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Stranické zanícení vedle protispolečenské činnosti

Mládež a strana
V referátu ze schůze v Bratislavě zdůrazňuje Rudé právo 1. listopadu, že kou linii (nebo spíše do
kádrová a personální politika je jednou z hlavních současných činností strany. staly pokyny shora) a tak
Tato "současná" činnost se provádí už několik let, důraz na ní a na to, aby se dovídáme ze všech
stranické orgány a organizace svou práci "zintenzivněly a zkvalitnily" se stran o významné práci
mládeže na frontách boje
čas od času opakuje. Nynější připomínka je asi jakýmsi příspěvkem k zahá
jení oslav Měsíce československo-sovětského přátelství, které mají znovu pro o socialistické Českoslo
kázat nejen to, že si československý lid vysoce váží přátelství a ochrany vel vensko. Večerní školy zá
kého bratra, ale že i Komunistická strana Československa -je hodna důvěry, kladů marxismu-leninismu
kterou v ní oslavovaní vvchodní hratři vkládaií.
jsou náhle přeplněné a

tom,
jak zlepšit kádry
strany, se vyslovuje na
děje v mládež. “ Mládež
má naši plnou důvěru” ,
nadepsal ústřední orgán
strany nedávno (23. 10.)
referát o 5. schůzi Sně
movny národů Federální
ho shromáždění, která se
zabývala
socialistickou
výchovou mládeže. Na
tomto zasedání konstato
val místopředseda fede
rální vlády M. Lúčan v
hlavním referátu s uspo
kojením, že působením
ideové výchovy došlo v po
sledních letech k “ výraz
ným změnám v myšlení,
názorech a postojích mlá
deže” , takže “ rozhodující
většina mladých lidí má
kladný vztah k socia
lismu, k politice KSČ,
aktivně ji podporuje a po
dílí se na její realizaci”
Jako důkaz pro své tvrze-

ní uvedl'“ rostoucí přitaž
livost Svazu socialistické
mládeže a Pionýrské or
ganizace” , jakož i “ poc
tivou práci mladých lidi
všeobecně” . Státním orgá
nům. národním výborům
a masovým a společen
ským organizacím se prý
podařilo vypěstovat u mlá-

deže “ správný vztah k
práci, ke kolektivu, pro
hloubit výchovu k socia
listickému vlastenectví a
proletářskému internacio
nalismu, zejména v pomě
ru k SSSR” .
Místní a závodní stranic
ké organizace pochopily
ovšem okamžitou stranic-

zájem o kursy odborářské
a hospodářské
politiky
strany je prý u mládeže
nejpatrnější. - “ Docílil;
jsme toho, že svazácké
školení je v pondělí, odbo
rářské ve středu a stranic
ké ve čtvrtek” , hlásí na
příklad vedoucí kabinetu
(Pokračování na str. 2)

V Amerike ako inde

Recesia na postupe
Americké ministerstvo práce vydalo správu za mesiac september, ktorá vy
kázala vzrast nezaměstnanosti v USA o 0.4%, teda zvýšenie z 5.4% na 5.8% a
v októbri počet nezamestnanýchďalej vzrástol. V odborných kruhoch ukončili
tieto správy diskusiu o tom, či americká ekonómia už je v recesii, alebo či k
recesii ešfe len dóide.

Bývalý předseda Rady
prezidentových hospodář
ských poradcov, profesor
Stein bol po septembrovej
správě prvý, čo prišiel s
vyhlášením, že americké
V i/^ c rm rJ Q -rc f-v n n r P Y iv a
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0 m íru a vězeni
Do volání komunistických režimů po míru a doro
zumění se všemi národy, které je právě nejhlasi
tější na konferencích v Ženevě a ve Vídni a při jed
nání Spojených národů, se pro domácí potřebu stále
míchá varování, výzvy k bdělosti a současně obvi
ňování režimů kapitalistických.
Tak např. Rudé právo si vybralo právě dny "v e l
kého mírového úsilí Sovětského svazu", v nichž došlo
k oficiální návštěvě západoněmecké delegace v čele
s kancléřem Helmutem Schmidtem v Moskvě, k dlou
hému referátu o práci západoněmeckých rozvědek
(které mají mj. za úkol — jak říká článek ironicky
— "honit asi 4.000 předpokládaných 'agentů z Vý
chodu'" ). Čtenáři se_ také dovídají o ilegálních
obchodech zbraněmi a municí, které provádějí ně
mecké firmy pod patronátem těchto rozvědek. Před
lety se prý jednalo i o ilegálních dodávkách leta
del Pákistánu. To jsou ovšem hříchy velmi zlé a
československý režim má právo na kritiku, protože,
jak je všeobecně známo, Československo ani ostatní
socialistické země špióny zásadně nepěstují a česko
slovenské zbraně a munice se ilegálně zásadně niko
mu nedodávají, leda snad . . .
V zájmu věčného míru byl také zatčen v minulém
měsíci západoněmecký turista Persy (viz s. 3) a 30. 10.
hlásila ČTK, že byl souzen a odsouzen další Němec
ze západu, novinář Werner Gengenbach. Senát Měst
ského soudu v Praze mu kladl za vinu trestný čin
vyzvědačství podle par. 105 odst. 1 trestního zákona a
odsoudil ho na 10 let žaláře. (Současně s ním byli
odsouzeni čs. státní občané Bedřich Vido na 5 let a
Marie Kratochvílová na 3 roky žaláře.)

nu recesiu. K němu sí
hned’ přidal
předšed;
Ústredia amerických ce
dulových
bank Arthui
Burns.
Pre odborárov priniesle
správa avízo, aby se ešte
viac sústredili na boj pro
ti recesii a to aj za cenu
-určitej ínfláeie. To preto.
lebo odboráři sú presved
cení, že z terajších dvojičiek poškodzujúcich hospodárstvo - z recesie u
ínfláeie - je pre zamestnancov horšia recesia,
ktorá zmenšuje pracovně
příležitosti,
zatial’
čo
inflácia len znehodnocuje
mzdy.
Okolnost’ , že v septernbri pribudlo takmer pol
milióna nezaměstnaných
a ďalšie tisíce v októbri,
je iste
znepokojujúca.
Zvýšenie sa najviac regrutuje z dvoch kategorií za
městnancovi žien a mla
distvých. U žien sa zvý

šila nezaměstnanost zc
4.4% v auguste na 5.7%
v septembri a u mládeže
zo 14% n a '16.7%.
Pezident Ford reagoval
na tento nepriaznivý vý
voj na pracovnom trhu
dvoma návrhmi: navrhu
je rozšířit’ podporu v ne
zaměstnanosti o niekoťko
ďaTších týždňov a okrem
toho ju udeťovať aj tým,
čo podťa doterajších svo
jích pracovnýeh možností
na ňu nemajú podťa zá
kona nárok. Prezident zá
roveň sl’úbil, že federálna vláda připraví zvláštnv
program veřejných práč,
poskytne tým obciam a
mestám, kde dosiahla ne
zaměstnanost’ 6%, finan
čně prostriedky na řózne
veřejné projekty. V kong
rese sa připravuje mimoriadny návrh na veřej
né práce, ktoré by federálna vláda dotovala až
(Pokračovanie na str. 2)
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POLITICKÉ PŘELUDY
vc svc vc.im uuvcizne Kmze un tne (jnurch oi
Christ pojednává katolický filosof J. Maritain o ože
havých problémech křesťanské minulosti, zejména o
inkvizici, upalování kacířů a o Galileovi. Rozlišuje
pečlivě mezi křesťanstvím, které obhajuje, a křesťany a jejich představiteli, jejichž omyly netají a při
znává. Tato vzácná kniha by nám mohla být pod
nětem k tomu, abychom uvažovali také odvážně o
omylech současných.
Dnes můžeme těžko chápat, proč se křesťané ve
středověku snažili zastavit duchovni rozvrat meto
dami tak neduchovními, jako je upalování a proč
viděli teologický problém v tom, že se země otáčí
kolem slunce. A přesto křesťané, kteří se dopouštěli
takových omylů, byli přesvědčeni, že jednali správně.
My všichni jsme syny své doby a břemena svých
omylů sami nevidíme,' budoucí generace však také
asi nebudou moci pochopit naše politické omyly. Na
še civilizace je ovšem pokročilejší a proto bychom
se měli vyvarovat starých omylů v nové podobě. Ko
munismus vznikl jako extrémní reakce na velkou
nespravedlnost období industrializace a dosud para
zituje na dnešních nedokonalostech. Mnozí lidé byli
svedeni starými přeludy v novém přestrojení a
myslí si, že problém komunismu se dá vyřešit jen
zbraněmi .a propagandou, aniž by se šlo na samé ko
řeny krize.
Když materialistické a čistě technické politické
prostředky antikomunistů nebyly schopny po celá
desítiletí porazit komunistický materialismus a ko
munistické propagační techniky, mnozí demokraté
— a mezi nimi i někteří političtí uprchlíci — kapitu
lovali a hlásají, že v době koexistence na diploma
tické úrovni se nedá nic dělat proti komunismu ani
na rovině lidové. Někteří exulanti jdou dokonce tak
daleko, že tvrdí, že nepřátelství mezi komunismem
a svobodným světem patří již minulosti, a snaží se
předělávat exilové antikomunistické organizace na
spolky pouze kulturní a zábavní.
Žijeme v době, kdy se politické přeludy tak roz
růstají, že je možno již vidět jejich obludnost a ne
smyslnost, a všeobecně se cítí potřeba revidovat do
savadní prostředky a pracovní metody. Na základě
důkladné analyzy současných politických představ
prohlásil antikomunistický teoretik a autor mnoha
knih K. R. Popper odvážně a optimisticky, že jsme
sice dobrými lidmi, ale realisticky dodal, že jsme
bohužel také poněkud hloupí, a proto vidí v našich
nedostatcích příčiny dnešních potíží.
Popper tvrdí, že všechny revoluce byly revolucemi
ideovými — i když se používalo moci fyzické — a
že síla idejí, zejména mravních, je nejméně tak dů
ležitá jako síla fyzická. Morální nadšení antikomU'
nistů se dalo svést politickými přeludy a je nyní ve
slepé uličce. Budoucí generace nebudou moci dobře
pochopit, proč jsme tak málo věřili ve vládu lidu.
tedy v demokracii, a proč jsme tolik očekávali od
diplomatů a jejich ustrnulé praxe. Chtěli jsme ničit
politické kacířství komunismu pouze ohněm a me
čem a propagační technikou a tak se naše politická
zmatenost a primitivnost v podstatě neliší od omylů
a nedostatků inkvizitorů a soudců Galileových.
Dokonce nás může poučit v naší zmatenosti i
starý řecký filosof Aristoteles, který ve své Po
litice vysvětlil metody, kterých používali tyrani, aby
si prodloužili a zabezpečili svou krutovládu. Aristo
teles pochopil správně, že tyran je vládce,, který
se zmocnil vlá,dy násilím nebo podvodem, a proto
starý filosof takovou vládu odsoudil a varoval před
tím, že tyrani vystupují navenek někdy v klamné roli
umírněných a starostlivých vládců, jakýchsi otcov
ských ochránců lidu, a tak se snaží získat přízeň
porobeného lidu a udržet svou moc.
Aplikujeme-li Aristotelovy poznatky na současné
problémy, pak pochopíme dobře smysl komunistické
ho úsilí o “ humanizaci a demokratizaci” . Podporovat
takovou komunistickou taktiku znamená pomáhat
komunismu k delšímu období diktatury.
Demokratičtí teoretikové rozlišují mezi společen
stvím a společností. Společenství je více dílem spo
lečných podvědomých tendencí, společného cítění,
bratrství, historického dědictví a zvyklostí. Národ,
etnické a jazykové skupiny a přátelské svazky jsou
společenstvím.
Společnost je více dílem rozumu, tvůrčích duchov
ních a organizačních schopností člověka, a má svůj
cíl, za kterým se má jít. Tímto cílem u politické spo
lečnosti (republiky) je . obecné dobro celku, které
záhrnuje .hospodářský blahobyt, kulturní^ vyspělost,
sociální zabezpečení, dobrá zdravotní zařízení, spra
vedlivý právní systém a optimální morální rozvoj
všech občanů.
Společenství i společnost — národ i republika —
obojí jsou sociálně etickými skutečnostmi, které pod
léhají vlivům rozkladným i rozvojovým. Přeludy o
(Pokračování na straně 2)
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Mládež a strana
(Pokračování se str. <
politické výchovy národní
ho podniku Doly Ležáky
v Mostě, a je pravděpo
dobné, že pro zbývající
úterky a víkendy jsou při
praveny pro stranicky za
ničenou mládež jiné po
dobné kratochvíle.
Brněnská Rovnost zas;
jásá, že “ příklady táh
nou” a že se důsledným
využíváním osobního pří
kladu komunistů, přímé
ho styku i rozšiřováním
počtu účastníků v systé
mu stranického vzdělává

ní docílilo radostné sku
tečnosti, že přibývá počet
mladých členů a kandidá
tů strany.
“ V okrese
Znojmo jich je od začátku
roku přes 300, v brněnské
Zbrojovce se počet letos
přijatých nových kandidá
tů přiblíží co nevidět číslu
150” , píSe Rovnost. Pří
kladný postoj mladých se
hlásí z elektrárny v Prunéřově, v Priemstavu v
Handlové se vyznamenal

í ELBOURNE

i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

4 miliardami dolárov a
zaistila tak prácu pre vý
še
120.000 nezaměstna
ných.

Táto situácia núti odborárov do nového radikalizmu. pričom nejde len
A. Z. Q U ILTIN G
o
nomr.iálne
zvýšenie
Anna Mendanová
Melbourne:
miezd. na ich vyrovnáme
175 Brougham St..
s inflačným tlakom. ale
Kew, Víc., tel. 86-8427
najma aj o ochranu za
Sydney:
mestnania a zlc-pšenie ráz
Telefon: 622-2453
_____ _______
< ných okrajových póžitkov.
ze skladu nebo na míru
dodá firma

Veřejné
shromáždění
Přistup k plánovaní
rozhlasového programu
BUDE SE KONAT
VEŘEJNĚ SHROMÁŽDĚNÍ
A DEBATA O NÁVRZÍCH
PRO MELBOURNE NA TÉMA

“ PUBLIC ACCES
RÁDIO STATION”
V pondělí 18. listopadu 1974 v 8 hodin večer

.

zanícená, a trochu podi
vu vzbudí i zprávy, které
se dostaly mezi jásot nad
nynější socialistickou mlá
deží asi' omylem: gene
rální prokurátor hlásí, že
počet mladistvých, kteří
se dopustily trestných č i
nů, povážlivě ~stoupl. 31.
10. píše RP, že se proto
konala celostátní porada
o otázkách ochrany mlá
deže před protispolečen
skou činností. . .

Recesia na postupe
(Pokračovanie zo str. 1)

T

nový mládežnický kolek
tiv, zájem o politické vzdě
lání je zvlášť patrný u.
učňů popradské Vagónky,
2.000 nováčků z pražské
posádky složilo 2. listopa
du na Staroměstském ná
městí slavností přísahu
“ se zvlášť patrným zaní
cením” , atd.
Mládež je tedy na stra
ně Strany. Zůstává vzpo
mínka na mládež předsrpnovou, která byla také

Politické přeludy

V SÁLE VEDLE THE UNITARIAN CHURCH,
GREY STREET, EAST MELBOURNE

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

Situacia znepokojuje celú americká veřejnost’ .
Inflačný tlak na životná
úroveň v mesiači septembri zase vzrástol. Spo
třebitelské ceny za ten
istý mesiac vzrástli o
1.2%, čo znamená v toč -,
nej akumulácii zvýšenie o
14.4%. Pohotoví odborníci
hněď poznamenali, že je
to najvyššie zdraženie ži
votných potrieb za posleaných 27 rokov. Vyššie bolo len v roku 1946. keď
vláda uvoPnila cenové a
mzdové kontroly, zavede
né za vojny.
Pre spotrebitel’a to zna
mená, že to, čo kupoval
ešte v roku 1967 za 10 do
lárov, ho teraz stojí 15.20
dolárov. Zdražili najma
potraviny živočišného póvodu.

nový hospodářsky rok priniese dobrú úrodu.
Profesor ' McCracken
žiada, aby cleno via vlády
a prezident Ford otvorene
hovořili o tom, že americ
ké hospodárstvo sa dosta
lo do recesie. Podťa něho
třeba očakávať, že táto
recesia nebude dlhá, ale
za to veťmi vážná. Očakáva, že hodnota národného produktu poklesne
až o 4% a nezaměstnanost'
sa móže do tíruhej polo
vičke budúcehr roku zvý
šit’ až na 7% . To je nový
odhad, lebo až doteraz
tvrdili vládni odborníci,
že nezaměstnanost’ nepře
kročí 6%.

Profesor
McCracken
ale tvrdí, že to bude
zvláštný druh recesie, že
jej priebeh možno znázor
Odborní poradcovia vlá nit’ písmenom “ V” , čo
dy znova připomenuli ve znamená,
že bude mať
řejnosti, aby sa neoddá príkry pokles na produkvala optimizmu, ale rad- cii, ale že pri tom tento
šej rátala s tým, že inflá- pokles nebude trvatý dlho
cia bude pokračovat’ . Pre- a že ekonómia právě tak
zidentov súkromný porad- ako sa dostala do tejto
ca a bývalý předseda R a hlbokej depresie, tak sa
dy prezidentových ekono zase hned’ v druhej polo
mických
poradcov dr. vičke budúceho roku rýchPaul McCracken to vy le zotaví a vykáže príkry
jádřil takto: Ceny potra vzostup na produkcii.
vin začnú klesat’ až v druAmerické odbory
sa
hej polovičke budúceho však s takouto prognózou
roku za předpokladu, že neuspokojujú a odmietaiú
vládnu ekonomická politi
ku, ktorú považujú za ne
Už nyní sí můžete M výrazná v boji proti infláobjednat mladé
1 cii. Svoje stanovisko budú
KRM ENÉ KACHNY 1 uplatňovat’ do všetkých
z české farmy
l dósledkov pri rokovaní o
od Čechů.
\ nových kolektivnych zmluTelefon z Melbourne : f vách.
(059) 788228
(
Dušan Lehotský

I

e

R. C. Kogler & Associates j
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 <
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 t
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humanizaci a demokratizaci diktatur působí roz
kladně na úsilí o dosažení pravé svobody a de
mokracie. Morální úpadek svobodného světa, vysoká
inflace a všechny přežitky ideologií devatenáctého
století v našem věku — i rozkladné tendence v exi
lu — ovlivňují nepříznivě snahy o návrat demokra
cie v komunistických zemích.
Politický uprchlík je součástí národního společen
ství a má morální závazky k politické společnosti,
ze které vyšel, i když- se snad k ní již nechce ani
vracet. Vzdálenost mnoha tisíc kilometrů v dnešní
době rychlých komunikačních prostředků nás neodděluje od staré vlasti tak, abychom nemohli být pro
ni užitečnými. Kulturní vztahy a morální závazky
zůstávají a měly by se projevovat praktickou pra
cí pro návrat svobody a spravedlnosti, nechceme-li
se stát zrádci. Náš problém bude vyřešen ovšem jen
jako otázka světová a proto naše povinnost pomáhat
porobenému lidu nabývá nových perspektiv.
Obě světové války učinily z našeho problému
otázku světovou, nyní však nemůžeme počítat jen s
řešením válečným i když fyzická síla je stále nutná
jako obrana proti komunistické agresi. Nechceme-];
však opakovat středověké omyly, pak musíme jít
na samé kořeny komunistického zla, a světovost na
šeho řešení se projeví tím, že se zapojíme do svě
tového úsilí o svobodu a spravedlnost, a to ve smyslu
slov Palackého: “ Kdykoli jsme zvítězili, dálo se to
pokaždé více převahou ducha nežli mocí fyzickou.”
A v tomto hesle je naše naděje, ovšem jen tehdy,
když přiložíme ruku k dílu a budeme ochotni při
nášet oběti a když budeme přesvědčovat svobodný
svět o nutnosti revize “ středověkých” antikomunistických metod.
Úkoly demokratů ve vlasti jsou také dnes velmi
odlišné od práce podzemních skupin během obou
světových válek. Demokraté v komunistických ze
mích by měli pochopit, že přelud reformismu jen
prodlužuje jejich otroctví, poněvadž každá utopie
odlidšťuje a vede k násilí a poněvadž nadměrná
síla vládců jen zřídka zůstává nezneužita. V tomto
směru tedy nelze hledat řešení.
Příčiny národních tragedií jsou v člověku, nepří
tel je tedy uvnitř, a proto je třeba v exilu i ve vlasti
nového společenství srdcí a mozků, nových tvůrčích
menšin s nejmodernějším programem, který by se
vyvaroval středověkých chyb a odpovídal požadav
kům dnešní doby. Takové průkopnické menšiny nut
ně zvítězí nad neživotnou ustrnulostí komunistického
přeludu. Hlavní věcí je, abychom neorganizovali pro
ti komunistickému přeludu ideové tažení přeludu
antikomunistických. Učme se tedy z omvlů středověku.
S. Hofírek
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DOMOVA

CESKQSLQVEM SICa.

■H H onnBnH m ve zkratce
— Čs. noviny ostře od užil návštěvy naší repub ný a ucelený
daňový
soudily náměstka předse liky k nepřátelské činno systém, který je ve svých
dy státní rady Čínské li sti, jejíž rozsah je před principech shodný s da
dové
republiky
Teng mětem dalšího šetření.” ňovou politikou uplatňova
Slao-pchinga, protože pro — V Kaznějově u Plzně nou u organizací v celém
hlásil delegaci západoně- byla uvedena do zkušeb národním hospodářství.”
meckého parlamentu, že ního provozu nově vybu V rozpravě prohlásil pak
“ mír na celém světě ne dovaná plavírna kaolinu. poslanec SN S. Bazala
může trvat po dobu života Za Kaznějovem je největ přímo: “ Jednotný systém
celé generace. Každá ge ší ložisko kaolinu v Evro zdaňování přispěje k rea
nerace bude mít svou pě. Jeho zásoby prý vy lizaci koncentrace, specia
lizace a kooperace země
vlastní válku” , a vyzýval stačí na 100 let.
prý k posílení západo — Na třídenní oficiální dělské výroby . . . ” (Viz
evropské unie, aby se návštěvě Československa též vedlejší komentář M.
mohla ubránit sovětské byl jugoslávský zahranič Čechové.)
mu útoku. Noviny srovná ní ministr Miloš Minič. — V odpoledním zasedání
vají taková prohlášení se . Podle vydané zprávy si obou sněmoven se projed
skutečností, že se právě Minič v těch dnech “ vy nával návrh na doplnění
v té době sešly v Moskvě měnil názory na široký zákona o drahách. Důvo
mírové výbory mnoha ze okruh zahraničně politic dem je vzrůstající počet
mí, aby posílily myšlenku kých otázek” s ministrem ničení a poškozování že
míru na celém
světě. Chňoupkem.
lezničního zařízení, roz
Předseda
delegace čs. — Ve 14. společné schůzi krádání přepravovaných
mírového výboru J. Musí- Sněmovny lidu a Sněmov zásilek, častěji dochází k
lek prohlásil po návratu ny národů byl schválen násilným vniknutím do
z Moskvy, že bylo dohod vládní návrh zákona o ze vagónů, k ohrožování a
nuto, aby se počátkem mědělské dani, která po napadání průvodčích, vý
prosince t. r. konala v stihne od 1. ledna 1975 pravčích a j. a k výtržx
Praze porada národních především členy JZD. Čs. nostem cestujících ve vla
mírových výborů, na níž ministr financí L. Lér zdů cích. Podle doplňků záko
budou
“ konkretizovánv vodnil návrh tím, že “ do na, které byly přijaty,
specifické úkoly Světové savadní daň neodpovídá má vytvořený Sbor ozbro
rady míru za přítomnosti novým potřebám” a že jené ochrany železnic vel
představitelů
mírového příznivý vývoj (zvýšené kou pravomoc, aby zame
hnutí ze všech zemí světa ceny zemědělských výrob zil všem nepřístojnostem.
při uskutečňování nejdů- ků) se (až příliš) proje Zákon ovšem “ vychází ze
, ležitějších otázek lidstva, vuje- “ v úrovni odměn stejných politickoprávních
jejichž základnou je mí pracovníků,'zejména druž principů, jaké byly zakot
stevníků, a v jejich život veny v nedávno přijatém
rové hnutí” .
— Vítězem ústředního ko ní úrovni” . Lér řekl dá zákonu o SNB.”
vnitra
la národní soutěže smíše le: “ S ohledem na existu — Ministerstvo
ných pěveckých sborů v jící kooperační a integrač oznámilo, že odňalo stát
Jihlavě se stal sbor Ješ ní vztahy, nutnost jejich ní občanství také spisova
těd z Liberce, druhý byl dalšího prohlubování s cí teli a novináři Jiřímu
soubor ČKD Praha a tře lem zvyšovat efektivní ze Hochmanovi, kterému po
tí sbor Dvořák z Uher mědělskou výrobu, je ú- volilo nedávno odjezd 2
čelné uplatnit pro celý Československa. Jako dů
ského Brodu.
Na všech horách v úsek zemědělství jednot vod udává, že “ jmenovaČeskoslovensku
napadlo,
předčasně velké množství
sněhu. V Jeseníkách si
sněhové závěje vyžádaly
první oběť: 391etá lyžařka
z Olomouce
zahynula,
když zbloudila při cestě
z Pradědu na švýcárnu.
Před 28. říjnem dostali "ideologové" čs. no
— Novým čs. velvyslan
vin za úkol vysvětlit lidu "skutečný význam" to
cem v Lybii byl jmenován
hoto dne. Lze přece počítat s tím, uvažují asi
Jozef Varholík, který vy
režimisté, že pamětníci událostí kolem 28. října
střídal š. Uhra “ pověře
ného jinými úkoly” .
1918 pomalu vymírají a na malé poodhalení pří
— V Plzni zemřel ve vě
čin a významu vyhlášení čs. samostatnosti v ro
ku 78 let spisovatel Milo
ce 1918, provedené zrádnými revizionisty v roce
slav Nohejl, známý zvláš
1968, musí už lid také zapomenout. Aby tedy tento
tě svým románem “ Ohni
vý červenec” , který na
den správně historicky ohodnotili, vrátili se novi
psal koncem dvacátých
nářští historikové do padesátých let, kdy se "h i
let a v Praze zemřela ve
storické
skutečnosti" se zpětnou platností jaksi
věku 87 roků bývalá po
tvořily.
pulární kabaretní zpěvač
ka Marica Zlatarjava, kte
Dovídáme se znova, že "nezvratitelnou historic
rou přivedl do Prahy Ka
kou skutečnosti je, že zápas našeho lidu za ná
rel Hašler.
rodní existenci, za sociální osvobození, je svázán
— Koncem října byl poru
s rozvojem celosvětového revolučního hnutí, že
šen na území středního
Slovenska následkem vel
již na sklonku první světové války byl ovlivněn
kých povodní tranzitní
myšlenkami Velké říjnové socialistické revolu
plynovod a dodávka ply
ce . . .", piše Rudé právo 26. 10. a dodává, že
nu byla na celém území
"dělnictvo obou částí monarchie vyslovilo nadše
Československa
dočasně
omezena.
ní pro revoluční přeměny v Rusku. Vyvrcholením
— Předčasná zima zne
revolučního vystoupení byla generální stávka 14.
možnila v několika kra
října 1918 . . . "
jích včasné sklizení bram
O čs. legiích není ovšem v novinách ani zmín
bor a cukrovky, šturmuje se urychleně brigáda
ka — tím méně o tom, že by bývaly existovaly
mi.
nějaké čs. legie v Rusku. Asi by i pro ŘP bylo
— 23. 10. vydala ČTK tu
trochu nesnadné tvrdit, že Češi a Slováci v le
to zprávu: “ V minulých
giích byli těmi revolučními proměnami v Rusku
dnech byl bezpečnostními
orgány ČSSR zadržen ob
tak nodšeni, že se rozhodli proti- bolševikům tak
čan Německé spolkové re
urputně bojovat. — Zdůrazňované myšlenky Velké
publiky
Wenzel
Adoli
Persy. Jmenovaný zne
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Likvidace družstevnictví?
Pise se v československých novinách, jak dobře se dnes žije našim pracu
jícím. Režimní tisk obvykle nemiuví pravdu vůbec, nebo si z celé pravdy
vybere pouze kousíček. Tak je tomu i v tomto případě. Některým českosloven
ským občanům se skutečně žije dobře. Dokonce tak dobře, že to režimu dělá
velké starosti. Stala prý se totiž v socialismu podivná věc: objevili se prý
milionáři, přesněji řečeno občané, jejichž úspory dosahují této částky. Socia
listickými "m ilionáři" nejsou kupodivu straničtí činitelé (o těch se nepíše),
ale zemědělci, lépe řečeno družstevní rolníci, jejichž hospodaření se přes veške
rá opatření a zásahy státu vymklo režimu z ruky. I když v této zprávě může
být výše úspor přehnaná, i úspory stotisícové by byly pozoruhodné.

Jak je možné, že se vy
skytli “ milionáři” v do
nedávna tradičně . chudé
vrstvě obyvatelstva?
Od pradávna byl rolník
pevně spojen s půdou.
První starostí komunismu
ovšem bylo tato soukromovlastnická pouta přetrhat a půdu rolníkům
vzít. Nebylo však možné
připravit rolníka o vlast
nický vztah k půdě naráz.
Komunismus samozřejmě
není a nebyl útlocitný,
šlo mu však o to, aby rol
ník na půdě pracoval a
aby na ní musely praco
vat i jeho děti. Proto i po
ustavení družstev zůstáný v zahraničním tisku a
štvavých zahraničních vy
sílačích soustavně hano
bil socialistickou společ
nost a státní zřízení \
ČSSR” .
— V Praze zemřel ve vě
ku 62 roků spisovatel knih
pro mládež Jan Klobouč
nik.

vály pozemky zaknihová
ny na jméno původního
majitele, i když veškerý
zisk z půdy patřil druž
stvu. Převýchova rolníka
na socialistického Švejka
zdárně
pokračovala
chytrý vesničan brzy při
šel na to, že pod rouškou
družstevního
podnikání
může leccos urvat pro sebe. Družstevník, odměňo
vaný v pracovních jednot
kách (hodnocených podle
výsledku
hospodaření),
které' se skládaly zčásti
z hotových peněz a zčásti
ze záhumenkových pro
duktů, neplatil daně, ji
miž byly zatíženy všech
ny ostatní vrstvy občanů.
Rozdíl v životní úrovni,
nebo lépe řečeno v množ
ství nahromaděných pe
něz (životní úroveň je dí
ky stereotypnímu obcho
du, nemožnosti podnikat
anebo vlastnit něco víc
než jen základní životni
prostředky zcela limito

O 28. říjnu v Československu
říjnové revoluce však nakonec nedokázaly za
bránit tomu, aby "tento lidový boj . . . zneužila čs.
buržoazie pro své vlastní zájmy, což jí umožnila
sociální demokracie, prostoupená revizionismem
a oportunismem, která přenechala vedení akcí
buržoazii a plně se jí ve své činnosti podřídila".
"Vykládat věci jinak by neodpovídalo historic
kým skutečnostem", tvrdí v RP hrdinně historik
Jiří Svoboda.
Pražská Práce říká totéž těmito slovy:
"Vítězství idejí Marxe, Engelse, Lenina ve Vel
ké říjnové socialistické revoluci, boj dělnické tří
dy a všech pracujících v Čechách a na Sloven
sku byly po staletém útisku základními podmín
kami a příčinami vzniku samostatného státu Če
chů a Slováků . . . "
I Mladá fronta poučuje podobně své čtenáře a
pokračuje:
"Fakta dějin jsou neúprosná. Odhalila podstatu,
nutnost konkrétnosti každého vlasteneckého proje
vu, prokázala nad slunce jasněji, kdo měl a má
morální oprávnění rozvíjet odkaz října . . . "
Rovněž Lidová demokracie hodnotí 28. říjen
1918 podle daného vzoru a zdůrazňuje, že téhož
dne se slaví Den znárodnění a že je i výročí
podepsání zákona o federalizaci státu. K týmž zá
věrům dochází i historik Svobodného slova, který
píše o "několikanásobném mezníku v novodobých
dějinách", kterým je 28. říjen a všímá si hlav
ně "mezníků" z roku 1948 a 1968.

vána) se prohloubil nato
lik, že sama závist lidská
dala režimu popud k zá
kroku.
Co tedy podnikne ko
munistická strana, aby
“ zkrouhla”
socialistické
zemědělské “ milionáře” ?
Připravené řešení je ve
lice radikální a praktic
ky postupně
zlikviduje
celý - dosud do nebe vy
chvalovaný . - družstevní
zemědělský systém. Druž
stva jsou dnes sloučena v
tak velké kolosy, že ne
může být řeči o tom, aby
si je družstevníci řídili
sami.
Rovněž
členové
družstev nejsou již totož
ní s bývalými rolníky ti bud’ umřeli, nebo jejich
děti “ dobrovolně” předaly
půdu státu.
Nic tedy nestojí v cestě,
aby stát řídil družstva tak
jako ostatní státní podni
ky. Od 1. ledna příštího
roku mají už členové mno
hých družstev dostávat
nikoliv různě (podle vý
sledku) honorované pra
covní jednotky, ale nor
mální zaměstnanecký plat,
pochopitelně plně zdaněný.
Zároveň také odpadnou
výhody příjmu ze záhur
meříků, neboť ty přesta
nou existovat, členové
JZD budou prostě stejný
mi zaměstnanci jako pra
covníci státních statků
nebo dělníci v továrně.
Družstva prakticky přesta

nou postupně existovat.
Uvádíme jenom opatře
ní, o nichž se v Českoslo
vensku již veřejně hovo
ří. Jistě nezůstane jenom
při nich, protože stát bu
de museí družstevníky ne
jen zbavit možnosti vydě
lávat víc než ostatní oby
vatelstvo, bude však mu
set již získané peníze z
družstevních kapes ode
brat. Vývoj a postup lik
vidace československého
rolníka a jeho vztahu k
půdě je nejen čítankovým
příkladem komunistických
praktik, ale měl by být
varováním pro všechny
demokratické země, které
s marxismem a socialismeis koketují.
M. Čechová
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Kalendář HD
LISTOPAD 1974
Jarka Vlčková

• 3. listopadu uplynulo 90 let od smrti vzdělaného
petrovického kaplana P. Františka Douchy. Ovládal
14" jazyků á svým rozsáhlým překladatelským dílem
usiloval o to, aby českou literaturu obohatil o
uznávané hodnoty cizích literatur z různých dob a
aby do české poesie uvedl bohatství cizích básnických
forem. Vzhledem k svému onemocnění musel opu
stit kaplanské místo v Petrovicích, byl pak domá
cím kaplanem u šlechtických rodin, a od roku 1843
žil v klášteře u sv. Jakuba v Praze, kde zemřel.
• Když byl dne 19. srpna 1619 král Ferdinand od
stavů prohlášen za zbavena trůnu, zvolil sněm krá
lem Bedřicha Falckého, kalvína, kandidáta Jednoty
bratrské, k jehož korunovaci došlo dne 4. listopadu
1619, kdy chrám svatovítský hostil ponejprv a také
naposledy při podobné slavnosti jako obřad vykoná
vajícího kněze nekatolického, a to administrátora
Jiřího Dýkasta ;
• Jádrem Burešova díla je poesie věnovaná rodné
českomoravské vysočině. Skladby shrnuté do knihy
Utkáno z pramenů (zvláště Otvírání studánek) se
staly librety světoznámých drobných kantát sklada
tele B. Martinů, který byl rovněž poličským rodákem
jako básník Miloslav Bureš, jenž se zde narodil 6.
listopadu 1909.
• Poesií píseckého rodáka Richarda Weinera. Jenž
byl jedním z nejsložítějších českých básníků a prosaiků, se zabývá několik literárních kritiků. J. Cha
loupecký v knize R. W.. M. Rutte v knihách Kovy
svět a Doba a hlasy, K. Sezima v Maskách a mo
delech, F. Gotz v Básnickém dnešku a F. X . salda
v Šaldově zápisníku, R. Werner se narodil dne S
listopadu 1884.
• Dlouholetý vychovatel šlechtický- František Mar
tin Pelcl, první profesor české řeči a literatury na
pražské universitě, vida prudkou gerrnanisaci praž
ských úřadů, pochyboval časem o budoucnosti čes
kého národa, ale zvítězila u něho naděje na vzkří
šení. Pro jeho poznání i pro poznání doby. v níž žil
a působil, jsou důležité Jeho německy psané Paměti,
jež byly v českém překlade Jana Pána vydány u
Fr. Borového. F. M. Pele! se narodil 11. listopadu
1734 v Rychnově nad Kněžnou.
• Zakladatelem orgánu českých dekadentů Moder
ní revue byl kritik a překladatel Arnošt Procházka,
narozený 15. listopadu 1669 v Praze, kterou redigoval
a vydával až do své smrti. Jako propagátor deka
dence vystoupil nejprve sbírkou Prostibolo duše,
později se věnoval už jen kritice literatury a výtvarnicťví a překládal.
• Měl se stát mlynářem, sám chtěl být učitelem
a stal se básníkem. Básníkem filmového plátna, ly
rikem okouzleného mládí (Stříbrný vítr) i nostalgic
ky smířeného stáří (Měsíc nad řekou), jež však si
nikdy nezavírá cestu k minulosti, protože je v ne
ustálém citovém kontaktu se světem, jemuž nepře
stává znít Mas stříbrného větru. Václav Krška se
narodil v Písku, městě Šrámkové, a žil v Heřmani
nedaleko tohoto města, jež na něho nezůstalo bez
vlivní práv ě tak jako v Heřmani působící básník Jan
Čárek, jenž vyzpíval ve svých verších lásku k jiho
českému zadumanému kraji. Václav Krška zemře/
17. listopadu 1969.
• 17. listopadu uplyne pětatřicet let od doby, kdy
nacisté zavřeli po pohřbu MUC Jana Opletala vyso
ké školy v bývalém Protektoráte, přepadli týž den
studentské koleje a mnoho vysokoškoláků po zbiti
odvlekli do koncentračních táborů.
• Dňe 21. listopadu 1344 byl položen za přítomnosti
krále Jana, -jeho synů Karla a Jana, prvního arci
biskupa Arnošta z Pardubic, prelátů a panstva zá
kladní kámen k novostavbě chrámu sv. Víta v Pra
ze. Francouzské vychování Karlovo působilo na vol
bu; stavitele, jímž se stal Matyáš z Arrasu. jehož
po' smrti vystřídal Petr Paríéř z Gmuendu. V roce
1844 byla založena Jednota pro dostavění chrámu sv.
Víta, což pro tento chrám znamená novou dobu,
jež přispěla k jeho dostavění v roce 1929.
• Vzpomínky na Janáčka, Kovařovice a jiné na
psal Pavel Dědeček,., dirigent, hudební pedagog a
houslista, jenž vyučoval v Brně na Janáčkově hu
dební škole a byl koncertním mistrem operního oř
chestru, v Praze, violistou orchestru opery ND. di
rigentem mnoha koncertů. Zemřel 23. 11. 1954 v
Praze.
• Bývalý hostinec “ Na holubníku” v Havlíčkově
Brodě je sice asi dodnes omšelý, ale pamětní deska
na něm umístěná hlásá jeho prvenství. Bylo v něm

11. 11. 1974

Omezení dodávek obilia
do SSSR
A M E R IC K Í FARMÁRI A INFLÁC1A

V Amerike sa neustále diskutuje o tom, čo ponechat' z tohoročnej pol'nej
úrody pre domácu spotřebu, aby sa zamedzito ďalšiemu príkremu zvýšeniu
cien potravin, ďalej o tom, čo dať k díspozícii na vývoz, ako pomoct' krajinám
v zásobovacej krize a konečne aj o tom, ako ďaíej zvýšit' produkciu.
V tejto súvislosti značné rozvířil veřejná mienku zásah prezidenta Forda
proti dodávkám obilia do Sovietskefoo zvazu. Moskva napriek tomu, že mala
podťa jej oficiálnej správy dobrá úrodu, postata nakupovačov do Ameriky a ti
začali skupovat' pšenicu a kukurícu. Prezident Ford si však zavolal amprické
firm y, ktoré sa už připravovali transportovat" dodávky do Sovíetskeho zvázu
a nariadil, že každý nákup do cudňny nad 100.009 ton musí byť hlášený vládě
a musí sa o jeho transpertovanie požadať. J« to akási nepriama kontrola vý
vozu obilia zo Spojených štáfov.

Toto prezidentovo opat
řeme vzbudilo
značná
kontroverzím Niekíeií od
borníci tvrdia. že prezi
dentov zásah Je na škodu
nielen amerického zahraničnébo obchodu. ale aj
ďalSesHH vývojů vo výro
bě a v důsledku toho vraj
af domácetnu trhu.
Isi odborníci, s prezi
dentovým zásahom súhlasia. lebo vytýkáju soviet
skej vládě, že nebere
Strad na krajiny v záso
bovacej krizi, pretože to,
čo ona zakúpi v Amerike,
oude chýbať týmto krízou
oostihnutým krajinám.
Aj američtí farmáři nie
;ú jednotnej mienky. Niestorí předvídali už na jar,
íe ak ceny obilia budú
vzrastať, tak že vláda zaiiahne, aby zabránila ďai;ej inflácii, ktorú neustáe sa zvyšujúce ceny po;ravín hádám viac podne-

cujú ako bocičo iné. lni
cávajú prezidentovi za
pravdu a tvrdia. že prezi
dent musel chránit' domá
cí trh.
Len konzumenti sú jed
notní. Ti nezabudli na rok
1972. keď sovietska vláda
zakúpila viac ako štvrtinu celej americkej úrody
pšenice za veťmi nízké
ceny a v dósledku toho
ceny potravin hněď rapid
ně vzrástli.
Ti odborníci, čo sú pro
ti kontrole vývozu, tvrdia,
že prezidentov zásah ochromí domácu produkciu,
pretože farmáři neosejú
toťko, ako by mohli a
akoby boli zasiali, keby
nebola přišla spomenutá
kontrola vývozu. To vraj
preto, lebo sa budú niž
ším osevom bránit’ , aby
ceny obilia zase radikál
ně nepoklesli.
A tak všetko akoby sa

25. listopadu 1844 sehráno první české ochotnické
představení. Inspirátorem založení ochotnického sou
boru i nácviků Kotzebuovy veselohry “ Epigram”
byl nadaný Karel Havlíček Borovský, jenž si také
zahrál roli ředitele a knížecího tajemníka Chládka.
První české divadlo se hrálo tehdy ještě v Němec
kém Brodě před vyprodaným sálem a za velkého
nadšení přítomných.
• Jako rektor brněnské university projevil Arne
Novák ve dnech Mnichova osobní statečnost svými
přednáškami, právě asi takovou jako ji projevil
Dr. Karel Engliš v době února 1948. Arne Novák,
syn klasického filologa Josefa Nováka a spisovatel
ky Terezy Novákové, byl na brněnské universitě, je
jímž řádným profesorem byl jmenován r. 1920, oprav
dovou kapacitou ve svém oboru. Ve své bohaté čin
nosti spojoval kritickou bystrou schopnost se stano
viskem literárně historickým. Jeho kritické studie
Krajané a sousedé — o českých a německých spiso
vatelích — a Nosiči pochodní — o tradici české li
teratury — jsou přímo klasickým příkladem toho,
jak stopoval a bedlivě studoval tradiční kořeny čes
ké literatury. Prof. Dr. Arne Novák zemřel dne 26.
listopadu 1939 v Poličce.
• Před 75 léty byla zahájena stavba vyšehradské
ho Slavína. Vyšehradský hřbitov je museálním zá
koutím naší národní a kulturní historie. Podle návrhů
arch. Wiehla prováděla kamenickou práci firma J.
Víšek a Maudrovy práce — Génius na rakvi a dvě
alegorické postavy Vlasti — bratří Ducháčkové. Sla
vín-vznikl z podnětu měšťana Petra Fischera a vy
šehradského děkana Mikuláše Karlacha a jako první
byl do této důstojné hrobky nejzasloužilejších mužů
a žen národa pohřben Julius Zeyer., první žena pak
Růžena Svobodová. Mnozí naši velikáni jsou pocho
váni i v jiných místech hřbitova, ale pro všechny
platí nápis na horní části pod sargofágem: Ač zemře
li, ještě mluví!

točilo okolo toho sovietskeho nákupu. - Ako sa
táto vec javí bez ohťadu
na politické aspekty so
větských nákupov? Je
pravda, že sa prezident
Nixon snažil výjsť Mosk
vě v tejto věci čo najviac
v ústrety. Američtí kon
zumenti mu tak 1’ahko nezabudnú, že sovietom do
volil zakúpiť v roku 1972
obrovské množstvo pšeni
ce za cenu, ktorú keď
přirovnáme k terajším ce
nám, je smiešna. Sovieti
platili za bušel len $ 1.36.
zatial’ čo teraz odborníci
tvrdia, že rentabilná cena
za terajších podmienok je
až $ 4.40. A při tom už
platia aj viac.
Prezident Nixon dokonca sl’ubil obilie sovietskej
vládě aj za svojej posled
něj návštěvy v Moskvě,
len žiadal, aby sovietska
vláda poskytla americké
mu ministerstvu pol’nohospodárstva
objektivnu
správu o stave sovietskej
úrody. Preto Moskva za
čala nakupovat’ . Americ
ká vláda sa nebránila už
aj preto, že sovietsky veFvyslanec Dobrynin’ tvrdil
v rozhovore s ministrom
pol’nohospodárstva
Butzom, že Moskva bude ku
povat’ tohoto roku len má
lo, len nějaký milión toa
obilia. Keď však prezi
dent Ford pozastavil tran
sport do Sovíetskeho zvá
zu, už mali v Moskvě úmysl . zakúpiť 3,400.000
ton, teda podstatné viac
ako vel’vyslanec Dobrynin povedal. Z toho důvo
dů bol prezidentov zákrok
na mieste.
Toto sa stalo v čase,
keď americká vláda tla
čila aj na ďalších zákazníkov, na Japonsko a na
Europske hospodářské spoločenstvo, aby sa tohoto
roku uskromnili a kupili
menej. Ak sa totiž má
pomoct’ Krajinám v ťaž-

kej zásobovacej krize, tak
sa musia uskromniť nielen Sovíetsky zváz, ale aj
ostatní tradiční partneři
Ameriky. Taká je skuteč
nost’ .
Samozřejmé že americ
ká vláda musí prihliadať
aj na domáce potřeby a
starat’ sa o to, aby ceny
potravin prekotne nepodnecovali ďalšiu infláciu.
Minister poťnohospodárstva Butz sice uisťoval
veřejnost’ , ž e ' horentně
zvyšovanie cien je už pře
konané, ale stále pripúšťa, že dojde k ďalšiemu,
hoci miernejšiemu zdraženiu potravin. Jediné vý
chodisko je v značnom
zvýšení produkcie.
Americký farmář vy
produkuje už teraz tol’ko
potravin, čo stačí uživit’
52 osob. Takú produktivi
tu práce nevykazuje ani
jedno iné hospodářské,
pódnikanie na svete. A
preto sa americký farmář
domnieva, že mu za to
přináleží spravodlivá od
měna. V minulosti to tak
nebolo. V posledných rokoch dosiahli ceny poTnohospodárskych výrobkov
pre farmárov uspokojivá
úroveň a farmář pochopiteťne chce, aby to tak
zostalo. Lenže věci sa
značné komplikujú. Kon
zumenti boli navyknutí na
lačné a dobré zásobovanie. Dnes musia platit’
viac za potraviny a há
dám sa uspokojit’ aj s nižšou kvalitou,, aspoň pokial’
sa týká masa. Tlak konzumentov na vládu a poslancov a senátorov je
značný.
Druhů komplikáciu prináša inflácia. Všetko, čo
kupuje farmář, tiež znač
né zdražilo. Vláni mohol
farmář kúpiť obilný kom
bajn za $ 15.000, teraz
musí zaň platit’ $ 25.000.
To platí aj o traktoroch.
Ceny umělých hnojív sa
takmer
zdvojnásobili.
Drahšie sú aj ochranné
prostriedky a najma pá
livá. Samozřejmé aj práca, pokial’ ju farmář po
třebuje ako sezónnu vý
pomoc. A tak sa záujmy
farmárov dostávajú do
rozporu nielen s konzumentami, lež aj s prodúcentami iných hospodář
ských potrieb.
Dušan Lehotský, N. York
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0 české povaze
Ferdinand

Velký výběr vín, lihovin a piva

Citujeme charakteristiku české povahy, jak ji au tor sestavil. Češi podkuřují vrchnosti, všem vrchno
stem, jsou výteční otroci. V Praze stál největší porn nik Stalinův, až do nebe. Češi jsou maloměšťáci.
Ve škole napsala česká žačka básničku: "Táto, já bych ráda šla do Moskvy k Stalinovi." Češi jsou
závistiví, Čech nenávidí Čecha. V letech padesátých ve vězení v Ruzyni, Leopoldově, si dozorci i někte
ří lékaři počínali sadisticky. Češi si neustále na mlouvají, že jsou báječní, dopouštějí se "množiny
neudržitelných tvrzení". Vymlouvají se, že teror let padesátých zavinili soyětští agenti. Češi kolaboro
vali s Němci, kolaborují s komunisty. Kolaborace je jim vrozena. Molotov posílal vyslanci Janu Ma
sarykovi papírky s instrukcí, co má říkat ve Spojených národech. Češi projevují krajní nechuť k či
nům, pořád na něco čekají. Při převratu 28. října 1918 nebylo rozbito ani jedno okénko, to ukazuje na
slabost. Jen kde šlo o holý život, je český národ pravým nezmarem. Jeho biologická vitalita je rovna
vitalitě hladovců, hmyzu, lopuchy a svlačce. Češi jsou kompromisníci. Neuměli si postavit v Praze ani
divadlo. Dnes v Čechách panuje duchovní maras mus. 14. března 1939 se president Hácha vnucoval
Hitlerovi jako partner. Demokracie při tom všem přichází zkrátka. Češi nebojovali, řídili se politikou
cynické sebezáchovy, "morálkou podloudnické par ty". Tento národ bohužel nikdy nekrvácel. Autor
často .cituje básníky, tento netrpělivý lidský druh. Citát z básníka vždy ozdobí článek.

vždy byl, kvasem, proro
kem, střečkem, ironikem,
vyzývatelem.
Ale často
neváží slova, vrhá je
před sebe bez kontroly.
Nepatří mezi spolehlivé
svědky skutečností.
Autorův článek v nás
mnohokrát vzbudil údiv.
Co komunistická strana
dělá, na čem se usnáší
na svých sjezdech a co
pak celou silou státního
aparátu vnucuje obyvatel
stvu, to autor jakýmsi zá
hadným obratem mysli vy
dává za spontánní projev
české povahy.
Nad Prahou se týčil
nej vyšší Stalinův pomník.
Autor je si jist. že se
tím projevila česká pova
ha. ne všemocná vůle ko
munistické strany. Holčič
ka napsala báseň: “ Táto.
já bych ráda šla do Mosk
vy k Stalinovi.” Autor je
si jist. že se v holčičce už
zvláštní roli. On budiž jako v ranném věku hnul ba-

cil vrozeného českého lokajství.
Přeskakuje tu
možnost, že snad vlastní
příčina byl rozkaz komu
nistické strany, aby tako
vé básně byly ve školách
sepisovány, že snad tako
vý rozkaz byl neodolatel
ný pro bezbranné obyva
telstvo a že snad ustraše
ní učitelé a otcové žákům
pomáhali v takové režimu
milé tvorbě. Tak, bez
theorie o lokajství, by
snad bylo možno vysvět
lit, proč holčička se ne
chovala jako Mistr Jan
Hus.
Autorův argument bývá
někdy úžasný. V pražském
vězení major Smola
búhvi. čím byl předtím,
než se stal majorem chytil žida za krk a řval:
“ Všechno, co Hitler dělal,
nebylo dobré, ale že zni
čil Židy. to bylo správné.
Ještě jich mnoho uniklo,
my to doděláme.” Autor

si dovoluje zařadit tohoto
zřízence
komunistické
sírany mezi doklady čes
ké brutální povahy. Na
druhé straně však, jak
jsme se zmínili, autor u~
vádí s nelibostí, že 28.
října 1918 nebylo vytlu
čeno ani jedno okénko.
Tak vlastně kam nás
autor vede? Je česká po
vaha surová, jako onen
major v Ruzyni, nebo tak
slabošská, že ani nevybí
jí okna?
Zdá se, že se autorovi
hodí uvrhnout na českou
povahu i tu i onu hanu.
Projevuje sklon k důsled
né pomluvě. Praví, že se
president Hácha 14. břez
na 1939 “ vnucoval Hitle
rovi jako partner” . Těm,
kdo lépe dbali seznámit
se s událostmi oné noci,
je
známo,
že Hácha
omdlel, když uslyšel Hit
lerovy požadavky a že ho
(Pokračování na str. 6)
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Ceník na požádání

.I

Peroutka

Krátce po únoru 1948, když někteří svalovali vinu na presidenta Beneše, napsali jsme brožuru s ti
tulem "Byl Beneš vinen?" Nyní snad abychom psa li brožuru "Jsou Češi vinni?". Nálady v exilu se
střídají, také autoři, a v exilovém časopise se ob jevil dlouhý článek, z néhož se domnívájne, že všech
no zlé, co je potkalo, způsobili si Češi sami svou povahou.

Exil se poněkud podobá
.Noemově
arše, v níž
všechny živočišné druhy
byly zachovány. Autor ci
tovaného článku patří k
jednomu dosti vzácnému
druhu. My patříme k dru
hu obecnějšímu, který ne
má dost odvahy, aby ja
ko s vysoké hory kritisoval lidi doma za to, že,
ať jakkoli truchlivé jsou
politické poměry, přece
chtějí žít. A je-li doma
oposice, nedomníváme se,
že by tato oposice měla s
vlajícími prapory paradovat jako vojáci na cvičiš
ti, aby se tak vláda o ní
všechno dozvěděla a aby
to dolehlo i k autorovi na
druhém břehu Atlantické
ho oceánu. Hodláme za
chovat si k lidem doma
úctu, jaké si zasluhují lidé
v nejtěžším postavem. Ne
dáme si to vymluvit ani
básníky. Básník má svou

i

dodáme kamkoli v Austrálii

Tel. S6 7178

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

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj

1

Index, společnost pro československou literaturu v
zahraničí (5 Koln 41, P.O.B. 41051, BRD) rozesílá
nyní svou již druhou nakladatelskou brožuru infor
mující o knihách, které toto nakladatelství do
sud vydalo (HD o nich vesměs referoval) a také o
těch, které se připravují k publikaci v roce 1975.
O brožurku a objednací lístek si můžete napsat pří
mo na Index nebo do redakce HD.
Nakladatelství vidí svoje poslání nejen ve vydává
ní vhodných knih pro exilové čtenáře, nýbrž i v pro
nikání publikací Indexu do Československa a tak pe
netraci pravdivého slova v uměleckém, vědeckém
nebo novinářském zpracování do prostředí, které
dychtivě čeká na neokleštěnou a svobodnou publici
stiku. Udržovat národní politické myšlení mezi exu
lanty a zbavovat malomyslnosti, pasivity a apolitičnosti doma — to jé nemalé poslání. Naznačená
aktivita si plně zasluhuje naši podporu, zvláště
když Index nás již přesvědčil o seriózních zámě
rech v 22 publikacích, které dosud vydal. Činnost
Indexu pak nejlépe podpoříme ne snad proklamace
mi, ale prostě subskripcí vydávaných knih. Jedině
tak se Index (a další exilová nakladatelství) udrží
nad vodou a splní svoje záměry. A věřte, že v dneš
ním inflačním tlaku to není snadné pro malá a
nezávislá nakladatelství.
Z novinek oznamuje Index román od nedávno v
NSR žijícího Oty Filipa Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy - - příběh fotbalové jede
náctky zrcadlící osudy národnostního konglomerátu
Čechů, Slováků, Slezanů, Němců, 'Poláků a židů
na Ostravsku v třicátých a čyřicátých letech. (Ro
mán vvšel před rokem německy. Viz HD 12. 11.
1973, p. r.)
Hlas domova před časem referoval o dvou vzpo
mínkových knihách Naděždy Mandelštamové, vdovy
po básníku Osipu Mandelštamovi, který byl umučen
někdy v roce 1940 ve stalinském koncentráku na Si
biři. Obě knihy N. Mandelštamové (v překladu do
angličtiny nazvané Hope Against Hope a Hope Abandoned) si získaly v krátké době světovou proslu
lost, v SSSR přirozeně nebyly vydány, i když tam
autorka stále žije. Český překlad druhé knihy, vy
dávaný v Indexu pod titulem Konec naděje, je vý
znamným nakladatelským činem.
Svazek vzpomínek J. Firta Knihy a osudy přijal
čs. exil s nemalým zájmem, Index připravuje po
kračování nazvané Osudy a politika. První díl se
zabýval československou kulturou do roku 1948, kdy
autor — ředitel Melantricha, spolupracovník presi
denta Beneše v londýnské exilové vládě a po válce:
poslanec národně socialistické strany — ' odešel do
druhého exilu.
. Karel Michal připravil pro Index ňeoficiálněwypracované epizody z oficiálního dějepisu .a nazval je
Rodný kraj. Pražští spisovatelé, kterým dnešní režim
zabraňuje uveřejňovat své práce, anonymně vydají
v Indexu sbírku povídek, která je uváděná s pra
covním názvem Příběh' ze šuplat. Knížka nám dá
nahlédnout do současného života v Československu
a to tak, jak jej úřední propaganda nelíčí. Nikolaj
Terlecký se po dlouhém, téměř 251etém odmlčení
přihlašuje- orwelovskou tématikou přesazenou do ma
lých českých poměrů, románem Pláž u San Medarda.
Dále se v Indexu dočkáme nově přepracované knihy
Pavla Tigrida Politická emigrace v atomovém věku,
která zejména akcentuje složení a politické záměry
čs. poúnorové i posrpnové emigrace. Mimo edici vy
jde v nakladatelství jedno ze stěžejních politických
děl předválečné republiky, pětisvažkové Budování
státu Ferdinanda Peroutky a jeho Demokratický ma
nifest. který vzbudil mimořádnou pozornost v řadách
poúnorového exilu a byl přeložen do mnoha jazyků.
První bibliografický seznam čs. literatury publi
kované mimo Československo vyjde v .Indexu v roce
1975 a zahrne také překladatelskou činnost. Na zájmu
čtenářů — předplatitelů také záleží, zda Index vy
dá pohádkovou knihu Petra Stránského — Než usneš.
IP
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O české povaze
^Pokračování se str. 5) že stránce nazval svůj
impresionisticmusili dosti dlouho křísit. článek
' Autor, pra ví, že má ne kým. Máme tedy co dě
přeberné množství- dokla-' lat s impresionistou, kte
Šů. Věříme, . že
má, rý je proti impresionismu.
Ze svého líčení autor
jestliže se rozhodl po
kládat za projev národní zcela vypustil ten velký
povahy to, co bylo tero fakt, že Češi žili mezi
rem vynuceno. Byly prů dvěma největšími dobyva
vody, které šě kořily vlá teli, jací se vyskytli v mo
dě, resoluce, které žádaly derní historii: vedle naci
smrt pro, .ty ,, jež vláda stického . Německa a so
obžalovala. Kdyby byl pil větského Ruska s jeho ko
nější, mohl by zvědět, jak munistickou internacioná
takové průvody a resolu lou. Důkladná to vyne. chávka. Z jeho líčení spí
ce . vznikají.
Hledaje, co všechno je še vyplývá, jakoby Češi,
v Čechách špatného, autor ponecháni sami sobě, vždy
se' letmo zastavil také u nezbytně směřovali k pod
vědy a z Chalupného stu danství.
Ovšem že se chceme
die “ Národní povaha čes
ká” z roku 1907 cituje: zeptat autora, kým a s
“ Řidší jsou mezi Čechy čím Čechy srovnává, kte
systematikové než impre- rý jiný národ jim doporu
sionisti - vědecký impre čuje vzít si za vzor. Cel
sionismus je česká zvlášt kem věrně líčí trapné
nost.” Vyjádřiv takto svou ovzduší v Čechách po
konferenci,
nelibost k impresionis Mnichovské
mu, autor na to ihned ale trapné ovzduší bylo
zapomněl, a ještě ha té také ve Francii a v

The National Bank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru
Tato kniha, která je

zdarma, to prokazuje.

Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je proto znepokojující pozorovat, jak se
' jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše peníze a váš život” — “ Your moneý
and yoúr hfe” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro poznámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
; Je to praktická domácí příručka o 'osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
„ »
■» 'inancování domu,
."" kupování nového
" '"""•■nÍÍÍÍÍÍÍZI^
nebo použitého
.
,**1
auta, placení
^
daní, životních
; pojistek, .poplatků
.
' z dědictví atd.
1
: Je to též
B|BBh
zásobárna
informací
'| • o jiných peněžních
r m !
záležitostech.
p S ú -'
i
Požádejte o
B B IbB H H H B H H t
výtisk ředitele
nejbližší filiálky
JF v
1
Národní banky,
a " ,B '
Netvrdíme, že
H
l |
|
^
i
známe metodu.
»
jak okamžitě
m
'
•- odstranit inflaci.
ale touto knihou
^ B H B B h^B
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek.
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N ational B a n k
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Anglii a bylo tam drive.
Mnichovská tragedie ne
začala v Čechách. Zača
la, když Francie odmítla
dodržet smlouvu s Čes
koslovenskem
a
když
Anglie více než kohokoli
jiného v posledních pade
sáti letech oslavovala své
ho ministerského předse
du, který se vrátil z vy
jednávání s Hitlerem sě
zoufalým přesvědčením,
že Hitler je v podstatě
gentleman, který dodrží
slovo. Toto všechno uvá
díme v souvislosti s otáz
kou, koho si vzít za vzor.
Autor cituje výrok cizince,
že o následcích Mnichov
ské dohody v Čechách by
lo “ trapno přemýšlet” . O
Francii a Anglii bylo pří
jemná přemýšlet?
V Čechách, praví autor,
byli kolaboranti s naci
sty. Byli, malinká a nevlivná skupinka jich. Vět
ší část historie je ta, že
mnohem četnější kolabo
ranti byli ve Francii, Bel
gií, Holandsku, Norsku,
nosili uniformy., zatýkali
lidi a vytvářeli legie,
které bojovaly pod naci
stickým vedením. Nic ta
kového v Čechách. Ve
Francii v čele kolaboran
tů stali národní hrdina
maršál Pétain a několika
násobný ministerský před
seda Laval. V Čechách se
nevyskytl žádný význam
ný politik mezi kolaborantskou drobotinou.
Avšak autor vypočítává
dále české hříchy. Češi
jsou devotní, podkuřovali
Masarykovi, příliš ho ve
lebili pro autorův vkus.
To ukazuje na vadu v
českém charakteru. Prav
da je, že někteří Masary
ka chválili, jiní ho kritisovali a už roku 1925 pře
mýšleli, jak ho svrhnout
s presidentského uiřadu.
Teprve komunisté autoro
vi vyhověli a zakázali
chválit Masaryka. Autor
se dokonce neostýchá ci
tovat dokonale známého
pana Antonína Novotného
jako přijatelnou autoritu
v této věci. “ Neztrácejte
hrdost, nepadejte do pra
chu, nepoklonkujte” , pra
vil tento pan Novotný. Ne
vinnému autorovi zcela
ušlo. že pan Novotný se
tak vyslovoval v zájmu
jiného, gigantického, na
řízeného podkuřování ' a
velebení.
Dále, češi jsou malo
měšťáci. Podle, autora by

se mohlo zdát, že tím se
Češi odlišují od všech
ostatních národů. Jak si
vysvětluje na příklad hi
storii francouzské litera
tury, která se vyvíjela od
začátku 19. století v zuři
vém odporu k maloměšťáctví ve Francii? Musí
se z této literatury zdát,
že bašta maloměšťáctví
byla ve Francii, ne v Če
chách.
V Čechách čekají vyni
kající lidé dlouho na ůznání, jestliže se ho vů
bec dočkají. Panebože,
co ví autor o historii,
jesliže myslí, že na zápa
dě přichází uznání snadno
a hned? — Češi jsou ne
svorní, hádají se, nená
vidí jeden druhého. Opět
panebože: v jiných náro
dech panovala vždy svor
nost, nikdy tam skupiny
nebojovaly proti skupině,
nikdo se tam nehádal? Historie národů byla har
monická - až na český
případ? Aby . nic nevyne
chal, autor pohanil také
českl. schopnosti hospo
dářské za první republi
ky.
Řekneme, co nás napa
dá: impresionistický autor
sesbíral obecné vady ne
dokonalé lidské povahy a
lidského stavu, jak se za
všech dob a ve všech ná
rodech projevovaly, a z
neznámých důvodů to uvrhl výlučně na hlavu
Čechů. - Dále nás napa
dá: kam nás autor chce
dovést? Jestliže dokazuje,
že česká povaha je bru
tální, ráčí připravovat
nejlepší výmluvu pro ko
munisty. Mohou říci: jsme
brutální, poněvadž česká
povaha vůbec je brutál
ní; jednáme v české tra
dici, dejte nám pokoj se
svou pokryteckou ~ kriti kou. :
Ještě něco nás napadá.
Je nesporným
úkolem
exilu' sbírat v západním
světě sympatie pro národ,
jejž pokládáme za znásil
něný. Kdyby se však zá
padní politikové seznámi
li s memorandem našeho
autora, mohli, by říci: čím
si zasluhujete sympatií?
dostali jste, čo vám pat
ří, co jste sami. připravo
vali, co je ve vás, žaluj
te sami na sebe.
j
Budeme zkoumat, není-li nějaká jiná, méně
elitní pravda o české po
vaze.

11. li, 1974

UPOZORNĚNÍ

o

; Letos vyjde už jen jedno číslo Hlasu domova v!>
i běžném rozsahu (dne 25. listopadu) a 16. prosince'!
ý vyjde jako obvykle dvojčíslo.
ý
!i Toto dvojčíslo si podle dosavadních zkušeností!!
!! mnoho čtenářů v Austrálii uschovává po celý rok j;
!|a používá je jako adresář přátel a krajanskýchý
podniků. NEMĚLA BY V NĚM BÝT TAKÉ ADRE-I*
!; SA VAŠE NEBO VAŠÍ FIRMY?
' !!
!> Zašlete-li nám objednávku do 11. prosince, uveý!
!!řejníme Vaši adresu a telefon buď mezi hromady
1! nými gratulanty k vánocům a novému roku (za''
ý poplatek $. 1,00) nebo v samotném oznámení- s<
'textem a ve velikosti podle přání.
,
'! V YU ŽIJTE

TÉTO

VÝHODNÉ P Ř ÍL E Ž IT O S T I!;

Roman Jakobson: Slovesné umění (Studies in
Verbal A rt). Text v češtině a slovenštině.
Vydáno k autorovým 75. narozeninám čs.
Společností pro vědy a umění spolu s odděle
ním slovanských jazyků a literatury na Michi
ganské universitě, Ann Arbor. 1971, str. 412,
cena $ 4.00.

Jazykovědec v exilu
Redaktor Hlasu domova mi předal k recenzi knihu,
která mne naplnila jak obdivem, tak rozpaky. Obdiv
byl zaměřen k obsahu knihy, životnímu dílu a poslání
autora, rozpaky pak vyplývaly z vědomí, jak nepatrné
jsou mé znalostí linguistigy, které se Jakobson vě
nuje víc než půl století. Necítím se tedy vůbec povo
lán, abych o tomto díle referoval, snad tato informa
ce vyvolá zájem některého z-exilových jazykovědců,
aby Jakobsonovo dílo analyzoval. Bylo by to zapotře
bí i na stránkách HD, Jakobsona. pokládáme za vel
kou osobnost nejen exilové, ale i světové linguistiky
na úseku slovanských jazyků. Roman Jakobson přišel
někdy ve dvacátých letech do Československa z Rus
ka, vypracoval se' na úroveň universitního profesora,
před uzavřením vysokých škol emigroval do USA, kde
žije dosud. Jeho zájem o návrat na některou z čs.
universit byl po roce 1945 ingnorován..
Kniha, kterou vydala Michiganská universita a SVU
k pětasedmdesátinám autora, přináší 22 autorových
studií datovaných od roku 1921 (Problémy poetiky)
až do roku 1965 (K výzkumu podstaty jazyka). Té
mata dalších studií jsou různá, jako Poezie grama
tiky a gramatika poezie. Usměrněné názory na sta
ročeskou kulturu. Úvahy o básnictví v době husitská,
Máchův verš o hrdliččině hlasu, Poznámky k dílu
Erbenovu, Gramatická struktura veršů- Janka Krále
či dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o poe
tice a sémantice švandy. Je to výběr kratších jazy
kovědných prací, které vyšly v průběhu padesátile
tého studijního a učitelského působení prof. dr. R o
mana Jakobsona česky..; slovenský, ruský, (polský, ně
mecky, francouzský a anglicky v různých jazykověd
ných časopisech-a sbornících a dokládají tak nejen
úroveň autora, ale i celé české lingůistické školy. IP.
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i Noste brýle od
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OČI ?

i Bolí Vás hlava ?
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OPTÁ

:O P T O T j /
. Capitoi House, Hit Swanston St.,

J ';

,

Melbourne (vedh kina Capitoi) — 8. poschodí 1
Telefon 63-2231 ■ Mluvíme •česky -a slovenský 1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1
Vašim příbuzným i bez lékařského, předpisu, 1
1
v nutných případech i—telegraficky.
1'
!
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i
i
ale v sobotu je zavřeno.
^i
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Prof. dr. Joseph Mikuš: Slováci — Češi
(Švýcarská akce pro sebeurčení
všech národů, Curych, 1974)

.

DOMOVA
-___

- 7■

■
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slovensko-českému dorozumění
sobnosti, které .stojí Mikušovi za zmínku. Pardon,
abych mu nekřivdil, ješ
tě Clementis, Husák, zá
stupce umírněného kursu
proti českým konformistům, a Dubček, “ druhý
Jánošík” . ,
Pan prof. Mikuš se ne
spoléhá jen na svůj úsu
dek, necituje jen různé
prameny, aby vylíčil pro
past mezi myšlením Švej
ka a Jánošíka; bere si
vědět.
Já jsem taky také příklady z obyčej
Čech” . Z toho profesor ného života, ze všedního
dějepisu na lakewoodské dne. A aspoň dva vám k
koleji usuzuje na typicky ilustraci ocituju v plném
českou opatrnost a na po znění:
1) “ Zastihne-li sloven
cit méněcennosti. Švejský
průvodčí v I. vlako
kovství je psychologický
fenomén, který má blízko vé třídě cestujícího s líst
ke komplexu dvojí osob kem druhé třídy, upozor
nosti. “ Švejk je vskutku ní ho na omyl asi takto:
servilní a přece občas “ Vrátím' se za chvilku a
arogantní, to záleží ovšem doufám, že vás tu neuvi
na postavení osobnosti, s dím” . český průvodčí v
kterou jedná,” praví pan podobné situaci reaguje
profesor. Není však spra docela jinak: přečte cestu
vedlivý. I když jsou Češi jícímu, jedoucímu v ne
národ Švejků, kterým se správné třídě, pasáž z
nevyplatí být poctivými, předpisů a vyzve ho, aby
národ antihrdinú. přece z zaplatil rozdíl jízdného a
nich vyšli velcí muži: Jan k tomu ještě pokutu. Kdy
žižka. Karel Havlíček. by jednal jinak, považo
Milada Horáková a Jan val by to za neodpustitel
Palach. Tihle čtyři - a nou chybu.”
2) "Jednou, když mladý
nikdo víc - zaplňují svý
slovenský
otec pozval po
mi činy, plynoucími “ z
krtinách
svého
dítěte
vnitřního
přesvědčení” ,
deset řádků. Švejkovo jed všechny své přátele do
nání se rozebírá na půl hospody, vstoupil do míst
nosti
český
policista.
druhé stránce.
Když mu - už v povzne
Co do rozsahu, který sené náladě - nabídli také
mu brožurka věnuje, se sklenku vína, odmítl s
Švejkovi
na slovenské odůvodněním, že je zaká
straně rovná jen Jánošík. záno ve službě něco pít.
Milan Rastislav štefániš Každý se na něj zaražea Jánošík, jediné dvě o- (Pokračování na str. 8)

S cesko-slovenským (nebo, abychom se nikoho nedotkli, se slovensko-českým) problémem je možné se zabývat několikerým způsobem. Je možno za
ujmout šovinistický české stanovisko a dívat se na Slováky svrchu, jako na
nějakou nepovedenou odnož náramných Čechů. Lze na to jít opačně a nazvat
Čechy imperialisty, kteří odpradávna národ slovenský, národ mezi jinými vy
volený, utlačovali a vykořisťovali. Objektivní přístup k problému je předem
puncován razítkem stranickosti té nebo oné straně podle toho, je-li autor
Slovák nebo Čech. Nejhůře však poslouží soužití obou národů úvahy, které se
tváří vědecky, takže čtenáři — zvláště cizímu — nenapadne, že jde jen o
pseudovědeckou manipulaci s přesně vymezeným cilem získat ho pro tu nebo
onu stranu. K tomuto žánru "vědeckého" pojednání patří nesporně Mikušova
ani ne pětadvacetistránková brožurka, která svou nezaujatost postavila mimo
každou pochybu předmluvou presidenta Švýcarské akce pro sebeurčení všech
národů. Mikušova studie byla do němčiny přeložena z francouzského originálu.

Abychom ukázali svéráz
nost Mikušovy metody,
nebudeme vyvracet jeho
závěrečné téže, všimne
me si jeho argumentů, pro
něž mají Slováci právo
na
samostatnost
nebo
aspoň
na federalizaci.
Chtěl bych přitom zdůraz
nit, že mi ani nenapadne
popírat svébytnost a kul
turu Slováků, ani ingre
dience, které z nich beze
vší pochyby vytvářejí ná
rod, a schopnost žít si po
svém. Jde mi jen o Miku
lovu
argumentaci, tak
průhlednou ve svém cíli.
Nejlíp je patrná v oddílu
II., kde definuje mentali
tu obou národů.
Češi to odnášejí tak, že
se člověk ptá, jak to, že
přežili a zda mají vůbec
právo na existenci. Všech
no, co za něco v nich sto
jí, převzali od Němců:
subjektivismus,
nonkonformisrňus, velikou píli a to jak při ruční, tak při
duševní práci - a smysl
pro přesnost. Pročež jsou
vynikajícími
slovníkáři.
Smetana, Dvořák, Janá
ček - oukej, ale v lido
vém' zpěvu “ nemohou ani

zdaleka držet krok s ostatními slovanskými ná
rody” . A tu začínají va
dy, kterým se češi od
sousednícn Němců nauči
li:
Omezená představi
vost, smysl spíš pro de
tail než pro celek, jistá
těžkopádnost. Počet lido
vých pověstí “ je spíše
skrovný” , ani tu se ne
mohou rovnat jiným Slo
vanům. Snad je to tím,
že Čechy jsou zemí piva
a že jsou v čele všech ná
rodů, pokud jde o pití to
hoto nápoje, jak pan pro
fesor nezapomněl pozna
menat, i když zamlčel, že
Slováci jsou jedním z
prvních národů co do “ ni
čení” lihovin - vůbec. Če
ši jsou dále nedůvěřiví,
nadaní velkou trpělivostí,
ale malou iniciativností
(tohle nemá dr. Mikuš
ze sebe, to prý objevil
americký
komentátor
Sulzberger).
Hlavním pramenem pro
poznání duše českého ná
roda je však Mikušovi Ja
roslav
Hašek.
Cituje
(ostatně nepřesně) poru
číka Lukáše: “ Buďme Če
ši, ale nemusí o tom nikdo

Vernisáž
Jiří Sýkora

Bydlíme společně a společně jsme se také na tuto
slavnostní a vznešenou návštěvu připravovali. Bylo
opravdu ctí být pozván na vernisáž Mistra Ivana
Šebka. Chci jen upozornit, že ..všichni tři jsme tak
trochu znalci, neboť již osmý rok docházíme^ do ama
térského výtvarného kroužku při závodním klubu
Městských jatek. Zvláště ten třetí z nás — pes, se
vyzná.
'Přišli jsme včas, abychom byli ještě svědky lite
rárně hudebního programu u příležitosti výstavy.
Návštěvníci se nerozcházeli, muzikanti ano. My,^ s
hlubokým smyslem pro kolektiv, jsme zůstali v oče
kávání dalšího. Máme praxi. A byli jsme pozváni.
Konečně Mistr přišel! Dalo by se říci, že se opozdil,
ale právě tak se dá říci. že i před příchodem byl
přítomen ve svém díle. Předseda “ Svazu pro ochra
nu výtvarníků” krátce zahájil, kritik Pešek prošel
okolo, a již jsme se všichni věnovali prohlídce vysta
vených děl. Měla jediný náměty — smuteční vrbm ale
jaké bohatství variací! Ostatně, zde je malá ukázka
z katalogu výstavy:
. ..

1. Smuteční vrba z protnu, olej
2.
“
“
ze strany, suchá jehla
3.
“
“
večer, mokrá špachtle
4.
“
“
ve % na 3, lisovaný pil
5.
“
“
revoluční, monotyp kladný
6.
“
“
veselá, horká jehla
7.
“
“
jak ji vidí malíř, kresba tuší
8.
“
“
jak ji malíř nevidí, "výšivka.
j
Prohlídka dopadla dobře, i když se náš pes jen těž
ko dal odtáhnout od jednoho nízko zavěšeného obrazu.
Následovalo předání květináče s malou smuteční
vrbou, což za všechny známé provedla tajemnice
Spolku literárních tvůrkyň s polovičním pracovním
úvazkem. Dojatému Mistrovi ukanula na vyleštěné
parkety slza a vrátný s biletářkou se zamračili.
Touto obdarovací scénkou byl trochu zmaten kri
tik Pešek, který zatím chodil okolo. Měl po. verni
sáži pronést na základě svých bezprostředních dojmů
improvizovaný projev. Taktně jsme na jeho žádost
utvořili hlouček a vyslechli řeč, ve které se před
nášející zmínil o důležitosti vysazování smutečních
vrb na těch našich lukách. Odměnili jsme jej de
centním intelektuálským potleskem a já si mimoděk
vzpomněl na jakýsi dukát. Prošacoval jsem se tak,
abych nikoho neurazil.

; Mravenci
Ludvík Kundera:

:

-

”

Buddhisté prý vysedávají po celé hodiny
v hlubokém odevzdání, v ponorné pokorné
letargii
nad jepicí nebo nad broukem v trávě
a přihlížejí, ztraceni v sobě, ve vesmíru,
v dění,
jejich pinožení.

”
r
r
!
j
”
1

Mračna neexistují, kůra stromů se leskne,
na váhách trav probíhá asentýrka motýlů.

!

Každého rána, změněn y buddhistu,
postávám také já
deset až ďvánáct minut
nad mraveništěm.
Snažím se najít řád v krkolomném
pinožení mravenců,
někdy jim hodím třešni nebo papír nebo
~
kus housky
a sleduji, jak si s-tjm počínají.
...v
Nadarmo. Jě to-pouhé semdtámbváníV ;
I hněvám se na mravence a jdu za svou
prací.

'!>
|
!
<'
e
|
jl
”
”
i;

Ale večer mi to nedá a opět se měním ,
na . deset až dvanáct minut
v buddhistu,
pln naděje, že jejich pinožení má řád a
že jej odhalím. ..
A. nejednou jdu si na ně posvítit i v noci,
měně se v nočního buddhistu,
a vidím, že někdy spí a jindy zas ne.
„
Skrojek měsíce maže máslem stráně,
štěkot probouzí traktory,spánek ptátů je neklidný, kočkohledný.

e
,i
”
’j
c
!>
”
' e
i>

Před týdnem rozšlápla mraveniště kráva.
Srovnala je se zemí.
Srovnal jsem to se svým svědomím
a skoncoval jsem se svým deseti až
dvanáctiminutovým každodennním
buddhismem. •
Ale dneska rán o — bylo po dešti,
.
velice voňavá tráva vzývala velice
voňavý rybíz —
navyklý pohled byl opět nezvyklý:
perfektně vybudované mraveniště se opět :
hemžilo pinožením
Zapomněl jsem na hněv a pochválil jsem
mravence,
měně se opět v buddhistu,
■<
ale bez letargie
a neztracen v sobě, ve vesmíru, v dění.
Mračna existovala, stromy nabývaly
'
žehnavých venušských podob,
asentýrka motýlů na
travách skončila
úspěšně:
odveden nebyl žádný,
neboť nic nehrozilo.

”
”
u,i
”
i !■
,í

”
”
c
e
,1
i
i
,
j,
”

Nu a pak jsme se zúčastnili velkolepé oslavy v
oddělené místnosti předního hotelu. Mistr se zacho
val velkoryse. Každý si mohl dát co chtěl a dluh si
zaplatit taky kdy chtěl. Ze zbytku večera si pama
tuji jen to, že kolem mne často prošel kritik Pešek,
a že jsem se vždy, nevím proč, přikrčil. Snad si
mne pletl s Mistrem. Jo — a při hostině jsme nějak
postrádali našeho psa.
Druhý den . jsme v rubrice Kritika přečetli nadše
ný článek: Mistru Ivanu Šebkovi se podařilo udeřit
hřebíček na hlavičku.' O psovi tam nebylo nic. Ani
dalšího dne, nic.-Toliko v rubrice Kritika byla oprava
ke včerejšímu článku:
Mistr se nejmenuje Ivan Šetek, ale Ivan šehek.
Omlouváme se Mistru Šedkovi i čtenářům!.
Pes se ještě nevrátil.
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Dva sovětští spisovatelé se

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

\

S

Telefon; 37-3109

Tento kirgizský spisovatel hovořil s americkými korespondenty o ochraně přírody, neboť to je něco,
co mu leží na srdci. Ajtmatóv jim sdělil ohromují cí novinku — že totiž průmysl, a to a ť na Východě
či na Západě, přírody využívá a zneužívá. Korespon dent listu New York Times neuvedl, zda jej to roz
plakalo, ale jistě byl dojat.

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.

|

ANTOINE GALLERIES

,;
,k
’£
>
|
i
?
514 Riversdale Rd., Camberwell
'*
>
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
, '>
k
S
Krajanům poskytneme 15% slevu
'k
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Nevhodná slova
Milan Růžička
Škoda, že tolik čelných je vlastně jen ramena
tých.

★
Pokřivení zabírají více místa.

★
Mnohé vymazané se tvář! jako nepopsané.

★
Urovnali poměry o hlavy
vyšovali.

těch, kteří je pře

★
Nejsem vykořisťovatelem, když za sebe občas
nechávám pracovat . podvědomí?

★
Právo nemít peníze mají jen děti, studující, vo
jáci, důchodci —a autoři v exilu.

★
Trpělivost přináší nejčastěji růže teprve tehdy,
když už sami uvadáme.

*

Těžko se svěřovat s tím, co se bojíme připustit
sami sobě.

★
Na poplach není třeba troubit podle not.

★
Někdy na nás usedne štěstí, když jsme unave
ni my.

★
Neslýchané neznamená nepravdivé.

★
Lépe se hledá nové než ztracené.

★
Aby mu mohli zkrátit uzdu, přidělili mu více
obroku.

★
Pozornost lidí má smysl jen tehdy, když to ne
pozorují — jinak pozorujeme herce.

★
Nejlíp mi to zapaluje, když mám
napětím.

kontakt s
v

★
Co z chyby, když na ni nedokážeš vydělat?
■

★

Návrat bývá
pro deserci.

příiš často

jen lepším názvem

★
Zásady mají charakter pouze rovnat, ne těsnit.
Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly,
cesta na šibenici — těmi nejlepšími.
I při té nejvyspělejší technice je nutno k mnoíému pouze dojít.

Jiří Sýkora
nedávno dostali do popředí ve zprávách amerického tisku.

První je Čingiz Ajtmatóv, jenž mimo to, že je spisovatelem, je také ještě poslancem Nejvyššího
sovětu — což je spojení poněkud zrůdné, ale všichni víme, že Sovětský svaz je země zvláštní a v ne
poslední řadě je zemí neomezených možností.

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
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RÁMUJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
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DÓMOVÁ
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Ajtmatóv pak pokračoval; hovořil o mravnosti v
osobním i všeobecném smyslu," vyjádřil rozhořčení
nad lidskou lhostejností, a odsoudil konzervativismus
těch komunistů, kteří tvrdí, že zájem o ochranu
životního prostředí je socialistickému člověku vzdálem. Na jednom místě Ajtmatóv doslova řekl:
lem. Na jednom místo Ajtmatóv doslova řeál:
“ Vždyť příroda je nejen jedinečná a věčná, ale jen
jedna . . .” Ta věta se mi líbila, a těšilo mne, že ji
americký tisk ocitoval. Postrádajíc logiky, přece jen
prozrazuje určitý talent.
Americký korespondent pak prohlašuje, že spiso
vatele Ajtmatova obdivuje mnoho sovětských inte
lektuálů, a že Ajtmanovo dílo obdivuje dokonce i
Brežněv. Lze jen doufat, že Brežněv amerického
korespondenta nezažaluje, neboť Brežněva by jistě
popudilo, kdyby zjistil, že je uváděn jako intelektuál.
Americký korespondent označil Ajtmatova za so
ciálního kritika a tvrdí, že sovětská vláda by dala
přednost tomu, kdyby k podobným diskusím raději
vůbec nedocházelo. V souvislosti. s tím, že nejprve
napsal, že Ajtmatovovy literární práce se líbí i
Brežněvovi, lze vyvodit, že v Sovětském svazu jsou
vlády dvě.
Sovětský spisovatel Ajtmatóv se v rozhovoru s
americkým korespondentem zmínil o tom, že jeho
práce byly přeloženy do 80 jazyků. Naštěstí je ne
jmenoval, takže čtenář si mohl po večerech hrát
populární hru “ Dosaď — vypusť’ ’ . Překvapilo to i
amerického korespondenta, jenž si okamžitě posteskl,
že Ajtmatóv je přes onu záplavu překladů praktic
ky neznám na Západě. Potěšilo mne, že napsal
“ prakticky neznám” . Bylo by hrozné dovědět se,
že je “ neprakticky neznám.
Jedna Ajtmatovova divadelní hra se ale už pře
kládá do angličtiny a vyjde-v americkém naklada
telství pod názvem “ Výstup na Fudžijamu” .
Napadá mne, že některé mé poznámky mohou zníc
jizlivě. Byl bych nerad nespravedlivý. Ajtmatóv mů
že být docela dobře statečný a bodrý člověk, i když
si to na druhé straně jako poslanec Nejvyššího so
větu může jaksi dovolit. A americký korespondent

Příspěvek k dorozumění
(Pokračováni se strany 7)
ně díval. Kdo už v takových situacích mluví o
předpisech a o službě?
Mladý otec s á d l i l faluboce dotčen . . .
Není tedy při takovýchto rozdílech di™. že švejkovsky arogantní a na
* , :
^
predpisech lpící cesi utlav i • pí ' i
T
- , ,
covali Slováky. Lze si tak
v,
v,,.,
* ei
z časti vysvětlit, proč Slo„ . ttl v ,,
, .
vaci, křesťansky a umírněný národ mohl uzavřít
spolek s Hitlerovým Německem” .
Samosebou:
hlavní vinu na vzniku
Slovenského štátu nesou
Češi, protože 10. března
dali pozatýkat členy slovenské autonomní vlády
a
vyhlásili
výjimečný
stav. Kromě toho slovenské politiky postavil Hitler před rozhodnutí, buď
prohlásit nezávislost nebo být při vtělen k Maďarsku. Nikdo nepochybuje, doufám, že kdyby

nebylo zákroku pražské
vlády, byli by Hlinkoví
Slováci drželi s Čechy až
do roztrhání těla.
Je třeba přiznat. g hi.
storií to pan profesor ne^
^
přesně: nezmi.
ňuje se Q česk<xh učite;
~
..
lích. kten po vzniku re....
publiky museli pro nedo^A
,
statek ucitelu slovenskveh
učit na Slovensku. Ale ne, , .
Cechům * * škoínlky’ kten “ k o v a l i slovehské bratry z příkazu
imperialistických Čechů.
iak se v diskusích tvrdíva’ Chybí-li tyto standardní argumenty, které
se vyskytnou v každé dekatě
0
slovensko-českém problému, není Mikušova brožurka jen k
vyhození. Člověk při ní
dostane dobrou náladu,
ale i vztek na to, co se
cizincům předkládá k věření.
J. S.

je velmi laskavý, ze si nasel cas k informovaní
veřejnosti na Západě o tom, co se děje na Východě.
Informace je to ovšem kusá a nezasvěcená a k
jizlivostem to vše přímo vybízí. Jako vždy záleží
na čtenáři, aby se vyznal a vybral si to pravé . . .
Druhým umělcem, jenž došel povšimnutí, je zná
mý básník Andrej Vozněsenskij. Americký korespon
dent uvedl, že na večeru, jenž byl věnován Vozněsenskému, bylo nabito. Většina návštěvníků byli mla
dí lidé. Vozněsenskému je již 40 let, alě- stále ještě
působí chlapeckým dojmem. Svým přednesem všech
ny přítomné přímo elektrifikoval. Jeho verše byly
většinou satirické a napadaly věčné fronty v ob
chodech, zesměšňovaly oficiální hesla a kritizovaly
tak zvanou vědecko-technickou revoluci.
Jedním z vrcholů tohoto veřera byla báseň “ Kde
je hrob?” , kterou recitoval sbor herců. Tato báseň
byla věnována vynikajícímu divadelnímu režisérovi,
jenž kolem roku 1940 zahynul v stalinském kon
centračním táboře . . . V jiné básni — “ Antisvěty*
— Vozněsenskij protestuje proti cenzuře. V závěru
této básně má tyto verše:
Amen. Zabil jsem báseň.
Zabil jsem ji než se stačila narodit.
K čertu se vším.
Pohřbíváme.
Ó, my pohřbíváme básně,
račte se podívat.
Kladem básně v hrob.
Americký korespondent uvedl, že u mládeže měla
největší úspěch báseň, v níž Vozněsenskij oplácí
sovětským kritikům to, že jej obvinili z pornografie
a z užívání hrubých a siláckých slov. Zde je text
oné básně, jenž byl do češtiny přeložen podle anglic
ké verze:
Dívka tančí před očima davu
přítel ji obdivuje
a oba jsou nazí
vzdej pornografii těla slávu
jenže moji drazí
ještě existuje však už k nám kluše
pornografie duše
Hle veřejného pracovníka
jenž se pranic nezajíká
a k obrazům se staví jako k nepříteli
ač jim rozumí jak koza petrželi
Beze studu do umění svými slovy buše
odkrývá před námi pornografii své duše
Picasso je proň záhada a vzduch
a Šostakovič prostě nemá sluch
Píšu mu za lhaní jedničku jako dům
a z vědomostí pětku
Ten trouba by přived k rozpakům
snad i pařížskou štětku
Přes všechny naivnosti na té i oné straně, pres
všechna známá omezení, zákazy a hranice, přes
všechno přitahování uzdy lze vidět, že v dnešním
Sovětském svazu rozhodně nechybí intelektuální kri
tika tamější společnosti. Na Oknech Sovětského sva
zu sice visí těžké a neprodyšné záclony, ale So
větský svaz má oken tolik, že k odkrývání záclon
dochází na místech od sebe vzdálených — a tak si
hlídači-přikrývači zanedlouho ušoupou nohy, aby je
stačili jakž takž udupat.
ť —
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Vedoucí kontinentální pekárna v Melbourne
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ATLANTIC BAKERY P ty.Ltd.
8-10 Helen St.ř West Heidelberg, Víc. 3081

Telefon: 459-3672
Největší výběr všech druhů chleba — včetně
chleba, na jaký jste byli zvyklí doma.
Přesvědčte se !
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
která je zárukou nejlepší kvality.
_____ _r = = = = = = = j a s . » - . ^ a
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HIGH NOON
Jan

Beneš

Vrata z chodby znovu zarachotila. Prudce a vý
hružně. Slyšeli kroky mnoha nohou, to nebyl plížácký Ramínek, cvakl vypínač a špehýrka v jejich
dveřích se změnila v hlouček světla. Potom se všec
ky ty kroky zastavily právě u jejich prahu. Rozsví
tilo se i světlo u stropu, dveře se rozletěly a dovnitř
vešel Jezdec. Ve dveřích se musil trochu shýbnout.
Narovnal se krok za nimi, nedbal o břečku u svých
nohou. Chodba za ním byla plná strážců. A na zá
pěstí se mu houpal na řemínku obušek.
Vojda i Hampl se postavili na pryčnách do pozo
ru. Na zemi bylo skutečně trochu příliš vody, i když
Kůň sám v tom marastu také stál.
“ Slezte” řekl nadporučík, pak se otočil a utrhl
dráty zvonku. Vysypalo se trochu omítky a tlačítko
zůstalo viset trochu nakřivo.
Slezli.
“ A co hlášení? Kdo se bude hlásit?”
“ Korekce číslo devět. Stav dvá odsouzení,” řekl
pomalu Hampl.
Nadporučík, se obrátil na Vojdu.
“ Poslouchejte, vy . . . vy jste nerozumněl tomu, co
vám pan velitel vyřizoval?”
Vojda zvedl nohu a ukázal na hroudu mokrého čer
veného bláta na ní.
“ Tady nemohu být,” řekl. “ A chci znát důvod
svého potrestání!” Začal si uvědomovat, že už vů
bec nejde o Tomschina.
“ Já vás varuju Vojda. NECHTE TOHO!” řekl
Jezdec. Z chodby se díval Ramínek, Palička, Smrťák
a ještě někdo neznámý.
“ Moc se s várna mažem, to je to,” řekl ten někdo
anonymní z chodby.
Ano, tohle je ten způsob, jak jim pít krev přímo
ze srdce, napadlo Vojdu. Zákon je hůl o dvou kon
cích, jako každá hůl, a jsi-li dole, hraj přísně fair
a dbej o to, a buď jak buď, nuť ty druhé, aby to
dělali taky, když už stejně mají výhodu moci.
“ žádám o umožnění rozmluvy s panem náčelní
kem, a žádám, aby byl vyrozuměn prokurátor.”
“ Vy tady nemáte co žádat!” Břicho za opaskem
se prudce vzdouvalo nahoru a dolů. “ Kde si myslíte,
že jste, co?”
Takových debat absolvoval Vojda na vojně desítky.
Kde jsme. NÁŠ ŘÁD. NAŠE SPOLEČNOST. NAŠE
VELKÁ DOBA. SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME. Ale
nikdy neřekl to, co teď; promluvil pomalu a klid
ně. Velmi pomalu a artikulovaně:
“ Ve XX. století. V Evropě. V socialistickém stá
tě. V nápravně pracovním táboře.' V korekci.” Vi
děl, jak Jezdec ztrácí rozvahu. Alě nemohl ucouvnout a ztratit se od celé té věci jako od balíčku s
uzeným. Tentokrát přece věděl, oč jde. A byl v tom,
byl příliš V TOM, než aby sé mohl ztratit, aby mu
dovolili stáhnout se. VIDĚL, jak udeřili Tomschina,
VĚDĚL, že bít se U NÁS přece nesmí. “ Nemohu
se vzpírat zvůli tohohle trestu, — ale dejte mne do
jmě cely. A vyrozumte prokurátora.”
“ Zůstanete TADY! Rozumíte?”
“ Žádám o rozmluvu s prokurátorem a převedení
do jiné cely, jestliže k tomu nedojde, zahajuji okamži
tě hladovku. A žádám vás také o rozmluvu s —
panem náčelníkem.
Náčelníkovi právě v den Vojdova příjezdu NA
LÁGR ukradli z táborové krejčovny rajtky. Jezdco
vým vedlejším úkolem bylo také pátrání po kalho
tách pana náčelníka. Kromě toho, že ne dosti ostra
žitý krejčí byl ve vedlejší kobce, nemohl se Jezdec
ve věci kalhot vykázat náčelníkovi nějakými pozitiv
nějšími výsledky.
“ Vy nemáte co žádat, rozumíte, VY NEMÁTE
CO ŽÁDAT . . .” ječel a hlas mu přeskakoval.
Vojda okamžik počkal, teď si připadal jako rutinér,

ntin. "G O U R M E T"
Restaurant "LA B U ŽN ÍK

o

Rushcutters Bay

Sydney, tel. 31-7393

Zemrel Rudolf Pekárek

a když barva na Jezdcových tvanch poněkud opadla
řekl:
“ Promiňte, pane nadporučíku, ale to jsou moje zá
koněm zaručená práva.”
Ne, tohle Kůň opravdu neslyšel rád. Právo. Něja
ké právo pro tyhle špinavé trhaný.
“ Vy nemáte žádný práva, rozumíte, ŽÁDNÝ, ŽÁD
NÝ, ŽÁDNÝ!” Sípavě vykřikoval a poskakoval m
místě jako vzdorovitý chlapeček. Jenže vzdorovití
chlapečcji chtějí houpacího koně nebo automobil
na péro. Jezdec by byl chtěl zabíjet, kdyby neměl
strach z odpovědnosti za vraždu. Jeho morálka by ji
byla snesla. Ostatně, o pojmech, jako je morálka,
nikdy nepřemýšlel. Tvář měl opět temně fialovou a
světlé řasy, vlasy a obočí s ní podivně kontrastovaly.
“ JÁ JSEM VAŠE PRÁVO!”
“ Byl jsem rozsudkem zbaven jen občanských práv,
pane nadporučíku. Lidská mi zůstávají. A moje žá
dost je v souladu s kázeňským řádem . . . ”
Jezdec skočil krok kupředu, chytil Vojdu levačkou
za krk a rozpřáhl se k ráně obuškem pra vačkou.
Sto dvacet kilo živé váhy se na letce valilo jakc
utržené jeřábové rameno, plné býčího vzteku a sípá
ní; “ PRÁVO, JÁ TI DÁM PRÁVO.”
Vojda takový nápor nevydržel. Neměl ani kam mu
ustoupit. A kdysi, před třemi, čtyřmi týdny vážil
ubohých sedmdesát kilo. Vztáhl ruce před sebe, ko
lena se mu zlomila o okraj pryčny a začal padat.
Jezdcova ruka se mihla do prázdna, a protože se
držel Vojdovy kazajky, následoval ho.
TAK, JE TO TADY, MALÉR, myslil si Vojda.
Stočil se do klubíčka, ucítil prkna pryčny pod svými
lopatkami, zachytil se Jezdcova límce a pak se náhle
jeho nohy v bagančatech obalených blátem ocitly
přímo proti nadporučíkově obličeji. Viděl ruku s obuš
kem napřaženou k další ráně, instinktivně sebou trhl,
vzepjal se a prudce vykopl. Cítil, jak podpadky za
sáhly, slyšel zvuk trhané, látky, límec mu zůstal v
ruce, zahlédl nějak mimo prostor, jakoby při loopin
gu, siluetu s roztaženýma rukama a obuškem v jed
né z nich, jak se kácí a letí dozadu do náručí Ra
mínka a ostatních, kteří pod tím náporem také za
kolísali a jen úzké chodbě vděčili za to, že se neskáceli. Sto dvacet kilo je sto dvacet kilo.
Vojda si uvědomil polovinu nadporučíkova límce
a kus rukávu ve svých sevřených dlaních, vytřeště
ně stojícího Hampla u druhé pryčny. Zadrátované svět
lo kdesi vysoko u stropu. Myslí mi to, napadlo ho.
To je dobře. Klátivě vstával. TO JE DOBŘE, ŽE
JE TU SVĚDEK, napadlo ho. JEN ABY SE NEPODĚLAL, MÁ TOHO JEŠTĚ MOC. Co neudělá člověk
(Pokračování na stráně 10)

mne
října zemrei nahie v Brisbane Rudoll
Pekárek, zakladatel a první dirigent orchestru F.O.K.
(který změnil později název na Pražský symfonický
orchestr). Jako se tím Rudolf Pekárek význačně za
psal do dějin hudby v Československu, tak měl i
svou činností na Pátém kontinentu velký vliv na
“hudební život v Austrálii.
Na rozdíl od celé řady jiných umělců nepřišel
Rudolf Pekárek do exilu s výhodnou smlouvou. Po
čátkem padesátých let přijel do Austrálie jako prostý
uprchlík a začal se zde živit manuelní prací a t o '
až do dob;-, kdy na jeho kvality upozornil Rafael
Kubelík. Po zkušebním kontraktu v Adelaide byl
pak jmenován dirigentem symfonického orchestru
v Perthu, odkud odešel později do Brisbane, kde
se stal dirigentem Queenslandského symfonického
orchestru, jehož úroveň vysoce povznesl. Za svého
působení — i v posledních letech, kdy odešel v
Brisbane na odpočinek — řídil pohostinsky všechny
větší^ australské orchestry. Jeho zásluhy o šíření
české' hudby v Austrálii jsou nedocenitelné.
Na pohřbu Rudolfa Pekárka, který se konal že
hem dne 29. října, se sešly v Brisbane spousty -osob
kruhů australských umělců, hudebníků, universit
ních učitelů i politiků i početná skupina místních
Čechů a Slováků.

S Y D N E Y
TÁBOR ČS. D ĚTÍ V SYDNEY — LEDEN 1975

I letos bude Boys’ Town, Engadine, N.S.W. k dispo
zici našim českým a slovenským dětem. - Na žádost
rodičů i dětí bude však tábor letos trvat dvakrát
déle než loni — od večera 7. ledna 1975 do 19. ledna
1975. Bude to opět za spolupráce rodičů.
Navržená cena za celý tábor $ 35.- za osobu.
Rodiče, kteří mají zájem, ať se laskavě obrátí na
adresu: V. Ondrášek, St. John of God Hospital, 13
Grantham St., Burwood 2134. Mohou mne také vo
lat v Sydney na čísle 647-5611. Pošlu jim formulář,
který ať laskavě vyplní a včas odešlou, abychom
věděli o dětech, pro které máme tábor připravit.
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B.
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ČESKÁ RESTAURACE
MORAVSKÁ
JIZBA

?

“ Moravian Lodge”

ť

j

290 Bondi Rd., Bondi (Sydney)

\

?

Telefon 300-9783

<

?

Otevřeno denně od 6. hod. večerní do půlnoci

>

(v úterý zavřeno)
>
* Moderní * Slohová * Klasická
■ \
OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
■
Srdečně Vás zvou
s
* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY
£ <
DISKONT 20 - 33 1/3%
■ s
manželé Dagmar a Václav Toldy
5
Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý .£
Továrna a výstavní síň
■
S. & G. L U M E N CO.
'
£
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204 ■
Odebírají všichni Vaši
P. O. Box 634. Marrickville 2204
5
Nové instalace, opravy
přátelé Hlas domova?
Telefon (STD 02) 51-7278
■
a údržby elektrického
A H ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B ia im a B a H a iH H M H H B H H B B a B iB B B M 9
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede
TATRA ELECTRICS
Licensed Contractors.
HORSKÉ
24hodinová služba.
. l e t o v is k o
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-7599

HODINÁŘ *
ZLATNÍK *

>
#

Rybaření v horských říčkách, golf, koupání, projíždky na koni a procházky přírodou.
K tomu dobré jídlo v domáckém prostředí,
r

o které se postará Vaše GRACE TŮMOVÁ
9 Brentwood Ave., Blackheath, NSW, 2785 — Telefon: (STD 047) 87-8330
Reservování předem nutné

.

J B H bM

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

S
S

STEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j.
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

HLAS
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DOMOVA

ČS. F IL M Y V MELBOURNE

HIGH NOON
pro nějaký ten rok svobody či nesvobody? Jedno
svědectví o tom, jak zuřivý vězeň napadl nadporu
číka.' Maličkost.
Pololežícího Jezdce někdo překračoval.
“ Soudruzi,” sípí roztrhaný a zablácený nadporu
čík. SOUDRUZI, tímhle slovem se titulovali na letišr
ti a byla v tom prý pravda a svoboda. Potom uviděl;
jak nahoru na pryčnu a za jeho záda skáče_ Smrťák
s Paličkou. Smrťák držel v ruce černý obušek, a do
dveří še hrnuli další muži v uniformách a s obušky.
Nepokoušel se bránit. Tohle byl příliš nerovný boj.
Chtěl jen vstát a uhnout se, ale v té chvíli ho obušek
zasáhl do temene. Hekl, roztáhl ruce, jako by chtěl
krásně upažit, ale v tom okamžiku dostal druhou rá
nu na vršek lebky. Otočil se na jedné noze a upadl
na zem, tváří přímo do rozbředlého xylolitu jv uličce
mezi pryčnami. — Kdyby byl v té chvíli ještě mohl
myslit, bylo by ho asi napadlo, že toto je skutečně
samý kraj věcí. Jenže o skutečných věcech toho do
opravdy věděl trochu málo.
Byl mladý. Armádní pilot vychovaný po vojenských
školách. Poručík.
Stáli nad ním okamžik mlčky. Potom dva popadli
Hampla a odtáhli ho do vedlejší cely s krejčím, který
tak špatně opatroval náčelníkovy rajtky. Nikdo ne
promluvil. Nikdo se nepohnul. Dvojice - se vrátila,
zvedli Vojdu ze země a položili ho na levou pryčnu,
Jezdec měl na tváři stopy podkůvek z bagančat s
kapičkami krve a xylolitovým blátem, utržený límec
a polovinu rukávu. Přistoupil k bezvládnému Vojdovi
zvedl mu tvář a řekl;
“ Nesimilujte! Nesimilujte!” Zvučně ho několikrát
udeřil dlaní po čelisti. “ Slyšíte, nesimilujte!” Do
sud prudce oddychoval. Na zádech měl také přile
pený kus xylolitu. Strážci s obušky v rukou stálí
kolem. Ve vedlejší cele dosud vytřeštěný Hampl začí
nal vyprávět historii o střetnutí Vojdy a Jezdce
nedbalému krejčímu a dalšímu muži v cele.
“ Běžte pro doktora,” řekl Kůň.-Udělali mu ulički:
a vyšel. Ohledával si tváře prsty. Objel ukazová
kem i boláček. Podržel cípy natržené uniformy.
Vojda ležel volně na zádech se zvrácenou hlavo;
a pootevřenými ústy. Jedna ruka mu trčela v prázdni
nad uličkou.

S nesmírným zármutkem oznamujeme všem
přátelům a známým, že nás dne 25. října
náhle opustila na
věčnost naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní
VLASTA FLOSSMANOVÁ
Pohřeb se konal dne 28. října 1974 v Adelaide.
Melissa a Radek,
Bohumil Flossman
děti
manžel
Anička, snacha
Ashley, vnuk
Hyde Park, South Aústralia

J

Dne 25. října odešla náhle z našeho středu
ve věku 46 let manželka předsedy Čs. klubu
v Adelaide, paní
VLASTA FLOSSMANOVÁ
Byla fo obětavá žena, vzorná manželka a
matka a velká vlastenka.-Hojná účast na jejím pchřbu v pondělí 28. října potvrdila její
velikou oblibu mezi všemi krajany.
.
Vlasto, budiž Ti památka věčná. Budeš nám
chybět!
čs. klub v Adelaidě

u
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ČS. KLUB V A DELAIDĚ

Sdělíte-li nám
adresy svých přátel,
kteří by mohli mít
zájem o Hlas domova,
rádi jim zašleme
ukázková čísla,

upozorňuje všechny kraja
ny, že pcřádá v neděli
17. listopadu PIKNIK.
Sraz je v 9 hodin dop. na
rohu Sturí a South Rd.,
Bedford Park.

,

RESTAURANT
KALORAMA

(Z románu DRUHÝ DECH, který vyšel v curyšském nakladatelství KONFRONTACE.)
Knihu možno zakoupit též v Hlasu domova. Cena

$

4 -5 0 -

Stroupežnického divadelní hru o 4 dějstvích (v národních krojích)

)

NAŠI FURIANTI
1T
vL

Pdorobnosti na programech
Začátek v 8 hodin večer
Vstupné $ 3.-, studenti $ 2.-

l

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 Pospíchalov'

______________________________________ ■

j
)

19 a'Beckeft Street, Kew

Doármite
MOTEL GUEST HOUSE

Ramínek, dosud také s obuškem v ruce, se na něj
podíval:
“ Tak vidíte,” řekl. Byl zvyklý vykat vězňům. “ By
lo vám to zapotřebí?”

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
sehraje v pátek dne 6. a v sobotu 7. prosince 1974

v divadelním sále Baragovy budovy,

Věřte mi. že jsem byl rád, když jsem .odcházel
filmu, kterým se v pondělí 5. 11. skončil letošní cykli
čs. filmů v Melbourne. Na programu byl slovensk
snímek režiséra Jana Lacka Daleko je do.neba.
příběhu ze zaostalé slovenské dědiny z doby p
skončení první světové války došlo k úmyslném
posunu osobního konfliktu, jak se traduje ve vesnil
kém dramatu, směrem ke společensko-politické ro:
tržce, která, jak jinak, byla orientována proti se<
lácké tyranii. Uvažuji, kdy uvidíme čs. film popis:
jící krutovládu vesnických národních výborů a ji
jich předsedů.
Týden před filmem Daleko je do neba se promítal
Vorlíčkova “ crazv” komedie promíchaná horore:
Pane vy jste vdova. Absurdita gagů vyvolával
smích. Mne osobně sťaté hlavy děsí, v posledníc
desítiletích jsme jich viděli příliš mnoho a bohužnikoliv jen ve filmových veselohrách, také v drá
ďanskýeh a ruzyňských sekyrámách.
Oba zmíněné večery byly provázeny kreslenými
„loutkovými filmy, které zachraňovaly přistřižená kří
la čs. filmu. Většinou to byly poetické, vtipné, lecc<
napovídající a vysoce profesionální snímky.
Nedávno mi přišel z Československa dopis reagu;
cí na vyjmenování filmů, které byly na prograrr
čs. cyklu v Melbourne, cituji: “ Z filmů, které uváč
te. jsem neviděl žádný. Když je všechny shlédnet
budete autorita čs. kinematografie. My do kir
chodíme velmi zřídka, na české filmy a jim podo
né vůbec.”
1

V. y
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Rezervování lístků: telefon 393-1340 nebo 842-2230

1

S
\
<

SPO RTO VN Í K LU B SLAVÍ A

LETN I TRH
A P Ř EH LÍD K U MÓDY
vždy od 6. do 9. hodiny večerní

'

srdečně zve všechny krajany na

BA RBECU E spojené s TA N CEM
které pořádá na ukončení sezóny

!>

V SOBOTU 23. LISTOPADU 1974 V DOMĚ SEKRETÁŘE KLUBU
V. FRENCLA A POD STANOVÝM ZA Ř ÍZE N ÍM NA ZAHRADĚ

!!

Při této příležitosti budou předány nejlepším hráčům klubu výroční ceny
|
Hudba
— tanec
-1
Příspěvek $ 10.-, v němž je zahrnuto vše, co kdo sní i vypije
Děti jsou vítány a občerstvení pro ně je zdarma
Ji
Začátek ve 3 hodiny odpoledne, konec podle nálady
!

(Wilfred Rd. začíná u Lower Heidelberg Rd.)

roh Toorak & Tooronga Roads, Tooronga, Vic.
pořádá ve dnech 20., 21. a 22. listopadu 1974

\

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

Přijď te se dobře pobavit !
ADRESA: 36. W IL F R E D Rd., IVANHOE EAST, TELEFON

Tooronga
Shopping
Centre

Výstava sportovního vybavení yšeho druhu —
pro tenis, vodácké sporty, táboření, golf, lyžaření aj.
Dámské i pánské sportovní přehlídky
Ochutnávání
vína
Maso a uzeniny opékané na rožni
Budou předváděny lyžařské i jiné filmy
Konferenciérem je HALL TODD z televizní stanice 9.
Mnoho k vidění a mnoho zábavy 1

Jedním z pořadatelů celého podniku je krajanská firma
SNOW—SKY, Tooronga Shopping Centre
NENECHTE

49-3294

\

SI UJÍT TUTO PŘÍLEŽITOST —
20., 21. nebo 22. listopadu

11. 11. 1974
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OSLAVY 28. ŘÍJNA V AUSTRÁLII
PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Dvě kamarádky — Helena a Máňa — hledaj:
Jozu z Trnavy, který byl v r. 1969 v Traiskirchem
a pak odjel snad do USA nebo Kanady. — Pan:
Jarmila Brejlová s manželem (snad Sydney) maj.
dopis v redakci.
5
S
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D a ru jte k vánocům
českou a slovenskou knihu
vydanou v exilu

Š
d

H LAS DOM OVA M Ů ŽE V Á M D O D A T

$

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

IJan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50

?

|

?

V SYDNEY: Společné oslavy, které pořádalv 27
října tamní Sokolská jednota, čs. obec legionářská :
Duchovní správa sv. Václava, začaly v 1.30 hod
odpolední mší sv., kterou sloužil Dp. V. Ondráše]
za vlast a za všechny, kteří položili životy za jej
osvobození. Ve 3 hodiny byla vztyčena státní vlajk;
v Santa Sabina, Strathfield a po uvítání a proje
věch o významu 28. října bylo provedeno vzorní
vystoupení všech složek Sokola, které bylo odmě
ňováno četným publikem velkým potleskem.
v ADELAIDE: Hojně navštívená oslava v Národnín
domě v neděli 27. října byla obohacena vystoupenín
klaviristky Věry Tancibudkové a její dcery houslist
ky Sandry Tancibudkové.
V MELBOURNE: Ve 2 hodiny odpoledne v neděl
27. října položili členové čs. obce legionářské věne<
na hrob Neznámého vojína. Ve 3 hodiny začala velm
zdařilá oslava v sále radnice ve Fitzroy, jejíž pestrj
pořad přijalo početné^ obecenstvo, včetně hostů jinýcí
národností, velmi příznivě. Hlavním organizátoren
a konferenciérem na oslavě byl Jar. Kafka. Ód 8
hodiny večerní se konala další vzpomínka na 28. ří
jen, pořádaná Československým sdružením, na ní:
se po třech přednáškách konala přátelská beseda.
NOVÁ ČS. ORGANIZACE VE V IK T O R II

Dne 1 . listopadu se sešla v čs. středisku v Melbour
ne skupina krajanů a ustavila novou kulturní _a so
ciájní organizaci místních Čechoslováků. V úvodnírr
projevu nastínila paní I. čapková pohnutky ke vzni
ku a cíle organizace. Zdůraznila, že si nový spoleh
chce vzít za úkol výslovně kulturní, společenskou 8
sociální činnost a že jeho ustavení není míněno jakc
vzdoropodnik stávajících organizací, naopak klut
chce se všemi čs. spolky spolupracovat.
Ve smyslu, spolkových zvyklostí bylo shromážděn
prohlášeno za ustavující valnou hromadu, která zvo
lila tento prozatímní výbor: předseda J. Dvořák,
místopředsedkyně I. Čapková, jednatelka M. Petrovi
čová, členové výboru: J. Petrnoušková, J. Vaňko
vá. K. Havlíček, J. Rongeová, rev. účtů M. Voborská
Adresa československého společenského a sociál
ního klubu: 632 St. Kilda Road, Melbourne.
č/M
ČESKOSLOVENSKÉ SDRUŽENÍ VE V IK TO R II

— Pí. I čapková rezignovala na funkci předsedkyně
a člena výboru pro nesouhlas se stanovami Sdru
žení. Výbor Čs. sdružení na schůzi dne 3. 11. rezig
naci přijal a poděkoval pí- Čapkově za dosavadní
práci. Vedení klubu převzal místopředseda Jaroslav
Vondruška a do výboru byli současně kooptovár.i
br. M. Jelínek a s. šolchová. Novým delegátem Sdru
žení do organizace Good Neighbour Council byl zvo
len V. Vodička. Výbor konstatoval, že čs. sdruženi
zůstává exilovou i krajanskou organizací a že jeho
stanovy tlumočí nepochybně cítění naprosté většiny
celé československé veřejnosti ve Viktorii.
— Delegáti čs. sdružení se sejdou spolu se zástupci
jiných národností s kardinálem Minczentim. který
přiletěl do Austrálie ke kratšímu pobytu.
— Na letní dobu připravujeme výlety autobusy dc
přírody pro starší a osamělé krajany a Odbor mlá
deže organizuje tanec Rock & Roli a hledá další zá
jemce. V obou případech se hlaste urychleně na
adresu Čs. sdružení. Box 6 . St. Kilda. Viv. 3182. J. V.
FESTIVAL VŠECH

NÁRODŮ

VE FITZRO Y

se koná každý večer od 11. do 17. listopadu 1974
v sále radnice ve Fitzroy. Jeho vyvrcholením bude
PLES VŠECH NÁRODŮ

v sobotu 16. listopadu 1974 od 8 . hod. večerní
Vstupné $ 6 .- včetně večeře. (Přineste si vlastní
nápoje.) Reservování míst u čs. stolů: tel. 480-2737
(J. Kafka), nebo 41-5037, ext. 5 (sekret, festivalu)

LETOVISKO

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South
srdečně zve všechny krajany na
KATEŘINSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU

[

'**S,*^ydavaueilství^ xc^ book^^^^*^^Í

# oznamuje všem zájemcům, že nejenže nezaniklo,]
l a le vydává nové tituly ve svém 3. ročníku. P ř e -1
isídlilo pouze z Mnichova do Holandska.
9
l Zástupcem CCC Books pro Austrálii zůstává: á
M.

Čechová, Lot 8, Stumpy Gully Road, Moorooduc,

iVic. 3933. Můžete si u ní objednat všechny knížky
>tohoto vydavatelství.
i
C Právě došla zásilka Kratochvílovy dokumentacei
# "Žaluji" (I. dfl), cena .$ 5.40.
1 J. Fishchman — J. B. Hutton: Soukromý živoť
\J. Stalina S 4.50.
i
f
K okamžitému dodání za zlevněnou cenu (o 20%),
'jsou připraveny tyto knihy:
i Čížek — Morris: Humor na ně $ 2.95
1
jJ. Kovtun: Pražská ekloga S 4.30
i
J. E. Veselý: Zelená pastelka: S 3.55
IJ. Schneider: Přesunuté hodiny mythologie $ 4.401
|V. Fischl: Hovory s Janem Masarykem S 4.i
Za cenu zlevněnou o 25% můžete dostat tyto(
knihy:
iK. Čapek: Povídky z jedné i druhé kapsy $ 5.50'
,V. Třebízský: Povídky karlštejnského havranai
S 3.65
(K. Friedrich: Cvokárna $ 3.55
|J. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 3.55
1
J. Kučera: Pražský srpen $ 2.20
j
I. Diviš: Teorie spolehlivosti S 1.70
I Nabídka platí pouze do 15. prosince. Využijte1
l proto příležitosti a udělte sobě i svým milým podi
i stromeček dobrou českou knihu.
g

Děkujeme všem, kteří přišli 26. 10. do EdelweissuP
na krásný večer.
\
? Výtěžek tomboly byl předán sociální pracovnici?
> paní Ireně Čapkové k použití na sociální účelys
5 ve prospěch našich nemocných a přestárlých kra->
£ janů.
________ ,________________
\
j
Pořadatelé?
5

>

Československý klub v Melbourne

i

zve Čechoslováky a jejich přátele na

5

V E L IK É BAR— B -Q V CROYDONU

?
s
^

^
>
j

P
$
?
dopoledne. 5

dne 1. prosince 1974
snídaně v 11 hodin
Později bar-b-q.
"Treasure Hunt” pro děti (i rodiče).
Konec — až se vám bude chtít domů.
Bližší v příštím čísle.

Šampaňská

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis
; J. škvorecký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20$
;H, Šklíbová: Pohádky $ 1.20
>
iNeviditelný domov (verše exulantů 1948-53) $ 2.205

p

\
>
5

čs. rodičovské sdružení v Melbourne

l
I
1

i
!

srdečně zve všechny děti, rodiče
a jejich přátele na

1
1

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
kterou pořádá v neděli dne 8. prosince 1974

"Na Šumavě" u Belgrave South
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne

l
(

Děti máji vstup volný a pro všechny
budou mít Mikuláš a anděl dárky.

Na jejich rozdávání bude dohlížet taky čert. 1
Pro dospělé je vstupné dobrovolné.
(
[
Dětský program ir Hudba -Ř Tombola
[
Pro všechny přítomné bude k dostání
I
|
jídlo a občerstvení.
_ _ _ 1
1

1

MOSKVA A LAKE PLACID

Funkcionáři Mezinárodního olympijského výboru
rozhodli na svém 75. zasedání ve Vídni, že olympij
ské letní hry v r. 1980 budou v Moskvě, zimní olymoiáda (podruhé v historii) v americkém Lake Piacid.
Přesný výsledek hlasování o letní olympiádě nebyl
nznámen, v zasvěcených kruzích se však má za to,
se Moskva dostala 39, Los Angeles 22 hlasů. Letní
olympijské hry v Moskvě budou s největší pravdeoodobností od 10. do 24. srpna, zimní olympiáda v
(JSA od 14. - 23. února 1980. Na tiskové konferenci
po hlasování ve Vídni jak starosta Moskvy Vladimír
Promyslov tak i sovětský ministr sportu Sergej Paviov znovu opakovali to, co už předem museli slíbit
předsedovi MOV lordu Killainovi, že totiž uspořádají
Aympijské hry v duchu snášenlivosti, bez diskrimi
nace a bez jakýchkoli potíží se vstupními vízy jspor;ovcům, kteří jsou v MOV. Jaká bude skutečnost,
;ěžko momentálně říci. ______________ '-K. Janovsky

která se koná v neděli 24. listopadu 1974

-Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jí dl o - — pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)

$

DÁREK

k

VÁNOCŮM.

na který se celý rok nezapomíná;
PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarm* Již
letošní vánoční číslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa

■■

l i - 12 -

HLAS

DOMOVa

11. 11. 1974
NADĚJE

Karel

Janovský

Další debakl čs. kopané v Londýně
'W

Anglie — Československo 3 :0
Ve středu 30. října ve 20:45 hod. na Wembley stadiónu v Londýně evropské mistrovství v kopané
pro Čechoslováky začalo a o necelé dvě hodiny později pravděpodobně prakticky už skončilo. Čs. ná
rodní mužstvo prohrálo totiž s Angličany premiéru šampionátu 0 : 3 , po které se dá těžko věřit, že by
mělo ještě naději stát se vítězem 1. kvalifikační skupiny a postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Ačkoli se v Československu ani jedno z nedáv
ných vítězství čs. fotbalistů (nad V. Německem 3 : 1
a švédském 4 : 0) nepřeceňovalo, přece jen se vše
obecně očekávalo, že čs. reprezentanti v Londýně
čestně obstojí. Plných 72 minut také udrželi důsled
nou obranou čisté konto (sami za tu dobu měli
pouze jednu velkou šanci, Pivarníkova střela ve
22. minutě 1. poločasu však skončila na břevně
anglické branky), pak se však čs. zadní řady zhrou
tily, nevydržely tlak, který domácí fotbalisté vyví
jeli na čs. golmana Viktora. V rozpětí necelých
deseti minut (od 27. do 37. minuty druhé půle) do
stali 3 góly, čímž bylo pravděpodobně o jejich'úpasti
na mistrovství Evropy rozhodnuto. Autorem prvé
branky byl Mike Shanon, další dvě pak vstřelil ná
hradník mužstva, hrdina finále mistrovství světa z
r. 1966 v Londýně Anglie — NSR Balí, kterého nový
trenér Anglie Don Revie povolal do týmu po zraně
ní dvou špičkových hráčů Anglie v ligových zápa
sech čtyři dny před utkáním.
Vítězství Anglie je zasloužené, i když příliš kru
té, tříbrankový rozdíl neodpovídá průběhu zápasu.
Angličané byli rychlejší, než Čechoslováci, důraz
nější a i střelecky pohotovější, a od počátku záM1STROVSTVÍ SVĚTA
V E 1SPORTOVNÍ GYMNASTICE

V bulharské Varně vyvrcholilo 27. října mistrovství
světa ve sportovní gymnastice mužů i žen, na kte
rém se bulharští pořadatelé příliš^ nevyzqamenalizmatek následoval zmatek. Úroveň šampionátu však,
byla skvělá, o což se zasloužili především japonští
muži a sovětské ženy, které strhly na sebe vítězství
v soutěži družstev i ve dvanáctiboji respektive osmiboji (ženy). Nejúspěšnějším jednotlivcem zde byl
271etý Japonec šigeru Kasamatcu, který sám získal
3 zlaté medaile (mistrem světa ve dvanáctiboji, v
prostných a v přeskoku), navíc pochopitelně byl čle
nem japonského vítězného družstva. Soutěž “ kůň na
šíř” vyhrál Maďar Zoltan Magyar, bradla Japonec
Kenmotsu, hrazdu západní Němec Gienger a na kru
zích se o světové prvenství dělí Andrianov (SSSR) a
Dan Crecu (Rumunsko).
Ve finálových bojích žen ve Varně nás mile pře
kvapil výkon Mleté čs.' reprezentantky Boženy Perdykulové z Vítkovic, která získala na mistrovství
světa jedinou čs. medaili. Obsadila v přeskoku za
Ruskami Korbutovou a. absolutní mistryní světa Turiščevovou velmi čestné 3. místo a získala bronzo
vou medaili. Turiščevová vyhrála kromě osmiboje,
kladinu a prostná. Na bradlech pak byla nejlepší vý
chodní Němka Zinkeová.
Zrcadlo medailí: 1. SSSR 6 zlatých, 10 stříbrných a
5 bronzových; 2. Japonsko 5-1-4; 3. V. Německo 1-2-2:
4. Maďarsko 1-0-1; 5. - 6. NSR a Rumunsko 1-0-0;
7. Polsko 0-0-2; 8, - 9. ČSR a Bulharsko 0-0-1.

Hokejová liga
Mužstva mají za sebou po 12 zápasech, Sparta je
stále v čele, dohání ji však Kladno a také obhájce
mistrovského titulu Dukla Jihlava. Brněnská Kome
ta se nemůže vzpamatovat: vyhrála sice ve 12. ko
le doma nad Vítkovicemi 2 : 1 , je -'však třetí od
konce.
Tabulka p o . 12. kole: 1. Sparta Praha 20 bodů;
2. Kladno 18 b.; 3. Dukla Jihlava 16 b.; 4. Litví
nov, 5. Slovan Bratislava (po 14 b.); 6. Motor č.
Budějovice 12 b.; 7. Tesla Pardubice 10 b.; 8. škoda
Plzeň, 9. Košice, 10. ZKL Brno (po 9 b .) ; 11. Vít
kovice 8 b.; 12. TJ Gottwaldov 5 bodů.

pasu také klidnější. Jsou nyní bezpochyby velkými
favority I. skupiny evropského šampionátu, ve kte
ré hrají kromě Československa i fotbalisté Portu
galska a Kypru.
Utkání Anglie — ČSR sledovalo za chladného po
časí 85.000 diváků. (Nebylo tedy vyprodáno, pře
devším snad proto, že celá řada příznivců boxu zů
stala doma a dívala se na televizi, na zápas o titul
mistra světa v Kinshase (Zaire), ve kterém Cassius
Clay alias' Muhamed Ali porazil obhájce světového
prvenství George Foremana v osmém kole k. o. a
je tak po Floydu Paterssonovi teprve druhým bo
xerem těžké váhy, který porušil nepsaný zákon
“ they-never-come-back” a znovu získal ve svých
32 letech absolutní světový primát.)

:: Fotbalová liga

::

Dvě třetiny podzimní části sezóny 1974-75 mají
prvoligoví fotbalisté za sebou a tak by se už za nor
málních okolností bylo třeba zeptat, kdo bude podzim
ním “ králem soutěže” ? 1. čs. fotbalová liga nepro
bíhá však “ normálně” , přináší velká překvapení, a
tak si na odpověď zřejmě počkáme až do posledního.
15. kola podzimu. Ligová střetnutí 10. kola tak
zkomplikovala situaci, že nejméně 10 mužstev si
ještě dělá zálusk na to “ přezimovat” na špici tabul
ky. Vždyť na prvních 4 místech jsou týmy se stej
ným počtem 12 bodů, další 4 týmy mají po 11 bodech,
a 2 mužstva po 10 bodech. — Takovou vyrovnanost
nejvyšší čs. fotbalové soutěže fanoušci nepamatují.
10. kolo: AC Nitra — Slovan Bratislava 1 : 4, Plzeň
— Ostrava 0 : 2, Třinec — Teplice 2 : 0 , Žilina —
Trnava 1 : 1, Jablonec — Zbrojovka Brno 2 : 0, Inter Bratislava — Slavia Praha 2 : 0, Dukla Praha —
VSS Košice 2 : 1 a Sparta Praha — Bohemians 1 : 1
Tabulka: 1. Slovan Bratislava, 2. Inter Bratislava.
3. Dukla Praha, 4. Třinec (po 12 b.); 5. VSS Košice,
6. Ostrava, 7. Jablonec, 8. Žilina (po 11 b .); 9. Trna
va, 10. Teplice (po 10 b.); 11. Slavia Praha, 12.
Zbrojovka Brno (po 9 b.); 13. Sparta Praha, 14. Bo
hemians, 15. Nitra (po 8 b .) ; 16. Plzeň 6 bodů.

- - Ve zkratce - — Bývalý čs. hokejový reprezentant Petr Hejma z
pražské Sparty, který je v dresu exmistra NSR
Duesseldorfer EG. považován už několik sezón
za nejlepšího hokejistu Bundesligy. si v neděli 27. říj
na znovu “ zařádil” . V utkání Duesseldorfu s Krefeldem v Duesseldorfu (domácí vyhráli 10 : 3) dal
Hejma 4 branky (jednu jeho přítel, další čs. exu
lant Vacátko) a zvýšil tak svůj počet gólů v nové
sezóně na 14. V celé Bundeslize byl zatím lepším
střelcem pouze Horst Phillipp z Bad Nauheimu, kte
rý vstřelil 16 gólů, Hejma však pro zranění několik
zápasů nehrál.
— Československo — konkrétně Vysoké Tatry — se
budou ucházet o uspořádání zimních olympijských
her r. 1984. Členové Mezinárodního olympijského vý
boru se o tom dověděli na 75. zasedání MOV ve
Vídni, kde čs. zástupci rozdávali potřebný propagač
ní materiál tohoto slovenského střediska zimních spor
tů.
— Fotbalisté Sklo Union Teplice prohráli své prvé
utkání kdysi slavné soutěže o Středoevropský pohár
ve Florencii s Fiorentinou 1 : 2. Branku Teplic dal
ve 43. minutě Melichar.

NA

POSTUP

Bratislavský Slovan a pražská Slavia neuspěly v
lavních dvou sotěžich fotbalové Evropy a tak je
ájem čs. fanoušků upřen především k Poháru UEFA
bývalý Veletržní pohár), ve kterém startují dvě čs,
íužstva: pražská Dukla a Baník Ostrava. Oba ne
sou bez šance na postup do 3. kola, tedy mezi 16
ejlepších týmů soutěže.
Jednou nohou ve 3. kole Poháru UEFA jsou pražští
ojáci, kteří vyhráli první utkání na Olympijském
tadiónu ve Stockholmu nad osmým mužstvem švédké první ligy Djurgaarden Stockholm 2 : 0 a jsou
pražské odvetě velkými favority. Zápas Dukly s
ijurgaardenem, který za velmi studeného pozdního
odzimu sledovalo pouzd necelých tisíc diváků, byl
sn fotbalovým průměrem. Na kluzkém terénu se
■ražané dokázali lépe pohybovat, chvílemi hráli
točnou kopanou, v prvé půlce však i z bezprostřední
lízkosti “ spalovali” jednu šanci za druhou. Když
šak v 53. minutě otevřel Nehoda skóre zápasu, mueli domácí vyjít z obrany a to byla i výhoda pro
ojáky, kteří pak měli větší prostor před soupeovou brankou. V 70. minutě nejlepší muž na hřišti
l-ajdůšek upravil stav na 2 : 0, s kterým se už Duki spokojila.
Druhý čs. zástupce v Poháru UEFA Baník Ostraa prohrál sice první zápas druhého kola na hřišti
rancouzského prvoligového celku FC Nantes 0 : 1 ,
však dělá si rovněž naději na postup. Zápas, který
ledovalo 20.000 diváků, měl dva různé poločasy:
prvém Francouzi neustále útočili, Ostrava však důlednou obranou a především bravurním výkonem
rankáře Michaljka “ povolila” soupeři jediný gól.
’o změně stran převzali Čechoslováci hru do své
íoci, výsledkem velké převahy však byla jen na:řélená tyč.
CHABÁ BILANCE VODÁKŮ

Na olympijské dráze Xochimilca před branami meického hlavního města probíhalo v předposledním
íjnovém víkendu XIV. mistrovství světa v rych>stní kanoistice, na kterém čs. vodáci ani tentokrát
euspěli. Na kdysi velkou slávu naší kanoistiky pokázali zde pouze čtvrtečka se šachem, kteří v souíži kanoistických dvojic na 500 m získali bronzovou
ledaili. když obsadili za vítěznou sovětskou dvojicí
■inograday — Lobanov a rumunským párem Danie>v — Simionov třetí místo. A to je skutečně bídná
ilance čs. kanoistiky, která patřila kdysi k světové
xtratřídě.
Absolutními vítězi kanoističkého mistrovství světa
e stali reprezentanti SSSR, kteří získali 6 zlatých,
stříbrných a jednu bronzovou medaili. Překvapením
; druhé místo V. Německa v celkovém pořadí náodů (4 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile), což
namená, že i v tomto sportu se východní Němci
ypracovali ve světovou elitu. Naopak družstvo NSR
djíždělo z mistrovství světa poprvé vůbec bez jeiné medaile.
DVA T IT U L Y MISTRŮ SVĚTA

Poprvé v douhé historii
větových šampionátů v
álové cyklistice odvážejí
i Čechoslováci domů dvě
laté medaile. Nejprve se
holandském Heerlenu
yznamer.ala 351etá Anna
Iatoušková, která se stai konečně mistryní světa
krasojízdě, když porala - byť těsně - obhájyní světového prvenství
ápadní Němku Alžbětu
iinanzerovou. '
.
Úplného triumfu však
osáhli bratři Jan a Jind-

řich Pospíšilivé, kteří se
stali znovu mistry světa
v kolové. Nenašli ani ten- ■
tokrát na turnaji světového mistrovství vážnější
konkurenci a ve finále po razili své dlouholeté soupeře Wolfganga Falckuse
a Klause Bernaise z NSR
4 : 2. Sourozenci Pospíši
lovi získali titul mistrů
světa v kolové posedmé
za sebou a poosmé celkově, což nemá v historii tohoto sportu obdoby,
* * *
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