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Luděk Pachman v Hamburku, syn Otty Šlinga v Anglii

V rámci mírové ofensivy

Československý ministr zahraničí B. Chňoupek zaslal 7. září dopis generál
nímu sekretáři Spojených národů, v němž se odvoiává na "trpké historické
zkušenosti" a žádá, aby úsilí OSN, zaměřené na upevňování světového míru
"ve smyslu Charty OSN a ve smyslu Deklarace o upevnění mezinárodní bez
pečnosti a rezoluce o jejím plnění . . . se setkalo s maximálními výsledky".
Chňoupek je ovšem jen figurka, kterou táhne Kreml, kterou používá libovolně
k prosazení svých záměrů. Záměrem moskevských komunistů je především
urychlené svolání celoevropské bezpečnostní konference.

K jádru věci' dochází
Chňoupek ve svém dlou
hém “zásadním” dopise
až po nezbytném úvodu,
v němž vyslovuje znepo
kojení nad “neustále trva
jícími imperialistickými
agresemi a krvavými vál
kami, nad bezohledným
porušováním základních
práv a zájmů mírumilov
ných národů” - při čemž
ovšem nemá zřejmě vů
bec na mysli agresi So
větského svazu vůči Če
skoslovensku a ostatním
podmaněným zemím. Va
dí mu jen útlak jinde ve
světě.
Přes všechny nepravo
sti, existenci zbytků kolo
nialismu, rasismu a apart
heidu, dochází však “muž
srpna 1968” k závěru, že
je současné politické kli-

ma příznivější pro mezinárodní spolupráci “zej
ména- v prostoru evrop
ského kontinentu, který
měl z hlediska celosvěto
vého vývoje vždy daleko
sáhlý význam a vliv” .
Konstatuje s potěšením,
že došlo v poslední době
k dalším mezinárodním
jevům, které posunuly
mírový vývoj dále kupře
du a že Deklarace o posí
lení mezinárodní bezpeč
nosti klade značný důraz
na posilování regionální

bezpečnosti, a vítá, že se
Evropa blíží k “novému
mezníku”, že se objevují
reálné předpoklady -pro
zajištění
bezpečnosti
všech evropských zemí.
Proto “celoevropská kon
ference o bezpečnosti a
spolupráci může být svo
lána bez zbytečných prů
tahů” .
Po projevení souhlasu
s jednáním Sovětského
svazu s Amerikou, s rati
fikací smluv Západního
Německa se Sovětským

svazem -a Polskem a s
Brežněvovými úmluvami
s Francií, píše dále
Chňoupek:
“Uvědomujíce si však
skutečnost, že síly zpá
tečnictví a agrese, které
se snažily zpomalit a i
znemožnit pozitivní ten
dence ve vývoji meziná
rodních vztahů, zejména
na evropském kontinen
tu, se nevzdaly svých zá
měrů, neoddáváme se ilu
zím o snadnosti dalšího
utváření politických vzta
hů. Právě naopak, s ohle
dem na realitu sil sou
časného rozděleného svě
ta jsme si plně vědomi
veškeré složitosti dalšího
vývoje na cestě k zajiš
tění trvalého světového
míru a bezpečnosti.”
(Pokračování na str. 2)

Brazília po vzore západonemeckého a japonského povojnového
hospodárskeho vývoja

Ostrov rozvoja a rozmachu?

' Z Latinskej Ameriky prichádzajú obvykle len neutešené správy o tamojšom
hospodárskom a sociálnom vývoji. Úpadok výroby a inflačné znehodnotenie
t ažko vytvorených hospodárskych hodnôt sú typické zjavy v súčasných pomeroch vo všetkých latinsko-amerických republikách.
Je preto tým vzácnejšie a potešiteľné, keď možno
aspoň niekedy referovať o opaku. Tento zvrat pred
stavuje Brazília, najväčšia juhoamerická republika,
Pod tímto titulkem uveřejňujeme na zadní strane
referát o olympiádě, která měla překonat všechny ktorá za vlády vojenského režimu generála Emilio
rekordy vytvořené dosud pořadateli tohoto největší Medici je ostrovom hospodárskeho rozvoja a rozma
ho sportovního podniku. Je jistě typické pro dnešní chu na celej západnej hemisfére — Spojené štáty a
dobu, že bude nejvíc vzpomínáno na rekord nejmé Kanadu z tohto obrazu nevynímajúc. Brazílske ho
ně žádoucí — na teror a vraždy. Arabští záškodníci,
kteří v Mnichově přepadli a usmrtili izraelské spor spodárstvo prevzalo od Japonska vedenie v ekono
tovce, docílili aspoň něčeho ze svých záměrů: vzbu mickom napredovaní západného sveta, vykazajúc re
dili pozornost celého světa. A zdá se, že většina latívne najväčšie prírastky na produkcii.
světa reaguje jen přemíláním otázek, co a proč se
Ale to nie je všetko, čo ločností, ktoré by sa za
v Mnichově v souvislosti s teroristickým • přepadem
sa
dá priaznivé o brazíl oberali nielen produkciou
nevyřizovalo lépe, účinněji. Avšak zločiny podobné
výhodných
tomu, kterému padly za oběť životy jedenácti olym skom hospodárstve pove ekonomicky
pioniků, ani nezačaly ani nekončí v Mnichově. Pře dať. Vláda prezidenta Me tovarov, ale zároveň by
padení v olympijské vesnici může jen znamenat roz dici pripravila nový ob tento -tovar exportovali a
šíření záškodnických akcí ze Středního východu do
chodný zákon, ktorý má v cudzine vytvorili d istri'
jiných částí světa, který s? zdá čím dále tím bez
brannější proti podobným činům, ať už jsou baleny za cieľ taký hospodársky bučnú sieť.
politickými důvody nebo ne. Tpnto zhrublý a bezrad rozmach brazílskeho ho
Brazílska vláda . pred
ný svět se zabývá také otázkou, co se stane, až spodárstva, ktorý má pre vydaním tohoto zákona
fanatici, podobní těm, kteří vraždili v Mnichově, konať všetko, čo vykonal preštudovala
západonebudou mít k dosažení nukleární zbraně, ale proje
Nemecku, mecký i japonský povoj
vuje málo zájmu rázně zakročit, aby se nemohíy v Západnom
tzv. povojnový Wunder- nový vývoj/ rozhodla sa
opakovat zločiny z letošního 5. září.
Účinné kroky proti kořenům terorismu na Střed wirtschaft,' alebo to, čo spojiť skúsenosti jednoho
ním východě by se musely dít především na Střed dokázalo Japonsko po re i druhého hospodárstva a
ním východě. Líhně tamního terorismu budou těžko konštrukcii svojho vojnou za špecifických brazíl
zlikvidovány bez umožnění snesitelnějšího života
skych podmienok prísť s
arabským uprchlíkům z Izraele a bez zrušení pod zničeného hospodárstva. niečím novým, čo má
pory, které dávají teroristům vlády některých arab
l^ový obchodný brazíl prekonať výsledky do
ských zemí. Samotné aplikování zásady "Oko za
sky zákon vytvára priaz siahnuté v jednej i druhej
oko, zub za zub", bombardování záškodnických zá
kladen na arabském území, dalším akcím skupin nivé podmienky pre vznik krajine.

Krvavá olympiáda

jako je "Černé září" nezabrání.

veľkých obchodných spo (Pokračovanie na str. 2)

DuchíMnichova nezůstal v minulosti, nebyl jen
pouhou krátkou episodou. Troufám si dokonce ří
ci, že duch Mnichova ovládá dvacáté století.
Opatrný civilizovaný svět nenašel nic, co by po
stavil proti náhlému ožití otevřeného barbarismu
— jen ústupky a úsměvy. Duch Mnichova je ne
moc vůle úspěšných lidí; je to běžný sta**v těch,
kteří zasvětili své životy žízni po prosperitě za
každou cenu a kteří vidí materiální blahobyt jako
hlavní cíl existence na tomto světě . . .
Alexandr Solženicyn

NEMORÁLNÍ INSTITUCE
Jaroslav Strnad

V letošní ročence Nobelovy nadace “Les Prix No
bel” , která vyšla v těchto dnech, je otištěna řec.
kterou zamýšlel pronést Alexandr Solženicyn při
slavnosti, kterou švédská Akademie hodlala uspořá
dat letos na jaře v jednom soukromém bytě v Moskvě.
Na slavností měly být tomuto sovětskému spisova
teli odevzdány diplom a medaile, insignie Nobelovy
ceny za literaturu, kterou byl poctěn roku 1970.
Slavnost se však nekonala, protože sovětské úřady
nedaly tajemníku Akademie Gierowovi vstupní vi
zum.
Solženicynův projev je šestnáctistránkové opovězení boje barbarskému šovinismu a násilí. Zásahy stát
ní moci proti literatuře, nejen jsou — podle Solženicyna — zločinem proti svobodě publikovat, ale i
ničí “pamět národů” . Censura a potlačování názo
rů jsou stejně nehumánni jako čínská takzvaná kul
turní revoluce nebo vzdušné pirátství.
Zvláště ostře — á to je v jeho projevu opravdu
sensační novinkou — napadá Solženicyn Spojené ná
rody. Nazývá je nemorální institucí v nemorálním,
světě. Podle jeho soudu by se tato organizace, měla
poprávu nazývat “Spojené vlády” , protože v ní mají
stejná práva zástupci jak svobodně volených vlád,
tak i režimy, které uchvátily moc ve státě násilím.
Deklarace lidských práv by měla být závaznou pod
mínkou členství v OSN, protože jinak je “prostý
člověk vydán na pospas vládám, které si nezvolil” .
Když Solženicyn tento projev psal, nevěděl, že Spo
jené národy potvrdí jeho zničující rozsudek aktuál
ním činem. Nejen že se celkem bez diskuze sklonily
před požadavkem svého nového člena, Maovy Číny,
aby byl z koncertu národů vyloučen Tchaj-wan, stát,
v němž žije 14 miliónů lidí a který byl čtvrt století
členem jejich nejdůležitějšího grémia, Bezpečnostní
rady; vyhověly také bez velkých cavyků příkazu
Pekingu vymazat Čankajškův ostrov z análů světa.
Tchaj-wan přestal existovat, stal se nestátem. Nesmí
být o něm zmínka v nepostradatelné ročence Spoje
ných národů, v níž jsou údaje o všech státech; ne
smí se o něm hovořit v oficiálních bulletinech, urče
ných pro rozhlas a tisk, ale ani jinak, ať jakkoli,
Formosa už není na světě. A nikdy ani nebyla: vedle
velké tabule ze zeleného mramoru s výrokem čín
ského filosofa Konfucia, visící u vchodu do zase
dací síně, bylo možno na menší bronzové tabuli číst,
že je to dar Tchaj-wanu . . . toto návěští bylo nyní
odmontováno.
Tchaj-wan zmizel z politické mapy světa. Tak z
ní roku 1940 zmizely dvacet let samostatné stály:
Litva, Lotyšsko a Estonsko. Politikové vzali tuto
ztrátu na vědomí bez protestů a nikomu z nich ne
napadne mít Sovětskému svazu okupaci Baltických
-států za zlé. Agrese je zapomenuta docela oficiálně
a sovětští delegáti sedí dnes po boku amerických
ve Spojených národech, které teď zatratily Fórmosu
potratem generálního tajemníka.
Opět_ docela oficiálně. Brzo se přestane ve školách
o maršálově Číně učit, lidé na ni zapomenou právě
tak, jako zapomněli, kde ležely tři někdejší baltické
suverénní státy, nyní sovětské gubernie; právě tak,
jako se zapomnělo na maďarské povstání a jako si
brzo nikdo nevzdechne na srpen 1968 v'Českosloven
sku. Novináři přestanou, hartusit, o přibývajících
výročích se jich vzpamatuje stále menší hrstka, a
to ještě spíše proto, že nebude mít momentálně o
čem psát, než ze zlého svědomí. Filozofové budou dá
le o hledat kámen mudrců a přimlouvat se za mír
stůj co stůj. Prostý člověk z ulice pak bude dál
střádat do punčochy a od tohoto bohabojného počí
nání ho neodradí ani deset měnových krizí.
(Pokračování na str. 2)
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V rámci mirově ofensivy
(Pokračování se str. L
Zřejmě proto, aby Če
skoslovensko samo v na
řízené mírové ofensivě
nedráždilo tolik svět jas
ným porušováním Charty
Spojených národů o lid
ských právech, rozhodlo
se v minulých dnech k
částečné změně vnitřní po-1
litiky aspoň při řešení
případů, o něž se zajímá
světová veřejnost.
Tak došla
nečekané
zpráva, že šachový vel
mistr Luděk Pachman,
který prožil po druhém
výročí Srpna dlouhou do
bu ve věznicích a vězeň
ských nemocnicích, byl
náhle vyzván, aby si po
žádal o vydání pasu a
výjezdní doložky. Má pra
covat jako redaktor v ně
meckém časopisu v Haní
burku.
Současně došla zpráva
0 podobné výzvě, kterou

dostal syn v roce 1952 po
praveného Otty Šlinga.
291etý Jan a jeho man
želka Zuzana. Oba již při
jeli do Londýna ke svá
matce, Angličance. P ří
pad Jana Šlinga vzbudil
zájem světového tisku za
čátkem letošního roku.

kdy byl zatčen pro inter
view, poskytnuté holand
skému 'rozhlasu a za ve
řejné protestní dopisy,
které poslal Husákovi a
v nichž varoval režim
před opětným nastoupe
ním cesty, která vedla k
popravě jeho otce.

že je “mírová akce”
Československa širší, do
kazuje i náhlá změna v
udělování návštěvních viz.
Mnozí “zavilí nepřátelé
režimu” se proměnili opět
v “milé krajany” , jejichž
návštěva. - včetně jejich
valut - je vítána.

Ostrov rozvoja a rozmachu?

18. 9. 1972

Nemoráini instituce
(Pokračování se strany 1)
, A k nim se pripojí houfy uprchlíků, politických
uprchlíků ze všech zemí světa, kteří prý uprchli
před diktaturou, před oprávei historie a zeměpisu,
aby naočkovali ostatní svět nenávistí k nim, aby
ho před nimi imunizovali. Avšak kvásek nevykva
sil a mění se v zbytelnělé, sražené těsto. Z blahobytu
však ještě nikdy nevzešla revoluce a z kapounů vykleštěných honbou za penězi, si komunismus uvaří
výbornou polévku. Neboť: my potřebujeme novou káru
a musíme si vypočítat, co budeme brát na důchodu,
až nám bude pětašedesát; jedeme na dovolenou na
Mallorcu, do Kalifornie, Tasmánie; stali se z nás
křečci, ale křečci imposantní, nad nimiž se dmou
krajanskému okolí pýchou prsa; nevytáhneme__dvac
ku na předplatné časopisu ve svobodné mateřštině,
domov pro nás — až na pár příbuzných — přestal
existovat, stali jsme sě jinými než ti, co zůstali:
lim méně od nás někdo může chtít, aby nás skličo
val nebo dokonce zneklidnil osud -států, které zása
hem s nej vyššího vrcholu přestaly být; a abychom
hovořili o vzrůstajícím nebezpečí se sousedy, se spo
lupracovníky, o tom už vůbec nemůže být řeči,'
možná, že bychom takovými řečmi Qhrozili rodinu.
Tohle, pane, není nic nového, už císařský Řím znal
“eondemnatio historiae”, už Stalin jeden čas vůbec
nežil a dodnes se v určité části světa nedočtete o
Zinověvovi a Trockém, v jiné zase o Lin-Piaovi a
Liu-šiti-čiovi. Ani nám nenapadne pálit si prsty pro
nějakého čínského diktátora, musím jít za šéfem,
aby mi přidal.
Jenomže ono nejde o Čankajška, nejde o Thieua.
V sázce je 14 miliónů Formosanů, v sázce je 16
miliónů Jihovietnamců. V sázce je konec konců i náš
soukromý bazén, jachta a platové přilepšení. Dějiny
jdou totiž kupředu a rok 1984 se letos sedmimílovým
krokem přiblížil.

Tílfa podľa týchto predpo lii SU nevycerpai-ei uc
(Pokrač. zo str. 1)
kladov sa -zakrátko má zdroje pracovných síl, le
Nový zákon má na zře
bo na jej vidieku je abso
teli komplexnú ekonomic stať hospodárskou moc
nezamestnanosť
nosťou, s ktorou bude tre lútna .
ká operáciu v jednej ob
alebo
polozamestnanosť.
chodnej spoločnosti. To ba rátať.
Sú to zdroje pracovných
znamená, že každá hospo Svoj optimizmus vyvod
sú, ktoré sa dajú rýchle
dárska jednotka by sa buď zujú brazílski odborníci z
vyškoliť a majú pri tom
podmienok,
sama starala o produk porovnania
minimálne sociálne náro
ciu, mala vlastné podni aké existovali a aké exi
ky. V Brazílii je odboro
ky, alebo by kontraktova- stujú v Brazílii dnes. Tak vé hnutie ešte len v plien
la výrobu, ktorú by potom napr. vo svojich úváhach kach a štrajky sú záko
exportovala. Dôraz je na uvádzajú tieto okolnosti:
nom zakázané. V porov
vybudovaní všetkých člán
Západné Nemecko i J a  naní so západonemeckým
kov prenikania na zahra ponsko sú geograficky robotníkom aj tí robotni
ničnom trhu. Budú to v nepomeme menšie kraji ci, čo v Brazílii pracujú
určitom slova zmysle vý ny ako Brazília, ktorá má v spoločensky najviac
sostné exportné spoločno takú rozlohu ako konti
P ŔA1 I L é HLEDAJ Í
hodnotenej
práci, ako
Přijmeme
sti,
ktoré
sa
však
majú
nentálne
Spojené
štáty
a
ŘEZNÍKA
napr. v autopriemysle.
Stanislava Hraje, který přijel do Austrálie v břez
za výhodných podmí postarať aj o dokonalú pri tom jej 90 miliónov majú dnes mesačnú mzdu nu 1971 a naposled se ozval z Whyalla v Již Austr.
nek pro kont. obchod distribučnú
sieť,
ako obyvatel žije ešte stále
len nejakých 90 dolárov, (hledá bratr), Jaroslava Haranta nar. 7. 9. 1941 v
a uzenářství v Malvern napr. západonemecká fir
Praze, který emigroval do Austr. v r. 1969/70 (o
len
na
úzkom
páse
neja
čo je ani nie polovička i sdělení jakékoli zprávy o svém synu prosí matka,
(Melbourne).
ma
Volkswagen.
Doteraj
kých
160
km
na
východ
Tel. 50-1878 (Mr. Remtoho, čo zarába západo- která je rovněž v exilu), Jaroslava Vaňka, 40 letéšie brazílske firmy si na nom oceánskom pobreží, nemecký priemyselný ro ho, nar. v Praze a Pavla Kuruce nar. vo Feb. 1929
pel - možno mluvit též
Česky nebo něm.) po niečo také netrúfali a ič zatiaľ čo obrovská záloha
botník. S takýmito hospo v okr. Nitra (v novembri 1948 psal z Austrálie —
prac. době tel. 850-1542 bola pri prenikaní na za
c/- Bob Laughton).
vo
vnútrozemí
je
takmer
dárskymi
predpokladmi
(p. Jelínek)
hraničných trhoch ich neobývaná. Potom Japon
sá ďaleko ľahšie vytvá a
VÝZVA VŠEM KRAJANŮM V E VIKTO RII ,5?
značná nevýhoda. Pri tom sko i Západné Nemecko
rajú priaznivé kalkulácie g V rámci Týdne porobených národů (23. - 30. 9.) o
Přijmeme
nové brazílske obchodné ■stojí pred otázkou, ako pre prenikanie na zahra- Dkoná se v sobotu 23. září protestní průjezd autyg
ŠVADLENY
spoločnosti majú byť pod riešiť akútne ekologické
a odborné
a manifestace proti sovětské okupaci evropských u
" ničné trhy.
OBRUBOVAČKY
národů. Sraz účastníků s auty na rohu KingswayS
nikmi -brazílskeho národ problémy a dať ich do
Mohou vydělávat
Jeden z ďalších brazíl a Albert Road v 11.30 hod. dopoledne. Na vozid-S
ného hospodárstva, al-e súladu s ďalším rozvojom
$ 70 týdně.
lech budou prapory, plakáty apod. čs. organizace^
nebudú sa uzavierať úča priemyselnej výroby. Bra skych priaznivých fakto V Melbourne vyzývají všechny Čechy
, Dobrý bonus.
a Slováky 2
sti cudzozemského kapi zília na okologické problé rov vyplýva z doterajšie k co nejmohutnější účasti.
Moderní továrna s
ho
rozvoja
brazílskej
eko
klimatizačním zaříze tálu. V tom je ich pred my síce nezabúda, ale
ním. Jedna minuta od nosť a už teraz sa ukazunómie. Brazília je síce
vhodnou dislokáciou no
stanice South Yarra.
tak ako Japonsko a Zá
Hlasujte pro. Austrálii !
TEXW EAR Pty, Ltd. I je, že zahraničný kapita. vého priemyslu do obrov
volte
padne
Nemecko
odkázaná
prejavil o ne značný zá ských priestorových zá
14-16 Y arra St.,
South Yarra, Vic.
ujem. Majú to teda byt loh tento problém ľahkc na dovoz pohonných lá
3
Tel. 24-1246
tok, ale na rozdiel od
A U S T R A LIA P A R TY j ~ | Cc?
špecifické podniky, vyho zvládne.
í2
týchto dvoch krajín jej
vujúce potrebám ekóno
Ďalšia výhoda Brazílie
Pište si o literaturu na;
Malý oznamovatel
mického nacionalizmu, ali voči spomenutým dvon: bohaté prírodné zdroje
Box 17, Belgrave, Vic. 3160
dosiaľ
takmer
SVOBODNÝ MLADÝ svojou formou podnikaní; mocnostiam, ktoré sú je; neboli
Auth.:
David
Heath, Banaba, Hilton Grove,
MUŽ, abstinent, by se rád to majú byť multinacio
dotknuté
ekonomickou
Belgrave, Vic.
vážně a upřímně sezná nálne podniky so špeci vzorom v rýchlom ekono
mickom napredovaní, je exploatáciou a okrem to
mil s dívkou neb vdovou.
Zn. “Samota tíží” do HD. fickým poslaním.
nevyčerpateľný pracovný ho Brazília nemusí byť
Brazílsky odborníci s; trh. Západné Nemecko čo odkázaná na dovoz potra je isté, či táto je pripra
STAVEB. PARCELU
ČS. KLU B V
v Chadstone (Melb.) pro domnievajú, že táto struk skoro po svojom povojno vín, pretože má dosiaľ vená k radikálnej zmene
JIŽNÍ
AUSTRÁLII
dám. Cena $ 5.350. Tele túra bude neobyčajne ú yom rozmachu pocítilc nevyužité možnosti agrár v distribúcii národného
pořádá
30.
září 1972
fon (Melb.) 509-0124.
spěšná a že za krátky ča nedostatok
pracovnýci neho rozvoja.
bohatstva, k zmierneniu
HALO KABARET 72
vykoná viac, ako dokáza síl a muselo ich dostať :
Pffjmeme
v Národním domé,
To všetko dáva pred sociálneho napätia a k po
tzv. hospodársky zázra1 cudziny. Domáce sily ho
MLADOU DÁMU
51 Coglin St., Bromptoty
litickému uvolneniu.
do učení na kadeřnictví, povojnového Japonska , li pre niektoré druhy prá poklady, aby sa Brazília
Dušan Lehotský Začátek v 7.45 ho.d. večer
388 High St., Windsor
mohla stať v nepomerne
Západného
Nemecka.
Bra
ce
príliš
drahé.
V
Brazí
tel. 51-8058
krátkom čase jednou z
vedúcich hospodárskych
Dne 31. srpna tr. zemřela po delší nemoci
ve věku 77 roků
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
mociiostí sveta.
paní M ARIE PROCHÁZKOVA
Nesporné hospodárske
rozená Vilímková
úspechy Brazílie je však
Za všechny projevy soustrasti děkuje jménem
pozůstalých
nutné brať so zmĺešanýInsurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 S
Zbyněk Procházka, syn
! mi pocitmi. Prispela k
Doncaster, Vic.
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic,, 3189 5
nim tuhá diktatúra a nie

R. C. Kugler & Associates
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K zahájení školního roku v Československu

— V Bratislavě byly udeIebt státní ceny Slovenäsé socialistické republi
ky v oblasti umění a ve
dy. Dostali je prof. Pribiš za reliéfní kompozici
Národního musea v Myja.
vě, J. Solovič a J. Režuch
za námět, scénář a režii
filmu Dosť dobrí chlapi
a A. Kajabová-Peňášková
za výkon v Pucciniho ope
ře Madame Butterfly. V
oblasti společenských věd
byli vyznamenáni PhDr.
S. šmatlák a L. Szánto,
za lékařství dostali me
daile MUDr. L. Borecký
a MVDr. A.' Sokol, za
technické vědy P. Petr a
J. Benisko a za práce v
oblasti přírodních věd by
la medaile Udělena RNDr.
V. Hájkovi.
— V Brně zemřel ve. věr
ku 78 let rektor Janáčko
vy akademie muzickýcu
umění a profesor, houslové hry Fr, Kudláček.
— Při záchranných pra
cích v kostele piaristů v
Mostě objevili konzervá
toři velký náhrobní kámen
s datem 1692., Když jej
nadzvedli,
ukázaly se
schody, vedoucí do kryp
ty o třech místnostech,
kde bylo asi 40 dřevěných
rakví a hromada lidských
kostí.
— 28. výročí Slovenského
národního povstání osla
vilo Presidium Nejvyššího sovětu SSSR udělením
jubilejní medaile za aktiv
ní účast v SNP a to mí
stopředsedovi vlády ČSR
J. Gregorovi, M. Rázuso
vi, M. Hrušovskému, J.
Novisedlákovi, J. Husáko
vi a J. Kovalovi.
— V Bratislavě byl slav
nostně otevřen nový most
přes Dunaj a pojmenován
na most SNP. Jako první
se po něm oficiálně pro
šel G. Husák.
— V Pardubicích byl
zbourán nejpopulárnější
hotel a společenské (kdy
si hlavně' dragounské)
středisko Veselka, který
zde stál od roku 1684. Mu
sel ustoupit plánovanému
rozšíření ulice.
— Strana a vláda ohlási
ly zvýšeni platů učitelům,
vychovatelům a provoz
ním zaměstnancům na
školách I. a II. cyklu.
Zvýšení se týká 200.000
pedagogických pracovní
ků a 40.000 zaměstnanců,
mezi něž má být rozděle
no půl miliardy korun.

CHARLES ANTAL
tel. 62-0411, 53-6981
po hod. 781-2141

N. M. L. A.
447 Collins St.
Melbourne
životné poistky

'<
pôžičky na domy
Dôverne
á snolehlivo
a

— Od 22. září do 1. října
bude v Brně mezinárodní
hudební festival, na kte
rý se má sjet přes 700
členů orchestrů a inter
pretů. Letošní festivalový
ročník je tématicky vě
nován proměnám hudby
20. století.
— V hoře Květnici u Tiš
nova byly objeveny roz
sáhlé krápníkové jeskyně
s nádhernou výzdobou a
množstvím krápníkových
dómů. Objevil je náhodou
myslivec Jaroslav Bárta
z Tišnova, když šel se
svým jezevčíkem na Květ
nici na lišky.
— Na státním zámku
Sychrov u Turnova otev
řeli památník A. Dvořá
ka, v němž jsou uloženy
exponáty o životě a díle
mistra české hudby. Zá
meček v Nelahozevsi je
totiž v tak hrozném sta
vu, že ho nelze ukazovat
cizincům.
— Režimní Svaz českých
spisovatelů, ohlásil, že za
čátkem října vydá první
čisto nového časopisu,
který se bude jmenovat
Literární měsíčník.
— Pouze 934 bytů, tj.
13% z celoročního plánu,
dostali Pražané v prvních
šesti měsících letošního
roku. Dalších 2.597 bytů,
tj. 32% plánu na rok 1972,
se teprve staví a není na
děje , že by se v nich
mohlo v dohledné době
bydlet.
— V roce 1971 odhalily
orgány celní správy ČSR
13.523 celních a devizo
vých deliktů. V prvních
šestí měsících letošního
roku bylo zaregistrováno
přes 5.000 přestupků.
— Zdravotníci .zkoumali,
jak snídají děti pražských
zaměstnaných rodičů. Zji
stili, že 5% dětí nesnídá
vůbec, 3.5% snídá občas,
25% snídá pouze nápoj,
většinou čaj bez mléka a
jen polovina ostatních dě
tí má k snídani mléko ne
bo kakao.

— President Svoboda při
jal ve slyšení mimořádné
ho a zplnomocněného vel
vyslance Austrálie Laurence Corkeryho, který
mu odevzdal své pověřovací listiny.
— Rudé právo oznámilo
6, září, že se mají konat
na čs. území “v tomto
podzimu” manévry armád
Varšavského paktu, které
dostaly název “Štít 72” .
Mají být stejně rozsáhlé
jako dřívější, což by zna
menalo, že se jich zúčast
ní asi 100.000 vojáků.
— Stanice', Vltava, jejíž
jméno je známo ze srpno
vé okupace jako jméno
sovětské podvratné vysí
lačky, se stala novou ofi
ciální
československou
rozhlasovou stanicí. Zahá
jila vysílání 4. září.
— Ministr zemědělství J.
Nágr jmenoval s účinno
stí od 1. září ředitele kraj
ských a okresních země
dělských správ. Dosud
rozhodovala (aspoň for
málně) o zemědělských
otázkách okresní země
dělská sdružení, v nichž
měli své slovo i sami ze
mědělci.
č/HD
PŘI ZÁJEZDU SOVĚT
SKÝCH hokejistů do Ka

nady počátkem tm. vzbu
dil pozornost tisku soudní
zabavovací příkaz proti
majetku sovětského týmu.
Vyžádal si jej student
práv z Montrealské uni
versity Michel Dagenais,
který v žádosti o vydání
příkazu uvedl, že při je
ho návštěvě Českoslovem
ska v srpnu 1968 byl jeho
vůz zachycen v Praze so
větským tankem a zničen.
M. Dagenais prohlásil, že
má písemné potvrzení so
větského důstojníka, že je
zodpovědný za rozbití
auta. Nedošla zatím zprá
va, jak byl případ vyře
šen, ale mezistátní zápa
sy se sovětskými hokeji
sty se hrály.
R-

Škola v souladu s línii
Nad programem "zdokonalené" školní výchovy v normalizovaném Českoslo
vensku, jak byl y zásade usnesen na loňském sjezdu strany a "upřesněn" poždéjšími pokyny vlády, poradarhi, ministerskými nařízeními a projevy vedoucích
straníků, jsme se už zamýšleli několikrát, přičemž jsme především ke zprávám
o připravované stranické výchově dětí, k většímu důrazu na ruštinu atd. při
pojovali vlastní poznámky. Dnes si ty poznámky ověříme na zásadním, obsáh
lém článku, který uveřejnil ministr školství ČSR Josef Havlín dne 1. září v
Rudém právu.

Už podtitulky dlouhého
pojednání
nadepsaného
“Záleží na učitelích’ pro
zrazují, co leží pánu mi
nistrovi na srdci: “Škol
ství je nedílnou součástí
socialistické společnosti.
Politická motivace vý
uky.”
V článku-se dovídáme;
že “školní rok 1972 až
1973 . . . bude představo
vat další krok v úsilí o dů
sledně socialistický cha
rakter naší školy v duchu
usnesení XIV. sjezdu KSČ.
Využívání sjezdových zá
věrů bude proto v tomto
školním roce základním
východiskem pro ideově
výchovné působení školy.
(Půjde o to) aby se všich
ni žáci i učni naučili ro
zumět závěrům sjezdu ja 
ko linii, která se promítá
do veškerého života naší
společnosti, která ho roz
hodujícím způsobem ovliv
nuje a usměrňuje. Jde o
to pochopit, že právě v
tom se uplatňuje vedoucí
úloha komunistické stra
ny. Proto ■ budeme na
všech školách usilovat n
to, aby myšlenky sjezdu
organicky prolnuly uči
vem všech předmětů a
jednotlivými, vyučovací
mi tématy . . . ”
Tedy i kotrmelce v tě
locviku musejí být nějas

v souladu s linií a pře
počítání se v matematice
bude asi hodnoceno jako
pravicová úchylka.
V první části svého po
jednání tvrdí též pan mi
nistr, že “významným,
způsobem bude práce na
šich škol ovlivňována úsi
lím Sovětského svazu o
vytvoření příznivých pod
mínek pro trvalý mír a
bezpečnost v Evropě i v
celém světě”, a dodává,
že od všech učitelů a vý
chovných pracovníků oče
kává “angažovanou pod
poru” sovětské mírové
ofenzívy. ■Mohl ještě do
dat, že jeden z příkladů
sovětského mírového úsi
lí slavil před několika
dny čtyřleté výročí. ■
Místo srpna 1968 pama
toval však ministr Havlín
na jiná výročí, kterých si
musí všímat čs. škola:
“Nastávající školní rok
bude také plně ve zname
ní 55. výročí' Velké říjno
vé revoluce a 50. výročí
vzniku SSSR. Těchto vý
ročí využijeme výchovně
k tomu, abychom osvět
lovali mezinárodní a svě
todějný význam prvé úspěšné proletářské revo
luce. Ukážeme všem na
šim mladým lidem mimo
řádnou úlohu Sovětského
svazu ve světě . . . ”

Kádrově v pořádku
místo uklízeče. Není tedy překvapující, že se v čs.
Nový anglický čtvrtletník INDEX, vydávaný
novinách začaly vyskytovat inzeráty, jaké tam
organizací Writers and Scholars International, pí
dříve nebývaly. Ocitujeme aspoň některé, jak jsme
še ve svém druhém čísle, jak zhoubný vliv na
je vybrali namátkou z několika čísel pražského
intelektuálni život v Československu mají čistky,
prováděné tam v posledních letech. Českosloven
Svobodného slova:
sko jako malá zem — píše INDEX — je více zá
★ UHLÍ NANOSÍM i jiné práce, přijdu kdykoliv.
vislé na talentech a mozcích svých občanů a ne
Zn. "Kamelot" (24. 8.)
mělo by si dovolovat tolik jimi mrhat. Jako při
★ MYTÍ SCHODŮ. Zn. "Hledám" (24.8.)
klad uvádí, že z Ústavu macromolekuiární chemie .
■Ar V E D LE JŠ Í ZAMÉST, hledá ing. řid. pr. C, ja
při Československé akademii věd bylo vyhozeno
kékoliv, denně + soboty a neděle. Zn. " V Pra
po roce 1968 z 200 vědeckých pracovníků 170 a že
ze" (22. 8.)
asi 80% výzkumných ústavů má nové ředitele.
Ar HLEDÁM ZASTOUPENÍ neb domácí práce. Zn.
To jsou poměry nám celkem známé. Sem tam
"Telefon a 1 místnost k dispozici". (23. 8.)
se i ze soukromých pramenů dozvíme, co kdo z
Typické pro poměry je jistě i následující inze
dřívějších předních vědeckých nebo uměleckých
rát, resp. co ve své značce zdůrazňuje žadatel o
pracovníků nyní dělá, tj. většinou jakou manuelní
lepší zaměstnání:
práci nyní dělá. Počet vyhozených ze zaměstnání
je však tak'veliký, že mnozí shánějí^ těžko i podruž
★ ING. EKONOM, ved. pracovní k, změní místo.
né manuelní práce — národní podniky odmítají
Bohaté zkušenosti i v plánování provozu aj. Zn.
často neprokádrovaného uchazeče, i když jde o
"Kádrově v pořádku" (15. 8.)

Na počest těchto výročí
nemají být jen organizo
vány oslavné akce, ale ta
to významná výročí mají
“prolínat výchovný
a
vzdělávací proces během
celého školního roku” .
Obdobným způsobem má
být využito i 25. výročí
Vítězného února a 25. vý
ročí založení Lidových
milicí.
Ministr potvrdil dřívěj
ší zprávy, že byla prove
dena prověrka učebních
osnov i učebnic, že jsou
připraveny osnovy a učebnice nové. Dále píše:
“Mimořádnou pozornost
věnujeme
prohlubování
výchovy k socialistickému
vlastenectví a proletářskému internacionalismu.
V ní má zvlášť důležité
místo péče o zkvalitnění
výuky 'ruského ■ jazyka,
který' je pro nás jazykem
přátel a sbližuje nás s
ostatními zeměmi sociali
stického tábora,”
Dost jasné varování
adresoval ministr Havlín
rodičům, dětí, když n a 
psal:
“Při ■této ■’ příležitosti
bych rád ujistil všechny
rodiče, že škola chce pře
jímat plnou odpovědnost
za výuku dětí. Je nám
přitom 'jasný i pódii ško
ly v odpovědnosti za do
mácí přípravu na vyučo
vání a v žádném případě
nechceme povinnosti učit
přenášet na rodinu . . . Je
nezbytné, aby rodiče pod
porovali výchovné úsilí
školy . . . ”
K učitelům se obrátil .“naléhavou výzvou, ábv
ve své každodenní práč;
vycházeli ze stranické li
nie a promyšleně, inicia
tivně a s hlubokým pře
svědčením ji prosazova
l i . . .” Pro jistotu, proto
že by jeho naléhavá vý
zva nemusela stačit, zmí
nil se i o zvýšení učitel
ských platů. Budou však všechny ty
sliby, hrozby a naléhavé
výzvy dostatečně prolínat
život na čs. školách, aby
uspokojily tak věrného
nohsleda Moskvy, jakým
je pan m inistr. Havlín?
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HLAS

DOMOVA

Nezaměstnanost a inflácia

Najvýhodnejšie podmienky

na

Dr. Martin Kvetko

KÚPU DOMOV V MELBOURNE

Pôžičky do 85%
Volajte
Charles Antal

62-0411, A. H. 781-2141

Z mého za
Jark a Vlčková

Servác B Heler, mladočeský politik, žurnalista a
redaktor zemřěl 2. záři 1922. Narodil se v n i l s k é
rodině, práva a filosofii stu^ val *
v redakci Národních listu, s O. Hosto^k>^ r«ngoval Lumír a se Sv. Čechem Květy. \ y ^ \ y b o r 2
Dolitickvch řečí a úvah Karla Sladkovského.
5. září 1907 zemřel v Brně Josef
val na malostranském gymnasiu, od n&u !8oo puso
bil v brněnské Moravské orlici, kde j * s t a i pozdep
šéfredaktorem. Jeho dlouholetá cranost jako diva.de,ního kritika souvisela těsné i s historii brněnského
divadla. Jeho hlavní význam
v
bě, jež je prevažne tezena z prostředí a kraje,
^Hlavním representantem kosmopoliticke školyu. nas
liyl básník Jaroslav Vrchlicky (yl. ;m , Ennl Frida),
ienž zemřel 9. září 1912 v Domažlicích. Jest to velkv
básnik naši i světové poesie. Jeho dílo vzbuzuje po
div už rozsahem (jen původních básny napsal pres
5.000) a svědčí o mimořádně lehke tvornosti a mo
hutném rozpětí fantasie. Svou vlastni podstatou. Jlvrik. Jemná a odstíněná citovost se v nem doplnuie s bohatou všestrannou vnímavosti smyslovou, stej
ně mohutnou v oblasti zrakové jako sluchové, s do
provodem smyslových složek ostatních. Proto a pro
oslavu života byl označen jako básník renesanční.
Jeho zásluhou byli k nám uvedeni velcí básnici sve
toví v překladech a v tom, že je učinil svými vzo
ry. Nejvíce na něj působil Dante, V. Hugo a Goethe,
českou literaturu dále obohatil o všechna themata
a pevné formy světové literatury. Nové smery básnic
ké let devadesátých jeho zásluhou našly vzory v zá
padní poesii, hlavně francouzské, odevzdal jim i
tvárlivou básnickou řeč. Nad jeho rakvi promluvil
na vyšehradském hřbitově dne 14. záři 1912 Jaroslav
Kvapil, jenž začal svou smuteční řeč slovy: Jaka
to úzká, žalostně úzká rakev pro nejvetsi, nejmo
hutnější křídla, jež kdy narostla českému člověku!
Dne 10. září zemřel v Chyžnom u_ Rožňavy Samo
Tomášík, slovenský štúrovský básník a spisovatel,
autor hymnické písně Hej, Slováci.
Dne 14. září uplynulo 35 let od. smrti prvního pre
sidenta ČSR Dr. Tomáše G. Masaryka, jehož zhod
nocení jako filosofa, politika, jako človeka, přesa
huje úzký rámec těchto krátkých připomínek^
Spisovatelem valašské dědiny byl Metoděj Jahn,
který působil od roku 1919 jako řídící učitel v Rož
nove pod Radhoštěm-, odkud je také těžena i jeho
spisovatelská tvorba (Selský práh). Přispíval do
Květů, Zlaté Prahy, Máje, Moravskoslezského -deníku.
Zemřel 14. září 1942.
Slezskými písněmi vyvrcholil Petr Bezruč českou
poesii politickou. Je to zburcované svědomí jiároda jeho sociální verše jsou hlas jednoho za všechny
Trojí nota se hlásí v jeho Slezských písních: nota
neradostného života, nota sociální, kde se stává
básníkem otroků dolů, a nota národnostní.^ Vyzpíval
zoufalství a nekonečný útisk zapomínané české ver
ve pod Beskydami, trýzněné Němci a Poláky. Petr
Bezruč (vl. jm. Vladimír Vašek) se narodil. 15. září
1867 v Opavě.
Hlavním pracovním oborem. Josefa Krále, profeso
ra Karlovy university, byla klasická filologie, již
pojímal, tradičně jako studium antické vzdělanosti v
. celé šíři. Největším jeho dílem v tomto oboru je
Řecká a římská rytmika a metrika. Překládal do
češtiny řecká a latinská 'dramata (Sofokles, Aischylos, Euripides, Plautus, Terentius), Zemřel 17. záři
1917 v Praze.
J. Kopecký ve sborníku Listy z dějin českého di
vadla vzpomíná Ferdinanda Břetislava Mikovce, kte
rý se účastnil politických událostí v roce 1848 jako
praporečník ozbrojeného spolku Svornost. Před zatče
ním uprchl z Prahy a bojoval na straně Sřbů proti
■Maďarsku. Jako- divadelní theoretik i jako drama
tický spisovatel snažil se podpořit vznik romantic
kého dramatu u nás. Zemřel 22. 9. 1862 v Praze.

18. 9. 1972

Na začiatku šiesteho desaťročia sa v odborných hospodárskych kruhoch v
pojených štátoch udopiácnii názor, že moderný štát môže účelnou fiškálnou
menovou politikou zamedziť hospodárskym cyklom striedaniu recesie <e rozvó3 a zaistiť trvalú prosperitu. Tieto názory podporovala okolnosť, že americká
konómia prežívala dlhé obdobie rozmachu, obdobie, ktoré podľa starších hopodárskych teórií malo byť už niekoľkokrát prerušené cyklom recesie.
Súčasne s touto teóriou sa tradoval názor, podľa ktorého aj pri 4% pracovných
íl, vyradených z trhu práce, treba brať situáciu za stav plnej zamestnanosti,
►okonca vraj takýto stupeň nezamestnanosti je nielen znesiteľný, lež aj žiauei vzhľadom na boj proti infláciii. Argumentovalo sa, že keď všetky pracoyé sily sú zaradené do hospodárskeho procesu a majú plný zárobok, ktorý
platnia na trhu, dochádza k vyššiemu dopytu po životných potrebách, ako ie
ýroba v stave zaistiť pre nerušené zásobovanie. V dôsledku toho vraj ceny
>varov vzrastajú a inflácia ohrozuje hospodárstvo.

Na základe týchto teo
rii prezident Kennedy vo
svojej hospodárskej sprá
ve kongresu vytýčil za
ciel vládnej hospodárskej
politiky znížiť stav neza
mestnanosti na 4% a po
važovať to za plnú za
mestnanosť. Lenže teorie
overuje len život, A zdá
sa, že súčasná ekonomic
ká situácia v Spojených
štátoch, vyznačujúca sa
značnou vládnou interven
ciou do hospodárskeho
vývoja, teda nielen fiškálnou a menovou politi
kou, a le . aj kontrolou
miezd a cien, a pritom
nezamestnanosťou
vyše
5%, udomácnené teórie
vyvracia. Nixonova vláda
bola totiž v stave dať ho
spodárstvu nový dyna
mizmus. docieliť nové vy
soké prírastky na produk
cii a dokonca mať aj ur
čitý úspech v boji proti
inflácii, ale nebola v sta
ve stlačiť nezamestna
nosť na domnelý stav
plnej zamestnanosti, čiže
na 4%. A tak v kruhoch
Demokratickej
strany,
ktorá hospodárske problé
my považuji za najdôle
žitejšie heslá súčasnej
volebnej kampane, sa za
čína o správnosti doteraj
šej teórie o tzv. plnej za
mestnanosti pochybovať.

Spoločný hospodársky
výbor poslaneckej sne
movne a senátu sa rozho
dol problém preštudovať.
Začal s tým predseda vý
boru
senátor
William
Proxmire. Ten vyhlásil,
že v čase, keď 4% pra
covných síl, čo v absolút
nych číslach v Spojených
štátoch znamená 3% m i
lióna zaháľajúcich páro r
rúk, nemožno hovoriť o
plnej zamestnanosti. Se
nátor Proxmire se dom
nieva, že hádam pri po
klese nezamestnanosti na
2% by sa mohlo oprávnenejšie hovoriť o plnej za
mestnanosti.
Do tejto teórie zasiah
la totiž Európa. Tam sa
skutočne vo väčšine ho
spodársky
vyvinutých
krajinách ako je Západné
Nemecko, Švédsko, Bel
gicko, Švajčiarsko, Fran
cúzsko a Holandsko, do
siahol, stav plnej zamest
nanosti a pri tom inflácia
nebola väčšia ako v Ame
rike. Tak napr. Západné
Nemecko nielen že zaria
dilo do výrobného proce
su takmer všetky domá
ce pracovné sily, ale aj
2 milióny robotníkov z juhoevropských krajín. Tiež
v malom Luxembursku
pracuje- 30% pracovných
síl z iných štátov, vo
Švajčiarsku ešte viac.

Preto sa' senátor Prox
mire domnieva, že Euró
pa by mala byť Amerike
príkladom a že treba
riskovať obavu z inflácie
za . účelom dosiahnutia
skutočne plnej ■zamestna
nosti. Treba sa zamerať
na plné využitie nielen vý
robných kapacít, ale aj
pracovných síl. Je dobré
si povšimnúť, že v povoj
nových rokoch ekonómia
aj v Západnom Nemecku
aj v Japonsku využívala
plnú výrobnu kapacitu.
Dobré poučenie dáva aj
americké
hospodárstvo.

Keď totiž v prvej polovič
ke minulého desaťročí;
pracovalo americké ho
spodárstvo na 85% výrob
nej kapacity, nezamestná
nosť poklesla pod 4%: Te
raz, keď americké hospo
dárstvo využíva len 769i
výrobnej kapacity, neza
mestnanosť ■sa kŕčovití
drží nad 5%. Ale senátoj
Proxmire sa domnieva
že za účelom plnej za
mestnanosti
sa
trebr
zmieriť aj s určitým vyš
ším stupňom inflácie
napr. ako je to vo Švéd
sku. Otázka pracovnéhí
trhu v Spojených štátocl
je nateraz aj preto tal
ožehavá, lebo prirodzení
prírastky na .pracovnýcl
silách sú teraz väčšie akc
boli v rokoch šesťdesia
tých. A tak bez, rigoróz
neho programu proti ne
zamestnanosti a za vytvá
rania nových pracovnýcl
príležitostí by sa pomer'
na pracovnom trhu mohl
vymknúť z vládnej kont
roly.

LYŽE
Nyní, před závěrem australské zimní sezóny,

výprodej
VŠECH LYŽAŘSKÝCH POTŘEB

ZE VŠECH BĚŽNÝCH CEN
NEJM ÉNĚ 20% S LE V Y
BRUCE BRETHERTON SKI SHOP

majitelé rodina Blahovcova
Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

TOORONGA V ILLA G E

Shopping Centre,

(roh Toorak & Tooronga Roads) — obchod 21Telefon: 20-7437

y
j

■ K X H RPA
Optical Service

573 Hampton St., |
Hampton, Vic.
I
Telefón: 98-5756 I

Odborné porady á všechny informace
o lyžaření v Austrálii ochotně a zdarma.
Obchod je otevřen vždy v pondělí, úterý
a ve středu od 10 hod. dop. do 5.30 hod. odp.,
ve čtvrtek a v pátek od 10 hod. dop. do 9 hod. večer
v sobotu od 9 hod. dop.-do 1 hod. odp.
(event. dle předběž. telef. ujednání)

■L Sl 1SJ2
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DOMOVA

Piotesl spisovatele
FERDINAND

Vedouc: kontinentální pekárna v Melbourne

ATLANTÍC BAKERY Pty. Ltd.

PERO rTKÁ

8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 3081

Ruský spisovatel Solženicyn, více ruský než sovětský spisovatel, získal ve světě majestátní postaveni
tofeo, kdo vyjadřuje své přesvědčení za největšího risika. Jeho knihy nesmějí být vydány v sovětech.
Je-li nějaká jeho kniha vydána za hranicemi, nemůže si být nikdy jist, jaké pronásledování, jaký trest
budou usneseny. Žije nebezpečně. Přes to jeho protesty proti nesvobodě, také dopravované za hranice,
nejsou polovičaté. Dostal Nobelovu cenu za literaturu, ale rozhodl se nejet do Štokholmu, aby ji tam
osobně přijal. Má v sobě jakýsi nezničitelný ruský patriotismus. Obává se, že kdyby odjel do Štokhol
mu, sovětská vláda by za ním zavřela ruské hranice. Nechce opustit ruskou půdu. Cítí, že život vlast
ního národa je spisovatelova nejsilnější inspirace. Před sto lety psal Turgeněv z Paříže: "Bez Ruska
ztrácím všechen talent." Švédský zástupce byl ochoten v Moskvě odevzdat Solženicynovi symboly Nobe
lovy ceny, ale sovětská vláda ho nepustila do země. Nyní se za hranicemi objevil text Solženicynovy
řeči, již by byl pronesl ve Štokholmu, kdyby byl shledával radno tam jet.
,
V projevu Solženicyn ovšem promluvil o osudu literatury v sovětech a o škodách národa, jemuž svo
bodná literatura a následkem toho pravda jsou odpi rány. Promluvil však také o světové politické a mo
rální scéně. Tu se ukázalo, že některé části světového tisku nepodlehly Solženicynovu majestátu do
té míry, aby přijaly celý jeho projev se stejným záj mem nebo se stejným souhlasem. Vybíraly si. Vřele
komentovaly tu část projevu, v níž Solženicyn mluvil o literatuře. Pochválily, že Solženicyn podal "uchva
cující visi o roli tvořivého umělce". Nekomentovaly, co řekl o věcech politických. Solženicyn měl dva
roky čas, aby si svůj projev rozmyslil. Může být pokládáno za jisté, že nebylo jeho úmyslem napsat
jen essay o literatuře. Zdá se, že měl na paměti, že na světě žije více lidí než jen tvořiví umělci.

Citujme části, jež někte
ré noviny nekomentovaly.
Solženicyn řekl:
“Bohužel, v nemorálním
světě
také organisace
Spojených národů dorostla
do nemorálnosti. Není to
organisace spojených ná
rodů, nýbrž organisace
spojených vlád, v níž
všechny vlády jsou si rov
ny: ty, které jsou svobod
ně voleny, i ty, které by
ly násilně nastoleny a
zbráněmi uchvátily moc.
Opírajíce se o prospěchář
skou' stranickost většiny,
Spojené národy žárlivě
střeží svobodu některých
národů a zanedbávají svo
bodu jiných. Odpírají vy
šetřovat steny, vzdechy a
úpěnlivé prosby pokor
ných obyčejných lidí. Ješ, tě se nepokusily udělat
z Deklarace lidských práv
povinnou podmínku pro
členství ve Spojených ná

rodech."
Solženicyn dále řekl:
“Jestliže v některých ze
mích někdo je na- měsíc
zavřen do vězení, kde ho
krmí bílými rohlíky a
mlékem, sloupce novin se
plní vztekem. Jestliže v
jiné zemi někdo je odsou
zen na pětadvacet let dc
cely, v niž stěny jsou zle
dovatělé a vězni jsou svle
čeni do spodního prádla,
jestliže zdraví lidé jsou
posíláni do blázinců
a
jestliže nesčetní lidé. kte
ří z nějakého důvodu chtě
jí utéci, jsou stříleni na
hranicích - to se pokládá
za obyčejné a přijatel
né.”
A ještě řekl Solženicyn:
“Násilí čím dále tím mé
ně dbá zákona, a drze a
vítězně pochoduje světem.
Síly zla užívají únosů,
bomb, žhářství. Jsou roz
hodnuty otřást civilisací a

zničit ji. A bázlivý civilisovaný svět, postaven pro
ti tomuto útoku nestoud
ného barbarství,-, nenalé
zá proti tomu nic jiného,
než ústupky a úsměvy.”
Nad těmito částmi Solženicynova projevu bylo
poněkud ticho. Řekněme
hned proč. Solženicyn seobořil na ty, kdo “jsou
plni vzteku” , jestliže něk
do v demokratickém stá
tě je měsíc držen ve věze
ní, kde ho “krmí bílými
rohlíky a mlékem” , ale
mlčí, jestliže ve státě dik
tátorském člověk je od
souzen na pětadvacet let
na Sibiř s malými vy
hlídkami na přežití. Ně
které noviny na západě
by si snadno mohly po myslit, že Solženicyn měl
je na mysli. A někteří
spisovatelé, někteří inte
lektuálové.
Žádná jiná nám známá

KEW CONTINENTAL lílíTIH IB Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.
pouze p rv o tříd n í m aso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A :
dom ácí sekaná. * V še ve velkém výněru.

uzená šunka a

D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A SM ETA N O V É I V IN N É KLOBÁSY
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoňa Pde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.), zastávka č. 38
Telefon: 8E-7178

Radoslav Selucký: Východ je Východ. Index,
Koin, 1972, stran 240, cena DM 12.- ( a poš
tovné).

Konfrontace

Radoslav Selucký je části čs. čtenářů dobře znám.
Jeho knížka Západ je Západ, která vyšla v Praze
v roce. 1964, vzbudila pozornost svými bystrými po
střehy, aplikací ekonomicko-politických vztahů^ do
všedního života a názory, které nebyly ve všech
aspektech konformní s' tehdejší československou po
litikou. Selucký, vzděláním a profesí .ekonom, se již
doba se tak nehodí k stu tehdy vyznačoval pregnanthí schopností formulovat
diu vášně jako poslední svá pozorování z oblasti tržních vztahů přitažlivým
desítiletí. Vyložit všechny způsobem stravitelným i p ro , řadového čtenáře a
prokládat národohospodářské úvahy typizujícími pří
příčiny toho, proč vášně hodami, kterými oživoval ekonomicko-politická téma
skupin i jedinců se uvol ta. Selucký pák prokázal svoje autorské ambice v
nily, by vyžadovalo ne oblasti literatury faktů ještě v dalších knihách (Eko
jedné ,knihy, nýbrž aspoň nomie a život, Člověk a jeho volný čas, Reformmodel ČSSR, The Pian That.-Failed atd.). Jeho seriál
dvou. Nikomu však ne- popisující východoevropské ekonomie, který vycházel
uchází, že světa se zmoc v roce 1968 v týdeníku Reportér, si získal nemalý
nil . nebývalý nepokoj, a ohlas, kladný i záporný. Po roce 1968 Selucký vy
že do popředí se dostáva střídal svoje místo v Hospodářské radě čs. vlády za
profesuru politické vědy na universitě. Carleton v
jí, kdo nejlepší nebo je  kanadské Ottawě.
dinou kvalifikaci mají ve
Index, Společnost pro československou literaturu v
vášni. Ve srovnání s do zahraničí, vydal Seluckého knihu Východ je Východ
bami minulými logické jako příspěvek k objasnění principů politických prio
rit, tržní efektivity a zisku v mocenském dosahu
myšlení upadlo, a mnozí Kremlu. Selucký kondenzoval do této knížky své
se honosí tím, že nejsou vzpomínky na vysokoškolská studia v Leningradu a
. postřehy z mnohých cest do Sovětského svazu a všech
logiky.
Aby člun se nepřekotil. Sostatních východoevropských států. Při čtení si opět
! potvrzujeme již dříve naznačený Seluckého talent ekomusí být i takoví, kdo I noroa i spisovatele. Problém východní Evropy spovydrží a logiky se nevzdá j čivá dle Seluckého v tom, že pro její další rozvoj
vají. Periody se střídají, ; existují dvě vyhraněné možnosti: poevropštění Rusa jednou bude uznáno, že I ka nebo posovětštění východní Evropy. Autor konI cipoval své postřehy tak jak je viděl a slyšel a nitoto byla perioda, kdy ; koliv co si o tom všem myslí dnes. Márp dojem, že
přesné myšlení a přístup . kniha by mohla být zadostiučiněním pro zastánce
nost argumentu . nejvíce ' pluralitního dialogu, pro jiné se bude zdát nepochybpoklesly. Daleka toho. . ně až příliš tolerantní. Některým exilovým čtenářům
i bude tato tendence sympatická, u jiných vzbudí ne(Pokračování na str. 6) j voli. Pokud by z tohoto rozporu vyplynul konstruk' tivní dialog, pak by mohl být autor, vydavatel i soud
ný čtenář spokojen.
jp
Poznámka: Knihu můžete zakoupit v HD. Cena
$ 3.60 včetně. poštovného na 5. kontinent

PRAVE CESKE ŘEZNICTVÍ
UZENAŘSTVI

Prodáváme

Telefon 459-3672
:
..Největší výběr všech druhů chleba — včetně
. chleba, na jaký jste'byli zvyklí doma.
Přesvědčte se!
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší -kvality.

Džetem — denně
do VÍDNĚ, FRAN KFURTU nebo LONDÝNA

můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha měst v EVRO PĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně, jízdenky vlakem
do VÍDNĚ stojí
$ 346.45

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

A LM A
TRAVEL SERVICE
330 Little Collins St.

ř
ťs :: a S í *■**» «

(roh Elizabeth St.), Melbourne
Telefon 63-4001 — 63-4002
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ROYAL
M ELB O U R N E
SH O W
Melbournská výstava skýtá
ve dnech 21. až 30. září
N EJV ĚTŠÍ PODÍVANOU V E VIKTORII

Otevřena denně od 9. hod. dop., v neděli od
11. hodin dopoledne
Výstava šampiónů zvířecího světa
Hry — zábavy — novinky — tašky se vzorky
— ohňostroje
Velmi zajímavé programy v .aréně
VJaky jezdí přímo na výstaviště, tramvaje, z
Elizabeth St. zastavují u vchodu
Spousty místa k parkování na závodišti ve
Flemingtonu, odkud Vás dopraví autobusy
zdarma na výstaviště
Vstupné: dospělí $ 1.20, děti a pensisté 20 c
Vstup na tribuny je volný
NA SHLEDANOU NA VÝSTAVIŠTI !

Sokol
(K 110. výročí založení Sokola a k 140. výročí
narozenin Dr. Miroslava Tyrše.)

P sal.se rok 1862. V českých zemích vše jen vřelo.
Mysl všech byla zaujata slavnostním prohlášením
císaře Františka Josefa ze dne 20. října 1860 (tzv.
Říjnový diplom), že nebude nadále vládnout sám,
že si přeje, aby se všechny národy podílely na sprá
vě státu. Obdařen sliby občanských svobod, český
lid pozvedl hlavu a začal sbírat všechny své síly k
tomui aby došlo k vzkříšení národa.
Prvý český spolek tělocvičný byl založen na zá
kladě myšlenek Jindřicha Fuegnera a Dra. Mirosla
va Tyrše: oba s nimi přišli do hostince U Křížků
v Jindřišské ulici, kde se tehdy scházela česká vla
stenecká společnost, aby je zde projednali. ' Byii
přesvědčení, že jen ten národ odolá a v budoucnu
se uplatní, který se může opřít o zdravý vývoj tě
lesných sil svého lidu.
V únoru 1862, směřují kroky četných českých vla
stenců do Panské ulice, aby v Malypetrově sálu za
předsednictví Dra. Julia Grégra zvolili první výbor:
Jindřich Fuegner, starosta, Dr. Miroslav Tyrš, n á 
městek, Členové: Dr. Tomáš Černý, Ferdinand Fingerhut, Dr. Edvard Grégr, Dr. Julius Grégr, Jan
Kryšpín, František Písařovic, prof. Rudolf Skuherský. Karel šteffek, kníže Rudolf Thurn-Taxis, prof.
Emanuel Tonner. Spolku byl dán název Sokol, jako
znak síly, odhodlanosti, bystrosti a vzletu.
K Sokolu se upjaly vroucí naděje na pozdvižení
národa; v něm hledali všichni záruku lepší a dů
stojnější budoucnosti.
K první přátelské schůzce dochází na Střeleckém
ostrově, jehož sál je naplněn sokolskými nadšenci,
kteří se zde sešli na podnět starosty J. Fuegnera.
A ne dlouho po ní dochází k slavnostnímu svěcení
praporu v domě U Appola v Ječné ulici, praporu
navrženém Josefem Mánesem; matkou praporu je
paní Jana Mužáková (spisovatelka Karolina Světlá),
jež vložila praporu do vínku heslo: Láska k vlasti!
Aby Sokol plnil vytčený úkol, aby posílil tělesnou
zdatnost a zdraví, vypracoval první jeho náčelník
Dr. Miroslav Tyrš, narozený dne 17. září 1832 v D ě
číně, znamenitý. učenec a filosof, zvláštní soustavu,
jež byla nesena duchem ryze českým a odpovídala
'požadavkům celého národa, a jež daleko předstihla
všechny dosavádní cvičebně methody.
Aby se sokolská myšlenka mohla plně rozvíjet, a
jelikož dosavadní pronajímané sály již nestačily
počtu cvičenců, postavil J. Fuegner ze svých soukro
mých prostředků nejkrásriější tělocvičnu v dnešní So
kolské ulici, jež je dosud chloubou veškerého So
kolstva.
V Sokolstvu nezůstalo jen při cvičení tělesném. Po
kročila tělesná zdatnost vyvolala touhu po zdokona
lování mravním a duševním. Sokolstvo brzy zřídilo
knihovny, čítárny, začalo s pořádáním přednášek,
vycházek, výstav a ušlechtilých zábav.
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Protest spisovatele
(..roKračování se str. 5) na obou válkách světo
aby byla vědou, politika vých.
I generální sekretář
je věc vůle, vášně. V li
národů
U
teratuře má být pocti Spojených
vost, ale v politice teprve Thant promluvil před ča
sem k Americe s jakési
se uvidí, co a jak.
Vášeň hledá thema, na výše. Pravil, že asijské
němž by se soustředila. státy, ponechány samy
Asi nebylo hlavní město sobě, urovnají věci na zá
ve světě, v němž by se kladě jakési asijské moud
nebylo demonstrovalo pro rosti.
ti Americe kvůli válce ve
Několik málo let vy
Vietnamu, kde by studen zkoušelo tuto thesí. 0d
ti na tom nezkoušeli své tohoto projevu někdejšího
zuby. Na druhé straně - generálního
sekretáře
dva američtí presidenti, Spojených národů vypuk
různých povah a různého la v Asii menší válka me
přesvědčení, ne jen z jed zi Indií a Čínou, nebezpe
né, nýbrž ze dvou americ čí války mezi Afganistakých politických stran nem a Pákistánem byio
vsadili své kariéry na pře urovnáno jen ruskou in
svědčení, že Amerika ne tervencí, nad severní čín
má opustit Vietnam pře skou hranicí se na chvíli
kotně a bez výsledku. Po vznášelo nebezpečí války
litik chce být milován a nukleární a byly- dvě vál
jestliže přece své posta ky Indie s Pákistánem.
vení riskuje, nedělá tak
Pakistan byl poražen,
bez neodolatelného pocitu, rozdělen ca západní a vý
že zastupuje věc slušnou, chodní Pakistan. Noviny
a bez naděje, že tradice pak přinášely zprávy z
země ho podporuje.
východního
Pakistanu.
Nyní už vietnamská Nejméně
stopětadvacet
otázka byla oslabena. mrtvol lékařů, profesorů,
Amerika slibuje, že ode učitelů, a spisovatelů bylo
jde z Vietnamu. Avšak, i nalezeno v mělkých hro
když se tak stane, zůsta bech před hlavním mě
ne zápas o to, zda to b y la. stem. Zabila je centrali
válka nemorální, a zda stická strana. Potom auto
Amerika bude ochotna nomistická strana začala
vzít na sebe tuto hanu. vládnout., a noviny opět
Jestliže celá věc se vy přinášely zprávy-. P.o mě
loupne z návalu oposiční stě, referovaly- noviny,
rétoriky, tato americká leží mrtvoly, jejichž krky
válka vznikla jako pomoc byty proříznuty- bajone
vojensky slabšímu státu, tem. Čtyři mládi muži by
který byl napaden státem li přivedení před dav a
vojensky silnějším. Tak zvolna a rczmysíně muče
vznikla před dvaceti lety ni. Vojáci je pomalu uboi Spojenými národy schvá dávali, dav jásal, oběti
lená válka korejská, tak bědovaly, objímaly- nohv
vznikla i americká účast mučítelů. Je možno se

ptát, kde se tu skryla ní Vietnam se zmocní mě
asijská moudrost. A kdo sta. Zeitgeist pokládal za
by; po všech afrických nesnesitelné, když Angela
událostech, mohl říci, že Davis byla v Americe ve
existuje zvláštní africká vyšetřovací vazbě, ale ni
moudrost, která vše smír jak se neznepokojuje nad
ně urovná?
tím, když v Českosloven
Avšak v určitých kru sku jsou lidé na leta od
zích na západě se praví, suzováni dó vězení. Ani
že je třeba dát si pozor Angela Davis se nad tím
na Ameriku, že “temné neznepokojuje. Pozorova
stránky americké pova teli někdy se dělá nevol
hy” vehnaly Ameriku do no z činnosti čilého Zeitvietnamské války, že pre geistu.
sident Johnson byl horší
Bylo by dobře, kdyby
než Hitler, president Ni- bylo lze předložit to
xon že jedná hůře než všechno
intelektuálům,
Hitler.
aby rozhodli. Ale není to
Zvláštní
duch času, možno. Intelektuálové se
Zeitgeist, jak tomu říkají rozštěpili, a část jich nej
Němci, žádá, aby Ameri horlivěji se účastní hry,
ka sňála se světa jeho již hraje specielní Zeit
hříchy a ' vzala je na se geist. Už před několika ,
be. Je to někdy zmatený lety francouzský spisova
a často vypočítavý a pro- tel Sartre osobně vybral
pagándisty dobře organi- deset intelektuálů a sesta
sovaný Zeitgeist. Vzrušu vil z nich, co nazval sou
je se, když zlomek obyva dem nad Amerikou. Ame
telstva na jednom terito rika neměla žádnou nadě
riu v Africe, snad obyva ji před tímto tribunálem.
telstvo jedné skály, ještě Tribunál vyslechl svědky
nedostává - samostatnost. ze severního Vietnamu a
Nijak se nevzrušuje nad vynesl ortel nad Ameri
tím, že v Evropě v blízko kou. Když byl .upozorněn,
sti sovětského Ruska stá že vyslechl jen jednu stra
ty s tisíciletou historií sa nu, tribunál odpověděl, že
mostatnost ztratily.
plně spoléhá na to, co mu
Zeitgeist praví, že vol řekli severovietnamští úby v jižním Vietnamu ne ředníci. Nyní americká
byly zcela demokratické, ' herečka Jane Fonda od
a to že je neodpustitelné. cestovala do severního
Nikdo ho, nedonúti, aby Vietnamu a odtamtud řek
pohlédl, jak demokratické la, že nejsou dvě strany,
jsou volby v severním že je jen jedna. A kdosi
Vietnamu. Zeitgeist žaluje, napsal do amerických no
že ve válce se zabíjí, ale vin: “Severní Vietnam je
nějakým způsobem vylu - náš přítel.” šedý zákal,
čuje z této hany severní glaukoma
a
ideologie
Vietnam, který' zabíjení oslepují.
zahájil, když vpadl do
Je hanba, že nejvýmluvjižního Vietnamu. Zeít- nější protest proti Zeitgeistu se nehodí ten fakt, geistu přišel od spisova
Po smrti Fuegnerově, jenž měl pohřeb vskutku že místní funkcionáři jsou tele, jejž sovětská vláda
národní, jehož se zúčastnila řada smutečních hostů Dopravováni, když sever drží za krk.
v čele se Zemským maršálkem hrabětem RothkárchPanthemem, členové Zemského výboru a čeští po
slanci, Dr. Fr. Palacký, Dr. L. Rieger. pražský
Nově otevřený moderní bruslařský stadión
purkmistr Dr. Bělský, hrabě Albert Hostíc, státní
sekretář baron Helfert, profesoři university, techni
OLYM PIC ICE-SKATING C EN TR E
ky i konservatoře, se ukázalo, že se Fuegner stav
1080 Centre Rd., South Oakleigh, Vic.
bou sokolovny finančně úplně zruinoval, nemysle ani
na svou ženu Kateřinu ani na svou dcerku Renatku.
(poblíž Warrigal Road)
Národní sbírkou se však podařilo udržet nově po
telefon 579-3755
stavenou sokolovnu sv sokolských rukách.
umožňuje prvotřídní bruslení 7 dní v týdnu za
Starostou po smrti Fuegnerově byl zvolen P etr M.
výhodné ceny
Fischer, bývalý nadlesní, osvědčený vlastenec a je
den z nejstarších sokolů. Když dcerka zemřelého
Skupinám bruslařů zvláštní sleva
prvního starosty Fuegnera dospěla, pojal ji Dr. Mi
K dispozici jsou profesionální instruktoři
roslav Tyrš ža svou choť.
včetně paní Magdy Kučerové-Hofmanové,
Sokolstvo nebylo a není majetkem některé třídy
která byla dorosteneckou mistryní Československa
nebo stavu, ale náleží celému národu bez rozdílu.
v krasobruslení
Z jelm okruhu není vyloučen žádný, kdo s národem
Každou neděli večer se hrají na stadiónu’
poctivě smýšlí a jemuž,zájem a prospěch národa jde
mistrovské hokejové zápasy. V předních zdejších
nad osobní a stranické choutky. Poslední sokolský
klubech hraje několik vynikajících čs. hokejistů.
slet v roce 1948 jasně ukázal, že sokolové nesouhlasí
Přijďte je povzbudit.
s nastoleným režimem v naší vlasti. Komunisté si
V tomto bruslařskěm středisku je též výborný
byli příliš vědomi toho, že tento spolek neskloní nikdy
svůj prapor před jejich brutalitou a násilím a Sokol
LICENCOVANÝ RESTAURANT
z něhož můžet pozorovat lední plochu.
proto ve vlasti zrušili. Fuegnerova a Tyršova myšlen
ka však i tam, doufejme, přežije. Zdenko Milevský
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Jules Humberf-Droz: Dva svazky pamětí. (La Bacconniére, Neuchatel, 1969, 1971)

Soudruh, který preiil

ZARl
K A R EL TOMAN

zaujmout stanovisko pro ■
Můj bratr dooral a vypřáh koně.
ti
Sovětskému
svazu,
A jak se stmívá,
abych nepomohl. jeho ne
věrnému druhu hlavu do hřívy
přátelům.’’
položil tiše, pohladil mu šíji
Roku 1932 jel v pověře
a zaposlouchal se, co mluví kraj.
ní švýcarských komuni
Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;
stů do Moskvy znovu, aby
modlitba vesnic stoupá chladným šerem.
se zasadil o změnu teh
Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest,
dejší politiky Kominterny.
v jediný chorál slily se a letí
Ale tam ho donutili k se
k věčnému nebi.
dy byla prvním příkazem bekritice, ‘kterou musil
pro soudruhy a podrobil učinit po svém návratu
Svatý Václave,
se jí i Humbert-Droz. do Švýcarska. Byl reha
nedej zahynouti
Rozhodl se mlčet, i když bilitován teprve v pěta
nám ni budoucím.
nesouhlasil.
Ale
další třicátém, kdy komunisté
skandály nedaly na sebe rozpoznali ve fašismu li
dlouho čekat. První vyvo hla vního nepřítele.
bil, že mě ze šlamastiky val jsem Hofmaiera o úlal vánoční stromek, kte
Potom však začaly v dostane, ale jen tehdy, kolu, který mi byl přidě
rý Humbert-Droz postavil Moskvě procesy proti sta když po návratu na západ len, načež jsem byl roku
svým dětem v moskev rým bolševikům. “Soud udělám prohlášení proti 1942 ze strany vyloučen,,
aniž mě někdo vyslechl.”
ském hotelu, v němž funk nímu jednání proti Rad Bucharinovi.”
cionáři Kominterny bydli kovi a jeho druhům jsem
I tu ještě Humbert-Droz Už koncem téhož roku se
li. K druhému, vážnější byl přítomen,” vypráví. poslechl, ale funkci vůdce stal členem švýcarské so
mu, zavdal příčinu jeho “Věřil jsem jejich výpo švýcarských
komunistů ciálně demokratické- stra 
syn Pierre, který si ve vědím, jejich sebeobvině- nezachránil, vystřídal ho ny a tři roky poté byl zvo
školce odmítl hrát s ostat ní. Avšak když přišel na v ní Karl Hofmaier. Hum len jejím generálním. ta
ními dětmi na zloděje a řadu 1938 Bucharin, kte bert-Droz byl prakticky jemníkem.
četníky a navrhl zajíma rého jsem osobně velmi odstaven, ale chtěl bojo
Proč to dopadlo jinak,
vější loupežnickou hru: dobře znal, už jsem ne vat proti nacistům v řa  než si věrný Leninův žák
na Kominternu.' To už věřil. Zmocnily se mě dách komunistů, žádal představoval, vysvítá z
ovšem musily bezpečnost vážné pochyby. Právě v proto přes ilegální orga jeho dnešního komentáře:
ní úřady hlásit nahoru. té době . mě zavolali do nizaci “Rudá kapela”
“Brzo po revoluci roz
Své setrvávání ve stra Moskvy. Sotva jsem při Moskvu, aby mu dovolila poznal Lenin nebezpečí.
ně přes nesouhlas s její jel, odmítl mi šéf GPU provádět ve Švýcarsku Ve skutečnosti se budoval
politikou vysvětlil Hum Ježov, který později sám sabotáže německé transit- státní kapitalismus, který
bert-Droz novinářům tak skončil na popravišti, vý ní dopravy. Místo svolení nazývali
socialismem.
to: “Chtěl jsem zůstat při jezdní vizum. V nej vyšší mu Moskva přikázala, aby Diktaturu
komunistické
tom, abych bojoval o změ nouzi jsem se obrátil na podával zprávy o Hoí- strany zaměnili s revolu
nu politiky zevnitř. V žád Dimitrova, který tehdy maierovi a soudruzích. cí. Opravdový kořen zla
ném případě jsem nechtěl Kominternu vedl. Ten slí “To mi dodalo. Informo (Pokračování na str. 9)

Dnes už nejsou odpadlíci od komunismu pražádnou zvláštností. IVIad aŕske
národní povstání roku 1956 a československé události v srpnu 1968 nadělaly v
řadách komunistických vůdců a ideologů v pravém slova smyslu paseku. Vy
kácely nejstarší a nejtvrdší stromy. Fast, Nenni, Hay, Garaudy, Fischer, to
je jen několik jmen, namátkou vybraných z desítek. Méně je však těch soudru
hů, kteří nepotřebovali otřesy druhé polovice našeho století, aby se se stranou
jednou provždy rozešli. Arthur Koestler, britský spisovatel maďarského původu,
je jedním z nich. Jules Humbert-Droz je jiným, po mnoha stránkách důležitěj
ším, významnějším. Už proto, že byl deset let tajemníkem Kominterny, komu
nistické Internacionály..
,

Dnes je mu přes osm
desát a je pravděpodob
ně jediným dodnes žijí
cím svědkem z nejvyššího
vedení světové revoluce,
kterému Lenin osobně bez
výhrady důvěřoval a kte
rý unikl jen o vlas Stali
novu záští. Určitě však je
jediným člověkem na zá
padě, který má rozsáhlý
archiv o legální, ale i pod
zemní činnosti komunistic
kého hnutí a o vnitřních
bojích ve vedení Kominterny. Už jako tajemník
této organizace, připravu
jící rozšíření bolševické
revoluce po celém světě,
myslil na zadní kolečka,
na všechny eventuality.
Od všech dokumentů, kte
ré mu procházely rukama,
posílal své matce do Švý
carska kopii. Tak v klidu
jeho neutrálního rodiště
narůstal zvolna jedinečný
archiv, který svědčí o
Humbert-Drozově činnosti
. nejen v Moskvě, ale i -

pod cizím jménem - v
Itálii, v Německu, ve špa-.
nělsku, v Portugalsku, ve
Francii a v Latinské Ame
rice. A o jeho nedůvěře.
Nebyl .pohodlným sou
druhem. Už roku 1928 do
šlo mezi ním a Stalinem
k politické roztržce, avšak
ještě p ln ý c h 14 let obha
joval politiku, v níž čím
dál méně věřil. Jablkem
sváru mezi vousatým dik
tátorem a mladým Švý
carem byla taktika, kte
rou Kominterna předpi
sovala německým komuni
stům a která podle názo
ru Humberta-Droze uleh
čovala nástup nacistů.
Před předsednictvem Kominterny, za osobní úča
sti Stalina a Molotova, se
Humbert-Droz
pokusil
uplatnit své mínění. Ale
ještě dříve, než své pro
hlášení dočetl, vyskočil
Stalin a zařval: “Idi k
Jčortu!”
i Stranická kázeň už teh-

Jde o podobnost ryze náhodnou . . ;

Případ takřka
nabádavý
Jaroslav Kujeba

Oba manželé Nováčkovi trpěli soutěživostí. Zúčast
nili se každé soutěže, samosebou se rozumí sociali
stické, ale nějak jim jejich snahy nevycházely. Nikdy
se neumístili, vždycky jim do toho něco vlezlo: jed
nou chřipka, které ani soudruzi nejsou ušetřeni ■
—
přes výtečné sovětské léčebné metody, jako je tře
ba hořčičná placka, přikládaná střídavě na obě ko
lena; jindy počasí, které se dalo zkonsolidovat ještě
tíže než lidi; nebo také nešikovnost, to když soudruh
Nováček spadl s višně při pokusu natrhat brigádnic
ky co nejvíc plodů pro hladovějící dítka členů Ústřed
ního výboru strany. Neúspěchy manžele Nováčkovy
žraly, ale jejich úsilí přece jen nevyznělo nadarmo:
vyneslo jim letos z jara přednostně družstevní byt,
objekt A 3 na sídlišti v Ďáblicích. V dopise Rudému
právu tvrdili, že jsou mladí a že se -na nové bydlení
velmi těší. Stěhovací den měl, jak by řekl básník, na
sobě “modroučkou kamizol” a také první týden v
Ďáblicích byl “jak vyhejčkaný” .
Ale pořád nemůže být hezky ani v socialistickém
Československu, to dá rozum. Osmý den udeřila ne
pohoda. Nad sídlištěm A 3 se snesla prudká bouře
a dost i sprchlo. To bylo zřejmě proti plánu Konstruktivy np. a Montovaných staveb np. Tyto firmy
nestavějí byty pro déšť, nýbrž pro lidi. V noci se
pan Nováček probudil tím, že mu několikrát křáplo
na nos.^ V první chvíli si myslil, že s ním-jeho choť
proti všemu očekávání laškuje, avšak čůrek dešťové

vody ho brzo ze sladkého omylu vyvedl. Nad druž-™jzor, protože trhlinami -ve zdi vidí docela dobře do
stevní .výstavbou lilo a manželé Nováčkovi vynesli I [ložnice sousedů a to prý je zajímavější než .kterýté noci z předsíně, z ložnice a z koupelny deset kbe-J [koli pořad domácí televize. Ani paní Nováčková se
líků vody. Bylo by to bývalo dobré, kdyby byli v té 1řsvým vyprávěním v mlékárně neuspěla, protože po
chvíli šetřili socialismu elektrický proud. Leč oni se 8 zornost všech přítomných dam se upírala k líčení
chovali jako buržujové a chtěli si na ténto m okrý. paní Vyskočilové, kterou prý musili hasiči vytáhnout
nadplán posvítit. V tom okamžiku však se “všechny , oknem, aby mohla vůbec jít nakoupit. Dveře jejího
vypínače probily, neboť z elektrické instalace vyté bytu zapadly totiž tak definitivně, že je ani zámečník
kala voda” . “V tomhle nás nikdo nepřetrumfne,” neotevřel. Domů prý paní Vyskočilová poleze po pro
děla nadšeně -paní Nováčková, vylévajíc desáté věd vazovém žebříku a k téhle: podívané vyzvala všech
ro z okna, “v této soutěži se umístíme jistojistě ny přítomné dámy. “A všechny šly, zmije, a žádná
první.” Manželčin náhled uvítal pan Nováček ra nechtěla poslouchat, že se nám na stěn ě" objevil
dostně. Už ani spát nešel a spřádal u kafe sny o ' takřka portrét Vladimíra Iljiče,” vyprávěla mezi vzlyjejich socialistickém hrdinství. Zajídal je čabajkou. kotem. Vtom zatelefonoval kámoš' z Nuslí, jak je u
Když však přišel ráno do kanceláře, vyprávěl tam nich . veselo, že jim právě do rajsk é, omáčky spad!
už jeho kolega Marek, že také do jejich panelové lustr.
novostavby pršelo. Vynesli prý se svou paní třináct
“Takhle to nemůžeme nechat,” procedil pan No
kbelíků vody. To číslo pana .Nováčka pochopitelně váček vztekle mezi zuby. “Pojď!” vyzval stroze svou
hnětlo, protože jím ho pan Marek okradl o prvenství choť. Provedli pod záminkou návštěvy rychlou pro;
v soutěži _ o nejmizerněji postavený panelový byt. věrku bytů svých odpůrců, ale nenašli nic, co by je
Domů přišel celý nesvůj - a jeho nálada se zhoršila, usvědčilo z nepoctivého socialisticného soutěžení. V
když mu žena s pláčem vyprávěla, že rodina Vysko Nuslích sice nespadl do rajské lustr, ale jen pěkný
čilových z vedlejší ulice vynesla v noci patnáct vě kus stropu. K Vyskočilovým se mohlo přijít už nor
der a že paní Vyskočilová tímto pozoruhodným úspě málně, protože se dveře podařilo otevřít zákopníkům
chem strhla na sebe v mlékárně veškerou pozornost, nevelkou náloží dynamitu. U Marků bylo vidět skuli
neboť deset jkbelíků.je méně než patnáct. A večer nou ve zdi jen nepatrný výsek sousedovy ložnice,
se u^ Nováčků zastavil kamarád z Nuslí a holedbal nikoli však manželskou postel. V zásadě však fakta
se, že oni v noci vynesli z bytu v novostavbě sice zůstávala a manželé Nováčkovi se vraceli z lidové
jen devět kbelíků vody, že však jim elektrický zkrat kontroly domů v rozladěném zadumání.
prizabil^ jejich psa Žerýka. Manželé Nováčkovi na
Vytrvalost přináší nejen růže, ale i vítězství v so
hlédli, že jim tak perně vydobyté vítězství utíká pod cialistické soutěži. Tahle pravda, se potvrdila i v
rukama. Celou noc se radili, jak situaci zachránit. objektu A 3 na sídlišti v Ďáblicích. Když pan Nová
Ráno pan' Nováček vyprávěl v kanceláři s vítězným ček za sebou v prudším hnutí mysli zabouchl dveře,
úsměverm že mu večer zůstala v ruce klika od ku začal' se hroutit celý panelák. Manželé umřeli šťast
chyně a že oloupaná omítka v obýváku vytvořila na ně. Jejich poslední věty se čtou jako Leonidasovo
zdi fantastické vzory.
poselství: “Zvítězili jsme. Ať žije socialistická vý
Jenže ^kolega Marek se jen pohrdavě uchichtl a stavba!” Soudruh president udělil oběma hrdinům
pravil, že to nic není, oni že prý nepotřebují televi- posmrtně titul “vzorného nájemníka”
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AUSTRALSKO-ČESKÄ FIRMA

l AUSTRÁLIE AŽ NA KOSIC SVĚTA

A R C H I D O M DES1GNS
Vám nakreslí plány a vybaví
stavební povolení pro
* obytné a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární zařízení
* interiéry bytů a kanceláří
Pomůžeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího domu

kvádru s písmeny F. D. R., který označuje místo
Rooseveltova posledního odpočinku, zajeli jsme i do
nedalekého Poughkeepsie — hlavně proto, že je ne
přímo spojeno s australskou historií. Pozdější gu
vernér Viktorie C. J. La Trobe zde jako mladý muž
přebýval v roce 1835 spolu s americkým básníkem
a spisovatelem Washingtonem Irvingem. La Trobe
Volejte: 64-1207, nebo večer 350-2653
svůj pobyt popisuje v zajímavém cestopisu “Toulky
Severní Amerikou” .
131 BRID G E S T R E E T , PORT M ELBOURNE
Při zastávce v Paughkeepsie jsme se sešli s ame
rickým universitním učitelem, který byl o La Tro
bově pobytu v Americe mimořádně dobře informo
Velký výběr vín, lihovin a. piva
ván. Ale nejen o jeho pobytu na 4. kontinentu. Ja k 
dodáme kamkoli v Austrálii
mile se dověděl, odkud pocházíme, začal delší před
za velkoobchodní ceny
nášku, v níž “prozradil” , že La Trobe byl členem
českobratrské církve známé v Anglii pod jménem
Ceník na požádání
Moravian Brothers, že La Trobeův otec byl kazate
lem v českobratrské koleji ve Fulneeku v YórkshiJ. KINDA & CO. PTY.LTD. \
Jedna z delších zastávek při cestě Amerikou byla re v Anglii, který byl pojmenován po moravském !
v městečku nedaleko Philadelphie a tak jsem měl Fulneku, posledním to místu, kde působil Jan Amos
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
příležitost především v “Domě nezávislosti”, pod Komenský.
Telefon: 42-4782
jehož střechou sedávali Franklin, Jefferson, Washing
—
~ k —
[nebo: 104 Millers Rd., Nfh. Altona, Vic. (314-628T
ton, Adams, Hancock, Madison a Hamilton, zopako
Vzpomínám na první americké tábořiště u pěkné
vat si americký dějepis. Okukoval jsem i místo, kde
Máme na skladé též orig. Plzeňský Prazdroj
Washington začal svoji kampaň proti Angličanům ho městečka Lee ve státě Massachusetts. Byl začá
překročením zamrzlé řeky Delaware a útokem na tek podzimu, kdy listy bříz, topolů a javorů zářily
město Trenton. Nevynechal jsem ani dům, v němž všemi barvami. Svěřoval jsem příteli své dojmy,
.
0
přebýval slavný francouzský generál La Fayette, když šel kolem zdatný ranger a bez okolků se dal a■
—
"Řekněte to květinami"
g
jehož jméno, jste-li z Olomouce, musíte znát. La do řeči. Vrtalo mu totiž hlavou, odkud jsme, protože
Váš květinář,
Fayettovi bylo 19 let, když mu Washington svěřil naši řeči, češtině, nerozumněl. Řekl jsem m u,'
velení divize ve válce proti Angličanům. Později se jsem přijel z Austrálie. Pokýval pak bodře hlavou
spolupracující s INTERFLORA,
La Fayette vrátil do. Francie, kde se nedržel jen a vyprávěl, že strávil za války čtyři roky v americ
může
zařídit dodávku
kém
námořnictvu,
ale
do
Austrálie
se
bohužel
nikdy
válečného řemesla, zapletl se do politiky a byl věz
květin a věnců
něn v Prusku a pak v Olomouci. Z hanácké metro nedostal. “No vidíte, až tady, v zapadlém Lee, sly
pole byl propuštěn teprve na popud Napoleona Bo. ším poprvé australský jazyk . . . ”
; Československu nebo v -jiných státech
napařte v r. 1799.'
(Pokračování příště)
Chcexe-li
uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
—
★ —
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
Po několikadenním cestování ve státě New Jersey jsme se vypravili objemným Fordem, vybave « B * S * a a * B B a * * * B * S B 9 a S S .:35HEE*B:IB:bí::=.íí ;:
květinářství INTERFLORA.
ným dvěma lůžky a bednou konserv napříč severo
S Y D N E Y
Poznáte
je podle obrázku Merkura
východními státy a Kanadou. Dělal jsem navigátora,
a tak jsem měl brzy možnost seznámit se se způ ■■■■H******8a******{^»*B *ESB SB a***II!!l
ve výkladní skříni
sobem, jak jsou řešeny dálnice, které začaly Spojené
IN T E R F L O R A —
státy stavět za vlády presidenta Eisenhowera. Tech
nicky se zdají tyto dálnice daleko lepší, než němec
KVĚTIN
Y DO CELÉH O SVĚTA
Chcete se v příjemném prostředí
ké “Autobahnen” , britské “Motorways” nebo ital
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
ské “Autostráda” . Američtí stavitelé používali nejen
novější konstrukční metody, ale brali více v úvahu
Poslechnout si českou hudbu?
SOUDRUH, K T ER Ý P Ř EŽIL
přírodu — plánovali dálnice tak, aby hory, lesy, je
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
(Pokračování se str. 7)
Kromě známé závěti, v
zera a řeky zlepšovaly okolní scenérii. Na určitých
vězí v takzvaném 'demo- níž se Lenin staví proti
úsecích dálnic se platí poplatky. Pro automobilisty
ZLATÁ PRAHÁ
je to investice, která se vyplatí: dává jim možnost
kratičkém- centralismu/ v Stalinovi jako svému ná235 Oxford St., Darlinghurst — Sydney
upalovat to bez přestání stovkou mil za hodinu. Poautoritativňím
vůdcov- sledniku, uvádí Humberttřebujete-li na dálnici pomoc, zapojí vás knoflíky
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi j ském systému, jehož za- Droz ve svých -Pamětech
označené telefonní automaty v nejkratší době na po
jU D C inicjrjciD C iriC jnturocn.-crt'''’" v? v '*39 stáncem byl už roku 1903 také Leninovu poznámku,
licii nebo na pomocné organizace automobilistů. Sta
vitelé dálnic pamatovali i na zvířenu, pro kterou
ve sporu s menševiky Le- že “kultura ruského měšbyly zřízeny v lesnatých krajích podzemní průchody,
nin. Po revoluci se tento ťáka je bezvýznamná a
UBYTOVÁNÍ
které umožňují zvířatům bezpečný přechod na opáč
systém stal státním prin- ubohá, že však byla slánou stranu dálnice.
'
plná pense od $ 15.50, nocleh a snídaně $ 13.50
■cipem a vyvážel se do ce4 le ještě cennější než kul—★ —
3 min. na pláž — Autobusové spojení
Dobráá
Po prohlídce Hyde Parku, včetně výstavného do
lého světa.”
. tura sovětských odpovědkuchyně (další kuchyně k používání pro hosty)
mu presidenta F. D. Roosevelta a velkého žulového
—--------i
ných komunistů.” A tento
— Dorhácí přátelské prostředí — Jakákoli ná
stav se sovětským komu-,
Prohlédněte
si
vélke
rodnost vítána — Výborná příležitost k laciné
řadu
nejnovějšíeh
nistům
podařilo ve srov
a příjemné dovolené u moře pro rodiny s dětmi
M ANŽELE, bezdětné, středního věku, přijmeme
VOLTA .
nání
s
okolními státy uMANŽELÉ J. a M. MAJEROVI,
vysavačů
J do. domu v Bellevue Hill. Manželku jako hospodydržet s úspěchem dodnes.
9 B Carr St., Coogee (Sydney), 2034
a všeho
jgni, manžela k zaměstnání většinou uvnitř domu.
J. S.
Telefon 665-6985
elektrotech. zboží
1
■ (Je třeba, aby znal servírovat a aby počítal s g
■ tím, že bude pracovat o víkendech.) Celková pra-*
ZLATNÍK *
9 covm doba 5% dne v týdnu. Výtečné bydlení, auto*
HODINÁŘ *
jb u d e dáno k dispozici. Plat manželům $ 120 týdně* Česká restaurace
Contin. "GOURM ET"
ŠTEVEN VARDY
2 (před odečtením daně).
J
Restaurant "LABUŽN ÍK
590 George St.
129 Bayswater Rd.
■ SAMOSTATNÝ MUŽ středního věku, znalý ser-*
Sydney
DISCOUNT
HOUSE
Rushcutters Bay
J víro vání, se rovněž přijme. Plat nad $ 60 týdně b o *
(proti Trocaderu)
241A
Oxford
Street
J d e osobně dohodnut a vůz mu bude rovněž.přidělen.* Sydney, tel. 317393
Velký sklad zlatých aj.
BONDI JUNCTION
Otevřeno denně:
šperků, hodinek atd.
Musí znát aspoň trochu anglicky.
■
(proti kinu Metro)
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
Opravy se zárukou.
Volejte laskavě o sjednání představení: tel."
Tel.
389-1222
a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
Mluvíme česky
POZOR: Náš obchod
Přijďte určitě, budete spokojeni!
(Sydney) 36-5546.
£
a Slovensky. .
je POUZE na uvedené
Hz Vaší návštěvu se těší rodina Novotných t
Telefon: 61-8579
adrese!

Pokračování
Nový York jsem začal poznávat — jako většina
turistů — návštěvou Centrálního parku, vyškrábáním se na Empire State Building a okukováním so
chy Svobody. Následovala prohlídka dalších paměti
hodností a pak jsme došli .do 94. ulice, známé pro
svůj kosmopolitní ráz. Přítel mne varoval, abych si
dával pozor na fotoaparát, abych nevytahoval pe
níze a vůbec abych byl v těch místech zvlášť opatr
ný. K lepšímu poznání prostředí 94/ ulice jsme zašli
do jednoho z tamních automatů.^ Když jsme se pak
po malém rozkoukání vlekli s kávou ke stolu, zjistil
přítel, že mu zmizel deštník. Začali jsme se rozhlí
žet a po chvilce jsme ho objevili pod stolem, u ně
hož seděl starší párek, človíček, který si ho tak ruče
■přivlastnil, prohodil k příteli s nevinnou drzostí, že
je rád, že ten deštník opět n a še l. . .

I
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Otto Ulč: The Judge in a Communist State. A View From Within.
Ohio University Press, 1972, str. 307, cena US $ 8.75

S V Á T E K SV. V Á C LA V A

Československá justice
zachycení skutečností, s
kterými měl možnost se
sám osobně seznámit.
Ulčův Soudce v komuni
stickém státě je přes od-,
borné zaměření. a styliza
ci kniha velmi čtivá a ne
vyhýbá se příhodám, které
jsou kuriózní či humorné.
né pod šibenici, ale i v (Z rozvodové pře: manžel
řízení rozvodových pří či ka předsedy JZD měla
vynášení rozsudků nad poměr s družstevním zóorozkrádači státního majet technikem, který se krát
ku měl dostatek možností ce předtím vrátil ze .ško
lení v SSSR. Soudce toho
rozpoznat metody té in
to socialisticky poučené
stituce, která se odvažo
ho chovatele skotu pozval
vala sama sebe nazýval do svědecké lavice a otá
čs. soudnictvím. Během' zal se ho, co se přihodilo
šesti let spoluúčasti na so mezi ním a obžalovanou.
cialistické justici v Ulčo- “Pozvala mne do ložnice
vi uzrálo rozhodnutí skon s žádostí,' abych jí de
čit kariéru
okresního monstroval všechny zku
soudce a uniknout z pasti, šenosti, které jsem v So
ve které se ocitl. Ulč dnes větském svazu získal.
vyučuje politické vědy na Samozřejmě jsem souhla
severoamerické universi sil. je na tom něco špat
tě v Binghamptonu.
ného?” . Soudce pak mu
Ulčova kniha se pod sel uznat, že to; co při
statně liší od těch, které chází z kolébky komu
popisují čs. soudy v de nismu. je vždycky dobré).
Kniha stojí za přečtení
kádě 1950-60. Je to prav
a
pokud vím. české vydá
děpodobně první kniha.
kterou napsal pracovník ní připravuje exilový čte
justičního aparátu - ostat nářský klub “68 PubliIP
ní literatura nesoucí toto shers Toronto” .
téma je motivována po
znatky a pocity obětí.
PŘEKLADY
Ulč nijak čs. soudnictví
z
češtiny
do angličtiny
ani sebe .ve své práci ne
a
němčiny
nebo opačně
šetří. Jeho kniha netiese
RUDOLF H E L L E R
žádný znak povrchnosti a
senzaceehtivosti, z každé
1 Norbert St.,
řádky , vyciťujeme,
žě
Bajwyn, Vic. 3103
autorem byl vzdělaný
Telefon: 80-4944
právník, kterému šlo o

Autor knihy Soudce v komunistickém státě JUDr. Otta Ulč absolvoval práv
nickou fakultu Karlovy university v Praze v roce 1953 a stal se pracovníkem
okresního soudu ve Stříbře v západních Čechách. Měl pak možnost ve své pra
covní funkci soudce nahlédnout do skřípajícího soukolí československé justice
v době, která dosud nese neblahý punc zvůle. Toto soudnictví, které samo po
rušovalo hrubě zákony i ústavu, bylo nazýváno "právem pracující třídy", čímž
ovšem svoje nemorální principy nijak neospravedlnilo. Ulč se přiznává, že se
stal kolečkem této mašinérie, která dovedla postihovat nevinné a tolerovat vinníkv tak. iak rozhodla vůle neimocněiší — strana.

Ulčovi trvalo šest let
než ze sebe setřásl žer
nov, aktivně či pasivné
přijatý většinou českoslo
venských soudců, proku
rátorů i obhájců, nutící
je postupovat nikoliv dle

stanov KSČ. Jistě mnoho
pracovníků v českosloven
ském soudnictví si tuto
záměnu uvědomilo, ale
málo se jich vzepřelo.
Ulč nebyl aktérem ve
velkých procesech, které
v té době vedly odsouze

VÝZVA KRAJANŮM

V minulém čísle HD byla zpráva o účasti krajanky
Drahy Pitnerové v soutěži o “Miss Austrália” . Je
jím . sponzorem je československá veřejnost. Účelem
soutěže o “Miss Austrália” je — vedle volby “nej
krásnější dívky” — získat finance pro mrzáčky —
Spastic Children —, při čemž mají kandidátky sou->
těže a jejich sponzoři pomoci. Z těchto důvodů
pořádáme v neděli 1. října od 10. hodiny dopoledne
po celý den
"VINNÝ POTLACH"

na vinařské farmě pana Pavla Osičky v Graytonu
(mezi Seymour-em a Heathcot-em). Vstupné $ 2.- za
osobu zahrnujp malé občerstvení včetně vína na
ochutnání. Zájemci o hromadnou autobusovou vý
pravu z Melbourne,nechť laskavě volají předem me
zi 7. a 9. hod. večer tel. 91-2957 (Nekvapil) nebo po
celý den tel. 82-5100 (Lohniský).
Na shledanou v Graytown-u!
. Prosíme celou čs. veřejnost o podporu všech akcí,
pořádaných ve prospěch. “Spastic Children” . Vyhod
nocení bude vysíláno rozhlasem a televizí a čs. ve
řejnost bude uvedena jako sponzor s udáním částky,
kterou k.tomu účelu "získala. Je proto v našem zájmu
nedat se zahanbit. Doba j e . ovšem velmi krátká, do
uzávěrky sbírky zbývají pouze 3 týdny. Prosíme pro
to laskavé dárce o přípádné (i velmi malé) finanční
příspěvky, které možno zaslat šekem, adresovaným
na “Spastic Children Society” na adresu kandidát
ky: Miss D. Pitnerová, 4/45 Mitford St., Elwood,
Víc. 3184, nebo přímo na tuto organizaci a připsat,
že dar je od sponzora sl. Pitnerové. (Dary pro tuto
organizaci jsou daňově odpočitatelné.)

NÁRODNÍ POUTÍ

která bude obětována zá domov.

Poprvé celá pouť bude
na Šumavě!

NARODNI POUT
ZA. D O M O V

Pouť začne ve 2.45
zpívanou mší sv.

Po ní bude procesí ke
kapličce Pražského Jezu*1
látka, kde budou modlitby
za domov.
České kázání bude mít
otec V. Ondrášek ze Syd
ney.
Kdo má možnost, ať
přijde v národním kroji!
Situace doma se vrací
do let padesátých, zvláště
po náboženské stránce.-Z
patnácti diecesí je obsa
zena jen jedna.
Prosme proto sv. Vác
lava, patrona naší vlasti,
aby nedal zahynouti nám,
ni budoucím!
Po pobožnosti pak čle
nové zdejší legionářské
obce položí věnec k pom
níku padlých.

SV A T Y V A C LA V E
N E D E J ZAHYNOUT!

"SU A A A V A "
BELGRAVE
A U S T R Á L IE

Po skončení Odpoledních oslav se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické nápoje..
Na farm ě již můžete obědvat.
Kuželkáři budou pořádat turnaj

Pod vedením L. žifčákovej
* Chutná kontinentálna kuchyňa
* Mierne ceny
* Príjemné, posedenie
BRAVČOVINA KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU

Jedlá sa. podávajú medzi 12. a 2. hod.
Deti vítané
Telef.: (STD 059) 75-2015

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
PRAHRAN

KATO LICKÝ PŘISTĚH O VA LECKÝ ÚŘAD
V M ELBOURNE

SRDEČNĚ ZVE NA V E S E L Ý

požádal, abychom oznámili změnu jeho adresy: Z
dřívější: 252 Swanston St., City se přestěhoval do:

REPRESENTAČNI PLES
který pořádá k ukončení letošní úspěšné sezóny
v sobotu dne 30. září 1972 v sále radnice v Brightonu

(Boxhall Street, 2 minuty od, železniční stanice Middle Brighton)
Začátek v 7.30 hod. večer; konec o 2. hodině noční
Na plese bude přítomným představena sl. D. Pitnerová, která byla vybrána
za kandidátku v nadcházejících volbách australské "Královny krásy"
a nejlepším hráčům klubu budou slavnostně předány ceny.

Hraje výborná taneční kapela ★
Bohatá tombola
K dostání jsou všechny druhy vína, likérů a piva
Výborná teplá i studená jídla dle objednávky
Vstupné $ 5,*
Reservování míst: tel. 49-3294 (Frencl), 69-3855 (Maciboba), 347-2926 (P a r-

■

18 Brunswick St., Fitzroy, Vic., tel. 419-3877.

| Poštovní adresa zůstává:
I Catholic Immigration Office,
P. O. Box 5447 CC., Melbourne, 3001

. .
:

ZÁ VEREČN É ZÁPASY INTER-WILLIAMSTOWN-u

3. septembra usmialo sä šťastie na Inter, keď v
poslednom majstrovskom zápase v tejto sezóne po
razil Kingsville v pomere 3 : 0. Týmto víťazstvom
Inter ostal na druhom mieste v tabulke s jednobo
dovým náskokom nad C. Altona. Preniiership vo West
division Si vydobil Ardeer.
10. septembra bol boj o pohár s Fitzroy a Inter
zápas vyhral 3 : 0.
■
.
Výbor Inter-u pripomína tak hráčom ako aj pria
teľom, že 23. septembra zakončíme sezónu 1972 veľ
kou TANEČNOU ZÁBAVOU v Masonic Hall, oproti
nádražiu vNewport-e (križovatka Mason Street a
Melbourne Road). Na zábave budú rozdelené odmenj
hráčom, ale bude aj VOĽBA MISS. INTER WILLIAM
STOWN. Začiatok o 7 p. m., konec o 12 p. m.
R. Ó,

- Í0

ií L A S

L CMC \ A

18. 9. 1972

K čemu to vychovávame
sve deti!

i
■
|
;

Marcela Čechova

ŽEH LÍŘ — K R E JČ Í

|

Přijmeme KREJČÍHO k zapracování
jako strojního žehlíře.
Výtečné podmínky. Stálá práce.
V pátek se vždy končí práce ve 3.30 odp.

^
g
S

V odpověď na anonyma Horu o “hrůzách Austrá klátíš za krásnější volat na synka Džórdž, verárju?
lie” napsal jeden čtenář: “Chceme žít v zemi, kde namísto Jiříčku, kde jsi? má na to demokratické
§
si naše děti mohou zvolit svobodně svoji budouc právo. Na co ale žádný z nás podle mne právo nemá, ! ' Hlaste se laskavě u: Mr. H. Wimmer
nost, v zemi, kde je svobodně můžeme učit, kdo byl je ponechávat děti v nevědomosti. Kultura a historie i
STAFFORD ELL1NSON PTY. LTD.
|
českého a slovenského národa jsou hodnoty uznáva
Masaryk.”
723 Swanston Sf„ Carlton, Vic.
^
Zní to hezky. Obávám se však, že, vzato všeobec né celým světem. Na ně můžeme být hrdí i před ;
ně, jde pouze o zvolání, které můžeme zařadit do velmočesn z před národy, které svou historii, a kul í
Telefon:
347-2222
|
kategorie zbožných přání. Bylo by pěkné, kdybychom turu oeatajL jimi se můžeme směle ^postavit na
roveň
každému.
Není
třeba,
aby
se
naše
děti
cítily
naše děti naučili tomu, co jsme je doma učit nesmě
li. Kdybychom je seznámili s historií, která utvářela v cizí zemi jako chudí příbuzní a oušlapkové. Podmín
český a slovenský národ do dnešní podoby. Kdyby kou ovšem je. aby o svém národu a jeho velikosti
chom jim osvětlili základy skutečné humanitní de něco- věděly. Myslím, že není přehnaným požadav
ŽENY
mokracie, té, která nespočívá na prázdných frázích, kem. aby až jeďenáctileté dítě vědělo, kdo byl P ra 
ale na hlubokých znalostech. Měli bychom to naše otec Čech a Svatopluk, Horymíra si nepletlo se Še-1
Máme volná místa pro' dívky a ženy ve stáří
děti učit, protože nevědomci nemohou být demokraty. nukem a Jájsašíka s Nikolou Šuhajem loupežníkem. >
Ve
třinácti
a
čtrnácti
letech
by
’
snad
už
naše
děti
!
'
Skutečnost je poněkud méně hezká než naše zbožná
16 až 30 roků k zaučení jako ŠVADLENY
přání. Všímám si trochu rodin s dětmi, které při pomalá usáty mít pojem o tom jak. kdy a proč byla
Protože
je stále nedostatek odborných švadlen
založena
naše
republika,
kdo
byli
Masaryk,
Štefášly do exilu před nedávném, i těch dětí, které -e
zde narodily. Většinou je situace jednoznačná: po aík. Palacký, Havlíček- Neměly by se domnívat, že _ — tj. po zapracování — skýtá se možnost velmi
roce pobytu hovoří už sourozenci doma mezi setxré Sanetassa byl stesirý lyžař a na Bílé hoře válčil Jan ’
anglicky a matičky žvatlají na svá robátka něSm. Nerada. Jestliže cfcriócfilefý chlapec prohlásí, že Ru- i dobrých výdělků. Nabízíme výtečné podmínky,
co by muselo urazit sluch každého Angličana. O tom, -saika je “nějaký román” a nevi nic o Komenském,
stálou práci a vysoké sazby od kusu.
zda děti nutit či nenutit (protože bez rozkazu a pev pak to nesa estaáa. jeho, ale rodičů.
Je nesporně těžké naučit děti alespoň základnám
V pátek se vždy končí práce ve 3.30 odp.
né vůle rodičů se tahle záležitost v žádné rodině ne
vyřeší), aby mluvily aspoň v kruhu rodiny rodnou poznatkům, jaké v anglické škole nezískají. Na vlast
Hlaste se laskavě u: Mr. H. Wimmer
řečí, bylo už vysloveno mnoho pro i proti. Zopakuj ní kůži jsem zjistila- že: a) mi naprosto chybí pe- :
dagogieká schopnost vysvětlovat a zaujmout dětskou
me nejdůležitější:
STAFFORD ELLINSON PTY. LTD.
PROTI: 1) Dítě se musí co nejrychleji přizpůsobit pozornost.
cizímu okolí, aby do něj zapadlo.
b) ve škole z úst cizího člověka a ve společností
723 Swanston St., Carlton, Vic.
2) Má dost práce s učením se cizí řeči — proč jej sobě rovných se dítě učí mnohem raději než samo
tedy ještě nutit, aby se namáhalo s rodným jazy doma z úst otce nebo matky.
Telefon: 347-2222
kem?
Jediná odpověď na naše rodičovské bolesti oy
3) Čeština ani slovenština nejsou světové jazyky,
tedy byla — česká a slovenská škola. Nevím, jak
dítě je v životě nebude potřebovat.
PRO: 1) Přizpůsobit se neznamená bezvýhradné v jiných zemích exilu, ale v Austrálii taková škola,
podřízení cizímu vlivu na úkdr vlastního já. Určitá kde by děti mohly doplnit svá vědomosti o rodné
odlišnost bude možná dítěti zprvu vadit, později mu zemi, existuje. Dokonce australská vláda projevuje
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V MELBOURNE
však dá pocit vlastní hodnoty, udělá z něj člověka, ochotu školu podporovat a kdyby vše klapalo, mlá
Protože se na minulou schůzku nedostavil do
dež
by
měla
možnost
studovat
češtinu
jako
vedlejší
který dovede vzdorovat otupujícímu vlivu stáda.
2) Námaha v mládí nese ovoce v dospělosti. Ko jazyk, jenž by se započítával jako maturitní před statečný počet rodičů a přátel čs. školy, byla
munismus zavrhl latinu a' řečtinu jako vědomosti mět. Rodiče dětí majících před maturitou mi jistě
schůzka a valná hromada odložena na pátek 22.
naprosto nepotřebné socialistickému člověku. Ošidil potvrdí, jaká by to byla výhoda.
září 1972. Bude se konat v místnostech Hlasu do
Ovšem kdyby je kdyby a skutečnost je jiná. Ně
tím několik generací o širokou oblast vědění, na niž
mova 8 Moorhouse St., Richmond. Prosíme, upo- ‘
kolik nadšenců, kteří tvoří čs. školu v Melbourne,
navazuje celá lidská kultura.
3) čeština ani slovenština nejsou sice světovými ja pozvalo před čtrnácti dny na informativní schůzku zorněte ostatní a dostavte se v plném počtu.
zyky, bez jejich poznání však dítě nemůže pochopit všechny rodiče, kteří žijí ve městě a v jeho okolí.
kořeny, z nichž vzešlo ono samo a jeho rod.
i.^Noticka vyšla, na schůzku se dostavili 4 lidé. Školu,
Bylo by zbytečné přesvědčovat, která strana málik terá - existuje jen na papíře a o niž není zájem,
pravdu — každý z nás, kteří žijeme s dětmi v exilu, nebudou ovšem australské úřady podporovat.
Pravda, vozit dítě do školy jednou za týden na ně
Že jsme ztracený národ tupců a sobců, jimž ne kolik hodin by bylo únavné. Naproti tomu odvézt jt
si už stejně vybral. Já se obecně vždy budu klonit
ke straně PRO; jestliže však. některá maminka po- záleží na ničem, ani na výchově vlastních dětí? ' Ne tam v pátek večer a přivézt zase až v neděli odpo
myslím. Nezájem podle mne pramení z naší neschop- ledne by byla úleva. Pro děti i pro rodiče. Nesmělf
, nosti a pohodlnosti vyřešit háčky, které věc sebou by to být ovšem škola v obvyklém slova smyslu
přináší.
Ispíš škola v přírodě, kde by se dítě bavilo i učil:
Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s
Zde jsou: 1) škola by se musela konat v sobotu zároveň, kde by na ně celou dobu hovořili rodnvir
důvěrou na
dopoledne. Děti by sem bylo nutné vozit, čekat na jazykem, školení pedagogové by na ně dohlíželi ;
ně a zase odvézt zpět. Znamená to prakticky ztrátu rodičům je vrátili osvěžené na těle i na duchu
Myslím, že by ťo nebylo tak nákladné a nesplnitel
spousty hodin.
ODRA TRAVEL SERVICE
né, jak to na první pohled vypadá. Nemáme-li na to
311 Latrobe St., Melbourne, 3000
2) Nebydlíme na jednom místě a i když by se abychom si postavili. vlastní kulturní středisko p r
škola konala v City, tedy v teoreticky nejlépe dosa dospělé, měli bychom mít alespoň na to (víc dobn
Telefon 67-9454
žitelném místě, pro mnoho rodičů by to znamenalo vůle než dolarů), abychom álespoň improvizovali pn
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro pořádně zatěžující výlet.
Jnaše děti. Kdybych věděla, kam přihlásit své dítě tře
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem —
Většina rodičů si, myslím, uvědomuje potíže, jaké |ba na vánoční prázdniny na týdenní českou školu
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
by jim takovým pravidelným úvazkem vznikly. Proto ihned bych odeslala závaznou přihlášku! A co vy
Letenky do Evropy a zpět
nepřišli na schůzku, proto to vypadá, že o školí [maminky a tatínkové? Sejde-li se nás víc, mohlo bj
— jednotlivě nebo ve skupinách — $ 697.90
nedbají.
se to uskutečnit. Z nevědomou přece demokraty ne
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
Zeptejme se ale jinak: Co dělají naše děti o víken “y chováme!
dech a prázdninách? Sedí doma bez přátel, s ni
miž by si mohly rozumět? Chytily se australských
kamarádů, jejichž společnost na ně nepůsobí zrovna
Z L O B Í V Á Š
OČI?
OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO D U KCE
nejlepším výchovným příkladem? Běhají bez cíle po
Bolí Vás hlava ?
ulicích, protože v exilu neexistují ani babičky na
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
venkově ani pionýrské tábory?
dřevorytů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
Noste
brýle od O P T Á
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů
i nábytku odborně provádí
první pozlacovačsfcá firma v Austrálii

OPTO

Velký výběr jakostního masa a uzenin

najdete v českém řeznictví a uzenářství

J. KOŠNAR PTY. LTD.

Capitoi House, 113 Swanston St.

U FRANTIŠKA ŘÍHY

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon: 37-3109

>73 Mclniyre Rd., Nth. Sunshine, Vic., tel. 311-2019i

jakož i 't č. 42 Howard St., North Melbourne

>Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj
Naše specialita: domácí jaternice a jelítka,
,
frankfurtské párky, turistický salám.

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

_____________________________ _

> _

'

"""

Melbourne (vedle kina Capitoi)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH ĎRUHŮ
Vašim příbuzným i bez -lékařského předpisu,
v nuinycn případech i telegraficky

HLAS

1.8, 9. 1972

DOMOVA

večer o 16,30 hod. pokračovat tam, kde den předtím
byly přerušeny.
Na všechna olympijská kolbiště dopadl pochopitel
získala stříbrnou medaili. Jeden skok se jí nezda ně stín hanebného činu Arabů, soutěže však v klidů
řil, dostala za něj pouze 31,74 b., a to rozhodlo o a důstojnosti pokračovaly.
tom, že olympijské prvenství získala Švédka Ulrika Čtvrtek 7. září — X III. den OH:
Ve finále na 110 m přek. jsme .měli poprvé v hi
Knapeová. — Další výsledky: východoněmecká sprintérka Stecherová vyhrála 100 m za 11,7 vt. (Eva storii olympijských her 2 běžce, Lubomíra NádeníčGlesková byla poslední, osmá, neboť se už po startu ka a Petra Čecha. Ti sice v závěrečném závodě zí
zranila). — Vítězem finále na 400 m přek. se stal skali až 7. a-8. místo, ale už jejich účast vedle svě
John Akin Bua z Ugandy. — 800 m vyhrál Američan tové elity je jistě úspěchem. Zvítězil Američan RodWootle před Rusem Aržanovem, — a v tyčce zvítě ney Milburn v ' čase 13,24 vt. (vyrovnal svůj svět.
zil (jenom proto, že Američané nemohli skákat se rekord). — Ve finálovém běhu na 400 m hladkých
svými novými tyčkami) východní Němec Nordwíg obsadili Američané prvá 2 místa, ale američtí novi
(5,50 m) před světovým rekordmanem Seágrenem náři se shodují v tom, že by bylo pro USA lepší, kdyby
bývali černí běžci Vincent Matthews a. Wayne Col(5,40 m) a Johansonem (5,35 m), oba USA,
lett nevyhráli. Oba se totiž chovali na stupních ví
Neděle, 3. září 72 — IX. den OH:
šlágrem dne bylo finále vytrvalců na 10.000 m v tězů jako uličníci a byl jim zastaven další start.
Hod kladivem vyhrál Rus Bondarčuk (75.50 m —
němž zvítězil Fin Viren, který vytvořil fantasticky
olymp. rekord), východní Němka Stecherová byla
světový rekord 27:38,4 min.
K velké senzaci došlo v- hodu oštěpem, když zvítě nejrychlejší i na 200 m (22,40 — o. r.), její krajanka
zil Němec Klaus Wolfermann v novém olympijském Zehrtová na 400 m (51,08 — o. r.). Ruska Čižovová
rekordu 90,48 m. Druhý byl vysoce favorizovaný Lu- vyhrála vrh koulí (21,03 m — svět. rekord). Naše
sis (SSSR), třetí Američan Bill Schmidt. V běhu na H. Fibingerová byla 7. (18,81 m).
800 m žen vyhrála domácí půlkařka Hildegard- Fac- Pátek 8. září — XIV. den OH
Čs. házenkáři postoupili do finále, když v jednom
ková v novém olympijském rekordu 1:58,6 min.N—
Třetí zlatou medaili toho dne OH získal pro NSR z nejhezčích utkání zvítězilí nad. družstvem SSSR
Kanneberg, který vyhrál chůzi na 50 km. — Skvělou 15 :12. Předvedli exhibiční; inteligentní házenou a
úroveň měl pětiboj žen, jehož vítězkou se stala ne navíc bojovali s mimořádným nadšením. Z 11.000 di
čekaně Mary Petersová z V. Británie, jejíž výkony váků, kteří sledovali zápas, byly 3 až 4.000 čsv exu
lantů, kteří spolu s čs. turisty vítěze dlouho do noci
byly ohodnoceny 4.801 bodem (nový svět. rekord).
V plaveckém bazénu byly na pořadu 4 finále: Gun- oslavovali.
Králem lehkých atletů, vítězem desetiboje, se stal
nar Larson (švédsko) vyhrál 200 m polohovým způ
sobem, 800 m volný způsob žen Američanka Roth- ruský student Nikolaj Avilov, jehož výkony byly ohammerová (světový rekord 8:53,68 min.) — Mark hodnoceny 8.454 body (svět. rekord). — Finále 100
Spitz vyhrál 100 m volný způsob za 51,22 vt. (světo m přek. vyhrála vých. Němka Ehrhardtová za 12.59
vý rekord) a v polohové štafetě žen na 4 x 100 m vy vt.
Sobota 9. září — XV. den OH:
hrály Američanky znovu ve- “švětáku” 4:20,75 min.
Ve vrhu koulí zvítězil nečekaně Polák Komar (21,18
čs. házenkáři prohráli s družstvem V. Německa
12; 14, přesto postupují do semifinálové skupiny. m — olymp. rekord), před -Američanem Wóodsem
— čs. basketbalisté vyhráli nad Španělskem 74 : 70 (21,17 m). Z čs. koulařů byl J. Vlk (20,09) 9. a J.
b. a italský reprezentant Klaus Dibiasi získal zlatou Brabec (19,86 m) 10. — Skvělou úroveň měl finá
lový běh na 1.500 m žen. Vyhrála sovětská půlkařka
za vítězství ve skocích do vody z 10 m věže.
L. Bragina (znovu svět. rekord 4,05,1 min.). Naše
Pondělí, 4. září 72 — X. den OH:
V kvalifikaci koulařek obstála i čs. reprezentant Jaroslava Jehličková byla vyřazena v semifinále. —
ka Helena Fibingerová, která si hned prvním vrhem Ve skoku do dálky stačilo americkému' černochovi
dlouhým 18,66 m zajistila účast v závěrečných zá R. Winiamsovi k vítězství 8.24 m, 2. Němec H. Baumpoleních. V semifinále “dvoostovky” jsme měli dva gartner. 3. Američan Robinson, čs. rekordman Jaro
sprintéry: Jaroslava Matouška a Jiřího Kynose, ani slav Brož vypadl už v kvalifikaci.
jeden z nich však už na elitu nestačil. Zvítězil Rus
Olympijskými vítězi v odbíjené mužů se stali Ja 
Valerii Borzov za rovných 20 vteřin před Američa ponci před Vých. Němci a SSSR. Čs. volejbaliste
nem Blackem a Italem Menneou. V trojskoku zví byli 6.
tězil. Sanějev (SSSR). — Nezapomenutelným závo Neděle 10. září — XVI. den OH:
dem zůstane běh na 3.000 m přek., který vyhrál Kei.0 velké překvapení se postaral 241etý Vítězslav
no z Keni v novém olympijském rekordu za 8:23,6 Mácha z Ostravy, který ve welterové váze řeckomin. čs. rekordman Dušan Moravčík doběhl 5. — římských zápasníků porazil ve finále mistra Evropy
Snad k největší dosud senzaci došlo ve skoku vyso Řeka Galaktoioulose na body a získal pro ČSR dru
kém žen. Nezvítězila žádná z favorisovaných skoka- hou zlatou medaili. — Snad více než Máchovi jsme
nek, ale západoněmecká studentka Ulrike Meybahr- věřili házenkářům, kteří po skvělé, hře proti SSSR
tová, která skočila 1,92 m. čs. výškařky v boji ner se utkali ve finále s Jugoslávci. S těmi však nako
vů neobstály. Olympijská přebornice z r. 1968 Mi nec prohráli 16 : 21 a museli se spokojit stříbrem.
lena Rezková-Huebnerová skočila (stejně jako před 3. bylo Rumunsko.
4 roky v Mexiku) 1,82 m, vyneslo jí to však jen 15.
V lehké atletice nás nejvíce upoutal štafetový běh
místo. Alena Prošková se umístila 18. a Milada Kar mužů na 4 x 100 m, ve kterém startovali mistři
Evropy
Čechoslováci, Ti si nevedli špatně, skon
banová byla 22.
Olympijskou vítězkou na 200 m motýlka se stala čili na 4. místě v novém čs. rekordu 38,83 vt. Zvítě
v novém světovém rekordu Američanka Karen Moe- zili Američané Black, Taylor, Tinker a Hart (38 19
ová (2:15,57 min.), plavecký maratón mužů (1.500 m vt. — svět. rekord) před SSSR a Z. Německem. ’—
volný způsob) vyhrál Američan Mike Burton (15:52,58 V disku žen zvítězila Melniková (SSSR) v olymp.
min. — světový rekord). — I další dvě zlaté putují rekordu 66,62 m před Rumunkou Menisovou a Buldo USA: 200 m znak vyhrála Belottová (světový re  harkou Stojevovou. — Fin Lasse Viren po triumfu
kord 2:19,19 min.) a závěrečnou polohovou štafetu na 10.000 m (svět. rekord 27:38,4 min,) vyhrál i běh
na 4 x 100 m mužů vyhráli Američané v novém svě na 5.000 m v olymp. rekordu za 13:26,4 min. — I
tovém rekordu za 3:48,18 min. Startoval i Mark Spitz, mezi mílaři zvítězil po velkém závodě" reprezentant
který tak získal už 7. zlatou medaili.
Finska Pekka Vasala, před Keinérhyz Keni a ŇovoÚterý, 5. září 72 — X I. den OH:
zélanďanem Dixonem. — štafety žen na 4 x 100 m
Olympijské hry přerušeny
vyhrálo kvarteto NSR (Krauseová, Mickelerová,
Po zločinných akcích arabských teroristů, kteří v Richtrová^a Rosendahlová) ve ; svět. rekordu 42,31
olympijské vesnici přepadli israelské sportovce, na
— Ve štafetě žen na 4 x 400 m zvítězily čtvrtkařpřeď zabili dva, aby nakonec zastřelili dalších 9, ky V. Německa (3:23,0 min.) před USA a NSR. —
vyhlásil předseda řnezinárodního olympijského vý Překvapením je vítězství štafety mužů Keni na 4 x
boru Američan Avery Brundage (jehož funkce končí 400 m (ovšem USA po skandálu Matthewse a Colletta
30. září), že olympijské hry budou od 16,30 hod. mni nestartovaly). — V soutěži výškařů zvítězil outsider
chovského času přerušeny. O jejich dalším osudu ne Rus Juri Tarmak (2,23 m) před Jungem (V.' Něm.)
bylo nic známo, spíše se předpokládalo, že budou a Stonem (USA). — Skvělým vyvrcholením lehko
předčasně ukončeny.
atletických soutěží byl klasický maratón. Zvítězil
Středa, 6. září 72 — X II. den OH:
Američan Frank Shorter (narozený v r. 1947 v Mni
Tryzna za 11 obětí arabského teroru
chově — syn úředníka okupační armády) před BelOlympijský Mnichov se po krvavé noci zahalil do gičanern Lismoutem a Mamo Woldem z Etiopie.
smutečního hávu, v 10 hodin dopoledne se na hlav
3 zlaté medaile v boxu dostali Kubánci, 2 rohovním olympijském stadiónu konala tryzna za 11 obětí níci SSSR, po jedné Bulharsko, Maďarsko, Polsko,
arabského teroru, .které se . zúčastnili i čelní před USA, NSR a Jugoslávie. — V řeckořímském zápase
stavitelé politického i náboženského života. Avery musí váhy (kterou vyhrál Bulhar Kiroff) obsadil
Brundage ostře odsoudil hanebný čin teroristů, v Miroslav Zeman 4. místo., stejně jako Miroslav Janozápětí však vyhlásil, že olympijská myšlenka je ta ve váze střední. V supertěžké váze zklamal Petr
silnější než teror a že XX, olympijské hry budou na Kment, který byl až sedmý.

X X . olympijské hry v Mnichově
(Pokračování se strany 12)
Začala i dráhová cyklistika. Kilometr s pevným
startem vyhrál Dán Eredborg před Australanem
.Clarkem. Čs. reprezentant Anton Tkáč byl 13. ^— Ve
střední váze vzpěračů byl Čechoslovák Hekel čtvrtý.
.Zvítězil Bulhar Bilkov, před Trabulsim z Libanonu
.a Italem Silvinem.
Čtyři čs. lodě,jsou ve finále veslařské regaty; —
čs. odbíjenkáři porazili Tunisko 3 : 0 ; — sprintér J.
Matoušek se- probojoval do semifinále 100 m — stej
ně jako Ivan Daniš na 400 m přek.
V plavání dostal další zlato Američan Mark Spitz,
který vyhrál finále na 100 m motýlka. (54,27 vt.
nový světový rekord) a jako poslední člen se zaslou
žil i o vítězství americké kraulařské štafety na 4.x
200 m, která byla v cíli v novém světovém rekordu
za 7:35:78 min.
Pátek, 1. záři 72 — V il. den OH:

.................

Z olympijských kolbišť byla pro nás nejzajímavejší' střelnice, kde probíhala závěrečná část střelby v
rychlopalbě pistolí na olympijské siluety, neboť do
čela se dostal 361etý Ladislav .Falta z Plzně. V zá
věrečné fázi sice nebyl už tak úspěšný, ale i tak do
sáhl celkově 594 zásahů ze 600 možných a získal
stříbrnou medaili. Jediný bod ho dělil od olympij
ského prvenství, které získal znovu major polské
armády Josef Zapedski. Druhý čs.^ reprezentant V.
■Hurt obsadil 9. místo ztrátou 5 bodů za vítězem. _
Probíhala i závěrečná část sportovní gymnastiky,
soutěž mužů ve cvičení na jednotlivých nářadích, ve
které získali Japonci 3 zlaté, SSSR 2 a V. Němci 1.
V: bazénu pokračoval “karneval plavců” :^ olympij
ským vítězem na 400 m volný způsob mužů se stal
161etý Američan Demont, dodatečně však mu byla
medaile vzata, neboť příslušná komise zjistila, že
dopoval (Demont však řekl, že si vzal prášek proh
záduše) a tak konečně bylo zlato předáno druhé
mu v pořadí Australanu Cooperovi. — Na 200 m vol
ný způsob zvítězila australská kraulařka Shane Gouldová ve světovém rekordu 2:03,56 min. Čs. reprezen
tantky Marková, a Slavíčková se do dalších bojů ne
kvalifikovaly.
Na -cyklistickém velodromu se jelo finále stíhacích
jízd na 4.000 m jednotlivců, které přineslo obrovské
překvapení, když olympijské zlato dostal Nor Knudsen, který ve finále porazil Švýcara Kurmanna. ^
V lehké atletice byly na pořadu dvě finále: oštěp
žen vyhrála Fuchsová z V. Německa před svou kra
jankou- Todtenovou a Američankou Schmidtovou a
. finále běhu na 100 m vyhrál sovětský reprezentant
.Borzov. čs. reprezentant na 100 m J. Matoušek byl
vyřazen v semifinále, stejně jako Daniš v závode
na 400 m přek. Josef Plachý skončil v semifinále
až třetí, pouze dva postupovali.
■V odbíjené čs.-ženy prohrály s Kubou 1: 3, — čs.
košíkáři vedli sice 86 vteřin před koncem utkání nad
Brazílií o 6 bodů, ještě však podlehli Jihoaměričanům 82 : 83 b. — házenkáři hráli s družstvem Islandu
jen nerozhodně 19 : 19 — a v tzv. malém finále
veslařů obsadil skifař Jaroslav Hellebrand až po
slední šesté místo (celkově byl tedy 12.) a čs. osmiveslice byla celkově 10.
Sobota, 2. září 72— V lil. den OH:

Dnešní den bude zřejmě nejúspěšnějším dnem ČSR
v Mnichově. Už v dopoledních hodinách se na regatě
y, Oberschleissheimu jely finálové jízdy veslařů, ve
kterých jsme měli 4 želízka v ohni. Na výbornou
obstáli exmistři Evropy bratři Pavel a Oldřich Svojanovští s kormidelníkem Petříčkem, kteří obsadili
velmi čestné druhé místo za lodí V. Německa a zí
skali stříbrnou, medaili. Nad očekávání dobře si ved
la i čs, čtyřka s kormidelníkém, která ve složení:
.Mareček, Neffe, Jánoš, Provazník — Petříček, dojela
ve finále třetí (tedy získala bronzovou medaili) za
týmy NSR a V. Německa. — Velkou smůlu měla čs.
; dvojice Zapletal — Lakomý, které ušla bronzová
medaile v soutěži dvojek bez kormidelníka jen o
pouhých sedm setin vteřiny. Zvítězili veslaři V. Ně
mecka, před Švýcarskem a Holandskem. — Tak tro
chu zklamal čs. dvojskif (Lacina — Straka), který
měl ve finálové jízdě špatný start a skončil až 6.
Nejkrásnější chvíle olympiády však přišly odpo
ledne, Nejprve jsme však prožili muka. Ludvík Da
něk byl po prvním finálovém hodu diskem výkonem
58,12 m až 9., zlepšoval se, aby teprve posledním
bodem dlouhým 64,40 m získal olympijské zlato. A
to znamená, že v průběhu soutěže se zlepšil o 6
metrů, bylo to něco nevídaného. Daněk porazil všech
ny své rivaly, spoludržitele světových rekordů v
hodu diskem Američana Jay Silvestra (hodem 63,j 0
m druhý) a i .švéda Rieky Bracha (63,40 m).
K úspěchům čs, sportovců pomohla dnes i Milena
Duchková, která ve skocích do vody z 10 m věže
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Ve sportovní gymnastice mužů obhájili i tentokrát
světové prvenství reprezentanti Japonska (571,27 b.)
před SSSR (564,05 b.) a V. Německem (559,70). ČSR
byla devátá.
Velké zklamání nám přinesl silniční cyklistcký zá
vod družstev na 100 km. Skončili jsme až 13., přesto
Karel Janovský
že si čs. silničáři po triumfu na předešlém světovém,
šampionátu (kde získali stříbrnou medaili) dělali do
Politika a sport na OH v Mnichově
konce šance na přední umístnění. — Z 35 týmů, které
přišly na start závodu, zvítězilo kvarteto SSSR (za
2:11:17.8 hod.), před Polskem a Holandskem.
Na olympijské střelnici měli svůj den Italové: Sealzone vyhrál- v soutěži nazývané všeobecně “Trap”
zlatou (199 zásahů z 200 možných, což je světový re 
Když n . záři večer na překrásně osvětleném mni chovském stadiónu skončily XX. olympijské letní hry, kord), jeho krajan Basagnin bronz. Druhý byl Fran
uvědomili jsme si několik skutečností: olympiáda byla skvěle organizována, probíhala na překrásných
couz Carrega.
stadiónech, výkony na ní .byly vrcholem v historii dosavadních her, stínem však byly aspekty politické:
V opravných jízdách veslařů si účast v semifinále
už těsně před OH byla vyřazena Rhodésie, přestože loni MOV rozhodl, že na OH bude startovat; pri zajistily: čs. dvojka bez kormidelníka Zapletal — La
olympiádě samé pak se nelíbily provokace americ kých černochů, došlo k celé řadě politických akci, komý, skifař Hellebrand, a osmiveslice. — V basket
ovšem to vše nebylo nic proti tomu, co se stalo 5. září, kdy tu začal řádit arabský teror a olympijské balu porazili reprezentanti ČSR Austrálii jen 69 : 68,
hry musely být po tragických událostech na 24 hodin p ř e r u š e n y . Něco podobného se v dějinách olymr — v odbíjené prohráli čs. muži s Bulhary naprosto
zbytečně 2: 3, — a zlatou medaili za 1. místo ve
piád nestalo, to zůstane navždy negativní stránkou Mnichova 1972.
Pokud se týče sportovního zápolení, nejúspěšnější byli sportovci SSSR, kteří jasně porazili reprezen vzpírání pérové váhy získal Bulhar Nurikjan (světo
tanty USA (ti zklamali hlavně v lehké atletice). — ČSR byla na tom z východoevropských komunistic vý rekord 402,5 kg).

por ľ doma I v cizin š
“ Krvavá olympiáda

kých států nejhůře, když získala pouze 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Čs. športovci obsadili Středa, 30. 8. 72 — V. den OH:
Strhující podívanou připravili gymnasté a gymnast
7 řfvrtvch míst. 5 Dátých, 5 šestých, 7 sedmých a 5 osmých míst.
Ho Jun Li velké .štěstí, neboť jeho poslední zasah ky, kteří určili mezi sebou držitťle medailí ve dva
První mnichovské zlato do svedska
Háu-

byl dosti pochybný: rozhodčí nemohli zjistit, zda měl nácti- respektive osmiboji. Vynikající, až akrobatic
devítku nebo desítku, přiznali mu výkon lepší. Vel ké výkony předvedli Japonci, kteří si rozdělili me
ké rozčarování bylo nad jeho výrokem: “Když jsem daile. Mezí nejlepšími 36 gymnasty byl z Čechoslo
střílel, představoval jsem si, že střílím na nepřítele“ ’ váků jen Fejtek, jenž i při velké snaze nemohl držet
— Z čs. reprezentantů si vedl nejlépe Jiří Vogler krok s představiteli vrcholné-gymnastiky.
Jako nejvšestrannější gymnastka se představila
z HD Plzeň, který za 597 b. obsadil 5. místo. Rudolf
Pojer — rovněž z Plzně — (který je světovým re 201etá Turiščevová (SSSR). Jen krůček za ní zůstala
kordmanem ve velkorážní terčovnici v poloze vleže) Janzová z V. Německa a její krajanka Lazákovičová. Umístění našich: 18. Némethóvá, 24. Brázdová,
obsadil 11. místo.
Zklamaly i čs. gymnastky, které v soutěži druž 27. Dorňáková, 29. - 30. Bujnáčková, 32. Lišková.
Na “Eiskanálu” v Augsburku získali i zbývající 2
stev osmihoje byly až páté. Vzpomeneme-li na slávu
čs. gymnastiky před 4 roky v Mexiku a na triumf zlaté medaile ve vodním slalomu reprezentanti V.
Věry čáslavské-Odložilové, pak musíme dojít k zá Německa. Čs. vodáci znovu “vybouchli” . Kapplová
věru. že čs. dámská gymnastika nemá v současné byla 8., několikanásobná mistryně světa Ludmila Po
době nástupkyni za Verku. Není a nebude jí asi ani lesná dokonce 16. a Novotná 22. Kadaňka s Brab
mladá Dorňáková. — Olympijskými vítězkami se sta cem byli 10., Janoušek s Horynou 11. a bratři Měšťa
ly podle očekávání sportovní gymnastky SSSR, je  nové 16.
Smůlu měl čs. střelec Petr Kovařík, který v soutě
jichž výkony byly ohodnoceny 380,50 b., před V. Ně
meckem a Maďarskem. Čs. gymnastky byly před ži střelby malorážkou-če tří pozic 3 x 40 ran na 50
m přišel o vlásek o bronz. Obsadil 4. místo s nástřestiženy i Američankami, které byly čtvrté.
Ve vzpírání bantamové váhy se prosadil maličký lem 1.153 bodů, tedy stejným jako dosáhl držitel
Maďar Imre Foldi, který v olympijském trojboji do bronzové medaile Lippold z V. Německa (ten však
sáhl 377,5. kg., což je nový světový rekord. O svém ví měl lepší poslední sérii a to rozhodlo).
V plavání na 100 m prsa vyhrál Japonec Taguči
tězství rozhodl už prakticky v trhu, ve kterém vze
přel 107,5 kg, o 7,5 kg více než držitel stříbra, olym v novém světovém rekordu (za 1:04,94 min.), na 400
m “polohovky” jednotlivců Švéd Larsson (4:31,98
pijský vítěz z poslední olympiády, Nassiri z Iránu.
A konečně: ve skocích do vody z 3 m prkna byla min.), Australanka Shane Gouldová zvítězila na 400
nejlepší Američanka Micki Kingová, která měla m volný způsob (světový rekord — 4:19,04 min.) a
skvělý závěr, když své skoky provedla s technickou kraulařskou štafetu žen na 4 x 100 m vyhrálo kvar
Pondělí 28. 8. 72 — III. den OH:
perfektností a náročností, a předstihla ještě vedoucí teto USA za 3:55,19 min. (rovněž “sveták”). V lehké
.Když jsme se ' před třemi roky dověděli, že na soutěže Švédku Ulriku Knappeovou. Čs. olympijská váze vzpěračů se stal olympijským přeborníkem Rus
příštích olympijských hrách bude do programu za vítězka z desetimetrové věže Milena Duchková byla Kiržinov (460 kg — světový rekord) a skoky do vořazen vodní slalom, měli jsme z toho radost. Byli až desátá.. J*
'
1 ;dy z 3 m prkna se staly kořistí Rusa V. Vasina.
jsme totiž přesvědčení, že čs. kajakári a kanoisté,
Začaly boje turnaje v házené. Čs. reprezentanti sl
čs. bastíitbalisté vyhráli nad Japonskem 73 : 61,
kteří už po dlouhá léta patří k světové elitě, na tzv. — .v odbip&é žen podlehla ČSR Japonkám 0 : 3, — ísnadno poradili s družstvem Tuniska, nad ktervm
Ledovém kanálu v Augsburku nasbírají v tomto no H avlíček$teadil v kajaku vodního' slalomu 6. mí vyhráli 25 : 7. •— Méně úspěšní už byli čs. košíkáři,
vém sportu olympijských her nějakou tu medaili. Bo sto, — Tlpwák byl 7. a Sodomká 8. v kanoích.
kteří podlehli basketbalistům Kuby 65 : 77 b., a ne
hužel se tak nestalo. Velké zklamání jsme zažili IV. den Gttŕ Spitz začíná sbírat "zlato"
valně skončily své střetnutí odbíjenkářky, které pro
hned v první den bojů, kdy Čechoslováci vyšli úplně
To, co sě^ěje^ v olympijském bazénu, nemá obdoby. hrály se Severní Koreou 0 .-3.
maprázdno, soutěže se-staly naprostou doménou vý Co závod, to světový nebo alespoň olympijský rekord. Čtvrtek, 31. 8. 72 — VI. den OH:
chodních Němců. Olympijským vítězem v kajaku jed Hvězdou mezi plavci je 221etý Američan Spitz, který
Pro mnohé _příznivce sportu vlastně teprve dnes
notlivců vodního slalomu, se stal Siegbort Horn, po triumfu na 200 m motýlka a ve štafetě na 4 x 100 olympiáda^ začala. Byly totiž odstartovány lehkoatle
z lá to u m e ^ ^ ^ g a 1. místo v kanoi získal pak jeho m volný způsob vyhrál už třetí zlatou medaili, když tické soutěže, které jsou vždy nejpřitažlivějším pod
byl nejrychlejším závodníkem na 200 m kraul: stopli nikem olympijských her. A právě tento zahajovací
Vjfeii&mfcém betagjnu potvrdili Američané hned v mu světový rekord 1:52,78 min. — Podruhé se dnes den v lehké atletice přinesl pro nás první medaili.
zah®jdragŕÉMen plavcftiyže si i v bavorské metropoli na_ plaveckém stadiónu hrála americká -hymna na Získala ji 261etá Eva šuranová, která ve skoku da
uháTOMÉpHteětové prvenství. Skvělou úroveň měl fi- počest kraulařky Nielsonové, která v závodě na 10C lekém obsadila velmi čestné 3. místo. Byla poražena
nálový^falHfflfea 3g0 fei »motýlka, ve kterém reprezen m volný způsob porazila v novém olympijském re pouze Němkou Heidi Rosendahlovou a Bulharkou
tanti USA M B p y y g ' 3 tři prvá místa. Olympij kordu 58,59 vt. nejen jsvou krajanku Babashoffovou, Jorgovou. Druhá čs. dálkařka Jarmila Nygrýnová
ským p ř e b o r ® * * ffi S ta l podle očekávání 221etý ale i favoritku závodu držitelku světového rekordu obsadila 12. místo. — V chůzi na 20:km vyšli vítězné
am erick j^tu cH n S u v ljr Spitz, kterému naměřili no Australanku Shane Gouldovou. — Ve finále na 100 r.i chodci V. Německa, kteří obsadily l. (Frenkel _
vý sv ěto v ^ p k ™ ® p » 7 0 min. 2. Gary Hall, 3. Back- znak zvítězil podle očekávání obhájce olympijského 1:26:42,6 hod.), 3. a 4. místo. Tjjm ý byl Rus Golubhaus. — Sdrnového rekordu dosáhla i americká krau- prvenství východní Němec Roland Matthes (56,58 vt.) mcij.
lařská štafeta piužů na 4 x 100 m, které stopli 3:26,42 a 200 m prsa se stalo kořistí Australankv WhitfielZakončen byl už i moderní pětiboj, ve kterém zví
min., když porážäl^. suverénně plavce SSSR a V. Ně dové (olmpíjský rekord 2:42,05 min.).
tězil Maďar Andras Balczo (5.412 bodů), před so-mecka. — Světovy.?rekord “padl” i ve finále 200 m
vetskými reprezentanty Oníščenkem a Ledněvem. V
polohovým způsobeířb Zlatou medaili za. něj dostala
soutěži družstev získali prvenství moderní pětibojaři
necelých 16 let staráLAustralanka Shane Gouldová
SSSR před Maďarskem a Finskem.
H L a.S D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
(2:23,07 min.). Pěkně si vedla í Enderová z NDR,
Rozhodlo se- i o v ítě z ^ L ^ g y m n a stic k ý c h soutě
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
která časem 2:23,59 min. zaplavala evropský rekord
žích na jednotlivých nářsroiph. Přeskok vyhrála Jan
a byla druhá před Američankou Vidaliovou.
8 Moorhouse St„ Richmond, Víc. 3121.
zová z V. Německa, která se navíc dělí ve cvičení
. Sportovní střelci mají na XX. OH v Mnichově první
na bradlech o první místo s Ruskou Korbutovou. Ta
Telefon: 42-598Ů
velkou senzaci: postaral se o ní voják severokorejské
je nejúspěšnější, neboť vyhrála ještě kladinu a nrostítOčNÍ
PŘEDPLATNÉ:
(Austr.)
$
6.-,
jednotliví
ná.
armády Ho Jun Li, který v Hochbruecku vyhrál
řýtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
střelbu malořážkou v leže, když dosáhl 599 bodů ze
Ve volném stylu získali Američané a reprezentanti
přibližně
totéž
předplatné,
tj.
austr.
nebo
NZ
$
6.-,
600 možných, což je nový světový rekord. A pocho £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně,
SSSR po 3 zlatých, v bantamové váze zvítězil Japo
pitelně i rekord olympijský, jehož držitelem byl od
nec Janggida a v kategorii borců do 52 kg tedv
leteckého příplatku do různých zemí sdělíme musí
váze, Japonec Kato.
OH v Mexico City Jan Kůrka, který tehdy vybojo Výši
ia požádání obratem.
val čs. barvám “zlato” . Při svém triumfu měl však
(Pokračování na straně 11)

V neděli 27. srpna, v druhý den XX. olympijských
her a v zahajovací den zápolení tohoto vrcholného
podniku sportovců, rozhodlo se o držitelích prvních
dvou zlatých medailí. Už krátce po jedenácté hodině
dopolední rozlétla se do celého světa zpráva, že prv
ním olympijským vítězem se v Mnichově stal na
prosto nečekaně 381etý Švéd Ragnar Skanaker, kte
rý na olympijské střelnici v Hochbruecku vyhrál
soutěž sportovní střelby, střelbu libovolnou pistolí,
v novém olympijském rekordu. Dosáhl 567 zásahů ze
600 možných. V souboji s ním nejlépe obstál Rumun
Dan luga! který 562 zásahy obsadil druhé místo,
před Rakušanem Rudolfem Dollingerem. V této sou
těži obstál slušně čs. reprezentant dr. Hynek Hro
mada, veterinář z Opavy, který s. 556 body^ obsadil
6. místo ,a pro celkovou klasifikaci národů získal
první bod. Miloslav Štefan z Třince byl 12.
Na druhou zlatou medaili jsme museli čekat až té
měř do V2 IO. večer. Získal ji 311etý polský učitel tě
locviku Xygmund Smalcers, který vyhrál první vzpě
račskou discíplíiib, muší vi.hu (nová disciplina), když
v olympijském trojboji vzepřel 337,5 kg. 2. Szuečs,
3. Holczreiter (oba Maďarsko). ČSR nestartovala.
Příjemně překvapili čs. odbíjenkáři, kteří ve své
olympijské premiéře zvítězili nad Poláky 3 : 0, -basketbalisté prohráli s USA 35 : 66 b. a 3 ze 6 lodí
se probojovaly přímo do semifinále veslařů' (čtyřka
s kormidelníkem, dvojskif a dvojky s kormidelníkem).

