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Ruka v ruce

STRUČ NÁ ÚVA HA
Čtu a slyším, že tak zvaná studená válka je
m r í v a , že neexistuje, že je po ní, že zašla na
úbytě, že studená válka j ž dávno není, že i?
mrtva s konečnou platností.
Bohužel, nejsem si tím jist.
A ť to beru z kteréhokoli konce, a ť zaujmu j a 
kýkoli postoj, a ť to přebírám jak chci — holou,
zdrcující, výhrůžnou a nemilosrdnou skutečností
zůstalo, zůstává a zůstane, že spolu s onou údaj
ně mrtvou tak zvanou studenou válkou jsou m rtvy
i milióny lidí.
Bohužel, tím jsem si jist.

J iří Sýkora

"N ejlepším dokladem politické aktivity našich pracujících je růst počtu uza měř všechna půda obho
víraných závazků", konstatovalo nedávno (20. 8.) pražské Svobodné slovo a na spodařovaná
státními
jého zjištění je něco pravdy: pracovat k splnění závazků vyšších výkorů, na statky a družstvy, v Pol
S. Hofírek
brigádách, dobrovolných směnách, k poctě kdejakého výročí, sjezdu či usnese sku je většina půdy dosud
Politika není pouhou spekulaci, ale je to praktic
ní, v rámci různých hnutí atd., to je v komunistickém státě jediná politická v soukromých rukách a
ká věda a praktické umění, a proto vzpomínky na
činnost, kterou Strana nestraníkům nejen povoluje, ale přikazuje. .
i v Maďarsku mají samo

CESTA Z KRIZE

V minulém měsíci bylo
nejvíce lidí politicky čin
ných na polích při sklizni
obilí a koncem srpna až
i při sběru chmelu. Politizovaií pionýři, mládežní
ci, přeď koncem školního
roku
převzaté závazky
plnili studenti (potvrzení
se předkládá po nástupu
do dalšího ročníku školy),
brigády si odpracovávali
pracovníci továren, ústa
vů a úřadů a někde pomá
hali i příslušníci armády,
dokonce i Rudé armády
(ti zpravidla v neděli
když ostatní pracovníci
odpočívali, protože sovět
skou okupační politikou je
zabránit zbytečným sty
kům rudoarmějců s civili

sty okupované země).
Pracovali také zeměděl
ci. kteří mohli konstato
vat. že je letošní úroda
celkově velmi dobrá a to
i přesto, že v některých
částech
českých
zemí
zdrželo žně špatné počasí
a že došlo k několika pří
rodním pohromám. Už
úřední hlášení z 22. srpna
uvádí, že Slovensko pře
kročilo plán výkupu obi-

lí o 12% a české země oče
kávají po dokončení žni
podobný výsledek.
Mimořádně dobrou úro
du mají letos i sousední
socialistické země Polsko
a Maďarsko. Rozdíl pro
ti Československu je v
tom. že venkované v tam
ních zemích nespoléhají
tolik na velkou pomoc
brigádníků. Zatím totiž co
v Československu je té

Mobilizácia prostriedkov pre zvýšenie

statně hospodařící země
dělci dosud významné mí
sto v národním hospodář
ství. Je jistě pozoruhod
né. že právě koncem srp
na tr. rozhodla maďarská
vláda pomoci těmto sa
mostatným
zemědělcům
dodávkou moderního zaří
zení a materiálu, zmírně
ním daní a zárukou výše
prodejních cen. Za tato
(Pokračování na str. 2)

poťnohospodárskej

produkcie

Světové vyživovacie problémy
Diskusia o svetovom vyživovacom probléme pokračuje v globálncm meradle.
Je to časť priprav na konferenciu o světověj pol'nohospodárskej výrobě a
prdblem atike, ktorá sa bude konat' v novembri v Říme v rámci známej organizácie pre výživu a pďnohospodárstvo.

Ale v Spojených statoch
má táto diskusia zvláštny
priebeh. Sústreďuje sa
jednak
na farmársku v ý 
Čs. poradní sbor v západní Evropě zaslal dvě za jí
mavé informace. Především upozornil na zprávu robu, na to, ako by Spo
předního vídeňského deníku K U R IE R ze 4. 8. o ujed jené
státy,
Kanada,
náních šéfů tajné bezpečnostní služby států východ
Austrália a niektoré i né
ního bloku, k nimž došlo na nedávném setkání ve
mohli prispieť
Varšavě. K jednání do Varšavy vyslala svého pozo krajiny,
rovatele také Jugoslávie. Ten — podle K U R IE R u — úpravou svojej vyživovapřislíbil spolupráci a sice 1.) že nebude poskytnut cej diéty k zlepšeniu záv Jugoslávii žádnému uprchlíkovi z Východního Ně
sobovania v svete, a. jed
mecka, Československa, Polska" a M aď arska poli
tický asyl, 2.) že uprchlíci budou témto státům vy nak na to, ako mobilizo
dáni zpět. Po tomto příslibu obdržela Jugoslávie vat’ pomoc na rozvoj pro
"P á tra c í seznamy" východoevropských bezpečnost dukcie
v . rozvojových
ních služeb.
krajinách v medzinárodSpolečná centrála východního bloku, která mimo j i 
né zjišťuje únikové cesty a jejich organizaci, je v nom meradle. Rozvojová
městě Schweidnitz (Svídnice). Vedení je v rukou so krajiny, kde zásobovacia
větské KGB.
kríza
spósobuje značné
Zpráva vídeňského časopisu by měla varovat před škody a utrpenie,
máju
cestami do Jugoslávie zvláště ty čs. uprchlíky, na j
totiž
určité
rezervy
pre
jejichž dopadení by mohl m ít čs. režim zvláštní zá-l
jem .
í rozvoj produkcie. ale ne
Druhá zpráva podává informace o nové protiexi- majú investičný kapitál,
lové publikaci, která vyšla v Praze pod názvem aby tieto rezervy mohli
"Spolek
m rtvých
stínů" v edici
Magnet.
Čs.
poradní sbor pše: "Jde o pam flet, snůšku nesoustav zmobilizovat' a zapojit' do
ných inform ací a především klepů z prostředí čs. produkcie.
em igrace, zejména z Německé spolkové republiky."
Všimnime si napřed to
Jako autor je uveden Petr Bednář, ve skutečnosti ho. ako v tejto diskusíi
jde zřejm ě o práci pražského ministerstva vn itra,
vyzerá americké poťnooddělení pro sledování exilu. Jsou použity údaje po
hospodárstvo.
do
akej
cházející z vynucených výpovědí několika známých
navrátilců. Hlavní postava "d e te k tiv k y " Karel M a miery- by úpravou svojej
rek se ve skutečnosti jm enuje Ervín M a rá k , pochá vyživovacej diéty mohla
zející ze šlapanic u Brna, který se vrátil na amne
Amerika prispieť k ziepstii před koncem loňského roku. V publikaci je uve

Zájem o exil

deno 65 jmen exulantů, kteří m ají být zdiskreditová
ni. Velká pozornost je věnována Svobodné Evropě,
mnichovskému exilovému časopisu České slovo, Čs.
poradními; : ’jo-’u atd.
"Spolek mrtvých stínů" je dalším dokladem o ži
vém a zvyšujícím se zájmu pražského režimu o čes
koslovenský exil.
I

šeniu světového zásobovania?
Táto otázka je vel’mi
aktuálna najma v súvislosti s tohoročnou žatvou.
Povodně,
po
poměrně
priaznivom priebehu pol'ných práč na jeseň i na
jar, kedy sa americkí fa r
máři
rozhodli
obrobit'
všetko, čo sa len dalo,
odhadovalo
ministerstvo
pol’nohospodárstva
vo
Washingtone, že
tohoto
roku bude tak dobrá úro
da, že překoná starý re
kord a že do obilných sil
a skiadov príde po žatve
ckolo 60 miliónov ton novej pšenice. To vzbudilo
nádej. pretože z obrovskej
úrody by sa mohlo vaře
vyviesť. viac dať k dispo
zici! pre katastrofou po
stihnuté krajiny. Ale ako
sa žatva blíži ku konců,
tak sa zmenšuje nádej na
dosíahnutie tejto rekordnej úrody. PodTa poslednej správy ministerstva
bude sice úroda dobrá,
(Pokračovanie na str. 2)
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národní tragedie, jako 21. srpen 1968, by měly do
dávat zdravý citový podnět k rozumovému zkoumá
ní skutečnosti a k hledání reálného řešení. MěJi
bychom si zvláště při takové příležitosti uvědomit,
že lidská mysl je často tak zatížena neplodnou setr
vačností, že ztrácí kontakt se skutečným životem,
a pak krize má tu funkci, že nutí šokovou léčbou k
radikální revizi politických programů- a může se
tak stát začátkem cesty k úspěšnému řešení..
žijeme v době všeobecné krize. Komunismus je v
beznadějné ideové krizi,
sovětská vojenská moc
ovšem stále , sílí a teror v naší vlasti se' stupňuje.
Měli bychom se však zbavit všech iluzí a uvědomit
si, že antikomunismus a dokonce i demokracie jsou
také v krizi. Demokracie je ohrožena nejen komu
nistickou agresí, ale také morálním úpadkem mno
hých demokratů a klamnými představami těch, kte
ří hledají řešení v nějakém systému pravicové dik
tatury.
V této zmatené době mnozí věří — a bývalý pre
sident Nixon to jasně hlásal — že jsou pouze dvě
možnosti: světová atomická válka a koexistence. A
president Ford hodlá zřejmě v této politice pokračo
vat.
Dovoluji si tvrdit, že nejsou pouze ty dvě možno
sti. Vzpomínky na 21. srpen by nám měly ujasnit
politický fakt, že koexistence je pouhým komuni
stickým propagačním trikem. Lenin a jiní-komunistič
tí teoretikové napsali jasně, že-koexistence má uspá
vat bdělost antikomunistů před rozhodujícím komu
nistickým úderem, a bohužel tato úskočná komuni
stická taktika zmátla mnoho nekomunistů, kteří
si myslí, že problém komunismu není aktuální a že
tedy antikomunismus je něco zastaralého. Je ovšem
jisté, že existují zastaralé formy antikomunismu, ale
tato krize antikomunismu by měla být výzvou k pře
mýšlení, ke zlepšení metod a k praktické politické
akci.
V době okupace Československa se projevilo úžasné
úsilí našeho lidu o svobodu a o lepší sociální řád a
toto úsilí nám ukázalo neobyčejnou ochotu lidu při
nášet oběti. Svými vlastními těly zastavovali lidé
tanky okupantů a Palach se upálil, aby vyburcoval
svědomí světa. Nám nikdo nebrání ani tanky ani
kulomety v úsilí pomoci zotročené vlasti. A my v í
me dobře, že je zotročena a že lid si zatím pomoci
nemůže.
Mnozí exulanti si pohodlně namlouvají, . že ani v
exilu se nedá pro vlast nic užitečného dělat. Židé
si nic podobného nenamlouvají a vynutili si již emig
raci celé řady svých lidí ze Sovětského svazu. ;Je
pravda, že je nás málo. ovšem australských komuni
stů je také málo a dosáhli již takového vlivu, že
ovládají důležité odborové organizace a . skrze né
ovlivňují politiku vládnoucí strany. Tyto dva příkla
dy — každý z jiné strany barikády — dokazují, že
se něco dělat dá.
Politika koexistence na diplomatické úrovni by nás
neměla mást, neboť iluze mocenské rovnováhy sil
převládaly v evropské diplomacii více než tři sta
let. ale nereálné úsilí dvorních . politiků bylo sou
stavně narušováno lidovými ideovými proudy a tak
lid často určoval běh dějin a zkostnatělí panovníci
a jejich diplomaté se nezmohli na nic méně primi
tivního, než je pouhá mocenská spekulace a pokus v
o mocenskou, praksi. Ideje svobody, demonracie a
spravedlnosti však vítězily.
Mocenská politika je obyčejně doprovázena soustav
ným lhaním, což dokumentuje Sovětský svaz, kterv
přes veškeré případy agrese a přes všechny zločiny
proti lidskosti docela nestoudně hlásá dále tak zva
nou mírovou koexistenci. Historie této podvodné po
litiky je ovšem jasná. Sovětský svaz spolupracoval
(Pokračování na straně 2)
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H L A S

D O M O V A

Ruka v ruce
[Pokračování se str. '
opatření, která mají od
stranit dosavadní diskri
minační praxi, očekává
tamní vláda zvýšení zájmu
samostatných rolníků o
výsledky hospodaření a
tím i rozšíření celkové
maďarské
zemědělské
produkce, která v posled
ních letech povážlivě po
klesla. K tomuto rozhod
nutí došlo po delších i v e 
řejných debatách o správ
nosti a nutnosti takového
opatření a po překonání
námitek, které proti tomu
měla Moskva.
Československo dodržu
je ovšem nadále v země
dělské politice přísně so
větskou linii a snaží se
zasahovat stále více i do
řízení Jednotných země
dělských družstev, zbavo
vat je “ úzkých hledisek”
a “ zbytků nesprávného
myšlení, které se u někte
rých členů JZD udrželo z
dob soukromokapitalistického hospodaření” . V řa
dách KSČ se už vyskytly
také hlasy, že příjmy čle
M alý oznamovatel

ZNÁM O ST
S KR AJA NKO U

do 40 let by rád navá
zal Čech středních let
s dobrým zaměstnáním
a dobrou náladou. Nab.
na zn. “ Lépe ve dvou”
do HD.
U Č IT E L K U

Č E Š T IN Y

pro své děti na jeden
večer týdně hledám.
Melbourne - Kew. Dob
rý honorář. Nab. do
HD.
Bezdětní zaměstnaní
manželé přijmou

nů některých JZD budou
letos vzhledem k velké
úrodě příliš velké a že by
měly být vládou odčerpá
ny. Nakonec - jak napsal
ústřední list strany - vel
kou pobídkou zemědělcům
má zůstat vědomí, že svou
prací prokazují “ lásku k
socialistické
vlasti”
a
tím “ nepřímo přispívají k
upevnění světového mí ru” .
Nejen v zemědělské po
litice prokazuje Husákovo
Československo svou věr
nost sovětským ideám a
“ sounáležitost” k sociali
stickému táboru. Proka
zuje to v mnoha směrech
a stále,' ale ve dnech vý
ročí sovětské okupace si
dalo zvlášť záležet, aby
se ideově nijak neuchýli
lo od svého velkého vzo
ru. Totiž šesté výročí so
větské bratrské pomoci se

Opravy

radiopřístrojů, TV,
vádí spolehlivě a levně
transist. a domácích
elektr. spotřebičů pro:
E. HA LUŠKA

F.

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

Cesta z krize
a o tom, že “ socialismus
je života nejschopnější si
lou” ), “ Integrace sociali
stické vědy” (o koordinaci
plánů akademií věd), “ Vý
znamné poslání” (Klubů
přátel sovětského filmu v
ČSSR), “ Spjatost osudů” ,
“ Síla jednoty” a nejtypič
tější nadpis dlouhého po
jednání “ Ruku v ruce”
(o výhodách čs.-sovětské
hospodářské spolupráce).
Všechny plány nynější
ho režimu v Českosloven
sku směřují k tomu, aby
i další vývoj šel plně ru
ku v ruce se sovětským
Předpovídat jej ale nelze
Však došla v těchto dnech
zpráva, že jakýsi čs. po
krývač byl odsouzen k ně
kolikaletému žaláři za to,
že předpovídal socialistic
kým
lidem budoucnost
(kterou asi nekreslil příliš
růžově)'.

Svetové vyživovacie problémy
(Pokračovanie zo str. 1)
ale nie rekordná, bude asi
o 6 až 7 miliónov ton menšia ako sa očakávalo před
začiatkom žat vy. A týčil
6 či 7 miliónov ton sa po
cítí
na poFnohospodárskom trhu. A tak sa teraz pozornost’ americkej
odbornéj veřejnosti obracia na iné možnosti, na
otázku šetrenia chlebové
ho obilia pri živočíšnej
produkcii.
Niektorí odborníci při
šli s návrhom, aby Američania skonzumovali menej masa, najma h~vádzieho. Je totiž známe, že
na vyprodukovanie jedno
ho kilogramu kvalitného
stejkového masa je třeba

HO SPO DYNI

Nabízejí byt a $ 60
týdně. Volejte: Telefon
(Melbourne) 68-3635
nebo po obch. době
53-2917

lidu ovšem vůbec nepřipo
mínalo.
K ukázce toho, jak se
strana vypořádala s vý
ročím památného dne ro
ku 1968 stačí citovat něko
lik nadpisů článků Rudé
ho práva z 21. srpna tr.:
“ Lidé - největší poklad
republiky” (s podtitulky:
“ Bez sebeuspokojení, ale
s oprávněným sebevědo
mím - Vytvořili jsme díla,
na která sé můžeme hrdě
dívat - Pracující obětavě
přeměňují úkoly pětiletky
v konkrétní hodnoty” ),
“ Slavnostní shromáždění”
(o sejiti pražské mládeže
a sovětských komsomol
ců), “ Zdroje dobrých či
nů” (o brigádě a úspěších
obnovené soutěže v rámci
celého střediska), “ Věc
nás všech”
(o důsledné
marxisticko-leninské
in
ternacionální politice KSČ

MELBOURNE
i SYDNEY
PRO ŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
P O V LA K Y

ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U I L T I N G

Anna Mendanová
Melbourne:

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

i

Telefon: 622-2453

i

ČEŠI A SLOVÁCI V C A N B EŘ E

demonstrovali letos opět 21. srpna před budovou
sovětského vyslanectví proti okupaci Československa.
Také krajané v GEELONGU, Vic. připcmněli neblahé
výročí plakáty na autech, kterými projížděli nejživěj
šími ulicemi města, a letáky, které rozdávali.
HAKOAH — SLAVIA Melbourne 1: 1, SLAVIA —
ALEXANDER 2 :2. — Odložený zápas s JUST se
hraje ve středu 11. září.

až 15 kg jadrného krmi odborných kruhov na otáz
vá. A pšenica sa skrmu- ku mobili zácie medzináje tiež.
rodnej pomoci pre - rozvoj
proAmerická
technológia poťnohospodárskej
dukcie
v
zaostalých
oblavýkrmu, ktorá sa stará o
najkvalitnejší masný pro stiach světa.
dukt (dobré tukom prerastlé maso, ktoré je zá
roveň mákke), vyžaduje v
posledných mesiacoch vý
krmu velké dávky jadr
ného krmivá. Tu by sa
teda dalo šetřit’ . Odborní
ci poukazujú aj na to, že
aj keby sa americký kon
zument nevzdal masa, ne
zničil by jeho konzum, ale
už keby sa uspokojil s
másom menej kvalitným,
keby sa posledná fáza vý 
krmu
neskoncentrovala
na obrovské dávky jadra.
lež keby sa výkrm dokončieval tak ako v iných
krajinách, například
v
Austrálii, na šírnej past
vě, tak že by sice maso
nebolo tak prerastlé a tak
mákké, ale že by sa znač
né množstvo obilia ušetři
lo a bolo by k dispozícii
pre spotřebu v chudob
ných krajinách.
Ťažko
dnes povedať, či tento
názor na šetrenia obilia
pri výkrme dobytka pře
razí, alebo nie. Preto ho
voří aj oxolnosť, že pro
dukcia masa je v Spoje
ných štátoch dnes tak
veTká, že sa tu javí urči
tý' prebytok a že to ohro
žuje ziskovost’ výkrmu.

2. 9. 1974

V tých.o dňoch infor
moval o tomto probléme
významný odborník-agroncm a nositel’ Nobelovej
ceny dr. Norman Borlaug, ktorý sa považuje
za otca tzv. “ zelenej revoíúcie” . Jeho návrh na
mobilizáciu
prostriedkov
pre zvýšenie poFnohospodárskej produkcie v. roz
vojových krajinách má v
podstatě štyri body:
V prvom radě doporuču
je sústredíť sa na poFnohospcdársky výzkum podmier.ok výroby- v rozvojo
vých krajinách. Na tento
cieT. rozpracovaný na obdobie 20 rokov, třeba dať
každoročně jednu miliar
du dolárov v prvej polovičke 20ročného obdobia
a pel miliardy dolárov v
druhéj polovičke.

Ako druhý bod doporu
čuje obrovské zvýšenie
výroby umělých hnojív.
Na tento ciel’ je třeba vě
novat’ v následujúcich 6
rokoch 8 miliárd dolárov
ročně a 12 miliárd ročně
v dalších 12 rokoch.
Třetí bod sa sústreďuje
na technickú pomoc, na
ktorú by len Spojené stá
ty samotné mali dať roč
A teraz prihliadnime k ně IV2 miliardy dolárov
tomu, ake sú náhl’ady za trvania tohoto 20ročné-'

(Pokračování se strany 1)
ze Západem, když byl v nouzi a bojoval s'nacistic
kým Německem, koncem války však diktátoři v Mo
skvě odložili koexistenci a hbitě zotročili mnohé ná
rody v Evropě. Před potlačením maďarského povstá
ní a po něm a před okupací Československa a po ní
bylo vždy možno pozorovat velmi čilou propagaci
koexistence. A duch “ Camp David” se svým růžo
vým oparem koexistence byl vystřídán zásilkou ř i
ditelných raket na Kubu.
Nesmíme ani zapomínat, že Dubček byl komuni
stou a že chtěl pouze udělat komunismus atraktiv
nějším, a koexistence nebyla možná ani mezi sou
druhem Dubčekem a soudruhem Brežněvem. Jakou
naději mají tedy nekomunisté?
Český a slovenský lid přijal Dubčeka a jeho re
formní komunismus jen jako první stupínek k celé
a opravdové demokracii. A ten lid nekapituloval i
když zatím musí mlčet a čekat. My však mlčet a
čekat nesmíme a krizovou situaci bychom měli chápat
jako svou novou příležitost poukazovat na chyby antikomunismu a na nutnost hledat nové a lepší metody
antikomunistické práce.
Největší tragedií antikomunismu, která nyní vrcho
lí v krizi ideové sterility koexistence na nejvyšší
úrovni, je základní omyl, že se převážně zdůrazňo
vala jen politická práva a příliš často se opomíjela
sociální a hospodářská problematika. Takové formy
antikomunismu jsou dnes ovšem zastaralé.
Prolhaná koexistence nemůže být našim exilovým
programem, pouhé chmurné úvahy o nevypočítatelnesti budoucího vývoje nemohou být naší_ pohodlnou
útěchou, a výzvy, abychom se nelekali převahy ne
přátel, nesmějí zůstat bez tvůrčí politické obětavé
práce. Máme tedy co zlepšovat. Ideový boj o srdce
a mysl lidu, který je deprimován a zmaten koexi
stencí, tedy volná ideová soutěž a dokonce ideová
ofensiva, to by měly být naše vůdčí motivy.
V takové volné ideové soutěži — a je mnoho cest.
k ideovému pronikání Železných opon — mohou anti
komunisté obstát jen tehdy, když zlepší svou morál
ní úroveň a když přestanou omezovat svou práci jen
na problém politických svobod a když rozehrají ce
lou poutavou politickou symfonii s přitažlivými me
lodiemi sociální a hospodářské spravedlnosti. Zní to
poeticky? Možná. Politika však je také uměním a
suchopárnost pouhého sociologického analyzování mo
cenských vztahů může snad podporovat diplomaty,
kteří hledají v politice pouhý mechanismus přírodo
vědecké zákonitosti, v jejich politické omezenosti a
slepotě, my však musíme usilovat o živé lidové hnu
tí. A lid potřebuje mocné inspirační zdroje u nás, v
Rusku a ostatních komunistických zemích.
Novou inspiraci a injekce nových idejí by měl
ovšem dostat také krizový antikomunismus v celém
světě co nejdříve. Největším našim nepřítelem je
politická stagnace, krizové situace jsou však pro nás
velkou příležitostí k tomu, abychom poukazovali jed
nak na zastaralé formy antikomunismu a jednak
současně dokazovali, že antikomunismus, formulova
ný jako boj o nový spravedlivý sociální řád ve.všech
oblastech "sociálního života, je reálným řešením.,
plným vitality a historické dynamiky.
V procesu dějin ovšem jsou a budou také odpad
ky. a to jak ve vlasti, tak v exilu a v celém světě.
Skřehotání žab by však nemělo rušit symfonii veče
ra. — abych použil slov básníkových — večera, který
je již těhotný úsvitem nových zítřků.

TISKÁRNA
M O D E R N P R IN T IN G CO. P T Y . LTD .

tisk, obálky, krabice, kartony a papírn. potřeby
34 Leicester Street, Carlton Sth., 3053

Telefonujte o nezávaz. nabídku: 347-3400

ho obdobia.
Konečne štvrtý bod to
hoto programu navrhuje
vytvorenie núdzovej medzinárodnej rezervy obilia,
z ktorej by sa poskyto
vala pomoc postihnutým
krajinám.
Ako vidieť, je tento
medzinárodný
program
pre mobilizáciu zdrojov
pre zvýšenie produkcie v

rozvojových
krajinách
obrovský. Ale americkí
odborníci, ktorí pojdu s
týmito myšlienkami v novembri do Říma na konferenciu, sa domnievajú,
že len takýto všestranný
a obrovský program móže priniesť nádej místo
očakávanej
katastrofy,
ako sa rýsuje dnes.
Dušan Lehotský, N. York
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Úřední povolení donášet
— V Praze došlo k nej
většímu požáru poslední
doby. Z nezjištěných pří
čin začaly hořet hořejší
patra bývalého Veletržní
ho paláce na třídě Dukel
ských hrdinů a v krátké
době se požár rozšířil na
sedm pater; Plameny šle
haly do výše 30 m. K ha
šení se sjely požární sbo
ry z celé Prahy, vojenské
jednotky a pohotovostní
vozidla Veřejné bezpečno
sti. K-vyšetření příčin po
žáru a k projednání po
třebných opatření byla
ustavena zvláštní vládní
komise pod vedením mí
stopředsedy vlády R. Roh
líčka. Způsobená škoda
nebyla dosud vyčíslena,
ale jde do miliónů. Ve Ve
letržním paláci totiž byly
ústřední kanceláře podni
ků čs. zahraničního obcho
du. Některé tyto podniky
(např. KOVO, CENTRO
TEX a j.) už oznámily
prozatímní nové adresy, o
přemístění dalších se má
starat zmíněná vládní ko
mise. (Soukromý dopis,
který dostal náš čtenář,
popisuje hrozný chaóz při
hašení a teď prý i ve zmí
něných podnicích zahra
ničního obchodu, kterým
shořelo mnoho dokladů.)
— V Bratislavě zemřela
po krátké nemoci ve věku
39 let přední členka či
nohry Slovenského národ
ního divadla E. Pappová-Zvaríková.
— V Praze předložil pověřovací listiny nový vel
vyslanec Velké Británie a
Severního Irska E. G.
Willan. Současně přijel do
Československa nový vel
vyslanec mexický dr. A.
L. de Ortigosa.
— Příslušník pardubické
Dukly, Jan Novák je dru-

Od prvního července platí v Československu zákon o Veřejné bezpečnosti,
kterým se rozšiřují práva policie a jiných bezpečnostních orgánů takovou m ě
hym Čechoslovákem, kte organizací.
Na dobrém rou, že to připomíná ranná padesátá léta. Hlavní úlohou "o rg án ů" je "boj proti
rý přeplaval kanál La průběhu prací budou zá
Manche. Začal plavat ve viset montáže technolovic- elementům, poškozujícím společnost", čímž se chce zřejm ě zamezit opakováni
23.28 hod. a dostal se na kého zařízení, které mají událostí z první poloviny roku 1968. "K aždá činnosl nepřátelská státu a spo
druhý břeh příští den ve započít v příštím roce a lečnosti bude demaskována ve smyslu socialistické zákonnosti a je jí ' příčiny
12.58 hodin. (Plavba te pak vyvrcholit v letech budou odstraněny."

dy trvala 13Ms hodiny.)
— Delegace ÚV Čs. sva
zu protifašistických bojov
níků, vedená předsedou
federálního výboru ing,
F. Mišejem, vykonala ná
vštěvu na velitelství so
větské okupační armády
v Milovicích a předala ve
liteli sovětských vojsk v
ČSSR generálplukovníku
I. I. Těniščevovi, i dalším
sovětským
důstojníkům
svá nejvyšší vyznamená
ní.
— Dne 19. srpna došlo na
větší části čs. území k
větrné smršti a průtrži
mračen, které způsobily
největší škody v prostoru
mezi Berounem, Štěchovi
cemi a Mnichovicemi. V
některých místech dosáh
ly toho dne dešťové sráž
ky 80 až 100 mm, jinde pa
daly kusy ledu velikosti
pěstě.
Vedle, velkých
hmotných škod došío i k
ztrátě lidských životů. Vo
da protrhla hráz Hubačovského rybníka u Hrusic a
třímetrová vlna zaplavila
oblast mnichovického po
toka v délce 4 km. Při
neštěstí zahynuli 4 lidé a
pátý byl pohřešován. Na
pomoc postiženému kraji
byly povolány též vojen
ské jednotky. V Praze by
la zastavena
částečně
městská doprava. Rovněž
železniční doprava mezi
Prahou a Benešovem byla
na čas přerušena.
— Na stavbě atomové
elektrárny v Jaslových
Bohunicích v okrese Trna
va pracuje nyní asi 1.400
pracovníků
stavebních

1976-1977. Stavba má cel
Policie smí bez jakých
Některé úlohy může po ných států sovětského blo
kem trvat 4Vz roku.
— Y Plzni se konala koli cavyků zakázat ve licie svěřit i “ důvěryhod ku. Tímto nařízením se
zvláštní menší oslava: na řejná shromáždění. Může ným občanům v civilu” . nepřímo
potvrzuje exi
radnici byla “ uvítána do však rovněž zakázat jed To není ovšem nic jiného
stence nadnárodního poli
života” ministrem práce
a sociálních věcí holčič notlivým osobám vstup než výzva k špiclování, cejního úřadu komunistic
ka, která se narodila 16 na určitá místa a pobyt českoslovenští komunisté kých zemí, který letos v
července, protože jejím, na nich, může provést bez tím napodobují takzvané dubnu zahájil činnost ve
narozením prý stoupl po soudcovského svolení do “ dobrovolné brigády pro Varšavě.
čet obyvatel českých ze
Toto
opatření
však
mí na rovných 10 miliónů movní prohlídku, jakož i právo a pořádek” , které
Slovensko docílí zaokrouh kontrolu veřejných míst už delšídobu řádí v Sovět zřejmě ke zkrocení obča
leného čísla 5 miliónů ností a dopravních pro ském svazu v “ boji proti nů, chci říci k normaliza
pravděpodobně v r. 1981. středků. ’ Činnost policie protispolečenským
ele ci, nepostačuje. Minister
— Sjezdu palestinských
mentům”
bok
po
boku
po stvo spravedlnosti oznámi
neomezuje
prakticky
nic,
studentů, který se konal
lo, že se v dohledné době
v Alžíru, se zúčastnila de může ukrojit z práv a svo licie a milicí.
legace čs. Svazu sociali bod občanů libovolný kus.
Všechny čs. policejní a pomýšlí na obnovení lido
stické mládeže, vedená kdykoli se orgánům za bezpečnostní orgány jsou vých soudů, které by ob
místopředsedou ČÚV SSM
“ spravedlivé
podle nového zákona po- starávaly
F. Navrátilem, který pře chce. Samozřejmě se to
dal
Palestincům
dar: všechno stane “ v zájmu .vinny spolupracovat s pří odsouzení odhalených ne
J. S.
portrét J. Fučíka.
slušnými institucemi ji- přátel státu” .
bezpečnosti” , jak jinak.
— Několik dat o Praze:
K 31. 12. 1973 měla i s
nově přivtělenými obcemi
1,091.449 obyvatel. Proti
roku 1970 se počet zvýšil
Marcela Čechova
o 13.000 lidí. V městě je
Nesli transparenty s podobiznou Lenina, m ávali rudými prapory a řvali.
stále početní převaha žen
nad muži: na 1.000 mužů Co, to nevím, protože to bylo nesrozumitelnou australskou angličtinou. Z vý ra
připadá 1.150 žen. Na 1.009 zů zarostlých studentských tváří však bylo zřejm é, že jsou nespokojeni. Poměry
obyvatel
připadá
10.8 je m rzí, nudí, o travují, zlobí, svazují jejich mládí, brání jim v rozletu. Rádi
sňatků, ale zároveň i 4 by svrhli zahnivající kapitalistický řád a po vzoru božského Lenina zavedli nový
rozvody (na 100 sňatků je
téměř 35 rozvodů). Počet pořádek . . .
živě narozených dětí do
A jak žije na sovcho
Nevím. jak si generací ko že si mladý člověk
sáhl v r. 1973 16.394. po budoucích kapitalistických nemůže svobodně vybrat ze? V šest hodin ráno bu
rodnost vzrostla z 11.4 v
studijní obor, že není hod díček, konéc pracovní do
roce 1970 na 15.1 v roce vzdělanců představuje ký
1973.
| žené poměry. Zaručeně by nocen podle toho, co zná, by v sedm večer.
. . . “ Když jsme přijeli,
— Zámek Kuks u D vora; však nadlouho nechtěla ale podle toho, jak se po
Králové n. L. se začal měnit s generací stejně liticky projevuje. Ani ži byl mezi námi a sovětdůkladně opravovat. Re mladých lidí, jež je nuce vot šťastlivců s dobrým ■skými studenty výkonnost
konstrukční práce potrva
na žít v socialismu. Po kádrovým profilem, kteří ně velký rozdíl. Dělali
jí 10 let a vyžádají si ná
miňme “ maličkosti” , ja smějí studovat, není závi- jrme tak polovinu a při
kladu 60 miliónů Kčs.
tom jsme byli večer tak
děníhodný.
Vezměme třeba ony vy unaveni, že jsme nemoh
volené z vyvolených - čes li usnout.” . . . “ Teď si
koslovenské studenty, kte ani nedovedeme předsta
ří byli vybráni. ke studiu vit, že bychom přišli ně
v zahraničí, v Sovětském kdy pozdě do práce.”
svazu a v dalších komuni . . . “ Pochopitelně, že to
NA B Ě Ž ÍC ÍM PÁSU ?
stických státech. Je jich není sanatorium, zpočát
ky odpustí jistě. Hochman, který se nyní léčí ve
Zdá se, že se sovětská praxe vyvážet nepo
v republice 2.000. Nedáv ku nám řada věcí připa
hodlné
literáty
osvědčuje i v Československu.
švýcarském sanatoriu z chorob, kterým i onemoc
no přinesly Mladá fronta dala těžká, ale teď jsme
Krátce po Otovi Filipovi (rozhovor s ním přiná
něl v komunistickém krim inále, má vyučovat na
a Rudé právo reportáže o si již zvykli.”
šíme na straně 8) přijel do Německé spolková
kterési am erické universitě novinářství.
tom. jak tito studenti trá
Dá se říci, že režim ne
Hochman potvrdil, že někdejší nositelé Pražské
republiky Jiří Hochman, někdejší zástupce šéf
ví své prázdniny.
ní ke studentům, jimž se
redaktora Rudého práva a pozdější redaktor tý
ho ja ra pracují y podřízených postaveních, jak
Tak například, praví nedostalo tak velkého vy
deníku Reportér, autor knížek Jeleni Brod a Kro
jsme o tom nedávno referovali. Řekl, že novi
Mladá fronta, Fero Zbo- znamenání. jakým je za
nář V lad im ír škuíina byl 1. dubna propuštěn z
nika místodržení v Čechách (které vydalo nakla
ray z elektronické faku1 hraniční studium, o nic
vězení jako tělesný vrak. Pavlu Kohoutovi nabí
datelství Index v Kolíně n. R .). Čs. úřady mu
Brigádnické
ty slovenské Vysoké školy vlídnější.
zeli soudruzi vystěhování, on však — podobně ja 
povolily pobyt v cizině na dva roky. Hochman
technické v Bratislavě studentské hodiny, jak se
ko Ludvík Vaculík — odmítá a žádá normální pas,
směl vycestovat s rodinou, avšak za majetek a
studuje nyní v Sovětském můžeme dočíst ze zpráv
s nímž by se mohl kdykoli vrátit.
knihovnu musel složit kauci ve výši původní ceny.
svazu a o prázdninách v československém tisku,
Za hlavní znak nynějšího života v Českosloven
Zásluhu o Hochmanův výjezd má pravděpodob
pracuje v kalininské obla jdou každoročně do mi
sku označuje Hochman pasivitu lidí. Zájem o poli
ně mezinárodní organizace A M N E S T Y IN T E R N A 
sti na sovchoze. Jako liónů. Studenti jsou pro
tiku prakticky neexistuje, občané se starají pouze
T IO N A L , která protestovala několikrát proti stí
elektrikář? Nikoliv. Sta režim velmi levnou pra
o sebe, o svůj byt, chatu, auto. Úroveň tisku a
hání tohoto novináře.
ví se svými kolegy kra covní silou.
rozhlasu je podle Hochmana katastrofální; příči
Jaroslav Dresler osvětlil v 16. čísle Hlasu do
Nyní. jde jen o to, zda
vín, teletník, sklad a po
na prý vězí nejen v nedostatku talentovaných a
mova Hochmanovu minulost
experta na protižární' zbrojnici. V zedni by_. i nespokojení mladí
zkušených redaktorů, ale i v nedostatku chuti pře
exuiantské pam flety z let padesátých. Pro mnohé
čině ovšem není nováč lidé z kapitalistických uni
svědčovat. Přesto však jsou Slováci a Češi velmi
čtenáře tehdejších písemných výtvorů kovaného
kem. Před odjezdem do versit dokázali mávat lo
dobře inform ováni, protože na polovině čs. úze
arcisoudruha bude dnes zřejm ě těžké pochopit
sovchozu ve volných chví patami tak zručně jako
mí je možno chytit pořady západoněmecké a ra
velkého dem okrata, který si stěžuje, že "si do
lích namísto studia absol rudými prapory. - Nemohli
kouské televize.
J. S.
exilu nesměl vzít rodinnou b ib li". Západ mu urážvoval praxi (neplacenou) byste se na to některých
příležitostně zeptat?
v závodě

SOLŽENICYNOVÉ

Mávání lopatou a Leninem
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Peter Vičko: In The Shadow of T yrany. Vantage Press, N. Y o rk, 1973, 860 stráň, cena $ 8.95
ZLOBÍ

VÁS

OČI?

Bolí Vás hlava ?.

\Noste brýle od

OPTÁ

-

0 P I O
Capitol House, 113 Swanston St.,

J

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

Kalendář HD
ZÁŘI I9 74
Jarka Vlčková

0 Josef Václav Fric, nadšený čtenář Schillera a
Byrona, se necítil ve svém mládí spokojen pod otcov
skou střechou. Ani přízeň Aničky Ullmanové. dcer
ky ranhojiče, ani krása Marie Podlipské. sestry Dr.
Podlipského, či Marie Panklové, sestry B. Němco
vé, jej neudrží v Praze a tak dochází k prudkému roz
chodu s konvencí. Mladý Frič jde na výlet, na němž
inscenuje domnělou smrt utopením, a zatím prchá
do Německa, kde se potlouká jako pokoutní herec
pod jménem Alcide Lanile. posléze pak, když mu
rodina přijde na stopu, prchá s posledními prostřed i
ky do Londýna. Poláci mu pomohou odjet do Paříže,
kde jako deus ex machina se objeví Ferdinand Fingerhut, bratr Vojty Náprstka, který zprostředkuje
jeho návrat k roďině. To bylo mladé jpoblouznění
pozdějšího revolucionáře J. V. Frice, jenž se národů
— jako prvorozený syn Dra. Josefa Frice — dne 5.
září 1829. Spisovatel K. J. Beneš velmi pečlivě pro
studoval události kolem roku 1848 a napsal o básní
ku a revolucionáři J. V. Fričovi povídku pro mládež
Studentský hrdina, kde vyzdvihuje jeho významnou a
vůdčí úlohu v červnových bojích na pražských bari
kádách.
• Johanna Rottová, provdaná Mužáková, používala
svého literárního jména Karolina Světlá od chvíle,
kdy poznala obec Světlou pod Ještědem a s ní i
rázovitý kraj, jeho lid a jejich osudy. Skalní obydlí
pod Hůrkou je místem děje novely “ Skalák” , ^cha
lupa s věžičkou nedaleko tohoto obydlí je dějištěm
románu “ Kantůrčice” . Dobu podještědských pašerá
ků zpodobnila ve své povídce “ Hubička” , podle níž
napsala E. Krásnohorská libreto k stejnojmenné Sme
tanově opeře. Její přimknutí k tamnímu kraji a lidu
se snažil vyjádřit akademický sochař Josef Bílek
který pro obec Světlou vytvořil pomník velké spisovatelky. jež zemřela 7. záři 1899 v Praze (v domě
U kamenného stolu se zajímavým plastickým do
movním znamením sochaře Jaroslava Horejce a dnes
1 s deskou Karoliny Světlé).
• Josef Václav Rosůlek, jenž se narodil 7. září
1894 v Pardubicích, byl spisovatelem méně nároč
ných čtenářů, kteří se spokojili s líbivými __a po
vrchními romány založenými na vnějším dějovém
napětí (Skandál herečky Meinhartové, O hlavu dik
tátorovu aj.).
• Byla to Anička Švamberková, která učarovala
Václavu Klimentu Klicperovi. Poznal ji na zkouškách
ochotnických představení, pro něž sám psal hry, a
roku 1819 se s ní oženil. V. K. Klicpera, profesor
gymnasia v Hradci Králové, pro jehož národní ráz
mnoho vykonal, tvořil velmi lehce, o čemž svědčí
jeho hra Rohovin čtverrohý, jež byla napsána za
jedinou noc (bez ženských úloh, když mu byly dívky
odřekly účinkovat v jím připravované hře). Jeho
dílo je vrcholem české veselohry až do dob Jeřáb
kových a Bozděchových. a lidové postavy jeho her
jsou dodnes živé. Když byla jeho dramatická tvorba
Janem Nep. Štěpánkem, režisérem Stavovského d i
vadla, soustavně opomíjena, odvrátil se Klicpera na
naléhání přátel k historické povídce, z nichž je nej
zajímavější Točník se sympaticky kreslenou posta
vou Václava IV. Boje se censurv, vydával povídku
za překlad starého latinského rukopisu. V. K. Klic
pera zemřel 15. září 1859 v Praze.
• Karel st. z Žerotína dostal Přerov po strýci
Fridrichovi ze Žerotína, zemském moravském hejt
manu. Z Přerova chtěl vybudovat po švýcarském
vzoru sídlo vysoké školy pro šlechtickou a měšťan-

V tieni
tyranie
D r.

V.

E.

A nd i c

Kto za pravdu hoří v svátej oběti,
kto za l'udské práva život posvátí,
kto nad křivdou břednych slzu vyroní,
tomu moja piesetí slávou zazvoní.
Karol Kuzmány: Kto za pravdu hoří (1848)
(Ako motto knihy přeložil do angličtiny Rev. J. V ajd a)

Peter Hronstcý (autor Peter Vičko) sa zaoberá v knihe historickými udalosťama takm er od svojho
narodenia v roku 1912 až do jeho útěku z komunist mi ovládaného Československa. Pochádza zo slovenskej dědiny v okrese Nová Baňa, chodil do gym názia v Leviciach, študoval na vojenskej akadem ii v
Hraniciach, neskór na vysokej škole vojenskej v Bratislavě, na ktorej prednášali profesoři Komenské
ho univerzity a ď a le j na vysokej škole vojenskej generálneho štábu v Prahe. Bol cely život členom So
kola, ale politicky organizovaný nebol — vojenské předpisy prvej republiky nedovolovali vojakom vstúp iť do politických stráň. Přesvědčením bol a zostal odporcom totalitarizm u každého směru.

Autor spojuje v knihe
vlastně osudy a osudy
svojej rodiny s osudami
slovenského národa tak
pútavým
spósobom, že
získá záujem čitateTa od
počiatku až do poslednej
strany. Vo vypravovaní
prenikajú všade zásady
demokracie a pravdy pro
ti totahíárnyrn teóriám a
hrozbám. Představte si
například veliteťa Hronského v slovenskej armá
dě pri ponížujúcom kopá
ni zákopov pře Nemeov.
alebo obklúčeného v partizánskych družinách . v
slovenských horách okolo

Banskej Bystrice a v snahe presvedčiť Rusov, že
je možno dosiahnuť vo
jenských cieťov bez stra
ty mnohých 1’udských životov, ktorými sovietski
veliteťia
1’ahkomysel’ne
plýtvali. Napínavosť deja
sa zvyšuje v celej knihe
skutočnosťou, že Hronského družka, ktorá sa stala
jeho manželkou, bola ži
dovského póvodu a že ju
s dvomi deťmi, ba aj jej
rodičov. bolo třeba hájit"
aj
ílegálnymi
akciami
před rasistickými predpisami. před deportáciou do
táborov smrti.

Celá kniha je historic
kým podáním dejov v
prvej republike, za Slo
venského státu a protek
torátu, za slovenského voj
nového ťaženia proti Rusom, za povstania a za
ilegálnej
činnosti proti
komunistom.

stóriu Československa v
týchto pohnutých dobách
- v tom spočívá hlavný
význam jeho dokumentárnej knihy. Je to sice no
vela, ale vo skutečnosti
je to dokumentárně dielo
o pohnutých dobách Čes
koslovenska
v
rokoch
1938 až 1949.”

Autor má pútavý štyi,
požívá však po europskom
Vlčkova kniha V tieni
spósobe hodné
sloven
tyranie je velmi aktuálně
ských, německých, rus
právě v týchto dňočh, keď
kých a maďarských výravyvracia nesprávné tvrdezov, ktoré sú priemernénia komunistov, snažiamu anglicky hovoriacemu
cich sa dať Slovenskému
čitateTovi málo známe.
náročnému
povsfaniu
Časopis slovenských detriedny charakter, ktorý
mokratov
Naše
snahy
nemálo.
(Máj-Jún 1974) píše v recenzii tejto knihy . medzi
Malí by si ju prečítať
skou mládež a bratrské duchovenstvo. Na Moravě
všetci příslušníci našskéúporně hájil svobody náboženské a zemské jako vůd iným:
ce protestantů na zemském sněmu i panském sou
“ Je to po Zlámalovej ho póvodu, aj ti, ktorí
du. Do popředí se dostal pro své vynikající znalosti knihe Partisan Captain už móžu byť kritikami Vlča schopnosti státnické a právnické. Po Bílé hoře
kovho stanoviska. Podává
poskytoval na svých panstvích útulek nekatolickým druhá publikácia vydaná
kněžím, mezi nimi i Komenskému, jenž mu připsat v exile v angličtině, kto zaujímavé postřehy, akýsvůj Labyrint. Karel st. z Žerotína se narodil 15. rá nám románovou fo r mi krízami prechádzali
září 1564 v Brandýse n. O.
mou přibližuje vojnové re zastánci demokracie, čo
• Hereckou postavu Jindřicha Mošny a celé tehdej
sa stalo so zajatými slo
ší společenské, kulturní a politické ovzduší oživil ky a povstalecké obdobie
spisovatel František Rachlík, narozený 16. září 1904 na Slovensku. Na rozdiel venskými vojakmi, s gev Nymburce, v románu Komedie plná omylů. Z je  od Zlámala však Vičko nerálmi Golianom a Vieho humoristických románů je nejznámější Pozdrav
význam Slovenského ná- stom, akú rolu hrál gene
pámbů, pane Randák. O žižkovi a počátcích husit
rál Mikuláš Ferjenčík,
ského hnutí napsal románové pásmo Hodina před rodného povstania a slo
atď.
Komunistické pikle
venská iniciativu v protijitími.
• V první polovině padesátých let min. století patřil fašistíckom boji neoslabu proti 1’udským právám v
k stálým beletristickým . přispívatelům Katolických
je uprednosťovaním bojo povojnovej době, zaslanie
novin slovenský spisovatel P. Michal Chlebák, jenž
bomby
mini
sovietskych výbušnej
se narodil 18. září 1814 v Koláčkově. Překládal z vých akcií
strem
Drtinoví,
Zenklovi
partizánov
v
tomto
obdo
tvorby německého náboženského spisovatele Christopa Masarykovi, teror proti
ha von Schidta pro Palárikovou edici Spisy pře mlá bí na Slovensku.”
dež (Štědrý večer čili utiereň, Ludevít, malý vystěobčianskym stranám a
Knihu doporučuje čitahovalec).
protikomunistickým
pří
• Ilustrátor a spisovatel Ondřej Sekora, narozený teťskej veřejnosti aj ča
25. září 1899 v Brně, zaujal dnešní mladou generaci sopis Československý So slušníkem, úklady o život,
osud utečencov - všetky
svým Ferdou mravencem, jehož si sám ilustruje. "Je
(roč.
zajímavé, že tato dětská a velmi oblíbená knížka kol v Zahraničí
tieto fázy historického výse zrodila z kresleného humoristického seriálu v Li X X III. č. 9), ktorý píše:
voja v Československu sú
dových novinách určeného původně dospělým.
“ Svojou dokumentárnou pútave
ilustrované
na
• Mladší generace neumí už Jaroslava Bednáře za
řadit, ale v našem povědomí je jeho jméno navždy knihou vyvracia" podplu- osude autora Vlčka a je
spojeno s jménem Nezvalovým, Halasovým, Seifer kovník Vičko lži, ktoré na- ho rodinných príslušnítovým a Horovým. Jeho Hvězdná tuláctví se dostala niesli čs. komunisti na hi- kov.
bohužel do rukou jen několika desítkám čtenářů.
Vyšla v exklusivním vydání o malém počtu výtisků
a prodávala se za cenu nedostupnou těm pravým
milovníkům veršů. Básník doplatil na radost, již jistě
Velký výběr vín, lihovin a piva
cítil, když poprvé držel v ruce nádherný exemplář
Hvězdných tuláctví s ilustracemi Jana Zrzavého. Eledodáme kamkoli v Austrálii
gie z této sbírky zvaná Bdí bludné kameny je jed
za velkoobchodní ceny
nou z nejkrásnějších českých básní, jež je intono
Ceník na požádání
vaná máchovským ovzduším. Znal historii všech pa
mátných a zajímavých hrobů na Olšanských hřbito
vech (spěte sladce, dávný básníku Aleši Balcárku,
který jste ukončil život skokem z Koňské brány, i vy.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
kteří ležíte v společné šachtě s Dr. Josefem Uhrem,
Telefon: 42-4782
hrdinou Bataliónu, jehož osudem byla žena a alko
hol, i vy primabalerino paní Giulietto Paltrienieri nebo: 104 M illers Rď., Nth. Altona, Vic. 314-6281
Bergrová . . .). Magistr farmacie, básník Jaroslav
Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
Bednář, se narodil na svátek sv. Václava ve Vyso
kém Mýtě.
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Exily a dějinné epochy
Ferdinand
Jak pro nevelký demokratický národ v prostoru
Češi a Síováci doma a jsou Češi a Slováci v exilu.

Peroutka
mezi Německem a Ruskem je asi nevyhnutelno, jsou
N ěkteří, když roku 1948 prchali přes hranice, šli

už do svého třetího exilu. Dost to exilování na je den lidský život. Roku 1968 se přihrnul další, čtvrtý
exil. Exulanti zajisté neodcházejí ze své země s úmyslem nic nedělat a nechat okupanta napokoji.
Cas od času se nyní zam ýšlejí, zda jejich činnost má nepopiratelné, vlivné výsledky. Shledávají asi,
že přes všechno, co podnikají a co by mohli podnik nout, československá otázka nehýbe světem. Hledají
' vysvětlení. Nejdříve napadá nejjednodušší, antropo m orfické, na jednu osobu vázané vysvětlení. Tento
exil, praví se, je bez M asaryka, v tom to vězí. N edávno také jeden z representantů exilu z roku 1363
si posteskl: "N ení mezi námi M asaryků ." Budeme zkoumat, jde-li toto vysvětlení k jádru věci.

T. G. Masaryk
daly té věci Masarykova ideo
prvnímu odboji jeho ideo-S logie byla, musila být
logii, učil, proč je třeba! omezena na určitou dobu.
rozbourat Rakousko-Uher-| která se ukázala kratší
sko a co udělat potom, až| než dvě desítiletí. Jedna
bude rozbořeno. Ale jestli-S dějinná epocha minula a
že dnešní exil na něcoB druhá přišla.
Dvakráte
trpí, není to nedostatek} velcí uchvatitelé dostali
ideologie. Mohli bychomla příležitost volně si počí
říci, že ideologie roste n ai nat.
stromech. Po stalinismu.1 Různé exilové organisa
invasi, po letech cynické! ce vyrábějí resoluce a po
diktatury, která tak oči-| sílají je na oficielní mí
vidně usiluje lámat cha-i sta, jak Masaryk dělával,
raktery jednotlivců i ná četli jsme v jedné resoroda, se ideologie rodí sa luci:
“ Československo
ma z prostých, přiroze musí
být osvobozeno.”
ných citů lidí v exilu i do Jistě nelze autorům vytý
ma. Je to ideologie těch, kat, že nepředložili svou
na něž se svalil těžký, še-S věc dosti rázně. Z něja
divý balvan. Nezbytná..! kých však důvodů resolu
samozřejmá ideologie je -Bjce nemají ohlas, jakv
dostat se zpod tohoto bal-J jsnad autoři očekávají. Mě
vanu. Jen zaostalý čechl jly by, kdyby je psal Ma
nebo Slovák by neměl v í saryk?
sobě tuto ideologii. Masa
Melancholicky postrádá
ryk, kdyby byl. nemohl bv me jednoho muže. a to
hlásat
podstatně jinou nám poněkud brání zkou
ideologii, než jaká tak ja mat okolnosti , za nichž
ko tak existuje. Pokud se on působil. Okolnosti se
týká toho, co dělal po vál za padesát let nesmírně
ce, kde hledal bezpečnost, změnily. Byl Masaryk a
o jakou politickou konste jeho situace. Jsme my a
láci se opřít, Masarykova naše situace.
ideologie, dále pěstovaná
-“ Není dnes Masaryka” ,
Benešem, se neosvědčila, to mimo jiné, znamená, že
jako se nemohla osvědčit dnes není v exilu nikoho,
ani žádná jiná. V roce kdo by měl autoritu, ja 
1938 a 1948 nebyla žádná kou on měl. Zajisté není.
politická konstelace, která Ale byly určité velmi
by zaručila bezpečnost. V konkrétní
okolnosti
za

nichž Masarykova autori
ta kdysi vznikla. Můžeme
otázkou
autority začít,
jestliže hodláme porovná
vat dobu dnešní a tehdej
ší. Další a další rozdíly
mezi dvěma dobami se
budou hrnout.
V prosinci 1914 Masaryk
překročil hranice, aby bo
joval
proti
Rakousku.
Aniž to hned věděl, při
šel ven jako okolnostmi
určený vládce. Politický
exil neexistoval, Beneš a
několik málo jiných byli
ještě doma, a bylo ne
patrně těch, jež válka
překvapila, když byli na
prázdninách v cizině. V
Paříži, Londýně a v Ame
rice byly české a sloven
ské kolonie,
složené z
prostých
vystěhovalců.
kteří měli jednotné protirakouské naladění. Když
vypukla válka, tyto kolo
nie měly všechnu dobrou
vůli a pocítily, že by mě
ly něco dělat. Bylo jasné,
že se bude ve válce roz
hodovat také o osudu Če
chů a Slováků. Kolonisté
očekávali, že k nim přijde
z domova někdo, kdo se
v politice lépe vyzná, a
přinese informace, posel
ství a poučení, co dělat.
Žádali, aby to byl někdo
významný, především teh

dejší poslanci v rakous
kém parlamentu. Sám Ma
saryk píše ve svých váleč
ných
Pamětech:
“ Byl
jsem všude uznáván za
vůdce, padalo na váhu, že
jsem
byl
poslancem.”
Autorita za hranicemi na
něho spadla dříve, než o
ni začal bojovat. Ovšem,
byl také filosofem, což mu
otevřelo dveře k někte
rým významným západ
ním osobnostem. Ale mů
žeme pokládat za jisto
že kolonisté jeho fioloso
fii nestudovali.
Přijali
autoritu jediného poslan
ce, který přijel.
V pařížské kolonii byly
spory-, a Ernest Denis
velký přítel českého náro
da. autor velkého díla
“ Čechy po Bílé Hoře” se
snažil je urovnat. Nepo
dařilo se mu to. rozmrzen.
vzdal se vší činnosti me
zi Čechy. Masaryk urov
nai spory svou autoritou
“ jediného poslance” .
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MÁ JEDIN Á
" T y , pro niž jméno vlast je slovo příliš zvětra
lé a jméno otčina je slovo příliš kruté, ty nepojmenovatelné, jež na nás hledíš očima laní,
obláčků nebo baštami hájů, pelíšku plaché zvěře,
úkryte vlaštovek, úkryte milenců, ty moje trápe
ní, ženo má, mámo má — tebe jsem nezapřel,
tebe jsem nezradil! Žvatlám po tobě prvotní slo
va, kterým jsi mě naučila, poznávám tvůj dech
ve větru, barvu tvé pleti v oblouku duhy, m ír
tvých nocí v pocelu hvězd. Má jediná! Hlase můj,
smíchu můj a pláči m ůj! Tobě jsem věrný! Ty
má, ty má! Kolébko, první hračko, perníková
chaloupko, zásnubní prstýnku, záhone, růžičko,
barevný ptáčku v kleci, pěšinko moje, lípo má,
kříži na rozcestí, chudobko uschlá v slabikáři!
Vy moje hry, mé p íšťalky, praku m ůj, káčo a
kuličky! Vy ruce zapojené v kruh, vy ruce ži
vých, mrtvých a iešfě nenarozených! Světluško,
chomáčku pampeliščiho chm ýří, bludičko rákosí,
daleký kouři! Pro vidinu tvých čtveroročních ša
tů ještě žiji. Pro hebkost tvého mechu, pro slad
kost tvých písní, pro zá v ra ť rána i soumraku,
pro živou vodu tvých studánek a pramenů, pro
tvá batolata, pro tvé modlitby, pro tvou pohanu,
pro tvou chudobu a pro tvou příští slávu! Tobě
a jenom tobě jsem v ě rn ý !"
Egon Hostovský
Listy z vyhnanství

Egon Hostovský. Vzpom ínky, studie a doku
menty o jeho díle a osudu. Uspořádal Rudolf
Šfurm. Nakladatelství 68 Toronto, 1974, str.
211, 11 fo tog rafií, cena S 3.80.

K památce
Egona Hostovského
Z únorové exilové vlny se vynořilo nemálo literá
tů. kteří publikovali a publikují své básně, povídky
či romány. Snad ale jen dva z nich si mohli bez roz
paků napsat do kolonky “ povolání” — spisovatel.
Byli to Jan čep a Egon Hostovský. Máme u obou ne
malý dluh. oba zemřeli v nedávné době a jejich pří
nos českému písemnictví nebyl dosud plně zhodno
cen.

Torontské nakladatelství iniciativně a za skrom
ných podmínek se rozhodlo, že připomene velikost
Egona Hostovského alespoň malou ' knížkou. Vzpo
mínky, studie a dokumenty o díle a osudu Egona
Masaryk posílal domů Hostovského (narozeného v Náchodě v roce 1908 a
zemřelého v New Jersey, USA, v roce 1973) si ne
dosti dlouho vzkazy, aby kladou za úkol, tak jak je již naznačeno v, podtitulu
za ním přijelo víc českých knihy, zpracovat spisovatelův životopis nebo jeho
poslanců. Vzkazy ty byly literární dílo. Obojí by bylo ovšem velmi zapotřebí
oslyšeny. Válka byla v a to tím spíše, že Hostovský je v Československu na
indexu a zvláště mladší generace' jej téměř nezná.
počátcích, a některá fak Hostovský zasáhl pronikavě nejen do naší literatury
ta deprimovala. Paříž by (vydávané doma i v cizině), ale jeho dílo mělo
la ohrožena a jen v po ohlas i v překladech do jiných jazyků. Tím více pak
slední chvíli zachráněna. vystupuje záslužnost vydání knížky, o které referu
jeme, a jejíž přispívatelé na Hostovského Spíše vzpo
(Pokračování na str. 6) mínají než analyzují jeho dílo.
V oddíle vzpomínek najdeme dopisy J. Beneše,
Čepa, P. R. Gaugine, Greena, Javora, Kovályové.
Loebla, Lustiga, Seiferta, Hrubína, Voskovce, Tigri
da a jiných. Studiemi přispěli Blažková, Grosman.
Kohák! Kunstmann, Pistorius, Rakušanová a další.
Kniha je pak zakončena oddílem dokumentů. Někte
ré příspěvky připomínají spíše zdravice koncipované
ještě za Hostovského života, jiné smutné vzpomínky,
všechny však prozrazují obdiv k Hostovskému a
jeho práci. Z analytických příspěvků mne zaujala
studie sociálního filosofa E. Koháka & rozbor trojčlenného rytmu Hostovského prózy Jiřího Pistoria.
(Pokračování na straně 6)
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UZENÁŘSTVÍ
★

P R V O T Ř ÍD N Í Š U N K Y ,

★

NEJVĚTŠÍ V Ý B Ě R

M LADÉ

KRM ENÉ

★

K DO STÁNÍ T É Ž J E L E N Í MASO Z NO VÉHO Z É L A N D U

JA K O S TN ÍH O

M ASA

H U SY,
A

KACHNY,

U Z E N IN

VŠEHO

S L E P IC E
DRUHU

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, ICew, V ic

Tel. 8 6 7178

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

O P R A V U JE M E O D B O R N Ě K A R A V A N Y

— včetně elektr.. sváření, vnitrního zařízení, atd.
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— speciálně domácí bary. španělské stoly atd.
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— i jiné truhlářské a tesařské práce
B O H U M IL & RO M AN H A LA M A
85 First Ave., North Dandepong, Vic.

Telefon 795-1411
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Exily a dějinné epochy
(Pokračování 'se s tř .. 5.)
Na východě připravila Ně .vznikly ava českosloven
mecko -Rusům;, katastro ské politické exily, jeden
fální porážku u Mazur- útěkem před Němci, dru
ských jezer' á bažin.; Ob hý útěkem před Rusy.
jektivní úvaha .mohla pra , Poměry v nich byly velmi
vit. že německé vojenství odlišné od těch, jež byly
je snad- lepší. Čeští po kdysi uštědřeny Masary
slanci správně cítili',1 žě' kovi. Právem neprávem
v ý s le d e k . není , zaručen. . byly velmi nepříznivé toVěděli o rMasarykově pro ■mu, aby vznikla autorita
hlášení,- že je připraven jednoho muže.
zůstat v exilu do smrti,
- Roku 1948 odešly do exi
kdybý Německo a Ra
lu z dobrých osobních dů
kousko'. vyhrály. Iv tomu
vodů tisíce Čechů a Složádný jiný-český poslanec
..váků.
Tam
dostávali
neměl dost chuti. Tak Ma
zprávy, že zahynul ten ne
sarykovi; běž jeho vůle,,
bo onen, který neodešel
snadni proti, ní, zůstalo za
do exilu. Vedení některých
hranicemi skvělé osamo
československých demok
cené! politické postavení.
ratických stran se toho
Teprve během doby se na
roku vystěhovalo do exilu
to začal dívat 'jinak. V
téměř ve své celistvosti.
Pamětech napsal: “ Bylo
Přišli vůdcové, ministři,
lépe, že. čeští, politikové a
poslanci, novináři, gene
žurnalisté za mnou nepři-,
rální sekretáři stran i
šli, mohli jsme pracovat
menší sekretáři. Tu už
soustavněji a jednotněji.” "
( “ nepadalo na Váhu” , že
Jediný poslanec, který zá
někdo je poslancem, po
ním přijel značně později,
, slanců bylo mnoho.
Duench, způsobil nepří
jemnosti a rozbroje svou " A Masaryk odešel za
tvrdohlavou oddaností ca- hranice jako poslanec nejrismu, i když se už ca- menší české strany. Aby
chom řekli, jak nejmenší:
rismus kátíel;

Lucia. jen
pusiauce.
Přímým následkem toho
Masaryk nebýval doma
vůdcem
české politiky.
Býval
jejím
kritikem,
“ povážlivým
rváčem” ,
jak o něm bylo řečeno,
někdy inspiroval odvážnou
samostatnou akcí. Roku
1948 přinesly
politické
strany do exilu své náro
ky, ovšem také thesi, že
strana je vice než jedinec
a že větší strana je více
než menší strana. Tu se
historie nemohla opako
vat,
autorita
podobná
autoritě Masarykově se
nemohla opakovat.
Na
otázku, koho representu
je, kolik voličů je za ním,
kolik dělnických organisací nebo kolik set tisíc
státních
zaměstnanců,
mohl by jen odpovídat, že
representuje hlavně sebe,
své myšlenky. Na nedo
statek Masarykovy auto
rity si dnes někdy stěžují
ti, kdo by mu ji byli nikdy
nedali.
Avšak bylo ještě něco
jiného, mnohem vlivnější
ho než postavení jediného
českého poslance venku;

Nestojí o nic víc
použit všestrannou
bankovní službu
v National
★
1: ★

šekové účty
Vkladní knížky

★

Osobní zápůjčky;:

★

Bankovní šeky

★

Poukazy peněz-do zámoří

★

Vklady S výpovědní lhůtou na vyšší úrok

★

Pravidelné poukazy a inkasa

- .•★ -Úschova cenin • - .
★

Cestoví íi šeky

★

Investiční služba'

.

co Masarykovi dalo v ý ji
mečné, neodolatelné po
stavení. Toto něco dnes
neexistuje. Byla válka, v
Rusku, na Sibiři, ve Fran
cii, Itálii byly české le 
gie, čeští lidé umírali za
českou věc. Legie zvolily
Masaryka svým vůdcem,
někdy dokonce se vyslo
vovaly, že má být diktá
torem. Přilnuly k němu
láskou podobnou lásce sy
novské, hlavně pro jeho
zásadní
demokratismus.
Legionáři nechtěli nové
pány.

MOTEL GUEST HOUSE
restaurant

KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
Barbers Rd., Kaloram a, V íc., tel. 728-1298

Vedoucí

kontinentální pekárna

v Melbourne

ATLANTIC BAKERY P ty.Ltd .

Masaryk si byl dokonce
8-10 Helen St., West Heidelberg, Víc. 3081
vědom politického význa
Telefon: 459-3672
mu legií. S chladností, již
Největší
výběr
všech druhů chleba — včetně
by dnes snad někteří na
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
zvali necitelností, usuzo
Přesvědčte se !
val, že jestliže tisíce mužů
jiných národů denně umí
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
rají na bojištích, mají se
která je zárukou nejlepší kvality
také někteří češi a Slo
váci vystavit nebezpečí
smrti, aby prokázali váž
nost své věci. “ Musili
K P A M Á TC E EGONA HOSTOVSKÉHO
jsme se jako národ účast
(Pokračování se strany 5)
nit světové obranné vál
Egon Hostovský začal publikovat v Praze v roce
ky, bez této účasti nebyli 1928 a během následujících deseti let vydal _devět
bychom své samostatnosti knih. Poprvé emigroval v roce 1938, ve Spojených
dosáhli” , napsal potom. státech vyšly během války Hostovského Listy z vy
Předpokládal, že kdo by hnanství, Sedmkrát v hlavní úloze a Úkryt. Cizinec
hledá byt pak vzbudil rozruch v Praze (Melantrich,
se ani bránit nechtěl, ne 1946) a o dva roky později vyšly v Knihovně Lido
mohl by žádat dobrou vů vých novin Osamělí buřiči. Z druhého exilu se pak
již Hostovský domů nevrátil. V Americe vyšly Ho
li ostatních.
stovského knihy Nezvěstný, Dobročinný večírek, Půl
Masaryk učinil z legií
noční pacient, Tři noci, Literární dobrodružství čes^
s neobyčejnou rozmyšle- kého spisovatele v cizině, Všeobecné spiknutí a Osvo
ností páku své politické boditel se vrací. V překladech do angličtiny, němči
strategie.
Když
legie ny, franštiny, italštiny a chorvatštiny vyšlo Hostovskému 33 knih. V krátkém liberálnějším období
vznikly a byly diplomatic
1967-69 Odeon vydal v Praze k zadostiučinění Hostovky uznány, stálo se ne ského i přátei dobrého románu soubor nazvaný Ci
existující ještě Českoslo zinci hledají byt, Všeobecné spiknutí vydal Melant
vensko náhle válečným rieh, náklad Půlnočního pacienta (Mladá fronta,
1970) již ale ..byl zabaven a distribuce zakázána.
spojencem dohody a jako
Hostovského jméno opět zmizelo z literárně vědec
s takovým bylo s ním jed kých a historických prací uveřejňovaných v Česko
náno. Dveře, které zůstá slovensku po roce 1970, stejně jako tomu bylo za na
okupace a lidovědemokratické totality
valy . Masarykovi dlouho cistické
1948-1967. Přesto že Hostovský prožil třicet let v exi
zavřeny, otevřely se před
lu. nesnažil se nikdy zbavit se svého židovského
ním nyní. Odtud byl pak smutku a současně české neschopnosti být doma jinde
už jen krátký krok k to než doma.
IP
mu, aby bylo Českoslo
vensko zastoupeno na mí
propast let měla
rové konferenci. Snad Do bojovali jste si svou sa přes
přesně
to, co měla doba
mostatnost
.
’
’
Anglický
hodoví státnici ani dob
předseda jiná. Přěs všechno, čím
ře nepozorovali, jak se ministerský
Masaryk krok za krokem Lloyd George řekl: “ Váš Masaryk, někdo jako M a
blíží svému cíli. “ Legie~ národ prokázal neoceni saryk by mohl dnes při
nám všechno vyhrály” , telnou službu Spojencům spět, mnohé schází. Není
byla téměř první slova, s v jejich boji za osvoboze válka, není Dohoda, ne
.nimiž přijel domů. Bylo ní světa od despotismu.” jsou legie, nemůže být ani
“ Není dnes mezi námi jejich triumfující, autori
to dostatečně potiTzeno
Masaryk”
- to jest jako tativní vůdce.
jinými. Francouzský pre
(Pokračování)
sident Poincaré řekl: “ Vy- žádat od jedné doby, aby

Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

R. C. Kuglei & Associates

N atio n al B a n k

Insurance Brokers. Volejte (česky néb slov.) 95-2421

300-P-180

958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , V ic., 3189
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Jaroslav Válek: Smutný muž (Konfrontace, Curych, 1974)

Humor a jak se vyrábí
V exilové literárn í produkci se humor zatím omezoval na politickou satiru. ' ‘zmíněná Spytihněva ne
Friedrichova C V O K Á R N A , Schneidrův SALÓ NEK DOČASNĚ U Z A V Ř E N , Hoch- ní jedinou mou neteří.
manův J E L E N Í BROD a K R O N IK A M ÍS T O D R Ž E N Í se tre fu jí do režim u, do
jeho nositelů, dělají si legraci z absurdit, které jsou jejich typickým i ingredien
cemi, znaky. Téhož druhu je Čížkova a Morrisova sbírka vtipů a anekdot, které
občané vyrábějí na své nezvolené viádce. Takovým útočným humorem slyne
slovenský a český národ od dob Rakouska-Uherska. Odreagovává si jím bez
moc v otroctví. Zdá se m i, že tento humor, vyvěrající ad hoc a vázaný na do
bu, na poměry, na konkrétní osoby, je umělecky méněcennější, už proto, že
nemá obecnou platnost. Lze jej "v y ro b it" lehčeji. Má však bezpochyby větší
účinek, je brněním a kopím proti násilí, nejen ventilem smutku zaskočených
a ušlápnutých. Napadá mi: prostě dobrá nálada, '.'obyčejný" nepolitický humor
je možný jen v jakéstakés svobodě, v diktatuře se mu nedaří, tam zato bují
tepající a bičující satira.

Jaroslavu
Válkovi,
“ smutnému muži’ ’ , se da
řilo v době. uvolnění. Stal
se populárním hlavně účastí v televizních pořa
dech. Posrpnoví uprchlíci
si vzpomenou ha jeho bu
řinku, bez které ho před
kamerou a na jevišti nikdo
neviděl; ještě spíše si
však připamatují jeho mo
notónní, huhňavý hlas,
naprosto nezaměnitelný, a
jeho pozdrav “ Nazdar” , s
nímž své výstupy začínal
a končil. Ve svých “ memoárech” , které vycháze
jí nyní v Curychu, vyklá
dá reportéru S. K., který
“ není v žurnalistickém
světě osobností'neznámou,
naopak, je osobností zná
mou” , proč užívá právě
slova “ Nazdar” : “ Tohoto
pozdravu jsem začal po-

užívati na jevišti. Zajisté slovní hříčky jako: “ Od
pochopíte, že lidem v pře toho večera švagr Thysile nemohu říkati pozdrav mián nejezdí. Ani necho
každému ,zvlášť. Na jed  dí. S e d í . , . ” , a výrazy
noho se hodí “ ahoj” , na naprosto slangové tam,
jiného' “ má
poklona” . kde byste očekávali výraz
Možná dokonce, že bych velespisovný, máte jazyk,
musel říci i “ čest práci” . který ve spojení s typic
Tak to beru úhrnem.”
kým huhňáním vzbuzoval
Z této ukázky je zřejmý vypočítané smích diváků
jeden
prvek,
kterým nejen v hledišti, ale i
“ smutný muž” dosahuje před obrazovkou. Aby byl
humoristického
účinku • tento celek zachován v
jazyk starého podivína, úplnosti, vydalo naklada
který “ je uražen, když se telství ke knížce gramofo
někdo směje tomu, co novou desku, takže zůsta
myslí vážně” , čeština je ne uchován i sluchový
to vskutku svérázná: in fi komponent Válkova své
nitivy zakončené literát- rázného humoru.
ským - ti se střídají s pře
Bizarnost vyprávěného
mírou genitivů, nejen zá je druhou složkou, vyvolá
porových, ale i gramatic vající
smích. “ Smutný
ky naprosto neodůvodně muž” povídá především o
ných a nezdůvoditelnýcb. příslušnících vlastního ro
Když k tomu připočtete dinného
klanu.
Neboť

Jazykové změny
Jaroslav Kujeba

V poslední době se vyskytují v naší veřejnosti stále
početněji nářky na flikování náší mateřštiny. N e 
dávno zavedla pravopisná komise vědecké rady Ústa
vu pro jazyk český nové “ dublety” : president i
prezident, gymnasium i gymnázium, filosofie i filo
zofie, universita i univerzita, presidium i prezídium.
Salámová technika našich jazykozpytců není sluči
telná s pokrokovostí socialistické společnosti. Proto
vláda svěřuje s okamžitou platností péči o jazyk
český Státní bezpečnosti jakožto masové společenské
organizaci, která má daleko nejblahodárnější vliv
na utváření veřejného života republiky a na jeho
normalizaci. Na první zápřež — poté, co členové
zvládli intenzivním studiem slabikář v rekordním
čase dvou měsíců — vydala zvláštní komise při StB
několik zásadních pravidel, která svědčí o pokroko
vém duchu a o tom, že se zde brzo udělá pořádek
rychle a jednou provždy. Z výnosu zvláštní jazyko
vé komise StB citujeme nejzásadnější opatření:
1) Nedovoluje se používat ve spojení s čs. hospo
dářstvím termínů “ zdražovat” , “ zdražení” . Místo nich
se usťalují pojmy “ zaokrouhlovat ceny” , “ zaokrouh
lování cen” -, které se v minulosti už tolikrát osvěd
čily. Nikomu při nich protestovat nenapadlo, tak
jsou nenápadné. Rovněž je možný termín “ sjedno
covat ceny” . Podobně jako sjednocením několika
částí vznikne celek mohutnější, tak i sjednocováním
cen drahota stoupá, jenže se o tom tak nemluví.
2) Slovo “ spravedlnost” zavání feudalismem, ať
nedíme přímo buržoazní republikou. Lidé si navykli
očekávat z tohoto termínu dokonce rovnost občana
před zákonem, což ovšem odporuje duchu našeho
socialismu. Uvedený archaismus se nahrazuje pojmy
“ třídní přístup k zákonu” , resp. .“ třídní výklad zá
konů” , které jsou mnohem pokrokovější. Nejsou
přesně definovány, ba nejsou ani definovatelné, nikdo
vlastně neví, co si pod nimi představit, a to posky
tuje takměř neomezený prostor jak pro soudruhy

Mám jich celou sadu. Ale
ani na tom nedosti. Vlast
ním rovněž přehršli sy
novců . . . ” A otec, který
chová nevšední zálibu pro
jméno Emil (proto se ta
ky všichni dosavadní Válkovi
bratři
jmenovali
Emil,
neboť otec často
prosadil svou, pouze bratr
Otokar měl od pradávna
extravuřty a jmenoval se
tudíž František), je právě
tak nezvyklou osobností
jako Válkovy
babičky,
kterých neměl ‘ ‘ani zdale
ka tolik co dědečků” .
“ Zato se vydařily. Jedna
mi místo zpívání ukoléba
vek hrála na fagot, jiná
četla místo pohádek rodokapsy.” A tak defilují
před čtenářem lidé- lišící
se
od
“ normálních”
smrtelníků nějakým vyvi
nutějším tikem. Válek tu
to galerii prezentuje v
drobných příbězích, které
. Válkovy příbuzné a zná
mé charakterizují mno
hem výstižněji než sáho
dlouhý povahopis.
Ani Válek se nevyhne
komentářům k režimním
pitomostem. Jeho poznám
ky však nejsou útočné,
konstatují prostě: “ Nejpo
litováníhodnější, ale zato

Z lidové poezie
šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti k re jc a r na tvarůžky
a krejcárek na tabáček,
bude z tebe hajdaláček.
Z Cech
Stréček Tůma
nésó duma,
só v zahrádce
na kadlátce,
vybíraje mladý vrabce.
Z Hané
Ogarek a dyňa,
veliká rodzina,
dali oni sobe naljac
dvě hoibičky vína.
Keď ho naijac dali,
ta k 's i slubovali,
jako by ho oni, hriešní,
sami dva vypili.
A ta stará řepa,
ta sa k nim přidala,
jako by jim ona, hriešná,
vypic ho pomohla.
Z Kopanic

typickou složkou unifor
movaných osob jsou vrát
.ní, moderně zvaní “ hlustvisiháei” .
Pistoli
nosí
vždy na dobře viditelném
místě, nezřídka natřenou
svítící barvou. Co do na
páchaných škod dají se
směle srovnati s požáry
nebe s termity.”
I novou uprchlickou pří

tomnost si Válek bere na
mušku. Bohužel tu je nej
slabší. Omezuje se na po-,
pis různých uprchlických
typů, na vyzdvižení ne
omylné moudrosti domo
rodců, a ani zdaleka nenítak vtipný jako ve vyprá
vění bez politického póza-,
dí. To platí i pro krátkou
(Pokračování na str 10)

Právě tak neomluvitelnou
soudce; ^tak pro ^soudruhy novináře. Obě skupiny okresního tajemnictví.
soudruhů však udělají dobře, když se v případě po hrubkou bude, napíše-li se “ s. husák” s minuskulí \
chybnosti dotáží místní úřadovny Státní bezpečno domněnce, že na pivního tajemníka padá dosuo
sti. Zákony je totiž nutno vykládat odborně, rozsu stín odnože spikleneckého centra z prvých padesá
tých let. Tímto nařízením se také zajisté zvýší poli
dek je zhotovit před hlavním přelíčením.
tická aktivita občanů, neboť, který z nich by neza3)
v Protože naše společnost kráčí nezadržitelně
kupředu, ^zpátky ni krok, je jasné, že automaticky toužil vyniknout nad krajany, spolusoudruhy, podruh
vy p izí některé termíny, které před pokrokem byly hy a nedruhy velkým písmenem na začátku svého
běžné. Splňuje se tím konečně proroctví vpravdě rodinného jména, k ’ čemuž bude ode dneška za
^objevného výroku zkušeného jazykozpytce Josefa Vi- potřebí převzetí úřadu, o který dosud není' Veliký
sarionoviče Stalina, že “ se, slovní,, zásoba jazyka zájem.
5) Zavádí se.rovnost mezi “ i ” a “ y ” , jak- to odpo
neustále mění” a že “ bez jazyka přestává společnost
jako společnost existovat” . V naší společnosti se sta vídá socialistickému duchu vnitřní rovnosti.. Není dá-.
la zbytečnými slo.va “ zaostávat” , “ nedodržet plán” , le možno, aby se některá- slova vyvyšovala, že jsou
“ hospodářský neúspěch” . Toto výrazivo je vhodné v seznamech vybraných slov. Kromě toho nejasno
a přípustné jen ve spojení s kapitalistickým světem, sti, které vznikaly rozdělením' hlásek na tvrdé a“
kdepase ovšem nejsou na místě slova “ hospodářský měkké, pozůstatku to buržoazního tmářství, působily úspěch” , “ pokrok” a jiná označení kladného význa neblaze na duševní stav nejen školou povinných pió-;
mu, která jsou vyhrazena pro referování o kladném nýrů, ale — a to hlavně — také stranických pra
socialistickém táboře. Jedině tam může “ stoupnout” covníků. Často byla důležitá rozhodnutí ÚV KSČ
národní produkt na hlavu ba i na nohu, kdežto u” zdržena nejednotností jeho členů -o tom, zda je chy
kapitalistů, jak nám naši statistikové dosvědčí (jinak by krizových, let vidět měkce nebo. vydět-tvrdě, a
se sejdou na Pankráci), úroveň jakož i standart kle zda je viníky nutno pověsyt na. tvrdém konopí nebo
sají. Takovým opatřením se navodí jednoznačné pověsit na vláčném, měkounkém hedvábí. Naproti
příznivé klima pro uzavírání socialistických závazků tomu komise neshledává účelným^ zatratit “ ypsilon” '
a zároveň se vytvoří pevná půda pro řečníky všeho jen proto, že je k jeho napsání třeba udělat o klič-'
ku víc. Soudruh se nebojí práce navíc.
druhu.
6) Orgány StB rozhodují v jednotlivých případech...
4) Odstraňuje se obecné psaní velkých písmen u
osobních jmen jedinců, pokud tito nejsou stranic kdy se smí používat záporu, vzhledem k tomu, že.
kými funkcionáři. Za tím účelem vydává Státní bez se socialistický člověk staví tak nějak kladně k udá
pečnost seznam všech stranických funkcí a osob. lostem. Zásadně: když pracovník StB obviní obča
které byly jejich výkonem pověřeny. Posledně jme na z protistátní činnosti, není za žádných okolnosti-,
nováný se bude vydávat každý den, aby se.podchy dovoleno říci: “ Já to nebyl.” Zde se doporučuje gra
tila i sebemenší změna v orgánech strany. Tímto maticky správná forma pokání, které snižuje zaslou
opatřením se dosáhne patřičného a na první pohled žený trest. Aby se pozvedlo vědomí příslušnosti ke
patrného roztřídění občanů na neodpovědný lid, kte-‘ kolektivu, doporučuje se ve vazbách “ to patří mně” ,
rý pověřuje, a na odpovědné činitele, kteří jsou po “ to je moje” pokrokovějšího “ to patří nám” , nebo
věřeni a kterých je třeba si vážit. Seznamy funkcio-, ještě lépe “ to patří společnosti” . Tak se^ nejen za
nám je bedlivě sledovat; bude se považovat za hru brání pravopisným hrubkám, ale zjednoduší se i práv
bou chybu na pět, napíše-li se “ soudruh Novák” , ní situace. Ve sporných případech má vždycky prav
když dotyčný jmenovaný byl den předtím odhalen du StB. Pokud pravdu nemá, vstupuje v platnost vě
jako pravicový oportunista a jako takový zbaven ta předcházející.
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cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd., Prahran, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415

Nevhodná slova
Milan Růžička
,
S každou myšlenkou není třeba prorazit. N ě k d y ,
postačí, když se o ni dá opřít.

<

Pochopi! to tak rychle, že se ještě stačil tv á - <
řit jakože nerozumí.
<
’ <
<

★
<
Právo na experiment ti snad dají — ale v ý - <
buch ti stejně nikdo neodpustí.
,

★
Lakomému se nejvíc vysmívá šetrný.

★
Některé recenze se od sebe liší v takovém roz-i
, sáhu, jako operace od pitvy.
j
'

*

‘

i

Stál oběma nohama tak pevně na zemi, že si j
a n i neuvědomil, ja k svět zatím kráčí dál.
:

.

i

Když mluvíš o rubu — pozor na hubu!
’
’
>
>

★
!
Někteří lidé dokáží opakovat i to, co neslyšeli.!
★
Mnohem víc unese ten, kdo nese dobrovolně.

>

★

.

y I když smlouváš jen přechodně, na ceně ztráJ cíš trvale.

>
*

>

★
Myšlenka patří teprve tomu, kdo se nebojí za
ní stát.

★

'
V každém seznamu jsou vždycky první uvedeni
> ti, které tam stejně nikdo nebude hledat.

>

★

> Nikoho bychom si neměli vážit natolik, aby z
> toho mohl těžit.
Má potíž spočívá v tom, že hledám ženu, se
. kterou bych mohl i snít . . .
l

^

★
Když se nedáš koupit, zaprodají tě.

* ~k
'
V em igraci je nesrovnatelně těžším užít správř něho přím ěru, aby se někdo neurazil.

>

★

)> Ani tak rychle nepostupoval, ja k
^ cel charakter.

}

^

<
i

★
Brojili

^

rychle strá-

Žena vyzradí všechno — ale nikdy nic na sebe.
proti

krotkému

a

otiskovali

pouze

—

když

je

í ochočené.

r ★
[

Za

tm y se

špatně

hledá,

obzvlášť,

( v hlavě.

( *
)

Umím čekat, ale nechci vyčkávat.

/

★

>

Vyčítal si jen to, nač mu přišli.

se spisovatelem

Otou

Filipem )

20. dubna sdělili Ostravskému spisovateli Otovi F ilip o v i, první oběti poinvazních čistek, dva úředníci
pasového oddělení, že jsou pověřeni nabídnout jemu a jeho rodině vystěhování z Československa. Nabíd
ku form ulovali asi jako ji formuloval pan Bedera, když dal vyvézt Karla Havlíčka do Brixenu: " A žandármům že n ařídil, a ť mě hodně nutí) kdybych ne chtěl ze skromnosti přijm out jeho nabídnutí . .
F i
lip si podal do měsíce žádost a 1. června už byla v y říze n a , rychlost zajisté neobvyklá. Krátce poté pře
kročila Filipova rodina hranice a nyní sídlí v Mni chově. Položili jsme Filipovi několik oiázek:

CONWAYS
C A K ES,
m aj. B. & E. Dvořáčkovi,

★
M luvil o řemesle a měl na mysli živnost.

2. 9. 1974

Lojzek Lapáček na Západě

PEČEM E PO NAŠEM
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
/ždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
‘ BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB

★

DOMOVA

Otázka: švýcarské noviny psaly, že vás stihl osud roku 1968 a 1969. Doma Rudé právo jistě zase na
Atexanara Soižemcyna; čs. úřady vám prý písemně píše, že moje sepisování je příkladem úpadku, rafi
aaly na vědomi, že už nepožíváte ochrany čs. zá- nované ideologické diverze atd. Jestli vás to bude
Konu. Mohl byste udat některé podrobnosti?
. zajímat, tak si poslechněte, co si o tom myslím já.
Odpověď: Podrobnosti říci nemohu, tedy ne že bych Dva druhy lidí mě nezajímají: totálně kladní a abso
nechtěl, ale musei bych psát několik desítek strá lutně záporní. Táhne z nich nuda. Skutečnost, v níž
nek textu. Počkejte si na mou další knížku, tam se jsem žil, mi nabízela široký sortiment polosvětců,
všecko dočtete. Ale aby odpověď nebyla příliš hu pologaunerů, lidiček dotlučených a kolem sebe tlu
bená, řeknu tohle: Ano, bylo mi úředně sděleno, koucích. zraněných a přimáčknutých velkými udá
že nepožívám ochrany čs. zákonů. Takové sděleni lostmi. které nemohli ovlivnit a někdy je ani docela
zni dramaticky, často se tady o tom na Západě mlu nepochopili. Není takový svět zajímavější? A ostat
ví a píše, ale ja to beru celkem dost na lehkou v á  ně si myslím, že opravdových gaunerů máme v na
hu. Nedokážu si totiž vzpomenout, že by mně čs. zá šem národě právě tak málo jako skutečných svět- kony kdykoli předtím ochránily. Od r. 1960, kdy jsem ců. Není tohle zjištění dostatečně optimistické?
.byl vyloučen z KSČ, jsem byl určen ke kádrovému
Otázka: Přivezl jste si sebou nová díla? Smíme
Odstřelu, takže jakápak ochrana.
vědět, jaká jsou jejich témata?
Otázka: Měl jste štěstí, že jste prostřednictvím
Odpověď: Díla jsem si žádná nepřivezly Jen ta
Dilíe včas uzavřel smlouvu s frankfurtským naklada kové obyčejné české sepisování a povídání o tom,
telstvím S. Fischer, které vydalo tři vaše romány. jak se narodil občan jménem Džejms. Ted na tom
CESTA KE HŘBITOVU, NANEBEVSTOUPENÍ LOJZ- začínám trochu ještě dělat. Chtěl bych být k váno
KA LAPÁČKA ZE SLEZSKÉ OSTRAVY a BLÁZEN cům hotov a položit si rukopis pod stromeček. Dou
V MĚSTĚ. Pokud vím, měla všechna tři díla tady fám, že si to brzy přečtete. Mám v zásobě několik
na Západě značný — rozhodně zasloužený — úspěch. (celkem čtyři kusy), vynikajících námětů, o ^nichž
Je však známo, že čš. úřady zabavují spisovatelům doufám, že stojí za zmínku. Zbývá jen maličkost:
převážnou část jejich honorářů ze zahraničí. Jak vy musím je napsat. A potom se uvidí.
padala praxe ve vašem případě?
Jedno téma bych snad mohl prozradit: Valdštýn.
Odpověď: Mně čs. úřady žádný honorář nezabavi- Správně bych měl napsat Valdštejn, ale ten můj se
ly. Ani zabavit nemohly, protože nebylo co. Můj na bude jmenovat Valdštýn. Chci popsat pět let jeho ž i
kladatel ve Frankfurtu' mi totiž žádné honoráře ne vota, pět let manželství s fešnou moravskou šlech
posílal. Nepřál jsem si to. Byl jsem včas varován, tičnou, majitelkou Vsetína a širokého okolí. Prame
abych zastavil proplácení honorářů, protože bylo ny mi dokázaly, že paní Valdštýnová nebyla moc
zřejmé, že bych nedostal snad ani fenyk. N ě k d y ta k hezká, ale to mi nevadí. Usoudil jsem, že když měla
jednou dvakrát do roka, když jsem byl finančně na odvahu si vzít za manžela chudého žoldnéře, tak to
mizině, jsem si část, honoráře poslat dal. Ale po musela být statečná žena. Pravda, Valdštýn byl je
chopíte, proč neřeknu, jakým způsobem jsem pení jím druhým manželem. Výběr ženichů nebyl' tehdy
ze dostával. Doufám, že mnozí z čs. autorů část valný, protože v úvahu přicházející nápadníci pomře
svých západních honorářů tu a tam dostanou, ale li v tureckých vojnách, nebo byli už od dětských
samozřejmě nikoliv úřední cestou.
let zasnoubeni. Vidíte, i šlechta měla svou kádrovou
Otázka: Vaše romány z ostravského prostředí se politiku! Kádrový referent přes věci sňatků seděl
dívají na povahu tamějších občanů hodně pesimistic tehdy v Olomouci u jezuitů. Valdštýn se tam asi při
ky. V NANEBEVSTOUPENÍ například není ani jedna hlásil. zajisté-ho pozvali i^ke “ kádrovému pohovo
kladná postava. Bylo to vskutku tak zlé nebo jste ru” ; asi tam všechno dobře dopadlo, protože brzy
měl příliš černou fantazii?
byla svatba. A víte, že to manželství bylo šťastné?
Odpověď: Co je vlastně “ kladná” postava? O tom To bych chtěl právě popsat: pět let šťastného man
bychom si mohli popovídat. Je zřejmé, že výchozi želství. Valdštvn jako milující manžel. A čím více
stanovisko pro hodnocení kladné postavy je rozho svou paní miloval, tím byl zaslepenější a nerozpoz
dující. Snad byste měl přesněji říci, jaké výchozi nal. že mu žena chřadne. Část historiků, tvrdí, že
stanovisko je vám osobně bližší. To bych už lépe paní Valdštýnová zemřela na tuberkulózu, druzí ří
poznal, o jakou kladnou postavu vám jde. Jsem kají. že měla raka. Nevím, co bych si měl vybrat.
však přesvědčen, že váš názor na kladnou postavu Ale tuberkulóza se mi líbí víc. Nechci tedy^ svého
je dost odlišný od názoru, který dnes propaguje par Valdštvna popsat jako velkou osobnost, vojevůdce ^a
ministr kultury v Praze. Očekávám, že několik dní intrikána, nýbrž jako milujícího manžela. Román
poté, co vyjde druhý díl NANEBEVSTOUPENÍ, budu končí úmrtím paní Valdštýnová.
zde na Západě obviněn, že jsem dostatečně neroz
Otázka: Nebojíte se, že nebudete moci v exilu psát,
poznal a umělecky neztvámil typ českého vlastence že vám bude chybět živná půda domácího^ prostředí,
jak tvrdívá nejen režim, ale i mnozí na západě?
Odpověď: Ano, bojím se, že nebudu moci psát. Tře
★
, ba mě zítra značnou bolet zuby, nebo se špatně vyl spím. Počasí se zlepšilo, takže se půjdu asi koupat.
Mnohá návnada se domnívá být lovcem.
I Někdv jsem také líný. Ale nebúdou-li mě v příštích
★
dnech bolet zuby a vyspím-li se dobře, lze předpoJakm ile začneš rozlišovat — už se lišíš.
1 kládat. že nebudu mít chuť se jít koupat, protože
I mě popadne pracovitost a dám se do psaní. Exil sem,
★
I exil tam. mně je to jedno. Psát budu asi ještě na
Také nezávaznými slovy se je možno zaplést.
smrtelné posteli. Jen abych měl co.
★
I
Otázka: Jak vidíte situaci doma?
Pouze člověka je možno postrašit pouhou myš |
Odpověď: Optimisticky. Lidé si říkají v tramvajích
vtipy a v jednom kuse se dopouštějí hanobení věčlenkou.
‘ něho přátelství, neztratili zdravý úsudek. Velkomysl;
★
) ně jim odpouštím osmihodinovou přetvářku. Je nutná
Byl tak tupý, že byl takřka nezranitelný.
) k tomu. aby mohli žít a dýchat. Jen si myslím, že
★
bychom jim z našeho bezpečí neměli radit. Oni si
V jedné ruce ještě třím al prapor a druhou už ' už poradí sami.
)
Otázka: Jaký názor má normální čs. občan na
si přitahoval židli.
v exulanty? Co se ví doma o jejich činnosti?
★
'
Odpověď: O exulantech se doma říká, že si žijí,
Není zlé, když si netroufáme dopovědět, ale ) mají auťáky, přepychové byty a Itálii na dosah ru\ kv. Když jsem odcházel, tak mi mnohý z mých přákdyž si netroufáme ani domyslit.
( těl záviděl. Nevím sice, proč mi záviděli, ale je to
★
/ tak. Protože jsme národ pracovitý (a znalý také.
Na prostořekých nám nejvíc vadívá to, že m í
) toho, co pro nás znamená česká kultura), oceňují
vají pravdu.
\ naši lidé doma všechny pracovní úspěchy exulantů,
( radují se s námi nad každou knížkou, která tady
★
Směr větru pociťuje nejcitlivěji — namočený! ) vyjde, nad každým úspěchem českého umělce zde na
) Západě. Domnívám se, že naší povinností zde je.
★
( abychom takové radosti našim lidem doma připraStále zapomínal, že už ztrácí pam ěť.
) vvali a dokázali navíc najít způsob, jak je rychle a
\ spolehlivě informovat.

2 9. 1074
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Luděk Pachman: Jak fo bylo. 68 Publishers Toronto, 1974, str. 384. Cena $ 4.50

Šachista politikem

DOSTALI JS M E DO R E D A K C E ŘADU VERŠŮ
NAŠÍ Č T E N Á Ř K Y , Z N IC H Ž ASPOŇ JE D E N DNES
UVEŘ EJŇ U JEM E:

Dlouho očekávaná zpráva o činnosti šachového velmistra za období 1924-1972 Pachmanovi povolil v ro
se mi dostala do rukou právě ve dnech, kdy uplynulo šest let od násilného ce 1972 vystěhování, i

když se tato procedura:
ukázala jako. martyrium.;
Pachman se usadil v NSR
a působí dnes v českém
nentech, v Havaně byl vysílání Svobodné Evro
doma tak jako v Praze. pyOsobně poznal celou svě
Pachmanova kniha Jak
tovou extratřídu, napsal to bylo je v každém pří
přes tucet ceněných knih padě čtivá, í když nebu
o šachové hře a její teo de každému sympatická,
rii.
jak pro proměny autora,
Pozvolna, třebas jako tak pro jeho literární sty!.
předseda ZV KSČ v praž Necítím se povolán, abych
ském nakladatelství Olym- se dotýkal Pachmanova
pia, vplul do Dubčekov- filosofického vývoje. Je-li
ských
vod,
strhl
ho však autor upřímný, pak
Smrkovský, Vaculík či Te má v čs. exilu své místo,
sař, pomalu opouštěl vrak tím spíše, že jde o člově
marxismu a konvertoval ka neobyčejně aktivního
se
ke katolicismu. To a jak se zdá, obětujícího
ovšem v době, kdy byl pro svobodné Českosloven
pod přísným dohledem ať sko mnoho ze svého osob
již mladíků v kožeňácích ního života a kariéry nad
nebo přímo vězeňských průměrného šachisty. Po
dozorců.
kud se týká stylistiky,
Pachmanovy petice, do Pachman zejména v prv
pisy, stížnosti a provolá ní polovině své knihy po
ní, psané na svobodě či užívá více než dostatek
ve vězení a adresované hovorových obratů, pro
Svobodovi,
Husákovi, které osobně nemám pří
Brežněvovi či Organizaci liš obdivu.
spojených národů, se sta
Kniha stojí za přečte
ly známými jak v Česko
ní.
IP
slovensku tak v západním
Pozn.:
Knihu
můžete
světě a jeho vězeňská
hladovky a skoky hlavou zakoupit též v HD. Cena
proti zdi budily mrazení. včetně
poštovného
AS
Čs. režim
pak raději 4.30.

vstupu bratrovražedných arm ád do Československa. Nemohl jsem si přát vhod
nější četbu, knížku jsem přes je jí obsáhlost přečetl během dvou-tří večerů a
to již předem dokládá, že mne vtáhla do děje a vypravování. Neříkám ovšem,
že se vším s Pachmanem souhlasím, třebas byl velm istrem .

Pachmanovo vypravova
ní začíná rokem 1924, ecž
je letopočet jeho naroze
ní, v prvním díle se za
bývá svým dětstvím a
studentskými léty spada
jícími do válečné doby.
Pachman patřil k onomu
nešťastnému ročníku 1924.
který rychle dospěl v
hrozbě před nuceným na
sazením a v krutém dote
ku války, obojí pak před
určilo u mnohých pová
lečný vývoj. Také u Pachmana,
který
se
dal
strhnout nepříliš čistým,

ale tím více dravým prou
dem a z nadějného šachi
sty se stal přes noc na
dějný odborářský funkcio
nář. šachy do každé fab
riky!
Když mu v ROH začala
hořet půda pod nohama,
přesunul se do čs. tělový
chovného hnutí, neb ša
chisté nepatří pod střechu
odborů, ale pod šplhadla
a žerdě spartakovců.
Pachman se zdárně uvedl také jako novinář,
pilně jezdil po šachových
turnajích na všech konti

Poslední přáni

i

. . . Ještě na sjezdu sportovců v Belcampu h rá li!
Emil Ransdorf (doma snad nejznámější v únoro-g
vých dnech 1948, kdy byl předsedou Svazu vysoko-gg
školského studentstva) čtyřhru s Pepou M alečkem ,®
pln humoru a dobré nálady. Před vánocemi p r v n í!
operace, krátce nato druhá. Pak Emil ležel do-H
ma, napůl nehybný. Ta strašná nemoc ho z v o ln a !
hnětla a nedávala pražádnou naději. A přeci jsm e ll
všichni doufali, společně s ním, radovali se zH
každého měsíce, každého týdne, který se podaři-H
lo urvat. Ale v té trosce, v kterou zákeřná nem oc!
proměnila tělo aktivního sportovce, hořel neuvěJI
řitelně silný oheň vůle a zájmu o všechno k o le m !
sebe. Emil si sám nedělal iluze, s odvahou, k te r á !
mu byla celý jeho život vlastní, byl smířen s o su -!
dem a připraven odejít. A tehdy někdy, když cí-il
til, že je čas, vyslovil přání.
_
H
Pak přišla sobota a Smrt byla k němu alespoň!
milosrdná v tom, že mu dala odejít v přítomnostiH
bytosti mu nejbližší, která s neuvěřitelnou náma-Rj
hou a péčí ulehčovala jeho utrpení.
■
Bylo am erické léto v New Yorku. Hodně p ř á l
tel a známých bylo mimo město. Bylo p o tře b a !
sehnat klavírn í výtah hymny. Všechno se dalo^ d o !
pohybu, muselo se zařídit spoustu věcí. Obřad,H
květiny, kněze, vlajku. Ve středu pršelo a kd o si!
zavolal do hlavní knihovny. Ano, m ají hymnu.B
Druhý pro ní jel. Příslušný pán, v příslušném od K
g
dělení se zeptal: "Neznáte náhodou a u to ra ? " !
"Škroup," řekl tázaný a na jeho tváři byla po-1
chybnost, zda ten Am eričan vůbec porozum ěl.!
"Oh — Yes. Es-kej-ár-ou-jů-pí, rig ht? " řekl ten I
muž a zmizel ve dveřích. Za dvacet minut se vrá- i
til: "T u hymnu m ají v hudebním oddělení, v L in -I
coln Centru. Volal jsem tam , ale za v íra jí. Zítra
v deset, m ají Xerox, udělají vám ko p ii."
Jakoby všichni chtěli Emilovi vyplnit jeho přá-B
ní poslední. Ale jin í už notový m ateriál o p a třiM !
pán v pohřebním ústavu se podíval a řekl, ž e l
to půjde.
B
Druhý den byl čtvrtek a slunce svítilo. UÍ|
Campbella na 81. ulici ležel Emilek v rakvi,H
přikryté státní vlajkou, v záplavě květin. Ani ná-|j
pis "V Š E H R D " nechyběl. Všichni, kdo mohli, ta m l
byli. Jeho přátelé, i ti, kteří tam byli za NĚKO-1
HO, nebo za NĚCO. Seděli tu v lavicích America I
né, evangelíci, Češi, židi, Slováci, katolíci, Něm-1
ci, bez vyznání, ba i jeden Kubánec. Protožel
Emil v první řadě byl dobrej člověk, se vzácným i
darem získávat si přátele. A v New Yorku,^ ani®
v Praze, není pohřební síň, která by pojala všech-j
ny ty, kteří by se přišli s Emilem rozloučit, kd y-l
by mohli.
I
Kněz se pomodlil, řečníci promluvili a_ varh an íkl
zahrál československou státní, hymnu. Člověka v í
takové chvíli napadne, co udělat, ja k to z a říd it.l
aby lidé, jako Em il, kteří by byli doma ozdobou!
a chloubou, nemuseli um írat na tisíce kilom etru]
I vzdáleni od země, kterou milovali a kam p atřili.!

P LA TA N O V Á ALEJ
Barbora Rusavská
Vidím vás všechny — tváře milé
i ty, které mi nepřály.
Slyším rolničky smíchu radostného mládí,
cítím i slzy za všechna nesplněná přání.
Jak změnilo se mnohé od let, kdy krása
světa jevila se v kvěfu platanové aleje,
kdy kouzla slibovaly vlny rozvodněné
říčky v Jaru
a čerstvý závan lákal, nechtěl vidět peřeje,
— kdy nový život skrýval tolik sladkých
tajů.
Vidím stále tváře milé
i ty, které mi nepřály.
Vidím zam rzlý rybník s bruslaři
v pozadí se zasněženou platanovou alejí.
Zákon přírody se tam daleko nemění.
Platanová alej k životu se znova chystá,
vše zpět se zvolna, tiše navrací,
pro nová Jara snad připravuje místa.
Slunce zůstává, člověk se ztrácí,
tulák odejde, druhý přichází.
Starý obraz v novém rámu — jen vlny
neburácí.
Vzpomínka na platanové aleje a zašlé
naděje se však čas od času vrací . . .
(Melbourne 1974)

RÁM UJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

České kolokvium
Sdružení australských a novozélandských slávistů ;
(Australia and New Zealand Slavists’ Association) ,
uspořádalo ve dnech 16. a 17. srpna na Monashově '
universitě v Melbourne kolokvium věnované češtině. .
slovenštině a čs. literatuře. Bylo to poprvé vůbec, ;
kdy bylo v Austrálii svoláno vědecké zasedání téma- ,
ticky zaměřené výhradně na naše jazyky a písem- '
nictví. Jednání proběhlo ve čtyřech sekcích — česká !
a slovenská jazykověda, pohledy Nečechů na češti- <
nu a české písemnictví, česká literatura a Pražská j
škola a světová lingvistika. Tyto sekce obsáhly deset <
přednášek, které byly vždy doplněny diskuzí. Profe- ]
sor Marvan, iniciátor kolokvia, který již referoval .
v předminulém čísle HD o programu, přednášejících '
a jejich tématech, zasedání organizačně pečlivě p ři-!!
pravil a vydal 80stránkový sborník obsahující te x ty :;
přednášek.
i,
U českých a slovenských posluchačů vyvolal nešpor- '
ně největší pozornost referát dr. P. Petra o soudo- ■
bém vývoji české literatury, jediný se dotýkající
problému udržení jazyka a písemnictví mimo ■Čes- ,
koslovensko s přihlédnutím - na čs. exil. Dotknul se :
také diskriminačního vlivu čs. režimu na domácí ;
literaturu, preferování neschopných autorů přisluhu- i
jících dnešní realitě a umlčení těch, kteří mají vý- :
hrady k Husákově vládě.
v
j
Doposud jsme se setkávali s názorem, že čeština
a slovenština patří v Austrálii mezi jazyky přistěho
valců a kultura našich národů se oddělovala od prou
du australského veřejného života přehradou pojmu
etnických skupin. Pořadatelé kolokvia, tedy lingvi
sté, mají evidentně jinou koncepci. Nepovažují češti
nu resp. slovenštinu a čs. literaturu za záležitost
přistěhovalců, to je v našem případě převážně exu
lantů, nýbrž se pokoušejí vytvářet tlak na austral
ské veřejné mínění, že čeština, slovenština a jejich
písemnictví jsou právem součástí australské kultury
ať již s přihlédnutím na minulost či přítomnost se i
zdůrazněním přínosu Čechů a Slováků do světové
vzdělanosti.
■
IP .

J. KOŠŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

Telefon': 37-3109
nebo: 42 Howard St., North Melbourne

Telefon: 329-8038
nebo — kde se mluví česky a ' UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

A N TO IN E GALLsRIES
514 Riversdale

Rd., Camberwell

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

Provádíme veškeré
přesně, rychle a

OpticaJ Service
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Pistn /.asvn/ iiii ty siunuo ziace1zazněla již dvakrát
piusmraiin sycmeysK.é katearaiy na rozloučenou dvě
ma vymítajícím českým knéžim: otci Stanislavu Mi
kovi a narumaiu dr. stepánu irochtovi. Před neko
uká tyany zazněla i v katedrále v Canoeře při inau
guraci "Dne exilu", .byla vyorána — v poněkud
zkracene formě — jako tradiční pohřební píseň pro
stale rostoucí počet našich krajanských zádušnich
msi. Nutno však předeslat, že. nem náboženskou
písni a že původně nepyia ani koncipována jako
pohreoni piseň.
Slova písně psaná lehkým trochejem ve stylu 40.
let minulého století vyjadřuji pocity exulanta, opouš
tějícího rodnou zem. jejich autorem je Karel Marie
Ignác baron Villani, svoDodný pán de Pillonieo, po
češtělý šlechtic italského původu, který se narodil
31. 1. 1818 v Sušicích. Za studií na piaristickém gym
nasiu v C. Budějovicích se vlivem vlasteneckých uči
telů přiklonil k české národní orientaci, které zů
stal věrný i po absolvování vojenské akademie a na
stoupení dráhy rakouského aktivního důstojníka. Psá
val vojenské a milostné básně pod jménem Drahotín baron Villani, které vydal ve sbírce nazvané
Lyra a meč. Kritika celé sbírky byla většinou ne
příznivá. Zejména Karel Havlíček Borovský, ve sna
ze zlikvidovat v české poesii všechny bolestínsko-sacharinové směry zdrtil básně patriotického barona
poznámkou: “ Přál bych si, aby Meč a lvru veleslav
ného pana barona myši-a rez sežraly."
Kolem r. 1842 bylo Villanimu nabídnuto místo in
struktora a organizátora srbské armády a pozvání
bylo odvoláno až těsně před zamýšleným odjezdem
(když byli Obrenoviči dočasně vyhnáni ze Srbska Ka
radjordevíčem). V době. kdy se Villani chystal na
cestu, napsal báseň Zasviť mi ty slunko zlaté —
Licentia Poetica. — Autor zemřel jako poslanec zem
ského sněmu ve Střížkově u Benešova 24. 3. 1883.
Jako básník byl zapomenut.
Autorem nápěvu této písně je Alois Jelen nar. Ih.
5. 1801 ve Světlé u Čáslavi, sbormistr Žofínské aka
demie a archivář českého gubernia, který zemřel
15. 10. 1857 ve Chvalech u Prahy.
Dnes je píseň Zasviť mi ty slunko zlaté zpívána
rozptýlenými čs. uprchlíky a krajany téměř po ce
lém světě. Oba její, dnes už zapomenutí autoři jistě
netušili, že jejich píseň, která měla připomínat naši
smutnou národní minulost, bude jednou mluvit za ne-,
méně smutnou přítomnost.
K. šindelář
A* A A A A AA A A
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“ Moravian Lodge”
290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

Telefon 300-9783
Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci
(v úterý zavřeno)
Srdečně Vás zvou
manželé Dagmar a Václav Toldy

Přijmeme
S P O L E H L IV É H O
M UŽE

;

HO SPO DYNI
,
,

Old South Head Rd. I Krásny moderní dum
Rose Bay (Sydney) ' :
Nabízí odděl, pokoj
Tel. 371-8421,
s koupelnou a TV a
371-7341
výtečný plat.
.... ...------ —
Prosíme reference.
Volejte po 5. hod. odp.948-8051 (Sydney)

Velký^sklad zlatých a j.
sperku, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský. '
Telefon: 61-8579

kázka třídní spravedlnosti

nější text, či ilustrace.
Ooojí
dohromady tvoří
Australský tisk nedávno uveřejnil'informaci, která
velmi hezoučkou knížku, byla motivovaná článkem ve velmi rozšířeném brit
která vám, koupíte-lí si ském časopise Nátuře, o nynějších osudech profe
ji. zaručeně pozvedne ná- sora Bohumila Pelešky. Tento vědec si získal světo
ladu. A dovíte se z ní ta- vou pověst výzkumem v oboru lékařské elektroniky,
publikoval více než 150 odborných prací a jeho me
ké mnoho dosud “ dobře toda léčení ventrikulárních fibrilací (chvějivé poru
utajených” tajů ze zákuli- šení srdečních chlopní vzniklé např. úrazem elektric
sí českých kabaretů z do- kým proudem nebo při srdeční mrtvici) se uplatňu
bv, kdy se jakžtakž smělo je v mnoha nemocnících na celém světě.
Profesor Peleška se netajil svými sympatiemi k
na jevišti vtipkovat, aniž liberalizaci tuhých poměrů čs. režimu a k Dubčekovi,
v tom měla prsty Hlavní po roce 1968 byl obviněn ze zavilosti k realitě a zba
správa tiskového dohledu. ven nejen místa ředitele výzkumného ústavu, ale i
J. S. možnosti pracovat ve svém či příbuzném oboru. Je
nyní uklízečem na pracovišti, které vybudoval a je 
-...................
hož byl šéfem. Není mu také povoleno publikovat své
vědecké práce stejně jako účast na vědeckých setká
Válkovy rodiny. Muži ma - :
SWISS T R A IN E D
ních ať již v Československu nebo za hranicemi.
jí kníry, jaké se nosily ,
W A TC H M A K ER S
Dr. David Dewhurst, učitel biofysiky na Melbournpočátkem našeho století
^ Ebner
ské univerzitě a sekretář společnosti pro lékařské
a tuto dobu připomínají i
jg York St.,
inženýrství (Australian Federation of Medical and
jiné podrobnosti, zvláště
SYDNEY
Biological Engineering) se dotazuje výzkumných ústavů a laboratoří v Canbeře, Sydney a Melbourne,
okrasně psanv text. w vchod do Wynvard Stn.
zda by neměly pro prof. Pelešku vhodné pracovní'
světíuííoí coraziy
obrázkv . Netrou
Netrou- ( dům)
(naprotiTelefon.
pohyb, 29-7543
schosietiujici
umístění. Požádal by pak diplomatickou cestou čs.
fám si říci. zda je vtip- j
_________
________
úřady, aby umožnily prof. Peleškovi odcestování do
Austrálie, pokud by se zde našlo pro něj vhodné mí
sto. Tuto iniciativní a obdivuhodnou snahu dr. Dew
hurst odůvodňuje tím, že člověku Peleškových kvalit
by nemělo být zabraňováno ve výzkumném poslání
rak jako na ostatních úsecích australského života
fotografové čs. původu s úspěchem zasahují do prospěšném celé lékařské vědě.
K této snaze by se měly připojit i čs. organizace
oblasti novinářské a komerční. V roce 1971 se v
Austrálii usadil Jiří Horniak, který již v Českoslo (např. odbočky Společnosti pro vědy a umění) v
vensku upoutal pozornost mezi tvůrčími fotografy. Austrálii.
Přišel do Austrálie v době, kdy probíhal zápas o
uznání fotografie jako uměleckého odvětví, který byl
v ostatních částech světa již skončen ve prospěch
Česká restaurace
”.TT
' '
*
tvůrčího přístupu. Horniak se stal spcluředitelem
první australské instituce umělecké fotografie (Pho
, Contin. " G O U R M E T "
'* ’
tographers’ Gallery, Sydney) a první výstava, kterou
Restaurant
"
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galerie uspořádala, patřila Horniakovi.
Čs. fotografie má ve světě dobrý zvuk a téměř
129 Bayswater Rd.
*
''t
na každé mezinárodní výstavě či na stránkách foto
Rushcufters Bay
£
Iflb g y L
grafických publikací narazíme na české či sloven
Sydney, tel. 31-7393
*
N B B Í
ské jméno. Horniak patří k tzv. brněnské škole, kte
rá se projevuje výraznými surealistickými prvky na
rozdíl od “ pražské", charakterizované sociálně-reaOtevřeno v úterý až sobotu od 11 h. dop. do 2. h.
listickou orientací.
odp. a od 5 do 9 večer. V neděli otevřeno po
Snímky J. Horniaka se nejednou dotýkají již sa
celý dne, v pondělí zavřeno.
motné hranice výrazových prostředků fotografického

VÝSTAVY

media. Realistická popisnost momentky, která byla
donedávna ve fotografii typická, se již Horniakovu
pojetí vzdálila. Výstava vzbudila nemalou pozornost
a patří k těm, které stimulují australskou fotografii.
V téže době probíhala v Melbourne (Nillumbik
Gallery, Eltham) výstava užitého umění Evy Kollerové. Výtvarnice se v Austrálii věnuje umělecké prá
ci s kovem. Komerčně přitažlivá drobnější bižutérie
zřejmě výtvarně nepokouší zaujetí paní Kollerové,
která nastoupila na obtížnější cestu uměleckého měditepectví větších objektů. Současně jsme na výsta
vě viděli textilní výtvarnou práci — výtvarnice po
užila jako výchozího materiálu vlnu. Ručně tkané
vlněné látky s originálním barevným dekorem jsou
v Austrálii téměř neznámé. Je to překvapující v ze
mi, která je vlnařskou velmocí a tím potěšitelnější.
4-^ n t - ů l r

r^ř‘í/nl-,0-71

c

n r v n ím i

n á n s íH v

S Y D N E Y

________________________
~ ..— 1—
Která krajanka

by byla ochotna zazpívat
prostou českou
písničku? O informací
pište lask. na P. O.
Box A 546, Sydney
South 2000. NSW.

p p c tlró

Přesvědčte se o jakosti našich jidel.

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

Známá česká firma

Hledáte

nové zaměstnání ?

kteří budou zapracováni
k obsluze pletacích strojů

f

V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
. ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
u svých obchodních zástupců
nebo přímo u výrobce.
Větší zakázky k různým příležitostem
dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny.

i
i
j
i
]
I
í
J

VAŇ HA'S PRO DUCTS CO. P /L .

]

216 Devonshire St.
Surry Hills, NSW. 2010
Tel. (Sydney) 69-6889

I
4
J

L Y Ž A Ř I — T E N IS T I !
K O L O T E X H O S IE R Y P T Y . L TD .

Máme místa pro MUŽE,

STEVEN VAR DY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)

H U M O R A JA K SE V Y R Á B Í

(Pokračování se ser. 7)
detektivku. Vcelku je mož
no říci, že se Válkovi daří mnohem lip prostý humor, do satiry se zřejmě
nutí, nejde mu od .srdce.
Z čehož vyplývá, že na to
i ono je nutno mít fortel,
Přepěkným
doplňkem
jsou ilustrace Jana Kristoforiho
Mkám-li.
že
jsou doplňkem, podceňuji
ilustrátora, protože vvtvořil vlastně samostatné dílko portréty
příslušníků

^
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H O D IN A Ř *
Z L A T N ÍK *

2. 9. 1974

. Mladí manželé
s 1 dítětem přijmou

k dodávkám chleba.
Dobré podmínky.
SOOS B A K E R Y

D O M O V A

Všechno prvotřídní vybavení
pro Váš oblíbený sport
najdete v speciálním obchodě

na punčochy a dámské punčocháče.

HENRI’S SPORTS WEAR

Nabízíme výtečné platy a podmínky !

2 Bay Street, Double

Bay, NSW. 2028

Dostavte se laskavě osobně k Mr. HUTTER,

Telefon (Sydney) 328-1119

22 George St., Leichhardt (Sydney)

Krajanům poskytneme 10% slevy

2. 9. 1974

H L A S

D O M O V A

P Ř Á T E L É

JE D E N Z "P R A ŽS K É H O JA R A " (Pokrač,)

Zamyslel jsem se nad dopisem J. Dresslera o J i
řím Hochmanovi (HD č. 16, p. r.). Pisatel má jistě
pravdu, v padesátých letech Hochman dělal asi vše,
aby se zavděčil režimu i nevybíravým způsobem a
exil byl vhodným terčem. Takových Hochmanů bylo
tehdy daleko víc, jenže, myslím, málokterý poznal
svůj omyl tak včas jako právě Jiří Hochman a má
lokdo pak vykonal v době, kdy sám plně dospěl,
tolik odvážných pokusů o celkovou nápravu poměrů
ve vlasti jako právě on. Víte, tak nějak jsem si
vzpomněl na to, že jsem ve svém mládí udělal lec
jakou kocovinu (k níž mne dokonce ani nikdo nenu
til nebo nesváděl) a neměl bych radost, kdyby mi
ji někdo teď připomínal. Že je to něco jiného? Ano
a ne! Já sám vítám Jiřího Hochmana na Západ bez
výhrad.
V. Jaroš, Kingsgrove
M A J E T E K A N Á VR A T

Můj dobrý známý zde uvažoval "na stará kolena"
o návratu do vlasti, když dostával v té věci výzvy
od přítele z Československa. Teprve letos v květnu
od něho dostal stručnou zprávu: “ Pokud se týká pří
prav k návratu, je nutno jej odložit, protože situace
se podstatně změnila k horšímu. Vysvětlení pozdě
ji.” A nyní dostal konečně vysvětlení v dopise, kte
rý mám před sebou a z kterého cituji (dopis byl
dáván na poštu v Záp. Německu): “ . . . Mými dopi
sy jsi mohl být poprávu poněkud zmaten vzhledem
k jejich protichůdným zněním. Události se však sku
tečně vyvíjely tak, že po první, velmi benevolentní
fázi, kdy se obecně počítalo s tím. že dojde k další
mu' ujasnění celé problematiky ve směru vylepšení
(aspoň problematiky r. 1948), přišla nová vlna zostře
ní a tím i nový názor na hodnocení tzv. utečenecké
otázky první vlny emigrace. Na celé věci je jasné,
že se jedná především o otázku finanční. Tendence
je taková, aby byly všechny majetky i těchto osob
zajištěny nějakým způsobem pro stát. K tomu slou
ží tyto instrukce:
Tam,
kde je zjištěn majetek,, došlo pouze k
přerušení
trestního stíhání, které je tedy mož
no kdykoliv obnovit, dostane-li se dotyčná osoba do
pravomoci úřadů (tedy např. návratem). Majetek,
který tato osoba má, propadá státu. Majetek, který
získala během svého pobytu za hranicemi, propa
dá rovněž, neboť byl získán: 1 ) přímo trestnou čin-,
ností namířenou proti státu a jeho socialistickému
zřízení, nebo — 2 ) v souvislosti s takovou činnosti
nebo na její podporu, čehož je dostatečným^ důka
zem to, že se vzdálila z vlasti z důvodů nepřátelství
k státnímu zřízení. Opatření se týkají i dědických
nároků, neboť občané nemohou dědit to, co bylo pro
středkem nebo mělo sloužit ke zničení jeho^ podsta
ty, politické, vojenské nebo hospodářské nezávislosti.
Praktický důsledek změněného kurzu je ten, že:
a) nelze stavět na jakékoliv amnestii, b) nutno ^se
v daném případě zařídit pouze dle individuálního
projednání věcí cestou zastupitelského úřadu a mim
vnitra (jakýsi druh abolice) a c) v každém případě
n e mí t n i c !
Jinak znovu zdůrazňuji, že nechť je otázka tak ci
onak — s majetkem či bez něj — jsi u mne ^vítán.
Rozdíl proti dřívějšku je pouze v tom, že Tě sam
NEZVU, nýbrž za těchto okolností ponechávám roz
hodnutí plně na Tobě.”
X., NSW
ODBOR M L a D E z E

:

Československého sdružení ve Viktorii
:
(Young Czechoslovakian Association of Victoria);
pořádá v neděli 15. září 1974
:
P R V N Í SPOLEČNOU

JÍZ D U

AU TY

(R A L L Y )■

Start v 9 hodin ráno
;
z parkoviště Elwood Life Saving Club-u.
;
Jídlo (opékané) pro účastníky bude u cíle ra lly :
Posádka vítězného auta dostane ceny.
:
Poplatek za osobu $ 1.50.
v
j
Přihlášky a informace: tel. 232-3999 (P. Janeček;:
, ‘ nebo 42-3839 (L. Petrnoušek).
■

D A R U JT E K V Ě T IN Y , K T E R É NEZVA D N O U

Aranžované, pravé, suché květy do váz
15 až 40 cm vysoké
v cenách od 1 do 10 dolarů.
Podle Vaší objednávky v jakýchkoli
barvách pro Vás připraví
Alena K rálová, 59 P arer St., Burwood, Víc.

Telefon (Melbourne) 288-1442 _______

-11 Římské vydavatelstvo
"Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda"

H L E D A J Í

(via Cassia Rue 14,5, — 00123 Roma, Italy)
Františka Boubína (hledají dva kamarádi z vál vydal v posledných rokoch viacero pěkných publiky: Jarda a Jenda), dále Aloise Gabriela nar. 2. kádí. najma knížky určené mládeži:
12. 1922 v Mohelnici okr. Šumperk, který odešel v Dospivajúcej mládeži:
Michel Quist: Úspěšný život $ 2.-, Tvojimi očami
r. 1957 do Austrálie.
S 2.-. Autor vel’mi realisticky a moderným štylom
Zjistíme-li adresu hledaných, oznámíme jim, kdo diskutuje s mládežou, dává témy na úvahu o yšetse na ně dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného kcra. čo je aktuálně v súčasnom “ modernom” svete.
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD
M rádeži a dospělým:
Karel Strmeň: Znamenie ryby (sbierka básní, 138
štván) S 1.-. Krásné verše, dobré sa čítajú, majú
rytmus a máš pocit znovu objavovania známých brehcv. Krásna modemá grafická úprava.

í

HLAS DOMOVA M Ů Ž E VÁM DO DAT

?

D r ťc m :

C

IH N E D T Y T O K N IH Y :

í

•T. Milučký: Kto čo robí (verše), cena $ 1.50.
7 ,ipip: Víanočná abeceda (verše)., cena $ 1.50.
Aoppša Gundová-Jergová: Žoly bol ohňový pes.
cev-a S 3.-. Fantastická knížka, plná hravých pozo
rovaní. skrytý humor a krásna slovenština. M. A. V.

| l . Pachman: Jak to bylo $ 4.30
?
? Minka Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.30
č
?Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty ?
? o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm S 3.80
S
5 Jaroslav Brodský: Řešení gama S 4.80
<
i O. Ulč: Malá doznání okresního soudce S 3.80
£
> J. škvorecký: Lvíče S 3.50
\
> J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe S 3.80
\
1 J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.80
\
\ J. škvorecký: Zbabělci $ 3.50
\
\ J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 3.80
?
?K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 4.60 ť
?K. J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.60
ť
r K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.60
?
r K . J. Krušina: Druhá bouře $ 4. 60
?
? M. Holková: Tisíc tomu let $ 2.10
S
?T’ři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.S
íčerepková) $ 5.a
JB. Štěpán: Vynálezy $ 3.S
>Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.10
\
VBruče Lockhart: Ústup z Prahy $ 1.50
?
? Zpráva dokumentační
komise K 231 $ 3.50
?
J Alice G. Masaryková: Dětství a mládí$2.50
?
? Kovályova-Kohák: Na vlastní kůži $ 3.80
S
> Zpěvník národních a populárních písní $ 1.10
s
>J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.S
sFerdinand Peroutka: Demokratický manifest $ 3 <
5E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
<
5 E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.60
c
a A. Lustig: Miláček $ 3.70
c
5 A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.i
*A . Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.80
>
£ G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
>
>L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
>
iL . Grosman: Nevěsta $ 3.30
\
>A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.60
f
f Kníška Karla Kryla $ 2.40
v
\ J. V. Pole a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký?
> (historie), 2 díly $ 7.50
S
S Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakiac
> (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 1
\ stran) cena $ 16.?
r .1 . Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 15.45 ?
?K . Čapek: Anglické listy $ 1.60
5
?A . Ostrý (pseudonym — Praha): československým
S problém $ 4.80
<
< Tisíc let pražského biskupství $ 4.80
>
< Sborník: Systémové změny (autoři dr. B ystřin*,}
\ Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Ldehm.?
?dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a dr. 5
SO. šik) cena $ 3.10
m
SG. M. Hopkins: Básně $ 1.50
<
>R. Selucký: Východ je východ $ 3.60
}
\ B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje $ 1-20 v
? Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.00
?
? Petr Den: Světélko jen malé 50c
?
>M . Součková: Případ poesie $ 1.50
S
S V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda S 2.70<
S Smejkalová, Smrčinová. Hais: Angiicko-slovenský }
> í slovensko-anglický slovník S 5.50
\
\ B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny)?
? $ 4.50 + -.50 = $ 5.\
? Dlouhá, Zavadil: Angličtina pro jazykové ško- <
< ly $ 3.50
<
S
\ HBL"

Ceny jsou včetně poštovného

5

P">zn.: Knihy možno objednat' tiež cez Hlas domova.
NÁ VŠTĚVA

Msgr. D r. J. ŠK A R V A D Y Z Ř ÍM A

Zástupce české zahraniční duchovní služby u Va
tikánu a bývalý sekretář zemřelého kardinála Be
rt” -a Msgr. Dr. Jaroslav Škarvada navštíví Austrálii.
7. Říma přiletí do Melbourne v sobotu 7. září v
6.40 hodin večer. V neděli 8 . září bude koncelebrovs” á mše sv. v kapli Bethlehem Hospital, Kooyong
Rd., Caulfield v 10.30 hod. a bude obětována za
domov. Možnost sv. zpovědi před mší sv. Po mši
sv. bude společný oběd v restauraci Rheinland. Po
obědě promítne Msgr. Škarvada filmy o římském
středisku Velehrad a o kardinálu Beranovi.
O n a oběda je $ 4.-, dětí $ 2.-. Prosím všechny
krúanv dobré vůle o hojnou účast.
Dr. škarvada zůstane v Melbourne do 13. září,
kdv odletí do Adelaíde a odtamtud 20. září do Sydney.
Dře 27. září se vrátí do Melbourne a zúčastní se
ráši svatováclavské pouti na Šumavě.
Oběd v Rheinlandu si můžete reservovat telefo
nicky na č. 663-1266. nebo na č. 50-1450 (p. J. Jelí
nek) a večer též na č. 754-5159. Prosím, aby se každý
přihlásil včas, aby restaurace dle toho mohla při
pravit obědy.
P. J. Peksa

SVATOVÁCLAVSKÁ
N Á R O D N Í POUŤ 1974

Svátek sv. Václava, patrona naší vlasti,
oslavíme v neděli 29. září
✓

'

V

NÁRODNÍ POUT

Česká

koncelebrovaná

ZA D O M O V m
eH
sv- b
u^ot?f:r
zaš
domov
ve
2.30 hod. ocu*

,
S W

Y

vA C LA V E

NEDEJ ZAH YN O U n
„

"K*

SUAYAVA"
BELGRAVE

AUSTRÁLIE

JeziJát^
^ kde” budou
modlitby za domov.
Po ukončení pobožnosti
položí .legionáři věnec k
Pomniku Padlých.
Kdo
máte
možnost.
prosím, přijďte v národnich krojích.

p áter J. Peksa

_______________
Po skončení pobožností se koná
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
na níž hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Pouťové koláče a různá jídla a pití
(K dispozici budou pouze nealkoholické n áp oji
Na farmě již můžete obědvat.
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H L A S

D O M O V A
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ORLOW SKI P R V N Í V E VR O PĚ

Evropská unie stolního tenisu ETTU schválila nový
oficiální žebříček nejlepších tabletenistů starého kon
tinentu. Evropské pořadí mužů vypadá takto:
1. Milan Orlowski (ČSR), 2. Johansson (Švédsko).
3. Jónyer (Maďarsko), 4. Bengtsson (Švédsko), 5.
Klampár (Maďarsko), 6. Šurbek (Jugoslávie), 7.
Klampár (Maďarsko), 8. Stipančič (Jugoslávie), 9.
Sarchojan (SSSR), 10. Secretin (Francie).
Ženy

Karel

Janovský

Lepší úroveň než na mistrovství světa?

Začíná fotbalové mistrovství Evropy
Na stránkách světového sportovního
odborného
kopané, a tak si ani neuvědomujeme, že 1. září bylo
váno fotbalové mistrovství Evropy^ A pohled na jeho
zení než samotný světový šampionát. V žd yť místo
ti budou zde hrát angličtí, španělští, českoslovenští
která se bude hrát až do r. "1976, může mít skvělou

nsku teprve pomalu doznívá X . mistrovství světa v
helsinským střetnutím Finska s Polskem odstartoúčastníky napovídá, že bude mít daleko lepší obsaíplných outsiderů světového šampionátu Zaire a Hai:i m aď arští fotbalisté, a tak se očekává, že soutěž,
úroveň.

Nejsilnější bude zřejmě V. skupina, ve které hraji deme 30. října, kdy čs. národní mužstvo má svou
finalisté posledních dvou šampionátů Italové a_ Ho premiéru na Wembley stadiónu v Londýně.
lanďané, nejútočnější mužstvo posledního letošního
Skupiny:
mistrovství světa Polsko, navíc pak outsider Finsko.
I. — Anglie, Československo, Portugalsko, Kypr
Čs. fotbalisté, -kteří by se chtěli v evropském mi
II. — Maďarsko, Rakousko, Wales, Lucembursko
strovství rehabilitovat za neúčast na mistrovství s_věIII. — Jugoslávie, švédsko, Sev. Irsko, Norsko
. ta v NSR, jsou ve skupině s Angličany, Portugalci a
IV. — Rumunsko. Španělsko, Skotsko, Dánsko
reprezentanty Kypru, a tak, uvážíme-li, že pouze v í
Y. — Itálie, Holandsko. Polsko, Finsko
těz' skupiny postupuje do čtvrtfinále. Jsou znovu v
VI.
— SSSR. Turecko, Švýcarsko. Irsko
situaci ne zrovna záviděníhodné. Moudřejší však buV IL — Belgie, V. Německo. Francie. Island
VTII. — NSR, Bulharsko, Řecko, Malta

Světové a evropské rekordy
V L E H K É A T L E T IC E

Světový rekord Bena Jipča z Keňi (který mez:>;tím přestoupil do tábora profesionálů) na 3.000 m
překážek nebude už mít dlouhého trvání. Na Olym
pijském stadiónu v Helsinkách se k němu na pouhé
0,2 vt. přiblížil 281etý Švéd Anders Gárderud, kte
rému naměřili nový evropský rekordy 8:14,2^ min.
Gárderud,. jenž patří na evropském šampionátu v
Římě k hlavním uchazečům o zlatou medaili, měl
fantastický finiš, ve kterém deklasoval celé pole zá 
vodníků, z nichž ještě nejlépe obstál Fin Tapio Kalanen (stopli mu- výborný čas 8:21,8 min.). Švéd
Garderúď zlepšil tak o plnou vteřinu dosavadní evrop
ský primát.
Na, 3.000 m hladkých se zaskvěl v plné slávě 261etý
Angličan Brendan Foster, který na mezinárodním mítkiku v anglickém Gateshead zaběhl trať ve vynika
jíc ím čase za 7:35,2 min. Brendan Foster, druhý nej
lepší vytrvalec běhu na 5.000 m na hrách Britského
společenství národů, byl o 2,4 vt- -rychlejší než Bel
gičan Emiel Pútťemans při vytvoření světového re
kordu 14. září 197-2 v dánských Aarhúzách.
Z amerických lehkých atletů, kteří cestují křížem
krážem Evropou, si vedli nejlépe: půlkař Rick Wohihuter a světový rekordman ve skoku vysokém Dwight
Stones, Oba dva dominovali' především na závodech
v Oslo. 251etý Rick Wohlhuter vytvořil fantastickým
časem 2:13,9 min. nový světový rekord na 1.000 m
(dosud Jihoafričan Daniel Melan, 27. června 1973 v
Mnichově byl o 2,1 vt. pomalejší). Rick Wohlhuter
se pokoušel o zlepšení světového rekordu na 800 m,
ale časem 1:43,9 min. zůstal o 0,2 vt. za Italem Marcellem Fiasconarem. — Držitel světového rekordu
ve skoku vysokém Američan Dwight Stones útočí v
Evropě na svůj vlastní světový rekord 2,30 m vy
tvořený v minulém roce v rámci mezistátního utkání
USA — NSR v Mnichově. V Oslo zdolal 2,28 m, po
koušel se o výšku 2,31, m, ale laťku lehce shazoval.

N A V R Á T IL O V Á M IS T R Y N Í E VR O PY

Mladá čs. tenistka Martina Navrátilová, která se
teprve před půldruhým rokem objevila na mezinárod
ní scéně, má bezpochyby velkou sportovní kariéru
před sebou. Dokázala to už v poměrně krátké době
na celé řadě mezinárodních turnajů, ačkoli pochopi
telně v rozhodujících momentech na vysloveně před
ní světové hráčky ještě svou zkušeností nestačila.
Pozoruhodného úspěchu dosáhla v srpnu na “ ama
térském” mistrovství Evropy v polské Vratislavi, kde
vyhrála suverénně dámskou dvouhru, když ve finále
porazila evropskou přebornici z r. 1972 Rusku Ma
rinu Krošinovou ve třech sadách 7: 9, 6 : 3 a 6: 2.
Marta Navrátilová, které bude v tomto měsíci 19 let.
hrála po celé závěrečné střetnutí ofenzívě, na síti
přesně a i kondičně byla na tom lépe, než její so
větská soupeřka. Byla bezpochyby nejlepší účastnicí
mistrovství. — Aby triumf čs. temstek na amatér
ském mistrovství Evropy byl úplný, získala Miroslava
Koželuhové bronzovou medaili, když v rozhodujícím
utkání o 3. místo zvítězila nad obhájkyní mistrovské
ho titulu Maďarkou Evou Szabovou ve dvou setech
8 : 6 a 6 : 3.
Překvapení na přeborech republiky
Z E D N ÍK

Á TO M A N O VÁ M IS T R Y

Mezinárodní tenisové mistrovství Československa v
Ostravě bylo tentokrát šampionátem velkých překva
pení. V pánské dvouhře získal šťastně přebornický
titul Vladimír Zedník, kterému musel ve finále fa 
vorit Jan Kodeš kvůli velkým bolestem sedacího sva
lu zápas vzdát. Zedník, který měl tentokrát výborný
první servis, vyhrál první sadu 6 : 3, pak však dal
ší Ůva sety přehrál s Kodešem 5 : 7 a 4 : 6. ten však
po přestávce nemohl nastoupit, utkání skrečoval.
V dámské dvouhře prohrála favorizovaná Martina
Navrátilová už ve čtvrtfinále (s Holubovou) a tak
její největší rivalka Renáta Tomanová z pražské
Sparty měla snadnou cestu až k vítěznému konci'
ve finále porazila snadno Koželuhovou ze Slávia
Praha 6 : 2 a 6: 4. a přerušila tak doménu Navráti
lové v čs. tenisu.

CO SE STALO S K U ŽELO U A BUBLOU ?

Z velmi dobře informovaných kruhů jsem se dověděl, že dva hráči čs.
hokejového
národního
mužstva Bublá a Kužela
byli při nedávném tréninkovém zájezdu čs. reprezentačníhp týmu do NSR
na hranicích zadrženi a
nesměli se svými kamarády odjet na letní soustředění, do Landshutu
“ Prameny” říkají, že někdo z jejich- okolí je udal.
že chtějí-zůstat na zápa-

dě. U pardubického hokejisty 11. Martince našli
prý úředníci čs. celní
kontroly
cenné valuty,
které mu byly zabaveny j
VI. Martinec neměl být!
rovněž puštěn do NSR. I
když však trenéři prote-j
stovali, že by (po “ odsko-i
čení” . Nedomanského
si
Fardou) bylo v landshut-[
ském soustředění pouze1
torzo čs. národního mužštva, Martinec mohl s
mužstvem do NSR odjet, i

HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
výtisk 25c. PŘED PLATNÉ DO ZÁMOŘÍ: lodí za
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.£ stg. 3.50, US $ 9.- nebo ekvivalent v jiné měně.
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
rtií požádání obratem.

1. Magosová (Maďarsko), 2. Rudnovová (SSSR),
3. Alexjandrová (Rumunsko),
4. Mammersleyová
(Anglie), 5. Hellmannová (švédsko), 6. Kishiáziova
(Maďarsko), 7. Antonjanová (SSSR), 8. Radbergová
(Švédsko), 9. Alice Grófová (ČSR), 10. Fedorovová
(SSSR). .
Krátce před vyhlášením oficiálního evropského
žebříčku byl vyhlášen žebříček československý:
Muži: 1. Orlowski, 2. Kunz, 3. Turai, 4. Štěpánek.
5. - 6. Dvořáček a Ovčařík, 7. Pospíšil, 8. špaček,
9. Cabák, 10. Costan Costache.
V soutěžích čs. žen byla nejúspěšnější Alice Gró
fová, za ní pak následují mladé stolní tenistky Ried
lová, šilhanová, Šmídová a Dubinová.
J U B IL E J N Í R O Č N ÍK P M E Z

Když se zrodila před dvěma desetiletími z podně
tu redakce francouzského odborného sportovního de
níku L ’Equipe a celé řady fotbalových odborníků
soutěž Poháru mistrů evropských zemí v kopané,
málokdo věřil, že bude mít dlouhého trvání. PMEZ
se však stával rok od roku atraktivnější soutěží, aby
po pěti-šesti letech byl nejslavnější a nejhodnotnější
klubovou soutěží světa. A až budou 18. září sehrána
prvá střetnutí dalšího ročníku, je třeba si připome
nout, že začíná jubilejní ročník, 20. vydání bojů o
neilepší evropský fotbalový celek, které vyvrcholí 28.
května 1975 pravděpodobně na Olympijském stadiónu
v Mnichově.
1.057 zápasů dosavadních 19 ročníků vidělo na sta
diónech samých 40 miliónů diváků. Padlo v nich 3.630
branek, nejvíce — a to 224 — v sezóně 1965-66. Stře
leckým králem jednoho ročníku PMEZ je Altafini z
AC Milana, který v ročníku 1962-63 nastřílel 14 gólů,
z nichž 2 ve finále kdysi slavné Benfice Lisabon. Do
sezr-amu vítězů se zapsalo 8 mužstev. Reál Madrid
vyhrál Pohár evropských mistrů šestkrát, Ajax
Amsterodam třikrát, Benfika Lisabon, AC Milan a
Inter Milano dvakrát, Glasgow Celtic, Manchester
United, Feyenoord Rotterdam a FC Bayern Mueneben jednou. Šestnáctkrát skončilo závěrečné utkání
Poháru mistrů evropských zemí v normálních 90 mi
nutách, v roce 1958 (Reál Madrid — AC Milan 3 : 2)
a v r. 1970 Feyenoord Rotterdam — Glasgow Celtic
2 : 1 ) se rozhodlo o vítězi v prodloužení 2 x 15 mi
nut. Letos pak ani prodloužení neurčilo vítěze. Mu
sel být sehrán nový zápas, ve kterém FC Bayern
Muenchen porazil Atletico Madrid 4 : 0.
Čs. kopanou reprezentovala v Poháru mistrů evrop
ských zemí Dukla Praha sedmkrát. Trnava pětkrát,
Sparta Praha a Slovan Bratislava dvakrát, Hradec
Králové a RH Bratislava jednou. Nejdále to “ dotáh
la” Dukla Praha a Spartak Trnava, kteří byli v y řa 
zeni v semifinále. Letos je v soutěži Slovan Bratisla
va. který zahajuje jubilejní 20. ročník střetnutími s
belgickým přeborníkem Anderlechtem.

Ve zkratce
— Na mezinárodním motokrosovém seriálu. “ Inter
Ama” ve Springville (v USA) obsadili čs. reprezen
tanti dvě prvá místa. Absolutním vítězem se stal
Zdeněk Velký z pražské Dukly na ČZ před Jarosla
vem Faltou a Američanem Kasmakersem na japon
ské Jamaze.
— Mezinárodní šachový velmistr, čs. exulant Luboš
Kaválek z Washingtonu, spolu se .sovětským velm i
strem Lvem Polugajewskim vyhráli v západoněmeckém městě Solingenu .skvěle obeslaný šachový turnaj.
Získali po 10 bodech, o půldruhého bodu více, než
exmistr světa Rus Spaski a Jugoslávec Kurajec.
A to je bezpochyby další velký úspěch L. Kaválka,
který se krátce předtím zasloužil o to, že družstvo
USA získalo na šachové olympiádě v Nice poprvé .od
r. 1966 medaili, když obsadilo třetí místo za šachisty
SSSR a Jugoslávie.
—- 18. února 1955 v Nitře narozený Dan Karabin z
RH Praha se ve švédském Haparandy stal junior
ským mistrem Evropy v zápase ve volném stylu, vc
váze do 74 kg. Podle názoru odborníků patří Karabin
mezi největší světové volnostylařské naděje.
— Britský motocyklový závodník Phil Read vyhrál
v Imatře devátou jízdu mistrovství světa na silni
ci — třídy do 500 ccm — a obhájil tak s definitivní
platností svůj titul světového přeborníka.

