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Dohoda s USA parafována, se Západním Německem konečně přijata

Pražske dohody o dohadováni
Červencové dny v Československu neznamenaly jen odjezdy na dovolenou
kamsi na venkov či dokonce do jiných socialistických zemí. Téměř denně se
objevovaly v novinách a rozhlase výzvy k "pochopení zájmů celku", k udržo
vání vysokého stupně výroby a služeb i v této roční době, a začalo šturmováni
na žňové brigády. Žně, "jako mnoho jiných dobrých věcí, přicházejí z výcho
du", pochválily si noviny, když ohlašovaly, že začaly — jako vždycky začínají
— na jižním Slovensku, pak na jižní Moravě a v polovině měsíce ve východních
Čechách i dále v Polabí. Rušilo je poněkud deštivé počasí, ale celkem lze po
čítat s mimořádně dobrou úrodou obilí. Listy vyzdvihují velkou úlohu, kterou
budou hrát nové sovětské kombajny, které se letos zkoušely na Slovensku.

Kromě darů přírody,
které přinášejí žně, věno
valy se sdělovací prostřed
ky dvěma “ darům” pólu
tickým, dvěma mezistát
ním dohodám, z nichž do
hoda se Spojenými státy
byla v Praze 5. července
parafována a smlouva o
vzájemných vztazích se
Západním Německem 10.
července v Bonnu, už
schválena Spolkovým sně
mem. Schválení čs. Ná

rodním shromážděním v
Praze 15. července bylo
pak už ovšem jen forma
litou, stalo se všemi hla
sy přítomných členů obou
komor federálního parla
mentu.
Z komentářů pražských

šinul pozastavena. Bylo
pak třeba nového zasedá
ní Spolkového sněmu a
absolutní většiny,
aby
mohla vstoupit v platnost.
Až 11. července psaly čs.
noviny se zřejmým uleh
čením, že německá vládu;
koalice získala pro návrh
na- schválení smlouvy o
13 hlasů více než bylo
jako minimum zapotřebí
a že je tedy udělána de-'
finitivní tečka za dlou
hým
projednáváním
smlouvy o vzájemných
vztazích mezi Německou

novin ještě z počátku mě
síce byla znát nervozita,
když čs.-západoněmecká
smlouva, schválená bonn
ským Spolkovým sněmem
už 20. června, byla Spol
kovou radou (v níž mají
křesťanští demokraté vět- (Pokračování na str. 2)

Tohoročná žatva a súčasné vvživovacie poměry vo svete

Polnohospodárska produkcia

Všeobecne sa očakávalo, že tohoročná žatva rozrieši niektoré zásobovacie
problémy, ktoré sa nahromadili v predchádzajúcich dvoch rokoch. Možno povedať, že v určitom smere žatva predovšetkým v
Spojených štátoch a Kanadě zapósobila pozitivně, v
inom ohťade však nepriniesla očakávané uťahčenie.
V 9. čísle HD (29. 4. tr.) jsme se na tomto místě A tak zásobovacie problémy sú stále v popředí záujzmínili o pokynu k demolováni sovětských misí v
Tokyu a v Canbeřé, který nám došel dopisem podepsa- mu odbornej veřejnosti i politických kruhov. Dókaným "Svobodná republika československá". Považo zem toho je aj rokovanie vo výbore amerického se
vali jsme celý dopis buď za "dílo" někoho s neurov- nátu pre výživu a sociálně potřeby.
nanou myslí nebo za provokaci nejspíše pražského
Tento výbor vyzval to trhu přivodila žatva skuministerstva vnitra. .
Dnes došel další dopis "Svobodné republiky česko tiž skupinu významných točne určitú změnu. Ceny
slovenské", odeslaný rovněž ze Švýcar (z Curychu), špecialistov v otázkách základných
poťnohospokterý už prokazuje jasněji, že je nejspíše součástí
poťnohospodárskej
pro- dárskych výrobkov - pše
akce pražských, respektive sovětských provokatérů,
protože tak naivní a hloupé příslušníky náš exii dukcie a výživy, aby mu nice, kukuřice, bravčovésnad nemá, aby tuto "akci" a takovým způsobem předložili správu o súčas- ho a hovadzieho dobytka
vážně "organizovali". Z dopisu pro zajímavost ci nom stave poťnohospo- - skutočne poklesli. Tak
tujeme:
dárskej producie doma i napr. cena pšenice po
" I přesto, že již byly realisovány některé akce,
zejména demolice v sídle sovětské mise v New vo svete a o súčasnych klesla z nějakých $ 20 za
pomeroch metrák vo februari na
Yorku, nevidíme zatíni z ruské strany žádnou snahu vyživovacích
akceptovat námi stanovený půlroční termín pro sta vo svete. Skupina 100 od- $ 13 v máji a june. Ale
žení okupačních vojsk z výsostného území naší re
borníkov študovala tieto právě tento pokles sa za
publiky. Z tohoto důvodu jsme nuceni, při kontinuaci
fáze prvé, současně přistoupit ke druhé fázi svého otázky štyri mesiace a číná uplatňovat’ nepriazosvobozovacího programu — k odstranění čelných ve předložila senátnemu vý novo v ďalšom vývoji.
řejných i neveřejných kremelských stranických a boru dve správy: v jed Farmári sú nespokojní s
vládních funkcionářů (počínaje Brežněvem, Kosyginej poukázala na domáce týmto poklesom a začínanem, Podgorným, Gromykem, Zorinem atd. a jejich
případnými
nástupci) bakteriologickými a jinými americké vyživovacie a jú organizovat’ akciu pro
prostředky. Ponecháváme Vaší iniciativě, jak se do poťnohospodárske otázky, ti poklesu cien.
této osvobozovací akce zapojíte . . . Míru Vaší anga v druhej to isté o světo
Farmári sa rozhodli zažovanosti bereme v úvahu . . ."
věj situácií. A přišla s držať odpredaj pšenice z
Dopis je ještě oslazen požadavkem náhrady za
škody, které sověty způsobily: každý čs. občan, kte doporučením ako súčas- tohoročnej úrody, aby si
rému bylo v r. 1968 aspoň 18 let, má dostat paušální ným poťnohospodárskym vynutili vyššie ceny. Poodškodnění ve výši 15.000 Kčs za utrpěný duševní a zásobovacím problémom dl’a správy ministerstva
útlak způsobený okupací, dále niá dostat svobodná čelit’ , ako ich riešiť, aby poťnohospodárstva
vo
čs. republika "100 a více m iliard" za zcizení já 
Washingtone
je
už
obvyk
sa
vyživovacia
kríza
ešte
chymovského uranu, 100 a více miliard za škody na
le , v tomto čase aspoň
majetku občanů a clearingové vyrovnání mezi obě neprehťbila.
ma státy počínaje rokem 1945. •
Ale prv venujme pozor jedna polovička ozimnej
Je dostatečně známo, že se sovětský blok snaží nost’ americkej situácií. pšenice
v
obchodných
prokázat, jak je nucen chránit nejen svůj režim,
(Pokračovanie na str. 2)
Na
domácom
americkom
ale i své občany před nebezpečím, které by skýtal
uvolněný sty k . se Západem a nebezpečím, kterým
jsou všehoschopní utečenci, ovšem dopisová akce, o
PUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhousě St.,
které se zmiňujeme, by jen prokazovala, jak hloupí
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unifieation
propagandisté pracují nyní u nás pro věc sovětů —
ještě hloupější než pracovali v minulých dvou deká
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
dách, které popsal L. Bittman v knize "Deception
Game".

Ponecháváme vlastní iniciativě

REALISMUS A GPORTUNISMUS
Karel Wendt

V konečném světě je všechno konečné a všechni
tedy má své meze. Umře nejbližší člověk a. srdce s<
rozskočí bolestí. Ještě zítra a ještě pozítří je těžk<
neprostupitelným smutkem. Ještě za týden propadí
~e prázdno v místech, z nichž zmizela láska známéhc
obličeje.^Ještě za měsíc zeje trhlina rozpolceného cel
ku, z něhož se vytratil zvuk známého hlasu. Ještě
za rok prahne něco uvnitř člověka po doteku známe
ruky ve vlasech. Pak se .propast mězi mrtvou vzpo
mínkou a živou skutečností rozšíří. Nesnesitelná ztrá
ta se stane snesitelnou. Začne ústup od bolesti. 7.
člověka, bez něhož jsme ještě před nedávném ne
mohli žít,'stane se představa: nejprve jasná, potom
mlhavější a pak bledší a bledší.
“ Čas” , kývnou lidé moudře hlavou, “ zhojil” .
Totéž, chtěli by nás přesvědčit ctitelé “ reálpoliti
ky” . se děje se svobodou národů, které nedovedly
odolat vlastní sílou tlakům světa, v němž platí jenom síla.
Lidé kdysi znali jméno Biafra, věděli, co znamer-á^ slovo “ Ibo” . Tibet před lety vzbudil sympatie
světa, když se mravenci útočících armád rozlili po
jeho studených svazích. Maďarsko zastavilo dech lid
štva, když těla vlastenců odzváněla na provazech
pouličních lamp umíráček lžím o věku spravedlno
sti. Československo vyvolalo vlastně teprve včera vo
dopády slz pasivním odporem, který vestavěl závory
do cesty vojska ideologie, která'prý nás.jednou všech
ny osvobodí.
.Doba ukázala, že je paměť kolektivních sympatií
světa ještě kratší než paměť jednotlivců. Obraz zni
čené Biafry se dávno rozplynul. Tibet? Kdo ještě ví,
že se něco stalo ve studené zemi? Z maďarské trage
die je mlhovina v paměti. Z Československa nejasná
skvrna na sítnici vzpomínek.
Jedno s druhým, — jako se rychle ztrácí vědomí
existence obětí, tak také mizí odpor proti těm, kdo z
obětí oběti nadělali.
Přece však není správná “ poučká” reálpolitiků o
umírání, o paměti a o čase, který hojí, protože zatím
co jlidé umírají s konečnou platností, o svobodě se
to říci nedá. Zatím co u jedince čas možná opravdu
hojí a paměť bledne, -aby ztichla agónie a člověk
mohl nějak dojít ku konci, za nímž sám zřidne, v ble
dou vzpomínku, lidská svoboda, na. rozdíl od lidské-,
ho života, není nikdy mimo záchranu., Její ztráta ne
ní konec všech věcí. Pod dusícím tlakem ideologie
dýchá naděje a tedy životv
Ve věku klamu a přetvářky, nejsou ani realisté
to, co se zdají, a ani reálpolitika není reálná, pokud
ovšem realismus, trend a oportunismus neznamenají
totéž.
Reálpolitika řekne, že pro východní Evropu není
záchrana, protože v okamžité- situaci to tak opravdu
vypadá, a přijme stav chvíle, trend okamžiku za ně-;
co trvalého. Co je dneska, bude i zítra, protože pokus,
o změnu stavu by byl příliš nákladný á příliš riskant
ní. Reálpolitika nepředvídá, drží se realismu přitom^
nosti. A když tak učinila, postoupí ve své ztrnulosti o
imaginární krok, udělá z nouze ctnost a to, co vidí
jako nutnost, ověnčí aurou morálnosti. Jednou rukou
vezme za krk realitu podstaty a vymáčkne z ní život:
Druhou opráší násilníka, jehož násilí přijala, a před
staví ho světu jako mírumilovného občana. Co začaj
lo jako skutečnost, končí jako pouštní přízrak.
Tam, kde jde o násilí “ malých” útočníků -bez vně.p
ších^zdrojů podpory, reálpolitika zůstane realistická;
Dnešní násilnost zůstává, násilností i. zítra. „Protá
bude Řecko bez nejmenších pochyb osvobozeno za
pomoci světa v ne. příliš vzdálené budoucnosti od své
kliky fašistických plukovníků. Tam- však,, kde -jde. o.
násilí velmocí, realismus reálpolitiky končí u zdroje.
Násilnost je uznána za násilnost v, okamžiku vzniků
(invaze Maďarska, invaze Československa apod.).
Potom však, protože altfď>ativy bolí, uznána je za
trvalost. Je přijata. V takové “ zvěčněné” situaci je
pak realistické obalit přijaté násilí: cukrem posvě
cující neskutečnosti. Jinými slovy, realita reálpolitiky
končí tam, kde začíná zavazovat neskutečnem základních principů slušnosti, které nabádají a dokon
ce zavazují k nerozvážným činům.
Aplikováno na současnou situaci: skutečnost je na
hrazena sebeklamem reálpolitiků, kteří si znovu a
znovu pobožně opakují, že ideologické nebezpečí po
minulo. Z mnohokrát opakované lži se stane přesné
podle G-oebbelse pravda, o níž jsou přesvědčeny mi
lióny. Reálpolitikům při tom uniká, že ačkoliv lež
bývá opakováním přijímána za pravdu, ani tisíceré
její opakování nezmění nic na podstatě věcí.
' A podstata věcí je, že ideologické vlivy jsou dále
u kořenů světového tření a že právě táni, kde do
chází k akutním vyhrocením toho tření — tam kde
teče krev, zapadají dveře žalářů a násilí se objevuje
(■Pokračování na straně 2)
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Dohody a dohadování
(.Pokračováni se str.
spolkovou republikou a
Československem, včetně
anulování mnichovského
diktátu a jiných problé
mů,
které zabraňovaly
běžným stykům dvou sou
sedních států.
Dohoda s USA nevzbu
dila tolik mezinárodního
zájmu, protože se týkala
většinou jen majetkopráv
ních a finančních otázek i když otázek dost složi
tých, které čekaly na vy
řešení . celé čtvrtstoletí.
Dohoda byla slavnostně
parafována v Černínském
paláci
za
přítomnosti
čs. . ministra
zahraničí
Chňoupka a amerického
velvyslance Sherera, ale
její text nebyl přitom
zveřejněn. Podle jednání,
které trvalo od 10. září
loňského roku a vyžádalo
si 25 schůzek delegací
obou států, jde zřejmě o
dohodu, týkající se náhra
dy za znárodněný maje
tek amerických občanů v
Československu v roce
1948 a za dodávky ame
rického zboží po druhé
světové válce a naproti
tomu čs. pohledávku za
válcovnu kovů, po válce
v USA objednanou a za
placenou, ale nikdy nedo
danou. Kromě toho poža
duje Československo vrá

cení 18.400 kg zlata, kte
ré odvezly na konci války
německé jednotky z tre
sorů Čs. národní banky
a americká armáda je u
kořistila a US vláda uschovala až do vyřešení
vzájemných
hospodář
ských otázek.
Více než dohody s obě-,
ma státy vzbudila zájem
informovaných lidí v hor
kých červencových dnech
v Praze návštěva ital
ských soudruhů, kteří při
jeli na pozvání ÚV KSČ
k pětidenní návštěvě. P o
dle našeho "zvláštního
dopisovatele” měl zjistit
Vasil BiTak. který vedl
při jednání čs. delegaci,
názory a náladu italských
komunistů k svolání sjez
du delegátů komunistic
kých stran z celého světa
do Moskvyn O názoru zá
stupců
nejpočetnější
evropské
komunistické
strany mimo
sovětský
blok se ovšem v čs. tisku
nic nepsalo. Stačí všaK
přečíst si oficiální komu-

niké, vydané na závěr po
rad a lze zjistit, že v něm
není vůbec zmínka o po
třebě celosvětového sjez
du komunistů v Moskvě,
který by ovšem potvrdil
vedoucí roli kremelských
soudruhů. Je tam pouze
zmínka, že “ delegace zno
vu potvrdily potřebu a po
zitivní význam regionál
ních
porad komunistic
kých a dělnických stran,
které se uskutečnily a
které se mohou konat v
budoucnosti” . Z čs. tisku
současně zmizely “ naléha
vé žádosti” o svolání ce 
losvětového sjezdu. Dopi
sovatel píše, že by se
Moskva spokojila se sjez
dem pouze evropských ko
munistických stran, bude-li mít jistotu, že na
něm dostane mandát k
výhradnímu reprezentová
ní celého evropského ko
munistického hnutí při
příštích
mezinárodních
jednáních.
Po Praze kolují dále do
hady o nástupci presiden-

Polnohospodárska produkcia

odpredaj vykrmeného do
bytka, lebo si chcú vynu
tit’ vyššie ceny.
Ale v oboch prípadoch,
či už ide o produeentov
obilia alebo vykrmeného
dobytka, sa výnimočným
sposobom
manifestuje
obrovská výrobná pohoto
Velký výběr vín, lihovin a piva
I
vost’ súkromného podni dodáme kamkoli v Austrálii
I
kania. Lebo v r. 1972 a
za velkoobchodní ceny
l
1973 sa objavili správy,
Ceník na požádání
1 že trh nebude dostatočne
zásobený másom v dosledku nižšej produkcie. Vlá
tr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
| da v tom čase uvolnila do
1
Telefon: 42-4782
I voz masa, aby zabránila
'nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281)( případnému nedostatku.
1 Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
( Teraz farmári žiadajú.
aby vláda zákon o uvol
nění dovozu masa zrušila
a dovoz masa kontrolova
la. Za krátký čas jedno
ho roku bolo americké
RÁMUJTE
farmárstvo vstave vypro
u první pozlaco vaček-= firmy v Austrálii
;
dukovat’ tolko masa, že
sa teraz pociťuje nadby
tek.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.
Pravda, to, či sa farmáTelefon: 37-3109
:

(Pokračovanie zo str. 1)
skladoch a čaká na záujemcov. Tohoto roku neodpredali farmáři ešte ani
20% z novej pšenice. Tas
isto odkladajú farmári

J. KINDA & CO. PTY. LÍD. j

J. KOŠNAR PTY. LTD.

Malý oznamovatel

nebo: 42 Howard St., North Meibourne

■'

'■

ta Svobody. Ten byl sice
převezen ze Státní kliniky
do domácího ošetřování
ale s jeho nástupem do
presidentské funkce se už
nepočítá. 'Protože se na
veřejnosti nevystavovalo
ani při jeho dlouhé nemo
ci častěji jiné-jméno, po
čítá se s tími že Husák
půjde Novotného cestou,
že se stane presidentem,
při čemž si funkci gene
rálního tajemníka strany
ponechá. Je to prý přání
Kremlu.
Nepřestávají také doha
dy o důsledku jednání o
evropské bezpečnosti a
spolupráci na vnitřní poli
tiku komunistických zemí.
Rudé právo se ovšem roz
čiluje, že západní státy
žádají svobodnou výměnu
lidí a idejí a tvrdí, že by
takové dohody znamenaly
“ uzákoněné vměšování do
vnitřních záležitostí ko
munistických zemí” . Tyto
země a SSSR především,
do záležitostí jiných států
zásadně nezasahují.

Telefon 329-8038

'
Přijmeme

nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

ŠVADLENY

k lemování kvalitních
sport, obleků.
Výborné mzdy
včetně bonusu
a dobré podmínky.
Telefon:
. J. Brown 82-6267

A N TO IN E GALLERIES
514 Riversdale Rd., Camberweil

Cproti tržnici) — Telefon 82-5736
Krajanům poskytneme 15% slevu

SPORTSCRAFT P /L .

*

4 Redfern Rd.,
Camberweil, Vic.

rom zadržaním dodávok
na trh podaří ovlyvniť
cenovú hladinu,
závisí
najma od záujmu eudziny. Ministerstvo poTnohospodárstva oznámilo, že
vzhl’adom na dobrů úro
du obilia v iných kraji
nách, najma v Austrálii,
v Argentině a čiastočne
aj v Kanadě, nemóžu far
máři očakávať, že by sa
ceny pšenice a kukuřice
vrátili na vysokú úroveň
lánského roku. To najma
preto, že celé dve třetiny
americkej pšeničnej úro
dy sú určené na vývoz.
Medzinárodná
zásobo,vacia situácia sa podl’a
správy skupiny odborníkov v ameriekom senátnom výbore ani po tohoročnej úrodě nezlepší. To
v dósledku toho, že sa
všetky rezervy potravin
za súčasnej zásobovacej
krízy v afrických a ázijských krajinách spotřebo
vali. Prírastky na popu
lární su nateraz váčšie
ako prírastky poťnohospodárskej produkcii. A
všetky doterajšie opatrenia na obmedzenie rastu
světověj populácie sa ne
osvědčili. Naopak, propa
govaná kontrola porodno
sti priniesla opačné vý
sledky. Aj tzv. zelená revolúcia
v rozvojových
krajinách, ktorá vyvolala
na ziačatku tohoto desať-
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Realismus a oportunismus
(Pokračování se strany 1)
holé —, že právě tam bývá vliv ideologie nejpodstat
nější. Maďarsko, Tibet, Kuba, Vietnam, Laos, Kam
bodža a Československo byly ideologicky způsobeny.
Biafra, Střední východ, Chile a další byly ideologic
ky zneužity.
Ideologické tlaky nepominuly. Naopak, dá se říci,
že ani národní revoluce, ani národní osvobození ne
může dnes kdekoliv projít isolovaně, bez ideologic
kých vlivů -a ideologického využití. Navíc, v každé
jednotlivé zemi této planety bez výjimky, pracují
menší či větší skupiny stoupenců ideologie, jejíž
agresivnost teče jako žhavá láva z přesvědčení, že
nabízí úplný předpis na řešení lidských problémů.'
Reálpolitika toto všechno přehlíží, protože se změ
nilo povrchní. Ignoruje jádro, protože se změnila sko
řápka. Brežněv už neříká jako jeho předchůdce “ My
vás pohřbíme” , ale v noci je slyšet kopání lopat,
vyhlubujících jámu pro neznámé tělo.
Protože “ nevíme” pro koho je kopána jáma, stu
dená válka je prý u konce.
Možná. Než však podepíšeme mír, o němž máme
pochybnosti, bude dobré si oživit paměť, protože pří
liš často používané termíny uchovávají si zvuk, je
muž uvyklo ucho, ale ztrácejí jakýkoliv význam.
Co tedy je nebo byla studená válka? Kdysi jí byl
označován zápas mezi ideologií, která v plném sou
ladu se svým učením směřovala všemi prostředky k
světové hegemonii a tzv. demokratickým světem,
který ji považoval za nebezpečnou lidské svobodě a
nechtěl se jí proto podřídit. “ Studená” byla proto,
že se hlavní antagonisti nestřetli v otevřeném konflik
tu. Nestřílelo se ve velkém. Lidé umírali v malém
v místech, v nichž útočná ideologie nahmatala měkký
podbřišek protivníkův. Ve velkém, po celých náro
dech, umírala svoboda.
A druhá otázka: jestliže toto byla studená válka,
jak skončila?
Je nám tvrzeno, že dodýchala dohodou, v níž už
si protivníci nespílají do očí.
A zase — co je dohoda?
V lidové mluvě se jí rozumí něco za něco. Západní
“ něco” je jasně viditelné. Spočívá v uznání sou
časného stavu, legalisuje nárok ideologie na váleč^
rou kořist. Odepisuje právo velkého počtu lidí na
uskutečnění vlastních představ svobody. Ideologické
“ něco” je značně matnější, bylo vyplaceno slibem
nových trhů, ne však uznáním trvalosti stavu na
druhé straně politického předělu. To první je pod
statné pro západní kartely. To druhé je důležitější
pro zjištění, jestli ideologie přestala či nepřestala
být nebezpečná, jestli tedy v pravém smyslu skon
čila či neskončila studená válka. Především ostat
ním je nutno rozhodnout, jestli se změnila podstata
ideologie, jestli její stoupenci pořád ještě věří v
její samospasitelnost, nebo jestli už alespoň někteří
z nich řekli: “ Mýlili jsme se, naše ideologie není
bez chyb. Neřeší všechny problémy. Není jak jsme
se domnívali vědecky prokázaným absolutnem tohoto.
světa. A protože má své slabiny a chyby, krvavé
prostředky už nejsou ospravedlňovány tažením za
její uskutečnění.” Jestli něco takového^ bylo vyslo
veno, úzkostlivě se to vyhýbalo našim uším.
Při formulaci toho, co je dneska vydáváno za rea
listický pohled, tedy nejde ani o krátkou paměť, ani
o čas, který hojí, ani o chladné uznání železných zá
konů skutečnosti. Jde o to přizpůsobit si skutečnost
tak, aby vyhovovala zájmům chvíle.
Jakkoliv tedy mnohokrát opakována je lež, rozdíl
mezi realismem a oportunismem trvá a čára dělící
ty pojmy nemůže být setřena.
Jestliže reálpolitik řekne: “ Protože taková a tako
vá je mocenská situace, zatlačit zpět hranice ideo
logického útlaku není okamžitě možné” , drží se rea
lity a mluví pravdu.
Jestliže však řekne ve snaze o ospravedlnění tako
vého postoje, že ideologický útlak přestal být útla
kem, jeho nositelé přestali být útočníky a lidé nesvo
bodní jsou tedy vlastně svobodní, nemluví z něj rear
lismus, ale oportunismus chvíle.
Atmosféra, jíž jsme nyní obklopeni a která dělá
z důsledného odporu proti všem totalitním, ideolo
giím přežitek minulosti, vyrůstá z tohoto pseudoreaíismu a vede člověka k zajímavému odhalení, že růz
né doby dávají týmž věcem různá jména. Čemu sc
dneska říká reálpolitika, říkalo se ještě před nedáv
ném appeasement.
ročia vel’kú nádej, sa dostala do závozu pre nedostatok základných hnojív,
paliv, strojov- a ochranných prostriedkov a kým
sa táto okolnost’ nevyrieši, produkcia potravin v

rozvojových krajinách sa
nezvýši, temer celý svět
bude prakticky odkázaný
na přebytky poTnohospodárskej produkcie na severoamerickom kontinente.
Dušan Lehotský
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Z rn ič ka pravdy
Marcela Čechová
Československý tisk se už po čtvrtstoletí — s výjimkou roku 19í8 — vyznačuj®
tím, že v něm není pokud možno nic, co by člověka vzdáleného vlasti skutečně
zajímalo. Dávají se v něm sice slyšet zasloužilé dojičky a horníci i nejvyšší
soudruzi, rachotí budovatelské úsilí a lid mává přijíždějicím a odjíždějícím stát
níkům, zprávy o skutečném stavu věcí a o životě národa je však nutno hledat
drobnohledem. Protože v exilu jen málokdo má trpělivost prokousávat se nud
nou šedí socialistického novinářství, poradím nezištně, kde najít zrníčka pravdy
v poušti lží. Nejvíce se vyskytují v dopisech, jež čtenáři posílají redakcím a v
nichž si stěžují na různé nedostatky systému. I když stížnosti vycházejí v patřič
né úpravě, to je po vytrhání zubů, anebo nevyjdou vůbec a pouze poslouží jako
základ k redakční poznámce, soudný člověk si i z těchto střípků dokáže slepit
obrázek skutečnosti.
pecí předávkování. Apelo
vat na rozum začínajících
narkomanů
by
nemělo
smysl, protože síla party
i chuť ochutnat zakázané
ovoce jsou většinou silněj
"Výparů
chemikálie, ší."
Komunistický potěr se
kterou na výlet přinesl
je jí kamarád, se nadýcha tedy nevěnuje jenom so
la 17ietá dívka. Do nemoc cialistickému
soutěžení,
nice ve Valašském Mezi
ale
i
nectnostem,
jež jsou
říčí byla přivezena mrtvá.
Z opojení už neprocitt 19- podle marxistických učeb
letý mladík z Ostravy-Po- nic vyhrazeny pouze pro
ruby, který čichal zakou hnilé mládeži kapitalistic
pený chemický přípravek.
ké. Zajímavé . . .
V kritickém stavu byl na
Celkový obrázek doplňu
lezen na náměstí ve Stochově
17letý
hornický je poznámka ke dni. otiš
učeň, který se přiotrávil těná v Práci dne 5. 7
chemickým
přípravkem.
Praví se v ní doslova:
Tři tragické případy z ně
kolika minulých dnů ne
"Je léto a rtuť teplomě
přinesla pouhá náhoda. ru den ode dne stoupá.
Heroin, marihuana, hašiš Na ulicích se čím dál víc
sice u nás zůstávají jen objevuje pestrá paleta ša
exotickými pojmy, ale ne tů, kabátků, módních sak
zdravá vynalézavost'do a různobarevných triček.
kázala najít náhražky v V tomto moři pestrého
látkách lehce dostupných. šatstva, především nás,
Ty, stejně jako klasické mladých, se objevuje i
drogy,
vážně poškozují takové, které nutí k za
zdraví, často vedou k ná myšlení.
silí, k trestným činům.
O co vlastně jde? Mů
Navíc u nich hrozí nebez: žeme si všimnout krát

Několik příkladů, kde
se opona nad šťastným
socialistickým žitím poně
kud poodhrnula. Tak Mla
dá fronta-dne 2. 7. píše:

kých zelených kabátků
typu uniformy nebo tr i
ček, znázorňujících státní
vlajku USA. Všimněme si
však pozorněji těchto ze
lených kabátků. Co uvidí
me? Na levých rukávech
jsou našité tři stromečkové stužky, označující hod
nost seržanta americké
armády; na náprsní kap
se se objevuje nápis US
ARM Y nebo našitá vlaječ
ka."

Kritik ovšem dodává,
že nositelé pestrých tri
ček s americkými vlajka
mi jsou povaleči a flufetuantí a že by se s nimi
mělo
zatočit.
Zároveň
však vzdychá, že je mezi
nimi i hodně mladých,
jímž se titul povaleč při
řknout nedá . . .
Poněkud jinou notečku
rozehrává příspěvek znač
ky Rt v Mladé frontě:
"Ještě před nedávném
jsem byla přesvědčena o
tom, že každá věc má

(Pokračování na str. 8)

Č e s k o s lo v e n s k v e z k r a t c e
— Časopis Svoboda, vydá
vaný
pro
středočeský
kraj, uveřejnil 5. červen
ce krátkou zprávu, že bez
pečnostní orgány odhalily
rozšířený černý obchod s
poukazy na naftu pro die
selový motory, které byly
prodávány ‘ ‘za tvrdé va
luty” řidičům nákladních
aut ze Západu. Až dosud
bylo dle této zprávy zatče
no 130 osob. Je jistě pří
značné, že o tak velké
aféře a tolika zatčených
se celostátní deníky vůbec
nezmínily. Do Svobody
byla zprávička umístěna
asi proto, aby mohl režim
event. prokazovat, že on
‘ ‘nic netají” .
— Ve věku 97 let zemřel
v Praze Ferdinand Ko
hout, nejstarší český ka.baretiér, zpěvák, sklada
tel, komik a tanečník.
Svou uměleckou dráhu za
čínal v devadesátých le
tech minulého století, kdy
zpíval staropražské šantány. - Ve věku 80 let ze
mřel František Gotz, dlou
holetý dramaturg Národ
ního divadla a později i
ředitel někdejších Měst
ských divadel pražských.
Napsal i několik románů,
psal kritiky atd.
— Dne 10. července schvá
lil západoněmecký spol
kový sněm 262 hlasy vlád
ních stran proti 167 hla
sům opozičních poslanců
smlouvu o normalizaci
vztahů mezi' Českosloven
skem a Německou spolko
vou republikou.
— V roce 1965 skončilo
povinnou školní docházku
v českých zemích 172.500
patnáctiletých,
v
roce

O čem dom a nepíši
V minulém měsíci se sešli v Lucemburku dele
gáti organizací novinářů z 22 států na sjezdu
Mezinárodní federace žurnalistů (IF J ), který měl
na programu také referáty o postavení tisku v
nesvobodných zemích. Ze sjezdu vyšla ostře sty
lizovaná rezoluce, žádající propuštěni ze žaláře
dvou těžce nemocných novinářů a to Vladimíra
Škutiny z Československa a Willie Masarurwa z
Rhodésie. Když došla během rokování zpráva, že
Vladimír Škutina byl v předvečer lucemburského
sjezdu z vězení propuštěn, usnesli se shromáždění
novináři na pozvání Škutiny k léčení a odpočinku
do některého západního státu. Škutina už mluvil
telefonicky s přítelem, který ho volal ze Západu,
■a řekl mu, že jeho zdravotní stav je špatný, že
Váží pouhých 52 kg.
Sjezdu se tentokrát zúčastnil též pozorovatel ze
sověty kontrolované Mezinárodní organizace novinářů ( r e j ) , která má ústřední kancelář v Praze.
Jeho přítomnost a někerá prohlášení vedla k ž i
vé výměně názorů. Mluvčí sjezdové komise pro
styk s jinými organizacemi Nor Trygve Moe inforrrnoval sjezd, že členové komise našli jen málo
problémů, při nichž by mohla přijít v úvahu spo
lečná akce s IOJ a že není žádný důvod k zvlášt
ní dohodě, kterou by se stanovil formální pod
klad k spolupráci. Trygve Moe pak předložil sjez
du rezoluci, v níž se pravj, že "větší pokrok v
jednání o společných akcích s IOJ není v tomto
stadiu možný".
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Londýnské The Sunday Times přinesly 23. červ
na pojednání o dětských rukojmích v Českoslo
vensku. Píší o osudu rozdělených rodin, z nichž
rodiče utekli na západ, při čemž byli nuceni po
nechat děti zatím v Československu. Těmto dě
tem režim nepovoluje, aby odjely za svými ro
diči.
List se zmiňuje o tzv. Pařížském pomocném vý
boru, který má v záznamu asi 400 rodičů z růz
ných zemí světa, pokoušejících se o to, aby režim
jejich děti z Československa propustil. Symbolem
protestu proti takovému útlaku, prováděnému ko
munistickým režimem je pro pařížský výbor drob
ná klícka s panenkou uvnitř. Takové klícky za
sílá postupně československým zastupitelským
úřadům v cizině s požadavkem, aby se tyto úřady
snažily vynutit na vlastním režimu propuštění
těchto malých rukojmí k rodičům. Ve své kam
pani má výbor v plánu též rozšiřování nálepek
na auta s textem v různých řečech "Pomozte
československým dětem".
The Sunday Times poukazují na to, jak roz
dílný postoj mají naproti tomu demokratické re
žimy. Např. syn britského špióna Kim Philby-ho,
který utekl do Sovětského svazu, cestuje kdykoli
volně mezi Londýnem a Moskvou a je mu dokon
ce dovoleno prodávat interview s otcem i fotogra
fie tohoto britského zrádce.
FCl

1970 klesl tento počet na silnicích přitom dosio k
162.000 a letos dokonce na 84.325 nehodám, při nichž
128.000 chlapců a dívek. zahynulo 2.073 osob, 10.309
K těmto statistickým ú- jich bylo lehce a 31.935
dajům se úředně přidává těžce zraněno. Výše odha
zpráva, že se v posled dovaných škod dosáhla
ních letech porodnost v 556,400.000 Kčs.
ČSSR opět zvyšuje, avšak — Do Prahy přiletěl gena počtu patnáctiletých nerálplukovník M. T. Nito bude znát až od roku kitin jako starší předsta
vitel hlavního velitele so
1985.
— Podle průzkumu prová větských okupačních jed
děného u 151etých chlap notek.
ců a dívek, vykazovaly — Okresní soud ve Znoj
pracovní a studijní zájmy mě vynesl rozsudek nad
mládeže “ značný nesou 351etým rakouským stát
lad mezi přáními žáků a ním příslušníkem Heinjejich rodičů a mezi potřej zem H., řidičem rakouské
bami společnosti” . Příliš firmy Peter Wolauschek,
mnozí projevovali velký který byl žalován proto,
zájem o studium na výbě že ve spolupráci s převarových školách, ale ne děčskou organizací pře
dostatečný počet se zají pravil ve svém kamiónu,
mal o učební místa kvali opatřeném mezinárodním
fikovaných dělníků. Totiž označením TIR, dvě sku
o některé učební obory piny osob z Východního
byl větší zájem, než je ve Německa do Rakouska.
státním plánu (např. v Při pokusu o převezení
oboru automechanik o 29. října loňského roku
120% více než se plánuje, byl zadržen. Okresní^ soud
malíř pokojů o 160% ví mu vyměřil nepodmíněný
ce, karosář o 85%, foto trest-v trvání 8 roků a po
graf o 160%, mechanik odpykání trestu vyhoštění
elektr. zařízení o 145%, u z republiky.
dívek aranžérka o 500%, — Ve slovenské obci J£ocukrářka o 410%, holička žárovce u Vranova těžce
a kadeřnice o 160%. švad onemocnělo 30 dětí. jež^ si
lena o 65% více než před koupily v místní prodejně
pisuje plán. Zato však ji zmrzlinu. Příčina se v y 
né důležité obory prý bv- šetřuje.
Iv opomíjeny: nejméně — V soutěžní přehlídce
profesionálních
oblíbený je obor horník českých
divadel
v
pro uhelné doly, ale nedo loutkových
statečný počet se dobro Plzni byla udělena letoš
volně hlásil i k oboru pro ní Skupova cena Loutko
vozní chemik, zemědělec- vému divadlu Radost z
-mechanizátor,
kominík, Brna za inscenaci hry J.
kovář a klempíř, u dívek Speranského Krása neví
nejsou populární všechny daná. Individuální ceny
kovoobory a dále proda získali: za režii J. Krofvačka
potravinářského ta, za scénografii J. Vyzboží. V loňském školním šohlíd, za loutkoherectví
roce se hlásilo v českých J. Pilař - všichni z Divad
zemích na plánovaných la Drak v Hradci Králo
5.707 míst na universitách vé. dále Z. Balat’áková z
13.304 uchazečů, kdežto Liberce za herectví a M.
na vysokých školách tech Kirschner z Divadla S + H
nického směru se počet za interpretaci několika
téměř vyrovnal: na 6.510 rolí.
míst bylo 7.194 uchazečů. — Svob. slovo psalo o
Mezi ohlášené “ potřeby zvýšeném vandalismu. Ja
společnosti” se při výběru ko příklad uvádí, že např.
počítá především potřeba jen na pražských telefon
diskrimitovat kádrově ne ních přístrojích ve veřej
ných hovornách byla způ
vhodné žadatele.
sobena v loňském roce
— Ve věku 82 let zemře škoda za 406.000 Kčs a
la v Praze koncertní pěv
dalších 78.000 Kčs si vy
kyně a významná učitelka žádala oprava poničených
sólového zpěvu Ema Ma telefonních budek. V Pra
toušková.
ze je 1,253 veřejných ho
— Žňové práce byly za voren a případů poškoze
hájeny už téměř ve všech ní bylo 1.526. Úplně de
oblastech (mimo horské). molováno bylo 36 hovo
Úroda obilí je letos v e  ren.
směs dobrá.
— V Praze zemřel ve vě
— Ke konci loňského ro  ku téměř 76 roků novinář
ku bylo v Československu a spisovatel František
evidováno 3,158.370 silnič Wenig, který také patřil
ních motorových vozidel, k nejbližším spolupracov
na jedno vozidlo připadá níkům Josefa Skupy. - Ve
tudíž 4.63 obyvatele. Na věku 92 roků zemřel rov
něž v Praze jeden z po
sledních žáků Gebauerových prof. dr. F. Šimek.
Opravy
.Vynikl zejména jako vy
radiopřístrojů, TV,
davatel památek staro
transíst. a domácích
české literatury.
elekt. spotřebičů pro
— Národní výbor hlavní
vádí spolehlivě a levně
ho města Prahy rozhodl
E. HALUŠKA
změnit název štefánikovy
hvězdárny na Hvězdárnu
F. 58/125 Napier St..
hlavního města Prahy;
Fitzroy, Víc.
(Později to možná změní
Tel. 419-3319
na Husákovu hvězdárnu.)
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ČECHOSLOVÁCI
— Starosta Toronta v Ka
nadě vyhlásil nedělí 30.
června za “ českosloven
ský den” . V rámci XXV.
Československého dne se
konaly oslavy v sobotu 29.
a v neděli 30. 6. - sportov
ní turnaj, sokolské cviče
ní, národní tance, veseli
ce atd. Slavnostními řeč
níky na oficiální oslavě v
Masaryktownu u Toronta
byli kanadský zahraniční
ministr Mitchell Sharp a
prof. dr. Vojtech Andic z
New Yorku. Zdravici vůd
ce kanadské opozice pře
četl L. Zink. Zahájení a
uvítání měl předseda Ma
sarykova ústavu M. Přístupa, ceremoniářem byl
F. Lacka, k zahájení so
kolského cvičení promluvil
starosta Sokola Toronto J.
Janku, československého
dne se zúčastnilo velké
množství Čechů a Slováků
i z jiných měst Kanady a
USA a hostů jiných ná
rodností.
— V .Dominikánském kon
ventů ve Walbergu v Zá
padním Německu byl 29.
června vysvěcen na kně
ze Miroslav Mlčoch, rodák
z Lešan u Prostějova. Zú
častnil se olympiády v
Innsbrucku, odkud se ne
vrátil do Československa,
ale odjel do Západního
Německa, kde
později
vstoupil do Dominikánské
ho řádu a studoval theo
logii.
— V Kohně n. R. v Zá
padním
Německu
byl
otevřen sekretariát “ Stá
lé konference za lidská
práva
a sebeurčení v
Evropě” . Mezi vedoucími
této organizace je - vedie
řady západních politiků též Luděk Pachman.
— Japonským úřadům se
přihlásil Ladislav Kubrický, který uvedl, že praco
val ve svobodných zemích
jako čs. špion. Po vystu
dování pražské techniky
šel Kubrický k letectvu a
dosáhl hodnosti plukovní
ka. V r. 1969 požádal o
asyl v Západním Němec
ku, odkud odjel do Kana
dy. Po třech letech pře
sídlil do USA a letos dc
Japonska. Všude v zahra
ničí byl ve -styku se so
větskými agenty.
— V Bernu byl zvolen no
vý ústřední výbor Sdruže
nie priateťov Slovenska:
předseda E. Krušpán. dá
le J-. Huba, V. Bieiiková.
M. Furka a E. Tangelmayer.
— Římě zemřel ve věku
91 let bývalý čs. legionář
v Itálii B. Chytil.
' — Odbočka kanadského
Čs. národního sdružení ve
Winnipegu uspořádala 6.
července zahradní slav
nost jako “ příspěvek Če
chů a Slováků k •stoleté
mu výročí Winnipeg-u” .
Zástupcům města byla při
té příležitosti předána so
cha akademického socha
ře Randy.
— V minulém měsíci se
dožil osmdesátky kdysi
pražský a nyní newyorský
známý porodník a odbor
ný lékař ženských nemocí
MUDr. Karel Steinbach,
který je dosud velmi ak

tivní ve svém povolaní a
velmi populární v čs. spol
kovém životě. Byl spolu
žákem Ferdinanda Pe
routky, přítelem Karla
čapka i Jana Masaryka
(kterého doprovázel v ro
ce 1945 do San Franciska
při založení Spojených ná
rodů).
— V Brazílii se dožil .65
let František Karel štěr
ba, žatecký rodák, básník,
překladatel
a novinář
který psal pod pseudony
my F. Kralovický, Pavel
Prokop Vichr,
Bořivoj
Hrom, Metoděj Kubásek,
F. C. Kalikovskv nebo
FCS.
— Houslový virtuos Karel
Sovíček. který žije od r.
1968 v západoněmeckém
Duisburku, měl velmi úspěšný koncert v italské
Padově. Na programu by
ly skladby italských a
českých klasiků.
— Česko-americký prote
stantský kněz Rev. Milan
de Lany, který se narodil
v rodině českého misioná
ře v Africe a je_ odborní
kem pro swahilštinu, po
řádá pro Čechy a Slováky
ve Washingtonu interdenominační bohoslužby k růz
ným příležitostem.
— Nakladatelství Univer
sity v Severní Karolíně
vydalo další Masarykovo
dílo v angličtině a to
“ Smysl českých dějin”
(The Meaning of Czech
History). Dílo přeložil z
češtiny P. Kussi a úvod
napsal a knihu redigoval
prof. René Wellek.
— Na sjezdu Sdružení mo
derních jazyků a literatur
(MLA) v prosinci tr. v
New Yorku bude předse
dat skupině přednášek o
literárních stycích mezi
Slovany a Západem člen
SVU Jiří Gibian.
— Petr Kuenzl napsal pro
bavorský rozhlas půlhodi
nový program o čs. exi
lech od Komenského, přes
Havlíčka a Masaryka až
po dnešek. Autor v pořa
du ukázal, -co daly exily
národní kultuře: Komen
ský vyrostl v exilu ve svě
tového myslitele, v exilu
se zrodila demokratická,
československá republika,
v exilu napsali významná
díla Havlíček a mnozí
další. Nejeden čs. spiso
vatel musel odejít do exi
lu dokonce dvakrát, jako
např. Hostovský a Odloží lík. V pořadu byly též ci
táty z knih posrpnových
exulantů (I. Sviták. J.
Jedlička. I. Diviš, V. če
řepková aj.). z poúnoro
vého exilu byla zmínka o
Ferdinandu
Peroutkovi.
L. Feierabendovi. P. Tigridovi. J. Kovtunovi a A.
Kratochvílovi, dále infor
mace o SVU a čs. vyda
vatelstvích v exilu.
— Profesor slavistiky na
universitě ve Freiburgu v
Záp. Německu dr. A. Měš
ťan působil od 1. února
do 31. července tr. jako
hostující profesor slavi
stiky na University of
Massachusetts v USA.
— Dr. Jaroslav Němec,
pracovník Národní lékař
ské skupiny Spojených

DOMOVA
K tridsiatemu výročiu smrti československého státníka

Milan Hodža
sa žaslúžil o stát

Dr.

V.

E.

Andic

Před tridsiatimi rokmi zomrei v americkom exile a bol pochovaný v chicagskom Českom národnorrr cintoríne Dr. Milan Hodža, .ktorý hrál vedúcu rolu v
Slovenskem živote ešte před utvořením Československej republiky. Keď sa
teda slovenskí vodcovia pričiňovali v roku 1935 o to, aby sa stal Dr. Hodža mi
nisterským predsedom, boio to prirodzené: Hodža bol profesorom Komenské
ho univerzity v Bratislavě,, členem viacerých československých vlád a bol
uznávaný za jednoho z najtalentovanejších československých politikov. Najma po
smrti Antonína Švehlu bol Hodža ideovým vodcom agrárneho hnutia a význam
ným představitelem československej demokracie. Bol tiež nekompromisným
zastáncom československej politickej jednoty, po ktorej bude třeba, poďla
Hodžu, pokračovat' aj v práci za kultúrnu jednotu. Diferencie, ktoré sa vyskytli
medzi Siovákmi a Čechmi, považoval Hodža za dósiedok 900ročného rozdvojenia, ktoré nové generácie oboch národov překonajú.

českým úradníkom asi tak
narušená, ako samobyť.
nosť Čechov tým, že syn
slovenského kočiša bol
prezidentom republiky, že
Hodža bol jej premiérem.
Štefánek ministrem škol
stva, Markovič ministrem
národnej obrany, Slávik
ministrem vnútra, Dérěr
ministrem spravodlivosti,
Tiso ministrem -zdravot
nictva, Gažík ministrem
založeny na suveremte na- unifikácie, Fajnor prezi
rodov, ale na suverenitě dentom Najvyššieho sudu,
polyglotných štátov. I tu Viest posádkovým veliťemu šlo viac o zachovanie 1’om Prahy atd’., atd’ .-ML
jednorečového a jednoná- nister zahraničných věcí
rodného
Československa Dr. E. Beneš vél’mi hú-'
ako dominujúceho.činitera ževnate trval na tom, že
v najvýznamnějších, štá-,
v strednej Europe.”
V úvahách k Hodžovej toch musia byť slovenskí
koncepcii o “ slovenske.i vyslanci, aby sa svět zosamobytnosti” píše však známil aj so slovenským
napr. New Yorkský Den národom, ktorý nebol ve
svete tak známy ako ná
ník medzi iným:
“ V československej re- rod český. Nemenujúc depublike bola nádrodná sa- siatky a. desiatky sloven
mobytnosť Slovákov plné ských konzulov, legačzabezpečená. Za dvadsať ných radcov a iných vy
rokov trvania ČSR zazna sokých úradníkov v služ^
menává samobytnosť Slo bách ministerstva zahra
vákov na kultúrnom poli ničných věcí, spomíname
(školstvo, literatúra, ume tu aspoň skutočnosť, že.
nie, atd’ .), na poli hospo- vo .Washingtone- bol vydárskom (železnice, druž- slančom Hurban, v Paříží
stvá, odborové unie, prie- Osuský, v Moskvě Pavlu,
mysel, hradské, a pod.), v Haagu Krno aj. . .”
Hodža sám bol povedal:.
na poli politickom (tajné
všeobecné hlasovacie prá “ Dnes. je Slovák sebavevo)'-a v každoin ino;m obo domý, vie čo má chcieť a
re: taký rozmach; že már- čo nechcieť!” účastníci
národného
ne by sme hl’adali niečo Slovenského
podobného v dějinách iné- povstania v Banskej By
ho národa v tomže obdo strici a po celom Sloven
bí. Bola to triumfálna sku boli odchovancami Dr.
cesta z mrtvoty k novému Milana Hodžu. Možno očaživotu. Boli aj rušivé zá kávať, že ako v roku 1944,.
sahy v porovnaní s vyko tak aj v budúcnosti budu
nanou prácou, ale sú to ďalšej slovenskej generá
len malicherné epizodky. cie uskutečňovat’ ideály,
Tak to dokazoval Hodža ktoré inšpirovali Milana
a tak sme to od něho ci-' . Hodžu a ktoré povedu k
tovali za dvadsať rokov plnému a demokratické
trvania ČSR. Samobytnosť mu životu Slovákov a Če
Slovákov bola niektorým chov.

druhej
světověj vojny,
keď jeho zdravie bolo
podlomené,
. Úvahy o Dr. Milanovi
Hodžovi nachádzame vo
všetkých slovenských listoch tej doby v Amerike.
Niektorí slovenskí nacionalisti mu vytýkali jeho
československý program.
-Tak Bosákova “ Slovenská
států, je autorem nove Obrana” (Bosák sám si
americké studie Čaroděj
nictví a medicína (Witch- vysoko vážil Hodžu) sa v
craft and Medicine), kte redakčnej úvahe 4. júla
rou vydal americký Ná 1944 kriticky dotýká Hodrodní zdravotnický ústav žovej činnosti v záujm-.ve Washingtonu.
— Dr. Miloslav Rechcígl, československej politickej
šéf výzkumného oddělení jednoty a najma navazuje
při Agency for Internatio na Hodžovu koncepciu ko
nal Development ve stát ridoru medzi Západom a
ním departmentu ve Was
hingtonu,
vydal nákla Sovietskym zvázom, ktorý
dem CRC Press odbornou by združoval stredoeuroppublikaci pod
názvem ské státy a siahal od Bal
Man, Food and Nutrition: tu na severe až k Jadra
Strategies and Technological Measures for Alle- nu na juhu, ako o tom
viating the World Food Hodža písal na prvej stra
Problém. Kniha podává ně denníka The New York
přehledný obraz o součas Times (7. 12. 1941,. v den:
ném stavu výživy obyva
keď bolí Spojené ''státy
telstva v různých zemích,
o světové produkci a spo napadnuté v Pearl Hartřebě potravin, o budoucí bor). Slovenská Obrana pí potřebě potravin a výživ šala:
~
ných látek pro vzrůstající
“ Hodžova idea spójiť
počet lidstva, o různých
technikách zvýšení rostlin stredoeuropské národy v
né a živočišné ’ výroby, jednu mohutná federáciu,
snížení
potravinářských bola fundamentálně zdra
ztrát a zvýšení kvality a vá a nepochybujeme o
kvantity potravin. Cena
knihy $ 29.95. Adresa: možnosti jej realizovania
CRC Press lne., .18901 a trvalého mieru a pro
Cranwood Parkway, Cle- sperity chorej Europy na
veland, Ohio, 44128, USA. stáročia. No, tento dobrý’
— Slovenský mim Milan
Sládek, který žije od r a veťkorysý jeho plán
1968 v Západním Němec mal tú chybu, že nebol
ku, vystupoval se svým
souborem v červnu tr. le
ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
tos již podruhé ve Francii
a sklízel opět velké úspě
srdečně zve na
ehy.
— Y Chicagu se dožil 3-1
let Dr. Václav Mihalička.
O.S.B..
česko-americký
vlastenecký kněz, který
který se koná v sobotu 10. srpna 1974 v hlavním sále
je nyní šéfredaktorem tý
deníků Národ a Katolík a
RECEPTION CENTRE, WINDSOR REGIS, 28 CHAPEL ST., WINDSOR
zároveň správcem tiskár
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
ny českých Benediktinů v
Kontinentální
hudba
. Baletní scénu provedou The Alberto Vílla Dancers
Chicagu. Jubilant je z ro
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje — hotel je naproti)
du Mihaličkú z Kunvaldu.
ale narodil se v Oklahomě
Vstupné $ 7.50 včetně výborného teplého a studeného bufetu
v USA. Působil na něko
Večerní oblečení
lika místech v Americe i
Předprodej vstupenek: tel. 96-4155 (pí. Vaňková — po celý den),
v broumovském klášteře
v Československu, odkud
393-1340 (pí. Skružná — po celý den), 57-7032 (pí. Průšová — po 1. hod. odp.),
byl vyhoštěn.
842-2230 (pí. Gráfova — po 6. hod. večer)
ND/ ČSN Kanada/KL,'
ČS/SVU/ČNRA
Hodžova činnost’ bola
ovšem známa aj krajanom v Severnej Amerika,
Hodža sám však do Spo
jených štátov či Kanady
nemóhol prísť v pilných
rokoch budovania česko
slovenského státu, hoci
bol do Nového světa zva
ný. Prišiel tam až počas
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Převádíme veškeré práqe-".optické - „
přesně, rychle a za-levné ceny.

Kapitalismus a socialismus (Vil)
Ferdinand

Peroutka

; Nakolik let se slovo "výbuch" často vyskytuje v novinách. Je výbuch vzdělání a umění. Výbuch ná
silí. Výbuch žádosti. Výbuch té jednotky, která se na zývá "J á ". Výbuch mládeže ovšem. Výbuch kdekteré
společenské skupiny, ženská otázka vybuchla. Slovo "výbuch" naznačuje rychlost změny a kapitola o
budoucnosti se musí skládat ne z tvrzení, nýbrž z otázek. Mysl lidí se mění — a instituce se kymácejí.
Jako vždy, změna se svobodněji rozvíjí na demokratickém západě. Zde, kde nad city-a myšlenkami ne
ní poklop, se někdy zdá, jakoby další vývoj lidstva ‘neměl být rozhodnut ani socialismem ani kapita
lismem, ani výrobou ani sociálními opatřeními, nýbrž metafysicky otázkami po smyslu života. Nebo
jakoby — v horším případě — měl být rozhodnut pudy.

Socialismus , a kapita
lismus se Sobě podobaly
v přesvědčení, že hospo
dářské síly jsou nejmoc
nější a určují běh světa.
Komunistický socialismus
.věřil, že hospodářským
ukojením bude skončen
vývoj lidstva, nastane ja
kési blažené ustrnutí,- ja 
kýsi “ Zenit historie".
Kapitalismus věřil, že,
jestliže se zreformuje, ta
ké přivodí harmonii, v
níž ostří všech otázek bu
de otupeno, a někdejší
-vlk- a někdejší beránek
budou spát pod jedním
stromem. Avšak ohromná
výroba a svědomitější
rozdílení jejích' plodů ne
způsobily takovou harmo
nii, a reformní kapita
lismus se musí cítit zkla
mán - snad si i může stě
žovat na nevděk. Přijal
do sebe značné množství
socialistických prvků, ale
západní člověk druhé po
loviny dvacátého století
shltl tyto reformy a ve
velkých počtech se oddá
vá neurčitému a někdy’
grotesknímu
toužení a
.očekávání. Mládež zasy
pává nějakou trhlinu v
sobě omamnými jedy. Ně
kteří, daleko od myšle
nek na socialismus a ka
pitalismus, hledají útulek
v orientálních nábožen' stvích, u indického gur-

ru,
který slibuje klid
mysli,- Výzkum veřejného
mínění odhalil, že celá
třetina amerického obyva
telstva věří v existenci
ďábla. Bylo to přijato s
poměrným klidem jako
něco, s čím se nedá nic
dělat. Západní Německo
stojí v čele sociální re
formy. Ani tam. to neza
bránilo vzniku nejradikál
nějších,
nejbezohledněj
ších nebo aspoň nejpoví
davějších oposičních sku
pin, které někdy i vylupují banky, aby financova
ly revoluci. V Japonsku
velké korporace nabízejí
dělníkům záruku celoži
votního zaměstnání, ale
to nehasí var v zemi. Ja
ponští revolucionáři, mi
mo, jiné, cestují po světě
a nabízejí své služby me
zinárodnímu terorismu.
Kapitalismus a během
doby i socialismus budou
stejně nuceny hledat, co
počít s problémy, jež klá
dě důkiadně osvobozená,
z tradice uniknuvší lidská
mysl. Zatím se západ sna
ží vstřebat nečekané psy
chologické proudy, a vý
chod se snaží je zakázat.
Na první pohled může se
zdát, že diktatura má vý
hodu, poněvadž může udusit, s čím demokracie
musí jednat zdvořile.
Některé staré předpo

klady i socialismu i kapi v dobrém stavu. Ještě se
talismu se nesplnily, ani nerozhodl uznat, že není
automatická věrnost děl možno obojí zároveň, mít
nické třídy k třídnímu bo a nemít proletáře. Jde
ji, ani automatická pří proti jeho politickým záj
chylnost svobodných lidí mům, jestliže dělníci pří
k vysoké životní úrovni. liš rychle přestávají být
Kapitalismus se vyznáme proletáři a ztrácejí trpké
nal ve výrobě spotřebních naladění tohoto stavu.
Pokud jen tohoto by se
věcí, ale musil shledat,
že v člověku zbývají otáz týkalo, komunistický so
ky, i když se nají a oble cialismus přestal být ne
če. Sovětský socialismus bezpečným nepřítelem ka
Chce-li r jak
chtěl spoléhat na bezpod pitalismu.
mínečnou trvalost třídní nepochybně chce - dále
kapitalismus,
ho boje. Ale třídní boj ohrožovat
vysýchá, je-li odloučen 'musí nalézt jiný princip.
od chudoby a bídy, jež Očividně jej nalézá ve vo
Marx popsal s takovým jenské sile.
Marxovi všechno, jeho
geniem. Tu sovětský so
cialismus se vpracoval studium v Britském mu
do svého největšího roz seu neřeklo, co se bude
poru. Na jedné straně - odehrávat později: že cha
ovšem - jeho cílem je - rakter práce se bude mě
musí být - dobré, hojné nit. potřebnost některého
živobytí pro všechny. Jak druhu práce bude klesat a
o sobě praví, s tímto po potřebnost jiných stoupat,
sláním přišel na svět. Na až to přivodí tichý spole
druhé straně však, kdyby čenský převrat. Marx netoto bylo splněno, proleta- vyvodil důsledky z té
riát přestane existovat, pravděpodobnosti, že stro
změní se v jakousi více je během doby nahradí
méně uspokojenou střední' velkou spoustu ruční prá
třídu, osvojí si opatrnost i ce a následkem toho po
vkus malých buržoů. a ji čet dělníků klesne a počet
né vlastnosti, které Mar jiných pracovníků stoup
xovi a Leninovi připadaly ne, kanceláře s klapotem
tak opovrženíhodné. Z bo psacích strojů se rozro
jovných politických důvo stou a práce, která dotud
dů je sovětskému socia byla považována za ved
lismu třeba, aby proletář- lejší vssaje do sebe pře
ská idea byla zachována; bytky práce. (Pokr. s. 6)

pravé české Řeznictví
uzenáRství
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★

K DOSTÁNÍ TÉŽ JE LE N Í MASO Z NOVÉHO ZÉLANDU

JAKOSTNÍHO MASA
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Tel. 86 7178

"Békínka z City: číslo 47 (z Collins St. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

573 llampton St.,
Hampton, Víc.
Tel efon: 98-5756'
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| Optical Service
Alexander Solzhenitsyn: Letter to Soviet Leaders. Index on Censorship — distributed by
Fontana, London, 1974, str. 63, cena $ 1.05.

Hrách na stěnu
Index on Censorship je název londýnského čtvrtletá
niku, který začal vycházet v květnu 1972. Je smutné,
že čs. exilový tisk dosud b tomto časopise nereferoval
a nijak jej neregistroval, i když je velmi úzce spjat
s filosofií demokracie a svobody, kterou si- i my.,
klademe do programu na přední místo. Pokud vím,,
vyšlo dosud deset čísel Indexu a všechny přinesly
příspěvky dotýkající se totalitních režimů v nejrůz
nějších zemích a světadílech. Je již přirozené, že
autorsky se silně prosadila aktivní skupina:.sovět-:
ských rebelů (Solženicyn, Gorbaněvskaja, Vladimirov, Brodský, Swoboda, Sacharov aj.). Současná.po
litická situace se pak odráží v článcích referujících
0 poměrech v Jugoslávii, Maďarsku, Portugalsku,
Jižní-Africe, Rhodésii, Kubě, Brazílii, .Chile a Jinde,
časopis si všímá i problémů nezávislé: publicistřký-u,,
žurnalistiky v Irsku, Francii, Rakousku a jiných' zá
padních státech.
Nás kromě zmíněného zajímá rozbor o uvězněných
novinářích a spisovatelích (seznam vydala agentura
Amnesty International) a přirozeně čs. tématika. -Je •
to ukázka z básnického díla diskriminovaného lašského básníka Ondry Lysohorského a pojednání 0 Jeho
životě a poesii, Jiří Hochman zde uveřejnil úryvek
ze své satiry o diktátorském holiči Novákovi, dále v
Indexu najdeme studii o akademické čistce v Česko
slovensku a překlady motáků z české věznice. (Jed
no číslo čtvrtletníku Index on Censorship stojí 75 p.,
adresa redakce — 35 Bow Str., London WC2).
Dne 5. září 1973 odeslal Alexander Solženicyn do
pis adresovaný Brežněvovi a obsahující Solženicynovo přiznání o pocitu zodpovědnosti za budouc
nost ruského národa: naše země je ve smrtelném ne
bezpečí a ohrožena možným konfliktem. ,s,-Čínou .který by přinesl nejen naše zničeni, ale i rozpad
celé západní civilizace. Solženicyn psal tento dopis
ještě v Moskvě, přirozeně nikdy, na něj nedostal,
odpověď i přes jakoukoliv naivitu' svého varováni:
snad mu nešlo o systém, ale o ruský lid. Ale ať je.
již tomu jakkoliv, dopis byl nyní vydán redakcí In-:
dex on Censorship, před publikací nebyl vůbec znám.:
protože Solženicyn jej nikdy nepovažoval -.za “ otev
řený dopis” a nedal jej k dispozici ani přátelům.,
ani Samizdatu, ani zahraničním." tiskovým’ agentu
rám — pouze Kremlu. Z historie, však víme, že po
litikové básníkům sluchu nedopřejí.
IP
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Kapitalism us a socialism us
‘ (.Pokračování se str. 5)
. V budoucnosti, již Marx
neviděl, byly i docela no-,
yé. tehdy nepředstavitel
né průmysly: průmysl zá
bavní. sportovní, průmysl
informační. Nesmírně vět
ší počet lidí s bílými límci
je zaměstnán ve výchov
ných institucích. Tyto no
vé .d.ruhy joráce svou so
ciální prestyží přitahují
lidi více než práce ruční.
Tak se stalo, že klasické
ruční, práce je už menši
na, a třídní socialismus
tím ■ztratil <■svou starobylou základnu. Jeho potíže
začínají už v symbolech.
Srp a kladivo dobře se
: vyjímají na praporu. Jak
by se na něm vyjímal
psací stroj?
Toto všechno je pravda,
ale zároveň více je prav
da. Jestliže moderní doba
socialismu i na jedné stra
ně bere, ha druhé rňu při

dává. Je možno, že logika
nových okolností bude pů
sobit proti kapitalismu, a
on se octne v mnohem kritisovanější posici než bý
val, když na něj dotíral
jen třídní socialismus. Sto
letí, které vidělo triumfy
kapitalismu, snad na kon
ci se bude dívat na kapi
talismus jako na pochyb
ného vůdce v moderním
bludišti. Nové skutečnosti
přinášejí problémy, na něž
nedosáhne kapitalismus,
jak existuje. Není jeden,
jednotný kapitalismus, je
jich mnoho. Kapitalismus
žije ohraničen v jednotli
vých zemích, a kapita
lismus jedné země s chu
tí se sváří s kapitalismem
druhé země. Tušení bu
doucnosti přišlo na kapi
talismus, když se už před
delším časem rozhodl utvořit společný evropský
trh, k němuž však jeho

;!

VAŠE DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
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'zhotoví,
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V ED E N Í VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH
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registrovaná daňová kancelář

ý

7 Draper St., Ormond, Vic. 3204
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po.7. hod. večer nebo v neděli po celý den

Volejte — možno čéšky neb slovenský —
. Teléfon (Melbourne) 58-4917
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MARIA BOOKBINDING
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Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

OPRAVUJEME ODBORNÉ KARAVANY

členové zatím patří jen s něčeho, co je ve společ
větší nebo menší upřímno ném vlastnictví a může
stí, a Francie vůbec ne. být společností dirigováno
sem nebo tam. Jestliže k
Uveďme čtyři okolnosti,
tomu - v zájmu čistoty
které se vymykají moci
země i nebe - bude zave
a zatím i rozhledu roz
dena kontrola
výroby,
tříštěných národních ka
materiálů, jichž výrobci
pitalismů. Jsou to mohut
užívají, ne mnoho zůstane
né okolnosti a podporují
z bývalé suverénnosti ka
socialistickou logiku bez
pitalismu. I bez dekretu
zvláštního přičinění socia
o socialisaci bude výroba
listů.
napůl socialisována, prá
1) Atomická síla, víta- vo na vlastní rozhodování
ná-nevítaná část moderní jí' bude napůl odpíráno.
skutečnosti. Může snad Jak dlouho trvá, co exi
povznést
výrobu
nad stuje jen napůl?
všechny bývalé úrovně,
3) Inflace na celém svě
ale není třeba dlouho ar tě prorazila meze toho, co
gumentovat, proč tato ta v idyličtějších dobách by
ké démonická síla nemů lo pokládáno za dovolenou
že být prostě darována a kontrolovanou inflaci.
jednotlivým firmám a svě Jestliže v této cestě do
řena jejich úsudku. Vzná propasti bude pokračová
ší se vidina soukromých no, může nabýt velké síly
atomových bomb v době, otázka, kdo je spíše scho
kdy mezinárodní teror je pen toto zastavit, zda
na vrcholu a kdy také je systém, který ponechává
dinci si častěji berou prá volnost i nejsobečtějším
vo soudit společnost a vy zájmům skupin, nebo so
slovovat ortel smrti. Dů cialismus, třeba i porouvody
pro
společenské čívý, diktátorský' socia
vlastnictví atomické síly lismus. .
jsou tak jasné, že nejsou
4) Otázka surovin byla
ani disputovány.
dlouho. zanedbávána těmi,
2) Soukromé firmy vy kdo zvykli na klidnou a
lévají svůj jed do nesouk- nerušenou jejich dodáv
romých jezer a nesoukro- ku. Přehlíželi znamení,
mých řek. Ačkoli dva která ukazovala, že i tato
hlavní principy kapita otázka může vybuchnout
lismu - zisk a soutěž - a že vlastnictví surovin
bývaly plodné, plodnější může být zpolitisováno a
než kolektivismus, nijak obráceno jedněmi - proti
nejsou povolány, aby ře druhým. Buď se o surovi
šily rychle
vzrůstající ny povedou války, nebo
problém znečišťování oko snad, snad nějaký nadná
lí a atmosféry. Naopak, rodní systém by se mohl
půjde-li to, jak ovládnout jaksi
systematisovat a
jedovaté hory lidských od rozdílet. To by vypadalo
padků, soukromé firmy jako skok k světovému
patří mezi ty, nad nimiž socialismu.
musí být zavedena kontro
(Pokračování)
la. Tu pak vysvítá tento
obraz: kapitalistické pod
nikání bude dvojnásobně
. MELBOURNE
kontrolováno. Jestliže ja
i SYDNEY'
ko pohonné síly bude uží
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý VK Y ,
vat atomu, bude užívat
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G

S P O R T O V N Í K L U B S L A V IA
-VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU

TANEČNÍ ZÁBAVU

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St.,
Kew. Vic., tel. 86-8427
Sydney:

Telefon: 622-2453

" i;

— včetně elektr., sváření, vnitřního, zařízeni, atd.
ZHOTOVUJEME

PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY

V YR Á B ÍM E NÁBYTEK

— speciálně domácí bary, španělské stoly atd.

’-

PROVÁDÍME DŘEVĚNÉ OBKLADY DOMŮ

— i jiné truhlářské a tesařské práce
BOHUMIL & ROMAN HALAMA
85 First Ave., North Dandenong, yic.,

.... i

Telefon 795-1411

Nevhodná slova
Milan Růžička

Pravila doba: Lidé jsou zlí!
★
Odkud odchází rozum, tam přichází kat.

★

Nikdy nebuď sám se sebou spokojený —, ale ne
dávej to příliš najevo.

★

Nejvíce kalu bývá pod klidnou hladinou.
★
Nesýčkoval — jenom blbě prorokoval.
★
Budoucnost je nejasná, minulost navíc zamlžená.
★
Nejvíc to obvykle odnese ten, kdo nechce nosit
to, co se právě nosí.
★
Jen v řídkých případech bývá obsah hlavy a
obsah kapsy úměrný.

★

.

Nejhůře se jí to, co nám nadrobili druzí.
★
Každý, komu se něco nelíbí, považuje přímo za
svou povinnost znechutit to i druhým.

★

Povšimnul jsem si, že lidé, kteří se nejvíc vyta
hují, se jaktěživi nepřetrhnou.
★
Vešel do historie hlavou — spadenou s poprav
čího špalku.
★
Také z mračna, z kterého pršet nebude — může
zahřmět.
.
★
Ne, že by neuměl mířit, ale bál se trefit.
★
Jeho láska nepoznala žárlivosti — miloval sebé.
★
Kdo neumí zdůvodňovat, ten omračuje.
★ '
K popularitě mi nejvíc pomáhají ti, kteří na mě
chodí žalovat.
★
Odvážnému přeje i neštěstí.
Myšlenka to byla tak nedospělá, že se mohla klid
ně ukazovat nahá.
★
Profesionál je člověk, který své chyby dokáže
omlouvat mnohem odborněji.

1NCRED1BLE

SHOPPES

Polštářový nábytek? Neuvěřitelné?

¥

Jednoduchý a proto geniální nápad.
Přijďte se podívat a uvěříte v
PŘEVRAT MODERNÍHO BYDLENÍ
K prohlídce zvou Míša a Brian
390 Chapel St., Sth. Yarra, Vic., tel. 24-4795
1041 High St., Armadale, Vic., tel. 20-8079
96-98 Church St., Brighton, Vic., tel. 92-4841
večer můžete volat (česky) tel. 224-1008

¥
A

v moderních místnostech St. Kílda Bowling Club-u
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

VSTUPNÉ S 3.-

Všechno občerstvení k dostání za barové cery
Lehká večeře dle objednávky '
K. tanci hraje orchestr LA STRADA
R o co rtrn tT á n í

r m 'e f

f ď ld -ř n -n ■

QQ
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“ FEELS INCREDIBLE PILLOW FURNITURE ’ I

kterou pořádá v sobotu dne 27. července 1974

Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kílda}

.1

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler k Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBÍN, Vic., 3189

¥
¥
%
-Ř
%
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F. Kafka: Listy Felici (Vydali Heller a Born, Secker a Warburg, Londýn, 1974)

Pohledy do Kafkovo nitra
Je to starý problém: mají se zveřejňovat dopisy známých osobností, které
byly určeny kdysi jedinému člověku? Bývaji to totiž většinou zpovědi, k nimž
se neodhodlala ve svých veřejných projevech ani — kódovaně — ve svém lite
rárním díle. Prozrazuje v nich své slabosti a touhy, které jinak pečlivě skrývá,
člověku, k němuž má bližší vztah než k ostatnímu světu, vztah docela zvláštní,
neopakovatelný. Na druhé straně — argumentují kulturní historikové — osvětluji
intimni dopisy pozadí, na němž dílo vznikalo, odkrývají zdroje, z něhož vy
trysklo, ujasňují kontexty mnohem pravdivější než memoáry, které vždycky
cosi zatájuji;'zkreslují. Osobnost Franze Kafky je možno pochopit pouze z jeho
listů; jsou jakýmstakýms vodítkem i jeho literárním dílem, zpřístupňují mno
hou džungli vzájemně si odporujících významů a výkladů. Kafkovy dopisy
Mileně Jesenské vydal 1952 jeho současník Willy Haas, tdopisy, které psal Franz
Kafka své sestře Ottle vyjdou letos na podzim. Roku'1966 zemřela v Americe
ve věku 72 let Felice Bauerová a odevzdala veřejnosti listy, které jí psal v
letech 1912 - 1917 autor "Rozsudku" a "Metamorfózy".

Tato dvě díla tvořil
Kafka v době, kdy si s
Felici dopisoval, a není
divil, že se o nich v této
korespondenci
zmiňuje.
Na druhé straně najdeme
jasné stopy tohoto Skoro
milostného vztahu hlavně
v “ Procesu” , ale i v
“ Zámku” , v nichž hlavní
ženská postava nese iniciálky F. B. nebo F.
Zdá se, že Kafka vzpla
nul na první pohled. S Felicí Bauerovou se setkal
poprvé v srpnu 1912 v do
mě Maxe Broda. Tři ne
děle po tomto setkání jí
píše do Berlína, kde byla
zaměstnána jako stenotypistka firmy, vyrábějící
gramofonové desky, jí,
která, jak si poznamenal
do deníku, má “ prázdnou

tvář, jež svou prázdnotu
před veřejností netají” ,
aby to s ním zkusila. Za
další dva týdny už prý
nemine čtvrthodina, aby
na Felici nemyslel, z “ Mi
lé slečny Bauerové” se
stává postupně “ Drahá
Felicé” a “ Nejdražší, nej
dražší” .
Jak na toto sbližování
Felice reagovala, nevíme,
její listy se nezachovaly.
Můžeme se jen domýšlet,
že psala mnohem řidčeji
než Kafka, že ho jako
první oslovila “ ty” , že
souhlasila dvakrát se zásouhlasila dvakrát se zaKafka po krátké době zru
šil. Naléhal, aby se za něj
provdala,
žádal
jejího
otce o Felicinu ruku, ale
jsou to podivné námluvy:

Jde o podobnost ryze - náhodnou . . .

Poslední
předsedova soutěž
Jaroslav Kujeba

Dovolte, abych se představil: jsem z vůle lidu
předseda zdejšího Sboru pro občanské záležitosti
který organizuje výchovně důležité občanské akty
a obřady — ci-vilní sňatky, pohřby, uvítání dětí do
života, návštěvy přestárlých, odevzdávání občan
ských průkazů apod. Ještě donedávna jsem byl zá
stupcem předsedy a jeho funkci jsem zaujal po jeho
tragickém skonu. Ale právě o tom vám chci vyprá
vět, protože na jeho případě je vidět, kam vede
změkčilost v postoji dělnické třídy: neměla by se
babrat s těmi, eo v krizovém období zakolísali, měla
by je rovnou postavit ke zdi anebo — škoda olova —
nechať je vyhladovět. Pravicového oportunistu to
tiž nepřevrátíš. Mnohý se tváří, jako by šel do sebe,
jako by nahlédl svou pomýlenost, zatím však vyčká
vá, kdy ti bude moci vrazit kapitalisticko-sionistickou dýku do soúdružských zad. Tak se choval taky
ten záškodník, který má na svědomí život našeho
předsedy.
On původně vyučoval historii na zdejší střední
škole. Ačkoliv byl ve straně, v srpnu silně zakolísál: odmítl půjčit na jednu noc stár sinoví bratrských
vojsk svou ženu. Pochopitelné nemohl s tak úzko
prsým postojem vychovávat mládež. Ale místo- aby
ho j beze všech cavíků pověsili ná nejbližším kande
lábru, svěřili pobloudilému historikovi odpovědné mí
sto svačinářé vé zdejším národním .podniků. Nebyly
nayněj celkem stížnosti, i když občas přinesl místo
čabajky polárku. Ale jeho spolehlivost byla jen'
maskou, pod ní vřela zášť k socialismu.
Někde se doslechl o celoslovenské soutěži sborů
pro občanské záležitosti, ke které daly podnět MsNV
v Pezinku a MNV Koš, okr. Prievidza. Vyhledal
mého představeného a začal mu básnit, že ani náš
sbor by neměl zůstat stranou, že nás aspoň ve sňat

“ Prosím, uvažte jednu
důležitou věc: má celá by
tost směřuje k literatuře.
Tímto směrem jsem šel
neúchylně do své třicítky
a v okamžiku, kdy tuto
dráhu opustím, přestanu
žít. Výsledkem toho je
vše, čím jsem nebo čím
nejsem. Jsem zamlklý,
nespolečenský, morousovitý, sobecký, hypochondr
a právě nemocný. Zásad
ně si na nic z toho nestě
žuji: je to zemský odraz
vyšší nutnosti.”
Posedlost literaturou je
zřejmá i z jiných dopisů,
například z onoho, který
je jedním z prvých této
zvláštní pětisetstránkové
korespondence s Felici.
většinou
jednostranná.
Kafka v něm vyznává:

‘ ‘Nejdražší, opět odklá
dám tento neobvykle od
pudivý příběh (Metamorfózu), abych se osvěžil
myšlenkou na vás . . ; je
to nekonečně odpudivý
příběh a tyto myšlenky,
víte, pramení z téhož
srdce, v němž přebýváte
vy a které snášíte jako
své bydliště. Ale nebuďte
pro to nešťastná, protože
kdo ví, čím víc píši a
čím se víc osvobozuji,
tím čistší a cennější se
snad stávám . . . ”
V době, kdy psal tuto
povídku, na níž je nejděsi
vější ne to, že se z člově
ka stal obrovitý hmyz,
který bydlí v bytě rodičů
nýbrž to, že tuto hrůznou
přeměnu' přijímá bez je 
diného slova protestu, ja
ko docela přirozenou věc.
se Felici zpovídal až dva
krát za den. Potom nastal
dlouhý přeryv v tvorbě.
Kafka uvažoval chvějivě
o tom, má-li se oženit, na
měsíc se s Felici zasnou
bí, zasnoubení zruší a
vrhá se opět do práce:
‘ ‘Sedím obvykle u stolu
do pěti ráno . . . Jsem tak
posedlý svou prací, že se
pak cítím docela vyždí
mán . . . ” Tehdy psal “ V
(Pokračování na str. 8)

cích k. tomu zavazuje tradice, protože Dalimil sice
píše: “ Kněz Oldřich u Postoloprt loviéše . . .” , ale
že se zmýlil, že se ono známé namlouvání dálo u
našeho potoka, jak o tom svědčí nedávno vykopaná
valcha z doby Oldřichovy, že tedy právě v našem
kraji byla síla pracujících vrstev tak mocná, že ji
uznal i vladař a pojal pradlenu Boženu za ženu.
Zdálo se nám. že ideově je všechno v pořádku.
Předseda se vrhl do soutěže jako pravý revolucio
nář a my za ním. Nejlíp nám kvetla pšenka v uza
vírání sňatků. Tu jsme vbrzku překonali všechny
slovenské rekordy. Také v ostatních činnostech si
vedl náš sbor velice zdatně. Byli jsme s to přivítat
nemluvňata do života třebas třikrát a pokaždé jsme
jim podle návodu Vlada Hujíka z bratislavské Prav
dy pověděh v proslovu cos nového. Jen v pohřbech
jsme pokulhávali. Lidé ne a nechtěli umírat takovým
tempem, aby se i tu náš sbor vyšvihl na prvé místo.
Co je to platné: ještě pořád není mezi námi dost
soudružské solidarity. Já vím, on se člověk odjakživa
těžko loučil se světem. Už jeskynní člověk se držel
svého dinosaura zuby nehty. A teď přece jen žije
me v době, která sice v mnohém připomíná tehdejší
společenský život, ale liší se od něho podstatně tím,
že kyjem nad kmenem mávají okresní a krajští ta
jemníci, o ÚV ani nemluvě, kteří, z vás snímají do
konce i nejistotu vlastních myšlenek. Takto bezsta
rostně žít se chce pochopitelně co nejdéíe. Na druhé
straně však, když jde o socialistické soutěžení, mě
ly by se odsunout soukromé radosti stranou a každý
by měl přinést oběť. A tedy — je-li zapotřebí — i
umírat, aby se náš sbor pro občanské záležitosti
mohl vykázat největším počtem funusů.
Náš předseda dělal opravdu divý. Sypal do stud
ně na návsi otrušík. Ale prosím vás, kdo dneska pi
je pramenitou vodu? Jó, takhle dvanáctku! A tak
se tato speciální ak£e minula s účinkem, nehledíme-li na dva náhodné turisty, kteří do naší obce
zabloudili, lokli si a natáhli promptně brka. Byli po
chováni stejně mimo obvod obce.
Více bodů si náš sbor mohl připsat na své konto
zásahem předsedovy tchýně. Ta jednou přinesla z
komunálního lesa spoustu hříbků. Celé obce se vzá
pětí zmocnila houbařská horečka a příštího rána le

Divná vzdomínka
(Když člověk v noci nespí) '
Michal

Racek

Soudili mě páni někde nahoře
a rozhodli si o mně jménem Hospodina
kterého jsem vlastně vůbec neviděl
jak host jemuž ani nepodali vína
Soudila mě tam nebeská komise
a rozhodla že půjdu samotou a vzdechy
jako ladič který nesmí ke klavíru
a k jezerům se jde vyplakat bez útěchy
Soudili mě tam než jsem se provinil
však oni vždycky všechno dopředu hned vědí
v ústech slova lásky v ruce přísné vážky
vášně destilát vždy trpkou vodou ředí
Soudili mě tam a dodnes nevím kdo
jen v noci někdy ve snu nerad vzpomenu si
že tam divní svati jménem Hospodina
pronášeli věci jež si člověk hnusí
Bez citu a hněvu určiii
Pak čekali vděčnost To
S okovy na rukou to se
V mysli jen se pomsty

co bude
se načekají
těžko hude
třaskavina tají

Právem silnějšího určili mi cestu
čekali naivně že ji přijmu s dikem
mě však někdy v noci běsi probouzejí
ve dne smutek skrývám pestrým slunečníkem
Jít se musí Dobrá Jde a klopýtá se
Mysl je však moje Ta hovoří po mém
zpívat budu s hněvem proklínat své rádce
Listům bych dal žloutnout kdybych se stal
stromem
Jdu a nevím kam Zpět komise mě čeká
Trpět prý je dobré Tak jsou spokojeni
Já bych jim však přál jen co mi sami dali
Ve dne úškleb smutku V noci marné vření
Z chystaného cyklu Výkřiky noci

želo v umrlčí komoře hezky vedle sebe 12 osob, včet
ně předsedovy tchyně. To byl v soutěži “ velký skok
kupředu” , nad kterým zbledli závistí i bratislavští.
Neboť soutěž se blížila ke konci a poměr byl per
centuálně 1 : 1. šlo o vše. Předseda nejedl, nepil a
jen přemýšlel, kde sehnat jednoho mrtvého navíc,
který by mu vynesl kýženou palmu vítězství v so
cialistické soutěži. Ale v naší socialistické republice
je zdravotnictví na takové úrovni, že se ve všech
krajích umírá tak nějak stejnoměrně. Než předseda
se nedal touto potěšující skutečností odradit. Navští
vil nejstaršího občana a snažil se ho přemluvit, aby
umřel. Leč děda Sálavec. nelida, řekl, že mu před
seda může s celou svou socialistickou sebrankou po
líbit šos. že on zatím o onen svět nemá zájem, že
se mu na tomhle sice moc nelíbí, protože jako dů
chodce nemá někdy dost do huby, ale že by si přece
jen rád počkal, až to praskne, aby viděl všechny ty
partajní nemakačenky zase u lopat, odkud vyšli po
únoru.
Z tohoto přesně citovaného výroku je vám patrno,
že děda Sálavec je živel naprosto reakční a neproduktivní, protože ve svých devětadevadesáti ujídá
nadarmo chlebíček, který bychom mohli poslat hla
dovým soudruhům v některé kapitalistické zemi.
Předseda tedy právem pojal záměr Sprovodit dědu
Sálavce ze světa násilím: jednak proto, že to byl
reakcionář, jednak proto, že to byl k ničemu dobrý
důchodce; hlavně však proto, že Sboru chyběl jeden
bodík, aby předčil bratislavské.
Aby se poučil.' jak se vraždí, prostudoval si stě
žejní dílo Dějiny VKS(b) a potom se vydal se se- .
kyrkou na zvrhlého starce. Když ho chtěl seknout do
hlavy, děda se uhnul a soudruh předseda ztratil rov
nováhu. Při pádu .se v něm vzpříčila čepel jeho ko
munistického přesvědčení a proklála mu srdce, tak
že byl na místě mrtev.
Děda Sálavec žije, ale bude asi postaven před
soud, neboť kdyby se nebyl uhnul předsedově sekyr
ce, mohl být předseda na živu dodnes a mohl vyhrát
soutěž. Svačinář-historik už byl odsouzen k doživot
nímu žaláři, protože byl inspirátorem celé katastrofy.
Já stojím v čele sboru a soutěžím.. Leč s mírou &
obezřetně.

-8-

HLAS

Z rn íčka pravdy
(Pokračování se str. 3)
svůj přesný účel. Kamna
jsou na topení, hrnce na
vaření, obrazy pro krá
su;. . . Když jsem pak u
noyých plavek našla ce
dulku, že se nesmějí no
sit- do mořské vody, pova
žovala jsem to za žert.
Upozor nění v krabici od
kopaček typu "nenosit do
mrazu" mě trošku vyved
lo; z míry. Onehdy jsem
si ;y Zádruže koupila šátek.
Přavý hedvábný. Návod
na praní pravil: "šátek je
pcifištěn módními barvami
tephnikou filmového tisku.
Některé z nich mají sní
ženou stálost vybarvení . .
Vzhledem k tomu jej ni
kdy
nepoužíváme
jako
ochranu proti dešti, šátek
jej vkusným doplňkem ke
k^ždé příležitosti."
("Děsí mě pomýšlení, že
až si třeba za pár let
ptíjdu koupit kamna, ob
jevím u nich nápis: Táto
kamna jsou vyrobena i
materiálu, který nesnese
vyšší Ťeplotu než 30 stup
ňů Celsia.
Jsou však
vkusným
doplňkem do
každého interiéru."

zkontrolovala
plynový
sporák, už téměř opadla
a zvadla? Ne. nekamenuj
te svou polovičku, za nic
nemůže. Celý fígl spočívá
v tom, že rozvité růže
jdou hůře na odbyt než
poupata, kterých je při
rozeně nedostatek. Jak se
to tedy dělá? Ráno před
otevřením květinářství se
"přebytečné" lístky otrha
jí - to v případě, že je
expedice nestihla zdráfovat - a prosím, račte
vstoupit - jeden kus za
sedm korun!"

Další poznámečka nám
vysvětluje, jak je to vlast
ně š kultem výstav, jimž
československá veřejnost
tolik holduje, čteme do
slova:
"Z ampliónů zní fanfá
ry, chvíle získává na
slavnosti, první návštěv
níci překračují
kýženou
hranici. Tady je potřeba
malé upřesnění.
Nejsou
to návštěvníci, ale ná
vštěvnice. Starší paní ko
lem šedesátky. V tramva
ji je pouštíme sednout.
Teď však jako by m á v 
nutím kouzelného proutku
získaly
zpět mladickou
pohyblivost. V ruce jed
nu až tři nákupní tašky,
berou ztečí nejbližší Stán
ky či najisto míří poklu
sem k předpokládanému
místu prodeje úzkoprofilo
vého zboží. S naplněnými
taškami sé vítězoslavně
po chvíli vracejí, obtížené
haldou nejrůznějších pro
spektů. Výstava je neza
jímá. Maximálně se na
hrnou tam, kde je ochut
návka. Zkrátka - co je
doma, to se počítá."

Ještě hlouběji do luhů a
hájů socialistického obcho
dování nás zavádí další
glbs Mladé fronty (dne 3.
7.).:
"Že jste se právě rozči
lila, že nádherná poupata
sametově červených růží,
které vám manžel zase
jednou přinesl, se během
dvou hodin rozvinula a
něž jste
před spaním
K PRONÁJMU
V COOGEE (Sydney)

Hle, socialistický ob
čan. čím socialističtější,
tím nenásilnější, zkaže
nější a přízemnější. Píše
mi známá, že v Českoslo
vensku je podle neoficiál
ních
zjištění
nejméně
180.000 milionářů - hlavně
z řád družstevníků, kteří
dokážou stát přelstít a pe
níže ulít. Zbytek obyvatel
stva závidí a přikrádá,
kde je to jen možné. Heslo
Užij dne! se stalo kredem.
A tak na nás ze strohých
a skoupých novinových
poznámek hledí celkem
neradostná tvář komuni
stického
‘ ‘spravedlivého
světa” .
, ,

paní - slečně
samost. zaříz. pokoj
se vším moderním
vybavením
za S 13 týdně.
Volejte před 10. h. dop.
neb po 5. hod. odp..
665-9506 (Sydney)

Přijmeme PEKAŘE

$121 týdně.
WATSON’S
BAKERIES P /L .

’ 59 Simmat Ave.
Condell Park
Tel. 70-0131 .. .
(Sydney)

DOMOVA

22. 7. 1974

ZA LÁĎOU FOUČKEM
Dne 10. července jsme se přišli rozloučit do kre
matoria mnichovského hřbitova "Ostfriedhof" s jed
ním z nejslavnějších čs; cyklistů Láďou Foučkem,
který šest dnů předtím nečekaně zemřel v nemocnici
Recht der Isar v mladém věku 43 let. Pět týdnů před
tím byl dopraven do nemocnice s nemocnou ledvi
nou a srdcem, nikdo však nevěřil, že by vše bylo
tak vážné. Dvě hodiny před smrtí rozmlouval ještě
se svou manželkou Jiřinou, plánoval s ní dovolenou
a ona odcházela domů s přesvědčením, že se Láďa
už brzo vrátí z nemocnice. Krátce před půlnocí 4.
července, ve chvíli, kdy se docela normálně bavil
s nemocniční sestrou, padla naj ednou j eho hlava na
přikrývku. Sestra zavolala lékaře, ale ten mohl jen
potvrdit smrt.
Láďa Fouček, který by se býval 10. prosince v
exilu dožil 44 roků, byl vyučeným sazečem. Později
studovaí na konzervatoři, po úmrtí své matky musel
však nechat studia. V cyklistice patřil vedle olym
pijského vítěze Dalera k nejúspěšnějším čs. dráhařům. Na olympijských hrách v r. 1956 v Melbourne
jste mu mnozí fandili při jeho triumfu, při kterém
získal 2 stříbrné medaile: byl tehdy druhý v závodě
na 1 km s pevným startem (porazil ho pouze Ital
Faggin, který mimochodem zemřel už před několika
lety ve věku cca 38 let) a spolu s Václavem Machkem obsadili 2. místo v soutěži tandémů. Láďa byl
několikanásobným
akademickým mistrem světa v
různých cyklistických disciplinách, několikanásob
ným čs. přeborníkem, držitelem čs. rekordů, které
byly ještě nedávno v platnosti, a v některých discipli
nách byl dokonce nejlepší na světě. Byl však nejen
vynikajícím sportovcem, ale i kamarádem, přítelem,
na kterého nezapomeneme.
K. Janovský
|
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‘ ‘Moravian Lodge”
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290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

\

?

Telefon 300-9783
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Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci
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Srdečně Vás zvou
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manželé Dagmar a Václav Toldy
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POMOCNICI PRO MATKU
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Nabízíme výtečné místo samost. ženě,
která by pomáhala v mladé rodině.
Mezi povinnostmi je žehlení, všeobec. pomoc
v domácnosti a pomoc s dětmi.
Žádný těžký úklid.
Nabízíme výborné ubytování v samostatné
ložnici spojené s příj. pokojem,
TV a vlastní koupelnou,
Týdně ÍM dne volno,
Plat až S 65 týdně a plné zaopatření.
Prosíme reference.
Telefon (Sydney) 895-222.
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B. CHUDOBA: JIN D Y A N YN Í

Nakladatelství OPUS BONŮM (Haus der Begegnung, 8:Muenchen 5, Rumfordstr. 21, WesťGermany)
vydalo knihu prof. dr. Bohdana Chudoby JINDY A
NYNÍ. Podle došlého oznámení je to přepracované a
doplněné vydání z r. 1946 a je to ‘ ‘hluboký pohled do
hospodářskopolitických a kulturních událostí dob mi
nulých i nedávných. Autorovi nešlo pouze o registraci
dějin, ale především o to, jaká poučení z nich mů
žeme čerpat . . . Kniha zbavuje čtenáře předsudků,
čerpaných z liberalistické a komunistické literatu
ry” . První díl obsahuje čs. dějiny do konce 18. sto
letí, 2. díl se zabývá 19. stoletím a končí současnosti.
Cena je DM 16.-.

Pohled do Kafkova nitra
(Pokračování se str. 7)
trestní kolonii” , ale hlav
ně “ Proces” .
Felice trvala na setkání,
několikrát se s Franzem
skutečně sešla v Berlíně,
v Mariánských lázních,
ale osobní kontakt byl pro
podivného milence nesne
sitelný. Na dálku se za
snoubí znovu, ale na sňa
tek není pomyšlení: Kaf
ka je už ženatý: s litera
turou, s psaním. Když
psal Felici, psal vlastně
svému umění. “ Nezají
mám se o literaturu,” pí
še jí jednou, “ jsem lite
ratura.”
Cítí se být povolán k
literatuře, vyžaduje osa
mocení, “ temný byt v pří
zemí, podobající se laby
rintu, uprostřed něhož se
dí on jen s perem v ruce
a s lampou, jednou za den
otevře zamčené dveře,
aby si vzal potravu, kte
rou mu na práh někdo uchystal.”
Ne nadarmo
jsou všichni hrdinové je
ho příběhů neženatí. Kaf
ka, třikrát zasnoubený,
ale neženatý, cítil podřad
nost
staromládenectví,
avšak necítil se dost sil
ný, aby mohl ve společno
sti druhé osoby přežít.
Hluboce touží po přáte
lích, ale uchvacuje ho pa
nika, musí-li být s někým
v místnosti déle než půl
hodinu.
Proto tedy je asi prav
da, že Felice Bauerová
pro něj existovala jen po
tud, pokud jí psal. Jeho
dopisy jsou většinou po
hledy do vlastního nitra,
o události mimo ně se pi

satel zajímá jen málo.
Najdeme tu ovšem i zmín
ky o světové válce, která
se chýlila ke konci, o sou
dobé literatuře a sionismu
a jiných věcech. Přede
vším však je to přiznání
nemohoucnosti vést nor
mální život, protože se
upsal cele literatuře a
všechno ostatní, i Felice,
je pouze náhražka.
V předposledním . listě
Felici, psaném 1917, poté,
co se u něho projevila tu
berkulóza chrlením krve,
se zmiňuje o dvou váleč
nících, které v sobě cho
vá, jedním z nich je Feli
ce, tedy literatura, dru
hým zlo, které v něm pro
puká. Jeho choroba “ ne
ní krev, která vychází z
jeho plic” , nýbrž “ smrtel
né bodnutí, které mu za
sadil jeden z oněch váleč
níků” . V této bitvě “ hrají
dobro a zlo někdy opačné
úlohy” . Felice je úhlav
ním nepřítelem jeho umě
ní, ale nezbytná k tomu,
aby se ze své posedlosti
vyzpovídal, aby byla tri
bunálem, před nímž se
obviněný
cítí
vinným,
aniž ví co spáchal. J. S.
HODINAŘ *
ZLA TNÍK *
STEVEN VARDY

590 George St„
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků,

hodinek

Mluvíme česky
a Slovensky.

Telefon: 61-8579

Přijmeme manžele jako
SPRÁVCE DOMU

Výtečné místo pro dobré manžele
Česká restaurace
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Jcontin. "G O U R M E T"
( Restaurant "L A B U Ž N IK "
129 Bayswafer Rd.
Wj
I

Rushcutters

Bay

1Sydney, tel.

31-7393
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! Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. i
1 odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po ,
! celý dne, v pondělí zavřeno.
(
i

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

, Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
_ —

lil

^

ťHifc

n

rfr~i rfH

LYŽAŘI — TEN ISTI !

k udržování domu mladé rodiny

Všechno prvotřídní vybavení

s pěti školními dětmi.

pro Váš oblíbený sport

T/fezTpo:v innostarje všeobecné udržování domu,

najdete v speciálním obchodě

vaření a udržování zahrady.
K dispozici je prvotřídní ubytování sestávající
z ložnice, přijím. salónu včetně TV a koupelny.

HENRTS SPORTS WEAR

Týdně V-k dne volno.
Plat $ 140 týdně a plné zaopatření.
Prosíme reference.
Telefon (Sydney) 895-222.

atd.

Opravy se zárukou.

2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028

:

Telefon (Sydney) 328-1119

i

Krajanům poskytneme 10% slevy
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ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Od posledně uveřejněné zprávy Slavia ve svém vý
HLAS DOMOVA MŮŽE VÁM DODAT
|
konu polevila, ztratila 4 body a vedeni tabulky '(i |
Miroslava Bohuslava, cukráře, který odjel po r. když též proto, že dosud sehrála o zápas méně než |
IHNED TYTO KNIHY:
|
1948 do Austrálie a nyní je snad v Kanadě, pí. M. vedoucí klub tabulky Hellas).
Prášilovou, dříve c/- Nursing Home, Western Suburb
> 0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 3.80
?
SLAVIA — MCOROOL BARK 2 : 0 (1 : 0)
Hospital, Groydon (Sydney) a Jaroslava Flanderku
\ J. Škvorecký: Lvíče $ 3.50
b
Proti
nováčkovi
ligy
podala
Slavia
v
Olympic
Par
z Prahy, který žije snad v Kanadě (hledá bratr-Hu
\
J.
Škvorecký:
Zbabělci
$
3.50
b
ku průměrný výkon, který stačil k bezpečnému ví
bert z Austrálie).
S J- Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 3.80
b
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kde tězství. Reserva vyhrála 4 : 3.
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
?K . J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 s
HELLAS — SLAVIA 1 : 0 ( 1 : 0 )
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
Slavia se nemohla dlouho rozehrát, po celý první po ?K . J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
<
ločas hrála defensivně a po zásluze inkasovala bran ? K . J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60
D IV A D E LN Í ODBOR PŘI ČS. KLUBU
5
ku. V druhém poločase se role obrátily, Slavia byla
V A DELAIDE
? K . J. Krušina: Druhá bouře $ 4. 60
<
v
převaze,
kterou
však
nedokázala
vyjádřit
branka
sehrál Stroupežnického historickou frašku Zvíkovský
? M. Holková: Tisíc tomu let $ 2.10
S
rarášek, která měla mimořádný úspěch. Ochotníci mi. Reservy hrály 0 : 0.
>Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V. A
pod vedením režiséra R. Masopusta podali výkon,
SLAVIA — JUVENTUS 3 : 0 ‘(1 : 0)
\
za jaký by se nemuseli stydět profesionální herci.
Výsledek odpovídá průběhu hry. Tanseyova bomba cúerepková) $ 5.Všichni účinkující hráli tak dokonale, že nelze vy v prvním poločase, Kentova branka po změně stran cB. Štěpán: Vynálezy $ 3.\
zdvihovat jednotlivce. Rovněž dobové kroje a celá a Humblova 8 minut před koncem hlavou byly ukáz
v
výprava byly vynikající. Uspokojující byl počet di kou výjimečně dobré střelby. Reserva vyhrála rov <Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
< Bruče Lockhart: Britský agent $ 3.50
c
váků a ti neskrblili potleskem.
Trav. něž 3 : 0 .
<Bruce Lockhart: Ústup z Prahy $ 1.50
?
MELBOURNE — SLAVIA 3 : 2 (1 : 1)
Mužstvo Slavie hrálo bez zájmu, podceňovalo sou S Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.50
Pamatujete se na krásné písně Vašeho dětství?
?
peře a zvláště brankář dělal chyby, které se týmu
Právě vyšla gramofonová deska
S Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.50
?
vymstily^ Rovněž reserva prohrála a to 1: 2.
— 45 extended play — stereo
>
V neděli 28. 7. hraje Slavia proti mužstvu Geor- >J. Falta: Přes fronty a přes hranice $ 1.80
ČESKÉ DĚTSKÉ PÍSNIČKY
ge Cross na Olympic Parku a v sobotu 3. srpna tam \ Kovályova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
b
též proti Wilhelmině.
Např. uvádíme: Ovčáci, čtveráci — Pec nám
CZpěvník národních a populárních písní $ 1.10
<
spadla — Pásla ovečky — Šla Nanynka do zelí —
\ J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.5
Holka modrooká — Hajej můj andílku a další.
? Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3 - >
Sdělíte-li nám
I
... ... " července^ SZ. Salivarová: Honzlová $3.50
Nazpíval je pro Vás student medicíny a lausanské
>
adresy svých přátel,
! , v nemocnici v|
konzervatoře Tomáš NAVRÁTIL, za klavírního
>
kteří by mohli mít
gAdelaide cs exulanti 5 J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
doprovodu Mile P. Doreen SUTER, absolventky
zájem o Hlas domova.
Anton,n Jonas,
I bJan Beneš: Až se se mnou vyspíš . . . $ 3.90
1
Royal School of Music London. Posluchači švý
rádi jim zašleme
prlslusn,lk
bE. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
5
ukázková čísla.
ib n ga d y
na zapade. I
carského rozhlasu je oba dva dobře znají z vysí
■ Bylo mu 53 roku.
■ s E . Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
\
lání úspěšných nahrávek českých národních písní
sArnošt
Lustig:
Miláček
$
3.70
f
a českých vánočních koled v Rádio Suisse Roman<A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.\
de. Vřele byla též komentována jejich vystoupení,
Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne
<A.
Lidin:
Trpaslík
na
houpačce
$
3.80
?
uspořádaná spolkem Amitié Helveto-Tchécoslova>G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
?
que, pro krajany z Lausanne, Ženevy a okolí.
>L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
?
Objednávky možno zaslati na adresu:
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081
>L. Grosman: Nevěsta $ 3.30
>
Tomáš Navrátil, B. P. 1914, 1002 Lausanne
Telefon: 459-3672
i A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
S
Switzerland — Cena desky: Šv. Fr. 10.Největší výběr všech druhů chleba — včetně
\ Kníška Karla Kryla $ 2.40
S
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký<
b (historie), 2 díly $ 7.50
>
Přesvědčte se !
Z LOBí
VÁS
OČI?
\ (
bZ časů nedlouho zašlých (Vzpomínky dr. Mořice?
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
Bolí Vás hlava ?
/
| I
?Hrubana) $ 3.30
?
která je zárukou nejlepší kvality.
| > Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakiab
-* (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 <
stran) cena $ 16.>

ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd . |

f

I I
Noste brýle od

OPTÁ

S

"Řekněte to květinami''

|

spolupracující s INTERFLORA,

v Československu nebo v jiných státech

|

Chcete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku §
nebo zvláštní událost, obraťte se na místní g
květinářství INTERFLORA.
§

1

O P T O T j7 :

Capitol House, 113 Swanston St.,

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.

(

'

1
1

^

Poznáte je podle obrázku Merkura
ve výkladní skříni.

|
§

I N T E R F L O R A —

1

K VĚ TIN Y DO CELÉHO SVĚTA

§

'
i

LETOVISKO
NSR MISTREM SVĚTA

(Pokračování se strany 10)
téměř nedostali ze své poloviny hřiště, tak drtivá
byla ofenzíva Holanďanů, Němci však svůj jednobrankový náskok z prvé půle uhájili a stali se podru
hé mistry světa. Superhvězdy Holandska vyšly tedy
naprázdno, promarnily šanci, jaká se hned tak ne
vrací.
Téměř 100 gólů

Na X. mistrovství světa v NSR padlo 97 branek,
z nichž nejvíce — 16 — dali Poláci. Ti také “ dodali’ ’
světovému šampionátu střeleckého krále, kterým je i
se 7 brankami 241etý pravý křídelní útočník Lato.
— Jediným týmem, který na MS neprohrál, bylo
mužstvo Skotska, které nešťastně vypadlo ze soutěže '

!

1

"ŠUMAVA"

Locke’s Way. poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
ANENSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli 28. července 1974

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

J. Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 \
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5.50
|
K. Čapek: Anglické listy S 1.60
?
A. Ostrý (pseudonym — Praha): československý?
problém $ 4.80
b
Tisíc let pražského biskupství S 4.80
<
Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina. <
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm, 5
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a d r.?
O. Šik) cena $ 3.10
?
G. M. Hopkins: Básně S 1.50
?
R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
<
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1.20 \
Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
\
Petr Den: Světélko jen malé 50c
?
M. Součková: Případ poesie $ 1.50
s
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HLAS

Karel

DOMOVA

Tanovskv

K. mistrovství světa v kopané mělo slabší úroveň než předcházející

NSR mistrem světa
PO ŠŤASTNÉM VÍTĚ ZS TV Í 2 : 1 NAD HOLANDSKEM

II. kolo semifinále
A: Holandsko — V. Německo 2 : 0 ( 1 : 0 )

V hornickém Gelsenkirchenu na rozmoklém tráv
níku a za téměř neustálého deště před zraky 70.000
diváků (z nichž bylo nejméně 25.000 Holanďanů)
předvedl Johan Cruyf a spol znovu útočnou kopanou,
plnou vtipů a nápadů, soupeř však hrál vyloženě de
fensivně a tak se zachránil od debaklu. Už v 8.
minutě získal Neeskens reprezentantům země tuli
pánů vedení 1 : 0 a podle toho pak hráli, neriskovali
možná zranění. Holanďané měli v poli drtivou pře
vahu, jejich “ express” — jak říkají novináři holand
skému útoku — však hrál na půl síly. A když pak v
59. minutě Rensenbrink zvýšil stav na 2 : 0, kontrolo
vali Holanďané v tréninkovém tempu hru a spoko
jili se už s dvoubrankovým vítězstvím. (Poprvé na
mistrovství světa kvetl černý obchod: za vstupenky,
které stály kdysi u pokladny 10 až 15 marek, se pla
tilo až DM 400.-.)
A: Brazílie — Argentina 2 : 1 (1 : 1)

Jihoamerické derby bylo nečekaně dobré úrovně
a víceméně vyrovnaným střetnutím, které sledovala
v Hannoveru pouze 25.000 diváků. Ti viděli dosud
nejlepší výkon trojnásobných mistrů světa na letoš
ním šampionátu, kteří zásluhou dobré střelby Rivelina a Jairzinha dosáhli zaslouženého vítězství. Za
Argentinu skóroval na 1 : 1 Brindisi. Velkou oporou
mužstva Brazílie byl brankář Leao. který v tomto
utkání dostal sice na světovém šampionátu první
branku, kryl však několik velmi nebezpečných střel
Argentinců. Mužem, který však “ dělal” hru^ týmu
Brazílie, byl Rivelino, jehož branka z dobrých 18
metrů byla znovu přímo ukázková.
B: NSR — Švédsko 4 : 2 (0 : 1)

Němci, kteří inkasovali v 26. minutě první půie
od Edstroma branku, byli už na pokraji porážky.
Zoufale útočili, jeden útok za druhým se valil na
skandinávskou svatyni, ale bezvýsledně. Vyprodané
hlediště se 67.000 diváky v Duesseldorfu však je vybičovalo k velkému boji, a ták se stalo, že v 50. mi
nutě Overathem vyrovnali na 1 : 1 , aby se ještě v
téže minutě, ve chvíli, kdy hráči Tre Kronor byli
šokováni, ujali Bonhofem dokonce vedení 2 : 1. Co
se snad v historii světového šampionátu ještě nikdy
nestalo: v rozpětí necelých 3 minut padly 3 góly.
Ihned z protiútoku totiž Švédové Sandbergem vy
rovnali na 2 : 2, což byl bezpochyby vrchol této pra
vé bitvy, která se odehrávala za úplného lijáku, švé
dové i nadále statečně bojovali, v závěru však jim
přece jen nestačila kondice. 12 minut před koncem
■vstřelili Němci Grabowskim třetí branku. To už by
lo jasné, že je rozhodující. V poslední minutě sovět
ský rozhodčí Kazakov, který předtím v jednom pří
padě Němce poškodil, jim to nyní vynahradil. Odpískal pokutový kop za “ faul” na Gerda Muellera.
který jeho klubový kamarád Hóness proměnil ve
čtvrtý gól mužstva NSR.
B: Polsko — Jugoslávie 2 : 1

(1:1)

Jediným týmem, který na mistrovství světa vyhrál
do této chvíle všech 5 zápasů, je mužstvo Polska. Jugoslávci měli v tomto zápase hraném před 55.000 di
váky ve Frankfurtu n. M. více ze hry než Poláci
ale klidná, inteligentní hra polských fotbalistů sla
vila úspěch nad týmem, který sice udával tempc
hry, v trestném území si však s míčem nevěděl rady
nikdo z Jugoslávců nedovedl pořádně vypálit na pol

nezaslouženě západoněmečtí fotbalisté 1 : 0, brankou
vstřelenou 14 minut před koncem zápasu Gerdem
Muellerem a postoupili tak do mnichovského finále.
Poláci se dokázali na rozbahněném hřišti lépe pohy
bovat, byli i kombinačně lepší a střelecky pohoto
vější, ovšem v zakončování akcí měli mimořádně vel
kou smůlu. Po prvních 45 minutách mohli-klidně nad
mužstvem NSR vést o 2 - 3 branky a nikdo z vypro
daného hlediště (62.000 diváků) by se nedivil. Po
změně stran byli sice Němci o poznání lepší, ale
celkově zasluhovali Poláci alespoň o gól vyhrát. Ten
tokrát tedy nevyhrálo mužstvo lepší, ale šťastnější.
Rakouský sudí- Linemayer nehrál nejlepší roli, Poláky
v mnohém poškodil. Nařídil proti nim dosti přísně i
pokutový kup, polský brankář Tomasze-wski však
střelu mnichovského Uli Honesse vyrazil.
B: švédsko — Jugoslávie 2 : 1 (1 : 1)

V Duesseldorfu (stejně jako v utkání Argentiny s
V. Německem) se hrálo víceméně jako při přátelském
mezistátním utkání, šlo jen o prestiž a umístění na
třetím nebo čtvrtém místě ve skupině, tedy ne ó
mnoho. Jugoslávci po počátečních dobrých výkonech
jsou zřejmě se silami u konce a . svůj start na mi
strovství světa dovršili třetí porážkou, tentokrát š
mladými švédy, jejichž vítězství je zasloužené. Tým
Tře Kronor má bezpochyby velkou budoucnost před
sebou. na mistrovství světa měl nejkratší přípravu
ze všech účastníků vůbec. Jugoslávci se sice v 28;
minutě ujali vedení 1 : 0, ihned však minutu na to
Edstrom vyrovnal Ba 1 : 1 a 5 minut před koncem
Torstensson vstřelil vítěznou branku.
Konečná tabulka B skupiny: 1. NSR 6 bodů, skó
ského brankáře Tomaševského. Jugoslávci začali si
ce zápas ve velkém stylu, ale byl to soupeř, který re 7 : 2: 2. Polsko 4 b. ( 3 : 2 ) ; 3. Švédsko 2 b: (4 : 61
se v 26. minutě z penalty za faul ujal Deynou vedení 4. Jugoslávie O b. ( 2 : 6 ) .
1 : 0 . Těsně před odchodem hráčů do šaten k pře
Boj o "bronz"
stávce v poločase — ve 43. minutě — sice Karasi za
Předposlední den světového šampionátu se na Olym
Jugoslávii vyrovnal na 1 : 1, ale v 64. minutě, nej pijském stadiónu v Mnichově rozhodovalo mezi ne
lepší polský střelec Lato pěkným gólem hlavou vstře- úspěšnými obhájci světového prvenství Brazilci a tý
lil druhou — a jak se pak ukázalo — vítěznou branku mem Polska o tom. kdo bude klasifikován jako třetí
svého mužstva.
nejiepší na světě. “ Bronz” získalo zaslouženě muž
Po tomto druhém semifinálovém kole bylo jasné, žs stvo Polska, které vyhrálo brankou svého nejlepšího
do závěrečných bojů na Olympijském stadiónu v'Mni hráče pravého křídelního útočníka Lata vstřelenou
chově postoupila mužstva Holandska. Brazílie. NSR v 75. minutě. 1 : 9. Zápas však, který sledovalo' vy
a Polska.
prodané hlediště se 79.000 diváky, měl spíše ráz přá
I I I . kolo semifinále
telského meňsfátn2H> utkání. Obě mužstva hrála bez
nadšem. jakoby tu prakticky o nic nešlo, na obou se '
A: Holandsko — Brazílie 2 : 0 ( 0 : 0 )
Trojnásobní mistři světa Brazilci ztratili poslední zřejmě projevila už únava z více než třítýdenního
šanci s úspěchem obhájit své světové prvenství v ko tansaje. prostě pohledná kopaná to v žádném přípa
pané. když v Dortmundu v “ unfair” a z jejich strany dě ué&yianenávistně a bezohledně vedeném střetnutí prohráli
Šťastné vítězství NSR
s technicky vynikajícími Holanďany zcela zaslou
Celým sportovním světem očekávané finále, jubi)
ženě 0 : 2 . Na potyčkách a nehezkých scénách na )eja3x» l i . mistrovství světa v kopané, hrané v ne':
hrací ploše má velkou vinu západooěmedsý íokžmcS diS I. července za celkem pěkného slunného póčaTchenscher. kterému se zápas "vymkl z roky” . — á na Olympijském stadiónu v Mnichově, skončilo
odhodlal s-e k rázným krokům až 6 minut před kas- velmi šťastným vítězstvím mužstva NSR, které po
cem hIíísjii. když poslal předčasně z hrací plochy razilo řavorísované Holanďany 2 : 1, po poločasu 2 : li.
Brazflce Luise PereixiL Po fotbalově stránce iepií Bojové nadšení, důsledná obrána, brankář mužstvá
Holanďané ovládli brzo fara a byli prstí bez t e l  NSR Sepp Maier a hodně a hodně štěstí, to vše slav
ce pce hrajícím Braateám pány na hžišíL Obě teaaky víla úspěch cad technickým pojetím, skvělou exhi:
Gal; ” drahé půli a jejích autory bylí dva. nejlEpst bicí reprezentantů země tulipánů v druhé půli.
hráči .tíolandska: v 5t. mtrwatě Neesfceas. v f t . m i
Finále mělo v historii šampionátu neobvyklý za
nutě Johan Cruyf. Opět vyprodáno — 3 .T N ánráků. čátek. Už totiž na počátku druhé minuty zápasu, ve
A : A rg e n tin a — V. N ěm ecko f : 1 ( 1 : 1 )
chvíli, kdy se Němci nedostali ještě vůbec k míči,
Týmům už prakticky o nic nešla (pemze aáa tes fauloval mnichovský Honess v brankové pozici hvěz
či onen skončí v semifinálové tabulce 3. nebo 4-) a du holandské kopané Johana Cruyfa a anglický roz
tak oba hrály uvolněně, což 53.©®S dfcákn v GeJseo- hodčí John K. Taylor neváhal ukázat na značku po
kirchenu mátalo, neboť vidělo dobrou kopanou- Lep kutového kopu. Neeskens penaltu proměnil, Holand
ší byli Argentinci. kteří měli skutečné smála ve sko vedlo 1 : 0. a mám dojem, že tato branka, která
střelbě; - remiza je pro východoněmecké mužstvo li bezpochyby Němce šokovala, nebyla pro Holanďan
chotivá. Němci se ve 14. minutě Strachem ujali ve ný šťastná. Od této chvíle si byli totiž až příliš jisti
dení, o 6 minut později nejlepší hráč na hřišti Hoo- vítězstvím, zapomněli, že jsou technicky nejvyspě
seman vyrovnal za Argentinu na 1 : 1. V 18. minutě lejším účastníkem šampionátu a hru zbytečně zpo
byla zde — stejně jako na všech třech dalších sta malovali. Byli přesvědčeni o tom, že se jim už nemů
diónech — jednominutovým tichem uctěna památka že nic přihodit. Němci vybičováni zfanatizovaným
publíkem (na čemž má zásluhu tisk, který prohlašo
zemřelého argentinského presidenta Peruna.
Konečné pořadí A skupiny: 1. Holandsko 6 bodů. val. že neexistuje na světě mužstvo, které by mohlo
skóre 8 : 0 ; 2. Brazílie 4 b. ( 3 : 3 ) : 3. V. Německo NSR porazit!), bojovali jako to dokáže málokterý'
tým na světě, osobně bránili (muž proti muži), chtě
1 b. ( 1 : 4 ) ; 4. Argentina 1 b. (2 : 7).
li za každou cenu vyrovnat. V 25. minutě to bylo tak
B: NSR — Polsko 1 : 0 (0 : 0)
Po průtrži mračen byla hrací plocha frankfurtské daleko. Britský sudí “ svůj omyl” z počátku druhé
ho “ Waldstadionu” téměř v neregulérním stavu, ra minuty Němcům vynahradil, a za přestupek jansena
kouský rozhodčí Linemayer však — s půlhodinovým na levého křídelního útočníka Holzenbeina nařídil pezpožděním — zápas nechal hrát. Vyhráli ho naprosto náltu. kterou Breitner z FC Bayern Muenchen klidně
proměnil ve vyrovnávací gól. To vše neznamenalo jen
vyrovnání, ale byl to i signál Němcům k ofenzivě.
Tak od 35. minuty první půle prodělávali Holanďané
HLAS
D O M O V A vychází čtrnáctidenně.
desetiminutovou krizi, ve které bylo finále rozhodnu
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
to. Nepozorná holandská obrana způsobila, že po cel
kem nenápadné akci se dostal jinak dobře hlídaný nej
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
lepší střelec NSR Gerd Mueller z Mnichova k míči a
Telefon: 42-5980
z bezprostřední blízkosti vstřelil druhý gól, jenž -ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivýjak se později ukázalo — byl brankou vítěznou.
Po změně stran předvedli Holanďané exhibici, útok
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
za útokem se valil na německou branku, ale nervo
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ S 6.zita holandských hráčů, několikrát smůla, statečný
£ stg. 3.-, US $ 8.- nebo ekvivalent v jiné měně.
boj Němců, kteří o devíti lidech bránili (vepředu byl
pouze jejich kanónýr Gerd Mueller) nezměnily’ už
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
nic na výsledku. V posledních 20 minutách se Němci
na požádání obratem.
(Pokračování na str. 9)

V neděli 7. července skončilo na Olympijském sta diónu v Mnichově jubilelní X. mistrovství světa v
kopané, které svou úrovní zůstalo hodně za předchá zejícími světovými šampionáty, především pokud se
týče technického pojetí hry. Zpočátku šampionátu hrála celá řada mužstev defensivně, avšak to se v
průběhu mistrovství zlepšilo. V rozhodující fázi byly hlavními faktory bojové nadšení, kondiční připra
venost, výdrž — líbivé kopané, která by byla pastvou pro oči, bylo odzvoněno. Nejofenzivnější kopanou
hráli Poláci, nejíechničtější Holanďané, kteří byli považováni za favority. Nakonec však se mistrem
světa stalo — už podruhé — mužstvo NSR, které — díky velké bojovnosti a především štěstí — zvítězilo
ve finále nad Holandskem 2 : 1 . To, co se dálo v průběhu mistrovství světa a hlavně v závěru v NSR,
to už byi fanatismus na nejvyšší úrovni, který neměl nic společného se 'sportem, bylo to probuzení
hrubého nacionalismu.

V minulém čísle HD jsme vás informovali o prů
běhu prvé části šampionátu, dnes pokračujeme dru
hou polovinou.

22. 7. 1974

