
jako je třeba snění v leže na zádech
A tím jsem si získal
dnešní opojnou lehkomyslnost
Výsledek mé včerejší námahy
vezou neteční kočovníci
na dvoukolovém vozíku
Přikryli si ho pruhovanými peřinami
Neznám ty lidi
Je jim jedno co vezou
a mně je lhostejné o co mě připravili.
A to je jediný způsob
jak rozeznat skutečnou práci
od předstírání zásluh
Kdo je potká bude myslet
mají svízelnou cestu kočovníci

Gordon Rattray Taylor: Programová sebevražda

Zachraňte zemi!

"Dáte-li bakterie do zkumavky, přidáte výživné
látky a postaráte se o přísun kyslíku, začnou se
mikroorganismy explozivně rozmnožovat, jejich po
čet se asi každých dvacet minut zdvojnásobí, až
konečně utvoří pevnou hmotu, viditelnou pouhým
okem. Potom však rozmnožování ustane, čím víc se
budou bakterie trávit vlastním odpadem. Uvnitř této
masy bude jádro z mrtvých a umírajících bakterií.
Neprostupní sousedé je odřízli od výživných látek a
Administrativa
země:
kyslíku. Počet živých bakterií klesne až na nulu, le
bez ruských agentů je
daže byste odstranili odpadový produkt."
nenormální. Na čem če
skoslovenská
komuni
Tito
s Záznamem tohoto pokusu uvádí anglický biolog
stická strana se roku
složili nace do klína, Taylor knihu Programová sebevražda. Mnoho mluví
pro to. že i lidstvo směřuje k podobné katastrofě.
1968 usnášela, bylo ab
snad někdy Ddbče&a v S trochou lhostejnosti zničíme zemi jako životní'pro
normální.
Českosloven
—
* 11 -f—
e-..*..—i ^ i *1
. stor lidstva i bez atomové bomby, nezměníme-li vel
sko bez sovětské vojen
podporovali
neb®
ma mi rychle a důkladně své smýšlení a chování.
ské posádky žilo ve sta
aspoň v nicfc dssti ne- • Životni prostředí lidstva ohrožuje především netBíále rychlejší přírůstek počtu pozemšťanů. Člověk
vu výjimečném. Dubček
Přes odpor svých rozbránili, a čekali- až IsxF je g»rv» jen jedním z miliónů druhů živočichů na
a , jiní čeští vůdcové byli myslnějších
vůdců, v
jim
konniíftjvHsá
se Tjpmi Ale spotřebuje víc výživných látek než všichni
spoutáni a odvezeni do jejichž čele stál dr. Bo
roztříští o skála. Že to ostatní živočichové. Dnes přibude v jedné minutě
Moskvy. To bylo tak humír Šmeral, roku 1921
mu tak .^ b? r>. byt, © ^•. sto BSL Následky tohoto přelidnění — znečišťování
okolí a stále gigantičtější technické projekty — se
normální, že žádný z tvořící se českosloven
snad svědčí výrok Dob- řM stále rychleji ke kritickému bodu, kdy situace
normalisátorů tomu na ská strana přijala pod
čekův po invasl: “ Nikdy bode v pravém smyslu slova nesnesitelná.
sjezdu
nevěnoval
ani mínky komunistické in
“Dnes máme k dispozici všehovšudy tenký polštá
(Pokračování na *tr. 81
řek využitelné atmosféry, vysoký necelých 12 kilo
metrů, tenkou kůru Země, jejíž pouhá osmina se hodí
k bydlení a konečně omezenou zásobu pitné vody.
Pod zemským povrchem je dobrá zásoba fosilních
paliv a rud, které dobýváme miliónkrát rychleji, než
je může příroda doplnit. Všechny tyto zásoby spojuje
komplexní síť vztahů: Vzduch pomáhá čistit vodu,
voda zásobuje rostliny a ty zase pomáhají obnovo
vat vzduch.”
Už v dřívějších stoletích narušili lidé neodpověd
ně rovnováhu přírody. Většina pouští vznikla zneuží
váním půdy a vody. A jakmile jednou proces pusto
šení začal, pokračuje téměř nezadržitelně dál. Dodnes
polkne písek Sahary 27 tisíc hektarů úrodné půdy
ročně.
Přelidnění planety ohrožuje lidstvo ze tří stran.
Pokusy se zvířaty prokázaly jednoznačně, že příliš
ná hustota živočichů vyvolává psychický tlak, který
vede k překvapivé úmrtnosti a snížení počtu zkušeb
ních objektů. Podobné následky lze pozorovat tam,
kde se lidé nadměrně shromažďují, ve městech. V
městech s více než miliónem obyvatel je rakovina
Prodáváme pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A ŠE S P E C IA L IT A : uzená šunka a
plic dvakrát častější chorobou než na venkově. Po
; ;ř’|||
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
dobně tomu je se zánětem průdušek, se schizofrenií
a s alkoholickými psychózami. Také kriminalita je
D O M Á C Í JATER N ICE , JE L ÍTK A A S M E T A N O V É I V IN N É K L O B Á S Y
ve, městech větší, počet sebevražd a narkomanie.
Německý vědec Leyhausen z těchto faktů vyvozuje:
Elektrika z C\ty: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Pde.), zastávka č. 38
“ Vůbec nepochybuji, že početné neurózy a nemohocčíslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d.), z a sta la L. 38
nost začlenit se pramení zčásti nebo zcela, ať už
Telefon: 86-7178
(Pokračování na straně 6)

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVÍ

KEW (IIVÍIM.MAL BUICHEBS Pty. l id.
KOPECKÝ SMAilOOOIIS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, V ic
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'pokračování se str. 5)
jsem nemyslil, že by to
bylo možné.” Nikdy na
to ¡nepomyslil, když už
mnozí jiní na to ve dne
v noci m yslili. . .
Mistrovství komunistic kých intrik bývá neprů
hledné. Fakt je, že so
věty samy do poslední
chvíle neodhalily Dubčekovi svůj názor a své úmysly, nýbrž předstíra
ly, že dva sobě rovní
vyjednávají. Snad chtě
ly nechat reformismus
poněkud dozrát, aby pak
jej vyřídily od základů,
až
všichni
reformisté
jim budou známi.
Podobná
intrika
se
připisuje
Mao-Ce-tungovi. Jednoho dne, k pře
kvapení mnohých opustil
svou totalitní posici a
vydal heslo: Nechť sto
různých květů kvete . . .
Když různé květy vskut
ku začaly kvést a byly
Mao-Ce-tungovi
známy,
podřezal je.

její oporou je studený
osobní zájem funkcioná
řů. Dostali, co chtěli, a
bylo by proti jejich záj
mům připustit o tom
jakoukoli veřejnou disku
si. Každá diskuse by jim
byla jen na škodu. Před
třemi lety udělali zkuše
nost, kam to vede, jestli
že o jejich posicích se
diskutuje.
Jsou a budou spolehli
vými zastánci censury a
potlačení veřejného mí
nění. Hojně mluví o vlá
dě dělnické třídy, k níž
dávno jako profesionální
funkcionáři přestali pat
řit. Hojně mluví o třídní
spravedlnosti. To nezna
mená, že chtějí být spra
vedliví, nýbrž že chtějí
být soudci těch, kdo by
je kritisovali. A nejěastěji mluví o kádrové politi
ce. Správné z jejich hle
diska. Jen nejpečlivější
výběr členů strany je
učiní bezpečnými v je 
jich posicích.

Na zakládajícím sjez
du československé komu
nistické .. strany dr. Bo
humír Šmeral varoval
před chutí vylučovat lidi
ze strany pro rozdílnost
názorů. Pravil, že ná
sledkem by bylo nebez
pečí obskuratismu.
Nyní neexistuje jen ne
bezpečí
obskuratismu,
nýbrž obskuratismus už
tu je. Universitní fakul
ty a vědecké instituce
byly zdecimovány. Všich
ni přední spisovatelé by
li umlčeni. Spousta - časo
pisů zastavena. Díla fil
mových režisérů, kteří
získali jméno ve světě,
byla dána pod zámek.
Už vytištěné knihy byly
hozeny do stoupy. Stří
davě
režim
zakazuje
hrát Moliera, Čechova,
“ Jindři
j Shakespearova
cha Pátého” , snad i Jo

Rozsáhlé čistky připra
vovaly hladký
průběh
14. sjezdu, ovace Brežněvovi, mlčení o ústavě,
skok od toho, co česko
slovenská
komunistická
strana představovala ro
ků 1968 a co představu
je nyní. U jedinců tako
vý zlom v charakteru se
vyskytuje jen v pathologičkých případech. Zde
není žádná pathologie,
zde je výsledek vnějšího
nátlaku a kalkulace nezlomných
oportunistů,
kteří si vypočítali veli
kost ruského vlivu v
těchto krajích.
Kdysi, ještě i za Gott
walda, strana byla ne
sena idealismem mno
hých.. Nyní nejsilnější

LETADLEM
do Anglie nebo Belgie

sefa Kajetána Tyla.
Je také známo,
že
Brežněv utěšuje Čechy a
Slováky tím, že za pade
sát let jim vyroste nová
inteligence. Žurnalistika
je visitka, kterou režim
každý
den
předkládá
obyvatelstvu.
Nic
tak
neukazuje
na
intelek
tuální inferioritu režimu
jako nejhorší obskuratistická
katastrofa,
jež
přepadla československé
novinářství.
Neopíráme
se tu jen o úsudek vlast
ní, nýbrž nepochybně ta
ké o úsudek pana Husá
ka, který dal najevo svůj
úděs, když aspoň z, televise odstranil nejhorší
zjevy.
Ale pan Husák byl
jednu chvíli silný a dru
hou slabý, nebo pan Bilák byl jednu chvíli sla
bý a druhou silný, a po
odstraněných přišli jiní,
snad ještě horší. Za ji
ných okolností by byli
vyplňovali sloupce čer
veného večerníku. Vlaj
ky nebo nějakého jiného
fašistického
časopisu.
Píší a píší a nikdy se ne
vyskytne
ani známka,
že by se jich kdy byl
dotknul
aspoň
závan
marxistického
myšlení.
Jak se udržují na svých,
místech? Jeden z nich
vyslovil
o
tom svou
domněnku: “ Za námi je
Rudá armáda a nikdo
nás nerozdrtí.”
14. sjezd ¡vykonal, co
si umínil. To bylo totož
né s tím, co mu sověty
nakázaly. Nynější režim
se bude pokoušet získat
pro svůj program obyva
telstvo nebo bude aspoň
předstírat, že se' o to po
kouší.
Program je tento: pod
danství československého
státu ruskému; tak vel
ká přeměna přirozených

národních citů, že by li
dé začali být vděčni za
invasi, kterou zatím z
plného srdce nenávidí;
trvalé potlačení veřejné
ho mínění a občanských
svobod; vykleštění kul
turního a intelektuálního
života, pan Hrbek v mi
nisterstvu školství, pan
Brůžek v ministerstva
kultury,
pan Roháček
jako hlavní mluvčí v roz
hlase ; vědecký sociali
smus bude pěstován pa
nem Roháčkem a politic
kými sekretáři strany;
mimosoudní teroristickj'
systém, který může kaž
dého zničit i bez falešné
ho soudního přelíčení.
Takový program nemá
žádnou naději, že by
obyvatelstvem byl přijat.
Stojí před velkou pře
kážkou, tou, že je v roz
poru s inteligenční kvó
tou národa.
Jen hloupý člověk by
mohl uvěřit, že je to
program
k
prospěchu
Čechů a Slováků. Režim
bude odkázán na to, aby
tím. nebo oním způsobem
terorisoval tak dlouho,
dokud situace bude tako
vá, že to bude moci dě
lat.

SKUPINOVÉ
LETY
do Frankfurtu a Vídně
pro
spolkové příslušníky
za $ 715.Podrobné informace
ochotně sdělí

ALM A
TRAVEL
SERVICE
339 LillU Collins St.ř
MELBOURNE
Vic., 3000
Telefon;
63-4001, 63-4002

za $ 463.-

v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

A LM A
I
|
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(

SERVICE

l 330 Lřttle Collins St.
\

MELBOURŇU;

\

Vic., 3000

\

Telefon:

|

63-4001, 63-4002

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA MELBOURNE
Vás srdečně zve na

TAN EČN Í Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 17. července 1971
v nově zbudovaných moderních místnostech
Hawthorn Football Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn (proti hřišti)
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
K dostáni jsou všechny druhy vína, piva a lihovin za barové ceny
5s. orchestr

Bohátá tombola

Vstupné včetně výborné večeře $ 5.-

Reservování míst a předprodej vstupenek telefonicky:
306-4202 (KřépčíK), 69-3855 (Maciboba), 53-2807 (R. Svoboda)
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Zachraňte zemi!
(Pokračování se strany 5)
přímo nebo nepřímo, z toho, že lidé žijí příliš blízko
vedle sebe.” Taylor z mnoha podobných pozorování
dochází k názoru, že “ rozpad sociálních svazků by
mohl vést k zhroucení celé společnosti ještě dřív,
než by nastal podle fysiologických podmínek.”
Stále větší počet lidí vyžaduje více surovin a ener
gie. Technické projekty jsou stále odvážnější. Vy
nořily se plány na ohromné umělé jezero na Amazonce, aniž se bere ohled na to, že veliké přehrady
porušují prokazatelně rovnováhu ve vrchní kůře Ze
mě,1a mohly by vyvolat zemětřesení. Sověty plánují
převést ohromné řeky Ob a Irtyč, které se vlévají
do Arktického moře, do Kaspického moře. Chtějí
také do tří let roztavit led v Arktidě na osm stup
ňů, aby tak oteplili podnebí na severní polokouli.
Ale zkušenosti s Asuánskou přehradou ukázaly, že
se příroda brání. Bahno Nilu bylo potravou sardinek
a když nyní přestalo do východního Středomoří téci,
vytahují rybáři prázdné sítě. Kdysi tak úrodné údolí
Dolního Nilu potřebuje nyní stále víc umělého hno
jivá. Líně tekoucí vodou zavodňovacíčh kanálů se šíří
nebezpečná a těžko vyléčitelná choroba’ bilharziosa,
kterou se podle posledních zpráv nakazilo už 70%
obyvatel dolního Egypta, takže jen rozšíření této in
fekční nemoci, vyvolávající únavu a lhostejnost, pře
vyšuje výhody této obrovité stavby.
Nejjistější cestou, jak zničit lidstvo, je však glo
bální znečišťování prostředí, v němž žije. Jen ve.
Spojených státech se za rok odhodí 7 miliónů aut a
48 miliard krabíc od konserv. Stále víč motorových
vozidel, stále větší letadla spalují stále víc kyslíku
a vyrábějí stále víc jedovatých, plynů. Stále víc ole
je a benzinu se šíří po mořích světa, stále víc odpa
dů klesá do oceánu a ohrožuje malé, v moři volně
plovoucí rostlinky, které zásobují zemi dobrými 70
procenty, kyslíku. Také radioaktivita vzrůstá.
Naštěstí se Taylor nespokojuje s tímto ponurým
obrazem dneška. Má konkrétní návrhy, jak změnit,
myšlení a chování lidí. Především se musí pozemšťa
né méně rozmnožovat, aby se tak poznenáhlu snížil
jejich počet. Vlády musí vydat zákony k ochraně
vzduchu a vody a přísně na jejich zachovávání: dohlL
žet. Průmysl i jedinci tu musí být ochotni k obětem.
“ Mohli bychom se zříci například tetraethylu olova,
kdybychom se spokojili s menší výkonností bezinových motorů.” Nejslibnější je soukromá iniciativa a
tlak veřejného mínění, že ve Spojených státech od
mítl kongres podporu projektu supersonických do
pravních; letadel — přes sovětskou a britsko-francouzskou konkurenci — je možná první veliký úspěch to
hoto úsilí. Že si tento celý problém výžádá zásadní
změnu i v myšlení politiků na celém světě, je na
bíledni. Jenom universální spolupráce může zachrá
nit a uchovat civilizaci.
JS

Čeho je moc, toho je příliš
Postavit na Barrandově v Praze rozlehlou vojen
skou pevnost s hradbami, střílnami, cimbuřím, vě
zeňskými kobkami, nádvořím, s přilehlou arabskou
čtvrtí včetně tržiště, minaretu, bordelu a putyky —
to není maličkost ani pro šikovného českého filmaře.
Ono se lehko řekne, že to spraví vagón latí, trámů
a překližky, metrák hřebíků, pár kilometrů pytlovi
ny a několik kbelíků barev! Jenže: z trámů a latí
se staví přednostně lešení a řečnické pódium na
Václaváku, na překližku je čekací doba 18 měsíců,
celou produkci pytloviny zabraly módní závody nár.
pod. Středokluky pro export na Kubu a tak co je
vám nakonec platný ten pytlík hřebíků, který ten
šikovný filmař sehnal výměnou za volňásky na pre
miéru.
Ale dejme tomu, že filmař z Barrandova je trpěli
vý, má. patřičné styky i bohatý rozpočet: Na dřevo
si počká, až je po prvním máji a řečnických tribu
nách, na pytlovinu až módní experti ze Středokluk
vkusně doodí Kubu, skrze, překližku se zaintervenuje
u soudruha ministra zemědělství, když to nepomůže
u soudruhů ministrů lehkého i těžkého průmyslu, v
nejhórším pak ministr přes kulturu zajde osobně za
předsedou vlády (se kterým seděl v padesátých le
tech na Pankráci), anebo za soudruhem presidentem
(pod kterým bojoval u Dukly). No, a překližka na
jednou je! Zbytek hřebíků spraví pár flašek vizoura
a barvy budou taky. Na Barrandov se pozve generální
ředitel n. p. Farbochema a přidělí se mu gauč i se
slečnou.
S herci problém není, záleží to jenom na rozpočtu.
Zasloužilý umělec dvacet tisíc, národní umělec nejde
pod padesát a soudruh nositel řádu práce má zájem
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Z filmového festivalu v Melbourne
Juro Jakubisko: Dezertéři a poutníci. — Věra Chytilová: Ovoce stromů rajských jíme
Motto: “ Nejsou pochyby o tom, ze Jakubisko se pro voké pitky se sovětskými
SLABÁ REPRESENTACE
jevuje jako skutečně originální filmový umělec. Po partyzány obého pohlaví,
tíž je pouze v tom, že originálnost a enthusiasmus přičemž to něžnější pro
ČESKOSLOVENSKÉ FILMOVĚ TVORBY
postupně převyšují umělecký smysl.”
D. Wilson, Monthly Film Bulletin hlašuje hrubým hlasem:
Není tomu tak dávno, kdy československé filmy
“ jsem jen člověk” a od
byly ozdobou melbournských filmových festivalů
Filmoví kritikové zřejmě dovedou rozpoznat lépe co je a co není umění, i
chází vykonat svou lid
a odnesly si nejeden vavřín. Limonádovým Joem
když prostý divák, narozený a vyrostlý v Československu, by po produkcí nejskou potřebu s místními
končil slavnostně jeden z minulých festivalů a
raději vstrčil hlavu do písku studem. Ačkoliv při melbournském filmovém festi
usedlíky.
Láskám jedné plavovlásky a Obchodu na korse
valu je zvykem po každém předvedeném soutěžním filmu zatleskat, po JakuA zase se střílí do lidí
aplaudovali nejen kritici australští, nýbrž kritika
biskově trilogii bylo v hledišti ticho. Příval krve, sadismu a zvrácenosii, který
celého západního světa. Co se stalo po šedesánás v barevném provedení během nekonečných stotří minut předvádění zapla i do husího hejna a bílá
záplava peří milosrdně
témosmém roce s celou tou mladou a nadějnou
vil, musel otřást i tím nejotrlejším tleskačem.
vlnou československého filmu? Je pravda, že někte
Nevím, zda to byl i záměr spoluautorů scénáře, jejichž jména — Ladislav přikrývá nahotu zavraždě
ří (Forman, Passer) odešli na západ, ale co se
Ťažký a Karol Sidon — obvykle dávala spolehlivou záruku dobré myšlenkové ného děcka. Snímek rudostalo s těmi ostatními? Nechtějí, nesmějí, bojí se.
úrovně. I Jakubiskův film, natočený už v době "konsolidace" v roce 1969 při armějcova zápěstí, na
náší mnohé dobré scény, divák se k nim však musí těžce prokousávat a dobý němž jsou hustě-vedle seztratili chuť či inspiraci?
vat je jako drahokamy z hromady lidského masa, až příliš naturalisticky be navěšeny ukradené ho
Letos čs. Státní film obeslal melbournský fil
dinky, tradiční f otočka
zobrazeného.
mový
festival třemi hranými filmy takové úrov
osvoboditelů s harmonika
První část Jakubiskovy úst i z jiných částí obětí. cí kamery. Ocitáme se na
ně,
že
ani jeden z nich nebyl zařazen do večer
mi, pomník padlých so
filmové trilogie se odehrá Zato bolševik Martin pro sklonku druhé světové vál
ního promítání. Jakubiskův film Dezertér a pout
větských osvoboditelů s
vá - což ovšem filmoví kri lije ještě mnoho krve, bo ky, kdy partyzáni Rudé
níci a Zemanova Verneovka Na kometě byly na
květy. Postava vytáhlého
přišli pomoci
tikové, neznalí českoslo daje své bližní s oblibou armády
programu v sobotu odpoledne a Chytilové Ovoce
mužského - Smrti -, která
venských dějin, nemohou do zad zahnutou šavlí, osvobozovat Slováky a
stromů rajských jíme dokonce na dopoledním mav různých převlecích pro
tušit - na Slovensku v ob vláčeje je za sebou na ře Čechy od citů lidskosti,
tiné, a to přesto, že pořadatelé festivalu se nikdy
chází dějem celé trilogie,
dobí komunistické Sloven těze s rukama svázanýma sousedského porozumění,
netajili sympatiemi k filmům z té východnější čá
se odporně usmívá . . .
ské republiky rad. Váleč a hulákaje na vesnické smyslu pro spravedlnost a
sti světa. Letos však ani sebevětší přimhouření
Tato část filmu hovoří
ní uprchlíci - mladičký ci tetky a strýce, jimž to ne podobného balastu. Příběh
oka nemohlo pomoci. Filmy byly tak slabé, že
kán Kálmán a revolueio- smyslné vraždění nakonec se odehrává v malé slo k slovenskému a českému
až na jednu či dvě rozpačité zmínky melbournští
nář-agitátor Martin - učí přišlo k pláči: “ Vy nejste venské vesničce, obsazené divákovi známou řečí, pro
kritici je vůbec nevzali na vědomí.
partyzány. Do vesnice při diváka australského je
Slováky, jak má vypadat žádní revolucionáři!”
Kamera
nás
neušetří
jíždí na kole vyzáblý muž, však, domnívám se, jen
panství proletariátu.
výbuchu na zemi. V podá čího kouzla. Nakonec po
shánějící vajíčka. Jeho těžko pochopitelná.
žádné
podrobnosti
agónie
Kálmán je příliš mladý
V závěru Jakubiskova ní mladičké Jany Stehno- šlapou i důstojnost samot
a příliš naivní, než aby týraných a vražděných, i jediným proviněním je, že
mohl autory filmu nadlou když slovní i hudební do vlastní pěkný kožený ka filmu smrt podléhá zou vé se zde setkáváme s ného. Boha, jehož nechají
ho upoutat. Umírá proto provod orchestru Štěpána bát, který se zalíbí všem, falství. Stejně tak divák, Evou, jedinou milou a lid chlípně prohlížet Evinu
brzy, když svým milost Koníčka je velmi lyrický nejvíc veliteli ruských jenž je nucen sledovat sky přirozenou postavou posmrtnou nahotu. Smrt
potácejícímu neestetické postavy zcela celého filmu. Ale i tu ne pláče, udolána: “ Pane,
ným románkem dal nej a účelem filmu nebylo prý partyzánů,
prve příležitost k ukázce vzbudit odpor proti komu se po dvoře s lahví vodky. vysvlečených starých žen, chají tvůrci filmu sejít od přikázal jsi mi ničit lidi,
cikánské muziky, sloven nismu, ale proti válce ja I je muž prohlášen za ne tlačících nesmyslně ne pornou smrtí, když ji netušila jsem však, že mi
přítele a uvržen do skle mocniční vozíky odnikud předtím několikráte vy přitom budou tolik pomá
ských krojů, polosvleče- ko ’ takové.
Druhý
díl
filmu
unikl
pení, kde si sám musí vy nikam. Ocitáme se v ja svléknou, položí do poste hat. Dost, Bože, dost!”
ných tmavých děvčat s
Což si přeje i divák. .
blýskavými zuby a několi cenzorům zřejmě jen pro kopat hrob, nežli) jej udat kémsi podzemním sanato le se Smrtí, dloubající se
ka scén, v nichž krev šplí- to, že děj je v něm za ní osvoboditelé zavraždí. riu, kde se jedině ještě u- v nose, proženou po zpust
-mčchá na barevné plátno z maskován vynikající pra Potom se konají další di držel život po atomovém lé zemi a zbaví všeho dív (Pokračováiní na str. 8)
jen o koprodukce: polovic honoráře v korunách a
polovic v Tuzexových bonech. Dvacet statistů se
navlékne d o . čehosi, co má vypadat jako uniforma
francouzské cizinecké legie, z dalších dvaceti se sve
řepými obličeji se vyrobí úskoční Arabové, čtyři ínacaté slečny se částečně odstrojí, ověsí jabloneckými
korálky a začnou se vlnit v bocích — a pánové,
jede se!
,
Vlastně ještě ne, filmové prostory se musí napřed
vyzdobit vším možným, co Orient dal a je k mání
po Barrandově a přilehlých končinách. Měděné ná
dobí, vodní-dýmky, turecké šavle, půlměsíce, tepané
kanóny. No, a teď se doopravdy jede! Kamery najíž
dějí, čtyři odalisky se začínají vlnit v bocích, Fran
tišek Filipovský v generálské uniformě se pokouší
vypadat generálsky, četař Effa přitrouble (jde mu
to znamenitě) a zpozadí do toho jemně kvílí origi
nální orientální hudba pana Luboše Fischera z Měchenic u Prahy. “ Zastavte to! Stop!” , křičí soudruh
vrchní producent. “ Co poušť? A kde je moře?”
Sakra, tohle se přehlédlo. Obyčejná, vyprahlá Sa
hara s jedné strany a obyčejné Středozemní nebo i
jiné moře se strany druhé. A na něm loď. A teď
soudruzi filmaři ukažte, co umíte! Že by nebylo
špatné zajet si nafilmovat to moře na pár měsíců do
Itálie? Nebo aspoň do Jugoslávie? A že by se tam i
nějaká ta poušť schrastila? Kdepak soudruzi, devizy
veškeré žádné. Dneska se vaří z vody. I filmaři. S
rozpočtem 19 miliónů, dolarů to se to filmuje i tomu
dekadentnímu Hollywoodu! Jen ukažte cizině českou
vynalézavost a šikovnost!
A takhle nějak se zrodil a povstal režisér Karel
Zeman, muž velice vynalézavý a velice šikovný, kte
rý vyzrál nejen na problémy poušti, oceánů, ale i
latí, překližek a pytloviny.

Škuner na vlnách oceánu? Ale maličkost, vážení
diváci. Pan Zeman zakoupil vlasový štětec, paletu s
vodovými barvami, tužku, ořezávátko a náčrtník —
a jede se. Záběr kamerou na staré mlýnské kolo a
než řekneš “ Mlynář a jeho dítě” , k točícímu kolu se
přimaluje parník a zámořský lopatkový škuner je
tady. Hrozivé, nedohledné moře? Záběr na topícího
se hrdinu ve Vltavě metr od břehu — trochu retuše,
tužka, štětec a máte moře. Široko, daleko.
Geniální — hle nová vlna českého filmu, jásá ci
zina a připíná medaile na hrudník pana Zemana.
Šikovné a úsporné — raduje se soudruh producent
na Barrandově.
Barevný film? No samozřejmě! Jenže Technicolor,
Eastmancolor, tím filmuje dnes každý. Ale nafilmo
vat to takhle černo-bíle a pak to vykolorovat! Do
hnědá, do modra a vůbec jak inspirace -povelí. To
je nápad, co?
Geniální — jásá opět cizina. Jak ' umělecké. A
uděluje ceny. Hruď režiséra Zemana už sotva pojme
medaile. Jak šikovné a levné — radují se soudruzi
v Praze a povyšují Zemana do stavu národně-uměleckého.
Co filmovat? Nač si troufnout? Možnosti nedozír
né. Papíru i na Barrandově je dost, budějovické tužkárny jedou naplno a vlasový štětec je exportní kva
lity. Klášter Dalaj Lámy vysoko v Himalájích? Ma
ličkost. Barrandov jen dodá Hrušínského mladšího
pro hlavní roli. Stádo dynosaurů? Za půl hodinky —
jako živí. Ani Hrušínského netřeba. Utopie, to je
ono! Autor? Julius Verne. Na pokračování, k ne
vyčerpání.
Geniální, zajásala cizina po první Verneovce se
sépiovým nádechem a hruď už nestačila. Geniálně
úsporné, žádné autorské honoráře, žádná autorská

práva, zaradoval se soudruh vrchní producent. To
bude seriálek. A povýšili pana Zemana na vrchního
národního umělce.
A radoval se i pan režisér Karel Zeman. Že ne
třeba kácet české lesy za účelem latí a překližek, že
kubánské paní a dívky budou vkusně oděny, že ne
zavládne nedostatek hřebíků do rakví a že ta jistá
slečna z Barrandova se nebude muset vzdát v
zájmu barev tomu generálnímu řediteli Farbochemy.
A radoval se i český lid, protože nám cizina pana
režiséra Zemana velmi záviděla. “ Máme taky svýho
českýho Dysneje” , radoval se lid a navzájem si
gratuloval. “ Zlatej Julius Verney žádná politika, aspoň
nenarazím” , myslel si v duchu pan Zeman.
—

★

—

★

—

Vskutku nenarazil — aspoň ne ve své poslední Ver
neovce “ Na kometě” , kterou československý film
obeslal melbournský filmový festival. Nenarazil, ale
ani neprorazil, a bohužel ani nepovyrazil, za těch
78 minut, na které byl poslední Zemanův film z roku
1970 až k prásknutí natažen. Dialog filmu: tu bodře
— šmidrovský, onde zase naivně — infantilní a anglic
ké titulky — zaplať bůh — suše stroné.
Dva, tři nové kreslené nápady za celý film, jinak
jenom stereotypní, opakování a přemílání mnohokrá
te už použitých technických triků z dřívějších filmů
Zemanových.. Před lety, když to bylo nové a čerstvé,
diváci i leckterý kritik mohli zajásat a filmová po
rota cenu udělit. Ale opakovat týž nápad znovu a
znovu,, po léta, do omrzení?
Heleďte, pane Zemane, co kdybyste zase zkusil
něco jiného, však Vás třeba zase něco napadne. Co
takhle kreslenou grotesku? Námět? Držte se utopie!
Třeba něco z díla velkého A. Zápotockého.
M. Z.
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Maleček vypravuje
Karel Janovský
V newyorském nakladatelství Švehly vyšla záslu
hou místopředsedy Svazu čs. sportovců v zahraničí
M. Neumanna z Washingtonu kniha "Maleček vypra
vuje", kterou podle vyprávění Pepy Malečka, kdysi
naší hvězdy ledního hokeje, napsal redaktor Milo
R. Tůma. Měl jsem tu čest dostat jeden z prvních
výtisků této zajímavé knihy, ze které vám přináším
několik úryvků.
Jak nás galoše připravila o titul mistra Evropy
Bylo to v r. 1931, kdy se mistrovství světa a Evro
py hrálo v polské Krynici. Maleček o tom vypráví:
Nerad vzpomínám na zápas s Polskem. V prvním
utkání jsme porazili Poláky 2 : 1, přesto se Polsko
dostalo do finálové skupiny, a tak jsme měli to
štěstí s ním se utkat před bouřlivým obecenstvem
ještě jednou. V poslední třetině dochází k epizodě,
která vešla do historie našeho ledního hokeje. Obrán
ce Dorazil útočí, přihrává mně. Udělal jsem kličku
a vyrazil jsem vpřed. Hrozný povyk diváků, nesly
ším nikoho a snažím se dostat co nejdříve k polské
brance. Náhle však letí něco černého vzduchem a
plácne to do mé hole právě v okamžiku, kdy jsem
nasadil k ráně, ztratil jsem puk. Je to — galoše.
Nová bouře v hledišti, rozhodčí přerušuje hru, ga
loše je nesena jako corpus delicti z kluziště a roz
hodčí s pozdviženou rukou varuje hlediště, dokonce
i místní rozhlas napomíná diváky. Je to sice směšné,
ale byl jsem ve vyložené pozici. Zvonec na stadiónu
oznamuje konec zápasu 0 : 0 . Tímto nerozhodným
výsledkem se stalo Rakousko mistrem Evropy.
O potížích před stavbou Zimního stadiónu
Původně měl pražský Zimní stadión stát na Sta-,
rém výstavišti ve Stromovce, pak však správa vele
trhů doporučila, aby se výbor obrátil jinam. Ten sl
vybral západní stranu ostrova štvanice. Jednání by,
bývalo zase ztroskotalo na tvrdošíjném odporu pa
mátkového úřadu, protože tam stály staleté stromy.
Ale funkcionáři LTC Praha vyzráli i nad památko
vým úřadem. O tom Maleček:
Lišák Peťas Cífka z LTC Praha nikomu nic neřekl
a rozhodl se zachránit stavbu Zimního stadiónu. Se
hnal si pro tento účel odborníka a za jedné tmavé
noci se oba sešli uprostřed Čechova mostu a šli k
těm třem stromům. Peťasův pomocník důkladně u
země navrtal stromy a do děr vložil preparát, za
který ručil, že do tří měsíců stromy připraví o život.
A skutečně. Úplně uschlé stromy pak muselo město
odstranit a na podzim téhož roku se začalo se stav
bou prvního Zimního stadiónu v Praze.
Buckna jede do Prahy
Praha tedy měla prvé umělé kluziště a tak hle
dala pro svůj nejslavnější klub i kanadského trené
ra. V létě 1935 dal předseda LTC Praha Jaromír
Citta do kanadského rozhlasu CBS v Montrealu zprá
vu, že klub hledá kvalitního hráče a trenéra, který
by ovládal český nebo slovenský jazyk. Přihlásil se
nezapomenutelný Matěj Buckna, který, když byla
jednání skončena, po čtrnáctidenní plavbě nákladní
lodí a jízdě vlakem dorazil do Berlína. Co o tom ale
dále vypráví v knize Miro R. Tůmy Pepa Maleček?
Na berlínském nádraží se Buckny ujal úředník ka
nadské lodní společnosti a zeptal se ho, kam jede.
“'Do Prahy” , řekl mu Buckna, “ ale zapomněl jsem
jméno hokejového klubu.” Kanadský úředník se na
Bucknu podíval a řekl mu: “ Až přijedete ráno do
Prahy, vemte si taxíka a řekněte řidičovi, aby vás
zavezl k hokejistovi Malečkovi, do jeho sportovního
obchodu.” A když jsem — pokračuje Maleček — při
šel jednoho listopadového dne do svého obchodu, při
vítal mne muž prostřední velikosti, zdatné a rame
naté postavy. “ Haj Joe, tak jsem tady.” A při sní
dani v kavárně štěrba jsem se od Matěje Buckny
dověděl vše. V kanceláři Zimního stadiónu pro ji
stotu Matěj podepsal přihlášku do LTC Praha, aby
nebyl získán jiným klubem.
TGM u rozhlasového přijímače
.Jan. Masaryk byl za svého působení v Londýně
pilným divákem a dobrým hostitelem čs. hokejistu,
kteří do britské metropole zavítali. Pepa Maleček
na to vzpomíná ve své knize slovy:
Když jsme byli v Londýně na mistrovství světa,
přesvědčil jsem se o tom, jak je Jan Masaryk po
hostinný, veselý a jednoduchý člověk. Jednou nám
při večeři vyhuboval: “ Sakramentský kluci, pobláz
nili jste s tím hokejem i starého pána. Je po pěkné

Z filmového festivalu

28. 6. 1971
ČTYŘI Z O SM N Á C TI
knih edičního plánu 1971-72 zajišťují členství v
KLUBU ČTENÁŘŮ nakladatelství CCC BOOKS; čle
nové klubu mají slevu při nákupu kvalitních knih a
nárok na každoroční prémii.
V Y B E R T E SI
aspoň čtyři tituly z letos nabízených titulů:
Aškenazy: Dětské etudy; Čapek: Povídky z jedné
kapsy; Čapek: Povídky z druhé kapsy; Sterlingová:
Případ Masaryk; škutina: Presidentův vězeň; Třebízský: Povídky karlštejnského havrana; Erben: Kyti
ce; Fiker: Ochránce nebohých; Friedrich: Cvokárna;
Golombek-Valenta: Eskymo Welzl; Jirásek: V cizích
službách; Kučera: Pražský srpen; Šrámek: Stříbrný
vítr; štorch: Lovci mamutů; Schneider: Salónek do
časně uzavřen; Poláček: Bylo nás pět; Těsnohlídek:
Liška Bystrouška; Zoščenko: Svérázná společnost. —
Členská prémie zdarma; Diviš: Teorie spolehlivosti.
Knihy CCC BOOKS vycházejí v jednotném formá
tu 15 x 21 cm, většina z nich je vázaná v plátně, ce
ny se pohybují v rozmezí od 9,- DM (2,70 US $) do
19,- DM (5,50 US $).
Staňte se členy Klubu čtenářů exilového naklada
telství české a slovenské literatury! Přihlášky posí
lejte na adresu:
CCC BOOKS, GmbH, 8, Muenchen 86,
Postfach 860207, W. Germany

Bohem v křoví. Moderní
Eva, hrdinka filmu, dojde
se svým mužem k témuž
závěru: je lépe nechtít vě
dět pravdu. Než však film
k tomuto závěru dojde,
vleče se jako metry záclonoviny, kterou Eva z
neznámých důvodů táhne
za sebou lesem. Vedle to
ho dělá mnoho jiných po
divných věcí - předpoklá
dám, že symbolických většinou bohudík v krásné
krajině a v lese, kde se
už nic zkazit nedalo. Jen
proto, pro řeč, kterou má
me málokdy příležitost
slyšet hezky mluvenou a
pro několik vtipných zá
KDE BY ČESKOSLOVENSKO MOHLO BYŤ . . .
běrů nemusí divák litovat,
(Pokračování se str. 3) ranými populačnými příže v kině prosedí jedenaodzrkadluje na pozadí sú- rastkami.
půl hodiny.
-rwčasných plánov o pozdvihDnes nám zostáva len
nutie životného standardu otázka, kde by vyspělé a
chřipce a má chodit brzy do postele. Když se však
hraje hokej, tak ho najdou i při vašem druhém zá primitivných, hospodářsky vojnou málo poškodené
pase ještě po půlnoci u rádia, jak poslouchá Laufra. nevyvinutých krajin, kto- Československo mohlo po
Mám strach, aby se nám otec nepustil ještě do ho ré sotva že vedia zvýšit’ hospodárskej stránke b y t,
keje.”
svoju produkciu do takej keby bolo mohlo MarshalProč jsme nechali vyhrát Kanadu?
miery, aby sa to aspoň lov plán vtedy přijat’ . . .
Jednou v historii vzájemných styků s Kanadou vyrovnalo s ich neprimeP. Račkovsky
jsme nechali reprezentanty kolébky ledního hokeje
úmyslně vyhrát. Bylo to na posledním předválečném
mistrovství světa v sezóně 1938-39 ve Švýcarsku.
S Y D N E Y
Proč?;Maleček o tom vypravuje:
Po remize s Německem bylo rozhodující, jak vy
soko prohrajeme my a Němci s Kanad’any. Matěj
ZLATNÍK *
Buckna před zápasem s Kanadou navštívil své bý
HODINAŘ *
valé spoluhráče v šatně a vesele řekl trenéru muž
ELEKTRIKÁŘ
stva: “ Hrajte exhibičně a né jako diví na branky,
STEVEN VARDY
potřebujeme postup do finále.” Ale trenér Kanaďa
znalý instalačních pra
590 George St.
nů odpověděl: “ Micke, my nehrajeme na světovém
cí, oprav elektrospotře
šampionátu exhibičně, ale v každém utkání na bran
Sydney
bičů a průmysl, zaříze
ky {” A tak to Matějovi nevyšlo, jako taktika před
(proti Trocaderu)
ní i údržby hledá za
zápasem, ale ani Kanaďany slibovaný příděl branek.
Velký sklad zlatých aj.
Ihned totiž první vteřiny přinesly senzaci: Jarda Drob
městnání, v Sydney. Zn.
šperků, hodinek atd.
ný prováděl zahajovací buly. Touš vybojoval, trochu
“ Špatná znalost anglič
Opravy se zárukou.
pojel a něco za polovinou hřiště vyslal střelu na ka
tiny” do HD.
nadskou branku. K údivu diváků touš skončil v
Mluvíme česky
brance. Kanadský brankář se nestaral o začátek
a slovenský.
zápasu a když soudce vhazoval buly, tak hovořil s
Telefon: 61-8579
nějakým krajanem. Touš vyndal z branky a s úsmě
vem poslal zpět do středu hřiště rozhodčímu a byl
přesvědčen o tom, že jeho spoluhráči nám nastřílejí
tucet branek. Ale zápas měl nečekaný průběh. Bran
Přijmeme zkušené
kou Jardy Drobného jsme vedli až několik minut
ŠVADLENY
před koncem utkání. Poiykači kouře z Trailu — Trail
Smoke Eaters — hráli v šíleném tempu na vítězství.
znalé šití dámských šatů střední jakosti.
Při přesilové hře některý z Kanaďanů vystřelil,
, * Stálé místo * Vysoké mzdy nebo plat od kusu
Boža Modrý šel pro touš správně do pravého rohu,
* Spousta přesčasů k dispozici * Výtečné
ale touš se odrazil od hole Jardy Císaře a bylo vy
pracovní podmínky.
rovnáno — 1 : 1. Za této situace jsem navrhl Matě
jovi Bucknovi, že v poslední minutě před koncem
FINE FRENCH FASHIONS
zápasu si necháme vstřelit branku, aby se zápas
místnost č. 12, 2. poschodí
neprodlužoval, jelikož by nám mohli Kanaďané v
prodloužení dát šest sedm gólů. A porážka 1 : 2 je
617 Elizabeth St., Redfern (Sydney)
pro nás_ výborná, postupovali bychom do finále my
(mezi Cleveland a Redfern strs.)
a ne Německo. Tento manévr jsme provedli bezvad
ftóefon (Sydney) 69-3908
ně a žádný ze 14.000 diváků neviděl, že jsme si ne
chali branku vstřelit. Kanaďané zaútočili, my jsme
maskované bránili, až pravé křídlo jelo samo na
Božu Modrého. Ten to také dobře sehrál. Když ka
nadské křídlo nasadilo ke střele, vrhl se do pravého
VEDLEJŠÍ
rohu na led a Kanaďané poslali touš do sítě. Nad
ZAMĚSTNÁNÍ
touto brankou Kanaďané nejásali, protože jedině oni
prohlédli naši taktiku a do šatny nešli po zápase
* Máte dobré a výnosné zaměstnání?
nikterak vesele. Bylo to darované vítězství od pod
* Není stále ještě uznávána Vaše kvalifikace?
ceňovaného evropského soupeře.
■ * Zapojte se s námi do částečného zaměstnání
To bylo několik úryvků z nové knihy "Maleček ■ jako mnoho jiných, kteří přitom vydělávají 50 —
vypravuje", kterou je možno si objednat na adrese:
M. Neumann, 2071 Park Road, N. W., Washington, ’ 100 $ i více týdně. O bližší informace pište na
DC 20010, USA. Cena $ 4.-, s poštovným $ 5.-. číslo ! adresu: G. MENC1K, 1/4 Macintosh St., Mascot,
vaná kniha s vlastnoručním podpisem J. Malečka
NSW., 2020. Telefon (Sydney) 42-3369

(Pokračování se str. 7}
Film Věry Chytilové
“ Ovoce stromů rajských
jíme” se liší od Jakobiskova filmu hlavně tím, že
není tak krutý a sadistic
ký - je to civilizovaný
film. Bohužel trpí nemocí
všech moderních “ umělec
kých” filmů: aby byl úmělecký, musí být přehna
ný, nejasný, jeden obraz
prolíná pozadím druhého,
nebo je zcela zbytečně vy
stříháván, aby pohyby
herců působily trhaně a
groteskně.
Tématem filmu je po
dobenství: Adam s Evou
jsou v ráji šťastní, pokud
neochutnají jablko pozná
ní. Pak najednou vidí, že
jsou nazí a skryjí se před

$

10.-.

H L A S
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PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ:

Františka Kovaříka — dříve Adelaide — zpráva od
rodiny, Miroslava Tomana — býv. technika z Poruby
(hledá spolupracovník R. Pudzich), Ladislava Machurku z Plzně (který odletěl 5. 1. 1970 z Vídně do
Austr.) a Dušana — původně z Bratislavy, Gudernova ul. (upozorněte ho lask., že má nutný dopis v
dakci) a Davida ďNigrini-ho, který odjel v r. 1949 do
Švédská, později do Nicaragui a posl. adresa byla
Washington, D. C.
LETOVISKO
“ ŠUMAVA”
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 25. července 1971
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý te svým orchestrem
Jídlo
— pi t í
(K disposici budeu pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

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

ODRA TRAVEL SERVICE
37 — 29 Elizabeth Sf., Melboume, 1000
Telefon 62-2908
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu loch nebo letadlem —
'
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Skupinové lety (chartered) $ 715.20
Hromadné lety (groups) $ 728.20
Zasílání dárkových balíčků — ceník zašleme na
požádání obratem.

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

M . CHRPA

537 Hampton St.
Hampton, Vlc.
Telefon: 98-5756

Optical Service
LOŽNÍ POTŘEBY
KONTINENTÁLNÍHO STYLU
Zhotovujeme kontinentální
* p.eřiny a polštáře
* prachové přikrývky
* matrace
* prošívané přikrývky
podle Vámi daných rozměrů
na

počkání

Bílé peří a prach prodáváme v každém množství.
— Rovněž spací pytle. — Povlaky jsou u nás k
dostání ve všech barvách. — Peřiny a přikrývky
se starým peřím čistíme.
PURAX FEATHER MILLS PTY. LTD.
106 Henty St. RESERVOIR, Víc. 3073
(off Newlands Rd., Coburg)
Telefon: 46-2861,

46-2862
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D O M O V A

Nádherná dovolená v subtropické krajině v Coffa
Harbour, přímo u moře, 357 mil sev. od Sydney.
Přepychové ubytování za mírné ceny poskytne

SPORT V AUSTRÁLII

S. K. SLAVIA MELBOURNE
Jak poslední divisní zápas prvního kola s mužstvem
Frankston S. C. tak i první zápas druhého kola proti
J. & M. Turecek
týmu Dándenong vyhrála Slavia 2 : 0 . V obou zá
pasech měla v poli jasnou převahu a při větší stře
P. O. Box 406, Coffs Harbour, NSW. 2450
lecké pohotovosti mohla vyhrát ještě přesvědčivěji.
Slavia je na třetím místě tabulky za Elwoodem a
Telefon: Coffs Harbour 1668
Altona City (s nímž má týž počet bodů ale horší
brankový poměr).
Dne 3. července hraje Slavia proti Keiloru na hřišti
v Montgomeryho parku, Albion St„ Essendon a 10.
července proti Altona City na Kina Reserve, Millers
Rd., Altona. Na shledanou na hřišti!
— Dne 24. července se bude konat autobusový zájezd
— Čs. dirigent Karel An- řecký, který působí na od do města Yalloum. Doufáme, že se zájezdu zúčastní
čerl si za necelé tři roky dělení angio-americké li
vedle hráčů i mnoho příznivců klubu. Podrobnosti v
svého působeni v Kanadě teratury University of To příštím HD.
J. K.
vybudoval respekt i u nej- ronto, napsal osobní histo
obávanéjšich kanadských rii českého filmu All The
ČS. SDRUŽENÍ VE VIKTORII
hudebních kritiků. Dokla Young Men and Women,
Na
valné
hromadě Československého sdružení ve
dem úspěchu je i to, že která vychází v naklada
počet abonentů, navštěvu telství Peter Martin Ass. Viktorii byl zvolen na další období tento výbor: před
jících pravidelné koncerty — Black Box Theatre je seda Václav Vodička, místopř. Ján Viola, I. jedna
tel Zd. Plůdek, H. jednatel J. Konečný, pokladník
íorontské
filharmonie
jméno divadelního soubo
stoupl od roku 1969 o čtyři rů, založeného v Torontě K. čácha, referenti: sociální I. čapková, kulturní
tisíce. (Dříve jich bylo po Srpnu. Soubor je pro Z. Horný, tiskový J. Urbanová, zábavní J. Janeček,
osm, dnes dvanáct tisic.) fesionální. Celý školní rok sportovní L. Bubeník, členové výboru: Dvořák, Kraina, Kůzlová, Kvašňa, Vaňková, Vondra, Vondruška
— Filmový režisér čs. No 1970-71 vystupoval denně
a Vošický, revizoři Blažek a Mikulčák.
vé viny, Miloš Forman v Young People’s Theat
natočil v USA film o mla re, v rámci výchovného 1— Valná hromada jednala též o návrhu konference
skupiny čs. novinářů ve Frankfurtu n. M., aby byl
dých lidech a jejich rodi programu
ministerstva
čích,
Taking-oíf.
Film SKoistvi. V létě se chystá den 21. srpna propagován v mezinárodní veřejnosti
zastupoval americkou ki na kufturni festival ve jako “ Den emigrantů” a zamítla jej s odůvodněním,
nematografii na festivalu Wolťsvinu, N. S. Zúčastnil že pro tento den má zůstat pojmenování, které mu
dala nekomunistická veřejnost v Československu —
v Cannes a byla mu udě
ju
lena cena poroty. Miloš se uspesné jarního festi Den hanby SSSR..
Forman pracuje nyní na valu v Gueiphu, Ont. a
scénáři
dalšího filmu, přisti škorni rok bučte s
Který pravděpodobně na- nej vetší pravaepoaoonosti
toči opět pro společnost pokračovat ve spoluprací
s Young People’s 'ineatre
Universal.
v íoruiite. ňouDor veae
GOLDMARK EATING HOUSE
— Ivan Passer, další z
235 Carlisle St., Sf. Kilda, Vlc.
režisérů Nové vlny, bude výtvarník' Mikuiaš Kravv létě natáčet celovečerní janssy a Dyvaia pnmauatelefon: 52-4328
film v americké produkci íerma í\D v tsratisiave
POD NOVÝM VEDENÍM !
s Barbarou Streissando- n o ra Pokejová. nosiym.}
Najlapšie
slovenské,
české a maďarské jedlá
a
rekvizity
vytváří
počne
vou v hlavní roli.
navrnu sveno manzem
Otvorené od pondělka do soboty
— Spisovatel Jan Beneš,
rcuzenka Kravjanska. Dal
10 h. ráno — 8 h. večer
který žije v Illinois, vydal
v USA od Invaze už dvě šími členy souDoru jsou
Krajanov srdečne pozývajú
pod Yneo (z umy;, joe
své knížky v anglickém
Olga a Juditka
překladu. Jsou to Second uiark (.z (JSA), uaoneia
Breath, román, vydaný Biair (z Jižní Afriky) a
nakladatelstvím
Orion Zaena Skvorecka (z Pra
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHR., jednota ve
Press v New Yorku a The hy).
Viktorii pořádá v neděli 11. 7.. 1971 pietní vzpomínku na
Blind Mirror, sbírka poví
— České ministerstvo kul před rokem náhle zesnulého předsedu ČsOL. br. J.
d e j vydaná v témže na
tury oapoveaeio na aopi^ P i c k a. Všichni členové ČsOL. a přátelé br. Píc
kladatelství, ale současně
ka se sejdou ve 14 hodin u vchodu na hřbitov BoKarla u-otta, v němž ozna roondara v Kew (roh High St. & Parkhill Rd.).
také v Kanadě, naklada
telstvím Éltzhenry & Whi moval, že se nym nenoalá vrátit domů, naoiakou,
teside Ltd.
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
;
— Spisovatel Arnošt Lu- že zařídí povoleni k ofi
stig, který nyní žije. v ciálnímu pooytu v cizině
Jednota ve Viktorii
<
Iowě, dokončuje poslední do konce letošního roku.
srdečně zve všechny krajany - “ staré” i “ nové” na<
práce na románu Miláček, Gott prý naoidku přijal.
SEZNAMOVACÍ PŘÁTELSKÝ VEČER
!
z období první israelské S Gottem zůstali v ci
s hudobou a tancem
|
zině
i
bratří
štaidlové
války. Román se chystá
který se bude konat v sobotu 3. července 1971J
vydat v češtině naklada (textař Jiří o vedoucí or
v sále Duckboard House, 91 Flinders Lané, Mel-]
chestru
Ladislav),
jakož
i
telství 68 PUBLISHERS
bourne-City (mezi Russel & Exhibition Sts.).1
TORONTO'v příštím roce. sólista Felix Slováček.
Zdena Salivarová
— Spisovatel Josef ŠkvoZačátek v 7 hodin večer.
Likérová licence. <
Vstupné pouze $ 1.50
Reservování stolů a informace:
\
tel. 50-5715 (po 6. hod. več.) ,
SANDY

BEACH

COURT

Čs. umělci v cizině

REŠTAURÁCIA

Čs. pomocný fond

Pro pí. Zenáhlíkovou a jejího synka došly další
příspvěky a to od pp. manž. Krupkových, Camber
well, Vic. $ 20. a od pp. manž. Karla a Anny Brandových, Guildford, NSW. $ 5, dohromady $ 25. Dě
kujeme.
Paní Zenáhlíková píše v posledním dopise (13. 6. 71):
“ Milí přátelé, přijmete prosím můj upřímný dík
za Váš dopis i za šek na 5.582 šil. (tj. A $ 200.-, pozn.
CPF). Vše došlo v naprostém pořádku . . Vrátila jsem
se z léčení v Gallspachu. Prof. Spundl ve Vídni mi
dává naději, že bych mohla chodit pomocí holí, ale
je prý nutné soustavné léčení po dobu 2 let v Toblbad, Gallspach, kde se léčebná kůra opakuje každé
4-5 měsíců. . . . Jsem Vám všem vděčná za Váš ne
všední zájem, který mohu oplácet jen modlitbou. S
přáním všeho dobra pro Vás všechny a mnoha po
zdravy Marie a Pavel Zenáhlíkovi, Vorau (Rakousko).

OBRAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
ve velkém výběru na skladě
RÁMOVANÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

]J. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vlc.
Telefon: 37-3109
jakož i v č. 42 Howard Si., North Melbourne
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

H L AS D O M O V A
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SPORT DOMA I V CIZINĚ

- - Ve zkratce - -

K a r el J a no v s ký
Zápas 1. skupiny evropského mistrovství v kopané

ČSR vítězí v Helsinkách 4 :0
Po vítězství ve Swansea nad Walesem 3 : 1 a v Bratislavě nád Rumunskem 1 : 0 mohli se jediní Fi
nové chlubit tím,že v I. skupině evropského šampionátu v kopané s Čechoslováky neprohráli. Měli vsak
to štěstí, že při remize 1 : 1 loňského podzimu nastoupila proti nim v Praze třetí čs. garnitura. Časy
se však změnily. Funkcionáři Čs. fotbalového svazu si uvědomili, že by se ani oni bez nejlepších čs.
fotbalistů dlouho neudrželi u vesla a proto zrušili distanc těm, kteří hráli na mistrovství světa v Me
xiku a byli potrestáni v známé aféře Puma-Adidas. A od té doby zaznamenává čs. národní mužstvo jen
vítězství. Poslední, velmi důležité, dosáhlo ve středu 16. června na olympijském stadiónu v Hel
sinkách, kde zvítězilo nad Finskem suverénně 4 : 0, po poločasu 2 : 0, a získalo tak dva velmi cenne body
v evropském mistrovství.
Pro čs. hráče bylo střetnutí víceméně tréninkem,
ve kterém se snaživí, bojovní a rychlí, přitom^ však
technicky ne zrovna vyspělí Finové byli jen průměr
nými sparringpartnery. Brankami Jána čapkoviče v
10. a Poláka v 16. minutě 1. poločasu vedli hosté
2 : 0, hrálo se mnohdy — zvláště v prvni půli — na
jednu branku, ale čs. fotbalisté nedokázali pak už
dlouho překonat finskou obrannou tvrz. Měnili často
svá místa, předváděli rychlou moderní kopanou, avšak
v trestném území soupeře jim v přesnějším zakon
čení akcí vadila finská tvrdost a záludná hra. V 31.
minutě 2. poločasu, kdy trenér L. Novák vystřídal
už unaveného Slávistu Františka Veselého (kterému
to tentokrát nešlo) třineckým debutantem Karkem,
se už zdálo, že zápas skončí 2 : 0. Karko však mile
překvapil, za těch 14 minut, co byl na hřišti,, pro
kázal, že bude velkou posilou čs. reprezentačního tý
mu. V 39. a v 45. minutě vstřelil dva nádherné góly,
tákžé Československo vyhrálo nakonec vysoko 4 : 0.
ČSR — SSSR 4 : 1

DAVIS

CUP

Čs. tenisové trio: Jan Kodeš, Frant. Pála a Jan
Kukal dosáhlo dalšího pozoruhodného úspěchu, když
na dvorcích pražské Štvanice zvítězilo nad družstvem
SSSR 4 : 1 a probojovalo se po 23 letech (od triumfu
dvojice Drobný — Černík) do finále (A skupiny)
evropského pásma Davisova poháru. Je to jistě velký
triumf, ale nutno říci, že utkání bylo dlouho úplným
dramatem, při kterém pražští diváci “ řádili” . Svými
hlasivkami po každém zakončeném míčku tak podpo
rovali' svůj tým, že je- musel rozhodčí několikrát na
pomínat a upozorňovat, že nejsou na fotbalu, ale na
tenisu. I zde bylo jasné, že návštěvníci berou utkání
víc než jen sportovně.
' V zahajovacím střetnutí František Pála bez větší
námahy zdolal druhého sovětského tenistu Vladimíra
Korotkova 6 : 3, 6 : 4 a 7 : 5. Pak však v druhém zá
pase prvého dne nastoupil Jan Kodeš proti sovětské
mu přeborníku Alexandru Metrevelimu. Už začátek
nevěštil nic dobrého. Jan Kodeš sice vedl v první sa
dě už 4 : 2 a 5 : 4, prohrál však set ještě 5 : 7. Další
dva sety patřily sice Kodešovi (vyhrál 6 :3 a 6 : 4 ) ,
ve čtvrtém setu za stavu 3 : 4 bylo však utkání kvůli
tmě přerušeno. V dohrávce druhý den zápolení ne
unesl Kodeš tíhu střetnutí psychicky, měl dokonce
dvojitá chybná podání, hrál nervosně a prohrál ještě
poslední dva sety 5 : 7 a 3 : 6. Stav semifinále byl
nerozhodný 1 : 1. Týž (druhý) den bylá zahájena
čtyřhra. Nastoupili k ní Kodeš — Kukal a za druž
stvo SSSR, Metreveli s Lichačevem. “ Double” se ne
vyvíjel napřed příznivě, v několikrát deštěm přeru
šeném: střetnutí čs. dvojice do přestávky prohrávala
l/š ; na sety (3 : 6, 6 : 4 a 2 : 6) — vše vypadalo už
téměř beznadějné. A přece přišel zvrat, nejen v prů
běhu této čtyřhry, ale celého utkání. Nebylo to však
zásluhou Jana Kodeše, ale jeho partnera Jana Kuka
la. Ten v následující části čtyřhry podal vynikající
výkon: čs. pár vyhrál čtvrtý set 7 : 5, rozehrál se,
dostal se do tempa. V pátém rozhodujícím setu vedl
5 : 2, střetnutí muselo být zase přerušeno. Pokračo
valo až třetí, závěrečný den. Dohrávka však netrva
la déle než čtvrt hodiny. Kodeš s Kukalem vyhráli
set 6 :3 ,
ČSR vedla nad SSSR 2 : 1. Diváci na
štvanici bouří, po půlhodinové přestávce začíná

čs. fotbalisté jako celek předvedli líbivou, přitom
však i účelnou kopanou a naznačili, že bude s nimi
nutno brzy počítat v evropské, možná i světové ko
pané. V 1. skupině evropského šampionátu stoupla
jejich naděje na prvenství, presto však není ještě
nic vyhráno.
Tabulka: 1. ČSR 4 zápasy, 7 bodů, score 9 : 2 ; 2.
Rumunsko 3 utkání, 3 body; 3. Wales 3 utkání, 3 bo
dy; 4. Finsko 4 střetnutí, 1 bod.
Trnava potřetí mistrem ČSR
Plzeň a Gottwaldov sestupují

: :

Fotbalová liga

::

Když v neděli 6. června skončilo v Trnavě střet
nutí předposledního (29.) kola 1. čs. fotbalové ligy
ročníku 1970-71, ve kterém domácí Spartak zvítězil
brankou Jozefa Adamce (z přihrávky Kabáta) nad
neúspěšným obhájcem titulu mistra republiky Slova
nem Bratislava 1 : 0, proměnila se hrací plocha v
úplný karneval. Trnava oslavovala třetí titul mistra
;ČSR, o který se zasloužilo celé mužstvo v čele s
brankářem Púchlym, obránci Dobiášem, Majerníkem,
Jarábkem, Hagarou, záložníky Fandlem a Kunou,
útočníky Martinkovičem, Hrušeckým, Adamcem a Ka
bátem, i nový trenér mužstva (ještě v minulé sezó
ně hráč Trnavy) Valerián Švéc. (Původně měl-Švec
coby trenér v Trnavě “ zaskočit” na rok, než se z
Vídně vrátí dřívější trenér mužstva A. Malatinský).
Z ligy sestupují fotbalisté plzeňské Škodovky a TJ
Gottwaldov, kteří prohrávali ligová střetnutí i doi.ma (oba po 5 střetnutích) a tak potom nemají v nejvyšší soutěži skutečně co pohledávat.
Poslední 30. kolo se hraje až po mezistátním střet
nutí s Finskem v Helsinkách. Půjde v něm hlavně o
třetí místo v tabulce (aspirují na něj Teplice, Ostra
va a pražská Sparta), které znamená — stejně jako
druhé místo v tabulce — účast v mezinárodní soutěži
UEFA (evropské sekce mezinárodního fotbalového
svazu), která nahradí dosavadní soutěž o “ Pohár
Veletržních měst” .
Pražská mužstva “ narazila” ve 28. kole, na1sloven
ské týmy a souboje dopadly 3 : 3 na body: zatímco
Slavia po velké převaze porazila doma Inter Brati
slavu 1 : 0 a Sparta ponechala Slovanu oba body na
Tehelném poli ( 0: 2 ) , skončilo střetnutí na pražské
Julisce mezi Duklou a Spartakem Trnava bez branek.
čtvrté střetnutí semifinále: Kodeš — Korotkov. Ko
deš zahajuje ve velkém stylu, Korotkov se dostává
k odporu až teprve tehdy, když Kodeš za stavu 6 : 0
a 5 : 0 (v druhém setu) nebere soupeře vážně. Na
konec se Kodeš spokojuje s vítězstvím 6 : 0 , 6 : 3 a
7 :5. O střetnutí je rozhodnuto. — František Pála
vede v posledním střetnutí semifinále nad Metrevelim
6 : 0 a 6 : 4 , soupeř střetnutí — údajně kvůli zraně
ní — vzdává, čs. tenisté vítězí tedy nad družstvem
SSSR 4 : 1, a postupují do finále A skupiny evropské
zóny Davis^ Cupu, ve kterém se střetnou ve dnech
16. — 18. července letošního roku s tenisty Španěl
ska. Ti vyřadili v Barceloně Francouze 4 : 1 . — O
vítězi B skupiny padne rozhodnutí mezi tenisty NSR
(Němci, zvítězili v Mnichově nad Maďary 4 : 1) a
favorisovanými Rumuny (v Bukurešti vyřadili Jugoslávce rovněž 4 : 1 ) . Tedy všechna 4 semifinálová
střetnutí skončila stejným Výsledkem.

— Květoslav Mašita na motocyklu Jawa se stal už
mistrem Evropy v terénních soutěžích bez ohledu n a
to, jak dopadne v poslední jízdě, která se jede v e
Španělsku. Mašita vyhrál totiž v italském Bergamu
svou kategorii 350 ccm a nemůže být už bodově do
stižen.
— Vítězem mezinárodní fotbalové soutěže klubových
celků “ Poháru veletržních měst” se stal přemožitel
pražské Sparty Leeds United. Angličané po remize
2 : 2 v Turíně s domácím Juventusem hráli v odvetě
doma 1 : 1, a o jejich prvenství rozhodl větší počet
vstřelených gólů na hřišti soupeře. Nový trenér Juventusu Turín, čs. exulant Česta Vycpálek (bývalý
hráč pražské Slavie), tedy moc štěstí nakonec neměl.
— Za chladného a deštivého počasí se v Praze na
Vltavě jel 58. ročník tradičních veslařských závodů
“ Primátorek” , jehož vítězem se stala osma pražské
Dukly před Slavojem Vyšehrad a smíchovskou osmiveslicí.
— U příležitosti 20. výročí založení italského basket
balového svazu došlo v Římě k exhibičnímu střetnutí
Evropa — Itálie. Družstvo Evropy, k jehož velkým
posilám patřil i čs. košíkář Zedníček, zvítězilo pře
svědčivě vysoko 96 : 64.
— Na cyklistickém velodromu Vigorelli v Miláně
skončil 10. června 54. ročník druhého nejslavnějšího
světového silničního cyklistického závodu “ Giro
ď , Italia” , jehož absolutním vítězem se stal 301etý
švéd Gosta Peterson, který zajel trasu dlouhou 3.559
km za 97:57:43 hod.
PAŘÍŽSKÝ TRIUMF JANA KODEŠE
Po vítězném seriálu na za sebou vítězem meziná
mezinárodních přeborech rodního mistrovství Fran
Itálie v Římě (kde prohrál cie. Ve finále zdolal před
až ve finále s Australa ního evropského tenistu
nem Rod Laverem), do Rumuna lilie
Nastase
sáhl nejlepší čs. tenista 8 : 6 , 6 : 2 , 2 : 6 a 7 : 5,
Jan Kodeš dalšího velké v utkání, které podle ná
ho úspěchu: stal se na Ro- zoru odborníků patřilo k
land Garros-stadiónu v nejlepším v 461eté historii
Paříži teprve jako pátý tohoto významného světo-.
tenista od r.. 1925 podruhé vého turnaje.
Žilina pokračovala v seriálu úspěchů, když si doma
poradila i s Ostravou (2 : 1). Tak trochu překvape
ním je porážka druhého týmu tabulky VSS Košice v
Prešově 0 : 2, neboť košické mužstvo hraje na jaře
vynikající kopanou. Druhý tým Košic — Lokomotiva
— uhrál remizu 1 : 1 v Gottwaldově, Teplice porazi
ly doma Třinec 1 : 0 a Plzeň porážkou 1 : 3 V Trenčíně
definitivně sestoupila do II. ligy.
29. kolo: Nejhezčí' kopanou, prý nejlepší v klubo
vých dějinách vůbec, předvedlo mužstvo VSS Košice,
které doma deklasovalo dobrý celek. Jednoty Tren
čín 5 : 0 a obsazuje tak už druhé místo v tabulce.
Košičtí tedy budou hrát od podzimu v soutěži o P o
hár UEFA. — Inter Bratislava třemi gOly Szikory
vyhrál doma nad pražskou Duklou 4 : 1 , — Trnava
porazila Slovan Bratislava 1 : 0 a stala se mistrem
ČSR, a Sparta Praha po drtivé převaze doma vy
hrála nad Tatranem Prešov 3 : 1 . — Fotbalisté Plzně
oproštěni už od psychického zatížení a smířeni s osu
dem sestupujícího, vyhráli doma nad Třincem 1 : 0.
— Žilina neprohrála ani v Košicích (remizovala s
Lokomotivou 0 : 0 ) , Ostrava hrála Se Slavií 1 : 1 a
TJ Gottwaldov při svém posledním ligovém zápase
doma prohrála s Teplicemi 1 : 3,.
Tabulka po 29. kole: 1. Spartak Trnava (mistr) 40
bodů, score 52 : 24; 2. VSS Košice 36 bodů; 3. Teplice,
4. Ostrava, 5. Sparta Praha (po 33 b .); 6. Slovan
Bratislava, 7. Inter Bratislava (po 30 b.); 8. Trenčín
29 b.; 9. Prešov 28 b.; 10. Dukla Praha, 11. Žilina,
12. Třinec, 13. Slavia Praha (po 27 b .); 14. Lokomo
tiva Košice 26 b.; 15. Plzeň 22 b.; 16. TJ Gottwaldov
16 bodů, score 29 : 53.
HLAS

DOM OVA

Vychází čtrnáctidenně Řídí redakční kruh.
A dresa: Hlas domova,
8. Moorhouse St., Richmónd, Vic., 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25 c.
PŘEDPLATNĚ DO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7.nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
platku do různých zemí sdělíme na požádání obratem.

