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HLAS DOMOVA

PROKAZOVÁNI LASKAVOSTI'?
Aleš Nebeský

V srpnu loňského roku požádal o azyl v Austrálii
191etý ukrajinský houslista Georgij Ermolenko, člen
, sovětské delegace vyslané na konferenci Mezinárodní
společnosti pro hudební výchovu v Perthu. Díky do
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
sud ne zcela vyjasněnému, ale zato velice podivuhod
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
nému, jednání australských úřadů (HD č. 17/1974)
Ročník XXV.
Melbourne 17. března 1975
číslo 6.
bylo ostatním členům sovětské delegace a zástupci
sovětského velvyslanectví umožněno promluvit s
Ermolenkem “ mezi čtyřma očima” . Po čtyř-a-půlK ŽENEVSKÝM JEDNÁNÍM EVROPSKÉ KONFERENCE
hodinovém bezpochyby “ přátelském” pohovoru Ermo
lenko prohlásil, že “ změnil své rozhodnutí” a chce
se vrátit domů. To se po několika dnech i stalo —
vojenským^ letadlem Královského australského letec
tva; protože jak studenti, tak i odbory zaměstnanců
Náhlé povolání Gustáva Husáka 3. března k raportu do Moskvy vyvolalo u ujišťoval už před léty, ale letiště měli vážné pochybnosti o dobrovolnosti “ změ
některých západních komentátorů dohady, že při této jednodenní schůzce, ko sám si je vědom, že jsou ny rozhodnutí” a nehodlali dovolit Ermolenkův odlet,
dokud celý případ nebude řádně vyšetřen.
nané s pompou, jakou připravuje Kreml vzácným hostům při zvlášť důležitých poměry v zemi normální
Tím se zdál být “ případ Ermolenko” uzavřen. Ny
příležitostech, sděloval Brežněv generálnímu tajemníkovi KSČ pokyny k částeč jen na povrchu, že si ani ní, po šesti měsících, má celá událost neméně podi
nému uvolnění sešněrovaného života v Československu, aby poukazy západních přízeň ani toleranci šir vuhodné pokračování. Georgij Ermolenko i s rodiči
státu na různá tamní omezení nerušily závěrečná jednání o dohodu na konfe ších vrstev nezískal. Mu zažadali 13. prosince loňského roku o povolení emigra
ce d9 Izraele a této žádostí sovětská vláda během
rencí o evropské bezpečnosti a spolupráci. Nejsou pochyby o tom, že uzavření sí proto zkoumat s obava
devíti týdnů vyhověla, aniž museli Ermolenkovi pla
této dohody považuje Brežněv za nejdůležitější cíl současné sovětské politiky a mi otázku, jaký vliv by tit jinak obvyklé vysoké “ náhrady za získané vzdě
je proto prý ochoten ke koncesím, aby k dohodě došlo.
mohl mít větší a soustav lání” . Po vycestování z Ruska Ermolenkovi “ změ
Oficiální zpráva o schůz poměru v Mad arskm nebe Bohumír Kuba. Jan Svo nější styk se západním nili své rozhodnutí” (?) emigrovat do Izraele a
australské ministerstvo- emigrace neméně bleskovou
ce ovšem mnoho neříká- Polsku, je ovšem otázfca. boda a Vít Lepil). Sou světem, včetně větších rychlostí vyhovělo jejich žádosti o povolení trvalého
“ Oba představitelé pro V posledním období sabai časně zesílila protinábo možností pronikání západ pobytu v Austrálii. Dalo by se tedy říci, že “ případ
jednali
otázky
dalšího naopak k opatřením ozna ženská kampaň a zostřila ních informací, zavádění Ermolenko” končí v Hallywoodském stylu třicátých
rozvoje a prohloubení vše čovaným za “ posilováni se kádrová politika na nových metod v podnicích let a našinec by měl být spokojen. Konec konců, dal
ší tři lidé^ se vymkli z náruče “ nej-systému” . To je
stranné spolupráce mezi obezřetnosti” , při čemž školách, ústavech i v ho spolupracujících se Zápa jistě potěšitelné — jenže při bližším pohledu je to
KSČ a KSSS a mezi Čes došlo k dalšímu vyšetřo spodářském životě - další dem, omezení vlastní ne jediné potěšení vyplývající z celého případu.
Podivné chování australské vlády před šesti mě
koslovenskem a Sovět vání především v řadách vedoucí místa byla obsa podložené propagandy pro
ským svazem, vyměnili si "nekoníormních” intelek zena spolehlivými straní ti západnímu světu atd., síci se zdá být snadno vysvětlitelné — za každou c e 
nu neměla být ohrožena plánovaná cesta minister
názory' na široký okruh tuálů a některé osoby by ky, s menšími ohledy na jak o tom jedná konferen ského předsedy do Moskvy a jeho případné “ přátel
ce v Ženevě.
mezinárodních problémů ly zatčeny (např. z lidí. kvalifikaci.
ské” přijetí. Další průběh “ případu” ale naznačuje,
Stále však zůstává v že by mohlo jít o něco víc než jen o epizodu při
. . . a vzájemně se infor nedávno propuštěných by
O docílení opětné “ nor
movali o budovám socia li vzati znovu do vazby malizace” poměrů v Čes Praze naděje, že se poda vytváření “ nezávislé” zahraniční politiky australské
vlády. První zarážející faktor je v tomto případě
lismu a komunismu v obou bývalý studentský funk koslovensku režim sice ří přimět západní státy k neobyčejná pružnost sovětské vlády při vyřizování
cionář Ivan Dejmal, dále Sovětský svaz i veřejnost (Pokračování na str. 2) žádosti. Vyřizování žádostí o emigraci ruských židů
zemích .. .”
do Izraele trvá mnohdy i léta, nemluvě o nehorázných
Že šlo v Moskvě o dů
sumách, které musí být sovětské vládě zaplaceny
ležitější a konkrétnější
za tzv. “ úhradu vzdělání” . Druhým faktorem je ne
jednání, svědčí i okolnost,
méně neobyčejná pružnost australského ministra
u f
že Husáka, který odletěl
emigrace, který je pověstný svou liknavostí v pří
padech uprchlíků z východoevropských států. Jistě
bez předchozího oznámení
nemusím připomínat případ nejmenovaného diplomata
veřejností v ranních hodi
Cheem napísať poznámku k náboženskej situácii v Československu. Chcem z nejmenované východoevropské země, kterému azyl
nách z Prahy, očekávali
predovšetkým spomenúť, že západná tlač sleduje veťmi pozorné súčasné zá udělen nebyl, nemluvě o dvou českých námořnících,
na vnukovském letišti té
jejichž žádost o azyl byla “ zkoumána” několik měsíců
keřné protináboženské ťaženie Husákovho režimu proti cirkvám. Najma zápa- a to i přes nátlak veřejného mínění. Uvažuje-li člověk
měř všichni sovětští pcdonemecká tlač venuje věci sústavnú pozornost' a piše o tichom, ale zároveň o celém případu, pak mu skutečně nezbývá nic ji
tentáti v čele s Brežněveťmi zákernom pláne na iikvidáciu náboženského života a církví v nasej ného, než značně černé myšlenky — a to o to více,
vem a tentýž den večer
čte-li komentáře australského tisku.
vítali Husáka zpět na ru domovině.
Tak např. -melbournský deník The Age vybízí všech
Stredobodom tohoto záuj- menšinovým cirkvám, te spoznal, ze toto jeho ži ny “ kritiky” chování vlády před šesti měsíci, aby se
zyňském letišti všichni
významnější
komunisté mu je samozřejmé boj da cirkvám protestant votné dielo ztroskotalo a omluvili nejen Ermolenkovi (on přece jen tehdy
“ změnil” své rozhodnutí dobrovolně!), ale i vládě a
rímsko-katolíckej ským, na Slovensku najma sám tak potvrdil, že med dokonce i sovětskému velvyslanectví. Jinak řečeno:
českoslovenští:
Biťak, proti
zi
cirkevnou
společnost’ou
proti
Slovenskej
evanjeliccírkvi,
proti
ktorej
sú
v
Štrougal, Hoffmann, Ka
vláda jednala správně a všichni ti “ antikomunističtí
pek, Indra, Korčák, Hů- prvom radě namierené kej církvi a v českej obla a štátom komunistického černokněžníci” zase jednou přeháněli. The Age ovšem
la, Jakeš, Chňoúpek, Ob- opatrenia režimu, hoci na sti štátu proti českobrat- socializmu nemůže d-ójsť velmi taktně přehlédl, že nynější Ermolenkův příjezd
do Austrálie dokazuje sám o sobě, že “ změnil-li své
oko sa režim tváři, že skej církvi evanjelickej, k uspokojivej spolupráci. rozhodnutí” zůstat, bylo to právě jen na základě “ sí
zina a další.
Může-li si Husákův re chce dohodu s Vatikánom. pretože tie považuje pre V malej notičke v Kost ly” argumentů známého soudruha Alexandrova. De
žim dovolit nyní uvolnění Ale- tie isté opatrenia ich liberálnu teologickú nických Jiskrách si však ník The Sun, který očividně netrpí iluzemi o sovět
odcitovala
z ské vládě, nabízí neméně zcestné vysvětlení. Sovět
poměrů i jen na úroveň uplatňuje režim aj proti tradíciu a pre historické redakcia
styky so západnými pro Hromádku len to, čo sa ská vláda to prý udělala jen proto, že chtěla poškodit
Whitlamovu vládu: jé přece známo, že sověty ne
testantskými cirkvami tiež může hodit’ aj pre režim, návidí více sociální demokraty než kohokoliv jiného.
O námořnících z československé lodi Praha
za značnú překážku voči totiž tú stať Hromádkov- The Sun zřejmě přehlédl, že sovětská vláda — i
svojim plánom na vybudo- ho vyhlásenia, y ktorej když pod kouřovou clonou ideologie — pěstuje čistě
KONEČNĚ ROZHODNUTO
Po dlouhých odkladech dalo australské minister vanie ateistickéj spoločno- hovoří, že teolog a církev pragmatickou politiku a spojuje se bez výběru s kým
koliv, pokud to vyhovuje jejím velmocenským cílům.
stvo přistěhovalectví konečně povolení k trvalému sti.
sa nesmi před svetom a Stručně řečeno — sympatizující vláda v Austrálii, i
pobytu v Austrálii dvěma bývalým československým
Stojí za zmienku spome jeho problémami uzavie- když třeba ne zcela po chuti Moskvy, je jim milejší,
námořníkům, Jaroslavu Reinischovi a Janu Janíkovi,
kteří zběhli v červnu loňského roku z českosloven núť, že režim dovolil, aby rať do náboženskej sva než vláda zcela nepřátelská. A přesně v tom, domní
ské lodi Praha, když nakládala manganovou rudu si Českobratská církev tyně, lež že musí sledovat’ vám se, leží klíč k celému “ případu Ermolenko” .
V procesu nadšeného budování “ nezávislé a ná
na ostrově Grooté Eylandt, a po odplutí lodi požádali
spoločenského rodní” zahraniční politiky, v případě Ermolenka
evanjelická spomenula na problémy
v Darwinu o azyl. Oba udávali, že návrat do Česko
života, pri čom sa nesmi australská vláda “ prokázala laskavost” sovětskému
slovenska by byl pro ně nebezpečný po jejich otev piate výročie smrti Dr.
dopúšťať
povrchných a
(Pokračování na straně 2)
řeném porovnávání poměrů v komunistickém státě Jozefa Hromádku, ktorý
a ve svobodném světě a po kritice informací o zá sa sice zo všetkých svo- ukvapených úsudkov.
padním světě, které dostali před odjezdem z Prahy.
jích sil snažil o modus vi- . Je pravda, že Hromád
Půl roku po této žádosti, 17. prosince 1974, byli
ka sa tak snažil riadiť
vzati oba v Darwinu do vazby, a dva dny potom vendi medzi svojou cirkPUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St.„
měli být deportováni do Československa. Minister vou a režimom, ale nako- vo svojej práci od komu
Richmond, Vic. 3121. — PR1NTERS: Unification
stvo přistěhovalectví se odvolávalo na dohodu ná niec v decembri 1968 po nistického puču a že mnoPty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000
mořních států o vracení zběhlých námořníků a žá vpáde sovietskych vojsk hí mu nerozuměli, prečo
dost o azyl nebralo v úvahu. Deportaci zabránily
do
nasej
vlasti sám (Pokračovaní* n i str. 2)
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Rozhodujíci období?
i Pokračováni se str. ■
dohodě za podmínek, kte
ré
navrhuje
sovětský
blok: neměnitelnost hra
nic
(pro
komunistické
státy prakticky i neměnitelnost režimu), rozšíření
vzájemného styku všeho
druhu, ale jen pod plnou
kontrolou režimu každého
státu atd. Propaganda,
která má za cíl rychlé uzavření dohody dle těchto
směrnic, se rozejela na
plné obrátky v celém so
větském bloku a zdá se,
že není bez úspěchů. Stá
le ještě sice nebyly pře
hlušeny námitky někte
rých
západoevropských
delegací proti dohodě ne
podložené
zárukami
o
skutečném uvolnění, ale
jejich odpor slábne součas
ně s narůstajícími hospo
dářskými problémy, které
sověty propagačně zdatně
využívají. Zdá se, že k do
hodě letos - možná v ně
kolika měsících - dojde,
i když budou sovětské
koncese minimální. Právě
v těchto dnech dochází k
rozhodujícímu období v že
nevském vyjednávání, jak
tvrdí nejen sovětský blok.
ale i někteří delegáti ze
Západu. “ Řešení není pří-

liš daleko” , pochvaluje si
Rudé právo a pokračuje:
“ Pokrok by mohl být vý
raznější, kdyby ještě v
Ženevě nebyly mezi zá
padními zeměmi tendence,
aby se takzvaný třetí koš
stal prostředkem politic
kého nátlaku na sociali
stické země.”
československé noviny
tvrdí shodně se sovětský
mi, že se právě na této
třetí komisi soustředila
pozornost “ oněch sil, kte
ré evropskému uvolnění
nepřejí” a jako důkaz ci
tují dosavadní
ústupky
Východu:
“ Byla ujednána dohoda
v otázkách spolupráce v
oblasti informací, o vzá
jemném přístupu k infor
macím, spojování rodin,
o kontaktech na základě
rodinných svazků, o zří
zení evropského ústavu

High Crest Motors,

366 High St„
St. Kilda, Víc.
Telefon: 94-1655,
94-1713
- 94-1898

I

vě došlo v květnu tr. a ke
schůzce hlav států už v
červenci
v Helsinkách.
Ženevská jednání se mají
konat v době oslav sovět
ského vítězství před třice
ti léty. Rozsah oslav, kte
ré k tomu účelu připra
vuje pražská vláda, tako
vý záměr jen potvrzuje.
Vůbec se tím např. neta
jili instruktoři při dvou
denní “ přípravě propagandistú na letošní výro
čí". která se konala za
účasti téměř 450 lektorů
KSČ a Socialistické aka
demie ve . Slovanském do
mě v Praze.
Vydrží-li Západ v nyněj
ším rozhodujícím období
zápasu o budoucnost Evro
py. je velmi problematic
ké- Především se zdá, že
zastánci spravedlivé do
hody už nepočítají s plnou
podporou Spojených států.

Prokazováni laskavostí ?
(Pokračování se strany 1)
velvyslanectví. Při současných potížích vlády by v
příštích volbách mohla opozice použít Ermolenkova
případu a ten by mohl sehrát svojí roli (nesmíme
zapomínat, že obvinění ze sympatií ke komunismu
prokázané ať skutečnou či vyrobenou “ aférou” , při
vedlo — a nejen v Austrálii — již několikrát Labor
Party k volební katastrofě). Sovětská vláda tedy
oplatila “ prokázání laskavosti” v případě Ermolenkovy rodiny a kdokoliv by začal o případu hovořit,
bude umlčen: podívejte se, jak se Rusko změnilo a
jak humánně jedná.
Snad by bylo možno se na to vše dívat jen jako
na politickou hru, která neoplývá čistotou, kdyby
člověk mohl odolat pokušení dáti podobná “ provozo
vání laskavostí” do dalších souvislostí. Jako např.
do sporu kolem Timoru. Zdá se, že by bylo v austral
ském zájmu, aby byl portugalský Timor včleněn do
Indonézie a v sousedství Austrálie zůstal klid — v
sovětském zájmu by bezpochyby byla jeho samostat
nost, neboť malý, slabý Timor, s ohledem na situaci
v Portugalsku z největší pravděpodobností levicový,
bude zcela určitě potřebovat pomocnou ruku a mož
ná i protektora. Velkého a silného protektora.
Nemýlím-li se, je v “ prokazování laskavostí” řa
da na australské vládě.

S TE R E O F O N N Í n a h r a n é

kazety

české a slovenské — 1973-74 i starší
Džez * taneční * lidové * folklor * koledy * opery
dodá podle seznamu, který ochotně zašle:
Karel Pikora

37 Kenton Rd., Geilston Park (Hobart), Tas. 7015

N áboženské pom ěry

(Pokračovanie zo str. U
je tak zhovievavý proti
neťudskému postupu reži
mu; ale noticka v Kost
nických Jiskrách zabudla
dodať. že Hromádkov po
kus sa nezdařil a že on
sám sklamaný a duševne
zlomený zomieral s výraz
Sdělíte-li nám
\ ným poučením pře všetadresy svých přátel, | kých kresťanov. aby nekteří by mohli mít
1
spoliehali na úmysly ko
zájem o Hlas domova,
munistického štátu.
rádi jim zašleme
ukázková číslaJ___
Nedávno priniesol pod

Prodej,
udržování,
součástky
SKODA
u firmy

pro kulturní informace,
rozšíření styků mezi pří
slušnými státními institu
cemi a nevládními orga
nizacemi, o vzájemném
zpřístupňování literatury,
umění i jiných kulturních
oblastí, o rozšiřování stu
dia cizích jazyků a kul
tur, výměně ve školství
atd.”
Tisk samozřejmě ne
dodává, že všechny ty
to styky mají zůstat pod
plnou vládní kontrolou.
jak na tom trvá sovětský
blok v Ženevě. Totiž při
pouští.přece jen výjimky:
i “ nevládní organizace"
jako ÚRO. Svaz sociali
stické mládeže apotí. by
mohly spolupracovat se
Západem a to bez zásahu
vlády.
Sovětská propaganda je
plánována tak. aby ke ko
nečnému jednání v Žene

17. 3. 1975

robní! úvahu o zákernom
protináboženskom boji talianský týždenník pre po
litiku a kultúru II Nostro
Tempo, ktorý upozornil
západný svět, že cielom
Husákovho režimu v obla
sti náboženskej nie je nič
iné ako tichá likvidácia
cirkvi. Režim to r.obí veťmi zákerne. Snaží sa dať
svojim opatreniam legálny podklad. Komentáre
západnej tlače proti, prenasledovaniu cirkvi sa re
žimu nepáčia a preto na
niektoré nepriamo režimi-

Československý klub v Adeiaidě

srdečně zve všechny Pepíky, Pepičky, Josefy i
a Josefky, jakož i jejich přátele na
|

JOSEFSKOU ZÁBAVU
kterou pořádá v sobotu 22. března 1975

1

v Národním domě 51. Coglin St., Brompton. i
K občerstvení všechny druhy vína a piva, jakož(
I
i jiných lihových nápojů za běžné ceny. ^
}
K tanci pro mladé a starší hraje populární 1
J
adelaidská hudba “ MARKSMANI” .
i
|
Začátek v 8. hod. večer.
| Vstupné: dvojice $ 3.- svobodní $ 2.-. Večeře 50 c '

stíeká tlač reagovala.
Reagovala na otázku: či
vraj v Československu sú
cirkvi prenasledované? A
hned' na dókaz vyvrátenia takéhoto
obviněni a
uviedol pohotový propagá
tor režimu akúsi finančnú
statistiku o tom, koťko re
žim dává na vydržiavanie kostolov a koťko vy
naloží
na
udržiavanie
róznvch zábavných a spoločenských klubov. Len
neinformovaného člověka
móže
takáto statistika
uspokojit’.' Ale náboženský
život, respektive jeho podporovanie zo strany reži
mu sa predsa nedá merať len takýmto skresleným účtováním. Režim
udržuje rózne cirkevne
budovy, lebo sú to vzácné
architektonické diela a
musel by sa před celým
svetom predsa hanbit’ , keby tieto skvosty nasej národnej kultúry a vyspělo
sti nechal schátrať.
Ale propagandisti reži
mu zabudli spomenúť ako
režim na každom kroku
obmedzuje činnost’ cirkvi
a ako zatlačuje nábožen
ský život; ako sa vrší
na rodičoch, keď daiú
pokrstiť svoje dieťa, alebo keď ho dajú zapísa.ť
na hodiny náboženstva.
Ako zazlieva mladým l’udom, ktorí sa dajú sobášiť cirkevne, alebo ako
opovrhuje rodinou, ktorá

nechá pochovat' svojho
zemřelého cirkevne. Tu sa
prejavuje prenásledovanie
cirk ví a v tom, ako cirkvám v rozpore s ich uče
ním o službě blížnému za
kazuje vykonávat’ dobro
činná a sociálnu službu.
Myslí si, že keď vyráta
kol’ko striech na chrá
mech dal opravit’ a kolko
tehal’ dal k dispozicii na
opravu vzácných cirkevných budov, takže to je
ten najvážnejší dókaz o
náboženskej tolerancii a
slobodě.
Svoju poznámku k do
mácím náboženským pomer-om by som zakončil
konstatováním, ktoré uviedol spomenutý taliansky
časopis II Nostro Tempo.
Ten napísal: Zákony tejto krajiny, teda Českoslo
venska, sú také elastické,
že všetko móže zadať
příčinu
na prepustenie
kňaza z jeho aktívnej
služby, lebo ešte aj t a 
nečné dárky chudobným
rodinám, vyučovanie ná
boženstva v súkromí a
niečo podobné móže byť
dóvodom k přísnému zá
kroku proti duchovněnou a
proti cirkvi. A pravdou
je, že najviac sú prenásledovaní tí pracovníci v
cákvi, ktorí sa snažia aj
v ťažkých pomeroch vy
konávat’ svoje povinnosti
svědomitě. Taká je nábo
ženská sloboda u nás.

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ
— Bývalý pražský cho
reograf a tanečník Jiří
Kylián, který působil do
sud ve státním baletu ve
Stuttgartu, kde dělal i sa
mostatnou
choreografii.
byl jmenován šéfem bale
tu známého Nederlands
Dans Theater. Zůstane
však i nadále ve styku
se západoněmeckým bale
tem.
Ve stuttgartském
baletu účinkuje též čs.
tanečník Vladimír Klos.
— Dne 19. března oslaví
v Oslo v Norsku sedmde
sátiny známá exilová pra
covnice Anna Kvapilová.
— Odbočka Čs. národního
sdružení v Montrealu řídí
pravidelná rozhlasová vy-

SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St.,
SYDNEY

vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

sílání v české a slovenské
řeči na stanici CFMB,
která přináší zprávy míst
ní i z Československa, ja
kož i komentáře k událo
stem týdne.
— čs. ženská národní ra
da v Chicagu konala v
březnu řádnou valnou hro
madu. Předsedkyní zůstá
vá Milada Ferjenčiková.
— V Rio de Janejro
zemřel 24. ledna ve věku
83 roků bývalý čs. diplo
mat v Brazílii dr. Jan
Reisser, v New Yorku
známý bakteriolog MUDr.
F. B. Traub, který se na
rodil v Plzni a v Hartfordu v USA profesorka hud
by Milada Javorová-Karasová.
— Dr. Milan Kalous z
university v Aucklandu
na N. Zélandě napsal 300stránkovou knihu “ Canibals and Tongo Players
of Sierra Leone” .
— Jiří Hochman, které
mu povolil režim vystě
hování na Západ, působí
nyní na žurnalistické ško
le v Columbus, Ohio.
, ČS/KL
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* Moderní * Slohová * Klasická

■

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA

S

* STOLNÍ * STOJANOVÉ LAMPY

■

DISKONT 20 - 33 1/3%

■ Kupujte přímo od českého výrobce S. & G. Veselý
■
Továrna a výstavní síň
■
S. & G. L U M E N CO.
5
8-10 Cadogan St., Marrickville, NSW. 2204
■
P. O. Box 634, Marrickville 2204
5
Telefon (STD 02) 51-7278
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Československý uprchlík — agent ASIO — vypravuje

V ýlet do Prahy
Muž sedící na protější straně stolu vypadá starší než 25 roků, které dovrší
až za dva měsíce. Dříve než se posadil, rozhlížel se pozorně, budil dojem, že
chce dohlédnout až za stěny místnosti, zda něco neskrývají. Za ledovou maskou
obličeje je patrná nejistota nebo únava a chvíli trvá, než se rozhovoří. Odpovědi
na naše otázky zůstávají ostražité po celý dlouhý rozhovor.
Maxmilián Wechsler, posrpnový uprchlík z Československa, který se krátce
po příletu do Austrálie rozhodl věsti svým vlastním způsobem válku proti ko
munismu, má zřejmě důvod k nervozitě a ostražitosti. Byl pět let "vyšetřova
telem" — v pozdějších letech profesionálním — v Komunistické straně Austrá
lie a poslední rok dokonce v radikální trockistické Socialistické dělnické lize.
Před třemi týdny se rozhodl ukončit svou tajnou práci, dal výpověď australské
politické policii, pro kterou tajně pracoval, a varoval veřejnost před činností
radikální levice, s níž úzce spolupracoval. Taková činnost musí vyvolávat na
pětí a poznané metody přivolávat pocit osobního nebezpečí.
Uvědomujeme si ovšem, že některé podrobnosti informací lidí, zvyklých na
"dvojí život" — ať už jsou zveřejněny kdekoliv —, je nutno brát vždy s re
zervou. Protože však nejsou pochyby o tom, že M. Wechsler skutečně dělal
delší dobu tajného agenta ASIO, jeho informace za otištění stojí — i s event.
rizikem, že mohou být neúplné nebo podle potřeby informátora upravené.

Mluvíme nejprve o tom,
co už o jeho případu
otiskly australské noviny,
co se o něm hovořilo ve
federálním parlamentě v
Canbeře, co vysílala tele
vize a o čem se zmínil
Hlas domova v minulém
čísle. Chtěli jsme vědět
víc o Wechslerově činno
sti, zvláště té, o níž do
sud nepronikla zpráva do
veřejnosti a byli jsme si
vědomi,
že při druhu
“ práce”
Maxmiliána
Wechslera máme jen ta
kovou možnost ověřovat
si získané zprávy, jakou
mají australské sdělovací
prostředky nebo parla
mentní zástupci, kteří se
Wechslerovými zjištěními
a jeho činností tajného
agenta ASIO podrobně za
bývali. ASIO jeho spolu
práci a zjištění ani nevy
vrací. ani nepotvrzuje.
“ O některých věcech se
mluvit nedá,” říká Wechs
ler váhavě - “ jsou určité
závazky plynoucí z býva
lého postavení, jde někdy
o osobní bezpečí a určité
ohledy . . . Snad se to zdá
podivné, ale opravdu jsem
se při práci vyhýbal to
mu, abych byl provokaté
rem . .
Konečně jsme našli té
ma: “ Někdy před půldru
hým rokem se nám kdosi
zmínil, že jste byl v Čes
koslovensku. Co je na tom
pravdy?”
HŘE NA PIANO

vyučuje v Melbourne
bývalý
pražský pianista
J IŘ Í RICHTER

Fiat 8,
361 Royal Parade,
Parkville, Vic. 3052
Telefon: 347-8248
Může učit též základy
hry na harmoniku.

Po chvilce zdráhání se
přece dovídáme o výletě
posrpnového uprchlíka do
Prahy - bez víza, bez žá
dosti o povolení příjezdu
nebo výjezdu z Českoslo
venska a s pobytem zdar
ma, jak se sluší a patří
pro hosta Husákova reži
mu.
Mladý ale velmi aktiv
ní člen Komunistické stra
ny Austrálie Max Wechs
ler, autor článků v komu
nistickém tisku, nejzdat
nější pouliční prodavač
komunistických
novin,
agitátor,
který
dával
zvláštní lekci studentům
na Melbournské universi
tě. Dubčekovec, ale skal
ní- marxista, věděl delší
dobu o rozporech vedou
cích komunistů australské
komunistické strany se
soudruhy z SSSR. Věděl
také. že opětné úzké spo
lupráci se sověty, kterou
strana v Austrálii potře
buje z finančních i pre
stižních důvodů, vadí stá
le ještě postoj Australanů
k sovětské okupaci Česko
slovenska. Husákova vlá
da důrazně vybízela, aby
se australští komunisté
Moskvě omluvili za ně
kdejší omyl, když tak roz
hodně protestovali a aby
dodatečně schválili postup
SSSR v roce 1968. Byro
KS Austrálie se však obá
valo nepříznivé reakce
členů, z nichž většina by
s takovou omluvou nesou
hlasila. Není tak snadné
vysvětlit soudruhům ze
socialistických zemí, že v
kapitalistickém státě ne
může jednat komunistická
strana bez jakéhokoli ohle
du na skutečné názory
jejích členů.
Kromě srpna 1968 byly
i další neshody s Moskvou,
které se měly řešit pro

střednictvím Prahy, a ge
nerální sekretář B. Taft
se obával vyjednávat v
tak delikátních záležito
stech prostřednictvím čes
koslovenského konsulátu v
Sydney. Wechsler pak tro
chu usnadnil rozhodnutí,
aby on doručil osobně dů
ležité dokumenty.
Počátkem srpna 1973,
po dlouhé debatě se sou
druhem Taftem, převzal
Wechsler velkou zalepe
nou obálku, v níž bylo v
menších obálkách několik
dopisů. Cestovní instrukce
byly jednoduché: po příle
tu do Vídně odejet autem,
které bude k dispozici, k
poslední rakouské stanici
a tam vstoupit do vlaku,
který odjíždí do Českoslo
venska. Tak se Wechsler
dostal dne 4. srpna 1973
opět na čs. území. Sloven
ští celníci neprojevili o
Wechslera naprosto žádný
zájem, žádné doklady ne
předkládal. Jen pán v ci
vilu ho vyzval, aby s ním
šel do vzdálenější odděle
né místnosti. Tam se ko
nala prohlídka velmi dů
kladná: po úplném vysvle
čení a prokázání identity
trvalo hezkou chvíli, než
dostal zpět důkladně pro
zkoumaný oblek a mohl se
obléci. Venku čekal Mosk
vič a kromě šoféra při
sedli ještě dva pánové.
Zastávka v .Bratislavě
byla jen krátká, jídlo se
podávalo ve voze a auto
se rozejelo bez zdržování
na západ. Převážná část
cesty se konala v noci a
dalo se při ní podřimovat.
Hovořilo sě málo, pánové
nebyli zvědaví.
V Praze už byl přichy
stán pokoj v hotelu, odkud
nebylo" daleko k pivnici U
Pinkasů a pivo bylo po
dobu pobytu stále k dispo
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— Na maturitním plese v
jlražsikéi Lucerně zapálil
221etý student výbušninu,
při čemž byl sám těžce
zraněn a zraněno bylo i
dalších pět osob.
— V Lisabonu byla na ofi
ciální návštěvě českoslo
venská vládní delegace v
c.ele s náměstkem mini
stra zahraničního obcho
du Jaroslavem Jakubcem,
který podepsal nově uzav
řenou obchodní dohodu s
Portugalskem, dle které
se mají podstatné rozšířit
vzájemné obchodní styky
obou zemí.
— Počátkem března odle
těla z Československa 23členná skupina vietnam
ských praktikantů, kteří
se učili 4% roku autome
chaniky v Ostravě, Rych
nově n. K. a v některých
podnicích. V dopise na
rozloučenou děkují tito
hosté čs. vládě za ‘ ‘oprav
dový proletářský interna
cionalismus” , jak jej pro
jevila Komunistická stra
na Československa a sou
druzi i soudružky v růz
ných orgánech, v závo
dech a ve škole.
— Na Festivalu čs. filmů
Praha 75 dostalo cenu
Československého
filmu
dílo režiséra Štefana Uhra
Veťká noc, veťký deň (o
Slovenském národním po
vstání),
cenu udělenou
městem Prahou získal
film Sokolovo, který nato
čil režisér O. Vávra spolu
se sovětskými tvůrci, ce
nu udělenou Ústřední ra
dou odborů snímek Dva
cátý devátý režiséra A.
Kachlíka. Cenu za režii zí
skal Oldřich Lipský za ko
medii Jáchyme, hoď ho
do stroje, cenu za mužský
herecký výkon Miloš Wiilig za výkon ve filmu Za
volantem nepřítel a Emí
lie Vašáryová za herecký
výkon ve filmu Kto od-

chádza v daždi.
— Čs. svaz novinářů udě
lil dvě první ceny za nej
lepší příspěvky k 30. vý
ročí Slovenského národní
ho povstání: kolektivu re
dakce Svět socialismu z
Bratislavy a moskevské
mu zpravodaji bratislav
ské Pravdy Arnoštu Bakovi.
— O nynější situaci v
Austrálii píše Rudé právo
28. února: “ Vzrůstající
sociální nejistota a zostře
né vykořisťování vyvolá
vají stále více odpor lido
vých mas. Ze statistiky
vyplývá, že od ledna do
srpna 1974 se zúčastnil
téměř každý čtvrtý dělník
stávkových bojů sledují
cích sociální a v rostoucí
míře i jasné politické cí
le.”
— Československo dodá
do Sýrie dva textilní zá
vody v hodnotě více než
51 miliónů dolarů. Je to
dosud největší kontrakt v
historii vývozu čs. textil
ních strojů.
— V Košicích zemřel kraj
ský tajemník Strany slo
venské obrody, poslanec
Sněmovny národů Štefan
Bul’ko.
— Na pravém břehu Be
rounky v Plzni-Doubravce zjistili pracovníci plzeň
ské expozitury Archeolo
gického
ústavu
ČSAV
keltské sídliště z 3. a 2.
století před Kristem.
— Pelhřimov se připravu
je na oslavu 750. výročí
svého založení.
— V brněnské teplárně
špitálce došlo 28. února k
výbuchu a požáru, při
čemž byly 4 osoby zabity
a dalších 28 těžce zraně
no.
— Nákladem 6 miliónů
korun byla kaple Jana
Křtitele v Hradci Králové
přeměněna na koncertní
síň.

— V Praze zemřel ve vě-.
ku 58 let hráč LTC Praha
a čs. národního mužstva
Jiří Hertl.
— čs. ministr zahraničí
Chňoupek pozval k návště
vě zástupce Vatikánu, ta
jemníka rady pro veřejné
záležitosti
arcibiskupa
Agostina Casaroliho, který
přijel do Prahy s dalšími
vatikánskými hodnostáři.
Podle zpráv čs. tisku mě
ly pak obě delegace (z čs.
strany vedle Chňoupka
též náměstek ministra za
hraničí Růžek, vedoucí
sekretariátu pro věci cír
kevního Úřadu předsed
nictva vlády ČSSR K.
Hrůza aj.) rozhovory o
“ stěžejních
problémech
současné mezinárodní si
tuace a o otázkách spoje
ných s procesem uvolnění
mezinárodního napětí” a
“ vyznačovaly se otevřeno
stí, měly věcný a korekt
ní charakter” . O jednání,
týkajícím
se katolické
církve v Československu,
se čs. sdělovací prostřed
ky nezmiňují.
— Krátce před Casaroliho
návštěvou vyšly v Praze
vzpomínky dvou čs. špió
nů, Františka Kružíka a
Jaroslava Vojtěcha, kteří
žili delší dobu jako “ uprchlíci” v Římě a vetře
li se i mezi čs. duchoven
stvo ve Vatikánu.
— Ceny Antonína Zápo
tockého za uměleckou a
kulturně výchovnou čin
nost dostal kolektiv Slo
venského filmu v Bratisla
vě za film Cesta ženy, ko
lektiv redakce čs. televi
ze za cyklus Haldy a Jan
Kozák za knihu Bílý hře
bec.
— Novým předsedou Měst
ského výboru ' Národní
fronty v Praze byl zvolen
A. Kapek a místopředse
dou A. Otradovec.

zici. Jeden ze společníků
při cestě z Bratislavy pře
vzal v Praze dopisy, sdě
lil Wechslerovi, že nedo
poručuje vycházky a že
je ve 3.30 hodin odpoledne
očekáván; v jednom křídle
hotelu, kam byl přístup
kontrolován dvěma pří
slušníky Státní bezpečno
sti. Tam se dostavil přesně
a byl vpuštěn bez před
kládání jakéhokoli průka
zu. V dosti velké místno
sti hrála hudba, za dlou
hým stolem seděla řada
mužů v civilu i v unifor
mách a zdálo se. že se
jen baví. Nikdo nic nevy
světloval. nikdo nikoho
nepředstavoval.
Pro
Wechslera bylo místo té
měř naproti ramenatému,
obstloustému muži s generálskou hvězdou. Jen z
-hovoru
ostatních
se
Wechsler dozvěděl, že je
to pražský velitel Stb.

Ten zavedl s Wechslerem
hovor, z něhož bylo zřej
mé, že je o hostu dobře
informován, i když mu
sám žádné otázky týkající
se jeho osoby nedával ptal se všeobecně na po
měry v Austrálii a udělal
poznámku o zdejší komu
nistické straně. Wechsler
získal brzy dojem, že byl
pozván k pobavení, ne k
vážnému jednání. Pivo se
pilo vytrvale, ale jinak se
nedělo nic, co by stálo za
hlášení v Austrálii. Byly
to už jen dozvuky nějaké
schůze, o níž však před
Wechslerem nikdo nemlu
vil.
Ani druhý den nebyl pro
Wechslera dnem pracov
ním, nebyl pozván k žád
nému vysvětlování, jak
očekával. Neudržel se a
vykročil do ulic. Chodil
sám, nikdo si ho nevší
mal, ale když se díval

delší dobu do jednoho vy
kladu, přiblížil se “ pří
slušník” a řekl něco o dě
lání si legrace, čemu dob
ře neporozuměl. Pro ji
stotu se vrátil do hotelu
a dále vyčkával. Po dal
ším přenocování odejel
časně ráno z Prahy a. to
podobným způsobem, jako
přijel: jiným Moskvičem
do Bratislavy, kde byla
krátká zastávka a pak na
hranice, avšak ne nejbližší. Auto se několikrát za
táčelo a dostalo se k hra
ničnímu přechodu až za
tmy.
Ihned po příletu do Melboume podal Wechsler
zprávu Taftoví a až za
dva dny, jak bylo dohod
nuto, se sešel tajně s
“ Johnem” z ASIO.
“ Jaké pocity jste měl
v Praze?” , ptáme se. “ Byl jsem trochu nejistý” ,
(Pokračování na str. 8)
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S Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
f
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
f Vašim příbuznými bez lékařského
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Prof. Dr. Ing. Libor Brom
V současné době, kdy se projevují ve svobodném světě příznaky hospodář
ské krise, obracejí se zraky mnohých lidí s větší důvěrou k socialistickým
státům, kde očekávají řešení existenčních problémů, zejména nezaměstnano
sti. Liberální profesoři, neómarxisté a ostatní snílkové burácejí, že v socia
lismu není nezaměstnanosti a sovětské orgány propagandy podporují tento
myth všemi prostředky, které mají po ruce. Podle sovětské konstituce "občané
SSSR mají právo na práci, to jest právo na zaručené zaměstnání a plat za práci
dle jejího množství a jakosti". Kromě toho "právo na práci je zaručeno so
cialistickou organisací národního hospodářství, stálým růstem produktivních sil
sovětské společnosti, vyřazením možnosti hospodářských krisí a zrušením ne
zaměstnanosti". Nová sovětská pracovní morálka je navíc zdůrazněna již v
první kapitole ústavy, která kategoricky prohlašuje: "Práce v SSSR je povin
ností a ctí každého tělesně schopného občana podle zásady: kdo nepracuje,
ten nejí."

Povinností každého exu
lanta, jemuž se dostalo
tolik zkušenosti v “ socia
listické realitě” , je syste
maticky odstraňovat poše
tilou důvěru naivních lidí
kolem nás, že podobné ho
nosné citáty stalinské ústavy mají vůbec něco
společného se skutečným
životem sovětského ghet
ta za železnou oponou a
berlínskou zdí. Každoden
ní sovětské noviny dávají,
nám k tomu plnou příle
žitost, čteme-li je obezře
le, jak říká A. Ivano v ve
svém článku o nezaměst
nanosti v SSSR (Novoje
russkoje slovo z 8. února
1975). Vpravdě, již ve
druhé polovině šedesátých
let se sovětská vláda ve
řejně doznala, že je nut
no ustavit zvláštní nové
orgány, které by se zabý
valy výlučně zajišťová
ním zaměstnání. Od té do
by bylo jen v Ruské re
publice zřízeno 36 tako
vých center (Trud, 23.
ledna 1970) a kromě nich
byla pověřena hledáním
pracovních možností pro
nezaměstnané další řádka
vládních, oblastních, rajó
nových, městských, ves-

• Pro operu Antonína Dvořáka čert a Káča napsal
libreto Adolf Wenig, který je jedním z těch spisova
telů, kteří svými knížkami oslavili minulost Prahy.
Jeho kniha Staré pověsti pražské vychází již po ně
kolik generaci a je stále přitažlivá pro ty, kteří chtě
jí poznat dějiny Prahy a dočíst se o tom, co se dálo
v hlavním městě v minulosti. Adolf Wenig zemřel
19. března 1940 ve své milované Praze.
• čtenář Jiráskova F. L. Věka si jistě vzpomene na
úryvek tohoto románu, kdy František nedával při
matematické přednášce prof. Vydry pozor. Byl po
kárán a prcf. Vydra vyvolal jeho .nejlepšího přítele
Šebestiána Hněvkovského. Ale ten solidárně nevypočítal příklad také. To jest jen nepatrná ukázka ze
studentského života Šebestiána Hněvkovského, naro
zeného 19. března 1770 v Žebráku, později českého
spisovatele a do roku 1836 purkmistra v Poličce.
• Universitní profesor Václav černý, profesor srov
návací literární historie na filosofické fakultě KU,
dnes již opět nepřednáší, jako nepřednášel od roku
1951 až do roku 1968, kdy byl na,, universitu znovu
povolán ze zaprášených archivů Komise pro soupis
rukopisů, kam byl brzy po komunistickém únorovém
puči zastrčen, aby svými názory nemohl ovlivňovat
mládež. Jeho hlavní tribunou byl Kritický měsíčník,
který řídil po celou dobu jeho vycházení. Jako pře
svědčený stoupenec individualismu vystupoval předválkou i po ní aktivně proti marxistické kritice a
publicistice. Václav Černý, který se narodil 26. červ
na 1905, je dnes jedinou kapacitou svého oboru u
nás.
9 Ď r . šíěpán Trochta, biskup litoměřický, jmenova
ný kardinálem papežem Pavlem IV. již 28. dubna
1969, se narodil 26. března 1905 ve Francově Lhotě
na Valašsku. 1. června 1942 začala jeho křížová
cesta věznicemi a koncentračními tábory Pankrác,
Terezín. Mauthausen a Dachau. Do Prahy se vrátil
23. května 1945, aby byl 29. září 1947 jmenován lito
měřickým biskupem a 16. listopadu konsekrován.
Za heslo do svého biskupského znaku si zvolil slova:
práce — oběť — láska. Roku 1950 byl odsouzen na
25 let žaláře pro protistátní činnost a z komunistické
ho kriminálu se dostal teprve v šedesátých létech.
,
Zapojil se do “ výrobního procesu" a v době “ Pražské
ho iara” se opět ujal řízení své diecése.
• První básnická sbírka Wolkerova Host do domu
vyšla koncem, května r. 1921 v Plzni v nakladatelství i
K. Beníška. Obálka má barvu červenou a pod me >
dailonem zpívajícího ptáčka jen drobná signatura
JZ prozrazuje Jana Zrzavého. Druhá básnická kníž
ka Těžká hodina vyšla s písmovou obálkou ozdobe
nou jen pěticípými hvězdami a jejím autorem byl I
Josef Čapek, jeden ze skupiny Tvrdošíjných. Posled
ní knížkou vydanou za Wolkerova života byly Tři I
hry, které upravil a pro něž nakreslil frontospis
Otakar Mrkvička, druh z Devětsilu. Básník Jiří Wol
ker se narodil 29. března 1900 v Prostějově.
• Profesor Václav Štěch, to byla hluboká studnice
vědění. Znal Prahu od poslední nárožní lucerny přes
domovní znamení, pamětní desky, tajuplná zákoutí,
význačné domy až k budovám starých klášterů a
šlechtických sídel. Od chvíle, kdy zanechal pedago
gické činnosti na Akademii výtvarných umění, se
věnoval nadále činnosti badatelské a literární a za
stával úlohu burcovatele svědomí a odpovědnosti vů
či historickým památkám a hodnotám naší vlastí, j
Prahy obzvláště. V. V. štěch se narodil 31. března:
1885 ve Slaném.
í

nickych, odborových a
mládežnických komisí (Sovětskoje
gosudarstvo i
právo, 1966, VII). Nicmé
ně však jen v roce 1967
byl počet osob, jež ztra
tily zaměstnání, odhado
ván na 20 miliónů. Sovět
ská
tisková
kancelář
TASS byla donucena do
znat, že “ v každém vět
ším městě s obyvatel
stvem nad 100.000 je mož
no vidět mnoho žadatelů
hledajících
zaměstnání”
(11. ledna).
Avšak jak lze zjistit
četbou novin z menších
sovětských měst, pracovni
situace je v nich ještě da
leko horší. “ Na mnohých
územích jako Moldávie, v
ukrajinských
oblastech,
. ve většině střední Asie,
v kavkazkých republikách
a v některých oblastech
samotné ruské republiky
pokračuje problém plněj
šího využití pracovních
zdrojů” , říkají autoři kni
hy “ Pracovní rovnováha”
B, Ivostjakov a P, Litbjakov. Časopis “ Sovjetskaja
Rossija”
to
potvrzuje
zprávou, že v takových
místech jako Nachodka,
Ussurijsk a Artem panuje

VELKÝ VYBER JAKOSTNÍHO
PR VO TŘ ÍD N Í

naja gazeta” ze dne 12.
listopadu sama položila
následující otázku: “ Kam
se poděla značná část na
ší mládeže, která se ne
objevila v žádném podni
ku, v žádné škole? Je to
možné, že u nás vznikla
třída dospělých dětí, kte
ré lenoší pod křídly svých
rodičů?” Úvodník A. Iva
nova se právem usmívá.
Není tedy žádných po
chyb, že problém neza
městnanosti, ať již jak
koli-- pitvořen sovětskou
propagandou, nebyl so
cialismem vůbec vyřešen
a přímo řádí po celé chro
nicky chudobné sovětské
říši. Nakonec nutno však
zdůraznit rozsah sociali
stické tragedie: problém
nezaměstnanosti nebyl od
straněn ani nejrůznějšími
sovětskými opatřeními ja 
ko železnou oponou, vyvlastněním majetků, zru
šením lidských a občan
ských práv. zotročením
obyvatelstva,
deportací
národů na Sibiř, koncent
račními tábory, umělými
hladomory, vybudováním
ohromné vojenské mašiné
rie, imperialistickou ex
pansí, kolonisací východ
ní Evropy, ani děsivou
špionážní armádou po ce
lém svobodném světě.

nezaměstnanost od 14% do
25% mezi všemi práceschopnými lidmi (16. úno
ra 1969) a “ Ekonomičeskaja gazeta” k tomu
dodává, že celá čtvrtina
obyvaTelstva města Čity
je také bez práce (1966,
X).
Žádný div, že na Druhé
mezikolejní vědecké kon
ferenci, věnované “ prob
lémům účinného využití
pracovních zdrojů” , byla
většina referátů věnována
problémům nezaměstnano
sti v socialismu (Voprosy
ekonomiky, 1969. XI). Ne
zaměstnanost
v
SSSR
zřejmě stoupá z roku na
rok, jak lze usoudit ze
sovětských statistik o zvy
šujícím se počtu pracov
ních možností, jež byly
nalezeny pro nezaměstna
nou mládež: v roce 1967 240.000, 1968 - 600.000, 1969
- 800.000 (Socialističeskaja
industrija, 1. března 1970).
Opravy
Sovětské noviny jsou kaž
radiopřístrojů, TV,
doročně přeplněny obava
transist. a domácích
mi o pracovní uplatnění
elektr. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně
více než jednoho miliónu
E. HALUŠKA
absolventů středních škol,
F. 58/125 Napier St.,
kteří nejsou “ zachyceni v
Fitzroy, Vic.
žádné škole či průmyslo
Tel. 419-3319
vém podniku” . “ Literatur- !i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ '
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Exil a vlast
Ferdinand

M u síte m ít

Peroutka

V devadesátých letech minulého stoleti menší a brzy zapomenutý filosof v Čechách jménem Gordon
Schauer položil smělou otázku: jaký smysl má udržovat na životě malý národ? není rozumné přiklonit
se k velkému národu s mocnějšími prostředky a s bohatší kulturou, splynout s ním? česká veřejnost
mu odpověděla, aby s tím dal pokoj.
V exilových debatách se dostala na pořad urči tá část těch, kteří přišli za hranice po srpnu 1963.
Prý je lépe ani se neptat, do jaké míry se účastní exilového politického a kulturního života. Naznačuje
se, že tato část je nejpřístupnější odnárodnění nebo dokonce to má jako program. A je prý asi nejpočet
nější mezi těmi, kteří přišli po 1968.
Do českého časopisu v Kanadě napsala paní Hana Ciprisová článek, kterému bychom dali první ce
nu mezi vším, co je o této věci psáno. Ne proto, že je to příjemný článek, nýbrž proto, že odhaluje pro
stou pravdu. Paní Ciprisová píše:
"Lhostejnost posrpnových emigrantů vůči národní věci má hluboké kořeny . . . My jsme přišli z docela
jiného prostředí než vy. Vy jste opustili něco dobrého, stálého, krásného. Vy jste byli vytrženi z kořenů.
Zažili jste doma dobro, doma byl domov . . . Nám vlast neumřela, my jsme ji neměli. Utajování, ostra
žitost, pocit nebezpečí odjakživa. Pozor na slova — je ti šest, strýce popravili, bojíš se zaklepání na
dveře. Pak jakési jaro prožité ve sklepě, schovávají tě, protože jsi děvče — osvoboditel by tě mohl zná
silnit. Pak někdo zabil Jana Masaryka, zase už se jen šeptá . . . Je ti čtrnáct a máš podepsat výzvu,
že zrádci mají být p o p ra v e n i... Osobně, citově jsm e nezažili Vlast, jak tomu rozumíte V y . . . Proto
to rychlé odnárodňování v naší generaci. To není póza, to je úplná lhostejnost. Máme zkušenost, že
nikdy nic k ničemu nevedlo. Těžko je apelovat na hodnoty, které neznáme. Nás nevytrhli z kořenů,
nikdy jsme žádné neměli. Proto nehledáme žádné spo lečenství. Jen někteří z nás hledají společenství lid
ské, které jde napříč věky a národy.. Není to otázka vůle, dobré ani zlé, je to osudové poznamenání."

Nemůžeme kritisovat je
diné slovo z této zpovědi.
Co z ní vychází najevo,
je nevinnost těch, o nichž
je řeč. Myslíme, že tu
bylo rozumně vysvětleno,
proč je, jak je, proč ně
kteří nejsou odpovědni za
to, že nemají tytéž city
jako jiní, a spí nad věcmi,
pro které jin í, nemohou
spát. Jsou jako jiné byto
sti. Každá bytost roste
svým vlastním životem,
rozum a city se utvářejí
podle toho, co bytost vi
děla.

I

Daleko nás je poroučet,
aby bytosti rostly nepři
rozeněji, aby nevycháze
ly od toho, co poznaly.
Bylo by to marné porou
čení. Vlastně máme, co
chceme, žádáme, aby li
dé myslili střizlivě a rea
listicky. Jak střízliví a
realističtí jsou tito mladí
lidé! Narodili se pozdě,
a co jmým bývala milá
vlast, pro ně byl prostor
naplněný zmatkem, nási
lím a hnusem. Jak oni co
zažilí, byl to prostor žá
doucí pro jiné, a střídavě
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Krajanům poskytneme 15% slevu

jeden nebo druhý cizinec
naplňoval prostor svým
násilnickým
obsahem.
Mohla vzniknout
vřelá
příchylnost k pouhému
prostoru? Bez své viny
nemají tito mladí lidé sou
vislost s minulostí. Ale
taková souvislost je jed
ním z hlavních znaků ná
roda.
V článku paní Ciprisové je jediný omyl, ne o
nich, ale o nás. Domnívá
se, že pro generaci před
ní vlast byla něco stálé
ho. pevného a neohrože
ného, jen k užívání. To
nebyla. Dvacet let samo
statného státu bylo prožito
nejdříve ve varu pová
lečném. brzy potom zase
ve varu předválečném,
neboť nová válka se při
pravovala. Nic nebývalo
jisto, ani zadarmo. Někdy
se zdálo, že stát, vlast
jsou zavěšeny nad propa
stí, pak už se to jen ne
zdálo, pak to byla prav
da. Když lidé myslili, že
jsou na konci cesty, na
jednou byli vrženi zase na
začátek, jejich dílo bylo
rozmetáno. Tak, jestliže
která generace má právo
říci: “ Nikdy nic k ničemu
nevedlo” , tedy tato ge
nerace má. Přesto z ně
jakého důvodu to neříká.

i Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

i
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Pamatujete se na písničku Suchého + šlitra z
filmu Zločin v šantánu, která začíná sugestivním,
o legendárně-folklorními názvuky opřeným veršem:
Byli kdysi na zemi dva kmáni . . .? Nevím, proč jsem
si na ni intenzívně vzpomněl nad závěrem desky
Relativně vzato, na níž se poprvé po snad třiceti
letech sešly dva hlasy, které šílenství evropské hi
storie od sebe oddělilo. Vlastně asi vím proč. Ty dva
hlasy, V + W, totiž už patří legendě i folklóru, a
jejich kontrapunkt, jak nám v hlavě zní ještě ze
starých šelakových desek, co se za minutu otáčely
osmasedmdesátkrát, ozývá se i v dialozích a písních
Suchého + šlitra, Šimka + Grosmana, Skoumala
+ Vodňanského a mnoha dalších aktérů- té zvláštní
a nepatetické reňezance evropské srandy, jež v še
desátých letech pomohla zachránit českou kulturu
před smrtí na byzantskou pompěznost, a která jí
pomáhá přežít současnou epochu odstřelu všeho, co
nezní poslušnou uctivostí. Deska končí nádherně bláz
novským duetem hlasů zcela neuctivých k jakékoliv
slavnosti: hlasy zpívají, odeznívají nesmyslným po
pěvkem do — legendy.
To slovo se mi pořád vnucuje, ačkoliv sámo je
možná patetické, a asi nepřesné. Nebo je přesné?
Existují přece legendy bez patosu, bez patosu proto,
že jsou živé: vlastně každé velké umění je živou
legendou, a' velké je patrně proto, že se dokonale
vtělilo do kulturního povědomí národa; že trvá v
životním pocitu a estetickém vkusu po sobě jdou
cích generací; že se tento jeho aspekt stane tak
samozřejmým, až vzdálenější generace už nevědí,
odkud se vzal; že se s ním stane to, o čem snil
Karel Čapek v souvislosti s romány: . . . každý vý
tisk (by) koloval z ruky do ruky . . . až by se ^u
všech výtisků ztratil titulní list a nikdo by nevěděl,
kdo to napsal. Bylo by také zbytečné vědět to, peboť každý by tam našel sebe sama.
To už jsem ale nepatřičně patetický^ a tahle
deska nečpí muzeem ani slavnostní síní, ale zní
oním životodárným zdrojem, z něhož jsme čerpali
všichni, když jsme v šedesátých letech byli ^spolu
účastníky té nevídané renezance: Osvobozeným di
vadlem. A to neumělo jen jednu věc: zestárnout.
Na první straně desky mluví Voskovec sólo. Vy
práví o Praze svého dětství a mládí, takže hned na
začátku je to nenapodobitelné. Nevím totiž, kde jin
de najdete tak nádherně svěží evokaci města, ^který
unylými nehoráznostmi zprznilo tolik vzpomínačů. Ale
nenapodobitelné pokračuje i za touhle vinětou: Vosko
vec poetickým skokem přejde k pásmu bonmotů,
mytologické legrace, osobitého uvažování nad lite
rárními díly a filosofie jakoby mimochodem, jež byla
trademarkem Osvobozeného a která ve^ svých non
sequiter, ve zvratech tónu, logiky a ^námětu vypo
vídá cosi hluboce základního o době, již je nám
souzeno žít. Tedy patrně o všech dobách.
Druhou stranu natočili V + W společně ve Vídni
na podzim 1974, a dialog zde kontrapunkticky varíruje některá témata strany první, přidává nová. P o
sloucháte, naskakují asociace, najednou si uvědo
mujete, že se tu před vámi v plácavé ireverentnosti
otvírá vlastně pravý svět člověka, pro nějž existuje
— bohužel už otřelé — slovo: svoboda. To jest svo
boda ducha, jenž nakonec vítězí nad Duchem, svo
boda malých písmen, jež mají větší smysl než velká,
svoboda popěvku, jenž činí směšným chorál duní
cí mocí. Hlasy mluví, skákají si do řeči, doplňují
se, inspirují se, dělají si legraci, vyznačují se absen
cí sentimentality a' prezencí bláznovství; přecházejí
v píseň beze slov, zpívají posměšně, krásně, a ode
znívají do — legendy.
Je to něco, co nemůžete nemít, neboť i vy jste,
vědomě nebo podvědomě, její součástí.
Josef škvorecký

nybrz, pokud je v exilu,
začíná, nebo se domnívá
že začíná, znovu, od nejmenších, někdy dojemně
malých začátků. City, kte
ré ji k tomu vedou, po
važuje za nepochybné,
dané přírodou. Bývá zma
tena, když přijdou jiní a
praví: to-nejsou přirozené
city, nemáme je.
Když český spisovatel
nyní mluví k národní ve
řejnosti, která mu zbyla,
mluví k publiku neoby
čejně složitému, ke třem
nebo už čtyřem genera
cím, z nichž každá má
vlastní zkušenosti a ná
sledkem toho vlastní vě
domí. Je nesnadno nalézt
společný tón pro ně pro
všechny. Kdysi byl svět
méně rozkouskován, histo
rie, mythologie a určité
citáty byly společný všem
evropským
národům
vedle toho, že i morálka
jim byla společnější. Spi
sovatel mohl spoléhat, že
jméno Alkibiades je zná
mo průměrně vzdělanému
čtenáři, také aféry řím
ských a řeckých bohů.
Proč bůh moře Poseidon
byl nepřítelem Odyseovým a ukládal mu o život.
Proč polobohyně, vodní
Jiří Voskovec: relativně vzato . . .
(1
nymfa Thetis pečovala o
LP gramodeska, délka: 1 hodina.
I
Achilla. Aspoň v celé
střední Evropě se vědělo,
že “ Přešli krásní dnové
aranjuezští” a “ Sire. dej
Cena: S 6.- plus poštovné a expedice $ 2.- 1}
te nám svobodu” jsou
Zaplaťte mezinár. poštovní poukázkou.
i
Objednejte u:
,1
citáty ze Schillera. Mimo
KAMPA DISC PRODUCTIONS,
i
to, ovšem, citáty z bible
1,
63 W 89 St., New York, N. Y. 10024, USA
<
byly všem společné. Ta i
Poukaz musí provázet objednávku.
i
to jednota vzdělání byla 1
Nezapomeňte poštovné a expedici.
i
roztříštěna.
Spisovatel,
který mluví ke třem, čty
řem generacím, nemůže odhadnout, co kdo ví, kte- ní i čtvrtou generaci,
rá vědomost je společná.
Rozhovor se studentjaký argument - jestliže kou. Ona: “ Je zbytečné
který - je platný pro prv- (Pokračování na str. P)
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Chybné názory o čs*
ti”R
°"h"a|._. důchodech
Některé omyly se uhnízdily v exilu tak zatvrzele,
že odolávají všem věcným argumentům. Je však
třeba se s nimi vypořádat, neboť jsou spojeny s
nebezpečím nenapravitelných škod. Mylné jsou zejmé
na některé názory o reciprocitě a vyplácení starob
ních důchodů z Československa. Nedávné pojednání
pod nadpisem: Dóchodky z Československa (Hlas do
mova, 25. XI 1974) odvolává se na Naše snahy (4/10)
a je založeno na nesprávných a tendenčních tvrze
ních, žé (1) je nějaká dohoda o reciprocitě mezi
ČSSR a USA a že (2) Úřad důchodového zabezpe
čení v Praze “ móže v niektorých sociálnych prípadoch povolit’ výnimky” .
Tento pokus zavděčit se komunistickému režimu
nebo uchlácholit jeho bezcitnost v sociálním zabez
pečení byl nedávno zmařen samým čs. komunistic
kým režimem, neboť o těchto problémech bylo roz
hodnuto nejen ve vztahu k USA, ale s obecnou plat
ností takto:
Úřad důchodového zabezpečení v Praze odůvodni]
své zamítavé rozhodnutí z 15. března 1974 tím,' že
nebyla splněna podmínka, podle níž nárok na sta
robní důchod vzniká pracovníku, který byl zaměst
nán po dobu potřebnou (10-25 let) pro nárok na inva
lidní nebo starobní důchod, jestliže od skončení za
městnání do dne vzniku nároku neuplynulo více než
dva roky.
Městský soud v Praze v usnesení z 24. ledna 1975
potvrdil správnost zamítavého rozhodnutí Úřadu dů
chodového zabezpečení v Praze, který důsledně za
stává negativní stanovisko ve všech svých rozhod
nutích, zejména také v nedávném rozhodnutí z 3.
prosince 1974. Správní úřad v tomto směru postupuje
vé shodě s právní praxí ustálené judikatury a také
ve shodě s ustanovením právní normy.
Podle zákona o sociálním zabezpečení z 4. června
1964, č. 101 Sb., ve znění vyhlášky č. 5/1972 Sb., (kte
rý autor pod zn. NS nesprávně uvádí) podmínkou
pro nárok na starobní důchod je, aby pracovník
v době trvání zaměstnání dosáhl věku 60 let po za
městnání v ČSSR. aspoň 25 let (plný starobní dů
chod) nebo věku 65 let po zaměstnání v ČSSR aspoň
10 let (poměrný starobní důchod), ale vzniku ná
roku na důchod nebrání, jestliže pracovník nebyl
zaměstnán nejdéle po dobu dvou roků bezprostředně
před dosažením veku potřebného pro nárok na ten
to důchod. (par. 11, 12).
Zé zákona je tudíž s obecnou platností vyloučen
nárok na starobní důchod, jestliže pracovník dosáhl
potřebného věku 60 nebo 65 let v době delší než
dvě léta od skončení zaměstnání, i kdyby na území
ČSSR byl zaměstnán více než 25 let. Jeho sociální
pojištění je bez nároku na důchod a bez právních
účinků, které nemohou vzniknout nebo nemohly vznik
nout žádnou mezinárodní dohodou, zejména ne doho
dou mezi ČSSR a USA z 20. června 1968. (A. Ro
zehnal: Kam na penzi? Věstník ČSNRA, leden 1973;
Starobní pojištění v ČSSR, Nový domov, 18. a 25.
V. 1974.)
Dohoda o reciprocitě v sociálním zabezpečení ne
byla n’ kdy se žádným státem uzavřena a zejména
ne s USA, jak bylo rozvedeno v dřívějších pojedná
ních. (Vzájemnost v důchodovém pojištění: Nový
domov, 28. VII. 1973; Vzájemnost v právu: Hlas do
mova, 18. III. 1974.) Nemohla být ani uzavřena, neboú hmotně právní ustanovení čs. zákona o sociál
ním zabezpečení takovou dohodu vylučují tím, že
vznik nároku na starobní nebo jiné důchody spojují
s dobou trvání zaměstnání v době vzniku nároku.
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Toto ustanovení čs. zákona nelze vyloučit nějakou
dohodou, nýbrž jen změnou zákona, jehož^ cílem
však je udržet pracovníka co nejdéle v zaměstnání.
S ohledem na nedostatek pracovních sil nelze se ta
kové změny nadít ani v dohledné budoucnosti.
Dohoda mezi ČSSR a USA z 20. června 1968 o
“ vzájemné” výplatě důchodů se podle sdělení Úřadu
důchodového zabezpečení v Praze vysvětluje takto:
“ Podťa citovanej dohody náleží dochodok z čs.
dóchodkového zabezpečenia americkým štátnym občanom bez ohťadu na miesto ich pobytu.”
Chyba lávky! Tato dohoda se týká jen výplaty
důchodů přiznaných a nikoliv nároků^ na důchody
dosud nepřiznané. Ale ani přiznané důchody, které
jsou kryté touto dohodou, nejsou všechny vypláceny
do ciziny, neboť výplata důchodů příslušejících
uprchlíkům se zastavuje podle zákona z 18. prosince
1969, č. 161 Sb., o některých důsledcích neoprávně
ného pobytu pracovníků v cizině.
Československo porušuje však i tuto dohodu o vý
platě přiznaných důchodů i v dalších směrech.^ čs.
úřady činí povolení starších občanů k opuštění
ČSSR závislým na vzdání se nároku na důchody
sociálního zabezpečení a vynucují si jejich písemný'
souhlas. Strach z přílivu svobodných informací vede
naproti tomu k tomu, že se omezuje příjezd důchodců
z USA na trvalý pobyt v ČSSR a provádějí se nezá
konné srážky z jejich důchodů plynoucích do Česko
slovenska. Dříve se požadoval minimální obnos $ 130
měsíčně, z něhož se sráželo 20% na krytí případného
nemocenského ošetření se zálohou 4.000 Kčs. (Nový
domov, 2Q. I. 1973.) V poslední době byl minimální
důchod zvýšen na $ 150 měsíčně a na nemocenské
ošetření se sráží $ 26. (Katolík, Chicago, 13. XII.
1974.)

EPIGRAMY
Milan Růžička
POMLOUVAČNÝ

Škoda dlouhých řečí!
(Stejně se každá mine.)
Aby se zdál kdo větší
— tak shazuje jiné.
PŘEDAM NESTIJNÍ

Zpráva z tisku:
Jak oznamují zahraniční korespondenti akredi
tovaní v Praze, chystá čs. vláda ke dni 30. vý
ročí osvobození republiky rozsáhlou amnestii pro
posrpnové uprchlíky.
Jde stále za svobodou,
můžete klidně věřit tomu.
Chvíli hledal ji za vodou
— teď za Svobodou chystá se domů.

Úřední výměnný kurs se mění každý měsíc a vy
hlašuje v kursovním lístku Státní banky českoslo
venské. Na leden 1975 byl stanoven nákup 1 US J
za 5.40 Kčs. (Hospodářské noviny, Praha, 10. 1.”
1975.) Po poskytnutí 100% bonifikace pro neobchodní platy by měl činit za 1 $ 10.80 Kčs, ale ani to
zdaleka neodpovídá skutečné hodnotě, neboť Státní
banka československá prodává cizí kapitalistické mě
ny s přirážkou 400% k úřednímu kursu. I po výplatě
v bonech Tuzexu za úřední kurs připadá příjemci
asi 2/5 a státu 3/5 skutečné hodnoty vyměněné cizí
valuty. Čs. stát má tak z nezaslouženého bezpracného důchodu cizího sociálního pojištění větší prospěch
než důchodce, který si těžce zasloužil důchod prací.

Exil a vlast
(Pokračování se str. 5)
studovat Kanta, nechceme
to mít na universitním
programu.” My: “ četla
jste Kanta?” - Ona: “ Ne.”
- My: “ Jak tedy víte, Že
jé zbytečné ho studovat?
Možná že je, ale kdo ví?”
- Kantovi bylo šedesát let,
když napsal své hlavní
filosofické dílo, bylo mu
osmdesát, když zemřel, a
od jeho smrti uplynulo už
170 let. Třikrát to slabá
posice pro filosofa v do
bě, kdy mládež se usná
ší: “ Nedůvěřujte nikomu,
komu je přes třicet.”
Víme, že v mládeži, kte
rá odešla do exilu roku
1968, jsou mnozí velmi
vzdělaní, snad někteří i
Kanta četli. Vedle nich
jsou i mnozí nevzdělaní.
Dohromady jako celek
sdílejí nynější negativní
poměr světové mládeže k
minulosti. Tu tak zvaný
Zeitgeist se vyjadřuje.
Ale Zeitgeist byl několi
krát opuštěn, když přišla
vážná zkouška. Jak jsme
nedávno citovali, v letech
třicátých
se
usnášeli
angličtí studenti, že “ Ne
budou bojovat pro krále
a zemi” , francouzští učite
lé se usnášeli “ Raději
otroctví než válku” . To
nepochybně byl Zeitgeist
a jeho řečnění. Když Hit-

ler napadl obě země,
angličtí studenti hrdinně
- což by si nebyli pomy
slili - bojovali ve vzduchu
i jinde proti německé
přesile, a poražená Fran
cie, která se rozpakovala
bojovat ve válce, bojovala
v nesrovnatelně těžších
podmínkách v domácí resistenCi. Kdybychom vě
děli, proč člověk někdy
jinak mluví a jinak pak
jedná, věděli bychom ví
ce o lidské struktuře.
Není jen rozdíl mezi
generacemi, je také roz
díl mezi povahami. Někdy
v padesátých letech se
objevil v exilu mladý,
hezký, vzdělaný člověk.
Právě unikl z Čech a
upoutal naší pozornost
tím. že hlásal: “ Udělám
všechno jen pro sebe,
pro nikoho a pro nic ji
ného.” Říkal to tak pevně
a odhodlaně, jakoby byl
vyslán representovat mí
nění náboženské sekty.
Řekli jsme: “ Četli jsme
váš článek o tom, že do
ma je lidskost potlačová-'
na. To jste také napsal,
abyste sobě zde-prospěl?”
- “ Také.” - Nevyptávali
jsme se dále. Kde osobní
prospěch je tak povýšen,
tam nastal konec debaty,
poněvadž všechna souvi
slost s veřejnými ději je

přerušena.
Byly i jiné případy.
Člověk přišel do exilu ro
ku 1948 s velkými politic
kými úmysly, jmenoval se
dejme tomu Studnička,
za dva roky žádal přáte
le, aby ho důsledně na
zývali “ Mr. Smith” . Trval
na tom, aby i soukromé

i

telefonické hovory s ním
byly vedeny
anglicky.
Skok to po hlavě do odnárodnění pro něj i pro
jeho děti.
Doplnili bychom článek
paní Ciprisové o to, že
také
určitý
charakter
“ jde napříč věky a ná
rody” .
Pokračování

Velký výběr vín, lihovin a piva

dodáme kamkoli v Austrálii
za velkoobchodní ceny

Ceník na požádání

J. KINDA & CO. PTY.
cr. Jonas
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LTD.

Victoria Sts., Richmond, Víc.

Telefon: 42-4782

1 nebo: 104 Miliers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281
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Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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MOTEL GUEST HOUSE
RESTAURANT
KALORAMA

Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte n-~ oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalov>
Barbers Rd., Kalorama, Vic., tel. 728-1298
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Simon Wiesenthal: Slunečnice (Londýn, 1973)

Odpusť, m ůžeš-li...
Simon Wiesenthal žije ve Vídni a vede úřad, který usiluje o dopadení esesáků,
skrývajících se před spravedlností ve všech koutech světa. K jeho nejdůležitějším "úlovkům" patří Adolf Eichmann, jeden z hlavních organizátorů "ko
nečného řešení židovské otázky", kterého Wiesenthalovi lidé vypátrali v Jižní
Americe a odevzdali izraelskému soudu. Tuto svou činnost, v níž neustává ani
tolik let po válce, vylíčil Wiesenthal v biografické knize "Vrahové mezi námi",
ve "které popsal způsob své práce na konkrétních příkladech. Zdálo by se tedy,
že tento tvrdý lovec válečných zločinců nemá vůbec pochyby o tom, zda svět
může zapomenout na řádění nacistických elitních sborů v dobytých územích,
že si tuto možnost prostě nepřipouští. Tím spíše překvapí jeho novela "Sluneč
nice", jejíž hlavní ideou je právě prominutí zločinů.

Dějištěm je koncentrač
ní tábor II. světové války
ve Lvově. Jedna skupina
židovských vězňů pracuje
na úpravě Východní drá
hy, mezi nimi i autor.
Jednou ho - zdá se, že
náhodou - vybere jedna
sestra Německého červe
ného kříže ke zvláštnímu
úkolu. Zavede ho do Vy
soké technické školy, kte
rá byla proměněna ve vo
jenskou nemocnici, přímo
do
kanceláře
děkana
architektury. Leží v ní ně
mecký voják, těžce zraně
ný výbuchem granátu,
osleplý, s hlavou obváza
nou tak, že zbývají pouze
otvory pro uši, nos a
ústa.
V tak bědném stavu se
umírající začne zpovídat,
těžce, z posledních sil. Na
smrtelném loži ho trápí
vzpomínka
na
surové
zavraždění
150 židů v
Dněpropetrovsku.
Ne
šťastníci byli zahnáni do
domu; museli sami nano
sit do přízemí benzínu.

který potom němečtí vojá
ci zapálili. Vojáci, kteří,
dům obklíčili, mají příkaz
střílet na ty, kdo by se
pokusili z domu uprch
nout. A střílejí. Umírající
nemůže zapomenout zvláš
tě na jednu rodinu . . “ Za
oknem v druhém patře
jsem spatřil muže s ma
lým dítětem v náručí. Je
ho šaty hořely. Po boku
mu stála žena, bezpochy
by matka dítěte. Muž za
kryl volnou rukou dítěti
oči - potom vyskočil na
ulici. Za pár vteřin sko
čila i matka. Pak padala
hořící těla z ostatních
oken . . . My jsme stříle
li . . . ó Bože . . . ! ”
Při této zpovědi, kterou
přerušují neustále autoro
vy vzpomínky na události
v židovských ghettech a
koncentrácích, chce autor
- zpovědník proti své vůli několikrát odejít. Jednak
proto, že podobné scény
zažil na vlastní kůži, jed
nak proto, že nechápe,
proč to umírající vypráví

ROZHOYOR O ROZHOVORU
Jiří Sýkora

Přečetl jsem si v Tvorbě rozhovor s Bohumilem
Hrabalem a napadlo mne při tom několik věcí, jimiž
jsem si nebyl jist. Rozhodl jsem se, že raději za
volám československému ministru kultury, tak jak
to dělám vždy, když chci něčemu přijít na kloub.
Zavolal jsem z telefonní budky u dálnice číslo '95
ve státě Virginia. Spojili mne hned a tak jsem ne
ztrácel čas:
“ Ministře, v Tvorbě otiskli interview s Bohumi
lem Hrabalem; jedná se o podvrh anebo Bohumil
Hrabal opravdu přilezl ke křížku?”
“ Jiříku, není potřeba užívat tak silných slov a
obratů, zvláště když tvůj výraz ‘přilezl ke křížku’
naprosto nevystihuje skutečnost, že spisovatel Bo
humil Hrabal se smířil s rodnou komunistickou stra
nou Československé socialistické federativní
“ republiky” — dodal jsem za něj, protože jsem
neodolal, abych mu neskočil do řeči, a rychle jsem
navázal:
“ Podívej, ministře, mě se ale stejně zdá, že to
s tím interview není docela vpořádku, protože Hra
bal v tom interview odpovídá tak, jakoby se pře
jedl syrových makovic. On přece píše docela ji
nak. Nebo ne?”
“ Milý Jiřiku, Hrabal se změnil. My jsme s ním
dlouho o celé věci diskutovali. Pravda je, že zprvu
chtěl v interview použít jiného literárního .stylu, jme
novitě asociativního proudu vědomí, ale z toho jsme
jej vyvedli. Nakonec uznal, že v zájmu srozumitel
nosti bude lépe, když bude odpovídat ve stylu so
cialistického proudu - a to v bezvědomí
“ To jsem si myslel, ministře; a ještě mne taky
napadlo, zda o tom interview — tedy o tom, že bu
de zveřejněno — byl spisovatel Hrabal vůbec infor-

právě jemu. I to se však
z přerývané esesákovv
samomluvy dozví;
“ Věřte mi, byl bych
ochoten snášet horší a del
ší muka, kdybych tím
mohl těm lidem vrátit ži
vot. Mnoho mladých Něm
ců v mém věku umírá
denně na bojišti. Bojovali
proti ozbrojenému nepří
teli a padli v boji, ale
já . . . já tu zůstávám se
svou vinou. V posledních
hodinách
mého
života
jste tady se mnou vy. Ne
vím, kdo jste, vím jenom,
že jste žid a to mi stačí.’
Neřekl jsem nic. Pravda
bylo, že on na svých bo
jištích ‘bojoval’ také pro
ti bezbranným mužům,
ženám, dětem a starcům.
Dovedl jsem si je před
stavit, jak v plamenech
skáčou z oken do jisté
smrti. Posadil se a sepjal
ruce jakoby k modlitbě.
‘Chci zemřít v míru a
potřebuju . . .’ Viděl jsem,
že se marně pokouší ta
slova vyřknout. Ale nebyl

jsem v náladě pomoci
mu . . .”
Umírající marně čekal,
že mu mladý žid, Simon
Wiesenthal, odpustí, že
mu dá rozhřešení, židov
ský vězeň beze slova ode
jde ke svým druhům ,do
komanda. Ale vojákova
zpověď mu nedá spát.
Mluví o ní se svými ka
marády, vyptává se jich,
zda se zachoval správně.
“ O jednoho míň!” - “ Viděls umírat vraha . . . to
bych chtěl vidět desetkrát
za den!” Takové byly je 
jich odpovědi.
Voják druhý den umře
a vypravěč odmítne při
jmout uzlíček jeho pozů
statků. které mu chce svě
řit ošetřovatelka. Za to
po válce navštíví matku
zesnulého ve Stuttgartě.
Dozví se od ní, že se Karl
- tak se totiž onen kající
se voják jmenuje - dal
proti vůli svých rodičů do
hitlerjugend a potom k
SS oddílům a že teprve
tato společnost ho změni
la. Vypravěč matce úeřekne, z čeho se mu její
syn vyzpovídal, nechce jí
pokazit představu o “ hod
ném chlapci” , za něhož
svého syna má. Ale svě
domí ho nepřestává trá
pit. Jednal správně, že
odešel, aniž vrahu odpu
stil, nebo mu měl dát roz
hřešení, na něž umírající

. Víte, kolem moji osoby se nahromadilo
moc nejasností a dohadů a já často ani pořádně
nevím, proč a jak. Moc jsem o tom v poslední
době přemýšlel a přišel jsem na to, že jsem k to
mu zřejmě i sám bezděčně přispíval: ! především
asi tím, že jsem se stáhnul do sebe a tím jsem
udělal zrovna to, co jsem neměl. Chtěl bych, aby
moji čtenáři věděli, že jsem s nimi a co si myslím.
Chci, aby se nemohl ohánět mým jménem nikdo,
kdo to nemyslí dobře s naší zemí a s lidmi, mezi
kterými žiju a které mám rád zrovna tak jako
oni mne. Já nejsem politický člověk, trvá mi, než
se ve všem vyznám, ale jedno jsem pochopil dob
ře: že X IV . sjezd KSČ byl výzvou všem spisova
telům, kteří patři do téhle země, aby obohacovali
život lidí. Já vím, že vy teoretici byste to řekli
jinak a lip; ale já chci tak, jak to já umím, aspoň
říci, že nechci stát stranou a že chci po svém
způsobu přispívat k tomu, aby mezi lidmi byly
vztahy, jaké mají být mezi socialistickými lidmi.
Myslím, že dnešnímu Svazu českých spisovatelů
jde právě o to, aby tohle pochopili všichni poctiví
čeští spisovatelé, pro které je nejdůležitější, co
řeknou jejich práci naši čtenáři a ne někdo v ně
jakém zahraničním vysílači nebo tak. V tom bych
chtěl i já být něco platný. Chtěl bych, aby všichni
moji čtenáři věděli, že to myslím poctivě s nimi
i se socialismem. Protože bez něho a mimo něj
si nedovedu představit ani dnešek, ani budouc
nost."
Bohumil Hrabal v Tvorbě — X IIL

mován. Nenapsal to celé někdo, kdo se v literatuře
vyzná mnohém lip než Hrabal? Tedy, aby mu jaksi
ušetřil práci? He?”
“ Podívej, Sýkoro, nezdá se ti, že zacházíš trochu
daleko? Nemyslím, že máš právo zasahovat do na

V březnu v horách
Pavel Javor
Řekněte mi, hoste,
z čeho láska roste,
když v srdci spí chlad?
Máš-li srdce prosté,
láska z něho roste,
nemusíš se bát!
Už se připozdívá —
Od lesa se dívá
čísi divný Stín —
Hoste, milý hoste,
o naději proste,
a ť jej nevidím!
Už se připozdívá.
Pasáček si zpívá:
"Sbohem, závěje" —
Už se připozdívá,
srdce si však zpívá,
plné naděje . . .

tak toužebně čekal? S
touto otázkou se autor
obrátil na 36 osobností ve
řejného života na Západě
v jakémsi symposiu.
Jejich odpovědi nejsou
většinou jednoznačné; věříme-li v Boha. pak je
ovšem naší povinností od
pustit i nejhoršímu zločin
ci. Syn Thomase Manna,
Golo Mana, však praví;
“ Abychom mohli zbavit
autora odpovědnosti za
rozhodnutí,
museli by
chom se vmyslet do jeho
tehdejší situace, do ne
představitelně krutého po
stavení otroka, který den
ně vidí, jak jeho druhové
umírají. . . a kterého mů
že denně stihnout týž

i

osud. Nemohu se vážně
vmyslet do takové situa
ce, protože vím, že bych
nikdy nevydržel. Neboť
já jsem slabší než Simon
Wiesenthal a proto bych
asi umírajícímu dopřál
to, co mu nedopřál on;
ne snad z větší dobroty
nebo z křesťanské lásky
k bližnímu, nýbrž z pro
sté slabosti. . . ”
Francouzský spisovatel
a filosof Gabriel Marcel
si je na jedné straně té:..
měř jist, že by umírají
címu řekl slova odpuště
ní, zároveň se však ptá,
zda by taková slova měla
vůbec cenu. Aby tomu tak
vskutku bylo, muselo by
(Pokračování na str. 8)

šich vnitřních literárních záležitostí. Mezi námi, Hra
bal o tomto interview věděl a pokud vím, tak ze
skromnosti odmítl na otištění přistoupit. To jsme
nemohli dopustit, protože umělec takového kalibru
vlastně ani nemá právo na to, aby se stranil spo
lečenského života. Jasné?
“ Jasné, ministře československé kultury; už jen
jednu otázku: co když i mnozí další zapochybují o
dobrovolnosti Bohumila Hrabala poskytnout ono inter
view?”
“ S tím počítáme, Jiřiku, s tím počítáme, ale už
máme dopředu připraveny vysvětlující články, v
nichž individua, jež by případně vznesla ^podobné
námitky, osočujeme z pomlouvání, štvaní' a z vro
zené nenávisti k socialistickému zřízení. Co ty na to?”
“ To je prozíravé, ministře, ale co když Hrabal
propašuje do ciziny dopis, v kterém vše vysvětlí?”
“ To se nemůže stát, pošťáci nám jdou na ruku.
A mimoto máme v zásobě další dopis podepsaný
Hrabalem, v němž je vysvětleno, že žádný takový
dopis neposlal, ale že naopak je interview pravdi
vé . . . .”
“ Ministře, není to tak trochu komplikované?”
“ Je, ale to není naše vina. V zájmu čtenářů Sa
mých je, aby v pravdivost interview uvěřili hned
napoprvé, aby nekladli zbytečné otázky a vůbec aby
neotravovali. . . .”
“ Ministře, je mi líto, jestli jsem popudil, ale to
už je moje povaha; a co jinak nového — co Kohout,
například?”
“ O tom bych nerad mluvil, ale když už se,^ Jiřiku,
ptáš, tak mohu s radosti prohlásit, že stále ještě hra
je, dokonce připravuje nový recitační večer . . . .”
“ Halo? Ministře? Nemyslel jsem Kohouta — haló?”
Zavěsil. Napadlo mne ještě, že to interview je na
konec pravdivé, a udělalo se mi nad tím trochu
šoufl. . . .

-8-
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Odpust, můžeš-li..,
vstalců odpustit americ
kému seržantu, který za
bil jeho rodinu? A přo
nás: může odpustit absol
vent jáchýmovských dolů
svým mučitelům . . . ?
Někdejší rakouský kanc
léř Schuschnigg považuje
už to, že Wiesenthal umí
rajícího vyslechl, za vel
mi lidský a dobrý skutek.
Salvador de Madariaga,
španělský filosof a diplo
mat, žijící v exilu, se
dcmnívá, že ve Wiesenthalovi promluvil přísluš
ník kmene, když odešel
od zraněného, aniž mu od
pustil. Universální bytost
v něm však viděla v kajícníkovi
umírajícího,
aniž k němu pocítila ne
návist. “ Proto Karl umřel
s vědomím, že ve vaší
HODINÁŘ *
j duši je mír.”
Trčet šest odpovědí,
ZLA TNÍK *
třicet šest názorů, které
STEVEN VARDY
se od sebe různí a které
590 George St.,
1 je nakonec možno shrnout
Sydney
v krátké větě israelského
(proti Trocaderu)
spisovatele Saula FriedVelký sklad zlatých a i.
'ándra:
“ Abych
řekl
šperků, hodinek atd. , pravdu, nemohu najít od
Opravy se zárukou.
pověď. a to asi z jedno
Mluvíme česky
duchého důvodu: protože
a slovenský.
na tuto otázku odpověď
Telefon: 61-8579
není.. .”
J. S.

SYDNEY
u n n iiiu B iu ii

(Pokračování se str. 3)
“ doporučení” a po obpdě
řekl. “ Uvědomoval jsem
si samozřejmě, že tomu
není tak dávno, co jsem
byl odsouzen v Plzni pro
neoprávněný pobyt v ci
zině k 18 měsícům žaláře
a že to moji hostitelé zřej
mě vědí. Snad z toho pro
žitého napětí jsem se cí
til dost vysílený, to ale
až když jsem se dostal
zpět do Rakouska, kdy na
pětí povolilo.”
Wechsler říká, že oče
kával dramatičtější pobyt
v Praze a trochu litoval,
že dělal skutečně jen ku
rýra.
Pak jsme se v debatě
vrátili ještě k jeho dřívěj
šímu rozhovoru na čs.
konsulátě v Sydney, který
už zhruba popsaly austral
ské noviny, k přátelským
instrukcím úřednice sydneyské kanceláře Čs. aero
linií, k jeho členství v kru
hu vedoucích tzv. Sociali
stické dělnické ligy a k
dalším episodám z doby,
kdy on. uprchlík z Česko
slovenska,
doporučoval
veřejně a hlasitě komu
nismus jako nejvhodnější
vládní systém. Některé
historky se k uveřejnění
zatím nehodí, říká Wechsler, ale až doba dozraje,
budou v knize, kterou prý
o svých zkušenostech chy
stá.

Ptáme se také, proč po
veřejné rezignaci na mí
>
Společnost pro vědy a umění v Sydney
? sto agenta ASIO a uveřej
c zahajuje v roce 1975 činnost večerm poesie \ nění první části zápisů o
5 "Setkání s básníkem — Kare! Hynek Mácha", 5 svých zkušenostech pova
žoval za nutné odletět na
? který sestavila a přednese Ludmila Knorlesovás
? za hudebního doprovodu Tomáše Chojky a výtvar-í
Nové instalace, opravy
> né spolupráce Pavla Šindeláře.
5
a údržby elektrického
Š Zveme Vás na “ první jarní den” pátek 21. břez-S
zařízení všeho druhu
5 na 1975, 7.30 hod. do Music Rocm No. 3, Rouně. \
spolehlivě provede
< House, University of New South Wales. Anzac \
TATRA ELECTRICS
PParade, Kensington (vjezd z Barker Street). \
Licensed Contractors.
24hodinová služba.
i Vstupné S 1.- dospělí. S -.50 studenti a děti. ?
Telefon (po běž. prac.
5
Těšíme se na Vaši účast.
?
době). Svdnev: 387-3381
u »V \ /A Á /A A /,V V \ A /,V V ’% A /-V V '\A y''V V ''V \x\/V '% A /iV \X \A /iV V V V V \ .
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Společnost pro vědy a umění v Sydney

349-7599
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jj
MELIORA KENNELS

,!
!

zve zájemce
na cestopisnou besedu Dr. C. R. SUDKA

“

"

"Výstup na Kala Pattar v Himalájích"

|

"
!
!í

17. 3. 1975
RADA SLOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
k tridsiatemu výročiu Jaltskej deklarácie

VÝLET DO PRAHY

(Pokračování se str. 3)
se předpokládat právo
mluvit za všechny oběti
oňěch zločinů,
t Naproti tomu je Herbert Marcuse, německý
filosof, žijící od r. 1937 v
Americe, duchovní zakla
datel tzv. nové levipe,
přesvědčen, že by jednal
tak jako mladý Wiesenthal, protože považoval
vždycky za nelidské a za
výsměch
spravedlnosti,
žádá-li kat oběť za od
puštění.
Pokládá tento
problém za obecnější, než
aby se omezil jen na osud
židů za války a nadhazu
je otázku, která v jiných
předznamenáních p’ atí a
bude platit pro nás: mů
že člen vietnamských po-

!■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ i i i n i i M

DOMOVA

doprovázenou barevnými diapositivy.
Beseda se koná v pátek 18. dubna 1975
]>
v 7.30 hod. večer na School of Drama.
University of New South Wales,
Anzac Parade, Kensington (vjezd z Barker St.).
11 Vstupné $ 1.- dospělí, $ -.50 studenti a děti, ■>
o
ve prospěch SVU Sydney.
7
!i
Těšíme se na vaši účast.

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny.
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

Tasmánii a tam se pod
cizím jménem skrývat a
proč se nyní vrátil a ne
brání publicitě, ačkoli z
ní je jasné, že je zpět v
Melbourne (i když tu žije
pod cizím jménem a v
neznámém bytě)? Uvědo
mil prý si, že by se jeho
pobyt stejně dlouho neuta
jil těm, kteří by o něj mě
li zájem. Zdá se mu vhod
nější, bude-li jeho případ
dobře znám širší veřejno
sti. Nebezpečí organizova
né “ nehody” se prý tou
publicitou zmenšuje.
Wechsler s námi mluvil
většinou anglicky, což ji
stě překvapí, uvědomíme-li si, že odešel z Čes
koslovenska teprve před
šest léty a že jeho anglic
ká výslovnost jasně pro
zrazuje neanglosaský pů
vod. “ Musel jsem se mi
nulá léta soustředit na vý
znam toho, co povídám.
Naučil jsem se proto pře
mýšlet anglicky, překlá
dat si v duchu z češtiny
bych včas nestačil” , vy
světluje a my to vysvět
lení přijímáme, protože
angličtina není jedinou
zvláštností, která obklopu
je
osobu
Maxmiliána
Wechslera. Lidé podob
ných zálib nebo povolání
vyžadují zřejmě jiná mě
řítka.
Před rozloučením s na
ším mladým mužem, kte
rý právě budí tolik zájmu
australské veřejnosti, vo
láme taxi. Po jeho příjez
du před dům prohlíží Max
milián Wechsler, schova
ný za záclonou, řidiče vo
zu. “ Dva z melbournských
taxikářů mne moc dobře
znají z minulé činnosti a
byl bych nerad, kdyby ti
právě věděli, do které
čtvrti odjíždím . .. .”
- • Po uzávěrce tohoto čísla
došla
zpráva.
že byl
Wechsler zadržen policii
ve středu Melbourne. pro
tože měl u sebe bez povo
lení nabitou kulovnicí.
Později byl propuštěn.
Zaměstnaní manželé
přijmou
HOSPODYNI

do moderního domu,
která umí vařit.
Nabizejí byt pod vlast
ní uzavření a plat pro
dobrou osobu $ 70
Volejte v obch. době
týdně. Sdělte laskavě
reference.
(Sydney) 43-0236
- Mrs. Barber.

. Před tridsiatimi rokmi tri mocnosti: Spojené státy
Sovietsky zváz a Veťká Británia — sa na Jalte do
hodli o vydaní Deklarácie o oslobodenej Európe
Zaviazali sa, že v prechodnej době rekonštrukcie i
oslobodenej Európe budú spoločne pomáhat’ národom
oslobodeným z nacistického jarma ako aj národom i
bývalých satelitných krajinách Nemecka a Talian
ska, pri riešení všetkých ich naliehavých politickýcl
a hospodářských problémov
demokratickými pro
striedkami. Víťazné mocnosti sa odvolali na zásadj
Atlantickej Charty, keď uisťovali oslobodené európ
ske národy o znovuvybudovaní ich suverenity a ne
závislosti a o tom, že budú pomahať pri vytvořen
dočasných vlád, zložených zo všetkých demokratic
kých vrstiev. Najdóležitejší však bol závázok, ž<
vlády oslobodených národov budú vytvořené v naj
kratšom čase na základe slobodných volieb a že tiet<
vlády budú vyjadřovat’ vól’u l’udu.
Krátko po oslobodení, keď sa národy v stredne,
a východnej Európe snažili o uskutočnenie zásac
jaltskej deklarácie, Sovietsky zváz za pomoci komu
nistických stráň zbavil tieto národy ich práv a ná
rodných i 1’udských slobod a nanútil im svoju nad
vládu. Dnes, po tridsiatich rokoch, ani jeden z ná
rodov v strednej a východnej Európe nie je veden}
vládou, ktorá by byla vytvořená poďťa výsledku slo
bodných volieb a ktorá by bola zodpovědná 1’udu.
Napriek tomu Jaltská deklarácia zostala cieFom
ktorý je živou túžbou ujařmených národov. Dókazon
toho boli události vo Východnom Nemecku v roki
1953. v Maďarsku a v Polsku v roku 1956 a naposled}
v Československu v roku 1968. Takto ujařmené ná
rody připomenuli tým, čo podpísali jaltskú deklará
ciu, že sa nikdy nevzdajú svojich práv a slobod a že
si prajú vládnut’ si nezávisle a v súlade so zásadam
Jaltskej deklarácie.
Od samotného počiatku bolo porušovanie Jaltske.
dohody zo strany Sovietskeho zvázu prameňom ne
ustáleho politického napátia a konfliktov medzi vel’
mocami. Zapříčinilo t:ež nedóveru, podozrievanie £
strach v celom svete. Každý pokus o zblíženie medz
Západom a Východom — Sovietským zvázom strosko
tal na tomto zásadnom porušení přijatých závázko}
na Jalte. žiadame preto, aby ženevská konferencis
0 spolupráci a bezpečnosti v Európe nezabudla ns
poučenie z Jalty.. Trváme na tom, aby v záujme sku
tečného mieru a bezpečnosti v Európe znovu prijalř
a oživila zásady a závazky, ktoré před tridsiatm
rokmi boli na Jalte vtelené do Deklarácie o oslobo
denej Európe.
Mojmír Povolný
Rudolf Fraštacký
předseda výkonného výboru předseda zástupitel’stv£
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V A N H A ’S PRODUCTS Co. P. L
' i výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů,
' | ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ
1|
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
i ! Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA
I
u svých obchodních zástupců
i
_
nebo přímo u výrobce.
i
Větší zakázky k různým příležitostem
i dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny
,1

VAŇHA'S PRODUCTS CO. P /L .

I
1i
1|

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

1
I
i
(
1
i
I
I
|

Restaurant "LA B U ŽN ÍK "

(

Rushcutters Bay

K

Sydney, tel. 31-7393

t

1

_________ . a H H T

iOtevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, i
iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,(
|V pondělí zavřeno.

i

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

1 l Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

(
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HLAS DOMOVA MŮŽE VAM DODAT
IH N ED TYTO K N IH Y :

|
|

iP . Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.30
i
D r. C. R. SUDEK,
iP . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku?
3.80
' |
» J. Válek: Smutný muž $ 4.20
>
Sydney
»K. Pecka: Štěpení $ 4.20
S
£Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.<
(Pokračování z minulého čísla)
^Ha, ha, ha. ha (kreslený humor — Lit klub Švéd-S
ksko) S 4.S
[Zpěvníčky
Lit.
klubu
ve
švédsku
$
1.?
.
61.
spočítáno a složeno. Kdy přiletí letadlo? Patrně před ,
Spíh stále padá, připadáme si jako v pohádce — obědem. Jaké je počasí v Kathmandu? Nemáme po- ' |B. Lockhart: Britský agent S 3.90
?
jsme pod sněžným mrakem, ale vrcholky vysokých nětí. Co povětrnostní zpráw ? Nemáme rádio.
[ >J. Hochman: Jelení Brod $ 3.70
5
hor osvětlené měsícem matně vidíme. Náš kuchař
66.
« >J. Hochman: Kronika místodržení v Čechách $ 4.-5
nás pozvál na^ velkou párty. I primitivní společnost
A tak chodíme po letišti nahoru a dolů a já pozo- [ [J. Beneš: Až se se mnou vyspíš $ 4.?
má svoje sociální problémy. Nikdo nevěděl, kde je ruji nepalskou rodinu. Na letišti mají dřevěný ba- '
S
jeho manželka, jedna fešandička kojila jeho synka ráček; v jednom rohu spí, v druhém je krám a pult, j [Jan Beneš: Druhý dech (váz.) $ 4.50
(přítelkyně? sestra? manželka kamaráda?) a on dě v třetím kancelář místního zemědělského družstva a <>J. Škvoreeký: Sedmiramenný svícen (váz.) $ 4.20 \
lal oči na jinou. Bylo nám diskrétně naznačeno, aby ve čtvrtém skladiště. Paní, překrásná (v očích Ne- [ ! h . šklíbová: Pohádky $ 1.20
\
chom se na nic neptali. Hostitelkou byla jeho ma palců i nás Evropanů), se baví asi s dvouletým <[Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty?
minka. Obvyklé zpěvy,' tance, čang, rakši, Kukri rum, děvčátkem. Vykoupala ji, natřela olejem, namasíro- <
?
balada o Lady Jane, dárky matince a já s Ang Djor- vala a nakonec ji pletla vlasy. Manžel (majitel krá- <[ o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.5
gem jsme sehráli v šerpovském jazyku krátkou dra mu a sekretář družstva) hrál celý den karty na ' •Jaroslav Brodský: Řešenígama $ 5.matizaci našeho výstupu na Kala Pattar. On byl přikrývce na zemi přel domečkem s úředníky letiš- í >0. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.s
hrdina hry, já ten ubožák, kterého vytáhl na vrcho tě. A my čekali. Paní zametla zem před domečkem <í J. Škvoreeký: Lvíče $ 3.70
s
lek a zase zpátky. Celý dialog pozůstával ze šesti kolem přikrývky, karetníci odháněli slepiče, které [ [J. škvoreeký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.<
slov opakovaných nesčíslněkrát (Kala Pattar, Ang jim běhaly přes pokrývku, psisko olizovalo děvčát- 1
[J.
Škvoreeký:
Zbabělci
$
3.70
5
Djorge, koli, namaste). Velký úspěch, hojně pití, po ko, paní si česala vlasy. A my čekali. Dvacetosm [
?
tíže s žebříkem, rozumní jaci v přízemí, které nic dní v divočině, kde hodina, den, vůbec čas nic ne- <>J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.nevyrušilo a nakonec jsme se sněhem dostali zpátky znamenal, ale naše evropská výchova se nezapřela. ![ k . J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou$ 4.80?
do tábora. Nějaký šerpovský vtipálek vyšlapal v My jsme jen uvažovali, že jsme ztratili jeden den. <[K : J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 4.80
?
čerstvém sněhu kolem hlavního stanu slovo “ Yeti” , Jeden den nečinnosti, j^den den, který jsme měli .[[K. J. Krušina: Zimní bouře $ 4.80
5
a to je nejblíž, co jsme se dostali k tomu pověstné naplánováno něco dělat, a najednou musíme čekat. <
>K. J. Krušina: Druhá bouře $ 4.80
S
mu himalájskému strašidlu. Přes noc sněžilo ještě Jaká to ztráta času! A Nepalci hráli karty, žertovali, '
víc. Ráno nás očekával šerpa — kupec; na sněhu kouřili a kecali. Paní si česala dlouhé černé vlasy a ' >Tři sbírky básní (J. Lederer. F. Listopad, V <
5
rozložil přikrývku a na ní různé suvenýry. Malý gong, my čekali, šerpové pro nás sehnali s bídou něco k <kčerepková) $ 5.10
?
kukri nůž, náhrdelníky, vysoké válenky z jakovské jídlu. Stany se rozbalily a my znovu do spacích pyt- i [B. Štěpán: Vynálezy $ 3.10
?
vlny a domorodé šperky. A potom jsme šli nádher lů. Co se stalo? Nikdo nevěděl, proč letadlo nepři- 1[Ivan Sviták: Dialektika moci $ 4.30
|•Zpráva dokumentační komise K 231 $ 3.60
ným čerstvým sněhem do Khumjungu, kde nás jaci letělo.
5
67 .
, ! Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.zase opustili, a odtud do japonského hotelu. Pivo,
c
Pátek ráno, zamračeno, nevidíme hory nad sebou. ! [Zpěvník národních a populárních písní $ 1.20
pivo, pivečko, jak jsme se na ně těšili, jak se nám
<
o něm zdálo! Za US $i 1.80 plechovka dánského My jsme také zamračení: dnes se sem žádný pilot <
>
pivka. Avšak, podivný šramot — otevřete plechov nedostane. A tak sedíme ve stanech, které šerpové <[ J. K. B.: Životní symfonie A. Dvořáka $ 2.10
i
ku — a děsné zklamání: víc ledu než piva, musíte nesložili, protože tu zůstaneme zřejmě ještě další <>E. Hostovský: Všeobecné spiknutí $ 3.80
cucat tu zledovatělou mlakotinu a náš žaludek (po noc, čteme, procházíme se a já zorganisoval orchestr. ’ >A. Lustig: Miláček $ 3.80
i
prvé po víc jak třech týdnech) tak studený nápoj Evropané mručí melodii Na modrém Dunaji a šer- 1[ A. Lustig: Ulice ztracených $ 4.20
?
pové doprovázejí m-ta-ta, m-ta-ta. Kolem desáté slv- <[A. Lidin: Trpaslík na houpačce $ 3.90
nesnesl. Víc štěstí jsme měli v Kathmandu.
S
šíme hukot motoru. A za chvíli se objeví malé letaď- [
62.
>G.
Laub:
Největší
proces
dějin
$
3.50
s
Prudký sestup hlubokým sněhem k letišti. Přistá lo a pokračuje údolím na sever. Asi za čtvrt hodiny ■
c
vací plocha zledovatělá, umetená. Několik Američa se vrací. Zřejmě nemohlo přistát u japonského ho- !>L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.30
S
nů tu táboří čtyři dny; čekají na letadlo. Ráno všech tělu. Co 'dělat? Zítra máme letět do Singapuru a <^L. Grossman: Nevěsta $ 3.40
no sbalí, pomohou umést plochu a čekají; večer zase zatím ještě sedíme tady. Zase naše civilizace: co se 5 A. Amalrik: Udrží se SSSR do r. 1984? $ 2.70
\
stany rozbalí a táboří přes noc. Dnes neodletěli; snad naplánuje, to se má udělat. Jsme otroci budíka a £ Kníška Karla Kryla $ 2.50
\
časového rozvrhu práce. Musíme dodržet plán.
■
zítra; co je jeden den v Nepalu?
[ Anglická publikace: The Jews of CzechosIovaSla?
63.
68 .
> (historie židů v Československu — 2 díly, 1.290 <
Další sestup, polo sešup po příkré stráni do NamA najednou, ne to není možné, slyšíme hukot další- ,
?
che^ Bazaar. Oběd ve velké restauraci. V prvním ho letadla. Už se objeví, zatočí na druhé straně řeky £ stran) cena $ 16.50
i
J.
Danius:
Zrod
Satanova
atomu,
3
díly
$
15.45
i
patře tvoří jeden velký pokoj jídelnu, druhý je ku a . . . ano . . . už je nad letištěm a přistává do kopce. '
\
chyní. V ní je ^naskládané palivové dříví a na otev Nevěříme svým očím. Letiště jde do kopce (přistá- ,SK. Čapek: Anglické listy $ 1.70
řeném ohni naši kuchaři pro nás vaří. Poslední pří- vací plocha stoupá jeden metr každých sedm) a le SA. Ostrý (pseudonym — Praha): československý?
. ležitost ..nakoupit šerpovské suvenýry. Vesnice jako tadlo se s námahou plahočí do kopce k úřední bu ř problém $ 5.?
u nás na jaře: sníh a bláto, potůčky vody protékají dově. Stany jsou ještě postaveny, my honem nahá >Sborník: Systémové změny (autoři dr. Bystřina.s
ulicemi, telata jaků v zasněžených dvorcích, kuřata zíme věci do pytlů a tryskem k letadlu. Včera jsme ,
pod nohami a. kluci honí psy. Znovu nám orazítko složili na hromadu věci, které jsme si nechtěli vzít >Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A Kusák, A. J. Liehm.c
•dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. J. Sláma a d r }
vali naše turistické doklady a dolů, dolů k řece.
ssebou domů. Sirdar potom věci rozdělí mezi šerpy.
i
64.
Je to dobré zařízení, žádný favoritismus. žádný šerpa >O. Šik) cena S 3.30
?
A ve středu jsme v Lukla (9.200 stop), kde táboří necítí, že dostane něco jako zpropitné. Punčochy, ka £ G. M. Hopkins: Básně $ 1.50
>
me na letišti. Zítra pro nás přiletí letadlo, tak slav pesníky, moje termoska, šátky, čepice, svetry, ru ?R . Selucký: Východ je východ $ 3.70
nostní večeře, dopijeme poslední kapky alkoholu, v kavice, to je všechno šerpům vítané a často to ani >Tanky proti sjezdu (Vysočanský sjezd) $ 2.10 S
Kathmandu ho bude dost. A najednou cítíme zimu a není v této části Nepalu k dostání. Tak jsme teď > Otakar Odložilík: Obrázky z dvou světů $ 2.10
<
únavu. Sirdar měl pravdu: Evropani rychle ztrácejí zbytky našeho vybavení naházeli do pytlů, pytle do
;
Motáky
z
Ruzyně
S
2.10
<
sílu a odolnost v těchto výškách. Zítra je konec na letadla (dnes žádné vážení a počítání), kde nás při
5
šeho putování; je nám líto opustit usměvavé šerpy, vítal pilot, náhradní pilot a jeden steward. Letadlo je j M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.50
hory, divočinu, špínu, námahu a . .. brambory. Náš pro 16 pasažérů a už tryskem startujeme dolů s j >V. Javořická: Tří zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.80>
“ egg boy” — hoch, který nosil krabici plnou vajec, kopce směrem k řece. Usměvavý pilot vysvětluje: i ?B. Mikula: Progessive Czech (učebnice češtiny) i
se usmívá. Konec jeho útrap, kolikrát jsme ho obdi mraky mu nevadí v údolí, pokud vidí jeden hřeben! ? 5 4.50 - poštovné.
?
vovali, jak^ šlapal po kamenech a po ledu. On je  na pravé straně vchodu do údolí. Od toho hřebenu!
CDlouhá.
Zavadil:
Angličtina
pro
jazykové
ško-5
diný nesměl upadnout: nesl až 40 tuctů vajíček a (s kterého jsme se před třemi týdny dívali do dál
>
jeho pád by mohl znamenat nenahřáditelnou ka ky na Namche Bazaar) potom letí po paměti. A >ly S 3.70
tastrofu. Vajíčka se nesměla svěřit ani jakům ani proč nepřiletěl včera? Nikdo mu nic neřekl; měl c J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.50?
příkaz nás vyzvednout dnes. Inu, co dělá jeden den řZ . Němeček: Bloudění v exilu $ 1.50
obyčejným nosičům.
?
rozdílu. . . Hlavní je, že letadlo bylo ve vzduchu >Petr Den: Naší mládeži $ 1.65.
i
Přišel čtvrtek. Stany byly složeny, pytle sbaleny, než přistávací plocha skončila u prudkého srázu k >Nový zákon. Překlad Dr. O. M. Petrů O. P. $ 3.40S
sedíme na letišti a čekáme. Na jedné straně je le řece. Nahoru, ještě výš a už jsme mezi mraky. Za
Ceny jsou včetně poštovného
>
tadro bez motoru, a dolů nad srázem k řece je jiné půl druhé hodiny jsme byli ve slunečném Kathman >
letadlo bez křídel. Dva svědci historie letectví v du. Honem do hotelu, první koupel ve studené vodě
Nepalu. Vraky nemůže nikdo odvléct, nejsou tu cesty, ' (koťel nestačil ohřát dost vody pro 15 koupelí), první S v w w w w w
ani nákladní auta. Na letišti je asi 6 úředníků. Je oběd s třemi chody a pivem, poslední návštěva ba
den má velké váhy v ruce (jakými se vážily bram zaru, velká párty po večeři a první noc v posteli. walkers, turisti, poeti, trampíci, horolezci, vy všich
bory na trhu), druhý na ně přivazuje pytle, třetí Byli jsme rádi, žě je tura za námi a zase nám bylo ni. co se díváte do dálky na obzor a za něj, kdykoliv
máte příležitost, vy jste pochopili, proč jsem se
čte váhu, čtvrtý to zapisuje, pátý počítá balíky a líto, že je u konce. Inu lidská nátura.
69.
musel dostat na Kala Pattar; vy si tu otázku zod
šestý na to dohlíží —- no prostě australská federálni
A tak jsem nezodpověděl tu otázku: Proč lidé le povíte sami, vy víte, proč lidé po těch horách le
veřejná služba v miniatuře. My zatím všechno obdi
vujeme a za námi asi 10 Nepalců, spousta kuřat, zou po horách? Milý čtenáři, lituji, že jsem tě zkla zou. A vám jde moje pozdravení — Namaste.
Konec
čtyři psy a tři telata obdivují nás. Všechno zváženo, mal a tu otázku nezodpověděl. Ale vy snílkové, bush-
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DOMOVA

Historická vzpomináni
Karel Schwarzenberg

Bude tomu letos 29. června sto let, co umřel na
Pražském hradě císař Ferdinand, král uherský a
český toho jména Pátý. Zdá se na první pohled, že
je to výročí málo významné. Vždyť císař Ferdinand,
když ulehl na úmrtní lože, žil už dlouhá léta — sedma
dvacet let — na odpočinku; a jestli mu ještě bývaly
prokazovány panovnické pccty, bylo to jedině ná
sledkem pověstné obřadnosti vídeňského dvora; vždyť
už žádnou moc neměl. Ostatně bylo možno říci —
a bývalo říkáno —, že když byl přidělen tomuto moc
náři na odpočinku Pražský hrad, bylo to důkazem,
že Pražský hrad už důležitost, politický význam ne
mel; politická moc ve středoevropském soustátí byla
soustředěna v Hradě vídeňském. Ferdinandovi P á 
tému dávali rakouští a především státoprávně smýš
lející čeští dějepisci označení Dobrotivý — protože
to byla jediná pochvala, kterou mu bylo možno dá
vat, ostatně po zásluze. Mocnáři, postiženému padoucnicí, scházely vlastnosti pro státníka a vladaře
nepostradatelné: nadání, ráznost, střízlivá nedůvěra.
Na to je možno uplatnit několik námitek. Přede
vším — zkušenosti naši generace nás naučily oce
ňovat trochu jinak titul Dobrotivého. Stojí-li v čele
státu dobrák, i když není chytrák, je to pro poddané
nesrovnatelně lepší, než je-li náčelník státu schopný
— všeho schopný, neústupný a bezohledný, nedůvě
řivý a zlý. Za druhé: neschopnost Ferdinanda Dob
rotivého bývá přeceňována, jeho účast na státním
životě podceňována prostě proto, že se neví, kolik
práce se tehdy nezbytně žádalo i na churavém pa
novníkovi: to nesla sebou absolutní monarchie.
Archivní badatel může být překvapen tím, jaké množ. štvi podpisů musil Ferdinand vykonat; ostatně si
psal deník, který byl rakouskými badateli nedávno
otištěn. A není sporu, že jeho pověstná dobrota mu
. občas vnukla rozhodnutí, které nakonec bylo chytřej
ší nežli vládní úmysly, řízené policejním chytráctvím.
Pravda, ta Ferdinandova dobrota s jeho neschop
ností podezřívat úmysly toho, s kým mluvil, někdy
přichystala jeho dvoru, jeho vládě neobyčejné sta
rosti — zejména v kritických dobách vlády. V břez
nu 1848 propukla ve Vídni revoluce a k branám Hra
du se ubíraly hlučné průvody demonstrantů. Lid žá
dal na císaři ústupky — rozuměj, ústavní instituce
namísto absolutní monarchie. A Ferdinand Dobroti
vý podepisoval návrhy, které mu demonstranti přiná
šeli; jeho prostcmvslné povaze se věc zdála prostá,
ba samozřejmá. Lid měl přání — nežádal na něm
nežli podpisy, které nebyly namáhavější než jeho
každodenní podp;sv — a vítal je radostným řevem:
ba lid mu provolával slávu a věnčil jeho podobizny
květinami; ta konstituce tedy patrně byla věcí docela
pěknou, tak proč se ministři mračili? Bylo těžko
Ferdinandovi vykládat, že v každé konfederaci musí
ústřední vláda určitá práva podržet, a vzdá-lí se
jich. nastane bezvládí: bylo nemožno mu na příklad
vysvětlit, že konstiíučm vymoženosti Maďarů uvrhlv
síovanské národnosti Uherska do zoufalství, takže ná
sledkem nepromyšlených ústupků dobrotivého mocná
ře začaly na sebe rczůčr-é národy jeho říše střílet. .
Stalo se tedy povinností věrných pobočníků^ hlídat
svého císaře, aby už nepodepisoval důrazným de
monstrantům sliby, které by se potom těžko dodržo
valy. A koncem revolučního roku se podařilo Fer
dinanda přemluvit, aby postoupil trůn mladistvému,
nepovolnému, nebojácnému Františku Josefovi: od
stoupení se stalo v 0 ’ omouci. a Ferdinand odejel
do Prahy, láskyplně vítán českým obyvatelstvem.

í
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"Řekněte to květinami"

{

spolupracující s INTERFLORA.

I

v Československu nebo v jiných státech

1

Chvete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
nei o zvláštní událost, obraťte se na místní
květinárstvi INTERFLORA.
1
i
Poznáte je podle obrázku Merkura
(1
ve výkladní skříni.
1

!

INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA

1
1

17. 3. 19T3

Dámské, pánské a hlavně dětské oblečení

též sportovní obleky a prádlo, importované,
za velmi výhodné velkoobchodní ceny

dodá kamkoli v Melbourne
To proto, že 8. dubna učinil také významné ústup
PETR HORYNA, 8 Moira Grove, Glen Waverlcy,
ky české deputaci; nebyly ovšem dodrženy, ba na
Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
opak, v prvním,- absolutistickém období Františka
(volejte po 6. hod. večerní)
Josefa, hlavně když se prvním ministrem stal- Bach,
Čechy pocítily poměry neutěšené. Tím spíše se ovšem
Čechové dovolávali — čím dále tím více se dovolá
vali — staré nesporné přísahy, která byla podstatnou
částí korunovace Ferdinanda Pátého v roce 1836.
Noel Barber: 7 Days Of Freedom. The
Vždyť starorežimní korunovace znamenala závazek
Hungarian Uprising 1956. Macmillan, London, 1974, str. 258, cena $ 9.75.
vzájemný: poddaní přísežně holdovali králi a král
přísežně potvrdil jejich zemská práva. České státní
právo bylo za Františka Josefa Prvního upíráno ne
Chruscovova d o k trín a
jen v absolutistickém období, nýbrž i za nové ústa
V
neděli
28. října 1956 Imre Nagy, tehdejší ma
vy, za rakousko-uherského dualismu. Když se nespo
kojení Čechové odvolávali na své staroslavné státní ďarský ministerský předseda, oznámil v rozhlasovém
právo, němečtí liberálové se jim posmívali, vylíčili projevu, že Chruščov odvolává jednotky Rudé armá
to jako neživou starožitnost, asi jako kdyby šlechta dy, které byly garnisonou v Maďarsku od roku 1944.
vytáhla do boje ve středověkém brnění. Tu mělo ne Noc, která následovala, zděsila ty, kteří se domní
smírný význam, že Čechové mohli poukázat na Praž vali, že Maďaři jsou dostatečně zkomunizovaní a
ský hrad. Pravda, panující král ještě české státní ochotní pokračovat v kremelském typu socialismu i
právo nepotvrdil korunovační přísahou (ačkoli ně bez sovětských tanků. V budapešťských ulicích teh
kolikrát slíbil, že to udělá); ale na hradě^ svých dy tančili dospělí, mládež i děti, političtí vězni byli
předků, dávných Přemyslovců a Lucemburků, ještě propuštěni na svobodu, rozhlas začal po letech vy
žije král, který tu korunovační přísahu slavnostně sílat necenzurované zprávy, tak jako noviny se zba
vyslovil! Ferdinand ještě k tomu měl dobrý nápad, vily tiskového dozoru.
Diviše sovětských vojáků se stáhly nikoliv tam,
v Praze se přiučoval češtině; češi ho odměňovali
odkud přišly, koncentrovaly se na rumunských hra
nevyčerpatelnou chválou.
nicích, 4. listopadu obklíčily Budapešť a plnou silou
Státoprávní stránka věci nepřestala ani Ferdinan zaútočily nešetříce svých zbraní a tím méně životů
dovou smrtí před sto lety. Čechové se hašteřili s maďarských občanů. Týden svobody se v Maďarsku
centralistickým vídeňským dvorem, aby svému krá utopil v krvi a slzách. Jen málo týdnů pak vzdoro- .
li mohli za pomoci pražského arcibiskupa (mého pra- válo několik izolovaných skupinek odporu (o kterých
strýce) vystrojit co nejslavnější pohřeb; a pak Fer jsme v Československu slyšeli, že představují kontradinanda přežila ještě jeho manželka, dobročinná Ma- revoluční ztroskotance, kteří zradili svátou věc děl
rianna Savojská. Pravím dobročinná:: svůj ohrom nické třídy. Zápotocký se dal tehdy slyšet, že fašisté
ný, vpravdě císařský výměnek utrácela stará paní. rozpoutali bílý teror a shodně zapomněl, že skutečný
která si žádných zábav nepřála, na podporu chudiny. bílý teror, který trval deset dnů v roce 1871, roz
A dokud žila, pořád mohli čeští státoprávníci pou poutala Versailleská armáda k potlačení pařížské
kazovat na to, že žije živý důkaz staroslavné české komuny a k Thiersově radosti zahubila 20 tisíc Fran
státnosti.
couzů a stejný počet poslala do vyhnanství). Západ
Je lehko namítnout, že tato vzpomínka dneska přihlížel maďarským jatkám se zděšením á se za
pczbvla svého významu — ze dvou příčin. V Ra- loženýma rukama. Dvěstě tisíc Maďarů se tehdy roz
kousko-uherském mocnářství neměli Čechové jiný prchlo po celém světě.
argument ve svůj prospěch nežli dějinné dokumenty,
Noel Barber. který byl v době povstání dopisova
“ naše stará práva’ ’ , pergameny, které ohlodaly my telem Daily Mail v Budapešti, byl očitým svědkem
ši — jak se nakonec posmívali revolucionáři. A tře nadšení í masakru a vytěžil z této zkušenosti knihu,
ba že se němečtí liberálové snažili mluvit o českých ve které se od první stránky, na které čteme o smrti
h:storických nárocích s posměchem, přece dvůr — maďarského vlastence umírajícího za svobodné Ma
dvůr dědičné monarchie — nemohl neprokazovat těmto ďarsko. až po poslední, která uzavírá knihu popra
nárokům určitou úctu. A tak byli Čechové stále zno vou Nágyho, který byl odsouzen k smrti na pokyn
vu utvrzováni ve svém státoprávním postoji.
a přímou žádost Moskvy, rozvíjí na tomto skutečném
Dnes je tomu jinak. Každý národ má beze všeho a historickém pozadí příběh osazený lidmi, kteří chtě
nárok na sebeurčení — leda že ovšem má. jako Ka li Maďarsko svobodné a samostatné. Byli tam ovšem
tanga. Bšafra. Litva. Gruzinsko a Havai. takového i jiní. My to dobře známe, proto jsme tak citliví k
souseda, který mu to právo upře. A ten soused, který maďarským událostem v roce 1956, dočkali jsme se
českou, vlastně československou samostatnost sice obdoby na vlastní kůži o dvanáct let později.
umšvá. ale vojenskou okupací porušuje, ten má k
Chruščov v roce 1956 řekl: “ Kdyby byl ve správnou
déiirmým dokladům pramálo úcty. Když poradci z chvíli zastřelen tucet maďarských spisovatelů, pak
Moskvy spolupracují při výslechu zatčených v Bar- by k revoluci nikdy nedošlo.” Není velký rozdíl mezi^
IP ^
telc-méjcké ulici, bylo by málo účinné uplatňovat Chruščovy. Brežněvy a Husáky.
příslib krále Jana. že úřady v českých zemích bu
dou svěřovány jen jejich obyvatelům . . . Nač tedy
vzpomínat na to. že před sto lety ještě měli naši
dědové korunovaného českého krále a slyšeli o jeho
slavnostním pohřbu?
pEČEME PO NAŠEM
Ale co dělat, “ nezbavíme se svého tradicionaliVzhledem k velkému zájmu á poptávce
stického stanoviska” . Je to “ reakční diskriminace” ,
rozšiřujeme podnik o
budiž: ale nepřestaneme vidět rozdíl mezi samostat
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
nosti třebas Tanzanie — ten stát byl vytvořen osa
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
mostatněním anglického správního území a krvavým
přepadem na arabské, kdysi otrokářské knížectví
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BABOVKY
v Zanzibaru — a samostatností českou, kterou dovršil
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
a potvrdil císař Bedřich Druhý Zlatou bullou Sicil
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
skou před sedmistytřiašedesáti léty. Zde si nějací
ostrovní černouškové (ne snad domorodí, nýbrž vnu * BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
ci otroků, kteří sem byli dovezeni kvůli žni cukro
CONWAYS
CAKES,
vé třtiny) dělají z úřadovny anglického místodržitele
maj. B. & E, Dvořáčkovi,
presidentský palác; tam se provádí presidentská vol
cukrárna a pekárna,
ba — dneska docela posměšná, ale zítra bohdá zase
svobodná — v síni Vladislava Druhého,. která je
192 Commer.cial Rd , Prahran, Vic.
stará skoro pětset let — a pod tou síní je síň So
(naproti tržnici). Tel. 512415
běslavova, kterou postavil před přibližně osmisty....-1 _ ■
'
'
tf—
.......".................
čtvřiceti léty syn prvního krále českého. Nemůžeme
nemyslet, že tohle všechno dává českému národu
nárok na samostatnost, jaký každý národ nemá. A pětatřiceti léty německému okupačnímu režimu odpo
proto tedy se nám zdá, že zasluhuje pozornost ta rovali, nehájili jsme ve svém samostatném státě je
okolnost, že teprve před sto léty přestali naši dědo nom dílo presidentů Wilsona a Masaryka, jak by to
vé mít korunovaného, to jest přísežně zavázaného Němci byli rádi chápali, nýbrž i dílo, jaké naši před
krále.
kové tvořili od dob pohanských Přemyslovců, tedy
A dovolte, aby to tradicionalista vyslovil ješté: přibližně za čtyřicet lidských věků; a to byl ten ne
'jinak: tohle všechno dokazuje, že když jsme před odolatelný důvod, proč nám to stálo za námahu.

HLAS

17. 3. 1975
-

z Cheltenham, Vic.
otec Kima a Dany, syn paní Bohuslavy Fried
richové z Plzně, bratr paní Rajdlové z Plzně
a pana Jaromíra Friedricha z Kanady.
Pohřeb žehem se konal za účasti mnoha přátel
v pátek dne 14. března 1975 ve Springvale.
Zdeněk Mráček s rodinou

Milan Vodička: Track To Rum Jungle.
Arthur H. Stockwell Ltd., Devon, U. K.,
1970, str. 71, cena neuvedena.

Jest chvalně známo, že mistři kulinářských cechů
se vyznačují přízní k dobré krmi, říznému či perli
vému moku a případně k diskrétní blondýně, bývají
nejednou nakloněni i k uměnám, potažmo básnickým,
Cyranův kuchtík z Bergeracu vychvaluje umným
veršem, jak játrové pastičky péci, řeznictví velkého
příznivce umělců páně Karbulky tuším že na rynku
chvalného města Písku se skvělo štítem s vepřovou
hlavou a verši samotného mistra:
Karbulkovy uze —
nky chutnají tuze,
ani se pak nedivím, že pan hospodský Vodička ocit
nuvší se řízením Osudu za šenkem v městečku Batchelor, dobrou stovku kilometrů od Darwinu, v blíz
kosti uranových dolů, kterým se říká Rum Jungle,
se pustil do veršování také. A dokonce je vydal ve
vázané knížce, aby připomínaly jeho čas mezi drsný
mi lidmi ve sluncem vyprahlé zemi, kde ani lišky
nedávají dobrou noc a že tam žil šenkýř — poeta.
Bůhví,, proč ' pan Vodička psal svoje veršování
anglicky — cizinec v cizí zemi cizím jazykem. Třeba
trochu kostrbatým, tak jako byly všední dny mezi
žíznivými muži a nepochybně i žíznivými ženami v
městečku Batchelor. Jsou to nedělní verše — ve všed
ní den na ně nebyl čas.
IP

Winchestrovky neb jiné značky,
jakož i náboje dodá Vám
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se zárukou a se slevou
JARKA FLE IB E R K

I
I

C

Licenced Gun Dealer

1

C

í

Tawonga South, Vic. 3698

l

Telefon: Mt. Beauty
57-2011 a sociální
i
Čs. (061)
společenský
MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
POVLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma

klub v Melbourne

Vás zve na
čerstvě smažené
BRAMBOROVÉ PLACKY
v sobotu dne 22. března
od 5 hod. odpoledne v
místnostech Čs. KLUBU ■
632 St. Kilda Rd.

A. Z. Q U ILTIN G

Anna Mendanová
Melbourne:

Dne 8 března zahynu!

při autonehodě u obce
175 Brougham St..
Alexandra 501etý čs. po
Kew, Vic., tel. 86-8427
únorový uprchlík Miloš
Sydney:
Friedrich, majitel továrny
Telefon: 62-2-2453
na výrobu autosoučástek
<
v Melbourne.
SOBOTNÍ KURZY ČEŠTINY

!

< Milé sestry a bratři!
*
i1 Ohlaste se,.kdo z Vás zná “ strýčka Přemysla '*
(tj. nynějšího faráře Husova sboru v Curychu ve|
Švýcarsku Přemysla Pittra) z doby asi od r. 1930 ; do roku 1945 i později a hlavně z Miličova domu v |
, Praze na žížkově. Letos bude strýčkovi Přemyslo11ví 85 let. Potřeboval bych tyto informace: 1) Jak 11
!■a kde v Praze působil, 2) kde kázával a co, pokud!
se pamatujete, 3) kdo má z těch let fotografii,',
\, prosím o zapůjčení, čestně vrátím, 4) popis Vašich
-1 zkušeností a poznatků ze styku se strýčkem Pře-1
, myšleni. Předem děkuji za pochopení.
” _
Josef Nachtmann, Postfach 638, 8021 Zuerich,||
>
Switzerland <>

PŘÍPRAVU JETE-LI
SVATBU, PLES, ZÁBAVU,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob

DRSNÝ TO ŽIVOT V RUMOVÉ KONČINĚ

známé

HLEDAJÍ

Ondřeje Mareše, který odejel před 5 léty do Austrá
lie a před 3 měsíci byl na výletě ve Španělsku,
hledá Jan Plachý, tč. uprchlík v Rakousku. Dále
přítel z Německa hledá Stanislava Balvína (snad
Sydney) a Milan činčara z Děčína, který odešel z
Č. do USA-v roce 1969 a později se přestěhoval snad
do Austrálie má nutnou zprávu z domova.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

MILOŠ FRIEDRICH

Í

-11

.■
____________________________________________________________________ - I

PŘÁTELÉ

V hlubokém žalu oznamujeme, že dne 8. března S
tragicky zahynul při autonehodě náš drahý B
přítel pan

STŘELCI!
Pušky * brokovnice * kulovničky

DOMOVA

... R O Z U M

SCHŮZI,

ČS. SDRUŽENÍ V MELBOURNE

POVÍ:

ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !

"

DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Vic.
Tel.: 42-2823, soukr.: 419-1930

CO
Sl
VY
MYSLÍ
TE?
Pokud je to o lidech a
způsobu, jak se k sobě
chovají doma, v práci,
ve škole — rádi bychom
o tom slyšeli.
Našim úkolem v
Královské komisi o
vzájemných poměrech lidí
je vypracovat zprávu o
poměrech a stycích všeho
druhu mužů i žen. Může
jít o sex a manželství,
zaměstnání, rodičovství,
stejně jako plánování
rodiny a potraty, sexuální
zločiny nebo diskriminaci
podle pohlaví.
Jsou zklamání a rozpory
způsobeny rozdílem v
původu, sociálními tlaky,
odlišnými loyalitami,
vzděláním a zásadami
převzatými z včerejšího
světa?
Co o tom myslíte?
Pište hned na adresu:

v University High School, Parkville, Vic.
zdárně pokračují. Do kurzu, zakončeného maturitou
v letošním roce, dochází 14 žáků a žákyň a několik The Royal Commission
lalších by se mohlo ještě přihlásit dodatečně. Nižší ; on Human Relationships,
íurzy by bylo možno rozdělit více podle dosavadních P. O. Box 58,
malostí jazyka, přihlásí-li se rovněž dodatečně něko- | Kings Cross, NSW. 2011
Ik žáků. Upozorněte děti a jejich rodiče na výhod
nou příležitost učit se češtině a případně ji mít v
dalších letech za maturitní předmět. Podrobnější
informace sdělí J. Havíř, tel. 878-5734 nebo HD.
|
HRCI 201.35

% Objednejte si mladé §
l

s
i

KRMENÉ KACHNY §
z české farmy
od Čechů.

«
S'

í Telefon z Melbourne: 3
\
(059) 788228
X

Vzájemné seznamování

za účelem sňatku neb
přátelství nejlépe
zařizuje
SEZNAMOVACÍ
CENTRUM

Též ohromný výběr
knih všeho druhu.
Pište na:
CENTRUM,

★ Dne 7. března pořádalo Sdružení spolu s ostat
ními čs. organizacemi vzpomínkový večer na T. G.
Masaryka v sále konservatoře. Po zahájení předse
dou Sdružení měl projev o významu T. G. M.- br.
Ján Viola, po němž byl uveden zdařilý umělecký
program, při kterém účinkovalo větší množství našich
místních umělců.
★ Vzbudit zájem o Čechy a Slováky v Melbourne
mezi širokou australskou veřejností se podařilo na
festivalu Moomba dne 10. března, kdy se Sdružení
zúčastnilo festivalového průvodu vlastním alegoric
kým vozem. Celá úprava vozu, krásné kroje včetně
krojované kapely Edy Zlatého, působily na davy lidí
na ulicích i na diváky, kteří sledovaly průvod na te
levizních obrazovkách, velmi sugestivně. O toto úspěšné vystoupení se zasloužilo několik členů, jme
novitě br. Janeček.
★ Dne 29. dubna tomu bude 25 let, co bylo Sdružení
založeno. Výbor připravuje k této události vhodnou
vzpomínku.
•k Pro připravované muzeum přistěhovaleckých ná
rodů ^hodlá Sdružení dodat vhodné předměty, které
by připomínaly naši kulturu, zvyky a způsob života
našeho lidu. Obrací se proto na všechny zdejší kra
jany, aby dle možnosti přispěli do sbírky např. ma
py, obrazy, portréty, ruční práce, knihy atd. Infor
mace telefonicky večer: č. 85-5040.
k Výbor Sdružení se usnesl, aby byl jeho dvoumě-.síčník Zpravodaj zasílán zdarma těm zájemcům, kte
ří nemohou z vážných důvodů předplatné hradit.
Výbor
I

ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE

Další zápas nočního turnaje o pohár Ampolu proti
loňskému mistru ligy S. M. Hellas dopadl pro Slavii
šťastně, i když obraz hry dokazoval, že šťastné ví
tězství Slavie bylo zasloužené. V rušném a napína
vém zápoleni měli Slávisté více ze hry, ale bran
kář soupeře nebyl k překonání. Protože utkání skon
Odebírají všichni Vaši
čilo v normálním čase bez branek, zápas se nasta
přátelé Hla* domova?
voval.' V nastaveném čase byla převaha Slavie v
poh ještě patrnější, ale ani pak se jí nepodařilo vy
jádřit brankami. Podle pravidel turnaje nařídil proto
soudce střílení desítek, při čemž Slávisté umístili
SOCIETY OF EAST
z pěti kopů tři míče v síti, kdežto soupeř to dokázal
EUROPEAN CULTURAL jen dvakrát. Funkcionáři klubu a fandové Slavie
STUDÍ ES, MELBOURNE teď “ zaručují” , že mužstvo v dalším utkání s Jupořádá ve čtvrtek 20. břez ventusem zvítězí, což by stačilo k probojování se
L. B.
na 1975 v 7.30 hod. večer do semifinálových bojů o pohár Ampolu.
přednášku profesora R. G.
Goldmana z Latrobeovy
university v Lower Theat
re “ Babel” na Melbournské universitě na téma
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
S
“ Vyučování ve Východní
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
(1
Evropě” . Po přednášce
bude diskuze. Vstup volný.
srdečně zve všechny krajany na
l
P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. 111:,
60137, USA.

VELIKONOČNÍ

ZPRÁVY OSOBNI

;l TANEČNÍ ZÁBAVU
Dne 29. března 1975
tomu bude už 10 let,
co nás opustil na věč
nost náš drahý manžel,
tatínek a dědeček pan
JAROMÍR DANĚK

Nemůžeme
zapomenout!
A. Daňková a rodina
Southport, Qld.

I

I

I;

která se koná v neděli 30. března 1975

I

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem

1.
i

Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)

(
1

!
S
-

Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
1|
Hrají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis i

m

i i i i i i i i i f i i m

'
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17. 3. 1975
ČESKOSLOVENSKO VEDE EVROPSKOU LIG U
VE STOLNÍM TENISU

Karel

V hale pražské Sparty na Letně došlo k dalšímu
(čtvrtému) utkání letošního ročníku Evropské tabletenisové ligy Československem — Jugoslávie, ve kte
rém čs. stolní tenisté potvrdili, že by si bývali se
zdravým Milanem Orlowskim poradili s Jugoslávci
i v semifinále mistrovství světa v Kalkatě. Zvítězili
nad soupeřem 6 : 1, což je mimořádný úspěch bez
ohledu na to, že oba týmy nenastoupily v komplet
ním složení.
Další utkání 4. kola: SSSR — Francie 3 : 4, švéd
sko — Maďarsko 5 : 2 a Anglie — NSR 6 : 1.
Stav Evropské tabletenisové ligy: 1. Českosloven
sko 6 bodů, zápasy 19 : 9; 2. švédsko 6 b., 18 : 10:
3. Maďarsko 6 b „ 15 : 13; 4. SSSR 4 b „ 14 : 14; 5.
Jugoslávie 4 b., 12 : 16; 6. Francie 2 b., 13 : 15; 7.
Anglie 2 b., 18 : 16; 8. NSR 2 body, zápasy 9 : 19.

Janovský

Čtyři body pro “ Cenu Izvesfijí" — zbytečná prohra v závěru

T ř i hokejové zápasy se Švédském
Zájezd čs. hokejového národního mužstva do Švéd
stijí byl úspěšný: Čechoslováci vyhráli nad Švédy
trochu nešťastně ve Stockholmu prohráli 1 : 3. Ale
vizitkou pro nadcházející důležitější utkání a pak mi

ska ke tř^m zápasům celosezónní soutěže Ceny Izvedvakrát v Goteborgu 6 : 0 a 4 : 2 , třetí zápas však
I tak 4 b H y a impozantní skóre 11 : 5 jsou dobrou
sfrovství sv"ta.

První útok — první gól! Když hodiny na stadiónu
v Goteborgu ukazovaly ještě první minutu (prvého
utkání), vynořil se u modré čáry Jiří Holík, přesně
nahrál plzeňskému Ebermanovi a ten v 48. vteřině
získal Československu vedení 1 : 0 . švédy tato bran
ka šokovala a do konce zápasu se zřejmě vůbec
nevzpamatovali. Prohráli úvodní utkání série tří zá
pasů s Čechoslováky 0 :6 ( 0: 1, 0 : 2 a 0 : 3 ) a to
mohou být rádi, že v závěrečné třetině to nedopadlo
pro ně ještě hůře. Čechoslováci předváděli exhibiční
hokej a Švédy nepřipustili k jediné kloudnější akci.
Góly dali: Jiří Novák 2, Eberman, Martinec, Pouzar
a Marian Šťastný po jednom. 12.000 diváků, švédští
brankáři Lofquist a Holmquist zasahovali 49krát,
kdežto Holeček 24krát.
I repríza se vydařila

I tentokrát patřil čs. hokejistům nástup. Už ve
2. minutě se ujali znovu Ebermanem vedení 1 :0,Ahlberg však krátce- na to (za necelou minutu) vy
rovnal na 1 : 1 . Čs. hokejistům bylo jasné, že švé
dové budou usilovat o odvetu, proto “ zapli” na plné
obrátky, a ovládli zase hru, aby nakonec zvítězili
naprosto zaslouženě 4 : 2 , po třetinách 2 : 1 , 2 : 1 a
0 : 0. Střelci branek byli: Nový 2, Eberman a Mar
tinec po jedné.
/
ČS. HOKEJISTÉ V CIZÍCH KLUBECH

V celé řadě evropských
í-emí se v těchto dnech
stávají hokejovými mistry
té které země týmy, ve
kterých hrají nebo trénu
jí Čechoslováci.
Tak v Itálii získalo
mistrovský titul v ledním
hokeji mužstvo Cortinv
ď Ampezzo. jež trénuje
Čechoslovák
Antonín
Haukvic (působí v Itálii
oficiálně) před HC Bolza
nem a HC Gardenou (tre
nérem je bývalý čs. repre
zentant Zdeněk Bláha z
Bratislavy). V NSR je ho
kejovým
přeborníkem
mužslťvo našeho interna

cionála
Petra
Hejmy
Duesseldorfer EG (velkou
posilou je zde i druhý exu
lant Vacátko). Ve Švýcar
sku získali prvenství v
ledním hokeji hráči SC
Bernu, ve kterém k vel
kým posilám patří náš
exulant Jarda Krupička.
SC Bern uspořádá v lé
tě - od 7. července do 1S.
srpna - jakési soustředění
školou povinných žáků a
studentů v ledním hokeji.
Instruktorem zde bude náš
bývalý hokejový reprezen
tant Richard Farda a je
ho asistentem Jarda Kru
pička.

H okejová liga
1. čs. hokejová liga ročníku 1974-75 má nyní až
do 25. dubna přestávku. V této dlouhé pauze
absolvuje národní mužstvo 9 zápasů Ceny Izvestijí,
které budou bezpochyby dobrou přípravou na dub
nové mistrovství světa v NSR (v Mnichově a Duesseldorfu). K úplnému zakončení ligové sezóny zbývá
sice ještě 7 kol, je však více než pravděpodobné, že
v nich už půjde jen o pořadí od 2, - 11. místa, neboť
tnistr Československa i sestupující jsou už téměř s
jistotou známi. SONP Kladno prohrálo sice v 37. kole
doma s Teslou Pardubice 1 : 2 , přesto má 9bodový
náskok před tímto svým soupeřem. Ještě jasnější je
to na konci tabulky. Tam desátá Plzeň a jedenácté
Vítkovice mají dokonce lSbodový náskok před po
slední TJ Gottwaldov a tak od podzimu budou chodit
fanoušci v těchto městech nadále na prvoligový ho
kej. TJ Gottwaldov sestoupí.
Tabulka: 1. Kladno 54 bodů, 2. Pardubice 45 b ,
3. Dukla Jihlava 42 b., 4. české Budějovice 40 b.,
5. Litvínov 40 b., 6. Sparta Praha 39 b.,^7. ZKL.Brno,
8. Slovan Bratislava (po 36 b .), 9. Košice 32 b., 10.
Plzeň, 11. Vítkovice (po 31 b.) 12. TJ Gottwaldov’
18 bodů.

I ve třetím utkání Ceny Izvestijí se švédy byli čs.
hokejisté lepším mužstvem, propásli však celou' řadu
gólových příležitostí a tak se stalo, že Skandinávcům
naprosto zbytečně podlehli 1 : 3 . škoda těch dvou
zbytečně ztracených bodů, které mohou být v ko
nečné fázi v°lmi’ důležité.

: : Fotbalová lig a

: :<

OSTRAVA MÁ JEN MALOU ŠANCI

V prvém čtvrtfinálovém utkání Poháru UEFA na
ostravských Bazalech, prohrál Baník Ostrava s ve
doucím týmem německé Bundesligy z Monchengladbachu 0 : 1. Autorem jediného gólu byl v 51. minutě
německý internacionál Heynskes.
Zápas .jasně ukázal jrozdíly mezi pojetím hry Če
choslováků a fotbalistů země, která vyhrála poslední
mistrovství světa. Zatímco hráči Borussie Monchengladbachu i přesto, že přijeli do Ostravy s úmyslem
uhrát remizu, velmi často nebezpečně útočili, Ostra
váci hráli nesourodě a neúčelně a tak zaslouženě
prohráli. V odvetném utkáni v Monchengladbachu má
Ostrava jen malou šanci.

- - Ve zkratce —

“ Mužstvem prvních dvou jarních kol’ ’ je Zbrojovka
Brno, která se vyšplhala’ na druhou příčku tabulky
a tak bude zřejmě hrát moravská metropole poprvé
v poválečných letech důležitou roli při určování — Odbíjenkáři CSKA Moskva obhájili v holandském
přeborníka. V čele soutěže je však stále “ podzimní’ ’ Amstelveenu Pohár mistrů evropských zemí, když v
mistr Československa Slovan Bratislava, i když v -závěrečném utkání zvítězili nad volejbalisty Zetoru
Brno 3 : 0 (15 : 6, 15 : 8 a 15 ; 2).
druhé části sezón*' ještě nevyhrál.
— Olympijští přeborníci v házené Jugoslávci se sta
16. kolo: Slovan Bratislava — Dukla Praha 1 : 1,
li vítězi tradičního mezinárodního turnaje 4 zemí v
Sparta Praha — Jablonec 1: 0, Škoda Plzeň — Žili- Dánsku, pouze však lepším poměrem branek před
na 1 : 0, AC Nitra — Třinec 3 : 0, Baník Ostrava —
čs. házenkáři. Ti po vítězství nad Dány 15 : 13 a
VSS Košice 0 : 0, Zbrojovka Brno — Slavia Praha
; prohře s Jugoslávci 14 : 19 porazili družstvo NSR.
1 : 0, Spartak Trnava — Union Teplice 0 : 0 a BoSenzací byla prohra Jugoslávců s Dány 16 : 17.
hfemians — Inter Bratislava 1 : 1 .
|Pořadí: 1. Jugoslávie. 2. ČSR, 3. NSR, 4. Dánsko.
17. kolo: Spartak Trnava — Sparta Praha 2 : 0. ! — Na závodech “ novinářské laťky” v hale pražské
Union Teplice — Zbrojovka Brno 2 : 2. Slavia Praha |Sparty na Letně vytvořil čs. reprezentant Vladimír
— Baník Ostrava 2 : 2, VSS Košice — Slovan Brati j Malý novy* čs. halový rekord ve skoku vysokém:
slava 0: 0, Inter Bratislava — AC Nitra 2 : 0, Tři [224 cm. Laťku si pak Malý néchal zvýšit na 2,26 m,
nec — škoda Plzeň 3 : 3, Žilina — Jablonec 3 : 1 . ,|která by bývala znamenala zlepšení evropského reTabulka: 1. Slovan Bratislava 22 bodů. skóre 40 : 19. i kordu Rusa Brumela, ale tentokrát ještě neuspěl.
2. Zbrojovka Brno 20 b., 3. Teplice 20 b., 4. VSS Ko ! — Ve Spišské Nové Vsi porazily čs. basketbalistky
šice 19 bodů.
1' v letošní mezistátní premiéře družstvo Kuby 88 : 69 b.
Thonl, Sfenmark nebo Klammer ?

S větová tro fe j
Ještě před odletem lyžařské elity alpských disciplin z Evropy do Japonska, Kanady a USA se vše
obecně mělo za to, že o prvenství v celosezónní soutěži o Světovou trofej budou bojovat pouze italský
reprezentant Jihotyrolák Gustav Thóní s rakouským sjezdařským specialistou Franzem Klammerem. Za
tímco se však oběma v zemi vycházejícího siunce a i v Kanadě příliš nedařilo, dosáhl 18lefý Švéd Ingemar Sfenmark dvou velkých vítězství (vyhrál obří slalom jak v japonské Naebě tak i na trase Garibaidi u kanadského Vancouveru) a tím se přiřaď! k tandemu Tboni — Klammer, bojujícímu o světo
vé prvenství v předolympijské sezóně. Triumfální bylo zvláště Stenmarkovo vítězství ve Vancouveru, kde
v obřím slalomu deklasoval celou světovou elitu, když porazil o téměř 2 vteřiny druhého nejlepšího
muže v pořadí Švýcara Heini Hemmiho (Thorii byl třetí, Ital Piero Gros čtvrtý, Rakušan Hauser pátý
a další italský reprezentant Schmalz! šestý).

Celosezónní lyžařskou soutěž o Světovou trofej ve
de sice stále italský reprezentant Gustav Thóni. kte
rý má 219 bodů, pouze však 19bodovým náskokem
před Švédem Ingemarem Stenmarkem. Sjezdařský
specialista Rakušan Franz Klammer je se 190 body
třetí, obhájce Světové trofeje Ital Piero Gros se lo6
body čtvrtý, Nor Erik Haker se 125 body pátý a Ra
kušan Hans Hinterseer se 103 body šestý.
K nejúspěšnějším lyžařkám historie se v prvém
březnovém víkendu přiřadila Rakušanka Annemarie
Moserová-Prollová. V předposledním obřím slalomu
předolympijské sezóny, který se jel u kanadského
Vancouveru, vynechala sice se startovním číslem “ 1’ ’
jednu z 57 kontrolních branek a byla tak diskvalifi
kována, jelikož však si zde za deštivého počasí a
mlhy nevedly lépe ani její největší rivalkv. stala se
už Moserová-Prollová po páté vítězkou Světové tro
feje (se startovním číslem 21 zde zvítězila 191etá
Američanka Cindy Nelsonové před mistryní světa
Francouzkou Fabiene Serratovou).
Pořadí Světové trofeje žen před posledními zá
vody v USA a v italské Gardeně: Annemarie Mosero
vá-Prollová má 268 bodů, přesně o 100 bodů více než

Hanni Wenzelová z Lichtenštejnu. 163 bodů získala
v letošní sezóně (nyní'už zraněná) západní Němká
Rosí Mittermaierová a na čtvrté místo se dostala
Američanka Cindy Nelsonové. Ta má 132 bodů, o 1
bod více než švýcarka Bernadetta Zurbriggenová.

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St.. Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 7.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.

