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Krí za americkej politiky
Dr_ M a ř t e K retko, Hew York

D ň a 16. a p rS a pre bcvorii pcezideaf F o rd na spoločrtom zasedaní oboch ko
m or a m n id E H n kongresu. J e te te č p m o á ša K xs zasedacej m iesm osti am erickej
pesianedcef snemamae tafcmear vše tk y frie rízn e a rozhlasové stanice.
PrezHtentovo v?5 iú p e a íe v kongre se M « poánaeteoé ehfoma dovodím , ktoré
vzájem né úzko s á r is ia . V p o iite k ý d i k ru te ck a v síro kej veřejnosti totiž ne
u stále vzro stá nespokojenost' s vedením a najm a s taktikou m inistra zah ran ičia
D r. f i n i u n u . V y t ý k a jí m u, že vsefko podniká sá m , že v y řa d il c e lí sle ť am e
rícke j diplom acie, že nie je správn é, a b y sa osud tejto veťkej krajin y zverii do
‘ rú k jednej osoby, boči ako schopnéj.

Přitom sa zároveň vše
obecné traduje, že napriek torno, že americká
fefcava vkládá vedenie zahraničnej politiky do rúk
prezidenta a robí ho za
jej xealizavanie zodpověd
ným, prezident Ford vraj
celé pole americkej diplo
matické] aktivity pone
chal na Kissingera. Sám
že nijako podstatné neza
sahuje a to neodpovedá
ustánoveniu ústavy. Preto
před vystúpením preziden
ta v kongrese bolo ozná
mené veřejnosti, že touto
rečou začína změna a že
prezident chce uistiť ame
rická veřejnost’, že plní
svoje ústavné povinnosti
a že bez ohl’adu na to,
ako sa to navo nok zdá, on
je hlavným vykcr.ávatel’om americkej zahraničnej politiky. A ak o tom

ká dokonalá ako je dnes
Styky se susednou Latin
skon Ameriko i charakte
rizoval ako nové solidní
partnerstvo. Zdóraznil vý
znam spojenectva s Ja
ponskom a poukázal nnovoutvorené styky
s
africkými krajinami. Po
ukázal na upravujúee ss
vzťahy so Sovietskym zva
zom a označil za histo
rický přelom vo vedení
americkéj zahraničněj po
litiky naviadzanie kontak
tov s Pekingom.
Nemožno prezidentovi
vytýkat’, že sa právě v
tejto mimoriadnej a kritickej době pre americké
zahraničnú politiku uchý
lil k takémuto optimistic
kému vykresleniu americ
kého postavenia v medzinárodnom sveie. Z jehc
ďalšej řeči vyplývá, že
realita je trochu iná. Lebo - začnime výpočtom
vrcholných událostí terajšej krížy - americké dip
lomatické zastúpenie v
Kambodži bolo zlikvidova
né prv ako sa hlavného

bolí niekde nějaké po lež len preto, aby sme si
ehvbnosti, tak že táto reč uvědomili realitu medzimá rozptýlit’ všetky také- národného života, voči
ktorej nemůžu ani Spojené
to dohady.
Druhým a ďaleko váz -. státy postupovat’ tak, ako
nejším dóvodom prezi- postupovali dosial’.
dentovho vystúpenia v
Prezidentova reč pouká
kongrese je situácia v zala na výsledky či už
Indočíne, ktorá však zá skutočné, alebo pomyslné,
roveň podnietila vrchol ktoré Amerika od skončekritického postoja vůči nia druhej světověj voj
Kissingerovi. Niet- sporu o ny dosiahla. Prezident ho
tom, a prezidentova reč vořil o zachránění mieru
to nijako nezastiera, že na dve posledně desaťrototiž situácia v Kambodži čia po vojně; o tom, ako
a najma v Južnom Viet sa Amerika aj dnes stavia
name přivodila hlbokú do čela pri riešení všetkrízu americkej zahranič- kých nových medzinárodnej politiky. Píšeme tieto ných problemov nášho
riadky nie preto, že by vzajomne závislého světa,
sme sa chceli přidat’ k energetickou krízou počí
tým kritickým hlasom, najúc a světovou zásoboktoré odsudzujú všetko, vacou krízou končiac. Pre
čo Amerika za posledných zident zdóraznil, že konpatnásť rokov vykonala zultácia so spojeneckou
či nevykonala v Indočíne, Európou nebola nikdy ta- (Pokračovanie na str. 2.)
Odpověď na Dubčekův dopis

H u sák se zlobí
Po dobu šesti let, kdy je Gustav Husák z milosti Moskvy místodržícím v Československu, nerozohnil
se ještě nikdy tak květnatě proti domácí a zahranič ní "reakci", jako 16. dubna na společném zasedání
ústředních výborů Národní fronty v Praze. Příčinu zavdal Dubčekův dopis z loňského roku (viz minu
lé číslo HD), resp. jeho publicita na Západě. Podá řilo se mu prokázat, jak Dubčekova (a Smrkovského
a Čechů a Slováků na Západě) kritika tnula do ži vého.
Husák věnoval Dubčekovi a "reakci" většinu své ho projevu a je pozoruhodné, že jeho slova byla
přenášena Pražským rozhlasem a že je opakovala ČTK i denní čs. noviny.
Po kratším všeobecném úvodu řekl Husák, že ho dobu nosil legitimaci naší strany a dokonce — ne
protivníci nutí k zamyšlení nad krizovými lety. Me šťastně pro tento stát — se dostal do čela strany,
zinárodní reakce, jíž přispěchali na pomoc i různé člověk si klade otázku: jak je možné, že lidé zod
kotrarevoluční elementy z let 1968 a 1969, “různí povědní za takový krach a rozvrat v letech 1968 a
emigranti, desertéři. . . , takoví Pelikánové, Sikové, 1969 . . . nacházejí odvahu, nebo řekl bych drzost
Pachmanové, Loblové atd. . . , kteří se prodávali me rozdávat někomu rozumy, jak se u nás má a nemá
zinárodní reakci”, se prý pokoušejí zvrátit vývoj v dělat politika.”
Československu. Do protičeskóslovenského koncertu
“Tito lidé” , pokračuje Husák, “tolik odpovědní za
přispěli rovněž “Smrkovský a jeho různi rádcové škody v našem státě, zřejmě ze slavomamu, z ješit
všelijakými dopisy, jejichž obsahem je falzifikace nosti i z kolísavosti a nepevnosti vlastního přesvěd
historie, falzifikace faktů, osobní chvástání. . . je čení nebo z přetvářky se v. různých letech dostávají
jich jádrem je nenávist k marxistické politice naši na cestu otevřeného zrádcovství. Když se na ta léta
strany a našeho státu, zavilý antisovětismus . . . ”
díváme, člověk si někdy myslí, jak bylo možné, že
“A k této hanebné funkci se propůjčil — asi ne ná se tito oportunisté, političtí dobrodruzi mohli dostat
hodou — Dubček . .
(který ve svém dopise) “po do vedoucích funkcí strany, s t át u. . . ”
mlouvá naší stranu a její politiku schválenou
Nepokouší se něco konkrétně vyvrátit, říká jen, že
demokraticky volenými orgány, pomlouvá státní orgá
ny vzešlé z rádných demokratických voleb, vymýšlí “v různých ‘dokumentech’ Smrkovského, Dubčeka a
si pomluvy o jakémsi policejním teroru v Českoslo řady dalších je zvrhlá, zvrácená logika” .
“To, co se za léta 1968 a 1969 stalo tragédií v eko
vensku. kde prý Bezpečnost vládne nad vším, po
mlouvá naše spojenecké vztahy, pomlouvá Sovětský nomice, se dá vyčíslit na miliardy. V osudech lidí a
společnosti se to v korunách vyčíslit nedá. Ale ty
svaz atd.”
(Pokračování na str. 2)
“K těmto věcem se propůjčí člověk, který jistou

HISTORIE A INDOCÍNA
; Karel Weridf
Vždycky jsou to první ze ' všeho děti. Ať lidé
umírají hladem, ať na ně padají bomby, ať je
trhají granáty, z krvavých cárů vždycky vystoupí
do popředí dětské obličeje, oběti bezohledných cti
žádostí, sobectví, opatrnictví a cílů povýšených nad
hodnotu dětské nevinnosti.
Vietnam v tom není výjimka.
Zatím co okoralý západní politik váží politické ztrá
ty a zisky a formuluje nové strategie, zatím co běž
ný občan Západu neformuluje vůbec nic a v želez
ném nitru dále jako kolovrat počítá zisky prostě
hmotné, statisíce vyčerpaných, zoufalstvím zkřivených
tváří plahočí se z vietnamského severu na vietnam
ský 'jih před náporem osvoboditelů, kteří nesou
•výměnou za dětský život samospasitelnou teorii.
A zase jsou to dětské oči, křižovatky mnoha utrpe
ní slitých v jedno, - které se tlačí před netečné oči.
Opakuje se hra. Neplatící obecenstvo vidí na je
višti té části světa, která, jedním nebo druhým způ
sobem, vždycky platí, dvě režijní změny: místo hně
dých a černých tváří — žluté; místo vychrtlosti
smrti hladem — násilnou smrt drobných obličejů, roz
tříštěných šrapnelem. A blábol těch, kteří dále tvrdí,
že jsme svědky spásy prokleté země, dosahuje crescenda, přerůstá uvěřitelnost a dokazuje, jak nedo
hledné jsou mety lidské omezenosti.
• Člověk může zápasit s protivami kolem sebe lo
gikou, skloubeným argumentem, poukazem na vidi
telné skutečnosti. Bezmocně se cítí jenom v zápase
s nehorázností lidské tuposti, která neuzná ani to
nejzákladnější.
Bylo vždycky jasné, že útočník je ten, co útočí a
napadený ten, který se brání; že pařížský mír -ten, co . za něj dali Kissingerovi Nobelovu cenu —
nikdy nebyl mír, ale pouhá formule pro odchod ame
rických armád; že komunistům ze severu nikdy ne
šlo o Vietnam pod koaliční vládou, ale o Vietnam
komunistický; že vůdcům tzv. “mírového hnutí” , na
rozdíl od prostoduchého stáda, které vedli, nikdy
nešlo o konec zabíjení, ale o vítězství komunismu
v Indočíně; že ve chvíli toho vítězství dojde k ma
sakrům, jako k nim došlo za předcházející ofenzí
vy; a že o tom vítězství nemohlo být pochyb od
chvíle, kdy Kissinger dal v Moskvě souhlas, aby
severovietnamské divize zůstaly na jihu i po odcho
du Američanů. Vždycky mělo být jasné, protože to
svěť kolem nás živými důkazy dokazuje, že komu
nismus je zotročující, ne osvobozující síla. A ko
nečně. když už všechno bylo řečeno a všechny uzle
utaženy, vždycky mělo být jasné, že zodpovědnost
za každou kapku krve, za každou mrtvolu, i za
každou americkou bombu, patří v první řadě té
straně, která rozhodla, že celá Indočína musí žít
podle zákonů jediné ideologie. Všechno ostatní vy
plynulo z toho faktu.
Hodně toho tedy mělo být jasného. A přece —
tisk, televize, akademici, politici, odboráři, studenti,
církevní potentáti, neosvícení duchem, ale postižení
jeho mdlobou, .pivní politici, i masa ochotnických
revolucionářů, odmítali vzít ty skutečnosti v úvahu
a v ulicích mnoha měst umožnili tragedii, jejíhož
naplnění jsme teď svědky.
Strachem rozšířené dětské oči mají ve své bez
mocnosti zvláštní moc. Jejich vlivem se pohne svě
domí a noci míří k bezesnosti. Piláti před jejich
bezbranností klopí zrak a vytahují necky. Začíná
omývání rukou.
Někteří pořád ještě tvrdošíjně opakují, že je^ osvo
bozována země, přesto že směr uprchlíků nasvědčuje
opaku,
Jiní, spoléhajíce na krátkou paměť světa, pozmě
nili staré vyprávění. Kdysi vtáhli do ulic, aby_ za
stavili zabíjení, nyní, když už zabíjejí jenom přátej
lé, tvrdí, že šli brojit proti cizí intervenci. Je zřejmě
hrozné umřít americkou pumou a potěšením být roz
trhán ruským, čínským nebo českým granátem.
Ještě jiní volají nepoučitelně, že chtěli vždycky je
nom politickou dohodu. Jejich zavřené oči nevidí, ■
že není jediný případ nekrvavé dohody s komunisty,
který by nezahrnoval okamžitou nebo postupnou
kapitulaci nekomunistů.
A konečně jsou i ti, kteří si na hromadách mrtvol
vybrali za spojence dějiny. Komunistické “osvobo
zení” Indočíny a všechno s tím spojené krveprolití
bylo “historicky nevyhnutelné” . Oni, čtenáři s před
platným na předurčené dějiny, dávno už znali nutný
(Pokračování na straně 2)
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K ríza americkej p o litik y
(Pokračovanie zo str. 1)
města krajiny zmocnili
americkí “advisories” aby sme užili terminológiu, ktorej sa prezident
vo svojej řeči pridržiaval.
Lebo, po vynaložení 150
miliárd dolárov a po stra
te nějakých štyridsaťpáť
tisíc' amerických životov,
zostáva už len otázka ča
su, kedy padne aj Južný
Vietnam. Lebo - misia
Henry
Kissingera - na
Strednom Východe stroskotala a cestu k mierovému životu v tejto obla
sti neprekliesnila. Lebo na Cypre americká zahra
ničná politika nevie ako
postupovat’ medzi záujmami dvoch svojich spojencov: Grécka a Turecka.
Lebo - prezident Ford sa
ani len slovom neodvážil
spomenúť
Portugalsko,
členská krajinu NATO.
ktoré aj dnes Washington
považuje za hlavnú zá
kladnu americkej národ
nej bezpečnosti a kde na rozdiel od Českosloven
ska v roku 1948 - armáda
si dala odhlasovat' aj ne
komunistickými stranami
mandát k tomu. aby po
stupné a nebadane zavied
la bývalého spojenca Zá
padu do komunistického
tábora. Lebo - arabské
olejarské krajiny příliš
veťa napočúvajú na to,
ako myslia vo Washingto
ne. Lebo - v západnej
Európe miesto toho, aby
věřili s prezidentom Fordom, že konzultácia je
dnes taká dobrá, ako ne
byla nikdy predtým, len
lamentujú nad nedostatkom americkej iniciativy
v
zahranične-politiokej
oblasti. Lebo - v Latinskéj
Amerike miesto nového
partnerstva vyrásta pod
rážděný odpor proti Spo
jeným štátom, kedže ich
nový obchodný zákon mie
sto obchodných výhod,
ktorých sa latinsko-ame-

rické republiky domáhajú
už od skončenia druhej
světověj vojny - zaviedol
vůči niektorým (a v dů
sledku toho sa ostatně s
týmto solidarizovali) po
prvý raz obchodná diskrimináciu. A tak by sme
mohli pokračovat’ a po
ukazovat’ na realitu, kto
rá stojí za prezidentový
mi slovami o optimistickom postavení Spojených
štátov vo svete. Ale radšej sa dovolajme jeho
slov, ktoré tento optimiz
mus vyvracajú.
V prvom radě jeho apel
na kongres, aby už ko
nečné došlo k jednotnému
a nielen kongresom, ale
aj obidvoma politickými
stranami podporovanému
vedeniu americkej zahraničnej politiky, vyznieva
právě v súvislosti s tým,
čo sa odohráva na Indočínskom poloostrove, ako
SOS. Jeho apel, aby sa
americký národ už raz vy
manil z obludného zajatia
Watergate aféry a podpo
řil vóťu americkej vlády
a kongresu v akciách
medzinárodného dosahu,
je ďalším voláním v núdzi. Jeho apel, aby spoje
necký svět neposudzoval
Ameriku len podťa toho,
čo robí teraz na Indočín
skom poloostrove, ale aby
věřil, že americké závaz
ky budú splněné a že za
nimi bude stáť cely ná
rod. bol iste vynútený
preto. že prezident a
kongres si uvedomuju.
ako je dnes otrasená dů
věra Ameriky vo svete.
A konečne, ani pozitivně
hednotené výsledky “détente” neodpovedajú sku
tečnosti, lebo prezident
bol nútený varovat’, že
“détente” sa nemůže a
nesmie stať povolením lo
vit’ v mútnych vodách.
Započaté vzťahy š komu
nistickou Čínou sú veťmi
vratké; například Peking

H u sák se zlobi
(Pokračování se str. 1)
škody a ztráty byly nedozírné. Otázka odpovědnosti
za toto vše stála a nakonec stojí i dnes.”
Aby dodal důraz svému varování, dodává: “Ne
jednomu se třásla (po Srpnu) kolena. Teď po letech
si řekli: Nezavírá se, nepopravovalo se, a náš hu
mánní přístup, velkorysost, pokládají za naší hlou
post, za naší slabost. . . To všechno má své h ra
nice. Připad Dubčeka i případ Smrkovského a všech
těch Šiků a dalších, kteří jsou venku nebo i u nás
doma, to je typická cesta renegátů dělnického hnutí
od oportunismu v teorii i v praxi k otevřené zradě,
k otevřenému nahrávání nepříteli . . . ”
Husák však chce být velkorysý: “Chci říci otev
řeně, že Dubček si může třeba zítra zabalit kufry
a odejít do kteréhokoli buržoazního státu .. . Může
jít třeba zítra ke svým patronům a ke svým ochrán-

odvolal zájazd svojho kultúmeho telesa do Spoje
ných štátov, pretože ame
rické ministerstvo zahraničia nemohlo dať súhlas,
aby sa na predstaveniach
tohoto telesa spievali aj
piesničky proti Národnej
Čine so sídlom na Tajwarte.
Ale prezident Ford uro
bil dobré, keď sa rozhodol,
že nebude rátat’ s tým, že
jeho uistenie o splnění závázkov stačí a že plánu
je stretnutie aj s vedúcimi predstaveťmi západnej
Európy, chce organizovat’
vrcholná konferenciu Zá
padu aj s představitel’mi
ázijských a austrálskyeh
nekomunistiekých štátov,
najma s Japonskom.
V čom je však ťažisko
tejto ťažkej krízy? V tom,
že od příchodu bývalého
prezidenta Nixona do Bieleho domu neexistuje dů
věra a spolupráca medzi
vládou (Bielym domom) a
kongresom. A Nixon ne
dostatek tejto spolupráce
•a důvěry nahradzoval po
litikou, ktorá naháňala vo
du na mlýn americkým,
“advisories” a oslabovala
spojenectvo so západnými
spojencami; nadovšetko
sa - napriek takzvaným
historickým úspechom s
Moskvou a Pekingom,
čo americká veřejnost’
přijímala s uspokojením preMbovala v národe priepasť. Tento rozklad ame
rickej spoločnosti prezi
dent Ford zdědil. Nedově
ra medzi Bielym domom a
kongresom napriek prezi
dentovým pokusom zostáva rovnako vážnou překáž
kou na ceste k obooveniu
důvěry cudzLny.
A tak připadá akosi gro
teskně, keď prezident hor
lí, aby Spojené státy po
skytli Južnému. Vietnamu
výše sedemsto miliónov
vojénskej a 250 miliónov

dolárov
ekonomicko-humanitárnej pomoci. Prezi
dent dobré vie, že vojen
ská pomoc kongres ne
schválí a že ak niečo, tak
Južný Vietnam dostane
len tú humánitárnu po
moc, akési bolestné, ako
poskytla v roku 1938 Vel’ká iBrítánia okýptenému
Československu desať miliónov libier po mníchovskej konferencíi.
Bohužial rozpor medzi
Bielym domom a kongresom existuje aj okolo
iných vážných medzinárodných problémov. V dů
sledku toho situácia je
ešte o to horšia, že ame
rická zahraničná politika
je nielen v krize, lež pre
rozpory medzi vládou a
kongresom je aj úplné pa
ralyzovaná.
Hádám to
ešte nebolo v dějinách
Ameriky, aby jej předsta
vitel’, či už prezident alebo minister zahraničných
věci, nemohol prijať sebarozumnejší a pre národnú bezpečnost’ důležitý závázok, lebo si nie je istý,
či druhé středisko vedenia
americkej zahraničnej po
litiky - kongres - to příj
me.
Toto je hlavný americ
ký problém dnes. Národ,
ktorý nemá vedenie do
ma, nemůže viesť svět,
ani svět sebeoddanejší a
spojenecký. Amerika musí
teda v prvom radě vyriešiť tento problém. Dať
svojmu národu pevné ve
denie. ktoré by podopieralí obe politické strary,
široká veřejnost' a kong
res s vládou. Verím v
americká obrodu po tejto
stránke. lebo ak by tá- ne
přišla.. znamenalo by to
katastrofa pre západní
svět. napriek pekne piáno
váným akdaut "déteníe"
aiebo právě v iefa důsled
ku. Lovilo by sa dobré v
mútnych vodách . . .

cům.” Na adresu švédského sociálně demokratického
předsedy vlády Palmeho. který se Dubčeka veřejnezastal, řekl Husák: “Nabízíme mu Dubčeka třeba
zítra jako experta pro demokratický socialismus ne
bo třeba jako prověřeného instruktora . . . (aby) za
několik měsíců zruinoval švédské království tak, ja
ko v r. 1968 Československo. O takové občany ne
stojíme. Dubček volil cestu, může po ní j í t . . .”
Po řadě dalších útoků na “renegáty" a jejich “h a
nebné cíle” uzavírá Husák svou odpověď Dubčekovi
a “jemu podobným” takto: “Je důležité, aby naši
pracující věděli, o koho jde, aby věděli, s kým mají
tu čest, aby věděli, kam se tito Dubčekové a Smrkovští dostali. Je možné, že měli jakousi lepší minulost.
Nedělám nyní kádrové posudky. Dostali se však do
polohy otevřených zrádců, otevřených nepřátel to
hoto lidu, tohoto systému, tohoto zřízení. Je třeba,
aby naší lidé toto věděli, aby se s opovržením oavrátili od těch, kteří nemají s naší cestou dnes už
nic společného ..
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Historie a Indočína
(Pokračování se strany 1)
výsledek konfliktu. Tváří v tvář takové nevyhnutel
nosti je povinností napadených zahodit zbraně, vzdát
se, nebránit toku dějin a vyhnout se tak zbytečné
mu utrpení.
Jedině tato “historická teorie” stojí za pozornost.
Jedině ona dává ucelený smysl organisované čin
nosti “mírového hnutí” v souvislostech indočínské
války. Jedině tento “historický nesmysl” marxistic
ké ortodoxnosti dává “smysl” všem nesmyslům, kte
ré na něm byly vystavěny.
Neohrabaný americký zákrok, vypadající na první
pohled jako snaha o pomoc napadenému, změní se
■v hrubý zásah do hladkého běhu dějin. Obrana práva
na sebeurčení stane se zbytečným prodlužováním
zabíjení. Armády, které vtrhly na území pokojných
států, pozbudou jako posvěcené nástroje historie cha
rakter útočníka. Vnější síly, které jsou na straně
“historického útoku” , jsou v souladu s historií a
tedy v proudu pokroku. Vnější síly, které se pokou
šejí “historický útok” zastavit, staví se, jak by řekl
Engels, “jako křečci v cestu parního válce dějin”
a jsou to proto síly zpátečnické. Orwellova dvojmluva nalézá své vysvětlení. Podle toho, jestli jsme
nebo nejsme na straně předurčené historie, obrana je
útok a útok je obrana, pomoc je zrada a zrada je
pomoc. To, co se stálo, se .nestalo. Ideologická totož
nost je pokrok a pestrost svobody je reakce. Vpřed
je vzad a vzad je vpřed. Ti, co se mýlili, měli
pravdu. Mýlili se ti, co měli pravdu.
Je velmi důležitě rozlišit ve svém okolí lidi tohoto
“historického argumentu” od lidí, kteří ted’ pouze
hledají aspiriny pro svědomí. Ti druzí přesvědčují
sami sebe v předem prohraném zápase, že zubožené
utečence nezabíjejí komunistické kulomety, ale ame
rické námořní ostřelování a saigonské" bomby; že
uprchlíci neutíkají před zkušeností komunistického
teroru, ale že je k útěku nutí bodáky jižní vlády;
že vpád celých divizí není porušením, ale dodrže
ním pařížské dohody o míru; že zločin jasné agrese
není páchán přítomnými severovietnamskými armá
dami. ale nepřítomnými Američany.
Tato druhá, početná kategorie není zajímavá.
Nikdy neměla vlastní mozek, nikdy neměla vlastní
vůli. Zajímavější je ta první, nepočetná skupina,
která mravenčí pílí, důmyslným využitím lží, polo
pravd, pudů a předsudků, z té druhé skupiny uko
vala nástroj, který nakonec zlomil páteř r.ekomunisťických sil v Indočíně. Této ideologicky vyztužené
bojůvce nikdy nevadily korejské či americké bru
tality. Vítala je. Byly užitečné propagančně. Ještě
méně jí vadily brutality komunistické, Ideologiehistorické předurčenosti vede vždycky k historické
vraždě a posvěcuje ji. Všechno byla otázka taktiky,
historičtí krtci neponechali kámen neobrácený.
Řady bez mozků rostly. Využit byl primitivní antiamerikanismus (Američané byli hlavní překážka).
Laskán byl mechanický antikatolicismus (katolická
církev podporovala intervenci). Pěstěny byly farní
zájmy opozice, hledající klacky, jimiž bylo možno
biti vládu. Pacifismus byl podchycen a znetvořen k
nepoznání.
Ideologičtí bojůvkáři plavali hbitě jako ryby ve
vodách uměle spojených záští, nechutí, nevědomostí
a předsudků. Záhy bylo možno říci: je příliš jedno
duché mluvit jen o komunistickém útoku.
Tuto ideologickou kvasinku “historické nevyhnu
telnosti" nutno vylovit z uměle zakalených vod,
má-li být izolován viímík a nepřítel. Jeho jasné ro
zeznání je tím důležitější, že nejde jen o nepřítele
z Vietnamu. Tentýž nepřítel nás vyhnal z vlastní
země. Tentýž nepřítel, který včera využil antiameríkanismu a aníikatolícismu. svádí teď na Středním
východě do svých řad troglodyty antisemitismu. Ten
týž nepřítel už klade do hrobu sotva narozenou de
mokracii portugalskou. Tentýž nepřítel je v akci
v|ude kolem nás. Tentýž nepřítel, pevně věřící v ne
vyhnutelné naplnění svých cílů, denně usiluje o to
změnit lidi v historické mravence všude tam, kde
se tak ještě nestalo.
Je to nepřítel, který mění podle potřeby taktiku i
škrabošku, jehož ideologické jádro však zůstává
vždycky nehnuté zakotveno v “historické nevyhnu
telnosti” . Tomu nepříteli musíme čelit nejen proto,
že jsme jeho oběti, ale především proto, že lže.
Historie není na jeho straně, historie není na ničí
straně. Dějinná nevyhnutelnost je chiméra. Historii
tvoří lidé s vůlí. Dějiny jsou spoušť a zmatek a slá
tanina jejich činů. Historie je včera a před minu
tou, zítra je nenaplánovaný chaos budoucnosti. Glorifikace dějin je glorifikace lidstva a tedy nehoráz
ná pošetilost. Fráze “dějiny jednou rozsoudí” je
nesmysl. Víme, už, jak křivé jsou rozsudky^ času zaretušované zlovůlí a omylností lidského myšlení. Hi
storie není víc než hodně nepřesný, hodně nespolehli
vý á často velikášsky prezentovaný, záznam lidských
(Pokračování na straně 3)
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Jak se v republice pracuje
Marcela Čechová
Jak nás učí Marx, Lenin a další bohové komunistické víry, kapitalistická
shnilá společnost se od té spravedlivé, socialistické, liší přístupem k právům
pracujících. Zatímco v kapitalismu dělník nemá zastání a může být vyhozen,
nechce-li se mu pořádně dělat, v socialismu má každý "zaručeno právo na prá
ci". Bylo by zajímavé rozebrat toto "právo" blíže, socialistická společnost už
ovšem dávno změnila lidské právo za p o v i n n o s t pracovat. A na to, aby
občané plnili své povinnosti, si už režim dovede došlápnout. Vymyslel na to celý
soubor příkazů a nařízení, jimž říká zákoník práce. Jde o dílo velice pružné,
neustále vylepšované podle potřeb režimu tak, aby pracující byli pod přísnou
kontrolou.
K poslednímu vylepšení abv dohlíželi na “upevňo je nezpůsobilý plnit své
zákoníku práce došlo v vání pracovní disciplíny” . povinnosti. Stačí, když
Československu nedávno. O podobném způsobu do podnik řekne, že pracov
Federální
shromáždění hledu se ovšem kapitali ník neplní třeba jen
z požadav
rozhodlo 26. března o no stickému dělníkovi ani ne n ě k t e r ý
ků.
vých úpravách pracovních sní.
podmínek, které vejdou v
Další odhlasovanou no
Další změna se týká ná
platnost 1. července. Podí vinkou je pravomoc závo hradního zaměstnání. Do
vejme se, zda tyto prokla du dát dělníkovi výpověď. sud se lidé mohli ohánět
mované novinky poslouží Dosavadní zákony nebyly zněním ústavy a museli
blahu dělníků, nebo zda dosti jednoznačné a dáva dostat v rámci podniku
jim naopak ještě přísněji ly zaměstnanci možnost jiné, přiměřené zaměstná
přitáhnou uzdu.
dohadovat se celé měsíce ní. Nyní stačí, když pod
Prvním a zásadním, o výpovědi nebo o přeřa nik prohlásí, že nemá t a 
opatřením je nový systém zení na méně placenou kové místo, které by pra
kontroly dělníků. Starý ne práci se závodem. Tomu covník mohl vzhledem ke
byl dokonalý; dosud mě bude nyní konec. Napříště své kvalifikaci zastávat.
Novela zákoníku práce
ly totiž právo na praco k výpovědi “pro neplnění
višti rozhodovat pouze zá požadavků” postačí, když se bolestivě dotkne i sta
vodní odborové organiza pracovník nebude splňo rých lidí. Protože úděl
ce. Nyní bude do věci za vat takové požadavky, penzisty je v socialismu
pojen i centrální odboro které jsou nezbytnou pod nezáviděníhodný, snažila
vý orgán, který bude mít mínkou pro řádný výkon se většina důchodců zů
na pracovištích rozhodčí jeho práce. Což je řeče stat na pracovišti i když
právo proti zaměstnan no natolik široce, aby se už dosáhli věku, způsobi
cům. Za tím' účelem bude do toho dalo vtěsnat co lého pro důchod a podnik
vytvořeno 4.000 rozhod koliv bude podnik proti je mohl vyhodit až po
souhlasu
čích komisí, v nichž bude zaměstnanci potřebovat. V předchozím
40.000 funkcionářů. Jak případném sporu o ne okresního národního výbo
ubezpečuje své čtenáře platnosti výpovědi - bu- ru. Napříště bude k vy
Rudé právo, ti všichni zde de-li se dělník proti orte hazovu starého zaměst
nebudou proto, aby dělní lu bránit - nebude muset nance stačit rozhodnutí
ka hájili, jak by si někdo organizace tak jako dříve závodního výboru.
Kárná opatření jsou dů
mohl naivně myslet, ale prokazovat, že pracovník
ležitou kapitolou novely
pracovního zákoníku. Za
tím mohlo být kárné opat
Historie a Indocina
ření uloženo jen do jed
noho měsíce od chvíle,
(Pokračování se strany 2)
omylů. Místo v ní nestojí za místo v srdci jediného kdy se organizace o poru
poctivého člověka s vůlí nelhat, neznetečnět, neubli šení pracovní kázně dově
žovat a žít po svém. Historie není ani zákon, ani děla. Nyní je stanoveno,
osud. ani vznešenost. Nemůže dát Boha lidem bez
Boha. Nelze se za ni schovat, nelze jí omluvit ani že na pracovníky, kteří
zabíjení, ani zradu, ani zlhostejnění. Jenom lidé bez pracují v zahraničí, si mů
vůle před. ní padají na kolena a poddávají se trpně že závodní výbor došlápjejímu “nevyhnutelnému toku” , kterému za ně jiní nout ještě po jejich pří
dali směr.
Okolnosti kolem nás, vytvořené nejen dekrety to jezdu zpět z ciziny, i když
talitních vlád. ale také návyky, materialistickou stád- . se přestupku dopustili
nosti a současnými přijatelnostmi společností demok kdykoliv během své ne
ratických. způsobují tlaky, které dusí a omezují přítomnosti v republice.
volnost pohybu. Ani součet toho všeho se však ne
A ještě jeden bič do
rovná nevyhnutelnosti.
padne
na dělníky, kteří
Jediná nevyhnutelnost je smrt. Až do jejího pří
chodu je třeba vzdorovat ze všeho nejvíce právě těm si myslí, že si mohou ke
věcem a dějům, které jsou za nevyhnutelné vydává své normální mzdě přivy
ny.
dělat. Dosud to dělali tak,
Svět. v němž žijeme, ztratil vůli k takovému odpo že se závodem uzavřeli
ru, zatím co komunisti dále věří ve své lži. demokrati
už v pravém slova smyslu nevěří ve své pravdy. smlouvu bud’ “o pracov
Přestali věřit v základní kvality demokracie, přestali ní činnosti” nebo o “pro
věřit v duchovní hodnoty vůbec. Ztratili představy vedení práce” . Podmínky
svobody, znají jen počitadla. Nedovedou už nepřítele k uzavírání takových do
ani rozeznat, tim méně se mu postavit. Nosí se
hod jsou nyní podstatně
bOá, — bílé prapory visí jak z oken. tak ze srdcí.
Jseih vděčen za malé dary, každé rámo řikám přísnější. U dohod o pra
modlitbu: “Děkuji ti Bože, ať jsi nebo nejsi, že ne covní činnosti je stanove
věřím v .nevyhnutelnosti a nejsem vázán bezpáteř no. že doba skutečného
ným poraženectvím lidí, do jejichž středu jsem do
výkonu takové práce nerazil pod tlakem okolností, ale z vlastní vůle.”
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Če s k o s l o v e n s k o ^
— Dne 16. dubna byla za
hájena v Damašku jed
nání mezi delegací ÚV
KSČ,s vedenou Vasilem
Biťakem a delegací So
cialistické strany arabské
obrody. Čs. delegace na
vštívila též město Kunejt
ru na Gdaňských výši
nách. V. BiTak odevzdal
při té příležitosti guver
nérovi města symbolický
dar - samopal čs. výroby.
V projevu zdůraznil pře
svědčení, že "okupovaná
arabská
území budou
osvobozena” .
'
— Ve věku 69 let zemřel
v Praze RNDr. K. Kuchař,
profesor kartografie na
přírodovědecké
fakultě
University Karlovy.
— V Praze se konalo 16.
dubna společné zasedání
ústředních výborů Národ
ní fronty Československé.
České a Slovenské sociali
stické republiky, které ří
dil Gustáv Husák. V při
jatém usnesení se “vyso
ce oceňuje historická úlo
ha Sovětského svazu ve
II. světové válce” a zdů
razňují se “šťastné dny,
když sovětská armáda
přinesla svobodu naší vla
sti” a “vděčnost za veš
kerou pomoc, podporu, ne
sčetné důkazy vpravdě
bratrských, internacionál
ních vztahů, jimiž nám
SSSR v celé třicetileté hi
storii prospěl . . .” .
— Potápěčům brněnského
podniku Trygon se poda
řilo proniknout z Amatér
ské jeskyně do vývěru
Punkvy na dně propasti
Macochy v Moravském
krasu, což předtím nikdo
nedokázal. Museli překo
návat vzdálenost 400 met
rů, která dělí koncovou
chodbu Amatérské jesky
ně od vývěru Punkvy na
dně propasti. Podařilo se
jim zjistit hydrologické a
speleologické poměry v
oblasti přítokové stěny
Macochy.
— V sobotu 12. a v neděli
13. dubna nebo 19. a 20.
dubna se konaly po celé
zemi Směny Národní fron
ty, které se věnovaly hlav
ně zkrášlování měst a
obcí. Za zkrášlování se
považovalo např. odklize
ní čtyř v sobotu časně
ráno zbouraných domů v
Hradci Králové, tj. při
pravení místa pro stavbu

výškového hotelu. V ně úseků nové dálnice. Po
kterých městech se už ko čátkem května má začít
naly Směny Národní fron provoz na 10 km úseku
mezi Velkou Bíteší a
ty letos čtyřikrát.
— Pracovník pražského Lhotkou a do konce roku
Geodetického ústavu ing. se má jezdit i na prodlou
Z. M. Wiedner je jako žené trase z Lhotky přes
expert OSN už čtvrtým Velké Meziříčí. Ještě le
rokem zeměměřičem v tos má se také jezdit po
Nepálu. Pomáhá také v 18 km dálnici z Bratisla
Nepálu zakládat triangu vy do Sence.
lační ústav.
— Dne 10. dubna oslavila
— Čs. výbor solidarity s zasloužilá umělkyně Ště
národy Afriky a Asie pod-. pánka Štěpánova v Divad
.nikl zájezd pro zahranič le hudby v Praze 45 let
ní studenty po památných, umělecké činnosti.
místech antifašistického — L. štrougal v zastou
boje čs. lidu. Navštívili pení prezidenta republiky
pankráckou
sekyrárnu, přijal na Pražském hradě
bývalý koncentrační tábor nového australského vel
v Terezíně, Lidice atd. vyslance Roberta WiUiaPředseda tohoto výboru ma Furlongera, který mu
solidarity M. Vacík zdů předal své pověřovací li
raznil ve svém projevu, stiny. Furlonger zdůraznil
že si studenti při té pří ve svém projevu přání
ležitosti "jistě uvědomí své vlády “učinit vše pro
současný osud politických rozvoj vztahů mezi Austrá
vězňů, kteří trpí v jiho- lií a Československem na
vietnamských koncentrač základě hlubšího porozu
ních táborech a žalářích, mění a spolupráce a při
ve věznicích Jižní Afriky, spět tak k přátelství a
na chilském ostrově Daw- porozumění ve světě” .
son i jinde” . Studenty by
mohl zajímat i výlet do — Dne 15. dubna se kona
Ruzyně, Leopoldova, Já ly v Praze i v Bratislavě
chymova, Borů, Litoměřic oslavy 30. výročí založení
aj. a zjistit si tam blaho SNB. Nejzdatnějším SNBdárné působení komu ákům byly uděleny pa
nismu, event. si tam pro mětní medaile. V Praze
mluvit s politickými věz bylo také otevřeno "Mu
ni o humanitě nynějšího zeum SNB a vojsk mini
režimu v Českosloven sterstva vnitra” . (Snad je
v něm vystaven i někte
sku.
— V posledních měsících rý zasloužilý Moskvič ze
bylo vyměněno několik srpna 1968.)
náměstků čs. ministra za
hraničí. Naposled byl uveden do funkce náměst
Opravy
ka Miloš Vojta.
radiopřístrojů, TV,
— V Praze padá dál omít
transist. a domácích
ka. Např. 11. 4. spadl na
Václavském náměstí z do elektr. spotřebičů pro
mu č. 52 kus rozměrů vádí spolehlivě a levně
E. HALUŠKA
50 x 20 cm, přičemž jen
náhodou nebyl nikdo váž F. 58/125 Napier S t,
Fitzroy, Vic.
ně zraněn.
Tel. 419-3319
— Mezi Prahou a Brati
slavou je v provozu 85 km

S0L0M0N S CARPETS
803 NEPEAN HIGHWAY
EAST BRIGHTON, VÍC.
(právě proti parku Dendy)
telefon: 97-2683, 97-2499

smí přesahovat polovinu
stanovené týdenní pracov
ní doby a dohody o pro
vedení práce smí podnik
uzavřít jen tehdy, jestliže
“není schopen je obstarat
vlastními silami” .
Dělníci tedy z nového
zpřísnění pracovních pod
mínek příliš radost mít
nebudou. Což ovšem re 
žimu vůbec nebrání, aby
dál posílal do světa na
fouklé bubliny zpráv o
péči, již se za socialismu
pracujícím dostává.

Vystaveno je více než 80 plných rolí
koberců .různých druhů, včetně
EVROPSKÝCH A AUSTRALSKÝCH
KOBERCŮ AXMINSTER
za výhodné ceny
JEDINĚ U FIRMY SOLOMON
NEJVĚTŠÍHO AUSTRALSKÉHO
SPECIÁLNÍHO OBCHODU KOBERCI
OTEVŘENO DO 9 HODIN VEČER
po 4 dny v týdnu (mimo středy)
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N áboženský život
v U S A a SSSR

V marci bolí na návštěvě v Spojených štátoch predstavitelia pravoslávnej i ly, keď kazatel’ Vinš bol
cirkvi zo Sovietskeho zvázu. 18-členná delegácia, ktorá vlastně odplatila lanskú odšúdený. A veřejnost’ ne
l Capitol House, 113 Swanson St.,
i návštěvu představitelův amerických protestantských cirkvi v Sovietskom zváze, věřila tomu vtedy a ne
bola hosťom Národnej rady cirkvi a zdržala sa v Amerike tri týždne. Pohybo uvěřila tomu ani teraz,
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí (
vala sa naprosto volné a komentátoři americkej cirkevnej tlače připomenuli, že Red’ to počula z úst preTelefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský
preláti ortodoxnej cirkvi mohli ísť všade, kde chceli, zatial7 čo americkí teoló- látov pravoslávnej cirkvi.
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
govia vláni navštívili len tfe miesfa, kde je cirkevný život v Sovietskom zváze
Porady hosťov zo SoVašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
ako tak toterovaný, ale nemohli zájsť tam, kde bol cirkevný život už úplné vietskeho zvazu s predv nutných případech i telegraficky.
potlačený.
staviteFmi
amerického
protestantizmu
však preNo. napriek tomu. pred- ženský pracovník a vý da, náboženský život tak
biehali
bez
rušivých
mostavitelia
pravoslávnej znamy baptistický kaza neustále upadá, metropo
mentov.
Je
len
otázka,
do
_V patek je otevřeno do 9. hod. večer,
1 cirkvi bolí přijatí so znač tel' Juraj Vinš.
lita Filaret odpovedal, že
akej miery za terajšej ooale v robotu je zavřeno.
1 ným záujmom a pozorr.o
Delegácia
ortodoxnej je to nie v důsledku pre,'litiky détente můžu presťou aj širokéj americkej cirkvi sa niekoFkokrát nasledovania
veriacich
hlbujúce sa styky na náveřejnosti- To najma pře představila aj širšej ve lež len v důsledku klesalo. že americká vexejnosť řejnosti. V New Yorku 6. júceho záujmu o vieru a boženskom a cirkevnom
KVETEN 1975
je neustále zvědavá, ako marea mal člen delegácie, duchovný život medzi poli ovplyvniť aj vnútorný život v Sovietskom
je to vlastně s nábožen metropolita Filaret z Kie- občanmi.
zváze, ulehčit’ cirkvám a
• První prvomájový průvod, jenž se konal 1, květ ským životem a činnost' oa va přednášku v národnej
Delegácia prelátov p ra
na 1890, pozdravil básník Jan Neruda fejetonem cirkvi v krajane, ktorá sycagóge. kde sa záoberal voslávnej cirkvi navštívi veriacim, nastolit’ akúsi
vnútornú détente medzi
Máj 1890. Manifestace dělnictva se konala na Stře
leckém ostrově v Praze, proklamovala tehdy osmiho vyhlásila ateízmus za svo aj s otázkou prenasledo- la aj Chicago, ale tam sovietskym režímom a tadinovou pracovní dobu a všeobecné hlasovací právo, ju štábní řílozófhL A ame vania židov v Sovietskom sa jej dostalo zvláštneho mojšími cirkvami. Kto
a česká sociální demokracie vydala k tomuto dni rická veřejnost' sa chvěla zváze. teda- s problémom, uvítania. Výše dva tisíc
však sleduje ideologickú
zvláštní provolání “Lide pracující!".
iiieěo o tom riozvedšeť aj kterému Amerika venuje l’udí protestovalo proti
• 1. května 1920 zemřel violoncellista Hanuš Wi od týčil, čo sú na čele neustálu pozornost’. Met příchodu delegácie do propagandu sovietskeho
han, od jehož narození uplyne 5. června sto dvacet
režimu aj v súvislosti s
existujúcehc cirkevr.ého ropolita Filaret však svo města. Demonstranti sa
let.
ženevskou konferenciou o
• 2. května 1855 se narodil v Benešově u Prahy zriade-r.ia v Sovietskom jích poslucháčov neuspo zhromaždili před budovou
európskej bezpečnosti, ne
spisovatel František Sokol Tůma. Vyučí se peka -Rusku.
kojil. lebo vyhlásil, že ni Národnej rady cirkvi, kde
dává tomu vel’a nádeje.
řem. byl deset let hercem kočovných spo-Iecraostl
Táto pozornost’ veřejno komu v Sovietskom zváze mali hostia zo Sovietskeho
později redaktorem. Jeho rozsáhlý r o m án Na kre
Konečne je hádám při
šách, jenž vyšel poprvé v roce 1922. je obrazem z sti bola o to váčšía, že v sa neubiera právo slobod- zvázu tlačovú konferen- tejto příležitosti na miekraje Bezručova a věrným vylíčením poměrů mezi Januári. teda len pár ného náboženského života clu. Protestujúci ich ob
Frýdkem a Těšínem na přelomu let 13. a 28. století. týždnov před príchodom a že to platí aj o soviet- vinili, že zrádzajú kresťa- ste zaznamenat’, že krát
Fr. S. Tůma zemřel 31. prosince 1923 v Ostravě ortodoxných prelátov, bol ských občanoch židovskej nov - svojích veriacich a ko před príchodom sovieta jeho dílu věnoval pozornost spisovatel Vojtěch.
skych hosťov do Ameriky,
v Kijeve odšúdený na viery. Na otázku prečo te že hovoria o náboženskej
Martínek.
Ekumenická služba světo
• 5. května 1955 zemřel zasloužilý umělec Saša Ra osem rokov do pracovné- da, keď je v Sovietskom slobodě, zatial’ čo sovietšil ov, člen ND v Praze, svérázná, postava našeho bo tábora horlivý nábo- Rusku náboženská slobo- ska vláda zavádza neustá věj rady církví vo svojom
buletine zaznamenala, že
jeviště a filmu.
le nové a nové obmedze9 6. května 1945 obsadila americká vojska Plzeň.
oficiálny orgán Arménniá pre činnost’ cirkvi a
Strakonice a Pracbatice.
skej komunistickej strany
• Fischerovým nástupcem na stálici gernsaiústiky • Žurnalistické povolání a zážitky z cest ovlivnily veriaceho l’udu.
zveřejnil veFmi
ostrý
celou
HeDerovu
literární
tvorbu,
která
se
skládá
z
na pražské universitě se stal prof. Vojtěch Jirát.
Na tlačovej konferencii
jenž se ve svých spisech zabýval srovnávací proWe- povídek í románů. Pro poznání kulturního a poii- sa museli hostia zo So útok proti cirkvám, pre-matikou naší a německé literatury, otázkami skán ti&ého ovzduší doby jsou důležité jeho práce me
tože vraj odvádzajú mlá
a literárních směrů. V postedoíei* létech S vata se moárové. jež psal z hlediska bývalého mladočeské- vietskeho zvázu vyjádřit’ dež od ateizmu a že boj
bo
řečníka
a
politikaServác
Bonifác
Heller
se
na
aj k případu v januári
věnoval převážně české literatuře 19. stoL a jeho
proti náboženstvu a cirk
eseje o českých spisovatelích vydané v knize Upro radí! ve Vlašimi dne 12. května 1845.
odsúdeného baptistického
střed století zařadily ho mezi naše přetká bobemi- • Josef štolba, spisovatel a dramatik, patřil ke kazateFa Juraja Vinsa. vám je boj o člověka.
generaci českých dramatiků prvního období čino
stv. Prof. V. Jirát zemřel 7. května 1945.
A na tomto poli musí vraj
• Profesorem nově založené Masarykovy univers; hry ND vedle Stroupežnickéha. Šuberta. Štěchá a Ani v tomto případe ich režim viesť boj neúpro
dalších.
Občanským
povoláním
byl
notář.
Jeho
hru
odpověď nebola uspokoji
ty v Brně pro obor českého jazyka a literatury se
M. K.
stal Dr. Stanislav Souček, narozený 7. května 1879 Matčino dílo z r. 1872 zakázala a bezděky vytlačila vá. Odpovedali, že kaza sný.
v Náchodě, a centrem jeho badatelské činnosti i z pozdějšího divadelního repertoáru rakouská cen tel' Vinš nebol odšúdený
se stala oblast starší české literatury, v níž se sům. J. štolba zemřel 12. května 1930 v Praze.
MELBOURNE
zabýval zejména Štítným a později Komenským. Dr. • Josef Mánes pocházel ze slavného rodu malířů. pře svoju náboženská čin
i SYDNEY
Souček, který byl od roku 19Í4 rovněž spoluredakto- Jeho otec Antonín byl vedoucím krajinářské školy nost', lež len preto, že je
rem Časopisu Matice moravské, zemřel v Brně 30. na pražské Akademii, strýc Václav malířem historic ho činnost’ směrovala
PROŠÍVANÉ
kým a portrétním —. a tři děti Antonínovy.: Amálie,
prosince 1935.
PŘIKRÝVKY,
• 8. 5. 1920 zemřel spisovatel Josef Šíř, který ve . Josef a Quido rozmnožily slávu první generace. proti záujmom sovietske
POVLAKY
ho
státu.
Ale
na
takéto
vyAbychom
pochopili
dobře
rys
Mánesova
ryzího
češsvých povídkách zachytil národnostní útisk na Ji
čínsku před první světovou válkou. Svým porozu ství, jakého kromě Alše nedosáhl žádný umělec, za svetlenie nemusela ame ze skladu nebo na míru
dodá firma
měním pro hmotné starosti horalů (Robotou života) hleďme se na jeho nepřeberné bohatství lidových rická veřejnost’ čakať až
typů, jež kreslil na svých potulkách na Hané, Slo
A. Z. QUILTING
je Šír blízký Raisovi. Novákové a Staškovi.
do
příchodu
predstaviteAnna Mendanová
• P. Pavel Křížkovský. člen augustiánského řádu, vensku, Slezsku i Krakovsku. Z této bohaté studnice
Melbourne:
žák Fr. Sušila, se zapsal do dějin české hudební kul čerpal pak i pro svá veliká díla, jako na příklad 1’ov cirkvi do Spojených
175 Brougham St.,
tury zejména svými skladbami pro mužský sbor. pro ilustrace k Rukopisům, vidíme to v jeho Domo štátov. To, že vraj činnost’
Jimi se stal u nás zakladatelem sborového zpěvu. vu, Líbánkách na Hané, ale i v ilustracích k pohád kazateFa Vinsa poškodzu- Kew, Vic., tel. 86-8427
kám B. Němcové a konečně i v jeho vrcholném díle
Sydney:
P. Křížkovský se narodil 8. května 1885.
je záujmy sovietskeho
• 8. května 1850 vyšlo v Kutné Hoře první číslo Orloji. Josef Mánes se narodil 12. května 1820.
Telefon: 63E-2453
Havlíčkova Slovana.
• Slovanské starožitnosti jsou bezesporu největším štátu, sa dočítali už vte• Před deseti léty — 8. 5. 1965 — zemřel akademik dílem slavisty P. J. Šafaříka a tímto dílem se stal
Jan Květ, profesor dějin a teorie výtvarných uměni archeologem evropského jména v době obrozenecké.
na KU v Praze.
Za svého pobytu v Novém Sadu, kde byl profeso
• Choreograf Osvobozeného a později Národního rem na gymnasiu, se však zabýval i dějinami srbDámské, pánské a hlavně dětské oblečení
divadla Joe Jenčík byl zakladatelem našeho moder sko-chorvatského písemnictví a sebral vzácnou no
též sportovní obleky a prádlo, importované,
ního jevištního tance. Své zážitky od svého vystou vou látku, již však vydal tiskem teprve po jeho
za velmi výhodné velkoobchodní ceny
pení jako člen českého baletního souboru v Londýne smrti jeho zeť Josef Jireček (Geschichte der suedaž po svojí činnost na konservatoři vypsal v auto slavischen Literatur). Když roku 1833 odjížděl Ša
'
dodá kamkoli v Melbourne
biografických románech, zejména v Zloději kroků. fařík z Nového Sadu do Prahy, byl již slavistou PETR HORYNA, 8 Moira Grove, Glen Waverley,
J. Jenčík zemřel 10. května 1945 v Praze.
evropského rozhledu, jenž si vytkl za další úkol
Vic. 3150. — Telefon: 232-8474
• 10. května 1910 se narodil ak. malíř a ilustrátor objasnit nejstarší dějiny Slovanstva a vývoj jeho
(volejte po 6. hod. večerní)
knih Antonín Strnadel, jehož valašské vánoce vy vzdělanosti. P. J. Šafařík se narodil 13. května 1785
dala na vánočních pohlednicích již Družstevní práce. v Kobeliárově na Slovensku.

I

Kalendář H D

28. 4 . 1975

HLAS

DOMOVA

5-

Russel Ward: Australia. A Short History.
Ure Smith, Sydney, 1975, fotogr. a obrazové
' "'"přílohy, sfř. 176, cena $ 2.70.

Česke-německé vztahy (II)
Ferdinand

Stručné dějiny Austrálie

Peroutka

Řekli jsme, že v tom, jak se česko-německé vzta hy vyvíjely, také v tom, co v nich bylo bojovného a
nepřátelského, bylo mnoho nevyhnutelného a že asi nemohlo být jinak. Vztahy se vyvíjely od počáteč
ního dramata k periodě, kdy nepřátelství se vybíjelo mírněji, jen v pícháni špendlíčkem. Nakonec
— zase zpět k holému dramatu. Domnívali jsme se vidět, že Češi a Němci žili v jakémsi organismu
společného způsobu denního života a společných zvyků a že český svazek se západem — politicky velmi
srozumitelný — byl v jiných ohledech poněkud nebo značně umělý. Vraťme se k faktům hospodář
ským. Jedním z nich je práce, poměr k ní. České země, potom Československo, byly bez zdrojů suro
vin, jaké by jim samy zajistily postavení ve světě. Musily suroviny dovážet a živily se dovednou prací. Když
se Masaryk vrátil z cesty po Rusku .a z návštěvy u Tolstého, když blíže prozkoumal Dostojevského, hlá
sal, že jeden z hlavních rozdílů mezi Čechy a Rusy je poměr k práci: v Čechách svědomitý, intensivní,
v Raško ledabylý.
O poměru různých ná
rodů k práci často pře
mýšlel také Stalin. V roz
hovorech. které měl s
CtaxcMHem a Roosevel
tem v Teheranu na konci
roku 1943. kdy už bylo
jasno, že nacistické Ně
mecko bude poraženo,
stále se vracel k otázce,
jak zamezit, aby Němec
ko po nějaké, celkem
krátké době se vzchopilo
k odvetě. Zajisté, Němec
ko bude rozděleno a od
zbrojeno. nebezpečný ně
mecký Generální štáb bu
de navždy znemožněn.
Ale to samo nestačí, jak
Stalin věřa nebo chtěl vě
řit. Podle něho bylo tře
ba zničit základní sílu Ně
mecka, která byla v ně
meckém řemesle, v prá
ci- Mluvil o německých
hodinářích' a truhlářích,
snad také o německých
výrobcích houslí, a připi
soval jim neobyčejné a
strašlivé schopnosti. V
ismu a píli německého ře
mesla viděl největší ně
mecký kapitál a hrozbu.
Zde je něco. .co. třeba
zničit, aby svět měl klid.
Jinak, za nějakou dobu,
němečtí hodináři, truhlá
ři, snad i výrobci houslí
se tajně obrátí k výrobě

nových válečných nástro
jů a bude nová válka.
Když byl takto zjištěn
fakt německé práce také
Stalinem, řekněme, že ji
ný fakt je ten, že ze všech
slovanských národů měli
Češi nejpositivnější poměr
k práci. Nebudeme z ná
rodní hrdosti hledat, jak
popřít, že v tom velkou,
asi hlavní roli hrálo pro
středí, české soužití s
Němci, stálá blízkost 'k
nim. V účtech, které ná
rody někdy mezi sebou
dělají, Němci by za to
mohli žádat českou vděč
nost. Ale nikdy není jen
jediná okolnost, vždy je
shluk okolností.
Nadhodili jsme, že snad
teď dojde k dialogu me
zi Čechy a Němci - ať už
bude mít cenu jen akade
mickou nebo snad také
nějakou praktickou. V
každém případě: kdo je
vinnen tím, že organické,
faktické spolužití, místo
aby mělo smiřující násled
ky. politické, vybíjelo se
bojem? Chybovali češi,
když smysl svých dějin
viděli - jak Havlíček i Palacký je učili - v zápase
s Němectvem? Stopadesát let bylo vyplněno bo
jem dvou národů v jedné

VELKÝ VYBER JAKOSTNÍHO
PRVOTŘÍDNÍ

zemi, a česko-německé něn vlivem osvícenství,
vyrovnání, o němž se tak když nejdříve jedna ra 
často mluvilo, kolísalo od kouská císařovna poněkud
doby, kdy se ještě ne a potom jeden rakouský
mehlo podařit, k době, císař více podlehli svobo
kdy se už nemohlo poda domyslnějším ideám, kte
řit. V takové druhé situa ré se šířily z Francie. Zá
ci ztroskotal vyrovnávací roveň však se silněji pro
pokus německého sociál budilo německé národní
ního demokrata Wenzla vědomí, a germanisace
Jaksche, který jsme na pozdější nebyla už tak ne
zvali úsilím heroickým. uvědomělá, nýbrž v ně
Nechť obě strany vyjádří meckém zájmu plánova
pravdu, jak ji vidí. Jsme ná. Havlíčkova generace
tu, abychom vyjádřili neměla jinou zkušenost, a
Havlíček se vyjadřoval o
českou pravdu.
Po ztrátě samostatnosti Němcích co nejradikálně
1620 nastalo v Čechách ji, často s vášnivou hru
půldruhého století germa- bostí. Avšak, jestliže na
nisace - nelze ani říci, že otázku, má-li český národ
hlavně vědomým němec existovat, národ si, odpo
kým úsilím, pojem náro vídal “Ano” , vyplýval z
da ještě nehrál tak velkou toho drsný zápas.
češi dlouho důvěřovali,
roli jako později. Byla to
spíše byrokratická germa- že rakousko-uherská říše,
nisaee. Ať k tomu však složená z různých národ
došlo z jakýchkoli důvo ností, z vlastního zájmu
dů. před koncem osmnác je ochrání. Po delší dobu
tého století byl český ná Rakousko vskutku dopřá
rod na vyhynutí, jak se valo Čechům klidný roz
děje každému národu, voj národních sil. Ale ro
který je zbaven své vzdě ku 1914 vypukla první
lané a aktivní vrstvy a světová válka, do níž se
neexistuje intelektuálně. Rakousko-Uhersko obáva
Germanisace šla tak hlu lo vstoupit bez zaručené
boko, že ještě T. G. Ma podpory Německa. Tehdy,
saryk psal na začátku ně jakoby jedním rázem, při
které své věci německy. jalo německou zahraniční
Český národ byl zachrá (Pokračování na str, 6)

masa a u z e n in

v šeh o d r u h u

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÉ KNEDLÍČKY,
SMETANOVÉ KLOBÁSY A VÝBORNÉ ŠAŠLÍKY

TEZ K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA
A JELENÍ MASO

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENAŘSTVÍ

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
326 High Street, Kew, Víc.
1
1
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V období kratším dvou set let se Austrálie vyvinula
z malé trestanecké kolonie do státu, který patří na
světě k nejvyvinutějším a s nejvyšší životní úrovní
měřeno ekonomickými a spotřebními ukazateli. Co
způsobilo tento dynamický rozvoj v tak relativně
krátké době? Dále není pochyb o tom, že Austrálie
zvětšuje svůj vliv i mimo své břehy ve sféře obcho
du, kultury, sportu a v neposlední řadě i zahraniční
politiky zejména v asijskopacifické oblasti. Menta
litě Australana tyto skutečnosti lichotí a jen podpo
rují tendenci sebeuspokojení. Knížka, o které referu
ji, naznačuje, jak má obdivuhodnou historii Austrálie
(ve které se kladné jevy střídají se stinnými, na
štěstí těch není příliš mnoho), zařazení pátého kon
tinentu mezi země s vyvinutým a produktivním ze
mědělstvím, průmyslem a dopravou. Knížka věnuje
mnoho pozornosti politickému životu. .Je typická i
svým podtextem — Austrálie má všechno nej — nej
na jižní polokouli neřku-li již na celém světě. Je
tedy typický australská. Uspokojí toho, kdo hledá
rychlou a stručnou informaci, pro hlubší poučení
musíme sáhnout po jiném pramenu. Autor dovedl
obsah až do roku 1974 a tak zvýšil aktuální hod
notu publikace.
Jestliže ■referuji o knize věnované nástinu austral
ských dějin, zmíním se o další, která vyšla v po
sledních dnech. Je tématicky věnovaná okolnosti,
která nepochybně vstupuje do australských dějin a
teprve budoucnost ukáže, zda pozitivně či nikoliv
(Allan 'Ashbolt: An Australian Experience — Mords
from the Vietnam Years. Australasian Book Society,
1975, $ -4.50). Zprávy o vietnamské krizi, na nás
nyní ostře doléhají a s trpkostí sledujeme další zemi
mizící ve spárech komunismu. Autor zmíněné publi
kace evidentně patří mezi ty, kteří v totalitě a bru
talitě komunismu vidí přínos lidstvu, marxleninskou
filosofii zná z literatury čtené v pohodlí západní de
mokracie a diskutované v barech při sklenici whisky.
Neváhá tak tvrdit, že kapitalismus je vražednou
politikou (jak často jsme takové a podobné bomba
stické fráze slyšeli na druhém konci světa, kde se
proletáři spojili, aby zlikvidovali svobodu), Spojené
státy se zúčastnily války ve Vietnamu jako nástroj
světového imperialismu a Austrálie se pověsila na
šosy fraku strýčka Sama. To není ovšem vysvětlení,
to je propaganda, od které se distancujeme. A s
hrůzou sledujeme, jak v zájmu pseudořádu sevřené
pěsti umírají ve Vietnamu statisíce lidí — uvažuji, zda
se Mr. Ashbolt také ozve. Příliš tomu nevěřím. IP
Egon F. Kunz: The Intruders. Refugee Doctors in Australia. Australian National Uni
versity Press, Canberra, 1975, str. 139,
$ 5.95.

Vetřelci ?

Ještě jsem se nesetkal s tak upřímně bolestnou
knihou vydanou v Austrálii, jako je studie Egona
Kúnze o lékařích,, kteří byli kvalifikováni na uni
verzitách ^ v neanglicky mluvících zemích a přišli
do Austrálie kolem roku 1950 v důvěře, že jejicii
aprobace bude uznána a že budou registrováni jako
1 lékaři. Není zapotřebí psát, že mezi 400 lékaři, kteří
i v té době přišli do Austrálie, bylo nemálo těch, kteří
! po roce 1948 opustili Československo a hledali svo
bodnou zemi, aby se usadili a pracovali ve své pro1 fesi. Kromě lékařů to byli i studenti medíciny, kteří
I si chtěli svoje lékařské vzdělání v Austrálii ukončit.
, Tito lidé nebyli přijati vlídně, jejich kvalifikace ne
bylo respektováno (v Evropě znamená 18 let ztrai cených ve školách ' různých, stupňů) a setkali se s
i mnohými problémy, než mohli opět pracovat jako
lékaři, ať již praktici, specialisté, výzkumníci nebo
1 učitelé, část z nich australskou kvalifikaci nikdy nei získala; usadili se buď na jiném kontinentě nebo
, kapitulovali a dodnes se zde živí jako úředníci, pro
davači aut apod.
Kunz o tomto problému referuje velmi podrobně
1 a přináší řadu dokladů, statistik a rozborů, nechává
i mluvit lékaře, kteří do Austrálie přišli s označením
D. p :, což neznamenal žádný akademický titul, ale
zkratku pro Displaced Persons. Autor, vědecký pra
• covník na katedře demografie university v Canbeře,
i podává, ve své studii objektivní zprávu o smutné
ř kapitole australského přistěhovalectví. Uznávání kvajf lifikací se ovšem netýkalo jen lékařů a nebylo ome1 zeno jen na dobu kolem roku 1950, takže obsah knii hy se tím či oním způsobem dotýká nejednoho z nás.
Jl
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Česko-něm ecké vztahy
(Pokračování se str. 5)
politiku i s jejím Drang
nach Osten, jemuž Češi
stáli v cestě. Po válce
vyšly najevo dokumenty,
obsahující plány, co Něm
či hodlali učinit s Čechy
po svém vítězství. Na
svrchovaně hrubých plá
nech se podílely německé
politické strany - s obvyk
lou výjimkou německé so
ciální demokracie. Byly
to plány na nenapravitel
né zničení české myšlen
ky. československý stát
byl budován s živým vě
domím osudu, jemuž če
ši taktak ušli.
Musíme se ptát, která
z událostí, jak jsme je
dosud líčili, obsahuje čes
kou vinu proti klidnému,
positivnímu souž ti. Exi
stovala germanisace? A

pangermanismus - existo
val nebo neexistoval?
Bránili se češi neprávem
proti pouhému přízraku?
Když Hitler v Německu
nastoupil k vládě, objevi
lo se, že pangermanismus
usnul, ale nezemřel. Toto
je český účet. Je třeba
vyčkat, jaký protiúčet po
dá německá strana.
Vznikl československý
stát a Němci se bránili
všemi silami, které jim
zbývaly, aby byli zařaze
ni do státu s českou vět
šinou. Řekli jsme, že v
česko-německých vztazích
bývalo leccos, co musila
být. V určitou dobu bylo
asi nevyhnutelné německá
přesvědčení o jejich kul
turní superioritě, mnoho
faktů je podporovalo. Če
ši a Němci žili ve stejné
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Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii

I1
i

civilisaci hmotné, ale ve l o ' jak jím rozmluvit je
věcech kulturních na za jich kulturní pýchu. Do
čátku 19. století měli kud mohli, trvali na tom.
Němci předskok - musí že. se nedají, ovládat vět
za velkoobchodní ceny
(1
me říci, že nesmírný. šinou
méně kulturní.
Ceník na požádání
,1
Když hlavní česká snaha Ovšem, politika silně za
byla ještě jen vyhrabat sáhla, a ti, kteří Kanta a
J. KINDA &CO. PTY. LTD. ;!
historii národa z nánosu Hegela nikdy nečetli, bý
dvou mu nepříznivých vali na ně nejdrsnější.
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic. . 1
století, Němci už urazili
Telefon: 42-4782
f
'
Roku 1918 přišla poráž 1
velký kus cesty vre filoso ka Německa a Rakouska 1 nebo: 104 Millers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281 i
fování a měli Kanta a He- a zcela nová situace. S I Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
i
gela, kteří se dotkli po po.uhým prohlášením pý
sledních tehdejších hranic chy nebylo možno nic po
lidské myšlenky. Dramata řídit, a Němci rychle pře
Před časem jsem četl v Hlase domova článek, ve
Goethova a Schillerova sedli do jiného člunu. Vál kterém se mimo jiné pravilo, že Jan Amos Komen
byla hrána na německých ka byla vybojována s ský (1592-1670) se narodil ve Fulneku. Původně jsem
jevištích, když v Praze heslem sebeurčení náro se chtěl hned ozvat, že Komenský ve Fulneku pů
na české scéně byla hrá dů. a ať jakýkoli k tomu sobil jako duchovní před odchodem do Lešna, na
rodil se však v Komné nebo v Nivnicích poblíž
na teprve “ Fidlovačka” . měli Němci poměr do této Uherského Brodu. Toto ovšem není důvod této po
Německé divadlo mělo chvíle, dovolávali se toho známky. V poslední době jsem si všiml nových vy
Mozartovu hudbu, na čes nyní. Odpíraii patřit k dání děl Komenského a výkladů jeho učení v tako
ké scéně flašinet hrál pí československému státu, vém množství vydavatelských a knihkupeckých ka
talogů, že považuji za prospěšné čtenáře HD sezná
seň. která se pak stala a mnozí Češi byli naklo mit s tímto mohutným zájmem o našeho proslulého
národní hymnou. Goeíhe něni to považovat za zlo krajana a jednoho z prvních exulantů v české hi
a Schiller vypracovali čin. Naučili jsme se za storii. Komenský zemřel v Amsterodamu a čs. exil
hlavní pravidla estetiky cházet opatrněji s pojmem zdůraznil po roce 1968 obdiv a úctu k- jeho osobě
Naardenského výboru. Toto exilové hnutí
té doby, kayž češi teprve zločinu, jestliže některý založením
stále vyvíjí činnost zejména ve sféře mravní obrody
hledali a tvořili slově pro národ je jat velkým a do a výchovy uplatňováním principů, které jsou při
filosofii,
psychologii a statečně přirozeným tou čítány osvícenému Učiteli národů — J. A. Komen
Již druhý rok vychází v newyorském Manhattanu
dvouměsíčník Letopis lidských .práv v SSSR (A Chro- estetiku. Havlíček psai žením. Spíše v tom vidí skému.
nicle of Human Rights in the USSR) a stal se jedním ještě češtinou nehotovou me jednu z nevyhnutelno
Pro osvěžení naší paměti připomínám základní
z nejvyhiedávanějších ruských periodik. Je publi a tápající. A v době, kdy stí, jež se musí projevit. Komenského díla — Vzdělancům mého národa, Di
vadlo světa, Didactica magna, Dveře jazyků otevře
kován vždy v třech stech výtiscích v ruské verzi psal, Němci měli už ne
Němci prohlásili, že ne né, Orbis pictus a Sebrané spisy vychovatelské, kte
a šesti stech anglických, předplatné stojí US $ 15;
jen
Góetha
a
Schillera,
uznávají žádná zatímní ré se zabývají pedagogickými problémy platnými
ročně. Časopis vydávají dva ruští rebelové, kteří’
žijí nyní ve Spojených státech, šestatřicetiletý Va-i nýbrž také už i reakci na opatření a budou čekat dodnes. Torsem zůstalo dílo o převýchově celého lid
lerij Chalidze a Pavel Litvínov, 341etý vnuk Stali-; ně, Heinehc, Holderlina, na rozhodnutí mírové kon- stva Všeobecná porada o nápravě věcí lidských. Do
nova dlouholetého ministra zahraničních věcí Ma-j celou romantickou školu,
mácí poměry v Čechách a na Moravě pak zavdaly
' ference. Měli k tomu prá k napsání Listů do nebe, Labyrintu světa- a ráj
xima Litvínova. Chalidze i Litvínov působí v USA;
v
dramatu
Kleista,
Buechvo v době, kdy nové prá srdce, a víra v lepší budoucnost národa pak vyznívá
jako učitelé, odešli do exilu nedávno, Chalidze ví
roce 1972j Litvínov o dva roky později. Oba redak nera, Grabbeho, velké to vo teprve se tvořilo.
v Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské.
toři. tak jako ostatní přispívatelé, nejsou honorováni,; literární bohatství, které
Mírová konference roz
Věda o Komenském a jeho učení — komeniana —•
jako u většiny exilových časopisů.
í ještě dnes žije. V českém hodla, že německé kraje má dlouhou historii. Zůstaneme-li jen v tomto sto
Letopis vydávaný v USA je následovníkem ilegál popředí byl J. K. Tyl,
přísluší československému letí, zásluhu o propagování Komenského senzualismu
ních zpráv (samizdat), které s neobyčejným rizikemi
má v roce 1910 založená edice Acta Comeniana —
jejž
Havlíček
posoudil
ja
státu. Duch doby byl pro všech 25 svazků je k dostání u Auvermanna v Glaspro autory i čtenáře a šiřitele kolují jako strojopis,;
a jeho kopie v SSSR informují sovětskou veřejnosti ko primitivního a prázd ti Němcům. Nová kapito huettenu. Před pěti lety se na celém světě připomí
o bezpráví páchaném na liberálních občanech stát-; ného rétora. S velkým la byla zahájena. Kdo po nalo třistaleté výročí Komenského smrti ( oslavy by
ním a partajním aparátem. Disidenti tam uveřej-i hněvem na Němce i na
tom byl vinnen nedokoná ly zahrnuty do akcí UNESCO), tato příležitost pod
ňují své dopisy i manifesty a apelují o pomoc v;
nítila čilou publikační činnost a to nejen v Česko
některé
Čechy
oznámil
lými nebo i zlými česko- slovensku. Tam začalo vycházet úplné dílo J. A.
zájmu těch, kteří jsou internováni v ústavech pro
duševně choré či vězněm nebo žijí ve vyhnanství na Havlíček, že už nebude -německými vztahy? Uvi Komenského Omnia opera, které dosud dosáhlo 17
Sibiři. V posledním čísle je uveřejněna zpráva oj psát referáty o českém díme, kolik složitosti v svazků — všechny má na skladě Kubon & Sagner
persekuci rebela a spisovatele^ A. Marčenka, který' divadle:
v Mnichově.
tom bylo.
byl nedávno odsouzen ke 4 letům na Sibiři. Dále je,
V Uherském Brodě byla v roce 1973 uspořádána
(Pokračování příště)
tam publikována zpráva o domovních prohlídkách u; “Co plátno haniti mizer
konference o Komenském a vydán sborník s mnoha
podezřelých liberálů (jako např. u fysika A. Tvar-; né frašky a žádati dobré
příspěvky. Nakladatelství Georg Olms, Hildesheim
dochlebcva) a rozsáhlá solženicynská zpráva o pod-,: kusy, když direkce české
— New York, vydalo monumentální tři svazky sebra
mínkách v sovětských nápravných zařízeních a tá ho divadla nucena špatný
ných spisů Komenského s názvem Johann Amos CoHŘE NA PIANO
borech nucené práce. Každé číslo Letopisu má 123
menius —- Ausgewáhlte Werke v redakci prof. dr.
stránek a mezi předplatiteli jsou vládní orgány jak mi poměry i při nejlepši
vyučuje v Melbourne
K. Schallera a prof. dr. D. Tschizevského. Milada
v západních zemích, tak i na Východě (!) či Pe vůli jinak jednat; nemů
bývalý
Blekastad, která pochází z rodu Komenského, publi
kingu, CIA a další agentury s podobným posláním že? Divadlo české není
pražský pianista
kuje své početné studie o svém předku v Oslo, stejně
ápód.
žádný umělecký ústav,
JIŘÍ RICHTER
jako Arild Adnem. Alexandre Banovitch píše o Ko
Chalidze a Litvínov se nepovažují za antikomuni
Fiat 8,
menském francouzský, německy vyšly dva díly Gesty, chtějí ozdravit sovětskou byrokracii a bezpeč nýbrž nahodile slátané bashichte und Aktualitat 1670-1970 v uspořádání prof.
361 Royal Parade,
nostní a soudní organizace. Zaručují absolutní auten viště jisté třídy pražského
Parkville, Vic. 3052
dr. Heydora v Glashuettenu. A mnoho dalších, kteří
ticitu a serióznost publikovaných zpráv, které čer obecenstva . . . . Hrají v
analyzují zejména Komenského pedagogické metody, '
Telefon; 347-8248
pají z přímých informací ze SSSR získaných v sou něm němečtí herci z ně
sloužící jako základ soudobé světové pedagogiky^ a
kromé . korespondenci připadně i mezikontinentálními meckého divadla, kteří
Může učit též základy
srovnávají Komenského pansofii s teoriemi dnešní
telefonickými hovory (jak se např. stalo, když vyda
hry na harmoniku.
mravní výchovy.
.IP
náhodou česky umějí . . .
vatelé telefonicky mluvili s manželkou zatčeného Mar
České
divadlo
nemá
ani
čenka. který byl po 35denní hladovce přiveden v
okovech před soud — při těchto slovech byl pak ho obydlí ani výživy, jenom,
v o r
přerušen moskevskou telefonní centrálou).
jako nějaké divoké zvíře
L e to p is sleduie jinou linii než nedávno založený samo se živit musí tím.
| Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou
<
časopis Kor-tinent. který vvchází v několika jazyko
co
kde
sežene
.
..
Proč
vých versích v Paříži. (U zrodu Kontinentu stál
S o lž en ic v n a redaktorem je básník Vladimír Maxi jsi k nám přišla, naše
mův.) Chalidze a IJtvinov se nepovažují za ideology, bídná a otrhaná Thálie?
spíše za novináře bránící lidská práva v Sovětském Proč jsi nám zase kynula
svazu. L’tvinov říká. kdvž Sovětský svaz porušuje
|
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 S
Všeobecnou deklaraci lidských práv, pociťuje po ušpiněnými prsty svými?”
958 Nepeari Highway, MOORABBIN, Vic., 3189 S
Tato stará situace uváz 5
vinnost o této zlovůli informovat světovou veřejnost
a tak pomoci těm, kteří se nemohou účinně bránit. la v mysli Němců a neby-

J. A . K O M E N S K Ý

Z a lidská práva

R. C. Kugler & Associates

. I P
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Bohdan Chodoba: Jindy a nyní (Opus bonům, Frankfurt/M., 1975)
1000 let pražského biskupství 873-1973, (Ackermann-Gemeinde, FrankTurt, 1974)

Dělají-li dva totéž...

Když bylo předloni pražskému biskupství tisíc let, vydala Ackermann-Ge
meinde — společenství, které sdružuje vysídlené sudetoněmecké katolíky —
sborník, jehož základem jsou přednášky, proslovené na třech symposiích o
tomto významném výročí. Toto obsáhlé kompendium českých církevních, du
chovních, kulturních a sociálních dějin vyšlo loni, ale protože někteří dějepisci
mají zato, že se celý akt zřízení biskupství protáhl do roku 976 (tak Karl Bosi),
nepřišli němečtí katolíci s křížkem po funuse. Letos pak vydal v novém českém
nakladatelství Opus bonům ve Frankfurtě český historik a politik Bohdan Chu
doba druhou a — jak sám říká — "doplněnou, opravenou a zejména změně
nou" verzi dějin českého národa, které vyšly poprvé roku 1946 v pražském
nakladatelství Vyšehrad. Netroufám si odborně rozebrat Chudobovu práci —
nejsem školený historik — chci jen upozornit na typické rozdíly, kterými se
obě pojetí liší.
Nejprve vsak to, co je
spojuje.
Jak sborník k výročí
biskupství, tak i Chudobo
va kniha se nespokojují
jen výčtem historických
událostí. Zabírají šíře, a
zvláště JINDY A NYNÍ
si všímá vývoje české kul
tury, hlavně písemnictví
a výtvarného umění, čtenář-exulant, který nemá
přístup k původním pra
menům, najde v obou dí
lech mnohou podrobnost,
kterou buď zapomněl ne
bo kterou vůbec neznal.
Indrův rozbor české kato
lické literatury ve sborní
ku nemá, myslím, obdo
by co do přehlednosti a
poctivosti. U Chudoby
zaujmou zvláště exkurze
do středověké a vůbec
starší literatury, kdežto v
moderním písemnictví už
tak šťastnou ruku nemá.
To ovšem souvisí s cel
kovým jeho pohledem na
českou minulost. Chudoba,
jehož jméno se stalo zná
mým v poválečném boji

lidové strany proti komu
nistům, kdy byl vedle Tigrida a Koželuhové jedním
z jejích nejúspěšnějších
řečníků, je ovšem katolík;
ale kromě toho nacionalista, antikomunista, ale í
tak trochu antisemita byť to popírá. Jak jinak
si vysvětlit jeho odvážné
tvrzení,
že
Reinhard
Heydrich byl “chazarského původu” , Karl Marx
“čhazarský
myslitel” ?
Chazaři byli - podle na
učného slovníku - tatarský
kmen, o němž je posled
ní zmínka někdy .ve 13.
století, a o kterém se ně
kteří dějepisci domnívají,
že z nich vyšli východní
židé. Chudoba je však na
chází ještě jako obyvatele
českých ghett, které zru
šil Josef II., čímž prý po
sílil vládu němčiny. Po
dobných krkolomných údajů najdeme v Chudobo
vě práci bohužel víc,
zvláště v závěrečných čá-^
stech, které může naše pamět už kontrolovat. “Cizi

Nejde o podobnost ryze náhodnou . . .

KONEC KÚZKARE
Jaroslav Kujeba
Nejdříve se čtenářům HD musím omluvit: život
v konsolidovaném Československu mi udělal čáru
přes rozpočet. Přemýšlím, přemýšlím, jak zesměš
nit komunistický režim, a hle, on se najednou ze
směšní sám, napíše satiru sám na sebe, jen tak
mimochodem. Nikdo by ji nevymyslel lip. Posuďte
sami, je pravdivá od a až do zet:
Na brněnské technice vyučoval habilitovaný do
cent inženýr Karel Kříž, CSc. V srpnu 1968 neměi
zato, že by k nám vojska Varšavského paktu přišla
s přátelským úmyslem potřít kontrarevoluci, naopak
se netajil s tím, že se na bratrskou pomoc dívá
jako na invazi a okupaci. I bylo jest docentu pykati:
na zimu onoho roku ho propustili, protože nehodlal
změnit svůj názor.
Jako mnoho jiných, stejně postižených vysokoškol
ských učitelů, živil se i ČSc. ing. Kříž tři roky,
jak se dalo, víc špatně než dobře. Ale potom do
slova zakopl o štěstí: KÁRÁ, národní podnik, zpra
cující kožešiny, ho přijal 1972 jako sběrače kožek.
"Strana mlčky souhlasila, ani nejpřísnější indrové
nemohou nic namítat, když diplomovaný inženýr sbí
rá kožky. Podnik habilitovanému docentu neplatil
mnoho, za kožku dostával vysokoškolský sběrač 30
až 50 haléřů. Ale kandidát věd šel na to opravdu
docentsky. Rozšířil svůj sběračský obvod na sever
ní a jižní Moravu, ba dokonce i na Slovensko. Tře
bas to, přísně vzato, odporovalo federalizaci, Slo

nec jménem Ludwig Asehkenazi” nebyl nikdy stát
ním pověřencem, který
‘‘rozhodoval o uveřejnění
kterékoli knihy”, nezřizo
val ani ve strahovském
klášteře “museum indivi
duí, které vyhlásil za nej
větší •spisovatele českých
zemí: Kische, Kafky .. .”
(tímto “výtečníkem” byl
Laco Novomeský). Tako
véhle, i laikovi viditelné
lapsusy kazí jinak vyni
kající Chudobovu práci, o
níž musíme opakovat slo
va kritika prvního vydá
ní: “Autor je schopen vy
jádřit literárně myšlenku
a má vůbec nadání v po
střehu a výrazu.”
Sborník sudetských ka
tolíků věnuje husitskému
hnutí a vůbec české refor
maci na několika místech
velmi obsáhlé pasáže.
Uznává zásluhy Jána Hu:
sa, Chelčického, chválí
jejich ryzí úmysly, čímž
se zapojuje do proudu,
který vedl kardinál Beran
a který se přimlouval .za

ř-

Modlitba modernej matky
Joan Ohannenson
ĎAKUJEM TI BOŽE
za všeiky rána kedy po nekonečných bezosných nociach
teplota nášho najmenšieho je zase normálna,
za to, že vždy nájdem dost' prázdných pohárov od zaváranín
7 do ktorých móžem dať maličké kvety, ktoré boli nasbierané
a přinesené maličkými rukami,
za to, že viem posúdiť, že rozbitá váza v skutečnosti nerovná
sa rozbitému srdču,
za to, že sme si mohli dopriať kúpiť kuželnu maličkost za
peniaze odložené! za každý dětský zúbok,
tak krásným spdsobom, ktorým aj my by sme chceli, ale nemóžeme,
za to, že sme mohli dopriať kúpiť kuželnu maličkost' za
za krabicu plnú doma vyrobených gratulačných karát, ktore som
dostala na moje narodeniny a ná deň matiek, ktoré sú přeplněné
rovnakým množstyom lepidla a lásky,
za to tajomné a slov nepotřebné porozumenie medzi mnou a mojím
manželom, že stačí aby sa naše pohťady střetli a vieme obaja,
že třeba ísť domov zo zábavy,
za tie obyčajné dni, kedy sa nič nedeje, kedy uvařím, poutieram
podlahu, děti trošíčku podrastú a otecko pride večer z práce,
za všetky tie vzdychy a tužby 1'udského srdca, ktoré začali
s plačom nášho prvorodeného a pokračovali jeho prvým úsmevom,
prvým krokom, prvým dňom v. škole a jeho prvou láskou,
ALE NADOVŠETKO TI PANE BOŽE ĎAKUJEM
za to, že sa skláňáš k nám a pomáháš nám
krok za krokom íst hoře.
(Volné přeložené z angličtiny — M. A. V., Sydney)

revizí oficiálního názoru
katolické církve na tak
zvané české kacíře. Pro
fesor Huber (a jinak i
profesor Nittner) kupří
kladu praví:
“Je známo, jakou úlo
hu hrály sociální a národ
ní prvky ve v ý v o ji husit
ského hnutí. Novější vý
zkumy však ukázaly, že
tyto faktory netvořily
trvalou a nepřetržitou
jednotu: také mezi Čechy
se vyskytovali Husovi od

půrci a byli i němečtí hu
sité. Hus chtěl být přede
vším kazatelem Božího
zákona. Stal se symbolic
kou postavou české refor
mace, která po 150 let
uchvacovala většinu náro
da a která zvláště takzva
ným bratrstvím a jeho po
sledním biskupem, veli
kým Janem Amosem Ko
menským, představovala
mírnou, mírumilovnou a
pracovitou zbožnost, jež
oplodnila pietismus a pe

dagogiku a tím si získala
ú ct u. . . ”
Chudoba líčí Chelčické
ho jen jako vášnivého od
půrce učenosti a Hus se
podle něho “dostal do spo
ru s pražskými církevními
autoritami pro Viklefa” .
Tato jednostrannost ubírá
Chudobovu dílu na ceně
právě tak jako omyly, o
nichž jsem se namátkou
zmínil.
(Pokračování na str. 8)

váci mu to velkoryse nevytýkali.-A tak mohl Kříž didát věd Kříž dostával vyznamenání. Založil dokon
vypracovat dopodrobna schéma sběru a viděl, že ce brigádu socialistické práce, první cikánskou bri
na^to sám nestačí. Navázal styk se skupinou cikánů, gádu na Moravě. Napsal v cikánském žargonu pro
vyškolil je, jako by vyučoval na technice studenty, jev, kterému slovo od slova naučil negramotnéhc
a rovněž je hmotně zainteresoval; dával jim poctivé cikána a ten ho pronesl na krajské schůzi brigác
v Brně tak plamenně, že brněnská Rovnost jenjer
podíl ze zisku.
Nezanedbal ani propagandu. S pomocí několika jásala.
Docent Karel Kříž byl na nejlepší cestě stát se
přátel, propuštěných z rozhlasu, natočil na zvu
kový pás asi půlhodinový pořad. Praktické pokyny, hrdinou -socialistické práce, kdyby . . . kdyby to ne
jak stahovat králíka, jak vydělávat jeho kůži a jak byli překazili . . . , kdo . . . ?, nu kapitalisti přece
ji uschovávat, propletl lidovými písněmi, kutálkou O jeho závratné kariéře se dověděli reportéři ra 
a těmi věcmi, které jsou malému českému člověku kouské televize a vyprávěli jeho příběh jako vtipný
dráhé, zamíchal do toho pětiminutovku o významu závěr svého pořadu o tom, jak rakouští akademiko
kožek pro národní hospodářství Lidových demokra vé odcházejí do ciziny. Jejich komentář: “Vidíte,
cií, pro světový mír a porážku kapitalistů a pro že náš soused na severu nemá s brain-drainem po
chovatelovu vlastní kapsu, a zakončil oznámením, tíže. Tam najde vysoce kvalifikovaný odborník vždyc
kdy se do jednotlivých krajů dostaví nejblíže příště ky pole působnosti doma — byť to bylo jako sběrač
kožek.”
kožky sbírající kandidát věd. se svými cikány.
Tam, kde stalinismus dědině nenadělil obecní roz
Na to se ovšem estébáci nemohli dívat. Satira je
hlas, si bývalý docent vypomohl letáky, které dal dovolená, ale jen když je jejím terčem kapitalistický
řádně zcenzurovat a které jeho propagandisté vesni západ. I pohnali habilitovaného docenta bměnskéhr
čanům rozdávali. V letácích se psalo:
vysokého učení technického, inženýra Karla Kříže
“Vážení přátelé, KARA vykupuje všechny kůže a . CSc. před lidového sudího, který nejúspěšnějšírm;
kožky. Do vaši obce přijedu každých čtrnáct dnů. kožkaři v republice (samozřejmě socialistické) na
Prosím, připravte pro mne Vaše zboží. Za důvěru pařil tři roky nepodmínečně podle § 112 trestníhc
předem děkuje Váš kožkař, samostatný vědecký zákoníka, nejvyšší míru, předepsanou pro poškozopracovník, habil. doc. ing. Karel Kříž CSc, vykupo- -vání zájmů republiky.
vač kůží a kožek pro n. p. KARA.”
Tu končí humor a začíná tíha socialistické výroby:
Sběr kvetl. Cikáni si ještě nikdy nevydělali tolik, od té doby nemá KARA dostatek kožek. Musí počkat
co pod vedením habilitovaného docenta. Národní pod až si její hlavní sběrač odsedí trest. Plán, soudruzi
nik měl poprvé za svého trvání dost materiálu a je možno splnit, ale dřív ho musí splnit Stb a sou
mohl produkci podstatně zvýšit. Velitel sběračů, kan dy . . .
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CENA EGONA HOSTOVSKĚHO

N evhodná slova
Milan Růžička
Každý si většinou myslíme, že konec je tam, i
kam my sami dohlédnem.
1!
★
1!
Nejlíp se něco sype z toho rukávu na jehož'
konci je schopná hlava.
i
★
i1
Hloupákpoutá — chytrý si zavazuje.
, 1
★
i1
Věděl přesně, co do lesa volat, aby se mu ozva- 1
lo, co chtěl slyšet.
i
★
1i
Mnohde se spěchá hasit i tam, kde se něco jen1|
rozsvítilo.
1!
★
'
1!
Nebojím se schopnějších, bojím se všeho schop-i
ných.
i
★
'
#
. Tomu, kdo věří slepě, naslouchej jen hluše.
#
★
#
čím méně ti. může lékař pomoci, tím více t i l
toho zakáže.
1
★
1I
Lidé se nejen nejraději pletou do toho, po čem1
jim nic není, ale ještě si vybírají, čemu co nej-1
méně rozumějí.
I
★
i
Neposuzuj nikoho podle toho, jak vroucně sei
modlí — nevíš, zač se modlí.
i
★
i
Mnohem snadněji je možno se stát příčinou než
důvodem.
★
1
Je snadné mít pevné, přesvědčení, když máš1
slabé informace.
1
★
'
Některé předpisy jsou vydávány se skrytou oba-i
vou, že by je někdo mohl doslova dodržovat.
i
★
i
Nejenom, že tomu houby rozuměli, ale byli(
ještě taky jedovatí.
★

(

Lidé ti nikdy neodpustí, že před nimi nemáš
co tajit.
★

Letos poprvé byla udělena Cena Egona Hostovského z nadace paní Reginy Hostovské za nejlepší
prozaické dílo napsané českým nebo slovenským
autorem v exilu. Cenu za rok 1974 ve výši $ 1.000
přiřkla porota ve složení A. J. Liehm, Josef škvorecký a Jiří Voskovec Jaroslavu Vejvodovi za sbír
ku povídek Plující andělé, letící ryby (vyd. 68 Publishers Toronto), Je to autorova knižní prvotina. V
Československu autor (nar. 1940 v Praze) publikoval
jenom několik málo krátkých próz v Hostu do domu;
většinu jeho prací zabavila censura. Po roce 1968
odešel do exilu a žije nyní v Curychu ve Švýcarsku,
kde studuje práva.

1

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

1

Neuskutečnitelné je hlavně to, co se nepodařilo1
nám.
I
★
I
Tvrzení o zbytečnosti některých- jevů bývá častO|
stejněstaré jako tyto jevy.
(
★

S Y D N E Y

(

Nezaujatý je ten, kdo chválí nás.
★

Nejpevněji věří ten, komu už nic jiného ne
zbývá.
, 1
★
1
Před bouří bývá klid. Ačkoliv po bouři — taky.'
★

1

Dělaji-ii dva totéž

(Pokračování se str. 7)
Řekl jsem, že Chudoba
je také nacionalista, kte
rý nezapomene ani na je
diné úsilíčko obrozencú
zachránit umírající češti
nu, vypichuje germanizační snahy Habsburků a je
jich úředníků. Ne tak docela přirozeně - autoři
příspěvků ve sborníku. Ti
vidí vzájemné blahodárné
V době kolem velikonočních svátků vykonal P. působení obou národů v
Vladimír Ondrášek ze Sydney návštěvu krajanů v kotli, uzavřeném horstvy,
Queenslandu a Jižní Austrálii. V Brisbane slavil
Květnou neděli v sále tamního Československého klu který však byl přesto mo
stem mezi západem a vý
bu, kde sloužil mši svátou.
V Adelaide se slavil po česku skoro celý Svatý chodem, neprodyšným a
týden. Klubovní sál v Čs. národním domě byl po tu přece ‘prostupným: oba
dobu vyzdoben jako kaple.
Na Velikonoční pondělí sloužil P. Ondrášek mši sv. národy, žijící na území
v podzemním kostele “opálového města” Cooper Pedy. českých zemí přejímaly
Na všechny- mše svaté, které P. Ondrášek sloužil, společně duchovní proudy
i na jiné pobožnosti v souvislosti s jeho návštěvou, ze sousedních zemí, zpra
se ve všech ■místech dostavilo množství krajanů, covávaly je pospolu doce
pro něž jsou české bohoslužby- s českými zpěw vel
la svérázně a v nové spe
kou vzácností.
cifické formě je předáva
ly dál. Podle jednoho z
autorů sborníku vrcholíval umělecký vývoj v Če
česká restaurace
W ĚH ĚĚ/ĚifV& ~
'i 1 chách “vždycky v době.
když se Čechy zapojily do
Contin. "GOURMET"
mocného proudu evrop Restaurant "LABUŽNÍK"
ského dění”. Přitom hrá
129 Bayswater Rd.
^
li Němci rozhodující úlo
Rushcutters Bay
P
hu: ať už totiž vzbuzova
li v Češích pocit, že je
omezují, nebo ať jim
zprostředkovávali svobodu
a myšlenkovou šíři Evro
Sydney, tel. 31-7393
r
_j B py.
H BNěmci
|
byli přiroze
nými partnery
Čechů
Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer, i
v neděli oč 12. hod. polední do 9 hodin večer, i
iv pondělí zavřeno.
i
l
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
(
HODINÁŘ *
ZLATNÍK *
i Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. ,

HEIDELBERG
i|

TAVERN

E5

, Co s pařezem, který je ještě navíc dutý?
i
★
i
Kdyby si u nás všeho hleděli tak, jako dohlí-(
žení, to by svět hleděl. . .
★
Čím nižší hodnota filmu —■tím vyšší vstupné.
★
'
Jaký vkus — takový názor.
" 1
_★
1
, Zlámat vaz si je možno, i skokem do řeči.
i

II
MEZINÁRODNÍ RESTAURANT
||
li
s plnou licencí a klimatizačním zařízením | |
II
3828 Pitt St., Sydney
\\
11
(mezi Goulburn & Liverpool Sts.)
||
II
bývalá “Taban Tavern”
|f
H
Pod novým vedením
j(
11
"Zpívajícího šéfa" EDDY D'HORY
||
IISpecializuje se v českých, maďarských, němeč-jj
Ilkých a rakouských pokrmech. K dostání Plzeňské||
IIi německá piva a všechny speciální kontinentální|
★
i
H
Bojím se povýšenců -— jsou schopni každé( IIdruhy vín.
nízkosti.
.
I IlKromě toho výtečné studené bufet s denněJI
II
★
! II čerstvými saláty.
Všechno je dobré, co dělá člověka lepším.
11Otevřeno 7 dní v týdnu od 11 hod. dop. do půlnoci.||
|1 Hudba a zábava každý pátek, sobotu a neděli večerH
II
Reservování: tel. 61-3028
J(
II
Parkování v blízkém autoparku.
jf

11

Jl

Nové instalace, opravy
a údržby elektrického
zařízení všeho druhu
spolehlivě provede
TATRA ELECTRICS
Licensed Contractors.
24hodinóvá služba.
Telefon (po běž. prac.
době). Sydney: 387-3381
349-759y

vždycky tehdy, když se v
nich samých projevoval
onen prvek evropanstvi
I Chudoba pléduje pro
evropskou
myšlenko.
Evropa podle něho vytvo
řila dnes nové pojetí ná
roda: není to už jen po
četní jednotka, která ho
voří stejným jazykem, je
to mnohem více “jednot
ka kulturní, která si ve
svém jazyce vytvořila
vlastní písemnictví a v
něm určité samostatné,
původní myšlenky odlišné
od jiných národních pí
semnictví, ale především
přece jen myšlenky, inte
lektuální hodnoty”. Místo
takto pojatého českého
národa je “jen a jen v
Evropě uspořádané jako
volné, skutečně federaťivní společnosti národů, v
které málé národy mají
své místo vedle národů
početnějších - jestliže
ovšem . . . je v době technostruktur takové spole
čenství ještě vůbec mož
né”. Techniku pokládá
Chudoba za úhlavního ne
přítele lidství, které v
českém národě tkví pře
devším, - jak tvrdí Chudo
ba - ve věrnosti víře otců,
to je víře katolické.
Do takové - Chudobovy
- Evropy patří i oba ná
rody, jak jejich soužití v
minulosti narýsoval veli
ce objektivně - národnost
ně i nábožensky - sbor
ník. Protože národnostní
konflikt ztratil vysídlením
sudetských Němců na dů
ležitosti, je jejich úkol v
tom, aby jednotlivci obou
národů bojovali za hu
mánnější společnost. Toto
poslání, které lze sledovat
od 19. století, se nemusí
projevovat .
jednotným
smýšlením mas. Postačí,
když se o to budou stále
znovu pokoušet jedinci,
když budou v sobě ucho
vávat duchovní možnosti,
které se za určitých okol
ností stanou virulentními,
jako byla např. roku 1968
touha Čechů po socialismu
s lidskou tváří; - úspěch
jejich sna^ je vedlejší,
důležité ji , že nezaniknou
docela.
J. S.

Czechoslovakian Country Club
oznamuje svým členům, přátelům a celé naší
veřejnosti smutnou zprávu, že dne 23. března
1975 odešla na věčnost naše členka paní
MARIE STADEROVA
z Chruch St., North Shore NSW.
Zanechala zde manžela Vilíma a mnoho přátel.
Budeme vzpomínat!
Za Cz. C ,C ^ ^ T rh lík
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"Řekněte to květinami"

POVÍDKA NA POKRAČOVANÍ

spolupracující s INTERFLORA, i
může zařídit dodávku
i
i'

L*ř
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Celou tu dobu jsme se bavili jako lidé, kteří se
sešli po letech a ted’ si vyprávějí o věcech, které
je již vlastně dávno přestaly zajímat. Nepadlo ani
slovo o mém odchodu, ani o tom, co bylo mezi námi
předtím, ani o tom, jak jsme žili po celou dobu na
šeho odloučení. Mluvili jsme samozřejmě i o společ
ných známých — ale i ti jakoby žili v nějakých po
divných, blíže neurčitelných poměrech. Dohromady
dělala naše “zábava" dojem, jako bychom z nějaké
nepochopitelné obavy vypreparovávali své životy ně
čím, bez čeho byly nemyslitelnými.
Přes absurdnost naší zábavy jsme se ale — ku
podivu — bavili dobře. Tak dobře, že jsme ani ne
postřehli, že hudba již dávno odešla a číšníci začali
kolem nás postávat s nenápadnou netrpělivostí. V
okamžiku, kdy nám oběma najednou došla řeč, se
Eva podívala na hodinky a s očividně předstíranou
hrůzou prohlásila, že za čtyři hodiny odlétá a že to
bude hrozná služba.
Tma za okny již skutečně šedla. I když mlha ještě
stále připomínala mléko, osvětlení letiště jí proni
kalo mnohem výrazněji. Meteorologové tedy měli
pravdu — já si však najednou nebyl jist, zda jsem
tomu rád.
Tak tedy jen čtyři hodiny, povzdechl jsem.
Spíš minuty, opravila mě Eva a vstala.
Nechoď ještě.
Copak nevidíš, že už chtějí zavírat?
Vstal jsem a vyndal z kapsy klíč od hotelového
pokoje. Eva' odmítavě zavrtěla hlavou.
Takhle se přece ^nemůžeme rozloučit, řekl jsem.
O tom, co nás oba nejvíc zajímá, jsme vůbec ne
mluvili.
Jak víš, že mě zajímá totéž co tebe? — podívala
se na mne zpod řasů. Řekla to tak, že si vlastně od
pověděla sama. Srdce se mi roztlouklo.
My dya si snad nemusíme nic namlouvat — ne
myslíš?
Chvíli jsme se dívali přímo do očí. Pak pomalu
kývla hlavou.
—
★ —
Nahoře v pokoji jsem se jí zeptal, zda chce něco
pít. Pokrčila rameny a řekla, že to, co pila dole.
Telefonem jsem jí objednal víno a sobě whisky.
Už dole jsem si všimla, že, co se whisky týče, jsi
se nezměnil.
Nebylo třeba, řekl jsem a ozvalo se zaklepání
na dveře, číšník položil tác s pitím na stolek a když
odešel, Eva poznamenala, že to prý byla rychlost.
Obsluha i ceny vzorné, řekl jsem.
Špatně na tom asi nebudeš, konstatovala, a já si
nebyl jist, zda to nebyla otázka.
Ani ty na tom nebudeš nejhůř, vyhnul jsem se
odpovědi, abych předešel debatě na tohle téma. —
Přece se ale nebudeme bavit o obsahu svých peně
ženek. To snad tak důležitý není.
Ne, to skutečně není, podívala se na mne zkouma
vě a jakoby pro jistotu dodala — alespoň pro mne
ne.
Pak nastalo na chvíli ticho, které Eva přerušila
jedním slovem. Proč? Přesně jsem věděl, na co se
ptá. Vůbec jsem ale nevěděl, jak začít.
Možná, že ten pocit nebudeš znát, začal jsem ne
smyslně, ale já si někdy připadám jak převálcova
né j dějinama.
Podívala se na mne tak, že jsem rychle pokračoval.
.Co chci říci, je to, že člověka někdy potkávají
věci, který jsou samy o sobě vyšinutý, a člověk
pak na ně jinak než vyšinutě reagovat nemůže.
A to se stalo tenkrát. Samozřejmě, že jsem chtěl,
abys šla se mnou. Jenže pak se hned dostavily po
chybnosti a já .. . já dostal strach. Nejdřív z toho,
že bys řekla ne a možná mě i začala přemlouvat,
abych zůstal. Věděl jsem, že úspěšně, protože . . .
nu, protože jsem tě miloval. Já ale jít musel, to
možná pochopíš, najednou mi připadlo nemožný zů
stat a ž ít. .. Ale to teď není důležitý. Já jsem teh
dy dostal strach i z toho, že řekneš ano. Dostal jsem
strach, že se mnou půjdeš, ale ne sama pro sebe.
Věřil jsem a ještě stále věřím, že jsem neměl právc

v Československu nebo v jiných státech

1j Choete-li uctít narozeniny, svátek, výročí sňatku
! nebo zvláštní událost, obraťte se na místní
květinářství INTERFLORA.
ítóríív^v
Poznáte je podle obrázku Merkura
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na to, abys něco dělala jen a jen kvůli mně. A to
jsem tehdy nevěděl, co vím až teď.
Dívala se na mne upřeným, ale až nepřítomným
pohledem, jakoby snad ani neposlouchala a myslela
na úplně něco jiného. Byl to ale jen můj milný do
jem — po chvilce ticha se zeptala, o čem teď vím,
co jsem předtím nevěděl. Pomyslel jsem si, že jí
asi svojí odpovědí zklamu.
Nevěděl jsem, že emigrovat není nic lehkýho a
že je to dokonce setsakramentsky těžký, když člo
věk neví proč. Ja nemluvím o těžkých začátcích —
každý začátek je těžký. Taky nemluvím o tom,
že člověk musí někdy hodně překousnout, protože
všude na světě jsou lidé, kteří ti dají najevo, že k
nim nepatříš. Mluvím o pocitu nejistoty z onoho
velkýho neznáma, který se před tebou najednou
otevře, člověku začne připadat, že ztratil všechny
jistoty a co horšího — je s tím pocitem sám. Je s
ním sám, i když sám nepřijel. Je s ním sám, protože
jen on sám se s ním může vyrovnat a nikdo mu v
tom nemůže pomoct i kdyby chtěl. A tak se stává,
že tenhle pocit odcizuje lidi i když mají k sobě kdo
víjak blízko. Vlastně se dá říct, že člověk je vždycky
sám, jenže emigrace je samota na druhou, Jsi tu
sama mezi lidmi, kterým nerozumíš a který nerozumí,
tobě. Jak jazykově tak mentálně. I když já na tom
byl — kdo ví proč — s mentálním porozuměním do
ma taky všelijak, tak přece jen stačilo třeba zajít
do hospody a poslouchat lidi, jak třeba i žvaní jen
o ničem, člověk jim ale rozuměl a stačilo slyšet
řeč, která ti něco říká. S touhle umocněnou samotou
se tady můžeš vyrovnat jen tehdy, když víš proč
tu jsi. Jinak tě to zřejmě bude strašit až do smrti.
Toho se bojíš?
Já nevím, řekl jsem možná až moc upřímně. Ale
0 to nejde, o tom jsem vlastně ani mluvit .nechtěl.
Tehdy jsem se tedy sebral a odešel beze slova roz
loučení. Byl jsem snad zbabělec — ale byl jsem jím
jen proto, protože jsem tě miloval. Kdyby mi na tobě
méně záleželo, pak možná , . .
Ty blázne . . . , zavrtěla hlavou. Pak dodala —
Adresu jsi ale měl.
To ano, jenže . . . To je to, proč si připadám jako
převálcovanej dějinama. Nejdříve jsem si říkal, že
spadne klec a bude po všem — a tak proč se utě
šovat nějakejma nadějema. Nehledě k tomu, že jsem
byl jako ve snách. Nejsem si jist, zda to dokážeš
pochopit, ale najednou mi nikdo neříkal, abych šel
támhle a nebo abych tam nechodil. To je druhá
stránka tý nejistoty, o který jsem mluvil před chvílí.
Nejistoty svobody. Žní to jako protimluv, ale je to
tak. A já si vlastně musel vyzkoušet, že doopravdy
můžu jít kam chci — já vlastně nejdřív musel najít
sám sebe. Když jsem se pak usadil, tak bylo již
fakticky pozdě. A tak jsem se snažil zapomenout —
marně, jak vidíš.
Ty blázne, slzy se jí začaly kutálet po tvářích.
Proč myslíš, že jsem se vdala, přestože jsem vě
děla, že . . . Nechtěla jsem nic jinýho, než zapome
nout. Všechno bylo vlastně úplně zbytečný. A při
tom jsem tě nenáviděla. Jsi "blázen — vždycky jsi
jím byl. Jenže právě proto jsem se do tebe zamilo
vala. Bláznem jsi zůstal do dneška.. .
To jsem ji již políbil.
Ne, oplatila mi polibek, nemá to smysl.
Má vůbec něco na tomhle světě smysl — mimo
to, že tě miluju a ty mne?
Jsi blázes a já taky, řekla, když jsem jí začal
rozpínat uniformu. Zopakovala to pak ještě několi
krát, když jsem líbal její tělo, které jsem měl v
paměti jako dívčí a které teď bylo proměněno dc
ženské plnosti.
—
★ —
Pak jsme již jen vedle sebe leželi beze slova a já
1 bez schopnosti soustředit své myšlenky na to, co
nutně muselo následovat.
Neměli jsme se potkat, přerušila ticho Eva a po
dívala se na mne očima plnýma slz, kterým jsem
nechtěl rozumět.
Nejsi ráda? — zeptal jsem se hloupě a políbil
jsem ji.

Í

ve výkladní skříni.
INTERFLORA—
KVĚTINY DO CELÉHO SVĚTA
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Soátmtte
MOTEL GUEST HOUSE

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

PŘÍPRAVU JETE-LI
SVATBU, PLES, ZÁBAVU, SCHŮZI,
JAKOUKOLI OSLAVU
pro 50 až 200 osob
. . . ROZUM
POVÍ :
ZAVOLEJTE TOMEČKOVI !
DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church St., Richmond, Víc.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572
— • i.
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a zalevné ceny

E
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573 Hampton St., =
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| Optical Service

Telefon: 98-5756
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Jsem, přiznala, ale co z toho?
Jak to, co z toho? Zůstaneš tu se mnou.
Bála jsem se, že přesně tohle řekneš.
Podíval jsem se na ni nechápavě.
Musíš přece vědět, že to nejde. Já nemohu zůstat
tady a ty zpátky taky nemůžeš.
To poslední mě ani nenapadlo, ale nechápu, proč
ty . . . po tom, když jsme se teď zase sešlí —
Už jsem řekla, že jsem taky blázen. Já vlastně
nevím, v co jsem doufala . . . ale zůstat ta nemůžu.
Jenže tomu ty nebudeš rozumět. Mastně ani nemů
žeš — po pěti letech tady . ..
Já ti vůbec nerozumím, přiznal jsem se.
Nedivím se ti — již jsem řekla, že ani nemůžeš.
Víš, už lítám ven něco přes rok a ledacos jsem vi
děla . ..
(Pokračování v příštím čísle)
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Hokejové m istrovství světa
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(Pokračování se strany 12)
deriaci Kabrle a Eda Novák po dvou, Martinec, Koch10. den MS — Deset minut "atomového hokeje"
ta, Boh._ Šťastný a Bublá po jedné. Na branku USA
Na takový hokej, jaký v prvních 10 minutách klíčo stříleli čs. hokejisté 75krát, Američané na Holečka
vého střetnutí se švédy předvádělo čs. národní muž 23krát. Rozhodčí Rus Dombrovski a Polák Szeczestvo, asi hned tak temperamentní duesseldorfští fa pek udělili čs. hokejistům 16 trestných minut, Ame
noušci nezapomenou. Byl to hokej “atomové doby", ričanům 20, tedy bylo to nejtvrdší utkání dosavad
KRÁLOVSKÁ KOMISE
— hra, která musela strhnout kdekoho nejen na sta ního průběhu světového šampionátu.
diónu, ale i u televizních obrazovek. Švédi, kteří po
Ve večerních hodinách pak mužstvo SSSR dosáhlo
dvojciferném vítězství nad Poláky se před zápasem rekordního vítězství letošního mistrovství světa, když
O ZPRAVODAJSKÝCH A
nikterak netajili názorem, že jim jde o revanš za porazilo Poláky 15 : -1, po třetinách 3 : 0, 7: 1 a 5 : ’ o.
mnichovskou prohru 2 : 5, byli tak překvapeni nátla
kovou hrou Čechoslováků v nástupu, že nenašli pro 13. den MS — Tucet gólů v americké síťce
BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽBÁCH
Americké hokejové mužstvo, které na mistrovství
tizbraň, jak čelit rychlým čs. hokejistům, kteří (v
sedmé minutě) v rozpětí 52 vteřin vstřelili 3 branky: světa tak dobře začalo, je už se svými silami i umě
A když pak na konci 10. minuty první třetiny vedii ním u konre. Dnes prohrálo se Švédy 3 : 12, když
ukázkovými brankami Ebermana, Martince, Augu se tentokrát už zmohlo jen na ojedinělé brejky. — V
sty a Nového 4 : 0, ozývalo se ze všech stran sta druhém utkání dne snažili se Poláci na Finy zahrát
Soudní rada Hope povede veřejné slyšení dne
diónu mohutné “I-A-0 Schweden ist k. o.” . Tento a “urvat” jim alespoň bod, v žádném směru však na
29. dubna 1975, které začne v 10 hodin dopoledne
velký nástup byl základním kamenem k jasnému a mužstvo Suomi nestačili a podlehli 1: 4.
zaslouženému vítězství nad mužstvem Tre Kronor v
na adrese:
poměru 7 : 0 (po třetinách 4: 0, 1 : 0 a 2: 0) . A i 14. den MS — SSSR znovu vítězí
Plaza Level,
V to, co po pražském debaklu s Čechoslováky v
pak hráli čs. hokejisté výborně, ale to už byl sou
Australian Government Centre,
soutěži
o
Cenu
Izvěstijí
málokdo
z
expertů
věřil,
peř se svým uměním u konce. V novinářské loži
Corner Creek & Anně Streets,
se
už
ve
čtvrtek
17.
dubna
krátce
před
%7.
hod.
jsme mnohokráte zaslechli poznámky: “Tak měli
Brisbane,
Q’LAND.
hrát Čechoslováci v Mnichově proti SSSR a utkání večerní stalo v Duesseldorfu skutečností: sovětští
Toto slyšení je veřejné a kterákoli osoba může
by bývalo dopadlo docela jinak.” Hra, kterou čs. hokejisté obhájili znovu titul mistra světa, když v být přítomna. Každý, kdo ještě neprojevil zájem
hokejisté produkovali proti Skandinávcům, to by! rozhodujícím střetnutí zvtězili nad čs. národním muž vypovídat před Komisí a přeje si to, nechť se
hokej hodný slavné tradice tohoto u nás tak popu stvem vysoko 4 : 1 (po třetinách 1: 0, 1 : 1 a 2 : 0)
ohlásí co nejdříve osobně nebo telefonicky na
lárního sportu. Skvěle měnili tempo hry, šla jim a tak zbývající dva dny světového šampionátu ztra adrese uvedené dole.
výborně kombinace, forčekingovali Švédy, kteří ne tily už na významu. Nepřeháním, řeknu-li, že po
Slyšení v jiných státech je připraveno takto:
mohli rozvinout pořádně svou hru, prostě byl to ho více než dvě třetiny utkání byli čs. hokejisté Sově
* Západní Austrálie v Perthu ve středu 14. květ
kej jak z učebnice. A co jsme u čs. hokejistů dlouho tům více než rovnocenným soupeřem. Měli dokonce
na 1975
neviděli, byla až neuvěřitelná bojovnost i v době, více gólových příležitostí než staronoví mistři světa,
* Jižní Austrálie v Adelaide v úterý 27. května
ti
však
dovedli
lépe,
chladnokrevně
využívat
chyb
kdy už vedli nad Švédy rozdílem třídy. Šli za kaž
■1975.
dým kotoučem, vrhali se do střel robustních Seve čs. obránců, kteří tentokrát nebyli na výši. Důležitým
Další podrobnosti budou inzerovány.
řanů, útočníci vypomáhali obraně, byla to hokejová okamžikem zápasu byla 14. minuta druhé třetiny,
Byla také provedena opatření, aby některé vý
kdy rozhodčí Kanaďan Brown s Američanem Leem
pochoutka.
povědi mohly být slyšeny v soukromí.
Branky ČSR dali: Eberman, Martinec, Augusta, neuznali vyrovnávací branku Československa (na
Výzvy k předložení podání a k jejich přijetí
Nový, Eda Novák', Jiří Novák a Dvořák. Na trestné 2 :2 ), prý proto, že předtím při skrumáži před so
lavici si čs. hokejisté odpykali 14 minut, Švédové 12 větskou brankou odpískali přerušení hry. Čs. hoke byly inzerovány v září loňského roku. Text na
šeho inzerátu zněl:
Na Holmquistovu branku vyslali Čechoslováci 51 jisté se od té chvíle nedokázali pořádně soustředit
Soudní rada Hope byl jmenován předsedou Krá
střel, švédové na Holečka 43. Zámořská dvojice roz na hru, v podvědomí pracovalo rozhodnutí rozhod
lovské komise k vedení vyšetřování o věcech a
hcdčích: Kanaďan Brown s Američanem Leem pí čích. Utkání však si čs. hokejisté prohráli sami:
okolnostech vztahujících se k zpravodajským a
skali nepřesně, žádnou větší chybu však neudělali svou nepřesností v přihrávce, nedostatečnou rychlo
bezpečnostním službám australské vlády.
Tu udělal brankový rozhodčí, když za stavu 3 : ( stí, špatným forčekingem a zvláště nemohoucí střel
* O sdělení úplného druhu, a způsobu vyšetřování
pro ČSR neuznal Holíkovi branku. Jeho střela bylí bou. To platí především při tom velkém množství
pište na dolejší adresu.
tak prudká, že prolétla brankovou síťkou, brankovj přesilovek, kdy čs. hokejisté nedokázali soupeře vy
Jednotlivé osoby nebo organizace se vybízejí, .
šachovat, všechny jejich přesilovky byly až příliš
sudí však to “nepostřehl” .
aby vypracovaly písemná podání Komisi o jaké
V druhém utkání dne se Finové mužstvu SSSR ^ statické, nemohly vést k. úspěchu. Přímo katastro
koli záležitosti spadající do podmínek vyšetřová
prvé a závěrečné třetině statečně bránili, nakonec fální bylo rozehrávání čs. obránců, — když se pak
ní. Chcete-li vypracovat podání, pište laskavě
však podlehli podle očekávání 2 : 5 (po třetináci přece jen dostali do obranné třetiny Sovětů, nebyli
1 : 2, 0 : 2 a 1 : 1).
co nejdříve, ale ne později než 31. prosince
tak rychlí, aby se zase vrátili před Holečkovu bran
ku. Kupili jednu chybu za druhou, nebyli však sami:
1974 a udejte
11. den MS — Tréninkové tempo v utkání s USA
Čs. hokejové mužstvo si už na 42. mistrovství svě čs. útočníci, především křídla, nedokázala krýt pro * čeho se bude podání týkat,
* kdy bude ' hotovo,
ta zajistilo stříbrnou medaili. Po triumfálním vítěz tihráče, a proto to muselo, tak dopadnout. A přesto
štvi nad Švédy, vyhrálo o 24 hodin později v pro je třeba říci, že jen a jen brejky Sovětů v posled * přejete-li si dodat k Vašemu písemnému podáni
osobní výpověď před Komisí a pokud ano, zda
cházkovém tempu i nad reprezentanty USA 8 : 0 (pi ní třetině rozhodly zápas. Kolegové novináři, kteří
to má být při veřejném nebo soukromém slyšení.
třetinách 3 : 0 . 3 : 0 a 2: 0) a nemůže už být Švé měli možnost.vidět všechny tři zápasy Českosloven
Předseda komise je v" zásadě připraven vést
dy ani Finy v konečném pořadí předstiženo. Na roz ska se Sovětským svazem v Praze, zastávají názor,
díl od mnichovského střetnutí (ve kterém Američani . že i letos měli čs. hokejisté špatně načasovanou for jednání ve vhodných střediscích po celé Austrálii.
nad Čechoslováky třikrát vedli), uvědomili si čs. ho mu. byli ve vrcholné formě o měsíc dříve než bylo O tom. které osoby mají být slyšeny a podmínky,
za nichž mají být slyšeny, včetně toho. zda to má
kejisté, že to musí na zámořského soupeře tentokrá zapotřebí. — Na tiskové konferenci řekl trenér čs.
hned od začátku zmačnout naplno, ve 14. minuti . národního mužstva dr. Jano Starší mimo jiné: “V být ve veřejném nebo neveřejném slyšení, rozhod
první třetiny vedli 3 : 0 a podle toho pak vypada rozhodujícím zápase o titul mistra světa jsme chtěli . ne předseda komise.
Kdokoli, kdo se chce ve svém podání odvolat na
další průběh utkání. Pro čs. hokejisty to byl více / vyhrát, proto jsme zvolili útočnou faru. Dvě třetiny
informace, které má a jejichž uchování v tajnosti
méně tvrdší trénink, nic víc. — Branky ČSŘ: Kla jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme hodně šancí,
ale účinnost byla slabá. Vyrovnávací branka, které
je jeho povinností, musí to sdělit sekretáři komise
jsme dosáhli (na 2 : 2) byla regulérní, chlapci pak j předem. Zaměstnanci a bývalí zaměstnanci australbyli otřeseni tím. že nebyla uznána, neměli chuť i ské vlády se zvláště žádají, aby tento důležitý
do hry. Žádný pískot rozhodčích, který by přerušil;; požadavek vzali na vědomí,
hru, neslyšeli, brankový rozhodčí rozsvítil červené;i
Každý, kdo podává informace o činnosti zprasvětlo na znamení, že padla branka, rozhodčí za--: vodajských a bezpečnostních služeb, by měl před
u první pozlacovačské firmy v Austrálii
* pískali až v době. kdy dávno předtím byl kotouč v pokládat. že k přešetření toho, co sdělil, bude
sovětské brance. Jsem z takového rozhodování roz-. třeba dát jeho informace na vědomí organizaci,
hcdčích skutečně smutný.” — Před vyprodaným hle-, které se týká. Nepřejete-li si, aby se tak stalo, je
dištěm 10.000 diváků (kteří bez rozdílu národnosti
třeba, abyste to sdělil jasně ve svém podání.
skandovali po celý zápas s našimi exulanty “Do
Žádost předložit podání, které má být podáním
toho, do toho”), dali branky za SSSR: Petrov. Lučen- pouze ústním, bude brát předseda komise v úvahu,
‘ ko a Salimcv 2. Za ČSR skóroval kladenský Eduard
ale musíte o to písemně požádat, aby mohl po
1 Novák. Československo hrálo osmkrát přesilovku,
soudit, zda jsou skutečně zvláštní okolnosti oprav
; sovětské mužstvo pouze třikrát. Na sovětskou bran- ňující jeho souhlas k příznivému vyřízení žádosti.
, ku poslali čs. hokejisté 69 střel, Rusové na HolečDotazy a informace mají být adresovány na:
; ka 52.
The Šecretary,
Royal Commission on Intelligence and Security,
’ Skandinávské derby skončilo večer malou senzací:
P.O. Box E391,
I Finové vyhráli nad Švédy 2 : 1. když jim k tomu poCANBERRA, A.C.T. 2600.
’ mohl švédský brankář Holmquist. který měl už koTelefon: 733766.
| touč, vystřelený Finem Mononenem, ve své lapáčce,
* Podmínky jednání Královské komise obsahují
• sám si ho však (při druhém gólu) srazil do branky.
též vyšetření způsobů, jak přezkoumat rozhodnutí,
1 Zdržení pošty a páteční- svátek v Austrálii zavinily,
týkající se občanů, přistěhovalců a návštěvníků,
I že nám nedošel včas referát sportovního redaktora které by mohlo být založeno na nepříznivé zprá
i z posledních dvou dnů mistrovství, v nichž Polsko vě zpravodajských a bezpečnostních služeb.
| porazilo znovu USA 5 : 2 (a odsoudilo tak USA k
(G. M. Brownbill)
>■ sestupu do B skupiny) a Československo porazilo ________________________________ Šecretary
|
’ znovu Finsko a SSSR švédsko.

OZNÁMENÍ O SLYŠENÍ
Y BRISBANE
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112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, Vic.
Telefon: 37-3109
nebo: 42 Howard Sf., North Melbourne
Telefon: 329-8038
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V hlubokém žalu oznamujeme všem přátelům
a známým, že odešel na věčnost ve věku 57 roků H
pan
H
ANTONÍN BABOUČEK
0
Pozůstatky drahého zesnulého byly dne 22. dub- 0
na 1975 zpopelněny v Brooklynském krematoriu. H
Prosíme, vzpomínejte s námi.
fl
Vlasta
I
a děti Vlasta aPetr.
■
Newport, Vic., duben 1975
X

jfl

ČESKOSLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ V MELBOURNE
ZAHAJUJE
Jak již bylo krátce oznámeno v posledním čísle
HD, vyhrazuje nová rozhlasová stanice 3 ZZ (ABC
Access Rádio) v Melbourne část svého programu
pro čs. vysílání. Pro českou a slovenskou veřejnost
je to významná událost: bude to první pravidelné
československé vysílání v Austrálii.
Historie této akce je poměrně krátká. Naše ve
řejnost se o možnosti zorganizovat vlastní rozhla
sové vysílání dozvěděla teprve před necelým půl
rokem a je třeba ocenit, že se tato myšlenka setka
la s_ účinnou podporou čs. organizací ve Viktorii,
které také pomohly ustavit přípravný výbor a na
stínit zásady jeho budoucí činnosti. .
Přípravný výbor vypracoval v průběhu posledních
týdnů základy programové struktury pro nejbližší
období. Pořady, které jsou zatím půlhodinové, bu
dou sestaveny do měsíčních cyklů. Vzhledem k tomu,
že budeme vysílat jednou týdně, byly určeny čtyři
pracovní skupiny, z nichž každá bude odpovídat za
jeden pořad v měsíci.
1. První program, který má pracovní název Tra
dice a kultura, zahrnuje klasickou a lidovou hudbu,
literaturu, dějiny a příbuzné oblasti.
2. O program druhého týdne v měsíci se postará
Populární zábavní skupina. Jak již název napovídá,
budou se pořady sestavené touto skupinou soustřeďo
vat kolem lehčích žánrů hudby a mluveného slova.
3. Program třetího týdne cyklu má název Kulturní
aktuality a je věnován soudobé české a slovenské
kultuře, zejména literární a hudební produkci a kul
turním informacím.
4. Poslední týden bude vyhrazen tzv. Čtvrtému
programu. Zvolený název úmyslně přesně nevyme
zuje jeho obsahový rámec. Zde se mají dostat ke
slovu další skupiny, které mají veřejnosti co říci
(případně zazpívat či zahrát). Nebude-li dostatek ma
teriálu tohoto druhu, máme zajištěn další program;
ten se zároveň postará i o vyplnění případného pá
tého týdne v měsíci.
Každý- program bude mít v úvodu krátké tří- až
pětiminutové zpravodajství, věnované především míst
ním událostem a sestavené ze zpráv, které dodají
organizace i jednotliví posluchači.
Co přinese příští měsíc:
češtinu a slovenštinu uslyšíte ze svého přijímače
poprvé ve čtvrtek 15. května v 8 hodin večer. První,
zahajovací pořad bude mít slavnostní ráz. O týden
později se Vám představí první a druhá skupina a
v posledním květnovém týdnu uslyšíte zahajovací
program třetí skupiny s krátkou informací o Čtvrtém
programu. Pravidelné relace zahájíme v prvním
týdnu června.
Výbor byl sestaven z podnětu řady předních čs.
organizací ve Viktorii. Většina jeho členů má již
zkušenosti buď přímo v oboru rozhlasové práce, ať
už technické (St. Kodym) či programové (A. Ne
beský, J. Vaněk), anebo v oblasti kultury a jazyka
(K. Konečný, J. Marvan, P. Petr, A. šťavík). P rá
ci výboru organizuje sekretariát složený z předsedy,
koordinátora, tiskového referenta, hlavního technika
a sekretářky.
Vysílač 3 ZZ najdete na svém přijímači na frek
venci 1220 Kc, tedy mezi stanicemi 3 AK a 3 KZ.
Na slyšenou ,a Do počutia!
J. Marvan — P. Petr
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PŘÁTELÉ
HLEDAJÍ
Jiří Voskovec: relativně vzato .
i
LP gramodeska, délka: 1 hodina. \
Miroslava a Bedřišku Navrátilovi a Ivana Tomka,
Cena: $ 6.- plus poštovné a expedice $ 2.- i
Zaplaťte mezinár. poštovní poukázkou.
; 1 který kdysi bydlel v Georges Halí, Sydney — dopis.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
Objednejte u:
1
1
KAM PA D IS C PR O D U C TÍO N S,
i se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
. HD
I
63 W 89 St., New Vork, N. Y. 10024; USA
1| nesdělíme, jeho adresu tazateli.
i
Poukaz musí provázet objednávku.
i
Nezapomeňte poštovné a expedici.
(1 >
SBORNÍK HD
)
> V těchto dnech vyšel Sborník Hlasu domova — )
. 1950/1975, o němž jsme se zmínili ve 3. čísle le -\
ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE
tošního ročníku. Na 72 stranách shrnuje charakte- <
Na rozdíl od minulých dvou let nezahájila Slavia > ristické příspěvky minulých ročníků, představuje)
letošní ligovou sezónu úspěšně — jedna prohra a ne > kus historie našeho exilu ža čtvrtstoletí. Cena za )
rozhodný výsledek s nováčkem ligy nelze považovat Sborník, tištěný na pěkném papíře, s černobílými \
za příznivý začátek. Snad však tato “sprcha” po ' i barevnými ilustracemi, byla stanovena tak, abyč
může oživit mužstvo, takže začne včas podávat vý > jen kryla hotové výlohy — sázení, papír, tisk a )
kony, které příznivci klubu očekávají. Hráčský ma > poštovné — a činí A $ 3.- nebo US $ 4.-, £ 2.-)
teriál k dobrému umístění klubu v ligovém zápolení ^ DM 10, Rand 3.- nebo ekvivalent v jiné měně.
\
je beze sporu k dispozici.
George Cross — Slavia 2 :1 (1 :1 )
Začátek zápasu na hřišti ve Footscray byl pro
Slavii příznivý. Měla více ze hry a svou převahu vy
jádřila v 10. minutě pěknou brankou, kterou dal pří I
LETOVISKO
"ŠUMAVA"
'i
mo z trestného kopu Tansev. Koncem prvního polo
Locke’s Way, poblíž Belgrave South
1
času se však ujalo iniciativy domácí mužstvo, které
bylo rychlejší a bojovnější a po chybě slavistické
srdečně zve všechny krajany na
i1
obrany se mu podařilo vyrovnat. Po změně stran
měla Slavia velkou šanci, když soudce nařídil de
sítku proti domácímu mužstvu, ale Kent vstřelil
zbrkle do rukou brankáře Kasnera. Hra byla pak
vyrovnaná a nerozhodný výsledek by odpovídal je 
jímu celkovému průběhu. 8 minut před koncem zá
pasu, po nedorozumění mezi slavistickými obránci,
však se podařilo Gardinerovi z domácího mužstva
projít a pohodlně vstřelit vítěznou branku.
Druhé mužstvo hrálo v předzápase nerozhodně 1: 1.
Slavia — Sunshine 1 :1 (0 : 0)
Slavia na počátku podceňovala nováčka ligy, který
K OSLAVĚ SVÁTKU MATEK
I'
hrál (na stadiónu v Olympic Parku) nezvyklým sty
v neděli 11, května 1975
I
lem, ale s velkou vervou. Po změně stran Slavia při
dala, ale míč se dostával kupředu jen po křídlech,
Začátek ve 3 hodiny odpoledne
i
střed měl špatný den. V 74. minutě se Sunshine ujal
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
i
vedení, když soudce, nařídil desítku za ruku slavi
stického obránce. Teprve potom se mužstvo^ Slavie
Jídlo — pití
i
plně vzchopilo, ale jeho útoky byly korunovány jen
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje) i
vyrovnávacím gólem, který dal po klasické uličce
a pěkným kopem Tauseg.
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
1
Reservy hrály opět nerozhodně 1 : 1 (1: 0).
Hrají
se
tam
též
kuželky,
odbíjená
a
stolní
tenis
1,
Dne 4. května hraje Slavia v .Riňgwoodu proti Wilhelmině a v neděli 11. května s mužstvem Alexandra
ve Fitzroy.
L.
*
i
i

( TANEČNÍ ZÁBAVU
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OBYVATELÉ MELBOURNE
pochodují s námi

|
!|
= < DOBRÉ DÍLO
Spolupracovnice a příznivkyně “Šumavy” se,t
/ rozhodly vybudovat na Šumavě zvoničku, která/
I VE ČTVRTEK 8. KVĚTNA 1975 OD 12.30 HOD. 1 !- je zároveň skalkou pro sochu Panny Marie Lurd- !,
= POLEDNÍ Z NÁMĚSTÍ VEDLE RADNICE (CITY= ' | ské a tak uctít naši společnou Matku. Nezůstaly ;
= SQUARE) PO ST. KILDA ROAD K PAMÁTNÍKU= r však jen při rozhodnutí a slovech, ale pustily s e !!
E PADLÝCH.
= | hned do práce: kácel-y stromy, sháněly finance <1
E POMOZTE NÁM PROKÁZAT, ŽE PRO UDRŽENÍ= Z atd. Vlastní, stavbu zadaly odborníkovi, 751etému/
E DEMOKRACIE V ZEMI JE STÁLE DRTIVÁ= / p. E. Pospischilovi z Boronie, který vybudovali1
= VĚTŠINA VŠECH LIDÍ.
= / opravdu pěkné dílo, které bude i dlouhodobým pa-/
EAuthorised by J. McCallem
= i mátníkem na něho. Zvláštní dík patří ženám, kte-r
E iiim m im iiiiiiiiiiiiiiiiiiIllilllilllllIllllH lililllIH liiiu iiiiT I! ré přispěly na úhradu nákladů se stavbou. Proto- /
i1že nechtějí být jmenovány, uvedu aspoň částky, i/ které věnovaly: $ 1.000, 600, 500, 200, 100, 2 x po/
Malý
oznamovatel
i■50, 40, 2 x po 30 a 3 x po 20 dolarech. Rodina!'
časopis ROZHLEDY a
/Jílkova obstarala zvon a zaplatila jeho leteckou/
SEZNAMOV. VĚSTNÍK
! dopravu z Londýna, rodina Jančářova darovala!
přináší přehled svět. ^
/ pěkný železný kříž. Všem patři náš upřímný dík. /
dění, kulturní a knižní
NA PRODEJ výhodně ! Celá stavba a úprava bude stát přes 3.000 dola-/
přehled, román Hrbáč
4 zarámov. obrazy |' rů. Přidá se ještě některá z našich žen a pomů- '1
na pokrač., Kafkovu
/ž e finančně, aby zbudování zvoničky bylo plně!!
reprodukce starých
Exper. psych. Svítání
'
dřevorytů s pražským i1věcí našich žen?
v duši, humor, Sezn.
námětem - a 3 Naske- !| Posvěcení zvoničky a zvonu se uskuteční na Svá-1
Věst. a mnoho j.
ho originály (hlavy). r tek matek, v neděli 11. května o 3. hodině odp./
Jednotí, č. S 2.-. roč.
; a provede je otec M. Rafter, vikář pro věci emig-'[
Bližší informace: tel.
předplat. $ 9.-, zámoří
ji
ČSL. KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KLUB
|
. rační v Melbourne. Prosím naše děvčata a ženy, Z
(Melb.) 561-1437 (po 6.
i
V MELBOURNE
|
; aby se zúčastnily v národních krojích.
11
hod. več.)
CENTRUM,
J! pořádá dne 4. května 1975 a potom každou nedělí
P. O. Box 1067,
P. J. Peksa!'
^........................
j!
ve Středisku, 632 St. Kilda Rd., Melbourne
Giendaie Hgts. Hl.,
60137, USA.
2;
ODPOLEDNÍ ČAJ
|
• •• »• •• • •• • •• • •• •• • •• • •• • •• • •• •• «• •
Z p r á v y osobni
<!
Hudba, družná zábava, občerstvení.
2>
•
SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
*
!;
Dobrovolný příspěvek.
<;
{
K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
•
Dne 22. dubna zemřela
•ČESKOSLOVENSKÉHO SDRUŽENÍ VE VIKTORII?
Dne 30. dubna 1975
THE- SOCIETY OF EAST EUROPEAN
v Melbourne po delší ne
oslaví podesátku
• Výbor československého sdružení ve Viktorii?
CULTURAL STUDIES V MELBOURNE^
moci ve věku 62 roků paní p. VÁCLAV VEIGENT Jsrdečně zve všechny členy, zástupce všech č s *
srdečně zve celou čs. veřejnost na přednášku
Hilda šolcová z Inkerman
• organizací v Melbourne, exulanty a krajany na*
ze St. Albans, Vic.
dr. J. Havíře na téma
St., St. Kilda. Paní šolco
J slavnostní večeři, kterou pořádá v sobotu 3. května*
Do dalších let
Čechy v 15. a 16, století a husitská reformace,
vá, která odešla z Česko
srdečně blahopřejí
• 1975 v 8 hodin večer (do půlnoci)v oddělené míst-2
slovenska po roce 1948 ^(s
Vašek, Walter, Juáďa 2nosti restaurace Rheinland, 13Drewery Lané,*
která se,bude konat ve čtvrtek 8 . května 1975
později zesnulým manže
a ostatní přátelé. 2 Melbourne, na počest 25. výročí založení Čs. sdru-2
v 7.30 hodin večer v Lower Theatre, “Babel” ,
lem), nemá v Austrálii Melbourne, duben 1975 • žení.
•
University of Melbourne.
bližší příbuzné.
2 Na programu jsou krátké zahajovací projevy2
Po přednášce bude diskuze. Vstup je volný.
• a přípitky, po nichž bude následovat společná ve #
2 čeře. K náladě i tanci bude vyhrávat hudba. Prů-2
• běh večera bude zfilmovaný.
•
• Vstupné včetně tříchodové večeře $ 7.-.
2
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sice vedli 2 : 1, ale tím jejich střelecké umění bylo
u konce. Do poslední třetiny nastupovali už Poláci
s vedením 4 :2, což nasvědčovalo snadnému vítěz
ství. V nástupu do závěrečné třetiny však mužstvo
USA snížilo na 3 : 4 a vsadilo vše na vyrovnání. A
když nejvíc svíralo soupeře, zachytil 67 vteřin před
závěrem Polák Zientara kotouč, jel sám na ame
rickou branku a vstřelil pátý gól. Poláci tedy pora
zili mužstvo USA 5: 3, po třetinách 3 : 2 , 1 : 0 a
1 : 1.
8. den MS — Hladké vítězství nad Finskem
Karel
Janovský
Na rozdíl od zápasů s Finy v posledních světových
šampionátech, začali tentokrát Čechoslováci střetnuti
Československo prohrálo oba zápasy s SSSR
s týmem Suomi ve velkém stylu. Už po první tře
tině vedli 3 : 0, což byl základ k jasnému triumfu a
zároveň revanž za dvě ostudné prohry s Finy před
rokem v Helsinkách. Nakonec porazili tyto v posled
ních sezónách pro čs. hráče tak nebezpečné rivaly
Velké boje na hokejovém mistrovství světa v Mni chově a Duesseldorfu v Západním Německu, sledo rozdílem 4 branek 6 : 2 (po třetinách 3 : 0 , 2 : 1 a
vané letos s mimořádným zájmem zvláště v Česko Slovensku, skončily pro čs. sportovní i nesportovní 1 : 1). Čechoslováci dali od prvního hvizdu švédsko-polské dvojice rozhodčích do hry cele své srdce
veřejnost tak trochu zklamáním, i když si čs. hoke jisté přivezli domů stříbrnou medaili za druhé mí i umění a už v zahajovací třetině- zlomili odpor Skan
sto. Po trojnásobném triumfálním vítězství Československa nad Sověty v Poháru Izvěstijí očekávali spor dinávců. Pravda, nebylo všechno takové, jak by
tovní fanoušci i odborníci, že se Československu po daří na mistrovství světa opakovat svůj úspěch, což chom si přáli — dlouho to čs. hokejistům třeba trva
se však nestalo — SSSR vyhrál všechny zápasy a obhájil tak světový primát. Konečné pořadí mi lo, než vypálili na branku soupeře —, ale vcelku
podali dobrý výkon. Forčeking čs. hokejistům ten
strovství světa: 1. SSSR 20 bodů, 2. Československo 16 bodů, 3. Švédsko 10 bodů, 4. Finsko 10 bodů, 5. tokrát vycházel, umí ho hrát, měli ho hrát v úterý
Polsko 4 body a 6. (sestupuje do B skupiny) USA bez bodu.
i na mistry7 světa ze Sovětského svazu a zápas mohl
2. den MS — Dvojciferná premiéra Švédů
Večerní utkání mezi SSSR a Polskem bylo jedno úplně jinak dopadnout. Nejlepším hráčem na kluzišti
Švédové zvítězili v tréninkovém tempu nad unave strannou záležitostí mistrů světa, kteří vyhráli 13 : 2. byl čs. brankář Jirka Holeček, vynikající byla po
nými (z e, zápasu s Československem) a bez zájmu po třetinách 3 : 0, 7 : 0 a 3 : 2. Jedinou zajímavosti prvé na mistrovství světa i útočná formace vedená
hrajícími Poláky 10 : 0 (7 : 0, 0 : 0 a 3 : 0) a Finové celého střetnutí bylo prvé trestné střílem — penal kladenským centrem Milanem Novým s jeho klubo
vým kolegou Eduardem Novákem a jihlavským Augu
vyhráli nad statečně bojujícím mladým týmem USA ta, kterou však Polák Zientara neproměnil.
stou na křídlech. — Branky ČSR: Jiří Novák (Par
5. den M S — A m eričané poprvé "n a lo p atk á c h "
7 : 4 (3 : 1, 2 : 1 a 2 : 2).
3. den MS — Trium f Československa nad Skandinávci
Po skvělých výkonech se SSSR.. Ruskem a Česko dubice) 2. Eduard Novák (Kladno), Vladimír Mar
Po průměrném výkonu v premiéře světového šam slovenskem, projevila se už na hokejistech Spojených tinec (Pardubice), Jiří Holík (Dukla Jihlava) a Mi
pionátu s Poláky (ČSR vyhrála 5: 0) , předváděli států únava: prohráli jasně s mužstvem Švédská lan Nový po jedné.
Ve večerních hodinách měli Švédové v utkání s
čs. hokejisté 5. dubna v Olympijské hale v Mnichově 0 : 7 ( 0: 3. 0 : 0 a 0 : 4).
chvilkami exhibiční hru, po které porazili své od V druhém střetnuti dne kladli sice Poláci dlouho SSSR šancí jak na pouti, “spálili” i ty nejvyloževěké rivaly Švédy 5 : 2 (po třetinách 2: 0, 0 : 0 a Finům velký odpor (na počátku drahé třetiny byl nějši gólové příležitosti, a tak prohráli zaslouženě
3: 2) . Až na prvních 10 minut zápasu, kdy ještě stav nerozhodný 1 :1 ), nakonec však prohráli zaslou 1 : 4 (0 : 2, 1 : 1 a 0 : 1). Sovětští hokejisté podali v
tomto utkání dosud nejlepší výkon na letošním svě
působili nervózním dojmem, stali se zcela pány si ženě 2 : 5 (0 :1 . 1 : 2 a 1 :2 ) .
tovém šampionátu.
tuace a téměř vyprodanému hledišti s více než 6. den M S — Proh ra se S S S R velkým zklam áním
9.000 diváky předvedli velmi dobrý hokej. Přímo
Duesseldorfské odvety
I to sebelepší mužstvo může ošit sla b ý den. může
ukázkové byly první dva sólové úniky Martince a prohrát. — záleží, však na způsobu, jakým prohraje.
V pátek 11. dubna se všech 6 mužstev startujících
Ebermar.a, kterými po prvních 20 minutách hry vedli Čs. národní mužstvo, které ke čtvrtému utkáni svě na mistrovství světa, stejně jako novináři, rozhla
2 : 0. I ve druhé třetině měli hru ve své mocí a snad tového šampionátu nastupovalo v rotí favorita, to soví i televizní komentátoři, stěhovali z Mnichova
jen taktický plán obou trenérů, hrát opatrně, způ tálně zklamalo, zůstalo svým výkonem o třídu za do Duesseldorfu, kde biide o 24 hodin později zahá
sobil, že v této fázi hry žádný gól nedali. Pokud se zápolením se švédy a prohrálo 2 : 5 . po třetinách jena druhá část tohoto vrcholného světového podniku
týče závěrečné třetiny, to už byl pří brankách Eber- 1 : 0 . § : 3 a 1 :2 . Kde nutno hledat příčiny ne hokejistů. Při příjezdu jim Duesseldorf přichystal
mana ( 3: 0) a Eduarda Nováka (v 50. minutě^ — úspěchu? Neubráním se dojmu, že pouze v zaha takové přivítání, že se hned zdálo, že tu bude atmo
4 : 0) stadión ve varu, ze všech stran se z úst našich jovací třetině — snad v Jejích prvních 17 minutách sféra jiná, lepší, než v Mnichově.
exulantů, kteří žijí v NSR, Švýcarsku, Rakousku a — byla šance mistry světa porazit. Už však v posled 9. den MS — Nezdařilá odveta s Poláky
Švédsku. ozývalo mohutné “Do toho. do toho!". ních tívou-třech minutách I. třetiny působili čs. ho čs. hokejisté začali odvetné utkání s Polskem v
Vedli tedy už 4 : 0 a zápas byl rozhodnut. Snad kejisté dojmem unaveného mužstva. O porážce ČSR Duesseldorfu úplným “kolotočem” před brankou sou
chvilkový odpočinek čs. hokejistů zapříčinil, že in rozhodla druhá třetina. Ještě na Jejím počátku při peře. už v prvních 3 minutách vedli góly Milana No
kasovali v poměrně krátkém intervalu — v 52. a v vlastním oslabení se čs. hokejisté ubránili, ale pak vého a Jiřího Holíka 2 : 0, pak však upadli do stej
57. minutě — s hole Sundquísta a Lindstróma 2 góly. jako kdyby byli se svou hokejovou latinou u konce. ných chyb jako už v několika předešlých zápasech.
Vše však napravil Jiří Novák, který při páté bran A když pak v rozpětí 131 vteřin inkasovali z hole Tu nutno říci, přesto, že Poláky porazili rozdílem
ce na sebe vylákal před švédskou brankou několik Kapustina a Jakuševa 2 góly (ten druhý byl po třídy 8 : 2 (po třetinách 4 : 1, 2 : 1 a 2 : 0), že byli
Švédů, aby bravurním stylem zásunul kotouč do chybný — Jakušev stál v brankovišti). nedokázali především nepozorní při bránění a jen tak se mohlo
Holmquistovy svatyně. — Všichni čs. hokejisté po se už čs. hokejisté na hru pořádně soustředit. Sovět stát. že Poláci dali Crhovi (který tentokrát vystřídal
dali vynikající hru, předvedli moderní útočný hokej, ští hráči jim vnutili svůj vlastní způsob hry. udávali Holečka) 2 branky. Vyjíždění z obranné třetiny do
s šikovnou aktivní obranou, které skvěle vypomáhali tempo, byli rychlejší než Čechoslováci, u kterých útoku byla velmi pomalá a katastrofální byly přeútočníci, prostě čs. hokejisti y pěti útočili, v pětkách nic neklapalo. Ať už to byli čs. obránci či útočníci, sílovky. čtyřikrát hráli v 6 na 4 Poláky a přesto
i bránili. Byla to skutečně radost na hru se dívat, všichni jakoby chvílemi zapomněli hrát hokej, byii nepadl v těchto 8 minutách jediný gól.
bylo to nejpřesvědčivějši vítězství ČSR nad Švéd příliš pomalí, vázla souhra. a velmi špatná byla
Hokejisté USA prohráli s SSSR 1 : 13, když plné
ském snad vůbec.
střelba. Jediným mužem čs. týmu, který zasluhuje dvě třetiny soupeři statečně vzdorovali. Závěrečná
Ve večerních hodinách kladli Finové dlouho muž absolutorium, je Jiří Holeček, který v brance za
byla však pro ně přímo katastrofální, prohrá
stvu SSSR velký odpor — na počátku závěrečné tře chránil čs. mužstvo snad ještě od větší porážky. — třetina
1 : -10. Jednotlivé třetiny zněly 1: 0, 2 : 0 a
tiny byl ještě stav nerozhodný 4 : 4 —, v závěru Zápas se hrál před vyprodaným hledištěm 10.000 li10 ji
: 1 pro SSSR.
však jim došly síly a obhájci titulu mistra světa zví diváků, v atmosféře snad ještě příznivější, než je
tězili ještě 8 :4 ( 3: 2, 1 : 1 a 4 : 1).
v pražské Sportovní hale. Vždyť dobrá polovina — 9. den MS — "Skandinávský den" v Duesseldorfu
Oba zástupci evropského severu, aniž by se příliš
4. den MS —Dobrý kďhec všechno spravil
5.000 až 6.000 diváků — se rekrutovala z řad čs.
Když hodiny v mnichovské Olympijské hale uka-' exqlantů žijících na Západě, kteří mohutným “Do namáhali, deklasovali unavené aspiranty na sestup:
zovaly při utkání ČSR — USA třetí minutu a Ame toho, do toho” , připravili domácí prostředí. Ani to Švédové v procházkovém tempu deklasovali polský
ričané se v této chvíli ujali Rosem vedení 1 : 0, ne však nepomohlo. V hledišti se také objevila proti- reprezentační tým 13 : 0 (6: 0, 3 : 0 a 4 : 0). a Fi
brali jsme tento gól příliš vážně. Když však mužstvo sovětská hesla známá z prvních dnů sovětské oku nové vyhráli nad hokejisty USA 9 : 1 (3: 0, 3 : 0 a
USA vedlo 2 : 1, pak 3 : 2, kdo z nás by nevzpomněl pace i z hokejového mistrovství světa z r. 1969 3 : 1).
(Pokračování na straně 10)
na olympijskou prohru Čechoslováků v Sapporu nebo ve Stockholmu při dvou slavných triumfech nad SSSR,
rok předtím v Bernu? Čs. hokejisté měli v poli drti jako “Dnes vám, okupanti, nepomohou ani tanky!” ,
vou převahu, střílelo se jak u Verdunu, ale tato “Sovětčík — zachvatčík” , “Ivane, táhni z ČSR” atd.
střelba byla přímo katastrofální. A tak nakonec jsme
Branky ČSR: B. Šťastný (Tesla Pardubice) — 1: 0,
byli rádi, že pouhé 2 vteřiny před koncem zahajo a Jirka Holík (snížil stav z 1 : 4 na 2 : 4), za SSSR
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
vací třetiny Augusta vyrovnal a čs. národní mužstvo skórovali: Jakušev dvakrát, Kapustin, Petrov a CharŘídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
odcházelo do šaten za nerozhodného stavu 3 : 3 . O lamov. — Za vstupenky, které stály v předprodeji
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
přestávce mezi první a druhou třetinou však Jáno např. DM 10.-, se před zápasem platilo na černém
Telefon: 42-5980
Starší v kabině pěkně hráčům domluvil a to pak trhu DM 200.- až DM 300.-.
bylo vidět v nástupu do druhých 20 minut zápasu.
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII $ 7.-,
Ve večerním derby evropského severu porazili
V rychlém sledu necelých 3 minut vstřelili Čechoslo švédové Finy 1: 0.
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8.-, US $ 10.-,
váci Američanům 3 branky — jedna byla hezčí než 7. den MS — Překvapující vítězství Poláků
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8 .-, nebo
druhá — a hráli pak už v pohodě, i když zbývající
V jediném střetnutí dne došlo mezi hokejisty USA
dva góly přišly až v závěrečné části utkání. Vy a Polska k souboji o záchranu v “A” skupině svě
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
hráli tedy nad Američany 8 : 3 (po třetinách 3 : 3. tového šampionátu. Už jeho úvod byl nanejvýš zají
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
3 : 0 a 2 : 0). — Branky ČSR: Ivan Hlinka a Ma mavý: v 1. minutě seděl na trestné lavici polský
obratem.
rian šťastný po 2, Martinec, Eberman, Augusta a obránce Feter, místo toho, aby Američané využili
Bohouš Šťastný po jedné.
výhody, inkasovali z hole Chowanieee branku. Pak W H M M M K b i M M M r — • M W a M a M O O H V ' ■ T H — — l
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