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O přestávce v jednání konferencí v Ženevě a Vídni

Sovětské plánovaní nevychází
Pri oslavách 30. výročí vzniku Polské lidové republiky v Katovicích a znovu
při zasedání Nejvyššího sovětu v Moskvě mluvil Leonid Brežněv o úsilí socia
listických zemí o upevnění míru v celé Evropě a dodal, že "vysoko oceňuje
skutečnost, že se toto úsilí setkává s pochopením a podporou většiny západo
evropských zemí". Když však mluvil o jednání celoevropské konference o bez
pečnosti a spolupráci, nebyl už tak spokojený a vděčný, naopak zmiňoval se o
nepochopení a zdržovací taktice delegátů ze západních států.

Pokroku bylo dosaženo
pouze v podvýboru první
komise, který vypracová
vá zákoník dobrého mezi
národního chování v 10
základních
principech.
Text prvních 5 principů
už byl dohodnut. Práce
pokročila též v druhé ko
misi, která se zabývá otáz
kami hospodářské spolu
práce. Zato práce druhé
ho podvýboru první komi
se, který se zabývá “ opat
řeními k posílení vzájem
né důvěry mezi státy” ,
nepostupuje
uspokojivě.
Jde o předběžné vyrozu
mívání o větších vojen
ských pohybech a o vzá(Pokračování na str. 2)

Odpověď na otázku, kte sky Cs. poradní sbor v
V Katovicích řekl Brež
ré problémy jsou zásadní západní Evropě.
něv přímo:
Konference se ani zda
“ Počínání těch, kdo se a které malicherné, si
ovšem
Brežněv
vyhražujc
leka
nevyvíjí tak. jak by
pokoušejí tak říkajíc ‘zvy
si
Moskva
přála. Každo
též
pro
sebe.
šovat sázky ve hře’ a
pádně
se
nesplnily
naděje
Všiměme
si,
jaký
je
předkládat problémy, kte
Sovětů, že skončí ještě
stav
ženevské
konference
ré nemohou být nyní, za
současné úrovně důvěry v době, kdy se delegáti toto léto a že záhy na to
dohodli na tom, že má být se setkají nejvyšší před
mezi státy, ještě vyřeše
26. července přerušena na stavitelé 35 zúčastněných
ny, je nerealistické a krát
letní prázdniny, které po států na slaimostním závě
kozraké.
Řešení těchto
trvají do 2. září. Přebírá rečném aktu v Helsinkách.
problémů může být nale
me část podrobnější zprá-. Jsou pochybnosti, zda se
zeno později,. při dalším
vy, kterou zaslal exulant skončí ještě letos.
uvolňování mezinárodního
napětí. Zcela nerozumné
Po uvoTnení kontrol vo Spojených štátoch
jsou pak pokusy podstrko
vat konferenci záměrně
vykonstruované malicher
Amerika je stale popředu v hospodárskom vývoji a kedze sa ostatně demok
né problémy, utápět v ne
podstatných malicherno- ratické krajiny prispósobují tamojšiemu vývoji, zdá sa, že výhl'ad do budúcna
nostech velké a zásadní nie je vel'mi radostný. Prečítajte si správu z New Yorku.
věci, jejichž vyřešení je
V posledných
dvoch lala zvýšené napátie, po riadne priaznivých podfakticky blízké již dnes. mesiacoch sa poměry na značila vzťahy medzi za mienok
novů pracovnú
To vše konferenci zbyteč pracoviskách amerického mestnancami (ich odbo zmluvu ovel’a skór, ako
ně protahuje, čehož se priemyslu značné změni rovými organizáciami) a vypršala platnost’ starej
snaží využít síly studené li. Pokračujúca inflácia zaměstnavatel’ skými pod- - pri ěom sa táto zmluva
války . . . ”
Víditeťným zna- považovala za vzor exirozvířila hladinu a vyvo- nikmi.
kom tohoto nového vývo- stujúceho sociálneho mieja je rozrástajúce sa stáv ru v americkom priemy
kové hnutie. V prvej po sle - třeba hl’adať v zru
Mírové soužití vyžaduje zvýšenou bdělost občanu lovičke júla bolo nějakých šení mzdovej a cenovej
socialistického státu, protože kapitalistický nepřítel
nikdy nespí. Taková poučka je tématem mnoha úvah, 600 štrajkov. Odborníci kontroly. To sa stalo 30.
pracovného apríla. Mnohí čakali, že
jakými jsou krmeni nyní častěji čtenáři čs. novin a amerického
posluchači rozhlasu. Však Západ ví, za jakým úče trhu hovoria o tom, že ta- po uvol’není kontrol nad
lem chce prosadit volnější styk obou částí rozdělené kéto rozsiahle štrajkové mzdami a cenami dojde
Evropy! Aby také lid doma věděl a stál na stráži,
oznámila ČTK krátce po sobě tyto dvě zprávy (v hnutie neexistovalo za po k vážnému mzdovému zá
rámci federace po jedné z obou socialistických re sledných 20 rokov. Prizná- pasu, ale nikto nečakal
publik) :
explóziu, pretože
vajú sice, že počet štraj- takú
Z Bratislavy se hlásí, že tamní krajský soud vy kujúcich
zamestnancov vzťahy medzi odbormi a
nesl rozsudek v trestné věci proti obžalované A.
boli
Daniškové a spol. Zpráva říká: "Obžalovaní za bol niekedy v období spo- zamestnávatel’mi
aktivní a materiální pomoci cizích státních přísluš menutých 20 rokov váčší, neobvykle uspokojivé. Vý
níků z kapitalistických států zorganizovali a řídili v lebo štrajkovali zaměst voj skutočne
překvapil
ČSSR protistátní činnost, která měla za cíl organizo
nanci vo veTkých podni- všetkých, pretože stávko
váním ideologické diverze podvrátit socialistické spo
lečenské a státní žřízení ČSSR. Tuto činnost posou koch, ale že počet .štraj vé hnutie sa teraz rozší
dit krajský soud v Bratislavě jako trestní čin rozvrá kov dosiahol teraz vým řilo takmer na všetky odcení republiky podle par. 98 odst. 1 fr. zákona a ulo ol očného rekordu.
vetvia priemyselného podžil obžalovaným tresty odnětí svobody od jednoho
nikania a veřejných sluZměnu
tohoto
trendu,
do čtyř let a čtyř měsíců."
žieb.
Dva dny na to (23. 7.) hlásila ČTK:
ktorý sa nečakal ešte na
časopis odborového zva"Před trestním senátem krajského soudu v Ústí jar, keď uzavieral Zváz
n. L. se konalo hlavní líčení s obžalovaným E. Partzu
strojníkov - Machinist
zamestnancov v oceliar-

Inflácia a mzdy

Rozvracení republiky

lenv z Jablonce n. N., D. Partiovou z Liberce a Z.
Reitzem z Chebu. Žaloba jim kladla za vinu, že skcm priemysle za mimo- (Pokračovanie na str. 2)
umožnili a usnadnili činnost organizacím, jejichž cí
lem je vyzvídat státní tajemství. Ve své nepřátel
ské činnosti se dopustili trestného činu vyzvědačství
PUBLISHED by F. Váňa.
8 Moorhouse St..
a trestného činu podvracení republiky. E. Partl byl
Richmor.d. Vic. 3121. — PRINTERS: Unifícation
odsouzen v nepřítomnosti (nezákonně opustil území
Pty. Ltd.. 497 C-oUins St.. Melbourne. Vic. 3000
ČSSR) k 15 letům, D. Partiová k 10 letům a Z. Reifz
k 5 letům odnětí svobody."

NEUČINÍTE-LI JAK ŽÁDÁME...
Karel Wendt

_ Dítě se podívalo rodičům do očí a řeklo vzpurné.
“ Neučiníte-li jak žádám, rozřežu koberec, zničím te
levizor, rozbiju vázu, róztřískám okna, nechám přetéct vodu v koupelně, podpálím knihovnu, vyliji
inkoust na ubrus, počmárám zeď, odejdu z domova.”
Rodiče učinili jak bylo žádáno. Povědomá předsta
va svobody občana ve vývinu byla ukojena první
úspěšnou revoltou. Byla nalezena cesta do budoucna.
Kdykoliv se od té chvíle něco zachtělo dítěti, po
dívalo se vzdorně do očí rodičů a řeklo: “ Neučiníte-h
jak žádám . . . ”
Protože to bylo v osvíceném údobí nedotčené svo
body, jež se v historii periodicky opakuje, sešli se
mužové vědy — psychiatři, sociologové a představi
telé výchovných orgánů — a řekli:
Dobře učinili rodičové, že byli dítěti povůli. Dítě
musí samo rozvinout svůj potenciál. Nelze znásilňo
vat jeho. nitro subjektivní interpretací zla a dobra,
správného a nesprávného, mravného a nemravného.
Nelze je zatěžovat pahódnotami čistě osobního cha
rakteru. Je škodlivé omezovat volnost vývoje radou,
která nikdy nemůže být víc než osobním názorem,
předem podlomeným svou relativitou. Dítě musí na
lézt své hodnoty samo a svobodně. Nebudou 0 nic
horší než hodnoty, které si svévolně vymyslelo jeho
okolí. Hegel učí, že pravda se stala. A ť se stanou
pravdy dítěti! Nechte dítě číst a užívat, co mu přijde
do ruky. Styk s perversitou nebo narkotiky není na
závadu, neboť kdo dokáže, že co je perversní a škod
livé pro jednoho, není inspirující, tvůrčí a blaho
dárné pro druhého? Škola, orgán výchovný, nikoliv
rodiče, rozhodne, co vložit dítěti do duše, pokud jaká.
škola, za níž stojí ministerstvo školství, za nímž sto
jí vláda, za níž stojí ta či ona ideologie, je jediná
svrchovaně objektivní, a proto jediná' povolaná po •
soudit, jak dítěti nejlépe předložit vědomosti bez
příměsku subjektivity.
Kdo by s tímto nesouhlasil, nechť se dostaví k
volné debatě na televizi a uvidí se, kdo vyhraje:
ten. který hájí nutnost omezení svobody dítěte nebo
ten osvícený intelekt, který — zvolav k národu: ne
berte dětem svobodu — se ji snaží zachovat -nedotče
nu. Ať dítka pozvaná do studia sama rozhodnou před
tváří audience!
Děti, chcete prostudovat sex? Ano, zvolají mla
distvé hlásky pokroku! Jsme zvídavá dítka, sama
procvičíme sex! Chcete, děti, samy probádati filoso
fii, bez zákalu tendencí a předsudků? Ano, zvolají
občané v plastických podvlékačkách. Samy poznáme
a zhodnotíme Marxe, Krista, Konfucia, Lenina,
Nietzscheho, Kanta, Engelse, Voltaira, Heideggera
a Kierkegaarda!
Lid v plénkách promluvil. Z jeho svobodného pro
jevu vytvoří se potom statistika a statistiky, jak je
statisticky dokázáno, nelžou.
Spolehlivost této vědecké metody byla mnohokrát
vyzkoušena a prověřena. Žádoucího výsledku je do
saženo ve stu případech ze sta.
Používaná technika je totožná se statistickým zjiš
ťováním inteligence davu pouličním, průzkumem.
“ Pane, jste blbej?” , zeptá se statistický zaměstna
nec muže v ulici a čeká s napětím na odpověď. Je
pak vydáno prohlášení pro tisk, jež předloží lačným
čtenářům statisticky doložený důkaz, že dav, přiznav
se zdráhavé k moudrosti, jest moudrý — až na osa
mělou výjimku muže, který byl tak nemoudrý, že
postihl vlastní nedostatky.
Vědy, včetně té statistické, tedy učí, že svoboda je
jenom jediná: ta, která neuznává obzory, ta, jíž
nikdo neznečistil interpretačně, ta, jež pluje v abso
lutnu, ta, jež nezná mezí.
Třeba tedy, usoudily komise sociologů a výchov
ných odborníků, vychovávat dítě v úplné svobodě, ne
dotčené zábranami morálky, což vlastně znamená,
že výchova bez výchovy je ta nejlepší. . .
Dítě vyrůstalo, nacházejíc po cestě, jak se nama
nuly, vlastní hodnoty. Přišilo si na rukáv patřičný mí
rový odznak, patřičně se obléklo a nechalo si patřič
ně narůst vlasy, popřípadě a pokud možno také
vousy. Počalo se sdružovat a vyrostlo masově v ti
síce, statisíce a milióny nekonformistů se stejnými
odznaky, v stejných uniformách, se stejnými impul
sy, stejnými hesly a stejnými představami volnosti.
A protože prahlo po svobodě, masově obdivovalo
systémy vzdálených zemí úplné rovnosti, v nichž si
dítě nemusí vymýšlet odznaky a uniformy, protože
je tam státní moudrost vkládá bez zásahu rodiny no
vým občanům už do kolébky.
Takto nekonformně vyrůstalo dítě a budovalo svět
podle vzdálených vzorů. Oddalo se svobodě (bez me
zí) . spravedlnosti (bez poměru k svobodě) a paci
fismu s klackem). Kdo zůstal konformní a odvážil
se různit, byl zbit. koupil si uniformu a stal se nekonformní. Panenské nitro nedotčeno zhoubnými
(Pokračování na straně 2)
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Sovětské plánováni nevychází
(pokračování se stři-';~
jemnou:, výměnu vojen
ských pozorovatelů.
- : Hlavní potíže jsou všal
% tžvj třetím košem)' kťerj
obsahuje . takové humanit
ní otázky, jako je volněj
,ší.. pohyb,, a styky jednot
livcú i kolektivů, rozšiřo
váni informací všeho.dru
hu a širší kulturní vymě
na-. Sovéiy jsou. v: těchtí
Otázkách neústupné a žá
dají, aby dotyčné část
ídbhody; předcházel úvod
ir němž by se kor.statovajo,’ že všechno, co násle
duje, je podřízeno státním
zákonům a' zvykům. Krát
ce před příletem presiden
‘ta Nixona do. Moskvy na,bidly jen tři’, menší kon
cese; jsou ochotny;■připu
stit; aby si mohli sovětští
občané předplácet' západ
ní publikace, (nikoliv aby
takové - publikace . mohly
Být kupovány anonymní
ve stálicích), zrušit vyso
ké poplatky vyměřované
osobám, které dostály vy
Malý oznamovatel

I

'

V zT l ě t á
.
atraktivní,

ž

stěhovalecká povolení (ni
koliv dát svolení k vyve
zení majetku) a předeni
hlásit vojenské manévry,
, pokud se mají odehrávat
blíže než 1 0 0 km od zár:
padních hranic.
Četní západní delegáti
však oznámili, že jejich
, vlády nepodepíší žádný
závěrečný dokument, kte
rý nebude zahrnovat i
uspokojivé řešení lidských
kontaktů. Např. Kanaďa
né oznámili, že otázka lid
ské svobody je jediná

reálná věc, o kterou se na
této konferenci zajímají.
Západu jde především o
spojení rozdělených rodin,
o uznání práva na vystě
hování, uvolnění cestová
ní a volnější přístup ob
čanů k západní literatuře,
zpravodajství atd.
Rovněž vídeňská jedná
ní o zmenšení vojensky' ch
sil ve střední Evropě do
sud prakticky nepokročila. V kruzích delegá
tů. kteří se sejdou opět v
září, se mimi o tom. že

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

uuue Konierence prea vá
nocemi opět odročena.
Jedině z Jugoslávie hlá
sil Reuter optimističtější
5 7 3 Hampton St.,
zprávu: nedávné poselství
\
'Vv— ■ Hampton, Vic.
sovětského politbyra ju » t
Telefon: 98-5756
. goslávskému vedení prý
obsahovalo ujištění, že se
třetí fáze evropské bez
pečnostní konference uskuteční ještě letos. Sově
ty prý projevily ochotu
vyjít přece jen trochu
vstříc Západu v otázce
svobodnější výměny lidí
(Pokračování se strany 1)
a informací . . . Prý.
výklady Platonů a Aristotelů, dítě dychtivě přijímalo
sémě. které k němu náhodný, méně náhodný nebo
dokonce regulovaný vánek zanášel . . .
Skupina teroristů přešla hranice, z oken domu vy
hodila ženy a děti a řekla: “ Neučiníte-li, jak žádáme,
zvýšila. A to samozřejmé týž osud stihne další lidi . . . ”
Hlas v telefonu řekl: “ Zakazujeme promítání toho
robotníctvo nepřijme.
Naproti tomu poukazuje to filmu. Jestliže neučiníte, jak žádáme, váš biograf
bude vypálen do základů . . .”
druhá správa minister
Jedna vláda řekla: “ Chceme výhodnou hospodář
stva obchodu na priaznivý skou smlouvu. Nedáte-li nám ji, postiženi budou lidé
vývoj
podnikatelských jedné rasy . . . ”
Bomba vybuchla v rušné ulici a zabila a zmrza
ziskov. Do začiatku roku
čila lidi. Dopis potom oznámil redakci: “ Neučiníte-li,
sa totiž v hospodářských jak žádáme, další bomby vybuchnou v ulicích . . .”
kruhoch usudzovalo, že v
Teroristi se zmocnili letadla a oznámili rozhlasem:
dosledku energetickej krí- “ Žádáme propuštění jiných teroristů. Neučiníte-li, jak
zy dojde k ochabnutiu vý- žádáme, zastřelíme jednoho po druhém všechny ce
stující . . . ”
robnej činnosti a tým
Hlas z magnetofonové pásky řekl: “ Nasyťte chu
automaticky aj k zníženiu dé! Neučiníte-li, jak žádáme, zabijeme rukojmí, kte
podnikatelských
ziskov. ré jsme jali . . . ”
“ Neučiníte-li, jak žádáme,” říkal ve všech jazycích
Tento odhad sa ukázal ne
a ve všech tóninách hlas mnoha hlasů, “ podpálíme
správný:
priemyselné historické budovy, zničíme Rembrandty a Tiziany.
podniky zarobili v prvom zdemolujeme gotické katedrály . . . rozřežeme ko
čtvrťroku o 1 0 % viac ako berce . . . vybombardujeme muzea . . . počmáráme
v pcslednom čtvrťroku zdi . . . kladivem roztříštíme Pietu . . . vylijeme inkoust
na ubrus . . . zmrzačíme děti . . . ”
lánského roku. To zname
Kolem konferenčního stolu se sešly komise a podná, že sa zisky udržujú komise vzdělavatelů a sociologů, aby porovnaly sta
na úrovni ínflačného ra tistiky.
Předsedající řekl: “ Dámy a pánové! V důsledku
stu.
událostí je třeba připustit, že měl možná pravdu fi
A tak dva spomenuté losof, který řekl. že hodnota, jež přesáhla určitou
ukazovatele
súčasneho mez. neguje sama sebe. Je tedy možné, že svoboda
ekonomického
vývoja: bez limitu, tj. svoboda úplná, která neuznává a tedy
spomalenie rastu perso přesahuje meze, je svým vlastním nepřítelem a ve
de neodvratně k slovům — neučiníte-li jak žádáme.
nálních príjmov a uspo
Z tohoto názoru lze pak vyvodit podivné a na první
kojivý rast podnikateF- pohled protimluvné závěry: že limit svobody je j e 
ských ziskov za pryý dinou zárukou svobody lidí, žijících pohromadě; že
štvrťrok, dávajú zaměst úplná a bezobzorná svoboda je represivní a přestává
být svobodou, protože posunuje meze svobod svého
nancem silnú zbraň do
okolí nesprávným směrem: že za svobodu jednoho
rúk v ďalšom rokovaní o nedá se platit nesvobodou druhého; že jediná oprav
kolektivně zmluvy. To sa dová. protože sdílená svoboda, roste z dobrovolně
uplatní v ďalšom vývoji, uloženého vlastního limitu; že mezi neomezenou svo
bodou a neomezeným útlakem není rozdíl. ,
kteří začali zaměstnanci
S ohledem na tato zjištění bude možná nutné zvá
; pevným rozhodnutím za- žit. zda bezhodnotová výchova, tj. výchova bez vý
istiť svoje mzdy proti chovy. opravdu je ta nej . . . ”
Pod stolem konferenčního stolu vybuchla bomba.
inflačnému znehodnotemu
V utržené ruce potom našli zakrvácený dopis.- Pod
za. každých okolností.
znakem teroristické organizace “ Za svobodnou svo
Dušan Lehotský bodu” začínal slovy: “ Neučiníte-li jak žádáme . . .”

M . CHRPA

Qptical Service

Neucinite-li jak žádáme...

Inflácia a mzdy
(Pokračovanie zo str.

1)

- vvsveíFuje, prečo k tej
to zmene došlo. Ako hlavný dovod uvádza snahu
po zaistení miezd proti
inflácii. To . znamená, že
v mnohých prípadoch ne;
jde ani tak o nominálně
zvýšenie miezd, lež y
prvom radě o zaistení.;
ich kúpnej sily za rozrá
stajúcej sa inflácie. Tri
štvrtiny prípadoch, kde sa
vyjednává o pracovnu ú
právu, sú motivované sna
hou zamestnancov chrániť
svoje mzdy. Je to aj v
iých prípadoch, keď ko
lektívna zmluva ešte nevypršala. Ide o 231.000 za:
mestnancov, ktorí sa roz
hodli stávkovat’ len pro
to, aby dostali do platnej
pracovnej zmluvy klauznlu o automatickej úprav.-

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý VK Y ,
POVLAKY

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

Anna Mendanová
Melbourne:

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

Telefon: 622-2453
.

s univers, vzděláním, 5
dobře situovaná, rozv.,?
Se,;'-zájmy o hudbu a?
knihy, ráda by se se-?
známila ■PEČEME;
s: pánem, nej -sPO NAŠEM!
raději
Středoevropa-5
■.Vzhledem
k velkému zájmu a poptávce
nem přiměřeného
stá-?
rozšiřujeme
podnik o
■ří a zájmů.
Nab. - na? VÝROBKY
; PEKAŘSKÉ
zn. Kromě
“ Australanka
-s
dortů a jakostního
pečivá vyrábíme
Melbourne”
do HD.
1
. . . * ČAJOVÉ
ZÁKUSKY
* BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v patek a 'v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
|
* HLEDÁM
BRIOŠKY *ŽENU
BOSŇÁKY
* GRAHAMŮV CHLÉB
přítelkyni vCMelbourne.?
ONWAYS
CAKES,
Zn. “ Do 50'let”
m a j do
- B .HD.?
& E; Dvořáčkovi,
cukrárna a pekárna,
Commercial
Vdova 192
dobrého
Vzhledu SRd., Prahran, Vic.
(naprotihledá?
tržnici). Tel. 51-2415
a charakteru
hodného přítele, který?
poskytne pový domov.?
,Zn. “ Pensistka” do HĎj

miezd podTa rastu inflá
cie.
Vláda apelovala na obe
strany, na odbory a na
podnikateFov, aby zacho
vali pri nových úpravách
mzdová a cenovú disciplí
nu, aby neoprávněnými
mzdovými alebo cenový
mi nárokmi nepodnecovali
ďalší rast inflácie. Akonáhle sa vláda vzdala
kontroly miezd a cien, ne
má nijakú inú možnost'
ovplyvňovať vývoj miezd
a cien, len takýmto mnrálnym apelom. Americká
hospodářská demokracia
sa potom zase ujala svojej funkcie a privádza
takmer denne k rokovaciemu stolu zamestnancov
a zamestnávateFov.
Všeobecne sa ukazuje
že podnikatelia sa v zá
sade dívajú na nové mzdo
vé nároky zamestnancov
sympaticky, uznávajú ich
aspoň do tej miery, pokial’ odpovedajú inflačnemu tlaku. Nedorozumenie
a sociálně napátie vzniká
len tam, kde zaměstnanci
predkladajú neúmerne ná
roky, zvyšujú ich, pretože sa už teraz snažia predísť ď alší inflačný tlaí
a ,poistiť sa proti němu
Nedorozumenie a napatí,
vzniká aj tam, kde podn;
ky nemůžu z konkurenčných dovodov preniesť
zvýšenie pracovných nákladov automaticky na
spotrebiteFov
zvýšením
cien výrobkov.
PodFa úradnej správy
ministerstva
obchodu
vzrástli sice v júni osob
né příjmy zamestnancov
vo vá.čšine priemyselné ho podnikania, ale o menej ako to bolo v mesiaci
máji. To znamená, že
infláeia
odrolila
časť
reálnej hodnoty májovej
mzdy napriek tomu, že nominálna mzda sa o niečo

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VESELOU -

TANEČNÍ ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu dne 24. srpna 1974

v moderních místnostech St. Kilda Bowling Club-u
Fitzroy Street, St. Kilda (blízko nádraží St. Kilda)
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1 hodinu

VSTUPNÉ $ 3.-

Všechno občerstvení k dostání za barové ceny
Lehká večeře dle objednávky
K tanci hraje orchestr LA STRADA
Reservování míst: telefon 98-5756 (Chrpa), 96-5884 (Peterka)
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České kolokvium
v Melbourne
Jazyk a literatura patří k nejzákladnějším atribu
tům každého národa. V jistém smyslu jsou trvalými:
nositeli jeho podstat v pomíjivém světě, ideologií a
metaideologií, státností a protistátností, tvořitelství
a bořitelsfví, předsudků, odsudků, posudků, přísud
ků, úsudků a rozsudků. Zatímco všechny tyto jevy
podléhají převtělením od krajní reakčnosti přes
extrémní pokrokovost až konečně po prostou ne
existenci, jazyk a literatura prostě jsou, s . jejich
existencí národ žije a umírá. A tudíž, zatímco voje,
vůdcové, politologové a soudci jsou zákonitě expo
nenty a proroky dnešního či zítřejšího zanikání, hu
manisté, ať již pozna\(atelé či tvůrci, jsou zvěčnovateli, ne však zvěčnovateli sebe samých, ale předer
vším zvěčnovateli národa. Učme se z dějin dobře
a pozorně: potomek protestantských exulantů, práv
své ideologii, se po desítiletích vrací domů po boku
dobyvačných švédů v touze osvobodit a stává se tak
podle názoru části národa zrádcem, paradox a osob
ní tragédié, kterou si uvědomuje až příliš pozdě
Jediné, co ho s ním spojuje, je jazyk.
Má tedy zvláštní smysl, že po letech politického
usilování o neexistující reality přistupujeme k zcela
nové události, která se bude věnovat věcem daným a
podložním a třídit skutečné zrno od jaloviny. Na Čes
ké kolokvium v Melbourne, o jehož přípravách jsme
již referovali (viz HD č. 13 p. r.), se přihlásilo osm
refereniů, z foho čtyři českého a čtyři nečeského
původu. Dva Nečeši — Trinidaďan a Angličan — před
nesou své příspěvky česky.
Vlastní význam celého počinu je v tom, že každý
jazyk a literatura je svým způsobem internacionální
a sbrafřující, že učí domácí i hosty vzájemné úctě,
spolupráci a porozumění, tolik potřebného modernímu
lidstvu. Úsilí asociace je opakovat podobnou akci kaž
dý rok a je jistě potěšující, že se čeština má stář
modelem pro takovouto budoucí tradici. Neakademičti
i akademičtí účastníci kolokvia mají tak jedinečnou
příležitost nadepsat svou účasti novou stránku v hi
storii australské i české kultury.
Jménem Asociace i přípravného výboru srdečně
zvu Vás všechny, kdo máte zájem o český jazyk a
literaturu, hlavního to pojítka všech Čechů doma
i v zahraničí, k účasti na kolokviu 16. a 17. srpna tr.
a na akcích s kolokviem spojených.
Prof. J. Harvan

Č E SK OSLOVENSKO ve zkratce
— une ty. července došle
v Chemických závodech
čs. sovětského přátelství
(bývalé Stalinovy závody)
v Záluží u Ústí k havá
rii zařízení dělení plynů,
při niž' přišlo o život 14
osob a 79 dalších lidí by
lo zraněno. Hmotné, škody
jsou velké, výroba musela
být dočasně zastavena,
Na pomoč k likvidaci škod
byly nasazeny též jednot
ky čs. armády a dobro
volně se přihlásily i jed
notky okupační sovětské
armády. Brežněv a Kosygin poslali Husákovi a
Štrougalovi soustrastný te
legram.
— V expedici n. p. Tesla
v Praze - Strašnicích vy
pukl požár, který způsobil
škodu 13 miliónů Kčs.
— Dne 25.. července byla
uzavřena v Damašku do
hoda o hospodářské spolu
práci mezi. ČSSR a Sýrií
V rámci této dohody po
skytne
Československo
Sýrii úvěr ve výši 100 mi
liónů dolarů na výstavbu
cukrovaru, přádelny, tkal
covny, závodu na výrobu
umělých hnojiv a další
průmyslová
zařízení
Předseda sýrské vlády
Ajúbí při té příležitosti po
děkoval čs. vládě pro
střednictvím přítomného
čs. ministra zahraničního
obchodu A. Barčáka za
pomoc, kterou ČSSR po
skytla Sýrii v době říjno
vé války proti Izraeli.
— V závodě Solo v Ružomberku unikal z vagó
nu přepravovaný tekutý
chlór takovou měrou, že
zamořil
větší prostor.
Obyvatelé
jihozápadní
části města museli být
urychleně
e vakuováni
přesto bylo přiotrávemo
31 osob. z toho tří vážně.
— V Zemiaaskýeti Kostolanech by! dán do pnmnsz
nový závod Pórobeton EL
který je cejkacdernějlízE
swěhg
r cesk*3&k>-

— INIa řece Maisi v již
ních Čechách byla letos
zahájena stavba vodního
díla řtímov, které patří k
největším stavbám páté
pětiletky. Celý komplex
má se stát po dokončení
klíčovým zdrojem pitné
vody pro převážnou část
Jihočeského kraje. K hlav
ním objektům vodního' dí
la náleží 47 m vysoká a
290 m dlouhá sypaná hráz,
která zvedne hladinu Malše do vzdálenosti 12 km a
zadrží 34.5 miliónu kubic
kých metrů vody. Úprav
na vody bude u Plav a
ve Vidově. První etapa
výstavby má skončit v r.
1978, druhá v r. 1981.
— Dvě chovanky diagno
stického ústavu pro mlá
dě? v Praze-Hodkovičkách
se vsadily s třetí chovan
kou, že zapálí ústav. Sáz
ku prohrály,- protože oheň,
který založily ve svém po kóji, byl příliš brzy zpo
zorován. Městský soud v
Praze pak přihlédl k to
mu, že obě pachatelky
byly mladistvé a vyměřil
Dagmar P. trest 2% roku
odnětí svobody nepodmí
něně, Dagmar J. 2 roky a
Danuši N.. která se s ni
mi vsadila, 18 měsíců ne
podmíněného odnětí svobo
dy.
— V loňském roce bylo
zjištěno v Československu
22.383 případů násilné kri
minality. z toho 187 vražd
(o 21 méně než v r. 1972).
K vzestupu naopak došlo
u trestných činů sásEU m
veřejném čiritefi. nebez

Hrátky na hranici

PÁTEK 16. 8. VEČER:

— Souhrn nostratických etymologií v češtině
a slovenštině. (Nostratické etymologie mají
stáří více než deseti tisíc let. JM)
8.00 Diskuse
SOBOTA 17. 8. 1974:
Ž.zasedání: Úvahy Nečechů o českém jazyce a li
teratuře (příspěvky budou předneseny česky)

1.30 B. E. Lewis (N.S.W.): Užívám vidů v historic
kém prézentu v češtině a ruštině
.2.00 Diskuse
2.15 H. Skinner (Nairobí): Česká beletrie (Západo
indický pohled)
2.45 Diskuse
3. zasedání: Česká literatura

3.15 P. Petr (Monash): Poznámky k vývoji české
literatury v posledních letech
3.45 Diskuse
4.00 M. J. Cigler (Hawthorn): Austrálie v české
literatuře 1850-1973
4.30 Diskuse

Marcela Čechová

Jak jsa** se m U v minulých měsících dočíst v exilovém a západním tisku
(česfcosJwwwský o lom cudně pomlčel), celá hraniční čára Československa s
proradným Západem byla opatřena novým technickým zařízením, aby nemohl
« * * » bez poveleni uniknout ze země štěstí a blahobytu. Podstata spočívá v
paprsódk, které hlídačům umožňují vidět prchající objekt i v nocí, kdy on sám
g Tj'4agša?
sákla- se 4aeaeěvá, že |e přikryt milosrdnou tmou. Tím se značně snížilo už tak nízké
da přes 155 zoížfeg KSs. prwoecdo "narušení hranic" a naděje na únik dále velmi poklesly. Přesto režim
Bečrř kapacita závwfc Je neostává zdůrazňovat, že nebude litovat sil ani prostředků, které by neprodyš-

325.*> mŠ pórrbeaaBc.
— V F t o í gpTTŤpfct átoe- ocs? hranic leště zvýšily.
h efeá S sá ta D&raáb JL
T pafcvícé července se
6.00 Sherry pro účastníky
K , T jia . operní pětikyaě mat česfcsskřvefis&é straně
6.45 Zahajovací projev předsedkyně Slavistické, Btanfca Tečková ve věku
asociace pí. N. M. Christesenové
33 lei. v Bratislavě jsessfe! fciaaše kasaly velké hrát
1. zasedání: Česká a slovenská lingvistika
ve véfcu 65 le i spsssratei ky. jaagaažaocaně k “23.
7.00 P. V. Cubberley (Univ. of Melbourne): Typolo knih pra ndáůež a překla výročí přijetí zákona o
gie mezisloví v češtině a slovenštině
datel FerťlEsnsS Gafsaj a ®cÍE»ě stáfrérfc fe »a c“ .
7.30 Diskuse
v Praze m alíř Jaroslav
BežĚHBÍ ppopagamistícká
7.45 R. Slonek (Monash): Odraz šerého dávnověku Vojna ve věku 65 les.
PROGRAM KOLOKVIA

pečného
vyhrožování
apod.
— Prof. M. Zlámal z Olo
mouce se zřítil z 200 m
výšky na hřebeni Roháčů
a byl na místě mrtvý.
— V Rajhradě u Brna
pokračuje třetí sezónu
archeologický
průzkum
pohřebiště, souvisejícího s
velkomoravským hradiš
těm. Pracovníci Archeolo
gického ústavu ČSAV v
Brně odkryli více než 500
hrobů z 9. a 10. století
s keramikou, bronzovými
ozdobami, železným ková
ním atd. Našli i zlaté ná
ušnice a prsteny.
— V Čs. televizi byli vy
měněni po srpnu 1968 té
měř všichni zaměstnanci
Jaký druh lidí nastoupil
na uprázdněná místa v
Čs. televizi ukazuje i připad, který se projednával
po tři dny před trestním
senátem městského soudu
v Praze. 451etá Anna S.
byla žalována, že jako
programová provozní pra
covnice Čs. televize růz
nými způsoby padělala
účetní doklady o náku
pech za hotové a jejich
pomocí vykazovala nákup
spotřebních rekvizit pro
potřebu natáčení. Peníze
si ponechávala. Těmito a
dalšími machinacemi při
pravila Čs. televizi o více
než 140.000 Kčs. Protože
mají být předvoláni dal
ší svědci, bylo přelíčeni
odročeno na 9. září. Nej
hezčí však je zjištění soudn. že obžalovaná byla v
minulosti již sedmkrát

soudně trestána za majet
kovou trestnou činnost.
Zato jistě nebyly pochyby
o tom, že obžalovaná sou
hlasila se sovětskou bratr
skou pomocí před šesti
léty.
— Některé čs. vysoké ško
ly nesplnily plán náborů
nových studentů a mini
sterstvo školství proto vy
dalo vyhlášku, že studen
ti, kteří se podrobili při
jímacímu řízení a neby
li přijati, mohou žádat o
převedení své přihlášky
na tyto vysoké školy,
ehemicko-technologickou v
Pardubicích,
strojní a
elektrotechnickou v Plzni,
strojní a textilní v Liber
ci, fakultu strojní. ČVUT
v Praze, fakultu strojní-technika v Brně, fakulty
strojní a technologickou v
Gottwaldově, báňskou v
Ostravě.
— Větrná smršť a průtrž
mračen způsobily škody,
které se jen ve svídnickém okrese odhadují na
140 miliónů Kčs.
— V Praze byl ustaven
tzv. československý vý
bor na obranu práv chil
ského lidu, jehož předse
dou byl “ zvolen” první
místopředseda Federální
ho
shromáždění ČSSR
Ján Marko. Práva česko
slovenského
lidu
jsou
zřejmě “ plně zabezpeče
na” .
— V Kolárově nedaleko
soutoku Malého Dunaje s
Váhem. byl zbudován ná
kladem 32 miliónů Kčs
nový nábytkářský závod.
— Soudruh Husák “ trávil
dovolenou” opět v SSSR,
kam ho pozval ústřední
výbor KSSS.

4. zasedání: Pražská škola a světová lingvistika

5.0® R. Stissex (Reading. V. B. ; : Hloubková struk
tura a proces v současné slovanské lingvistice
5.30 Diskuse
5.45 J. Marvan (Monash): Pražská škola, a její
poselství
6.15 Diskuse
6.30 Závěr kolokvia
Další akce:
U příležitostí Dne otevřených dveří na Monashi
(10. srpna) bude otevřena výstava české literatury
a kultury. Potrvá do 21. srpna.
Během Dne otevřených dveří jsou hosté vítání
též na katedře rusistiky a do jazykové laboratoře
(obojí v 3. patře hlavní budovy). Technik jazykové
laboratoře p. Karel Hrabal, podá výklad .případným
zájemcům česky.
Ještě před kolokviem budou k dispozici^ texty nebo
resumé všech příspěvků na kolokvium přihlášených.

mašina zapracovala a ve
všech novinách se objevi
ly zprávy a reportáže, k
tomuto ' ‘významnému vý
ročí” . v kalendáři označe
mém jako Den pohraniční
stráže.
Go jsme se z nich do
zvěděli? Jak prohlásil na
tiskové besedě s novináři
generálporuěík F. Šádek,
na "ochraně hranic” spo
lupracuje s vojáky také
6.500 obyvatelů pohraničí.
Úspěšní udavači jsou pod
porováni ze státní poklad
ny. Systém prý funguje
velice dobře.
šest tisícovek udavačů
jistě není malé číslo. K
ochraně
socialistického
ráje však naprosto nedo
stačuje. Strana a vláda
má ještě jiné trumfy. Jak

řekl soudruh sadek, pres
5.000 dětí bylo vycvičeno,
aby jako členové pionýr
ských oddílů Mladých
strážců hranic pomáhaly
udat každého, kdo vzbu
zuje podezřeni, že by mohl
chtít utéci.
Ke Dni pohraniční strá
že přinesl tisk přehršli
historek, v nichž malí ne
zletilci zabránili zlým ob
čanům v útěku a předali
je k trestnímu stíhání
Zrůdnost takové praxe
ovšem v komunistickém
státě nikomu nepřijde na
mysl. Dovídáme se proto
bez zábran, že v Nýrsku
uspořádali ke Dni pohra
ničníků pro půl tisícovky
chlapců a děvčat velkou
brannou hru, jejímž cílem
(Pokračování na str. 8)
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Jarka Burian o čs. dramatickom umění

Obrodenecké poslanie
D
r.V
.E.A
ndic
divadla
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Jarka Vlčková

9 Výmluvný Moravan Jan Milic z Kroměříže, je 
hož slova i činy mocně zapůsobily na Matěje z Ja
nova a Tomáše ze štítného i na celý další vývoj
českého reformního hnutí, bývá oprávněně označo
ván za otce české reformace. Pražský reformní ka
zatel, předchůdce Husův, se vzdal po příkladu Kon
ráda Waldhausera všech církevních hodností a obročí, aby se mohl věnovat v naprosté chudobě poslání
kazatele. Zemřel 1. srpna 1374 v Avignonu.
® 1. srpna se. dožila sedmdesáti let autorka románu
Chléb náš vezdejší a Proč mlčí živí Františka Pe
cháčková (vl. jm. Janečková).
0 Ředitel Universitní knihovny v Praze, básník a
překladatel . Jaromír Borecký se narodil 6. srpna
1869 v Českých Budějovicích Překládal z mnoha li
teratur evropských a z perštiny. jeho hudební na
dání a vzdělání přivedly ho k napsání operetního
libreta Krakonoš, k hudební kritice a k dějinám
hudby.
• Do dnešního dne mi v paměti utkvěla premiéra
divadelní hry Rybníkář Kuba (o rožmberském rybníkáři Jakubu Krčínovi z Jelčan). jež byla na progra
mu bývalé holešovické (dnes již zbourané) Uránie v
roce 1942. Hru napsal dramatický spisovatel Vladi
mír Mueller. jenž se dožije 8. srpna sedmdesáti let.
Z jeho beletristických prací je nejvýznamnější histo
rická prosa s náměty převážně z rudolfínské doby
a třicetileté války. Šimona Lomnického z Budče zpo
dobnil v divadelní hře Žebrák s erbem.
• 10. srpna 1429 zemřel Jakoubek ze Stříbra, hu
sitský ideolog a kazatel. Byl Husovým spolužákem
na universitě, spolu s ním vystupoval ostře proti
mravmmu úpadku duchovenstva a podilel se na fo r 
mulování požadavků ve čtyřech tzv. Pražských arti
kulech. F. M. Bartoš vzpomíná jeho literární činno
sti v knize M. J. ze S. a v knize Světci a kacíři.
• Skladba Pastýřské rozmlouvám o narození Páně
je jedním z vrcholů české poesie 17.. století. Napsal
ji Václav Jan Rosa. jenž začal puristické novotaření
v době Balbínově. Ten si přece jen vedl umírněněji,
ale ti, kdo to činili po něm, činili tak čím dál tím
nevázaněji (srovnej “ spěšnoveda” v Jiráskově F. L.
Věku). Vlastenecký právník V. J. Rosa zemřel 11.
srpna 1869.
® Nejcennější z díla Ignáta Hermanna pro nás dnes
zůstávají jeho vzpomínkové prosy — Před padesáti
léty, Blednoucí obrázky.. Některá ž jeho děl byla
zfilmována (Artur a Leontýna), mnohá upadla v za
pomnění (Vánoční koledy). Spisovatel Ignát Hermann
se narodil 12. srpna 1854.
0 Jedním z těch, kteří oslavili minulost Prahy, je
spisovatel Adolf Wenig, jenž se narodil 13. srpna.
1874. Po léta sbíral pověsti a zkazky zaznamenávající
významné i drobné příhody ze staré Prahy, jež se
někdy víží k historické události, jindy vytryskly z
fantasie lidu. Pro Antonína Dvořáka napsal libreto
k opeře čert a Káča.
• Dědic Karla IV.. Václav IV., neměl sice politické
vlastnosti svého otce, ale zdědil jeho podníkavost a.
uměleckou náročnost. Roku 1419, kdy Václav umírá
(16. srpna), na samém počátku husitského revoluč
ního hnutí, v době, kdy vyvrcholila krise feudalismu,
jeví se Praha jako jedno z nejkrásnějších a nejvelkolepějších měst světa, jež plně zasloužilo označeni
Řím severu.
• 24. srpna 1874 se narodil proletářský básník Ka
rel Hlaváček, jenž od studentských let se zúčastnil
sokolského hnutí jako cvičíte! a propagátor a v ča
sopise Sokol otiskoval kromě úvah i básně. Jeho
Sokolské sonety, jež w dal r. 1895. svědčí o jeho so
kolském nadšení. Jako malíř samouk doprovodí!
kresbami Březinovy Větry od pólů.
9 28. srpna 1959 zemřel jeden z nejvýznamnějších
hudebních skladatelů naší doby Bohuslav Martinů.
Martinů dospěl ke své skladateíské technice, zmáha
jící nové zvukové problémy důsledně pojatou lineár
ností hudebního myšlení, a ke svému břitkému a
vtipnému hudebnímu výrazu na základě hudby Stra
vir-ského a moderní hudby francouzské, již poznal v
Paříži, kde se usadil r. 1923. Martinů si svou orien
tací. v níž se v posledních létech uplatňovaly tradiční
rysy české hudbv, získal ve světě takového uznání,
jakého se po. době našich hudebních emigrantů v 18.
století dosud nikomu z českých skladatelů nepodaří
10 dosáhnout.
9 Básník, prosaik a dramatik Jiří Orten (vl. jm.
Jiří Ohrenstein) vstoupil do literatury na konci tři
cátých let. Jeho dílo je nám skryté spíše pod pseudo
nymy, pod něž se z rasových důvodů musel za oku
pace skrývat. Tak jeho Čítanka jaro byla wdána
pod pseudonymem K. Jílek, Jeremiášův pláč a’ Ohni-

Spoločnosť pre védy a umenia, pracovna skupina Albany, usporiadala na po
de Štáfnej univerzity v New Yorku přednášku Američana čs. pópodu prof., Dr.
Jarky Buriana na térmi Súčasné divadlo v Československu. Přednášky a disku
zi e sa zúčastnili okrem členov a priatď ov zo širšej čs. veřejnosti aj členovia
profesorského zboru univerzity a vysokoškolskí študenti.
Na začiatku uvediem niekoKko poznámok charakterizujúcích prednášaleFa.
Jarka Burian sa narodil v Spojených štátoch, ale v svojich personáliách,
úradne cirkulovaných univerzitou, citujú Burianové šlová takto: "M oji rodičia
sú čs. původu, a hoci som sa narodil v Spojených štátoch, hovořil som česky
prv ako anglicky. Můj záujem o Československo sa zvýšil, akonáhle som sa oboznámil s čs. dramatickými a divadelnými tradíciami, ale bolo to až v 60 rokoch, čo ma okolnosti viedii k sústredenému štúdiu čs. divadla."
V období 10 rokov, čo pisatel' pozná a sleduje činnost' profesora Buriana, sa
tento ani raz nepodpisoval a nedal oslovovat' inak ako "J a rk a" Burian. (Vieme
o iných profesoroch, ktorí si pri prvej příležitosti poangličtili měno, hoci přišli
do Ameriky před dvoma-troma desiatkami rokov, odmiefii hovořit' slovenský alebo česky alebo si dokonca žiadali, aby sa nehovořilo o ích čs. původe.)

Jarka Burian dosiahoi
hodnost’ bakalára umenia
ha Rutgersovej univerzita
v roku 1949, hodnost’ Majstra umenia na Kolumbijskej univerzitě a doktorát
filozofie na Cornellovej
univerzitě v r. 1955, kde
ešte
před dosiahnutím
doktorskej hodností pósóbil ako inštruktor na fa
kulte anglického jazyka.
Od toho roku začal po
sobiť ako docent na Štát
nej univerzitě v New
Yorku, kde bol menovaný
v roku 1959 mimoriadnym
a v r. 1963 riadnym profe
sorem. Od r. 1971 je aj
prednostom divadelnej fa
kulty. Svoju pedagogická
činnost’ na tejto univerz i.
te přerušil dva rázy: v
školskom roku 1961-62,
keď bol rok hosťujúcim
profesorem dramatických
umění na Kaliforriskej
univerzitě v Berkeley a v
r. 1968-69, keď strávil je 
den celý rok v Českoslo
vensku.
Burian sa hlásí k tra
dicii svojich českosloven
ských vrstevníkov v di
vadelnici ve v době, keď

ZLOBÍ

VÁS

tito prechadzaju ťazkyrm
osudmi v Československu,
Režim, ktorý ích zneuží
val a vysoko povyšoval,
keď
pomáhali
dnešný
systém nastolit’, ich diies
zatracuje, cenzuruje, ši
kanuje, hanobí a vazní,
takže mnohí dramaturgóvia, ktorých Burian osob
né pozná, sú v nemilosti,
v biede alebo vo vyhnánštve. Dr. Burian ovšem
správné navazuje na bo
haté dedictvo na poli ume
nia, ktorého kořene sa
vynoria tak vo vlastnej
domovině, ako aj v exile.
Pisatel' bol přítomný na
divadeiných
predstaveniach v Burianovej réžii
roky před jeho návštěvou
v Československu - ako
napr. Havlovej satirickéj
hry Vyrozumenie (The
Memorandum) na scéně
divadla Aréna v Albany,
ktorej bol Burian riaditel ’om - ako je dnes riaditel ’om Univerzitného divad
la.
Burian je do čs. diva
delněj tvorby zamilovaný.
Má mnoho obrazov z čs.
divadeiných produkcií v
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Melfccurne (vedle kina Capitoi) — 8. poschodí
iciefcn 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský
1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1 Vaším příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
ale v sobotu je zavřeno.
ce J. Jakub. Jeho dílo uspořádal V. černý a bylo
uceleně vydáno v roce 1947 u V. Petra. Jiří Orten se
narodil 30. srpna 1919 v Kutné Hoře.

ťrane, jsrausiave a mne,
ktoré vystavuje, dokonca
sa přičinil o kolovanie putovnej výstavy čs, diva
delnictví
na vysokých
školách v Spojených štá
toch a v Kanadě, v od
borných publikáciách a v
přednáškách referuje o
dielach čs. dramatikov,
ako aj ích technických
vymoženostiach. V r. 1971
uveřejnil objemnú knihu
The Scenography of Jo
sef Svoboda (ktorý je zná
my americkej' veřejnosti
zo zcenaria v Metropolitnej opere v New Yorku).
Bolo tiež přičiněním
Jarku Buriana, že před
náška na tému Súčasné
divadlo v Československu
bola oznamovaná v ame
rických novinách s dorazom, že program poriada
čs. Spoločnosť pre védy
a umenia.
Svoju
přednášku do
svědčil prof. Burian obrazmi (slides) z dramaturgie
českej
(Miloš Forman,
Havel, Kohout, Krejča.
Svoboda, Trnka, Vysko
čil, atd’ .) a slovenskej
(Kadár, Karvaš, Kroner,
atd’.). Zaoberal sa tiež
obrodeneckými fázami čs.
divadla v 19. storočí, keď
divadlo bolo kultúrnou a
spoločenskou inštitúciou,
stotožňujúcou sa s národným povedomením proti
rakuskej byrokracii v Če
chách a na Moravě a pro
ti maďarskéj byrokracii
na Slovensku! Vo dvadsiatich rokoch tohoto storočia obdivuje úspěchy
Národného divadla v Prahe a Národného divadla v
Bratislavě, najma tiež diela Kvapila, bratov Čapko
vých, ďalej v tridsiatich
rokoch upozornil na E. F.
Buriana, Voskovca a Weri
cha, Frejku, Honzla (ako
aj na americkú činnost'

Voskovca, Wericha a Jež
ka za vojny).
Pohnuté sú ovšem di
vadelně obdobia po ■dru
héj vojně: po nadšenom'
vzplanutí nádeje a rado
sti z .oslobodenia vrokoch
1945 až 1948 došlo k ná
silnému převratu a obno
vě cenzury., Potlačovanie
slobody prejavu v divad
le spósobilo úpadok, avšak
v pozdějších rokoch ,sa
našli priekopníci, ktorí
predsa přerazili doma (tak.
isto ako přerazili za Rakúsko-Uhorska), ale. pře
razili aj za hranice vlastnej krajiny, do ostatnej
Europy a do ostatného
světa. Mená Radka, Krejču, Krausa, Hrubína, Topola, Kunderu a Svobodů
prenikali
do západnej
divadelněj
literatury.
Anglický divadelný kritik
Kenneth Tynan navštívil
Československo
v roku
1967 a v liste Theaťre
Abroad (1. 4. 1967) nazval
Prahu divadelným hlavným
mestom
Europy.
Pravdou je, že Českoslo
vensko má 51 profesionálných permanentných divadiel, 10 stálých opier, ■8
baletných súborov,. okolo
25 látkových divadiel v
duchu europskej tradicie
(t. j. ako v ostatnej Europe), vydržiavaných budto
štátom,
městskými
správami, alebo súkromnými spoločnosťami (Či
noherní klub, Na Zábrad
lí, Za Bránou,' atd’.).
Pochybnosti o marx-leninizme sa začali v Čes
koslovensku ozývat’ vážné
a verejne v druhej polo
vici paťdesiatich rokov,,.
t. j. po Chruščovovej kritike Stalinských zverstiev.
Liberalizácía
vrcholila
ovšem na jar roku 1968.
Herci a dramatickí spisovatelia v Československu
predviedli 8 až 10 nových
hier za sezónu povedTa
15 opakovaných hier. Ra
dost’ -z práce bola viditél’ná v každom počine reprezentatov čs. dramatického
umenia. Bohužial’ sovietska okupácia v r. 1968
zastavila pokrok divadla
v techiiike, v scenáriu a
predovšetkým ako pravé
ho výrazu zmýšl’ania l’udu v Československu, ktorý si žiada slobodu tvor
by a ťažko nesie útrapy
tyrantskej cenzury a zotročujúcich metod.

5. 8. 1974
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OPRAVUJEME ODBORNĚ KARAVANY

Kapitalismus a socialismus (VIII)
Ferdinand

ZHOTOVUJEME

VOZÍKY
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— speciálně domácí bary, španělské stoly atd.
— i jiné truhlářské a, tesařské práce
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BOHUMIL & ROMAN HALAMA
85 First Ave., North Dandenong, Víc.

Telefon 795-1411
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The Czechoslovak Poiitical Trials, 1950-1954.
The Suppressed Report of the Dubček Governmenťs Commission of Inquiry, 1968. Edited with a preface and a PostScript by Jiří
Pelikán. Macdonald, London, 1971, str. 360,
cena $ 1.95.

1 když některé fanatické důvody pro to slábnou, sovětský socialismus stále ještě chce porazit a vy
hladit kapitalismus, ne existovat vedle něho. Před nějakým časem maďarský rozhlas záhadně vysílal
úvahu neobvyklou v těchto oblastech. Její autor žádal "otevřenou debatu o kapitalismu", a dosavadní
zákaz takové debaty nazval "zbabělým ústupem". Konstatoval, že kapitalismus se ustavičně mění, co
o něm byla pravda včera a předevčírem, není pravda dnes. Vyvozoval z toho, že by tyto proměny a
úpravy měly být vzaty na vědomí a klasické komunistické radikální stanovisko vůči kapitalismu opuš
těno. Nevíme, jak se taková úvaha dostala do vládního rozhlasu, ani jak si její autor žije. V sovětech
se autoři podobných úvah. dosud potkávali se špatným koncem. Maďarský ekonomista Vargá, který
uprchl do Ruska před fašismem ve své zemi a po nějakou dobu platil za hlavního komunistického ekonomistu, byl nakloněn takovým myšlenkám o kapitalismu už v letech dvacátých a zmizel v Stalinových
čistkách.

jeho mínění - se zavázala
k zásadám, které způsobí
její pád, bude-li na ni
tlačit nepovolující a kaž
dého prostředku užívající
útočník.
Pod vším povrchem je
snad hlavní otázkou této
doby, zda v sovětech le
ninismus usnul,, jak někte
ří doufají, nebo zda na
opak dnešní sovětští vůd
cové, ačkoli mluví mno
hem zdvořileji, ve skuteč
nosti jsou praktikujícími
leninisty, jak ostatně o
sobě nepřestávají prohla
šovat. K této otázce ně
kteří na západě přistupu
jí s tím váháním, s jakým
se přistupuje k nepříjem
ným myšlenkám. Neboť
nepochybně leninismus je
to, co je zachováno v Le
ninových sebraných spi
sech.
Jestliže
sovětští
vůdcové toto pokládají za
předpis pro své jednání,
pak žijící generace, místo

<;

PROVÁDÍME DŘEVĚNÉ OBKLADY DOMŮ

Některé jeho patrony jsou vystříleny. Slíbil zcela novou budoucnost, ale stále ještě v kapitalismu i v
komunismu člověk musí mít peníze a musí si je vydělat. M arx vyložil, jak práce u stroje odcizuje člo
věka. Ale sovětský průmysl rychle roste, a, měl-li Marx pravdu, stejný stroj stejně člověka odcizuje
v Detroitu jako v Rjazani a Krivom Rogu.

cí, už dusící znečišťování
okolí, otázka surovin, vy
tvářejí nové nutnosti, kte
ré jsou nad možnostmi
kapitalismu, ať osobního,
ať národního. Marx a Le
nin jsou oni ‘ ‘klasikové
komunismu” , o nichž se
Nikita Chruščov vyslovil,
že netušili problémy mo
derní doby.
Alé Lenin byl homo politicus a nalézal pro ko
munismus o jednu příle
žitost více než ti, kdo se
omezovali na sociální a
hospodářskou
stránku.
Jak on to viděl, kapita
lismus, svázaný s de
mokracií (nebo demokra
cie
svázaná s kapita
lismem) jsou zranitelný
zejména politicky.
Pro
demokracii měl pohrdání
vášnivého odborníka v po
litickém zápasu. Shledával
' v ní měkkýše bez kruný
ře, který se nemůže brá
nit. Demokracie - podls

PŘÍVĚSNÉ

V Y R Á B ÍM E NÁBYTEK

Peroutka

Pátrejme, co je současná skutečnost. Vyptáváme se, jak jsou v Československu složeny Národní vý
bory. Dostáváme odpověď: hlavně z intelektuálů. Kdo bývá předsedou? Intelektuál, u nás je to učitel.
Podle statistik, jež si pořídila československá komunistická strana, pohybuje se podíl dělníků na jejím
členstvu mezi 13 - 15%. Ovšem, mnozí komunističtí funkcionáři, dnes u psacích stolů, vyšli z dělnické
třídy, ale jsou tak dělníky jako dospělý člověk je dítětem: kdysi byli. Skutečnost je: komunismus mění
svou sociální základnu.

Kapitalismus vznikl zá: roveň s demokracií - ne
bo demokracie vznikla zá
roveň s kapitalismem.
Demokracie dala útuíek
Marxovi, Leninovi, Trockému. Marx sbíral mate
riál pro svou obžalobu
- buržoasie v Britském mu
seu,
jež
vybudovala
anglická buržoasie, aniž
by materiál censurovala.
Dosud má bíiřžoásíe de
mokratický temperament
ve věcech vědeckého há^
dání a spíše hájí svobodu
universit než mladé revo
luční skupiny, které se vy
skytují.
Řekli jsme už, že ně
které moderní skutečnosti
budou podporovat ideu so
cialistickou bez ohledu na
to, jak tato idea dovedla
nebo
nedovedla
řešit
problémy výroby a život
ní úrovně i bez ohledu na
to, jak se chová k svobo
dě. Objev inflace, rostou

|

— včetně elektr., svářeni, vnitřního' zařízeni’,' atd.

Poučeni nejen pro
Čechy a Slováky

Kniha, o které dnes referujeme, je pravděpodobně
mnoha čtenářům známá, byla již vydána česky a
německy. Toto anglické vydání stálo původně £ stg.
6.00, nyní se v Melbourne (Angus and Robertson) a
snad i jinde prodává za velmi přijatelnou, a zlev
něnou cenu. Kniha tak může doplnit naše knihovnič
aby. si pohověla, bude od ky nebo informovat australské přátele, pokud jsou
souzena k neklidu, neji ochotní trochu proniknout do čs. poměrů na za
stotě a ostražitosti, snad čátku let padesátých, kdy osudy tisíců Čechů a Slo
váků byly v nejistotě. Politické procesy se staly fe
i k nebezpečí nového svě noménem té doby. Postihly mnoho čestných lidí a
tového konfbktu. Někteří pak i ty, kteří byli sami strůjci této honby na ča
odvracejí svůj pohled od rodějnice.
Můj australský známý si povšiml u mne této Pe
takové vyhlídky a snaží
se myslet na něco jiné likánovy knihy a když jsem mu ji nabídl k přečtení,
mávl rukou a odmítl. O Československu mu stačí ně
ho.
kolik povrchních informací a snad ještě pár slov
Mezi Leninem a de obdivu k Dubčekovi a více nechce vědět — bohužel.
mokraty
je filosofický Když jsem nedávno četl novinovou zprávu, že vlivná
rozdíl v názoru na lidskou organizace viktoriánských středoškolských učitelů usi
luje kromě zrušení maturit i o likvidaci ředitel
povahu.
O demokracii
ských funkcí a nahradit, je výborem složeným ze zá
existují tři' názory. - Staří stupců' učitelů’ a pomocných sil, vzpomněl jsem, si
demokraté, někteří mezi na léta padesátá, kdy čs. školy ovládali školníci: (s
nimi skoro poeti, viděli v obdobou ostatních úseků veřejného života) a napadlo
demokracii
rozpoutání mne, že i někteří učitelé by měli mít zadanou povin
nou četbu —. např, zrovna tuto Pelikánovu knihu.
nejlepších sil v člověku; Napsal ji notabene socialista, který še ke své filo
podle nich demokracie u- sofii hlásí i v emigraci a uznává, že marxismus se
skuteční tvořivý úkol lid dostal na kolej násilí a teroru.
Páteř knihy tvoří tzv. ‘ ‘Pillerova zpráva” , na je
stva. Nemalá část tohoto
očekávání se splnila. Je jímž podkladě chtěl ÚV KSČ rehabilitovat postižené
a prokázat, že Dubčekova vláda m ěla. humán
druhý názor, jejž sdílel nější snahy než její předchůdkyně. Srpen 1968 pak
na příklad Churchill: de překazil i důkaz, zda Dubček byl v této sféře upřím
mokracie je nejlepší ze ný, ; Knižní vydání Pillerovy zprávy již pak nebylo
všech nedokonalých mož v Československu uskutečněno a na rehabilitace se
zapomělo tak rychle, jak si přálo jeho vysokopreností, její přednosti vyni voschoditelstvo v Moskvě. Čs. exil by zapomínat-ne
kají teprve ve srovnání s měl.
(Pokračování na str. 6)
Pelikánova kniha je v tomto ohledu velmi účinná.
Anglické vydání sice vynechalo některé pasáže z pů
vodního textu (např. referát předsedy vyšetřovací
komise připravený pro plenární zasedání ÚV KSČ),
v podstatě však reprodukuje vše. co se týká proce
sů samotných (mezinárodní ovzduší v letech 1950-1951.
situace doma. vznik procesů, jejich řízení a spole
čenské následky po rozsudcích), cesty vedoucí k re
habilitačním řízením a snahy k postižení strůjců pro
cesů. Na závěr je připojen překlad zprávy vyšetřo
vací komise, doslov Jiřího Pelikána a bibliografické
poznámky, které mohou být pro čtenáře detailně
neznajícího východoevropskou politickou scénu - užii tečné.
IP
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ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd. 1

KEW CONTINENTAL BlITCHEBS Pty. Ltd.
KOPEČEK SMALLGOOÍS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Vic.

Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne

8-10 Helen St., West Heidelberg, Vic. 308Ť
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Telefon: 459-3672
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Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, -na jaký jste byli zvyklí doma.
'
Přesvědčte se !
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Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
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Kapitalismus a socialismus
(Pokračování se str. 5) povolání, jsou jiní, kteří
jinými
systémy.
Také vyjadřují hlavně sebe,
značná část tohoto skep každou svou žádost. Zeittičtějšího názoru se po geist, moderní doba se
tvrzuje. Pak je třetí, Le svou psychologií přestoupí
ninův názor: svobodní li také sovětské' hranice, ale
dé si nedovedou vládnout, později. V mezidobí se bu
demokracie je mnohohla- dou sověti snažit větším
vé ■sobectví, které musí politickým - plánováním,
skončit v bludišti jedno které není rušeno otázka
stranných cílů a žádostí. mi občanů, překonat men
S tímto, očekáváním Le ší plánování demokratic
nir. vyzýval do permanent ké, které: se odpovídá za
ního boje. Kapitalismus a každý krok nesjednocené
Pluralismus,
demokracie padnou spo veřejnosti.
soužití různých svobod
lečně, věřil Lenin.
Masaryk píše ve svých ných směrů, je chloubou
pamětech, že dříve než demokracie. Je však v
odešel do exilů a ještě po Leninově theorii očekává
nějakou dobu, když v něm ní, že pluralismu bude
už byly hojně četl západ příliš mnoho, že také ná
ní demokratickou literatu roky naprosto vzdálené
ru i německou, aby si politické svatosti budou
prosazovány
utvořil úsudek, na které bezohledně
straně je větší mravnost tím, kdo bude mít sílu a
příležitost, a že lidé se
a spořádanější mysl.
Ve své poslední .čtvrtině unaví pod vrcholným plu
je dvacáté století ne zcela ralismem.
výzkum veřejného mí
známá veličina. Vedle sil
blahodárných v něm pů nění ve Francii přinesl
sobí síly rozkladné. Osvo překvapující fakt: Lenin
bozená mysl ne vždy si je nejčtenějším autorem
ukládá meze, ani osvobo ve Francii, jeho spisy
zená biologie. Jsou, kdo jsou více hledány než spi
oddaně vykonávají své sy dosavadních nejslavněj-

ších autorů, více čteny
než bible. Je třeba pře
mýšlet o tomto faktu. Je
to nějaký specielní fran
couzský zmatek, povídá
nám to, že něco nového se
hledá ve zklamané Fran
cií? Nebo co jiného nám.
to povídá?
Výmluvní
socialističtí
spisovatelé navalili na ka
pitalismus tolik absolutní
hany, že utopili historic
kou pravdu. Úplně v je
jich kritice mizí, že kapi
talismus vznikl jako nejracionálnější, nejdiscipli
novanější, nejpilnější a po
těchto stránkách nejmrav
nější složka společnosti
své
doby.
Monarchie,
šlechta, církev žily v roz
mařilosti, avšak první ka
pitalisté osobně se řídili
přísnými předpisy starého
zákona, měli bibli vždy
po ruce. Teprve vytvářeli
kapitál, nebylo to možno
jinak než s pomocí nejdů
slednější šetrnosti. Počíta
li v každém okamžiku a
dovedli být tvrdí ke svým
zaměstnancům, ale počí
tali úzkostlivě také své
osobni výdaje. Byli nej-

Nestojí o nic víc
použit všestrannou
bankovní službu
v National
/
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šekové účty

•fc Vkladní knížky

;

-Ar Osobní zápůjčky

:

★

Bankovní šeky

★

Poukazy- peněz do zámoří

★

Vklady s výpovědní Ihůtc-u na vyšší úrok
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,-

-

,

7 Draper St., Ormond, Vic. 3204

Volejte — možno česky néb slovenský’ — '
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po 7. hod. večer nebo v'neděli po celý den
Telefon (Melbourne). 58-4917

,

;
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DO AUSTRÁLIE
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za $ 769.90
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nebo jen jednu cestu do

- i

V ÍD N Ě , FRANKFURTU
1

Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje .
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

TRAVEL SERVICE
330 Llttle Collins St.

(
,

to útěkem ze země nebo
- nejslavnější z nich v le
tech třicátých - skokem z
letadla. Nebo nestoudno
stí, s níž formality práv
ního řádu někdy nesnad
no zápolí. Před vypuknu
tím druhé světové, války
otevřely ve Francii jejich
skandály nejhlubší politic
kou krisi, a Francie po
prvé povolala sociálního
demokrata, aby byl jejím
ministerským předsedou.
Francie pak šla. do světo
vé války rozvrácena.
Jestliže kde výrobní ka
pitalisté zanedbávali spo
lečensky. i jinak rozlišo

vat mezi sebou a speku
lanty, jestliže se dávali
svádět, jejich příkladem
krátkodobého a . nezaslou
ženého zisku, Leninismus
čeká připraven . se svými
divokými
obžalobami.
“ Kapitalisté budou zápa
sit mezi sebou, kdo nám
prodá oprátku, na. níž jej
pověsíme” , řekl Lenin.
Kde hranice mezi. kapita
lismem a spekulantstvím
byla snad smazána, kapi
talismus, aby přežil, bude
musit jít kus cesty zpět.
ke svým morálnějším za
čátkům. '

: .. (Dokončení příště)

který se koná v sobotu Í0. srpna 1974 v hlavním sále

National Bank
300-P-180

j

Telefon 63-4081 — 63-4002

RECEPTION CENTRE, WINDSOR REGIS, 28 CHAPEL ST., WINDSOR
Začátek v 8 hodin večer, kopec v 1.30 hod.
Kontinentální hudba
Baletní scénu provedou The Alberto Villa Dancerš
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje — hotel je naproti)
Vstupné $ 7.50 včetně výborného teplého a studeného bufetu
r
-, ■
- ... Večerní oblečeni .. - - • : : (

' -Ar Investiční služba

.

(roh Elizabeth St.), Melbourne

REPRESENTAČNÍ PLES

Cestovní šeky

i
1

ALM A

srdečně zve na

Úschova cenin

I

za $ 410.00

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE

-Ar Pravidelné poukazy a inkasa
★

asketictejsi složkou spo
lečnosti, jejíž rozmařilci
se k nim plížili vypůjčo
vat si peníze
Z prvního kapitalismu
vznikla buržoasie, která,
jak víme, brzy našla i
mnohou jinou-četbu než
jen bibli. Ačkoli to bývá
zastřeno různými detai
ly, vé společenském dění
rozhoduje morální autori
ta - v tom prostém smy
slu, že se lidé nedají vést
někým, koho si neváží.
Jestliže ho není, lidé se
nezastaví, nýbrž jdou ku
předu nevedeni.
Skutečných kapitalistů
byl vždy beznadějně ne
patrný počet, politickou
sílu jim dodávalo velké
množství těch, kdo nemě
li žádný kapitál, ale vě
řili v určité ideály, spoje
né se svobodou a s před
stavou činorodého, svéprávného člověka. Ztratit,
nebo neztratit jejich pří
chylnost je - politicky pro kapitalismus otázkou
života a smrti. Kapitalisté
nechť se zamýšlejí, čím
si zasluhují, aby neztratili
tuto příchylnost.
Po první světové válce,
v opojení “ jazzového vě
ku” , vznikal určitý druh
bratrství mezi různými
třídami a typy, a dveře
salonů výrobní buržoasie
se otvíraly snadněji než
dříve úspěšným členům
oné vrstvy, která nic ne
vyrábí. ale přece prodá
vá, spekulantům a profitérům černého a jiného po
dobného trhu. Bylo mož
no říci n nich, že dohro
mady mají deset tisíc do
larů - zbytek jsou směn
ky. Jim se vede nejlépe,
když jsou všichni ostatní
v nesnázích. Panika rych
lé inflace je jim, čím je
voda pro rybu. Jestliže je
jejich aféry dohoní, řeší

Předprodej vstupenek: tel. 96-4155 (pí. Vaňková — po. celý den),
393-1340 (pí. Skružná — pó celý den), 57-7032 (pí. Průšová — po 1. hod. odp.)
842-2230 (pí. Gráfová — po 6. hod. večer)
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HLAS

LOMOVÁ

L. Řezníček — J. Kristofori: Smetana (Biblioscandia, 1974)
Jaroslav Shillíng: jestřáb (Edice poezie AKT. GelterkinHen. 19741

Dve bibliofilie

Vydávat knihy v exilu, k tomu je, říkám vám, zapotřebí notně odvahy. V y
stupujeme sice v exilu jako příslušníci národa, který čte mnohem raději než
domorodci, které mnozí z nás považují za pologramofné; kdežto my, my bychom
"snad ani bez knihy žít nemohli". Tahle naše tvrzená záliba v psaném slově
je prekérně konfrontována se skutečností, a o tom, jak prekérně, by mohla
vyprávět exilová nakladatelství, kolik jich jen vzniklo. Málokdo se po česky
psané literatuře pídí sám. častější jsou však případy, že čtenáři, kteří si knížky
závazně objednali, zapomínají platit. Přesně tak, jako by prokazovali naklada
teli nesmírnou čest, že si knihu, do které on "vsadil" obnos pro čtenáře sotva
představitelný, ponechají. Průzkum ukázal, že je spíše zájem o knihy vázané
než brožované. To může znamenat dvojí: buď že se kniha považuje za reprezen
taci statusu tzv. intelektuála; nebo v lidech neodumřela zcela záliba ve výtvar
né kráse, že mají požitek nejen z obsahu, ale i z ušlechtilého tvaru knížky. Já
sám, pesimista, se přikláním spíše k první možnosti.

A ť je tomu 'jakkoli
kniha o Smetanovi splňu
je
předpoklady
obm
vrstev. Je na ní vidět
že lví podíl na jejím vzni
ku měl výtvarník na slo
vo vzatý, malíř Jan Kri
stofori, umělec známý ne
jen 'mezi exulanty, ale
mezi “ kulturnějšími” ci
zinci. Jeho satirické ai
morbidní cartoony vysta
vovala nedávno Švýcar
ská exilová galerie Krau
se v Pfaffikonu, a neby
la to jeho první výstave
za hranicemi. Jeho roz
vržení dokumentů a čitá
tů ze Smetanových dopi
sů, které vybral L. Řez
nicek, je vzorné a velice
působivé.

ho dopisů, soudobých no
ticek ve švýcarských no
vinách, fotografie osob ;
města Goteborku, kde byl
. od roku 1856 do 1861 diri
gentem orchestru. To vše
- a ještě více - na bílém
i zažloutlém papíře, do
provází trojjazyčný text
(český, švédský a -němec
ký), překlady jeho dopi
sů, kritik jeho koncertů.
Snad by nebylo bývalo na
škodu, kdyby autoři byli
připojili přehled Smetano
vy činnosti ve švédsku,
třebas jen krátký, ale nut
ný k pochopení otištěných
dokumentů a fotografií.
Ale i tak je tato bibliofil
ská smetanovská mono
grafie velmi cenná, pro
exil dvojnásob citací skla
Autoři
mohli
použil
datelova listu N. Procház
zřejmě rozsáhlého mate
kovi;
riálu. Jejich bibliofilie
“ Že ale jsem z tělem i
obsahuje faksimile ruko
pisu symfonické básně dušj Čechem a honosým
Hakon Jarl, několika je se bjtj synem naší sláví,

Koncert
Josef

škvorecký

Večer -zahájili Maskovaní Bandité Rytmu v
sále městského divadla v K. svůj pořad skladbou
“ Skočná úvodem” (Wir fangen an mít dem Hópstanz). Přítomní znalci rozpoznali ve^ skočné bez obtí
ží skladbu Casa -loma Stomp a přijali ji s nervy
drásajícím potleskem. Pan regieruňgskomissar Kuehl.
který se ve své loži bez úspěchu pokoušel spočítat
procento synkop, se zachmuřil. Zmocnila se ho před
tucha, že árijský ráz radostných melodií bude naru
šen. Na balkóně, do posledního místa obsazeném
příslušníky jedné místní jednotky^ wehrmachtu, kteří
si právem vyšší rasy zabrali v předprodeji celý bal
kón pro sebe, zavládlo zato příjemné vzrušeni
A tu, jakoby unášena mazlivým rytmem tečkované
melodie, zvedla se Suzi v černých šatech s^bílým
límcem a s černou krajkovou maskou na očích, a
pohupujíc se v bocích a s pohyby dlaní přesně^ a
přirozeně odkoukanými všem spatřeným i nespatře
ným zpěvačkám blues, spustila lahodným a trochu
dráždivě chraplavým hláskem:
černé stíny halí město
bílých lidí,
oči moje únavou už
sotva vidí.
ó — óó — óóu,
sama sobě pro radost já
zpívám si hot!
Při posledním slově, obsaženém též v reiehsmusíkfuehrerově seznamu závadného hudebního názvoslo
ví, pan regierungskommissár zbledl a rozhodl se
zakročit. Schizofrenický výron Paddyho trubky, kte
rý zapráskal o bubínky nedýchajících znalců v ná
sledujícím okamžiku, přerušil však na okamžik zpě
vačku a v řadách přítomného infanterieregimentu

nemusjm opakovátj. Pro
to taky se nestjdjm Vám
odpovědětj v mateřském
jazikem ačkoliv chybně a
těšjm se, že jest mně to
dopřáno, Vám vyjevyti,
jak vlast’ naše mně nadevšecko jde.”
Tento přepěkný příspě
vek ke 150. výročí Smeta
nova narození stojí 30.-,
číslovaný výtisk 45.- šv.
franků.
Druhá knížka, o které
vám dnes chci vyprávět,
je mnohem méně honosná.
Verše, prvotiny neznámé
ho básníka ve formě no
týsku, offsetový přetisk
strojového písma, které
dodává
tomuto
tisku
zvláštní, docela sympatie
ký půvab. Z Shillingovy
poezie čiší pesimismus;
“ Že byl jsi zrazen, /
žes byl zaprodán, / to
jistě poznal jsi už z téhle
maškarády. / že jako vo

Historický zlom
JANKO SMREK

ják jsi dobrý jen pro pa
rády, / že byl jsi zrazen,
/ žes byl zaprodán . . . /
tak namoč rty / a zpívej
píseň. / Je dávno po po
hřbu a má být veselo. /
I cizí rakev padne na tě
lo. / Tak namoč rty / a
zpívej píseň.”
Básníka nelze
ošálit,
všechno prohlédl, odhalil
za pózou pravdu, trpkou
a neutěšenou. Nepředstí
rá ani, že spatřuje spásu
v poezii; básně jsou mu
“ odpadové
jámy, kam
člověk zahazuje city, na
které srdce nestačí” . Pak
ale přijde jarní voda smrt a na tu .je nutno
myslet, neboť “ ti sedí za
kozlíkem” . V této černé
melodii zazní tu a tam ve
selejší nota, ne bezsta
rostně veselá, ironická,
sardonická:
“ Až duše se ti zaky
mácí / a vtrhnou do ní
trhliny, / vzpomeň si, jak
jdou dějiny. / Nakonec
přijdou Eskymáci.”
Proto se člověk má cho
vat řádně, má pilně pra
covat a nosit ženě květi
ny, ctít národní hrdiny,
nelhat a učit se “ do po
slední vteřiny, jak vítat
Eskymáci” .
Toto poetické a nezakó
dované rozčarování svě
tem, takové bezohledné
vidění skutečnosti, nezastřené a zřetelné, plné

vyvolal nadšený vzdech. Zpěvačka pokračovala me
dovým hlasem:
Na Manhattanu světla září
a já jdu sama tmou,
stín padá zvolna do mých tváří
co je se mnou?
Pan regierungskommissár vstal, ale vzápětí se
lekl a z leknutí se zase posadil. Unisono žesťů zařva
lo fortissimem, jakoby přímo na něho. Před očima
se mu zatmělo a v té tmě se objevilo jiné strašlivě
slovo reichsmusikfuehrerova výnosu: riff.
A Zuzka Braunova, unášena kvílením klarinetu a
povzbuzována řezavým pdštěkáváním Páddyhó trub
ky (tzv. mute), pozdvihla lahodný chraplavý hlásek
k triumfálnímu last chorus.u:
V rytmu swingu radostí
mi srdce bije,
Harlem v dálce synkopuje
melodie,
ó — óóó —. óóu.— sama sobě pro radost já
zpívám si hot!
Zvedla se bouře barbarského nadšení, zejména na
balkóně, kde pohlavně vyhladovělí příslušníci vyšší
rasy, svedeni duchem negroidní hudby a půvabem
rasově nižší zpěvačky, zapomněli na cit pro árijskou uměřenost a dupotem a drsným germánským
voláním si vynutili opakování.
Pan regierungskommissár se rozhodl, že za této
situace raději nezakročí.
Mezitím, rozechvěn slastným očekáváním, seděl
pan ředitel Czermack v poloprázdné Smetanově síni
a pozorně naslouchal projevu o nutnosti a slávě
boje proti asijskému bolševismu a o historickém
určení českého národa v rámci Velkoněmecké říše.
Projev držel pán s hlavou podobající se dobře
ošetřované biliárové kouli.

Nemóžem umrieť, boc je mrtvých deň.
Zlých, tých sa nebojím, no bojím sa sám seba.
Sám kázem si vziať do rúk pochodeň
a zemi přednost' dať před zvaním riebaVoiím si zem, bo na nej je můj brat
a ty si na nej, taká překrásná.
Na nej je šťastie, utrpenie a hlad
a city temné, myšlienka nejasná.
Na zemi dráma je, zložitosť vďkolepá,
divadlo s miliónmi sedadiel.
Slepé nech oči mam, duša mi nie je slepá,
a bolest' je aj rozkoš v lámaní zrkadiel.
Lámu sa zrkadlá, lámu sa l'udské umy,
ale hl'a, kdesi z kúta, počujem dáku hymnu.
To všetky národy spojili svoje dumy
a cítíš, srdcia ich a city spolu splynu.
Rastie už dáky vrch, kforý je z krišfáťu,
pod ním však kvitnú už i bied i slastí hlohy!
Skryte ma za balvan, skryte ma za skálu,
dopředu vysfúpi mój duch a moje nohy.
Dopředu vystúpim, aký som, živý, celý,
ale to nie som ja , tojo je člověčenstvo.
Zas člověk zvíťazí, s ním kvety, vtáky, zvěry
a život opanuje zas něha, láska, žensfvo.

překvapivých obrazů a
ozdob, ilustrovala doved
ně Shillingova žena, ma
lířka Lucie Radová. Známe-li její oleje, překvapí
nás, že ilustrace k Shillingovým básním nejsou ra
něny smutkem. Jsou ne
utrální a čtenář mnohdy
nerozpozná
vztah těch
dvaadvaceti perokreseb k
veršům na protější strán
ce. Celkem to však příliš
nevadí, ilustrace je mož
no považovat za dílo uce
lené v sobě, nezávislé na
řeči vázané, kterou - snad

náhodou - doprovází. Pro
zrazují, naprosto jasně mi
strovství umělkyně,' ne
omezují sě na jediný žánr
a zasahují do aktu, jako
do symbolického záběru,
do “ ptačích portrétů” -., a
jiných témat.
j
Edice AKT hodlá vydá
vat jen poezii, a jako vědlejší produkt pohádky' a
doufejme, že najde odezvu
jako norské nakladatelství
BIBLIOSCANDIÁ,
která
ohlašuje jako příští pub
likaci Setkání s Franzem
Kafkou v Praze.
J. S.

Po projevu se přikročilo k .dekorováni-zasloužilých
árijců.
ř
Mezitím koncert Maskovaných Banditů Rytmu po
kračoval přesně podle ohlášeného programu., že cha
rakteristická skladba “ Na plovárně” oď Josefa Pa
točky je vlastně Ríverside Blúés iiěgra Kiňg Olivera
a kvapík “ Splašil se nám býk” Guenthera Fuernwaida k nerozeznání připomíná židonegroidní Tíger Rág,
věděla jen zasvěcená část ^publika a ta tím pohor
šena nebyla. Pohoršena však nebyla ani naprostá
většina nezasvěcené části publika, zejména na bžtlkóně, s výjimkou pana rady Prudivého, který v b o 
tách jednoho z Banditů Rytmu rozeznal nové boty
svého syna Horymíra, jehož nutil přehrávat na pia
nu směsi ze Smetanových oper a kterého bláhové
posílal na hodiny hry na dudy k místnímu kostelní
kovi.
•
A mý jsme hráli. Bože spravedlivý,“který jsi-stvo
řil jazz a všechny krásy světa, jenom- ty. víš, jak
jsme hráli.
Zdálo se mi, že sál v K.^ zmizel, že zmizel regie
rungskommissár Kuehl á všechno,, a je ťu jen hud
ba. Zdálo se mi, že jsem opustil notovou partituru a
hraju něco, co ještě nikdy nebylo zapsáno do not
a už snad nikdy nebude. Vzlyky saxofonů byly jako
vzlyky andělů nebo velice trpícího člověka. Trubky
chraptěly jako sbory olympské, _zpívající chorál na
počest pronásledovaných. A když vstal Paddy a za
hrál velké improvizované sólo v “ Srdeční záležitosti” ,
což nebylo nic jiného než Dippermouthovo Heartbreak
Blues, připadalo mi najednou, že jsem zaslechl úpěn
livý a smrtelně úzkostný hlas pana učitele Katze,
který volá, křičí a prosí . . .
Z povídkového cyklu S ED M IRA M ENN Ý SVÍCEN.,
který vyšel v curyšském nakladatelství. KONFRON
TACE. (Knihu můžete objednat též v Hlasu domova.
Zásilka dojde koncem tohoto měsíce.)
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HLAS
NAARDENSKÉ SETKÁNÍ

Ve dnech 19.-21. července se konalo IV. Naardenské •setkání v Signaringendorfu . v Německu. Na
padesát zástupců exilových organizací a . hostů vy
slechlo přednášky na témata: Pět let Naardenského
hnutí, práce a budoucnost (P. Dr. J. Lang); Díváme
se na slovenskou věc (Dr. A. Slovák); Proč jsme
v exilu (J. Kusý). O Komenském promluvil univ.
prof. Kraus Schaller a o aplikaci Komenského pe
dagogiky v Čs, dálkové., škole prof. J, Kratochvíl.
Předsedou Výkonné skupiny Naardenského hnutí
byl zvolen Dr. A. Slovák, místopředsedou Dr. Pavel
Krug, tajemníkem opět Ing. B. Kobliha a . prvním
čestným předsedou a členem Výkonné skupiny P.
Dr. J. Lang.
Sjezdu se účastnili mimo jiné také delegáti Svazu
čs. spolků ve Švýcarsku a Čs. poradního evropského
sboru. Potěšující bylo dále, že členy Výkonné sku
piny byli zvoleni také Ing. Juraj Gabaj a Dr. Julius
Májovský. Členem Výkonné skupiny a" koordináto
rem pro Evropu se stal J. Kusý.
Ve slavnostní části Setkání byla zasazena lípa
svobody na význačném místě Sigbaringendorfu a po
zdravné projevy přednesli noví funkcionáři a staro
sta obce Alois Maucher. Během setkání byla uspo
řádána výstava obrazů akademického malíře Karla
Lišky.
■
:
- Společnost pro vědy a umění v Sydney

\

opakuje úspěšný hudební pořad
k 60. výročí českého jazzu

?

"BIRDS OF F IR E " ,

S

5

který v. angličtině připravil J. W. Pear,
?
Program j.e doprovázen četnými ukázkami jaz->
zových nahrávek a koná se v páték drtě 23. srpna5
1974 v 7.30 hod večer na University of New Southi
Wales,' School of Drama, Anzac .Parade, Ken-c
sington (vjezd. z.Barker Street).
S
Vstupné: dospělí $ 1.-, studenti a děti 50 c. <
Těšíme se na Vaši účast.
\

|

LYŽAŘI — TEN ISTI !

E

Všechno prvotřídní vybavení

E

E

pro Váš oblíbený sport

5

*;■

najdete v speciálním obchodě

=

I

HENRrS SPORTS WEAR

|

E

2 Bay Street, Double Bay, NSW. 2028
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Telefon' (Sydney) 328-1119
Krajanům poskytneme
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^cuftors Bay

I

1

Na vaši návštěvu 'se těší ředina Novotných.

,

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V SYDNEY

S Y D N E Y

, U,K L ' Z ! C!CU

HODINÁŘ *
ZLA TNÍK *
STEVEN VARDY

dvakrat týdne pondělí a pátek,
590 George St.,
od 8 do 16 hodin,
Sydney
do. domu v Rose Bay. ...
(proti Irocaderu)
Vysoký plat.
Velký sklad zlatých a j.
V í 3 ^f® rencešperků, hodinek atd.
°
Opravy se zárukou.
337-4089
Mluvíme česky
(od 9 do 11 h. dop.
a slovenský',
nebo od 4 do 7 h. odp.)
Telefon: 61-8579

______
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Přijmeme

5. 8. 1974

Památné dny na začátku července bývaly pro nás
české křesťany dny hádek. Jedni slavili sv. Cyrila
a Metoděje a jiní Mistra Jana Husa. Při té příle
žitosti jsme si navzájem dokazovali ' z dějin věci,
které nebyly na povzbuzení. A-tak obyčejně oba pa
mátné dny minuly a křesťané se nic nenaučili áni
od Cyrila a Metoděje ani od Jana Husa.
Letos jsme to v Sydney zkusili jinak. Celé křesťansvo se hýbe jako spící obr. Křesťané si lépe uvě
domují učení svého jediného Mistra a Pána Ježíše
Krista. On nám dal nové přikázání, ■abychom se navzájjem milovali tak jako On nás miloval. Kam se
to přikázání podělo během století? Teoreticky jsme je
sice uznávali, ale v -praxi je nezachovávali.
7. července 1974 jsme se sešli v Santa Sabina,
Strathfield, nikoliv, abychom svou víru debatovali,
ale abychom se s křesťany „rozličných, vyznání v
českém jazyce společně modlili. Celá bohoslužba byla
vlastně katolická mše svátá, ve které se všechna
vyznání zúčastnila čtením, modlitbou a promluvami.
Za církev československou husitskou mluvil bratr
Rudolf Sajner, který nakonec přečetl nejdojemnější
stati z Husova listu z Kostnice. O vzniku a dějinácn
církve kongregacionální hovořil T. Kostínek. Bořek
Šindler a Rudolf Mestek představovali ty, kteří mají
positivní postoj ke křesťanství a jeho institucím a
dokonce víru, ale nepatří k žádné církvi.
Rev. Tom Piaizier. který slouží sjednoceným círk
vím metodistické a kongregacionální nám řekl ně
kolik vřelých slov na téma Kristovy lásky. Konečně
podal svoje svědectví i Jan Pollard, který vede v
Sydney kroužek horlivých katolických pentekontalistů.
Svaté přijímání jsme si nemohli navzájem podá
vat, protože ještě nemáme společnou víru. To nám
bylo také bolestným připomenutím, že ačkoliv se o
jednotu snažíme, ještě k ní máme daleko. Ale tako
vá společná bohoslužba byla před několika málo
lety nemožná. Čerpejme z toho naději, že za několik
málo let uvidíme ještě podivuhodnější věci a že se
naši potomci mohou dočkat úplné jednoty. Nebude to
dneska ani zítra, ale jednou to musí přijít. Syn Boží
se za to. modlil.
K tomu nám mohou pomoci sv. Cyril a Metoděj i
Mistr Jan Hus. Cyril a Metod přinesli křesťanství
do našich zemí a tím se stali našimi otci v Kristu.
M. Jan Hus chtěl reformovat mravy křesťanů své
doby. Je podivuhodné, jak vzorně zachovával církev
ní zákony, např. zákon celibátu, který byl za jeho
času tak šlapán, jak se modlil ke svátým a jak něž
ně miloval Matku Běží P. Marii. On nechtěl nic bou
rat. Jeho úsilí 0 mravní obnovu ho neslo hodně da
leko, dostal se , do rozporu s církevní i světskou
vrchností. Byl odsouzen koncilem kostnickým a upá
len na hranici podle tehdejších zákonů. Bohužel, už
toho neodčiníme, ale proč bychom to měli stále omlou
vat? Koncil kostnický se dostal sám na scestí a
papež, pod kterým zahynul, vlastně ani papežem nebyl.
Mezi'námi'křesťany už'jednota existuje. Není sice
dekenalá. My všichni věříme v jednoho Boha ve třech
osobách Otce. Syna i Ducha Svatého. Máme jednoho
Spasitele. Ježíše Krista, který za nás zemřel. Věří
me v jeden křest, jehož pravost si navzájem uzná
váme. Máme v rukou totéž Písmo svaté, které je
zdrojem našeho náboženství, pro některé jediným
zdroiem. To co nás rozdělme, už není tak podstatné.
O. Vladimír Ondrášek. S.D.B.. M.A.. B.T..
1-3 Grantham St.. Burwood 2134.
Tel. 747-5611 (Sydney.:

Otevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h. 1
odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po <
oclý dne; v pondělí zavřeno.
1
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

DOMOVA

Známá česká firma

Hrátky na hranici
(Pokračování se str. 3)
bylo společně s pohraničniky zadržet narušitele
hranic.
Děcka
dostala
opravdové pušky - zatím
pouze se slepými náboji
- na uštvaného narušitele
byli posláni
vycvičení
vlčáci a chlapci i holčičky se mohli kochat podívanou, jak si zvíře dokáže
s bezbranným člověkem
rychle poradit.
Dětské
nadšení neznalo mezí.

raticky uvažující člověk
uzná, všechna tato opatření a hraniční hejble
jsou
z
československé
strany myšlena jen a jen
jako snaha o uvolnění mezinárodního napětí a udržení světového míru.
. Tím politováníhodnější
íe skutečnost, že.provokatérské živly na Západě se
snaží rafinovaně a nečestně ovlivňovat oddané
otroky socialismu. Tak
například u rakouské obce
Fratres, která sousedí.,se
siavonicemi (do Slavonic
srrd
č SSR jen na
zvláštní propustku, zatímco z rakouské strany je
do p ra(;res provokativně
vojný přístup pro každéj-jq) uspořádali vystěhovanj Němci slavnost, při níž
hraia krojovhná muzika
a sloužila se polní mše
svatá. A _ jak si trpce
stěžuje Mladá fronta slovenský ústav svátého
Cyrila a Metoda v Římě
vydal v roce i 971. knížku
životný styl, kterou se tu
risté ze Západu snaží provézt do Československa,
Bdělý hraničář ji ovšem
na celním přechodu zabaví a když do ní nahlédne, zjistí, že je v ní ka
pitola nabádající právě
pohraničníky, aby neposlouchali nikoho jiného než
Boha. Takové metody diverse ovšem značně narušují zocelenost pohranični
stráže a každý bdělý soudruh je musí co nejroz
hodněji odsoudit,
A proto volá socialistický tisk: Jen více pušek
a granátů do rukou československých dětí! S jejich
pomocí socialismus ochráníme!
~~
SW|SS TRAINED

V Nýrsku také ^odměnili
ty pionýry, kteří už se
^zasloužili . Tak třeba
čtrnáctiletého Milana Baču a Frantíka Chuděje z
Karlovy Vsi u Bratislavy,
kteří doma potkali na silnici cizího muže. Místo
cesty do Děvína mu ukážali směr k pohraniční
jednotce, pak sedli na ko
la a jeli vyrozumět pohraničníky. Dětská příloha
sobotního Rudého práva
“ Kosmík” dodává, že podobně se zasloužily i děti
ze Znojma a také pionýři
z Domažlic a Železné Rudy stojí na svých místech
takže rozhodnout o nej
lepších bylo velmi těžké
Oslavy Dne Pohraniční
stráže se tedy vydařily,
Úspěšná byla i manifestaCe v Železné Rudě, kam
še dostavil i předseda
Sněmovny lidu FS Václav David a samozřejmě
i zástupci Střední skupiny
sovětských vojsk. Hodně
se řečnilo, provolávala se
sláva Sovětskému svazu,
smrt zrádcům, .záškodníkům a válečným štváčům
a pěla se Internacionála,
Do celkové radostné mirově budovatelské atmesférv zapadlo i odsouzení
rakouského občana, který
byl přistižen, jak se ve
svém kamionu snaží přes
WATCHMAKERS
území Československa pro^ g|jner
vézt na Západ občany
. jg y ork g(NDR. Bídák. Odpyká si
SYDNEY
8 let v československých
vchod do Wynyard Stn.
kriminálech, s
(naproti pohyb, sehoT,
» ,, ,
.
dum). Telefon: 29-7543
Jak jisté kazdy demok- [
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V ANH A ’S PRODUCTS Co. P. L

\

i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, C
1 1 ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCHVÝROBKŮ
f
1|
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
/
1 j Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA I
I
u svých obchodních zástupců
?
.1
nebo přímo u výrobce.
C
Většízakázky k různým příležitostem.
|
1
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny. J
)

<

NOVÁ ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ

JIZBA

S
>

£

“ Moravian Lodge”

c

?

290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

\

?

Telefon 300-9783

f
\

Otevřeno denně od 6 . hod. večerní do půlnoci
(v úterý zavřeno)

>

Srdečně Vás zvou ,
manželé Dagmar a Václav Toldy

5

/

VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

Í

216 Devonshire. St.
Surry Hills, NSW. 2010

C ř
f 5

Tel. (Sydney) 69-6889

I

|
1
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Dopisy redakci:

D O M O V A
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Čs. sdružení ve Viktorii oznamuje, že
PŘÁTELÉ

PRO ZATÍM NÍ ČS. STŘEDISKO

NEU TRA LITA — NEUTRÁL IZÁCI A?

Ideálne noviny, ktoré by vyhovovali všetkým, to
sa nepodaří vytvořit’ nikedy. I keď máme v Europe
niekedy odlišné názory ako u Vás, je to celkom lo
gické a třeba hťádať reality, čo nás spájajú. Jedno
je nám spoločné všetkým — spoločná vlast’ i keď
budeme kdekoťvek na svete lebo “ niet v svete druhej otčiny” , ako to naípísal básník S. H. Vajanský.
— V Europe v súvislosti s terajšou politickou situáciou sa dostává do popredia otázka “ neutrality —
neutralizácie” Československa. Vo šviajcarsku sa
tento demokratický systém osvědčil a doprial by som
každému občanovi túto “ Helvétsku konfederáciu”
přežívat’ . Čo na to hovoria naši krajania v Austrá
lii?
J. Vlček, dipl. ing., Curych
JEDEN Z "PRAŽSKÉHO JARA"

V exilu se diskutuje, proč Pražské jaro selhalo.
Přiblížili bychom se odpovědi, kdybychom kriticky a
bez legend analyzovali, čím byli, co psali a jak jed
nali jeho představitelé a jejich pomocníci po únoru
1948 a v padesátých letech, někteří i později. Jeden
z hráčů druhých houslí byl Jiří Hochman, který se
Souhlasem režimu emigroval v červenci tr. na Zá
pad. Hochman, narozený roku 1926 v dělnické rodině,
se učil truhlářem a v bance a navštěvoval obchod
ní akademii. V roce 1946 vstoupil do KSČ a dp roku
1956 byl jako voják mezinárodním komentátorem
Obrany lidu. Poté psal do Rudého práva: 30. 12. 57
“ Polemika s mrtvolou” (o Ferdinandu Peroutkovi):
“ Jeho žumpa lží (RFE) “ studenou válku” zcela jistě
nepřežije” . — “ A ti by zde chtěli vládnout” , RP 4.
2. 59: “ Rada svobodného Československa jako zme
tek Dullesovy “ studené války” nemůže nic pozitivní
ho a rozumného ve světě potřebovat.” — “ Pámbu v
emigraci” , 8. 10. 59, Dikobraz, 0 Ferdinandu Peroutkovi. — “ Pro mundi vita” , RP, 8. 8. 60, o eucharistickém kongresu v Mnichově: “ Kdyby záleželo na
éucharistickém sjezdu v Mnichově, začal by neprod
leně atomový masakr.” — Neběží o ojedinělé články,
ale o malý výběr z desítek a desítek podobných ti
tulů. Jiří Hochman byl ostatně na propagandu proti
exilu specialistou, jak dokazuje jeho spoluautorství
na knize “ Emigranti proti národu” , str. 222, Mladá
fronta, Praha, 1953. Některé kapitoly této knihy:
Zenklova parta, Tisoví dědici, Za obnovu kapitalismu,
Zrada pokračuje, Ruku v ruce s Prchalou, O Svobod
né Evropě, panu Peroutkovi a vytí s vlky, Pavel
Tigrid — pouťový vyvolavač americké války, Cizi
necká legie, Ve službách CIC. Boxer, který dává rá
ny pod pás, je diskvalifikován. — Hemingway napsal,
že má' raději toreadory něž spisovatele. Toreadora,
když se dopustí chyby, býk rozpáře. Spisovatel, ať
už píše cokoli, je bez takového rizika.
Jaroslav Dresler, Mnichov

632 St. Kilda Road, Melbourne
je otevřeno v této době:
každé úterý večer pro členy a přátele Čs. ochot,
divadla,
každou středu od 7. hodiny večerní, ^
každý čtvrtek pro Čs. ochot, divadlo,
každý pátek od 7. hodiny večerní,
každou sobotu a neděli je otevřeno odpoledne i
večer.
Každou středu večer bude přítomen ve středisku
čs. sociální pracovník australského ministerstva prá
ce a přistěhovalectví p. Frant. Wositzky, na něhož
se můžete obrátit se žádostmi o radu nebo pomoc.
V neděli 11. srpna od 7.30 hoď. večer budou pro
mítnuty ve středisku krátké filmy.
Přijďte se do střediska seznámit s dalšími krajany,
pobavit, potěšit či vyžádat si poradu. Všichni srdeč
ně vítáni.
BESEDA MELBOURNE

v sobotu 24. srpna 1974 v 7.30 hodin večer
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u první pozlacovačské firmy v Austrálii
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J. KOŠŇAR PTY. LTD.
?

112 Maribyrnor.g Rd., Moonee Ponds, Víc.

«;

2

Telefon: 37-3109

j;

5

nebo: 42 Howard St., North Melbourne

J!

I

Telefon 329-8038

Ji

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

|

A N TO IN E G ALLERIES

<;
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514 Riversdale Rd., Camberwell

5

t

(proti tržnici) — Telefon 82-5736

|

|

Krajanům poskytneme 15% slevu

J

SLAVNÍ ČS. HOKEJISTÉ UPRCHLI

V minulém měsíci požádali na Západě o azyl dva
z nejvýznamnějších čs. hokejistů: kapitán národního
mužstva, v poslední sezóně “ král střelců” čs. hoke
jové ligy, Václav Nedomanský, který hrál za Slovan
Bratislava a další přední člen čs. národního týmu
Richard Farda ze ZKL Brno. Oba hráči cestovali
do ciziny často s čs. hokejovým mužstvem, tentokrát
však dostali povolení k odjezdu na : dovolenou se
svými rodinami. Nedomanský s manželkou a synkem
Oznámili ve Švýcarech, že se nevrátí do Českoslo
venska a krátce potom odletěli do Kanady, kam
přiletěl později i Farda z Německa. Nedomanský
už podepsal smlouvu s profesionálním hokejovým
klubem Toros Toronto, v němž bude hrát Farda prav
děpodobně také. Kanadské listy píší v dlouhých refe
rátech, že Nedomanského útěk lze přirovnat jen k
útěku Ference Puskase, kapitána maďarského fot
balového národního týmu, nebo svým významem k
útěku světoznámého sovětského baletního mistra Ru
dolfa Nurejeva.

AUSTRIA — SLAVIA 1 : 1 ( 0 : 0 )

NÁVŠTĚVA Z ŘÍMA

v sále 2, Napier St. (roh Victoria Pde. & Napier St.)
?
Fitzroy.
Vstup volný. Přiveďte své australské přátele a zná . S
mé, ať vidí, jak vypadá komunistická svoboda.
i|

RÁMUJTE

Vaška Pštrosa z Mirotína, Juraja Slivaricha a
Karola Slivaricha, kteří odjeli do Austrálie v r.
1968/69 (snad Murrumbeena, Vic.) — hledá bratra
nec, tč. v Rakousku, Aloise Radkovského, nar. 7. .6.
1915, od Slaného, odešel z Č. v r. 1948, v roce 1953
od něho došel dopis, z Austrálie —- hledá bratr, který
je ve Švýcarech, Václava Šuldera, který odjel v r.
1969 ze Švédská do Austrálie.
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kde
se na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
'
,
HD

zakončila zimní sezónu “ Přástkami” a výstavkou
umění a řemesel zdejších krajanů. Obojí mělo znač
ný úspěch díky porozumění a pomoci naši veřejno
sti a zvláště těch, kteří při uspořádání a programu
spolupracovali a těch, kteří zapůjčili své výrobky
na výstavu, kteří věnovali pěkné věci do tomboly
atd. Zvláště celková úroveň vystavovaných ručních
prací byla tak vysoká, že čestný host a hlavní roz
hodčí při oceňování výšivek a kuchařských výrob
ků, “ Miranda” z Weekly Times, prohlásila, že je ne
snadné rozhodnout se jen pro jeden vystavovaný
předmět (první cenu získal ubrus Lany Procházkové
“ Tří králové” ). — V příštích týdnech bude Beseda
organizovat spolu s ostatními čs. organizacemi spo
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
lečné výlety. V neděli 1. září bude první společný
výlet a to parním vlakem na festival do MaryboSlavia pokračovala v ligových zápasech zhoršený
rough.
J. K. mi výkony a tak se stalo, že s dvěma slabšími kluby
stačila hrát jen nerozhodně.

Zástupce české zahraniční duchovní služby u Va
tikánu a bývalý sekretář zemřelého kardinála Bera
na Mons. Dr. Jaroslav škarvada navštíví Austrálii.
Z Říma přiletí v sobotu 7. září (hodina příletu za
tím neznáma). V neděli 8. září bude koncelebrovaná
mše sv. v kapli Bethlehem Hospital, Kooyong Rd.,
Caulfield v 10.30 a bude obětována za domov. Po
mši sv. bude společný oběd v restauraci Rheinland.
Po obědě Mons. škarvada promítne filmy o římském
středisku Velehrad a o kardinálu Beranovi.
Cena oběda je 4 dol.. děti 2 dol. Prosím všechny
krajany dobré vůle o hojnou účast. Dr. škarvada
zůstane v Melbourne do 13. září. pak pravděpodobně
navštíví krajany v Adelaide. a od 20. září bude v
Sydney. 27. září se vrátí do Melbourne a zúčastní
se naší svatováclavské pouti.
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ,
Reservování míst na oběd: Rheinland tel. 663-1266.
Jednota ve Viktorii
p. J. Jelínek tel. 50-1450 a večer též č. t. 754-5159.
uspořádá k 6. výročí okupace Československa^
Prosím, aby se každý přihlásil včas, aby restaurace
protestní manifestaci, při níž budou po anglickém mohla připravit obědy.
p. J. Peksa
projevu promítnuty filmy (hlavní film: Děti revoluce)
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HLEDAJÍ

ŠVADLENY

Přijmeme ženy jakkoli zapracované
v oděvním oboru k práci
v moderní továrně na košile.

\
>

Platíme výkonnostní přídavky,
nabízíme prvotřídní podmínky.

>
s
$

Plné zaměstnání nebo částečné.

?

Přijmeme též D ÍV K Y DO UČENÍ.

SLAVIA — GEORGE CROSS 1 : 1 (1 : 1)

Tentokrát se postavilo proti Slavii i štěstí. Její hrá
či prvních 20 minut dominovali hřiště, ale nedoká
zali s úspěchem vystřelit. Naopak, byl to George
Cross, který se ujal vedení po nedorozumění v slavi
stické obraně. Hned na to však Humble (v 32. minu
tě) pěknou ranou vyrovnal a za další 4 minuty umí
stil v síti G. C. druhou regulérní branku, kterou však
soudce neuznal pro domnělý, dodatečně odpískaný
faul. Celý druhý poločas měli slávisté převahu, kte
rou však nevyužili.
l
V sobotu 10. srpna se Slavia utká s Polonií na
hřišti v Maribyrnongu a v sobotu 17. srpna s Ale
S
xandrou sa stadiónu v Olympic Parku.
V. F.
s
s

Většina žen vydělává přes $ 100 týdně.

(

Mužstvo Slavie dokázalo svou pomalostí, nezáj
mem a nepozorností věnovat bod klubu, který je
nejvážnějším kandidátem sestupu do divize. Teprve
v druhé půli začali slavističtí hráči trochu kombi
novat a získali jasnou převahu, kterou však vyjádřil
až v 70. minutě Webb' gólem se shluku před Austrijskou brankou. Když už si fandové Slavie říkali “ Zaplaťpánbu za dva body” , minutu před koncem zápa
su, posílal Campbell zbytečně “ malou domů” , avšak
míč zachytil útočník Austrie a poslal ho do nechrá
něné slavistické svatyně. — Druhé mužstvo Slavie
vyhrálo 3 : 2 .

Velký výběr vín, lihovin a piva

ÍÍ

I

dodáme kamkoli v Austrálii

i'

za velkoobchodní ceny

(

Ceník na požádání

I

| J. KÍNDA & CO. PTY. LTD.

\

cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.

Telefon: 42-4782

i

,1

GLO
WEAVE
PTY. LTD.
|
Opravy
nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281) ( '
řadiopřístrojů,
TV,
234 Brunswick
St., Fitzroy,
VeškeráVic.
POJIŠTĚNÍ iodborně provedou

transist. a domácích
elekt. spotřebičůTelefon
pro 419-1600
vádí spolehlivě a levné
E. HALUŠKA

F. 58/125 Napier St.,
Fitzroy, Vic.
Tel. 419-3319

<

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

R. C. Kugler & Associates

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOOP.ABBIN, Vic., 3189
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finále evropské zóny

'Sportovní Mnichov žil ve dnech 19. - 22. července zcela v tenisové horečce. Na kurtech místního klubu
'Iphifos" se hrálo semifinálové utkání " B " skupiny evropského pásma Davisova poháru NSR — Čestoslovensko, kterému prvé dva dny nepřálo počasí (déšť, zima) a tak se zápolení protáhlo na 4 dny.
3yl to zcela zbytečný tenisový "nervák" s dobrým happy enderrt pro Čechoslováky, kteří — už potřetí
:a sebbu — vyhráli nad družstvem NSR 3 : 2 a postoupili znovu do finále, ve kterém se v Doněcku
střetnou s tenisty SSSR.
V závěrečném utkání "A " skupiny evropské zóny Davisova pcháru jsou pak tenisová družstva Itálie
(zvítězilo nečekaně ve švédském Baastatu nad Švédy 3 : 2 ) a Rumunska (vyhrálo v Bukurešti nad
Francií rovněž 3 : 2).
Kodešova tenisová exhibice

První bed semifinálového utkání B skupiny evrop
ského pásma Davisova poháru ČSR — NSR v Mni
chově získal čs. družstvu loňský wimbledonský pře
borník Jan Kodeš. který v tréninkovém tempu, do
plněném v některých chvílích exhibicí, porazil dru
hého hráče německého žebříčku 271etého Hanse Juer
gena Pchmana jasně ve 3 sadách 6 : 4 . 6 : 1 a 6 : 3.
když o jeho vítězství nemohlo být ani na chvilku
pochvb. Kodeš svého soupeře nádherně prohazoval,
skvělý byl jeho backhand, výborná hra na síti. pou
ze se svým prvním servisem byl mnohdy na štíru.
Ov"em vše vynahradil precisní, “ šachovou" hrou.
proti které byl Pohman bezmocný. První dvě sadv
vyhrál za 62 minut, když však začal třetí set, při
hnala se průtrž mračen, a tak musel být zápas té
měř na 2 hodiny přerušen. Teprve krátce po 17. ho
dině mohlo střetnutí pokračovat, a Kodeš pak je v
rychlém tempu zakončil, když vyhrál sadu 6 :1 .
Československo vedlo 1 : 0 a po krátké přestávce
nastoupili na kurt Jiří Hřebec a první hráč NSR
-Karl Meiler z Mnichova. V nástupu byl Hřebcův
soupeř tak suverénní — vyhrál první sadu jasně
6 : 3 — že nebylo v hledišti nikoho, kdo by o. jeho
vítězství pochyboval. Stejný obraz byl i na počátku
druhého setu. Meiler vedl 2 : 0 á měl lehký míček
na síti na 3 : 0. Zkazil ho a v této chvíli nastal zvrat
ve hře. Hřebec se “ chytil” , skvělými smeči a vy
nikajícími returny při výborném servisu soupeře
vyhrával hru za hrou a tak se stalo, že mu patřily
další dva sety, které vyhrál 6 : 3 a 6 : 1 . Na mni
chovských kurtech se už stmívalo, hlavní (dánský)
rozhodčí však nechal pokračovat zápas až téměř do
20 hodin. Byly sehrány ještě 3 gamy čtvrtého setu.
dva z nich vyhrál Meiler, jeden Hřebec.
Hřebec prohrává "vyhraný zápas"

Po pátečním zahajovacím dnu Československo vedlo
1 : 0 a Jiří Hřebec vedl v přerušeném střetnutí nad
Meilerem 2 : 1 na sety. Meiler však dokázal ještě v
sobotní dohrávce strhnout vítězství na svou stranu.
Úvod v dohrávaném singlu však mluvil pro Hřebc-e.
Vedl 3 : 2 a ve 14. hře sahal po vítězství, když za sta
vu 7 : 6 měl dva mečboly. V tu chvíli však jakobv
se výhry zalekl, hrál nepřesně, a tak se stalo, že
souper upravil stav na 7 : 7. Pak každý z hráčů vy
hrával své podání až do 23. gamu. kdy Meiler pro
trhl Hřebcův servis a to byl začátek konce. Meiler
vyhrál čtvrtou sadu 13 : 11. vynutil si pátý set. ve
kterém v pátém gamu protrhl znovu Hřebcovo podá
ní. aby nakonec set vyhrál 6 : 4 . a tím celé střetnuti
6 : 3, 3 : 6, 1 : 6, 13 : 11 a 6 : 4. Stav utkání NSR —
ČSR byl tedy 1 : 1 . Diváci viděli nejlepší tenis ve
čtvrtém setu, který trval 100 minut a ve kterém
MCKENNEY

NEJRYCHLEJŠÍM

V polovině července se
v italském středisku zim
ních sportů - v Cervinii už tradičně sešla celá řa
da lyžařů alpských discip
lin, aby se na “ Maňte ro
sa plateau” znovu pokusi
la zlepšit světový rych
lostní rekord v jízdě na
Ivžích/ . jenž průměrnou
hodinovou rychlostí 184
kilometrv 237 metrů držel
Ital Alessandro Casse. Po

LYŽAŘEM

kus o “ světák" se zdařil
a dokonce tři borci byli
rychlejší. Nejprve
Ital
Francesco Kaiser dosáhl
185 km/hod.. pak jeho
krajan Pino Meynet jel
mchlostí 187 a půl kilo
metru, a konečně 201etý
Američan Steve McKenney dosáhl průměrné ho
dinové rvchlosti 189 kilo
metrů 473 metrů.
_

A

_

PĚTI

LETECH

VYHRÁL

ČECHOSLOVÁK

opět chodecký závod Praha — Poděbrady. Stalo se
tak ve 42. ročníku soutěže, když cílem ' v Poděbra
dech p, šel jako první Milan Bartoš ze “Strojáren
Martin” v druhém nejlepším čase historie čs. lehké
.uietií-y za 4:14:1)2,2 hod. V dusném a deštivém po
časí pc razil tento nastrojař z Vrútek suverénně, té
měř o minutu, druhého nejlepšího účastníka- závo
du Itala Carpentieho, a o více, než dvě minuty jed
noho z favoritů Rusa Andrjušenka. Po Bílkoví v r.
1968 přerušil tedy Bartoš znovu doménu zahranič
ních chodců v této “ chodecké padesátce” .

Po mnichovském vítězství nad NSR v Davisově poháru

Československo

5. 8. 1974

pote. kdy nedokázal proměnit dva meeboly. ubývalo
Hřebcovi sil. nepomohl mu ani kyslik. který dostá
val. ztrácel pomalu a jistě půdu pod nohama. Toho
pochopitelně Meiler využil a zvítězil. Hřebec se zby
tečně na kurtu stále rozčiloval, nebyl spokojen s
verdikty rozhodčích — někdy i oprávněně —. ale
zbytečné mluvení, nesoustředěnost, ho bezpochyby
připravily o vítězství. Když po krátké přestávce
měla začít čtyřhra, spustil se znovu hustý déšť. a
tak už v 18 hodin rozhodl hlavní sudí. že “ double”
se bude hrát až v neděli odpoledně.
Trapná hra čs. deblu

V neděli 21. července nastoupili na tenisové dvorce
Jan Kodeš s Vladimírem Zedníkem, barvy NSR há
jili Fassbender s Pohmanem. Němci byli v “ doublu”
velkými favority. Ještě v první sadě, kterou čs. dvo
jice prohrála 4 : 6, byla hra víceméně vyrovnaná,
fen servis, kterým čs. tandem prohrál, ztratil Jan
Kodeš. Od druhého setu však už se nedá hovořit o
tem, že Kodeš se Zedníkem hráli tenis, spíše teniso
vou grotesku. Zatímco na hře Vladimíra Zedníka by
lo jasně znát, že se dostal v nepravý čas z formy.
Kodeš si zřejmě uvědomil, že ve -čtyřhře nemáme
šo’"-ci na úspěch a pamatoval na to, že bude muset
asi ještě nastoupit týž den k dvouhře proti. Němci
Meiíerovi. a podle toho také hrál. Jeho pohyby na
kurtu byly jak ze zpomaleného filmu. Zedník pak
na síti i v poli zkazil, co se vůbec zkazit dalo. V hle
dišti vládlo nadšení, ale často se ozýval i smích
nad trapnou hrou Čechoslováků. Nebylo tedy ani divu. že Němci čtyřhru vyhráli až neuvěřitelně hlad
ce 6 : 4, 6 : 0 a 6 : 2. NSR se tak ujala v Davis Cupu
vedení 2 : 1 . Ihned po skončení utkání, které trvalo
62 minut, hlasatel oznámil, že za necelé 2 hodiny
k-ude simifinále pokračovat dvouhrou mezi Janem
Kodešem a prvním hráčem německého žebříčku Kar
ům Meilerem. Pořadatelé zřejmě koketovali s mys
le-kou. že by Meiler mohl Jana Kodeše porazit a
-‘ řinutí by se už v pondělí nemuselo dohrávat, bylo
i... :--7h~árruto. Už však nástup k utkání jim dal pád
nou odpověď: ve druhé hře první sady protrhl Kodeš
Mpůs-txvq podáni, byl suverér.em na kurtě a vyhrál
první sadu jasr-ě 6 : 1. V druhém setu. kdy už vedl
3 : 0. byl si Kodeš až příliš jistý svou převahou, tro
chu polevil, čehož soupeř využil a vyrovnal na 4 : 4.
ne a’ : 5. Pak však Kodeš vyhrál nejen svůj. ale i
Mriierúv servis a tím celou sadu 7 : 5. To, co pak
rá=’<edcvaV. ve třetím sadu. se dá nazvat Kodešovou
exhibici. Předvedl divákům skvělý repertoir úderů a
whrá! třetí sadu 6 : 0. Československo vyrovnalo na
2 : 2. rozhodnutí padne v pondělí, čtvrtý den.
Drama na infarkt

Viděl jsem desítky napínavých tenisových zápa
dů. to v íak. čeho jsme byli svědky 22. července v
Mnichově v rozhodujícím utkání Davis Cupu, to ne
má v mvch pamětech obdoby. Střetnutí Němce Hanse
Jnersena Pchmana s Jiřím Hřebcem bylo dramatem
na infarkt. Nakonec toto drama mělo šťastný ko
rec. neboť Hřebec Pohmana porazil 6 : 4 , 6 : 1 ,
6 : 8 a 12 : 10 a Československo tak zvítězilo nad NSR
3 - 2 a postoupilo do finále evropské zóny Davisova
poháru. — Hráčsky byl Hřebec skutečně o třídu lep
ší řež soupeř, ale sám si z celkem lehkého utkání
udělal “ nervák” . Při větší soustředěnosti mohl vy
hrát zápas ve třech setech. Po naprosto suverénně
vyhraních prvních dvou sadách 6 : 4 a 6 : 1 protrhl
v v hře třetího setu Pohman už podruhé Hřebcovo
podání, vedl 4 : 3, pak 5.: 3, a zdálo se, že v devá-

SSSR MISTREM SVĚTA V KOŠÍKOVÉ

V San Juanu v Portoriku probíhalo VII. mistrovství
světa v košíkové mužů, které bylo nejdramatičtější
v historii těchto šampionátů vůbec. Vždyť všechna
tři prvá mužstva měla po skončení soutěže stejný
počet 13 bodů a tak podle “ regulí” basketbalové fe
derace rozhodly o pořadí k oše. ze vzájemných zá
pasů těchto velikánů světového basketbalu. A ty
mluvily pro družstvo SSSR, které v závěrečném utká
ní porazilo tým USA 105 : 94. Zápas USA — SSSR
byl vynikající úrovně a “ otevřený” až do stavu
5-5 : 55 krátce po přestávce. Pak však tým SSSR —
především zásluhou Alexandra Salnikova, který sám
zaznamenal 38 bodů — měl skvělých 10 minut, ve
kterých rozhodl střetnutí. Konečné pořadí: 1. SSSRf
2. Jugoslávie (obhájce titulu), 3. USA, 4. Kuba, 5.
Španělsko. 6. Brazílie, 7. Portoriko, 8. Kanada. —
Soutěž útěchy, tedy soutěž týmů, které se nedostaly
do finálové skupiny, vyhráli košíkáři Mexika před
Československem. Čs. košíkáři v zahajovacích bojích
ve kupině prohráli jak s Kubou tak i s Kanadou (po
razili jen basketbalisty Austrálie) a nekvalifikovali
se tak do závěrečných bojů nejlepších osmi týmů
světa.
SCHECKTER V ÍTĚZEM V BRANDS HATCH

Závěr letošního ročníku, automobilového mistrovství
světa formule I bude zřejmě ještě hodně dramatic
ký. “ Zkomplikovala” vše Velká cena Anglie v Brands
Hatch. kterou vyhrál naprosto nečekaně Jihoafričan
Jody Scheckter na voze Tyrrell před exmistrem svě
ta Brazilcem Emersonem Pittipaldim na McLaren a
Belgičanem Jacky Ickxem, zatímco dosavadní ve
doucí celkové klasifikace Rakušan Niki Lauda na
Ferrari obsadil po potížích s pneumatikou až deváté
místo.
těm gamu bude v tomto setu všemu konec. Hřebec
však precizní hrou snížil na 4 : 5, vyrovnal na 5 : 5,
vedl 6 : 5 a při soupeřově servisu měl 2 mečboly.
Nevyužil jich a prohrál sadu naprosto nečekané
6 : 8. Byla krátká přestávka, ve které oba hráči sbí
rali síly pro další zápolení. Ihned po přestávce se
dostal Hřebec do velké ofenzivy, vedl už nad Poh
manem 5 : 2, pak 5 : 3 , a za tohoto stavu měl třetí
mečbol, při kterém jeho dobrý míček označili roz
hodčí jako “ out” , čímž ho velmi poškodili. Od této
chvíle oba hráči prohrávali — až na malé výjimky —
všechna svá podání, v hledišti padla poznámka:
“ Pro oba pány je zřejmě servis nevýhodou!” Za
stavu 7 : 6 měl Hřebec čtvrtý meč bol, ale byl tak
nervózní, že míček na síti stylem ukvapeného teni
sového začátečníka zkazil. Drásalo nám to už ner
vy. tak nervózní hru asi většina z přítomných dlouho
neviděla. Nastaly dokonce kritické chvíle, ve kterých
isme už byli přesvědčeni o tom. že se utkání bude
hrát na 5 setů. Hřebec totiž prohrával s Pohmanem
7 : 8 . 8 : 9 a 9 : 10. Teprve nyní se znovu — ač vy
sílen čtyřhodinovým bojem, probíhajícím tentokrát
za úmorného vedra — Hřebec vzpamatoval. Vyhrál
dvacátou hru 4. setu při podání Pohmana a vyrov
nal na 10 : 10. Pak se mu po dlouhé době podařilo
vyhrát vlastní podání — to vedl 11 : 10 —, nepromě
nil však na to pátý mečbol; v zápětí na to ukvapený
ieho soupeř poslal míček přes celou hrací plochu za
lajnu, a to znamenalo nejen vítězství Hřebce ve
čtvrté sadě 12 : 10, ale i jeho celkové vítězství a po
stup ČSR do finále evropského pásma.
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