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"N ekritizuji vaši svobodu, ale způsob, jímž
se jí krok za krokem zříkáte."
,;r í. ? ■
Alexandr Solženicyn

VEK ROZUMNĚ ZBABĚLOST!
Karel Wendt,

Anglie a Francie vložily kdysi svým souhlasem v
Mnichově do rukou řezníka nůž, jímž byl' podříznut
Gustáv Husák převzal též funkci prezidenta republikykrk československého státu. Zatím co obětina krvá
cela na oltářním kameni, malíři lží dělali-ze zrady
záchranu světového míru, z politického čachrářství
státnický čin, z útočníků oběti a naopak, a z vraždy
pomoc vražděnému. Umírajícímu byly dány záruky,
že vlastně neumírá a odhlasována pomoc, která' ne
Možná, že to byla jen náhoda, když se objevila v kulturní části ústředního trubované ode dne, kdy stačila na věnec s nápisem “Zde leží, ať odpočívá
orgánu strany úvaha nadepsaná Talent a charakter týž' dén, kdy byla-celá bylo veřejně- oznámen' v, pokoji” .
Truchlící pozůstalí se dali spočítat na prstech jed
první strana věnována oznámení, že Ú V K S Č navrhl do funkce prezidenta re “doporučení ÚV KSČ” ,
né ruky. Svobodný svět ve své velké většině zastře
publiky svého generálního sekretáře Gustáva Husáka, "T a le n t není vůbec sám přes zprávu o “jednomysl
ně i otevřeně plesal, že byl zachráněn pokoj lidí
o sobě zárukou všeho", konstatuje kulturní redaktor, protože "m ůže nakonec ném souhlasu ÚV Národní dobré vůle, čímž myslel blahobyt pokrytců. Pramálo
ztroskotat na úskalí zručnosti a form alistických výbojů". Charakter, "o n a lid fronty ČSSR” , až k volbě dbal na “válečného štváče” Vansittarta, který říkal,
ská čestnost, poctivost" je ovšem vysvětlován leninský jako bezvýhradná věr všemi hlasy členů obou že “volba byla mezi válkou a. bezectností, že zvole
sněmoven, bylo asi přehlu na byla bezectnost a stejně bude válka” .
nost straně a "opřen í o socialism us jako zpívající zítřek všeho lidstva".
Mnichovy, v malém i ve velkém, Mnichovem ani
Gustáv Husák prokázal funkci stranického vůdce v marastu obklopujícího šit vzpomínky na kdysi nezačínají ani nekončí. S malými sé setkáváme kaž
nesporný talent v přizpů s funkcí formální hlavy soudruhy aspiranty : není hodně.komentované nebla dý den v drobných zradách běžného prospěchářství.
sobivosti, ale jeho charak státu, jako tomu bylo za snadrié. Došlo-li při volbě hé následky spojení obou Velké nás přepadají znenadání v stále kratších interyalech. .
, i y
v*
ter je třeba posuzovat jen kralování Antonína Novot k něčemu méně očekáva funkcí;;'ve,‘ státě,f na -kď •‘‘Kainovo jznahiení toho prvního, 1mnichůvákého, Mni
rumpující
vliy
moci
a
ného.
Nakonec
to
býlo
ře
nému,
pak
to
byla
jen
a jen leninsky. O jeho
chova ulpělo na. čelech Francie a Anglie.- V těchto
osobní až chorobné touze šeni pro Moskvu nejpřija pompa, s níž byla pro tehdejší zadušování “už dnech přijalo naše vědomí skutečnost, že také Spo ■
■
po mcci vykládají histor telnější, protože vyznat se váděna. Účelem slávy vy- nikdy více” . (Pokr. s. 2) jené státy spáchaly svůj Mnichov.
Podobnost není čistě náhodná.
ky i lidé z nejbližšího pro
Jako kdysi Československo, také Jižní Vietnam, byl
středí, v němž Gustáv vy
donucen k souhlasu, který znamenal smrt. Jako kdy
si Československo, také Jižní Vietnám dostál záruky,
růstal, i ti, kdo s ním trá
které nebyly dodrženy. Jako kdysi Československo,
vili léta v humánních in
také Jižní Vietnam obdržel sliby, které nebyly splně
stitucích, jako je Leopolny. A jako kdysi v Československu, i v Jižním Viet
Dušan Lehotský
dov. kam ho poslala stra
namu nebyl nakonec viněn útočník, ale lidé, kteří
na v padesátých letech k
ro d tymto záhlavím vyšlo mekol ko clankov v zapadnej tlačí. Sprava o tom, se bránili a vůdcové, kteří zklamali. Je ovšem jenom spravedlivé přiznat, že velká část
převýchově, když svým že v Československu je nedostatok pracovných sil v čase, keď na Západe vzrastá
tzv.
svobodného světa “podepsala” v ' klasické de
“buržoazním nacionaTz nezaměstnanost’, působí rušivo. žiadá si vysvetlenie. V západnej tlači sa rovna- monstraci
krátkozraké prvotnosti sebezájmů vietnam mem” stranicky uklouzl, ko vyskytli už skór úvahy o tom, že v komunistických krajinách nemóže dójsť ský Mnichov dávno před tím, než k němu byli do
když si dočasně pošpinil k otvorenej nezaměstnanosti, pretože tam je sprievodným znakom výrobného strkáni politici ve Washingtonu.
Bylo by uklidňující a hojivé, kdyby teď bylo mož
stranický charakter.
procesu takzvaná skrytá nezaměstnanost', prebytok zamestnancov v podnikoch,
no v jakési obměně “míru pro naši dobu” alespoň
Jeho volba prezidentem ktorť by sa bez určitéj časti pracovného osadensfva obišli a vykázali by lepšie věřit, že vietnamský Mnichov znesnadňuje Mnichovy
budoucnosti. Bohužel pravý opak je pravda. Podlo
nepřekvapila (viz též ko ekonomické ukazovatele o výsledkoch svojej produkcie.
mentáře z loňského roku),
Ale bez ohl adu na tak poměry na Českosloven kde pracovali tisícky sil mená vůle je společník a živná látka mnichovanství,
a vietnamské fiasko je výsledek podlomené vůle.
i když se vyskytovaly po zvaný zjav skrytej za skem pracovnom trhu, z cudziny: z. Juhoslávie, Zápach nových Mnichovů už teď napadá nozdry.
chyby, zda se Moskva městnanosti, bežnej v ko třeba hádám spomenúť, Španielska.- Talianska, Tu Smutné zraky postižených a ohrožených se obracejí
skutečně odhodlá znovu munistických krajinách, a že zjav pinej zaměstnano recka, pretože -domácích k Střednímu východu.
A zase — podobnost není čistě náhodná!
spojit v Československu prv ako sa podíváme na sti a nedostatok pracov sil nebolo dosť.
Souhlas k vlastní likvidaci je i tam vynucován
ných sil nie je ekonomic ' Ale vráťme sa k otázke ^hrozbou zastavení dodávek zbrani,, bez,nichž Izrael
ké alebo sociálno-politické nedostatku pracovných sil nemůže žít. Znovu jsou dávány záruky a přisliboVarovaní
Specifikum krajin s riade- v Československu. Na Zá vány sliby. Svět se bojí o naftu, která znamená bla
V době dalekosáhlých dohadování <j détente mezi ným a plánovaným hospo- páde otázku vývoja pome- hobyt, a. volá na Davida, aby přijal Kissingerův mír.
ten, který se tak krásně osvědčil v Indočíně. A pro
Západem a Východem je důležitější než kdy předtím
rov na pracovnom trhu v tože Izrael vzdoruje a netouží si lehnout ,na obětní
burcovat a varovat a je proto potěšitelné, že si tuto dárstvom. Spomenieme k
nutnost některé naše exilové organizace uvědomují tomu len jeden rovnako Československu dokladné kámen, z ohroženého už teď je dělán útočník. ...
Ne, nejde o podobnost čistě náhodnou. Nejde ani
a snaží se v rámci svých možností jednat.
zvláštny případ z - Rakús- študoval Dr. Andrej Eliáš,
V těchto dnech jsme dostali text prohlášení; v y  ka.. Vtedy, keď západná bývalý zaměstnanec mini o to. že by se historie z nějaké vlastní vůle neustále
opakovala' Jde o. to, že se neustále opakují důsledky
pracovaného Radou svobodného Československa, kte
tlač priniesla referáty o sterstva práce a terajší lidského sobectví. Marně volá v Tel Avivu novinář:
ré nechal am erický senátor ze státu W isčonsin
Gaylord Nelson uveřejnit v plném znění v U S Cong- nedostatku pracovných sil zaměstnanec ministerstva “Což se. Západ nenaučil z historie a ze své zrady
ressional Rečord. Z přetištěného dlouhého prohláše v Československu, refero obchodu vc Washingtone.
Československa vůbec nic?”
Nenaučil, protože trvají vlivy lidského sobectví,
ní R S Č uveřejníme aspoň závěr:
Jeho štúdia na túto tévala aj o tom, že v Ra"N e n í pochyby, že třicet let cd skončení války je
je věčné.
• ..
mu vyšla v roku 1972 ná- které
kúsku
čekajú
nateraz
tri
Slovo Mnichov a jeho odvozenina “mnichovanství”
otázka lidských práv a svobod pro lidi v Čskosiovensku a ostatních porobených zemích Evropy stěžej voťné miesta na každého kladom - US Department nezůstaly uvězněny ani v čase jediného hanebného
ním bodem na listině věcí, pro které se válka vedla . . nezaměstnaného. To prak of Commerce pod názvom: dne, ani v myslích a charakterech vymřelých a vyJedna z hlavních příčin nemoci našeho světa je ticky znamená, že aj v Manpower Trends in Cze- mírajících podílníků toho dne. Den 29. září 1938- ne
právě tento nedostatek práv a svobod v komuni
víc, než že dal nové jméno zradě. Mnicho
Rakúsku je nielen plná za chosíovakia 1950 to 1970. učinil
vanství je souputník lidského sobectví a^ opatrnictví,
stických státech a v útlaku středo a východoevrop
Drv Eliáš předvídal ne pokrevní bratr ochoty obětovat štěstí i životy jiných
ských národů. Rodí nedorozumění, podezřívávost, městnanost’, ale aj stabi
strach a nejistotu. Všechny pokusy o sblížení mezi lita a kl’ud na pracovnom dostatok pracovných sil v za vlastní blahobyt. Není známkou -doby. Mezi lid
Západem a Východem vždy ztroskotaly na prvotním trhu, lež vlastně existuje Československu. Ba dokon- skými obětinami - Molochovi, lidskou obětinou Mni
sovětském porušení slibů slavnostně vyhlášených bě tam citel’ný nedostatok ca uviedol, že Českoslo chova a lidskými obětmi nových Mnichovů je rozdíl
čistě kvantitavní. Pohanští uctívači Molocha nedo
hem druhé světové vá lk y ."
překonávalo v vedli ještě myslet ve velkém. Vykupovali své štěstí
"J e velké nebezpečí, že i Západ zapomene své pracovných sil. Rovnaký vensko
sliby a obětuje je na oltáři détente, pokud by uvol příklad poskytujú Zápád- určitom - zmysle ■krizové “skromnou” obětí jednotlivců. Proto jim asi říkáme
nění nebylo založeno na všeobecném uplatnění lid né Nemecko a -Belgicko, (Pokračovanie' na str. 2) barbaři. Pokrok dal věcem nové rozměry. Odpoutal
se od maličkostí, m á. vzlet. Mysli, vyrábí, plánuje a
ských p ráv a svobod. Je rovněž nebezpečí, že Spo
popravuje masově. V době, v níž jednotlivec pozbyl
jené státy a celý západní svět zničí své vlastní du
ceny, nemá význam obětovat jednotlivce, nemá cenu
chovní dědictví, jestliže . zahodí své závazky."
rozmáznout mravenče, je třeba šlápnout do mrave
"P ře sto jsme přesvědčeni, že osvícené uplatnění
PUBLISHED by F. Váňa, . 8 Moorb.ouse SE',
am erických principů a možností- může přivést k no
niště.
Richmond, Vic. 3121, — PRINTERS: Unification
Doba masové výroby s sebou docela logicky nese
vému životu a rozkvětu ušlechtilé ideály a závazky,
pro něž am erický lid tolik obětoval v druhé světové
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne.. Vic:- 3000 masovost obětí.
válce a jež rovněž zůstávají na seznamu neukončené
(Pokračování na str. 2)
age nd y."
R SČ
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Nedostatok pracovných sil
v Československu
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V souladu s vůlí lidu”
(Pokračování se str. 1)
Rozhodování o nástupci
na prezidentské stolici
trvalo víc než rok. Vlast
ně už při opětné volbě
Ludvíka Svobody bylo
zřejmé, že se otázka obsa
zení funkce prezidenta
jen odkládá, že Svobodova
zdravotní a celková dušev
ní neschopnost se nedá
věčně zakrývat. K Svobo
dově odstoupení stačil
ovšem kdykoliv - pokyn
strany. Místo toho došlo
28.' května k teatrálnímu
vládnímu návrhu doplňku
ústavního zákona o čs. fe-

deraci, dle nehoz lze pre
zidenta republiky ze zdra
votních důvodů odvolat.
V době, kdy už bylo vše
dohodnuto a v Kremlu
schváleno, přišel ke slovu
lid. Veřejnost se dovídala,
že byl zvolen “kandidát
lidu” , že “pracující pro
jevili s volbou souhlas
jednoznačně 'a s nadše
ním” , že se Husák stává
prezidentem “z přesvěd
čení i vůle našeho lidu” .
Svůj “spontánní souhlas”
projevoval pak lid nejen
nadšenými telegramy, kte
ré docházely ihned do

Vladislavského sálu P raž
ského hradu, ale i pra
covními závazky, že k
poctě nového prezidenta
víc vyrobí, zlepší, zvýší
výkony, sníží počet zmet
ků apod. Blahopřejný te
legram Brežněva a Podgorného došel rovněž včas.
Praví se v něm, že si Hu
sák získal “věrností ide
jím marxismu-leninismu
a socialistického interna
cionalismu
zaslouženou
úctu v mezinárodním ko
munistickém hnutí” a dá
le: “Ujišťujeme Vás, že
u ústředního výboru KSSS

i u sovětského státu na
leznete plné pochopení a
vzájemnost při veškerém
úsilí o dosažení ušlechti
lých cílů.”
Před pěti měsíci zemřel
Husákův předchůdce, kte
rý zastával rovněž obě
přední funkce ve státě.
Také Antonín Novotný do
stával mnoho podobných
telegramů, ale nakonec
byl rád, že mohl v zapo
menutí dožit. I on byl věr
ný Moskvě a měl nadání
k přizpůsobivosti. Navíc
se prý v době své pense
vychloubal, že se přece
jen někdy dokázal posta
vit proti sovětským sou
druhům, že sovětské jed
notky
za jeho vlády v ze
straně viac bolo k roz- skych sektoroch a len v 4
mi
nebyly.
množeníu ekonomicky čin sektorech: v stavebníctve,
ných osob zálch v sektore v dopravě, v lesníctve a
ženskej práce, medzi že vo vedeckom výskume je munska a Bulharska). Ale
nami v domácnosti a po ich teraz menej ako třeti hlavné opatrenia režimu
Za sa sústreďujú na domácí
tom po roku 1957, po prvej na žamestnancov.
vine kolektivizácie nastal prvej republiky ženy tvo pracovný trh vo zmysle
značný exodus pracov řili len asi 30% pracov zákonníka práce. Sú to
ných sil z poťnohospodár- ných sil.
najma tieto- opatrenia:
stva. Ale po vyčerpaní
Dr. Eliáš analyzoval,
L regulácia náboru no
týchto pracovných rezerv prečo sa Československo vých pracovných sil do
- žien a poťnohospodárov octlo hněď po druhej svě podnikov,
(hoci v poťnohospodárstve tověj vojně v tejto krize.
2. opatrenia na sprísnenastal už vtedy citelhý Hlavné dóvody bolí asi nie pracovnej disciplíny,
nedostatok pracovníkov) v tieto:
boj proti fluktuácii a abposledných rokoch pracov
1. odsun
Sudetských sentizmu,
ně zálohy aspoň pokiať Nemcov;
3. regulovaný přesun sil
sa týká Česka a Moravy,
2. zlá organizácia a di- zo sektorov menej dóležisa úplné vyčerpali. A tak stribúcia pracovných sil; tých do takzvaných predDr. Eliáš uzaviera, že na
3. zvláštna -investičná nostných výrobných od
základe súčasnej štruktlí politika, ktorá sa prejavo- větví,
ry pracovných sil je Čes vala niélen tým, že sa
4. podchycovani.e pre
koslovensko jednou z naj- upřednostňovali odvetvia zotrvanie v aktívnej čin
priemyslovejších
krajin ťažkého priemyslu, ale aj nosti tých, čo majú nárok
na celcm svete.
tým, že sa zváčšovali in- na odchod na odpočinek.
Prečo sú však jeho vestície tam. kde nebole Týmto osobám sa poskyvlastně pracovně zálohy pracovných rezerv (česká tujú určité sociálně úťav Československu už vy oblast’ státu) a pomalšíe vy.
čerpané (s výnimkou ešte sa rozvíjala priemyselná
Podťa Eliášovéj analý
malých možností na Slo produkcia v tých obla- zy je v Československu
vensku)? Na to nám dajú stiach, kde boli prirodze- pravděpodobně najkratší
odpověď dva pracovně r.é rezervy (Slovensko): pracovný týždeň v důsled
sektory, odkial’ sa dosiať
4. chyby v plánovaní a ku neustálého porušovania
brali pracovné zálohy: riadení hospodárstva spó- takzvanej pracovnej dis
poťnohospodárstvo a za scbili, že sa pracovně sliv ciplíny, nedbalosti a pra
městnanost’ žien. V obdo dobré nevyužívali;
covnej ťahostajnosti, abbí rokov 1950 až 1970 u5. pokles populačných sentizmu a iného zneúžíbudlo v poťnohospodár- prírastkov, zaviněný roz vania pracovného času.
stve asi 38% osob ekono ličnými ■sociálnymi okoiTo všetko, ekonomické
micky "činných. V roku nosťami (nedostatok by- zameraníe a sociálno-pra1921 bolo v celom státe-v tcv) spomalil regeneráciu covné neduhy - to všetko
poťnohospodárstve
za pracovných sil;
sposobuje v Českosloven
městnaných 40.2% pracov
6. Neúčelné rozraiestne- sku nedostatok pracov
ných sil, ale v roku 1970 nie pracovných sil (celá ných sil. A s tým sa re
už len 19%.
třetina pracovníkov, naj žim hemóže vyporiadať
Pokial’ sa žien týká, ma mladých, pracuje nie ani zákonnými opatreniatřeba uviesť toto: v roku v tom sektore, na ktoré mi, ani harašením v pod1969 bolo zaměstnaných sa školia) podněcuje ne nikoc-h, otrockým vynuco
výše 3 mil. žien, čo je ustálé změny v zaměstná váním pracovnej disciplí
46% zo všetkých pracov ní, fluktuáciu a absentiz ny. Okolnost’, že odbory
ných sil. Do roku 1960 mus.
dostali právě v tomto ro
pracovali ženy najviac v
Ako sa snaží režim rie- ku za úlohu sústrediť sa
poťnohospodárstve, teraz šiť tento kritický stav? na vynucovanie pracov
predstavujú váčšinu pra čiastočne připustil pra nej disciplíny, len svědčí
covných sil aj v niekto- covníkov zo zahraničia (2 o tom, aký je vážný prob
Naše snahy XI/2
rých
nepoťnohospodár- Ppťska. M&ďprska, Ru lém.

Nedostatok pracovných sil
(Pokračovanie zo str. 1)
obdobie na svojom pracovncm trhu hněď od
skončenia vojny. Uveďme
niekoťko základných ukazovateťov z vývoja na
. pracovnom trhu v Česko
slovensku.
V roku 1970 bolo v Čes
koslovensku ekonomicky
činných osob 7,200.000, čo
je takmer 50 percent z
celkového počtu obyvateťstva. Od roku 1961 je to
prírastok o 11%, čižé roč
ně pribudlo, respektive
muselo pribúdať 1.2%, zatiať čo prírastok na populáčii bol asi len 0.6%.
V desaťročí
predtým
(1951-60) bol aj ročný prí
rastok na pcpulácii aj prí
rastok na ekonomicky čin
ných osobách přibližné
-rovnaký a bol priemerenc
1% ročně. To znamená, že
v poslednom desaťročí bol
tlak rež mu na zvýšeniS
počtu ekonomicky činných
osob silnější ako v piatom
desaťročí.
K tomu třeba však po
znamenat toto: na jednej
straně prvý nedostatok
pracovných sil v piatom
desaťročí prišiel v dů
sledku odsunu sudetských
Nemcov, no na druhé;

Časopis ROZHLEDY a
SEZNAMOV. VĚSTNÍK
přináší přehled svět.
dění, kulturní a knižní
přehled, román Hrbáč
na pokrač., Kafkovu
Exper. psych. Svítání
v duši,' humor, Seznam.
Věstník a mnoho j.
Jednotí, č. $ 2.-, roč.
předplatí $ 9.- zámóří
CEN TRUM ,

P. O. Box 1067,
Glendale Hgts. 111.,
60137, USA.
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Vek rozumné zbabělosti
(Pokračování se str. 1)
Ideologie dneška obětuje v souladu s dobou lidské
milióny nevyhnutelnému toku historie, s níž se zto
tožnila. Jejím ospravedlněním je vlastní naplnění, a
tam, kde se ospravedlnění kryje s naplněním, všech
no je dovoleno. Proto tato “historií požehnaná” ideo
logie obětuje masy přímo, bezcitně a bez mrknutí
oka. Společnosti tzv. svobodného světa obětují lid
ské milióny modle sebelásky. Ještě včera tak činily
nepřímo, cestou podloudných oklik, skalpelem steri
lizovaným zmorálněnou nemravností.
Ideologie, obrněná jistotou sebeospravedlnění, ne
podléhá mnichovanství. Jenom vytváří podmínky, v
nichž se mu daří, a pak ho dovedně a s opovržením
— které si zasluhuje — využívá. “Duch Mnichova”
nepatří k slabostem ctitelů totalitních ideologií, je
to nemoc těch lidí, kteří nadřazují materiální sebezájem všemu ostatnímu.
Tento druh mnichovanství je společný všem vě
kům. Dnešní neutrální doba ho jenom vylepšila, při
dala mu na děsivosti tím, že už jej není třeba ani
omlouvat, ani zastírat, ani vysvětlovat. Udělala z
něj přirozenost. Na rozdíl od předcházejících věků
nezná důvody, proč by lidé neměli být Mnichovany.
Výhradnost mozku, jehož účelem je racionalizovaná
bezcílnost hodnotového vzduchoprázdna, oznamuje
příchod věku rozumné zbabělosti. Není už hanba být
zbabělý, není už hanba být Mnichovanem. Nedopo
ručuje se páteř. Ochota obětovat je známkou inte
lektuální zaostalosti, odvaha je někdy pravicový
extrém, jindy nerozvážnost, která ohrožuje majetky.
Odpovědi neodpovídají. Není důvodů, proč by měly
dávat odpověď.
Čemu věříme? — Ničemu.
Máme představu Boha? — Bůh vypadá jako já,
jako my.
Odkud bereme své cíle? — Nemáme cíle, máme
majetek, máme požitky okamžiků.
Co dává tvar našim životům? — Sebezájem.
Co pro nás znamená svoboda? — Respektování na
ší bezohlednosti, volný průchod pudů, právo hroma
dit, právo být pervershí, právo zapárkovat.
Co je to spravedlnost? — Uznání našich nároků.
Co je to demokracie? — Co se nám líbí.
Co je to láska? — To, co se odehrává v posteli.
Za co jsme ochotni bojovat? — Válka je zlo. Jsme
stateční v odhodlám nebojovat.
Co je to oběť? — Neznáme to slovo.
Kde lidé ztratili vědomí hlubšího smyslu, nic ne
dává tolik smyslu, aby za to stálo umírat. Vznik
nebo zámk svobody je tam nadhodilost, která se nás
netýká. V takové vodnatě bezbarvé společnosti chřad
ne vzdor, člověk se neobětuje a neumírá za “bezvýznam” .
Jako důsledek praskají hráze, křídla obranných
paktů se hroutí, jejich středy měknou. Totalitní ideo
logie bere půdu pod nohama lidí beze smyslu. Konf
likt mezi svobodou a mírem byl vyřešen ve prospěch
míru na kolenou. Křečkům praskají přeplněné vaky.
Buržoazní revolucionáři neví, -za co revoltují. Gene
race, svorné v uctívání sebezájmů, zápasí v dýchavičné nsvornosti představ sebezájmů.
Tisknou se noviny, povídají. se zprávy, ukazují se
obrázky: Bárka s uprchlíky dorazila plná mrtvých
těl. Mzdy budou zvyšovány v tříměsíčních interva
lech. Spadlo letadlo opuštěných dětí. Je vhodná do
ba k zakoupení auta. Tisíc -lidí .umírá denně hladem
v Habeši. Masné konservy naší výroby udržují zdra
ví psů a koček. Obránci byli vytlačeni ze svých po
zic. Finále bude na novém hřišti. Zálohy dorazily
na bojiště. Záloha hraje v stejné sestavě. Granát
roztrhal těla utečenců. Přispějte na zraněného fot
balistu. V Bangladéši umírají kojenci u vyschlých
mateřských prsů. Tato podprsenka zaobluje křivky.
Uprchlíci visí na podvozcích letadel. Osud našich
úspor visí na vlásku. Přátelům, demokracie hrozí
smrt. Navoňte zápachy života, čistěte .si zuby pastou
Colgate. Svobodné volby, byly zakázány. Svoboda zá
visí na svobodě pojišťovny.. Ve Vietnamu se vzdali.
Dále bojujeme s inflací. Voják nese za nohy dětskou
mrtvolku, hostitelka hosti, tělo krvácí, přidejte nám,
jíst (!), profit, splátky, život, smrt investice hladem
úroky postihuje důchod . vychrtlé národní kostlivce
výroby.. . . Příští zprávy budou .zítra v přírodních
barvách . . . kupujte značku . . . naše je lep ší. . . na
še je nejlepší . . . bez naší nemůžete být ....
Kupujeme značky, investujeme a ukládáme, máme
vily, ledničky, procenta, chtíče, hesla, trendy. Tloust
neme, prosperujeme, bavíme se. Život plyne hladce,
bez kopanců.
Hladce . . .
Jak to, že se hroutí hráze? Jak to, že nám půda
mizí pod nohama? Jak to, že se sráží naše hranice
a otrocká ideologie je na postupu?
Je mimo chápání rozumně zbabělých lidí, že člo
věk, který věří v lež, je silnější než člověk, který
nevěří v nic.
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šťastnější Rakousko

—
.
dech odpracovali chlapa
— Vedoucí loutkařské
skupiny v Kroměříži Emil —‘ V Praze byl podepsán a děvčata, 640.060,'brigád-,
Hauptman byl odsouzen p’án
spolupřáce mezi rrckých hodin', ustavili 177
na 2% roku vězení za ČSSR ,a Somálskou de nových kolektivů BSP, 19
“podvracení
republiky” mokratickou republikou ý komplexních iačionalizačpodle par. 100 tr. z. Spo oblasti vědy, školství, kul .nich; brigád a 23 nových
lu s ním byli odšouzeni tury, zdravotnictví a spor Rad mladých odborářů.
Na úsporách realizova
další členové kolektivu: tu.
Lenka Horáková na 18 mě — Podle zprávy ČTK má ných zlepšovacích návrhů
síců, František Maxera slovenský průmysl vý se podíleli 38.4 mil. Kčs.
na 15 měsíců a další člen znamný, podíl-na rozšíře-. Aktivně se také zúčáštnili
na realizaci volebních
skupiny na 1 rok nepod ní
se SSSR. programů NF. Např. při
míněně a dva po 4 měsí Takspolupráce
Slovenské loděnice v zvelebování hlavního mě
cích podmíněně. Byli ob Komárně
do sta odpracovali 1,856.618
viněni. že se dopouštěli SSSR více vyvážejí
85% své brigádnických hodin a vy
ústy škrholy, Matěje Ka- produkce. Ažnež
dosud vyro
báta a Kolombíny na lout bily pro SSSR přes 400 sadili 24.000 keřů šeříku
kovém představení v srp plavidel. Z Partyzánského a okrasných květů. Jo,
nu 1974 na pouti v Hostý- se vyváží do SSSR ročně mládež je hravá!
ně “protistátních výroků” . více než 7 miliónů párů — V Mariánských Lázních
— Přední čs. matematik bot. Chirana ve Staré Tu- byl odhalen u Lesního pra
dr. Karel Culík, speciali ré vyváží do SSSR přes mene pomník J. W. Goetha, darovaný východoně
sta v algebře, logice a ma 60% své produkce, atd.
meckou vládou.
tematické linguistice, uni
versitní profesor v Brně — Podle úřední statistiky — Dne 23. května byl vy
a později vědecký pracov bylo spácháno v Českoslo konán trest smrti, který
ník Výzkumného ústavu vensku za loňský rok uložil krajský soud v
matematických strojů v 260.992 kriminálních de Brně pachateli vraždy a
což “odpovídá úrov
Praze, je mezi těmi, kte liktů,
pohlavního zneužití V.
ří byli vyhozeni ze za ni předchozích let” . Vývoj Bělochovi.
kriminality
se
v
jednotli
městnání a je už pres rok
vých krajích liší: zatím — Ve Vysokých Ružbabez práce, stejné jako je co
hlavní město Praha chách byl zřízen nový lé
ho žena. rovněž vědecká
čebný dům pro 240 pa
pracovnice. Požádali pro zaznamenalo v minulých cientů. a nový hotel. No
letech snížení kriminality
to o povolení vědecky pra o 13.26%, zaznamenal Se vé Ružbachy jsou jediné
covat v zahraničí, avšak veromoravský kraj zvýše terminální lázně na Slo
to jim bylo zamítnuto, ní o 12.3% a Jihočeský vensku, kde se léčí psy:
protože to není “ve stát kraj o 8.03%. Loni bylo chóza a psyehoneuróza.
ním zájmu” . Známý ame
— Mezi Československem
rický profesor
Noam spácháno v ČSSR 175 a Bulharskem byla podevražd.
Trestnými
činy
ho
Chomský o tom napsal do
psána smlouva o úpravě
časopisu New York Re- spodářské kriminality by dvojího státního občanství.
la
loni
způsobena
čs.
ho
view of Books s poznám
Osoby, které mají jak čs.
kou. že Československo spodářství škoda téměř tak bulharské státní ob
180
miliónů
Kčs.
84.26%
má d«vné “státní zájmy” , trestných činů bylo ob čanství, se mohou do 4.
podle kterých nesmějí jasněno.
května 1976 rozhodnout
vědci pracovat ani doma
bez ohledu na národnost,
—
Dne
25.
května
zemřel
ani v cizině. Dodává, že
které z obou státních Ob
náhle
významný
sloven
je pokrytecké, když pak
čanství si přejí nadále za
např. Jednota právníků ský dramatik a scénárista chovat. Dítěti narozenému
ČSSR současně odsuzuje Ivan Bukovčan. Pohřeb se po 4. květnu 1975, které
konal 30. 5., když byly má čs. i bulharské státní
události třebas v Chile.
— Bývalý český ministr předtím jeho tělesné po občanství, budou moci ro
kultury Miloslav Brůžek zůstatky vystaveny v Di- diče zvolit do 6 měsíců
je členem kárné komise ,vadle P. O. Hviezdoslava . státní občanství jedné z
filosofické fakulty Karlo v Bratislavě.
obou smluvních stran.
vy university v Praze, — Pražští svazáci podali — Čs. vláda protestovala
která projednávala “zá “hrdá hlášení” o splnění v Bonnu proti provoka
važnou provokaci” stu závazků k.30. výročí osvo cím na Sudeloněmeckých
dentů 5. ročníku, kteří vy bození. sovětskou armá dnech, konaných o Svato
zvali své kolegy - nečleny dou: v pražských závo- dušních svátcích v NorimSSM ke schůzce, k pro
jednání způsobu doporučo
vání cest do zahraničí
Výzva . se dovolávala na
často opakovanou zásadu,
že členství v SSM je dob
rovolné a že z jeho titulu
nevyplývají žádná privi
Koncem května se dostalo na Západ čerstvé
legia." žádala proto stejčíslo rozmnožovaného, v Československu tajně vy 
postup vůči studentům na
základě prospěchových a
dávaného tiskopisu nazvaného Národní noviny. Na
odborných kritérií. Kárná
první stran ě'N áro dních novin "vyd á va n ých nákla
komise, ve které byli kro
dem
vla stn ím " je mj. výzva k opatrnosti, čtenáři
mě Brůžka ještě Angelis,
jsou žádáni, aby předávali noviny jen zcela spo
Uherek a Korbel, navrhla
k vyloučení ze studií auto
lehlivým osobám, protože jakákoliv neopatrnost
ry výzvy, studenty 5. roč
by se mohla vymstít, rozšiřování listu by režim
níku Oldřicha Tůmu a
tvrdě trestal.
Jana Kozáka (byli již vy:
Uvnitř Národních novin se popisuje např. opětné
loučeni). O návrhu na vy
loučení dalších tří stu
vzetí do vazby 49letého M ilana Daniéla, který by!
dentů nebylo dosud roz
zatčen pro podvratnou činnost už v roce 1970 a
hodnuto a čtyři další do
v roce 1973 byl z vězeni propuštěn. Dne 29. dubna
stali veřejnou důtku. Ce
tr. byl vzat z téhož důvodu znovu do vazby (v
lým případem se také za
bývala policie a vláda,
Hradci Králové). Dále jsou v listě zprávy o pro
jež v akci spatřují “práci
váděných domácích prohlídkách a výsleších. Při
-rozvědek” . Když se kdosi
prohlídkách u známých disidentů bylo zabaveno
na fakultní schůzi odvážil
mnoho různých dokumentů. Noviny se výslovně
argumentovat výbornýmprospěchem
účastníků
zmiňují o obsáhlém manuskriptu š filosofickými
akce, odpověděl Angelis,
studiemi Karla Kosíka, o zabaveném rukopisu pože CIA si vybírá právě ty
nejlepší.
Listy V/4.

Dvacet let neutrality
Edm und Řehák; Paříž
V minulých týdnech bylo hodně psáno a mluveno o různých výročích: 30
let od druhé světové války, 25 let od vyhlášení "Schum anova p lá n u " (uhlí a
ocel), z něhož se postupně vyvinul západoevropský "Společný t r h " á ^ E v ro p 
ské hospodářské společenství", 20 let od ustavení Západoevropské unie, po
věřené politickými otázkami souvisejícími s evrcpskcu obranou, 20 let od zřízení
"V a rša v sk é sm lo uvy", kterou je Krem l ochoten zrušit, zruší-li Západ N ATO
(když ,si. Krem l předtím své "sm lu v n í partne ry" bezpečně zajistil dvoustranný
mi vojenskými sm louvam i), atd. Už méně se dočteme O dvacátém výročí neutra
lizace Rakouska. A přece to byla mimořádně významná událost, která může
sloužit i v budoucnu za vzor — k neutralizaci všech dřivé samostatných států
od Baltiku až k Černému moři. ‘

K tomu by mohlo ovšem
dojít teprve tehdy, až se
Západ vymaní -ze své de
presivní mentality tváří v
tvář Sovětskému ■svazuaž pochopí, že i v diplo
macii je protiútok néjiepší obranou. Dožadování se
neutralizace svých států
obyvatelstvem evropských
podmaněných zemí a inte
ligentní, cílevědomá pro
paganda ■jejich ' svobod
ných mluvčích na Západě
tomu může pomoci. A
možná, že i dnešní Čína
tomu pomůže . . .? čas a
lidé vytvářejí nové před
poklady a nové politické
kvality.
berku pod heslem. “30 let
po vyhnání' - OSN vyslyš
ná!” .
Sudetonemeckých
dnů se zúčastnilo asi
150.000 osob a hlavním
řečníkem byl W alterBecher.
— K pohostinskému vyi;
stoupení přijelo do Přahy
poprvé španělské divadlo
a to 45členný soubor zná
mého Téatró - Nacionál
Maria Querreró z Madrii
du. V Divadle -ná Vino
hradech uvedlo 6. a 7. 6.
drama. “Milosrdenství” a
frašku “Jarmark v Kozorůhách” .

Poprvé se začalo mluvit
o možnosti neutralizace
Rakouska už v roce 1947.
Jenomže tehdy měl Kreml
na . mysli jiný plán.s Ra
kouskem, takový, .jaký se
mu podařilo uskutečnit v
příštím roce se sousedním
Československem. V Ra
kousku byla ovšem situa
ce jiná. Vojensky bylo ob
sazeno, vedle SSSR, také
třemi západními mocnost
mi, USA, Anglií a Fran
cií. Mimo to už v prvních
zákonodárných volbách po
válce rakouští voliči (ne
otálení vlastní propagan
dou a nesvádění k nedo
myšlenému obdivu Rudé
armády a “Stalinovy nové
koncepce moderní demok
racie, umožňující daleko
sáhlý kulturní, sociální a
hospodářský
rozmach” )
odevzdali pro Komunistic
kou stranu Rakouska jen
slabých 5% hlasů. Rozum
ní rakouští státníci nesnili
o nějakém rakouském
“mostu mezi Východem a
Západem” a orientovali
se stále více na Západ.
Plán Kremlu a místních
komunistů se proto ne
mohl zdařit.

N á ro d n í noviny
slední novely Ludvíka Vaculíka, která se má jme
novat "K o p y t o " a o 250stránkovém rukopisu bý
valého sekretáře Ú V K S p Zdeňka M ly n á ře ,'k te rý
v něm analyzuje události v Československu v ro
ce 1968. Tato analýza prý byla připravena s vědo
mím větší skupiny ze strany vyloučených komu
nistů a měla být předložena na sjezdu evropských
komunistických stran, který se připravuje na le
tošní rok v Berlíně.
Národní noviny také píší, že Alexander Dubček
byl v. minulých dnech přeložen do jiného odděleni
lesní správy v Bratislavě. Je teď přidělen do od
dělení pro vysazování lesních kultur. Stranická
schůze na lesní správě kritizovala dopis, který
adresoval koncem minulého roku Federálnímu ná
rodnímu shromáždění a který se dostal až nedáv
no do západního tisku. Dubček prý reagoval tím,
že nabídl, přečtení celého svého dopisu, aby byli
soudruzi informováni. To mu však zamítli.

Rok- po Stalinově sm rtř
prohlásil rakouský ministr
zahraničí Figl a jeho stát-,
ní sekretář Kreisky na^
konferenci v. Berlíně, že
Rakousko učiní vše, aby
zůstalo ňTmo vojenské
aliance a že nepřipustí,
aby byly zřízeny na jeho
území nějaké vojenskézákladny cizFmocnosti. V
té době nabývala myšlen
ka neutralizace Rakouska
stále většího ohlasu i v
Kremlu — tam tím více,
že se Kreml zabýval už
od roku 1953 myšlenkou
na neutralizaci celého Ně
mecka (s lákavou vějič
kou, že tím bude umožněv
no spojení západního a
východního Německa) á
neutralizace
Rakouska
měla takovému plánu na-'
pomoci.
V dubnu získala čtyř
členná rakouská vládní, de legáce souhlas Kremlu k
neutralitě. Dokument o
tom vydaný rná rázev
“Moskevské
memoran”
dum” . Dne 15. . května
1955 podepsaly čtyři oku
pační mocnosti - v tom
smyslu tzv. “státní smlou
vu” s Rakouskem. Vzdor
přikázané neutrality je
Rakousko od té doby svo
bodným a suverénním
státem, který má liberál
ně demokratický režim,,
pluralitu politických strana naprostou volnost pohy
bu osob, informací a myš
lenek. Rakousko je živým
dokladem toho, že “osvo
bození
za současného
neutralizování” není pro
tismyslné. Neutrální Ra
kousko nepředstavuje na
prosto žádnou “zradu na
Západě a vše co znamená
v .kultuře, civilizaci a fi
losofii” . Skutečná situace
v Rakousku, a jeho situa
ce .mezinárodní naopak
potvrzuje jeho věrnost ke
kulturnímu A civilizační
mu dědictví Západu a je
ho vývoje. Rakušan K.
Waldheim je generálním
tajemníkem
Organizace
spojených národů. Ještě
(Pokračování na str. 12)

HLAS

i •

Kalendář H D
ČERVEN 1975
Jarka Vlčková

DOMOVA

9. 6. 1975

Sú kontakty medzi cirkvam i
na Západe a Východe
užitečné?

• Kodetových soch je roztroušeno po Praze velm i.
málo — převážně jsou umístěny v zbraslavské gale-1
rii. A přece se s jednou v Praze shledáte: vejdete-lii
z Karmelitské ulice do sadu Na Nebozízku a kráčíte-li do, tamní restaurace, minete cestou Kodetův a ! Návštěva preiátov ortodoxnej cirkvi zo Sovietskeho zvazu, ktorá přišla v
Gočárův pomník hudebního skladatele Vítězslava No marci do Spojených štátov na pozvanie Národnej rady církví (viď tiež H D
váka. Jan Kodet se narodil 1. června 1910.
9/75, o. r.), dala podnět aj k úvaham o tom, či a do akej m iery sú kontakty
• Augustin Berger, choreograf ND v Praze, zemřel v náboženskej oblasti medzi Východom a Západem prospěšné kresťánstvu ako
1. 6. 1945. Za svého působení v ND nastudoval něko
lik vynikajících provedení baletů, z nichž- zvláště celku. Na túto tému napísal pozoruhodnú úvahu anglicky farár, profesor a
Nedbalovo .Honzovo království a Čajkovského Labu riaditel' známého střediska pre studium náboženstva a komunizmu, Michael
tí jezero zaslouží kromě baletních scén v Prodané Bordeau.
nevěstě zvláštní pozornosti.
I
• 3. června se narodil Štursův žák akademický so- ■ Michael Bordeau je na rych kruhov. do cirkev- osobnu slobodu, ked odpochař Vincenc Makovský, jehož bronz Muž z roku slovo vzatý odborník na ných záležitostí. Mal s rujú vládnym zásahom do
1928 zdobí dnes sad těsně sousedící s nově postave-' tomto úseku, pretože po mnohými - například aj náboženskej oblasti a do
ným Ústavem národního zdraví v Praze-Vysočanech.
zná náboženské poměry so známým, nebojácným činnosti církví.
• život autora Šimona kouzelníka byl podobný ži
Farár Bordeau založil
votu jeho hrdiny: od počátku do konce byl naplněn na východe nielen zo stá a nedávno sovietskym rc- svoju úvahu na skúsenočinností, neúnavnou prací- a touhou prospět člověku. dia. ale pretože aj navští žimom odsúdeným bapti
Lékař lidumil, universitní profesor a spisovatel — ve vil niektoré východoeuróp- stickým kazatelům Jura- sti, že vzájomné návštěvy
všech těchto oborech lidské činnosti se ukázal Fran- í ské krajiny, kde sa stre- jc-m Vinsom - dlhý rozho a kontakty medzi cirkva
ti šek Hamza. jenž zemřel 4. června 1930, jako celý
mi sú užitočné pre obe
člověk, ve všech vykonal beze zbytku svou povinnost. tol s tými predstavitel’mi vor. Chcel sa dozvedieť strany, pre pracovníkov
• Jan Pravoslav Koubek, český básník a od roku tamojších cirkvi a nábo o pohnutkách týchto nebo na Západe tak ako pre
1839 profesor české řeči a literatury na pražské uni ženských spoločností, čo jácných vyzriavačov kře
versitě, byl od r. 1837 sekretářem hraběte Kašpara sa bránia zásahom vůd- sťanstva, ktorí riskuiú predstaviteťov církví na
Východe. V úvode svojej
Šternberka. O posledních hodinách tohoto vznešené
ho a osvíceného pána vyprávěl Koubek obzvláště
úvahy konstatoval, že až
P. J. Šafaříkovi, jenž se o tom neopomenul zmínit Sezima, Fr. Langer, I. Hermann, E. Lešehrad, J, sa raz bude písať históFrantišku Palackému ve svém dopise ze dne 7. ledna Herben a Fr. Skácelík, Arbes- byl předsedou Literár
1839. J. P, Koubek, který byl nazýván “zapomenutý ního odboru Umělecké besedy v létech 1890-1897. Spi ria křesťanstva našich
průkopník Puškinův” , se narodil 5. června 1805 v sovatel Jakub Arbes, jenž se narodil 12. června 1840 čias, takže tá sa nesústreBlatné. Koubek byl před Havlíčkem nejlepším sou na Smíchově, se nejvíce proslavil v naší literatuře di len na to, ako pomá
časným politickým satirikem a jeho satiry po r. 1848 svými romanetty.
hali cirkvi na Západe svobyly ostře zaměřeny proti obnovenému absolutismu. • Jiří Palkovič, který první opěvoval zbojnickou
jim sesterským cirkvám
• Stanislav Kostka Neumann vydal po návratu z volnost ve svém kalendáři, založil vlastně na Slo na Východe v zápase s
vensku
kult
Jánošíkův,
a
pod
jeho
vlivem
složil
vězení,- kde byl jako člen Omladiny, básnickou prvo
tinu Nemesis bonorum custos. O jeho druhé sbírce mladý P. J. Šafařík své rozměrné Slavení slovan ateizmom a s vládnou moApotrofy hrdé a vášnivé psal Šalda pod pseudony ských pacholků, nejvýraznější část jeho Tatranské cou o prežitie, ale že táto.
mem Kunz v L;terárních listech a brzy nato o další Múzy s lyrou slovanskou. Jiří' Palkovič, který zemřel. história povie aj o tom,
Neumannově knize Satanova sláva mezi námi. S. K. 13. června 1850, popularisoval vědu v duchu snah ako získavajú predstaviteNeumann byl svými sbírkami Enciány z Popa Ivana osvícenských, skládal slovníky a studoval historii
a Československá cesta mezi těmi, kteří si odnesli své země. Patřil do druhé literární skupiny na Slo lia křesťanstva na Zápa
primát prvních spisovatelů karpatoruských (ač o vensku — evangelické —, jejímž středem byl teh de štúdiom pomerov, za
Podkarpatské Rusi psal fejetony do Národních listů dejší Prešpurk.
ktorých pracujú cirkvi v
mnohem dříve Fr. Skácebk). Syn advokáta, zemské • Počátky českého filmu si nedovedeme ani před ateistickom režime, ako
ho a říšského poslance. S. K. Neumann, zakládající stavit bez dvou filmových herců .— Theodora Pištěčlen KSČ, se narodil před sto léty — 5. června 1875. ka (nar. 13. 6. 1895, + 5. 8. 196Ó) a Antonie Nedo- sa im dostává poučenie o
9 Básník Adolf Heyduk si získal duši slovenského šínské (rar. 26. 6. 1885, + 17. 7. 1950), kteří vytvo tom, čomu -majú dať kre
lidu svými básnickými sbírkami Cymbál a husle a řili na plátně nerozlučnou dvojici v mnoha filmech: sťania v terajšom zmateC:gár-ské melodie, jimiž burcoval náš zájem o Slo A jsme-li již u filmu a divadla* nutno připomenout, rializovanom svete před
vensko. Cigánské melodie byly zhudebněny Bendlem že Emanuel Fiala, komický herec ND v Praze, nost’, na čo klást’ hlavný
a Dvořákem. Adolf Hevduk se narodil dne 7. června zemřel 24. 6. 1970 zanechav nám vzpomínky na své
důraz. Z utrpenia kresťa
nevšední divadelní a filmové postavy.
1835.,
9 Slunečná farma je nejlepším z dosud vydaných 9 Jarošův Plichta, sochař a profesor sochařsko-ka- nov na Východe sa západ
románů spisovatelky Hany Klenkové. Ani Vendulka m erůké školy v Hořicích, žák Myslbekúv, je auto ní kresťania poučujú o
tanečnice ani Regina Lorencová již nedosahují úrov rem figurálních výzdob veřejných budov v Praze, duchovnom bohatstve a o
ně knihy první. Spisovatelka se narodila 8. 6. 1905 Žel. Brodě, Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi. Vy
v Čakovicích, v létech první světové války žila s tvořil portréty-K. V. Raise, K. J. Erbena,' Karla pravom význame křesťan
rodiči v USA, kde vystudovala sociologii a psycho Vika. sochu Tyrše myslitele a jeho socha Mrtvý ských hodnot pre život
mnich je v Národní galerii. Sochař Plichta zemřel člověka. Táto skúsenosť z
logií.
: ;
ý
ů . ý ; 'křesťanského zápasu s
9 H. 6. 1880 se narodil universitní profesor Albert 15.,6. 1970.
M
16.
6.
1940
tragicky
odešla
velmi
nadaná
hudební
Pražák, jenž působil od roku 1921-1933 na Komen
ateizmom upozorňuje celé
ského universitě v Bratislavě, kde pomáhal organi- škladatelka Vítězslava Kaprálové, autorka Vojenské křesťanstvo, aby si bolo
symfonietty
a
písně
složené
na
Nezvalovu
báseň
Sbo
sovat v poválečných létech nejen vysokoškolské stu
vědomé, že všetko to, čo
dium. ale i kulturní život ha Slovensku. Roku 1933 hem a šáteček,
se vrátil jako profesor KU do Prahy, kde rovněž • Krátce po oslavě svých osmdesátých narozenin dnes má a čo může uží
vyvíjel rozsáhlou veřejnou činnost. Jeho dílo lite zemřel náš vynikající portrétista, profesor Akade vat’, nemusí byť samorárně historické navazuje na tradice J. Vlčka. V mie. Vratislav Nechleba (nar. 17. 6. 1885, zemřel zrejmosťou a že preto si
době svého působení na Slovensku si uložil za svůj 26. 7. 1965), jenž portrétoval za svého života mnoho
prvořadý úkol bádat o slovenské literatuře a vý významných osobností čs. politického, uměleckého i to třeba hádám viac vá
žit’, ako si to kresťania
těžky svého studia ulož'1 do četných odborných spisů, obchodního života.
z nichž zvláště vyniká kniha Dějiny spisovné slo • Členka činohry ND v Praze Růžena Nasková; na Západe uvedomujú.
sestra spisovatelky Heleny Malířové, nám zanechala
venštiny po dobu Štúrovu.
Čo má vlastně na mysli,
• Po^ Palackém studoval české dějiny v rámci ra  po svém úmrtí dne 17. června 1960 vzpomínky na to demonštroval profesor
kouských Václav Vladivoj Tomek, profesor rakous svo.ii divadelní činnost v knihách Jak šel život a Bordeau na případe na
kých dějin na pražské universitě. Hlavní jeho dílo Malá kronika dnů.
Dějepis města Prahy vyniká svědomitostí v popisu • "Ve vzrušeném létě 1968 byl básník František Bra- ; 10 rokov odsúdeného bapudálostí, ale autorovy názory na pojetí dějin se roz nislav mezi mnoha turisty. Nejel tentokrát na mi I tistíckého kazatelů Vinsa.
cházejí s pojetím Palackého. Podle Tomka nebylo lovaný Sever, zamířil, do Bulharska. A tam. onemoc j Juraj Vinš sa. postavil
reformační období vrcholem českých dějin, poněvadž něl podle všech příznaků žloutenkou. Jenže po ná proti kompromisu niektobrzdilo kulturní vývoj. Profesor" Tomek zemřel 12. vratu do vlasti še ukázalo, že je to nemoc jiná a
smrtelná — rakovina jater. Bydlel v malém domku rých cirkevných pracovní
června 1905.
v Komořanech, kde 'žil. se svou manželkou a synáč
• Spisovatel Jakub Arbes se účastnil horlivě života kem. psal zde v poslední době básně pro děti (Pí kov v Sovietskom zváze,
v Umělecké besedě, byl členem jejího správního vý seň dětství. Zlatý déšť). A vzpomínal na rodný Be proti ich ochotě zmieriť
boru a od roku 1910 jejím čestným členem. Na jeho roun, kde se 19. června 1900 narodil a-jejž oslavil v sa s tým, že vláda určuje,
noční procházky a rozhovory vzpomínají např. K. mnoha svých básních (Dým k hvězdám).
čo cirkvi možu robit’, že

ich vlastně dostala pod
kontrolu a že tak z nich
vytvořila akési režimistické inštitúcie, ktoré sa po
tom musia zapojit’ do pro
pagandy vládnej politiky.
Kazatel’ Vinš podl’a ná
zoru profesora Bordeau
vel’mi výstižné upozornil
kresťanov na potřebu úpinej rozluky cirkvi od
státu. Ale takáto rozluka
nemá byť zaručena len li
terou zákona či ústavy,
lež kresťania sa musia
postarat’ alebo musia žia
dať silnejšie záruky. Lebo - ako nás poučujú po
měry v Sovietskom zváze
- ateistický režim sice
vyhlásil rozluku (v 124.
paragrafu sovietskej ústa
vy sa rovnako zaručuje
právo na protináboženskú
propagandu ako právo na
slobodné vyznáváme viery), ale režim sa neza
staví před porušením ústavy, keď to pre svoje
ciele potřebuje. Potom ta
káto ústavná záruka ne
stačí. Preto je třeba hlůdať zretel’nejšiu a pevnejšiu demarkačnú, čiaru
medzi tým, čo je štát a
čo je církev.
Profesor Bordeau připo
menul, že pokial’ sa týká
příspěvku východceurópskeho křesťanstva do moderného teologického my
s le la , tak ten je iste ne
patrný. To ale nle hádám
preto, že tam bolo nábo
ženské myslenie ustrnulo.
Načpak, tí tamojší kre
sťania, čo nábožensky
vrúcne žijú a odvážia sa
duchovné sa prejavovať
r-apriek tomu, že je to
spojené so značným rizi
kem, preživajú hlboko
svoji vieru a vytvořili si
vysoký morálny standard
života. Ale nie sú v stave
dať z tohoto duchovného
fondu, dať z tejto nábo
žerskej sily ostatným jed
noducho preto, že tak uro
bit’ . nesmí, že nemdžu
svoju skúsenosť popísať,
ponuknut’ ju iným. Je tře
ba ich však obdivovat’,
pretože si udržali svoj vy-'
soký standard duchovné
ho života napriek tomu,
že nemajú náboženská li
teraturu, ku ktorej majú
přístup kresťania na Zá
pade.
M. K.
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5Stanislav M areš: Báje z nového světa. 68
Publishers Toronto; 1975, str. 32, kresby
Jana Koblasy, cena $ 3.00. . -

Česko-německé vztahy (IV)
Ferdinand

Bájná Austrálie ?

Peroutka

Nakladatelství 68 Publishers Toronto rozesílalo k
Novému roku ediční program - s připojenou tradiční
novoročenkou v neobvyklé formě — malou gramofo
novou deskou. Na jedné straně desky čte Josef Škvorecký kapitolu z právě vydaného románu Prima se
zóna (zásilka nedávno došla do Austrálie — náš sta
rý známý Dany Smiřický se svěřuje o svých septimánských .láskách). Na druhé straně desky recituje
Jiří Voskovec poslední zpěv básně Stanislava Ma
reše Báje z nového světa.
O Marešovi jsem k mé vlastní hanbě nikdy před
tím neslyšel, i když vydal před rokem 1968 v Česko
slovensku překlady australské a americké lidové poe
zie, sbírku povídek a pro Národní divadlo připravil'
dramatickou hru, která, přestože přijata, již nebyla
provozována, poněvadž

Roku 1920 byla usnesena československá ústava — za známek toho, že se socialisticko-agrárni většina
v Národním shromáždění snaží hlouběji orientovat ve skutečnosti, než heslo o národním státu připouště
lo. To se dělo pod vedením M asarykovým ,
V prosinci 1918, za .týden po návratu z exilu, pro nesl M a sa ry k svůj první projev k Národním u shro
máždění. Jeho mysl byla ještě plna války, toho, v čem žil po pět let. Nikoli bez důvodů věřil, že bylo
plánováno trvalé zmrzačení jeho národa a že jen porážka Rakouska a Německa to odvrátila. Jeho
hořkost vůči Němcům byla skutečná. Opět, jak se nám zdá, něco, co musilo být. V M asarykově mysli
ještě zněly argumenty, jež přednášel na světovém fóru pro vznik samostatného československého státu.
Ve svém projevu nazval něm eclů obyvatele čes Icých zemí "kolonisty a im igranty". Vědecká objek
tivita, jíž se jindy držel, byla by výše ocenila pět století, po něž Němci v Čechách žili. Němci učini
li z tohoto M asarykova výroku na dlouho heslo své h o odporu. Je možno věřit, že M a sa ry k brzo litoval
oněch dvou slov, jichž užil. V pozdějších svých projevech vyzýval, aby Němci nebyli uráženi. Už v
létě 1919 se snažil, aby byl v československé vládě aspoň jeden německý ministr. Čím dále tím roz
hodněji formuloval své názory o národnostní politice. Roku 1922 řekl: "P o d le mého mínění je česko-německá otázka nejdůležitější ze všech, ano, vlastně máme jen tuto otázku." Také v evropské politice
viděl jediné dobré pokračování: usmíření s Němci. Když ochuzené německé Rakousko trpělo zimou, M a 
sa ry k vyzýval, aby Československo uhlím pomohlo. To mu vyneslo velký odpor českých nacionalistůRoku 1928, v den desátého výročí státu, řekl M asa ryk v poselství k národu: " J e úkolem většiny, aby
získala menšinu pro stát." A o jablku sváru, o autonom ii, řekl: "M u s ím kategoricky prohlásit, že sna
žení po autonomii nepokládám za oposici proti stá t u ." A vša k jakožto ústavní president M a sa ry k byl
podroben názorům vlády, která nepostupovala tak rychle. Nemohl osobně vystupovat příliš aktivně a
užíval prostředníků, aby — na jeho iniciativu, ale na svůj vrub — vyzkoušeli, jakou ozvěnu by v čes
koslovenské veřejnosti vyvolal ten nebo onen ústu pek Němcům nebo M aďarům .

0 českých politických
nacionalistech třeba říci.
že myšlenkově žili a vy
žívali se v určité periodě,
již milovali. Po vojenském
vítězství Dohody byla její
moc svrchovaná, Česko
slovensko bylo pod její
ochranou, svět zdál se rů
žový. Měnlivost historie
byla vzdálená myšlenka.
Opevněni na jednom kusu
času, nacionalisté vyzýva
li do boje každého, kdo
měl na mysli, že dorozu
mění s Němci bude snad
jednou zapotřebí. Z čes
ko-německé otázky dělali
osu volebního zápasu. Do
volávali se lidu, a ulice
jim na nějakou chvíli
patřila. Osnovali boj kul
turní: pryč s německým
vlivem v kultuře, už žád
né Wagnerovy opery na
českém divadle. A není
třeba učit se německy,

čeští vědci nechť nepubli
kují své práce v tomto
diskreditovaném jazyku.
Je vždy radho váhat, než
se otázky kulturní před
nesou ulici. Rozmach,
jenž z toho vznikl, byl
přílišný, čeští vojáci ská
celi v německém území
sochy Schillera a Grillparzera, sotva vědouce,
kdo to byli. Zničili i so
chu císaře Josefa II., o
němž je pravda, že svým
osvícenským
smýšlením
umožnil české národní
obrození.
Avšak zlepšení česko-německých vztahů nestála v
cestě jen oposice českých
nacionalistů, nýbrž také
nacionalisté němečtí. Je
jich rétorika odstrašovala
vůdce
všech
českých
stran. Nijak se netajili
tím, že novému státu pře
jí jen zkázu, a bylo' za-

VELKÝ VYBER
P R V O T Ř ÍD N Í

tím těžko odhadnout, kdo
není německý nacionalista
v tomto smyslu, Bylo to
období velmi nepříznivé
důvěřivosti.
V letech 1919 až 1923
byla střední Evropa plna
pouličních bojů, a politic
kých vražd a nejistoty o
všem. Byla episoda komu
nistické vlády v Bavor
sku, a ještě roku 1923 se
zdálo, že Sasko snad pro
padne komunismu. Tyto
děje se odehrávaly přímo
na českých hranicích. Ma
ďarsko, kde na chvíli ta
ké vládl komunismus,
vpadlo na Slovensko, a
jen síla Dohody je odtam
tud vypáčila. V prosinci
1920 byl pokus o komu
nistický puč v Českoslo
vensku. Byla válka polsko-ruská - s nesmírnými
důsledky podle toho, kdo
by ji vyhrál. Byl pokus

J A K O S T N ÍH O M A S A A U Z E N IN

pražské šu n ky

SM ETAN O VÉ

TÉZ K D O S T Á N Í

m lad é

f R A V É M

Č E S K É M

Zařazení Marešovy básně na fono-novoročenku na
kladatelství a. Voskovcova interpretace — to zajisté
nebyla věc náhodná a již předem předestipu.ie Báje
z nového světa. Když před několika dny přišly do
Austrálie první výtisky této knížky, s překvapením
jsem se z připojené stručné autobiografie o autorovi
dozvěděl, že Mareš žije v Sydney, škoda, že nikdy
.nezaslal Hlasu domova některé ze svých básní či
povídek. ■' ''
Austrálie prolíná celými Bájemi z nového světa..
To, Mareš reaguje na prostředí* kde žije a nás, kteří
v Austrálii žijeme také, těší, že máme mezi sebou
básníka,' který píše český. Pokud se nemýlím, je
v pořadí třetí, poklid opomenu příležitostné veršotepce, aniž bych jim chtěl křivdit; je ale první, kte
rému.. vychází sbírka o Austrálii česky napsaných
básní tiskem a knižně. (Za dva další Marešovy
básnické souputníky na pátém světadílu považuji
Michla a Kováříčka.) Mareš slyší Austrálii jako

císaře Karla Habsburské
ho vrátit se na trůn. No
vé hnutí se rodilo v Ně
mecku, maršál Ludendorf, roku 1923 již spoje
nec Hitlerův, byl oslavo
ván, a sociálně demokra
tický president německé
republiky hrubě hanoben.
Byla to doba vystavená
převratům všeho druhu.

"m u šk á ty za plotem řev žacích strojků
modlících strojků zdejší neděle"

a zjišťuje

Bylo-li českým thematem udržet nový stát psychologicky
nemohlo
být jinak - nebylo možno
příliš kárat, jestliže se
Češi snažili vytvořit pev
ný vládní útvar, který by
čelil přečetným nebezpe
čím doby. Když se češi
rozmýšleli, vycházelo jim,
že takový ú tvar‘může býl
složen jen z Čechů a Slo
váků. Němci představova
li element příliš nejistý.
(Pokračování na str. 6)

, d o m á c í j á t r o v ě k n e d l íč k y ,

KLO BÁSY

k r m en é

A

VÝBORNÉ

kach ny

Ř E Z N I C T V Í

.

.

Sbírka Báje z nového -světa není rozsáhlá,. obsa
huje pouhých pět básní. V poezii nejednou, méně
znamená více. Každá báseň je laděna jinak, jedná ,
od druhé sé liší koncepčně, stylisticky i formálně.
První báseň (na zmíněné gramofonové desce ozna
čena jako poslední), představuje parafrázi výrazově
košaté, starořímské .lyriky, autor ale Ovidia neparoduje, spíše nás samé:
"P říte li, dobře to vím, vždyť byli jsme
přivyklí pískat,
jak zákony kázaly nám (Těch kůzlat, můj
milý, těch ód).
A on: by teď beránka chtěl? Z ovčína
vyplundrováneho?"

Každá další báseň má pak rozdílnou tóninu, vý
razová bohatost pak přechází ke střídmostí a nako
nec až ke strohosti, Mareš však nikdy planě neveršuje a nehraje si se slovy, sleduje myšlenku a dává
vyhrotit pointě:
.

Lapidárnost pak kulminuje v jakýchsi ohlasech:

Š A Š L ÍK Y

, kuřata

.

"k u že lk y nekoulím a mořské vlny
jsou.pro mě navždy záležitost najád".

"Svoboda,
jaké už víckrát nepoznáme. V kapse
lodní lístek^do Tram tárie a v duši
jak po velkém požáru města.
(Tak to byl K a rlů v most. Škoda těch vajec.)"

VŠEH O D R U H U

'
,

"P oně ku d pusto na tom našem dvoře
U ž kromě vran
nic ani kuře nekrákoře".

,

A J E L E N Í M ASO
V

"O kolo lesa pole lán
a jedou jedou z lesa tanky
To sedlák sedlák velký pán".

A

U Z E N Á Ř S T V i

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.
3 2 6 High Street, Kew, V íc

Tel. 16 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Sť po Victoria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders 3t. po Bridgt: Rd.) zastávka č. 38

Zdá se mi. že kresby sochaře Jana Koblasy (pro
minenta čs. moderního výtvarného umění) rieko1 respondují s atmosférou Marešových básní, áutorům
i a nakladateli zřejmě nešlo o takové spojení.
Jestliže i další básně, které 68 Publishers Toronto
chystají v nově založeném Klubu poezie (v tomto
I roce má ještě vyjít sbírka Kontraband A. Brouska.
* a Noé vypouští krkavce I. Diviše), budou vyjadřovat
aktuální a dobový (t. j. exilový) protiklad jedince a
* prostředí odkud a kam p řišel. (na člověka dotírají| čího tak či onak) a na takové, slovesné, vyjadřovací
. á filosofické úrovni (třeba ve zcela rozdílných polo-■ hách), jak nám demonstruje Mareš, pak. nemusíme
I mít o osudy exilové poezie-obavy. Signály Stanislava
( Mareše jsou nepopiratelné.
IP
Pozn.: Knihu můžete objednat též v Hlasu domova.
Cena včetně poštovného je $ 2.80.
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Česko-německé vztahy
'A U n o c x

a

šasL sa. cé ve ctrrS fcritíc-

šfcĚ. Sešsšm z cfcietíkú by
i*. ieTSĚBMá n e b y li přiJ30E&Ě23& k spolupráci na
ústavě. Byia vytvořena
bez nich.
Určitá okolnost činila
postavení Čechů a Slo
váků zvláštním. Všechny
národní menšiny, jež byly
pojaty do československé;
ho státu, Němci, .Poláci,
Rumuni, Maďaři, Jihoslovani měly za hranicemi
svůj národní stát, v němž
sídlila většina jejich ná
roda a s ' jehož sympatie
mi. třeba i pomocí, mohli
počítat a kam by se v
nejhorším mohli uchýlit.
Jenom češ; a Slováci ne
měli za hranicemi nikoho,
byli cele připoutáni k své
mu místu. Toto osamoce
ní ve světě činilo Čechy
obzvláště opatrnými a při
mělo, je, aby pokud možno,
spoléhali na své přirozené
a jak -se- j"m zdálo obha
jitelné, hranice. V tom ne
hodlali-dělat s Němci žád
ný kompromis. Ale Němci
téměř nechtěli mluvit o
ničem jiném než právě o
hranicích.
. ,
Mezi tou dobou. :kdy
češko-německé narovnání
ještě nebylo 'možné, a tou,
kdy,už nebylo možné, -by
lo-údobí,, kdy še zdálo, že
jé snad možné. Od roku
1924 dvě německé strany,
agrární a katolická kře
sťansko-sociální,. vyjedná
valy o účast ve,vládě. Po
kud vzpomínky sahají,
přály si však; aby od
nich nebyl vyžadován slib
loýality. Nad tím se Češi
zaráželi: vláda spolu s
ministry, kteří nemusí být
loyální k státu? Roku 1926
vyjednávání dozrálo, obě
německé strany, vstoupily
do vlády a byly v ní za
stoupeny svými ministry.
Od té doby Masaryk trval
na tom, že - bez Němců
vládnout nelze. Co se s
podmínkou loyálnosti sta
lo, nedovedeme už přesně
říci,; snad praktický šveh-

la hrál největší roli. P rav
děpodobně poměry rozho
dovaly vice než ideologie.
Současné Německo byle
dlcuho jevištěm vracející
se občanské války, hhspo;
dářsky trpělo pod drtivou
inflací i drtivou deílací,
a nové politické konflikty
se tam připravovaly. Do
mysli Němců v českých
zemích se musila vetřít
myšlenka, že má své vý
hody patřit zatím - úze
mí klidnějšímu. Mimo to
vláda, která se roku 1926
vytvořila, byla vládou ob
čanských stran, Sociali
stické strany byly vylou
čeny. Německá strana
agrární a německá strana
katolická mohly vidět pří
ležitost, aby si vyřídily
některé účty se svým
vlastním německým socia
lismem.
Později -byla německá
účast ve vládě posílena o
německého sociálně de
mokratického
ministra.
Evropa se uklidňovala, a
nic nevyvrací, že v době
normální česko-německá
vládní koalice by fungova
la s, tím poměrným zda
rem, který byl možný, a
že hlavní konflikt mezi
Čechy a Němci - kam
Němci patří? - -by byl ví
ce méně zapomenut. Tu
dva děje změnily svět. Vy
pukla světová hospodář
ská kříse, o to hlubší, že
byla neočekávaná, a pro
středky proti ní ne ještě
náleženy. Zrodil še hněv,
často zuřivost, v těch, na
něž krise nejtíže dopadla,
A roku 1930 přinesly vol
by v Německu sensační
tehdy výsledek: 107 naci
stických poslanců jpřišlo
do německého parlamen
tu, většinou ve vysokých
botách. I když ne všichni
na západě, Češi si uvědo
mili, co to znamená. Také
nevyhynuvší ještě Pángermáni.
Nastala poslední, třetí
perioda česko-německýcli
vztahů: po době. kdy na
rovnání se ještě nemohlo
podařit, a po době. kdy

PŘIPRAVUJETE-1J
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SVATBU. PLES, ZÁBAVU. SCHŮZI,
JAKOUKOLI OSLAVU
- pro -50 až 200 osob
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DAWN’S RECEPTIONS,
316 Church .St»v Richmond, Víc.
Tel.: 42-2823 nebo soukr. 85-8572
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se snad mohlo podařit,
vrátily se věci po dvaceti
letech na začátek, a na
rovnání už se zase nemoh
lo podařit. Stín Hitlerův
padl na české země. Z
nějakých složitých' výpoč
tů nekladly západní de
mokracie meze jeho vůli.
Na tom mohl málo - ne
bo nic" v zrriémt ten fakt,
že právě v téže době
vznikl na něrriecké straně
theoreticky
nejvážnější
pokús 6 česko-něméckě
dorozumění. V jeho čele
stál s velkou energií a od
vahou poslanec německé
sociální demokracie Wénzel Jaksch. Snad “pokus"
je velké slovo, Jakschóva
snaha se nikdy nepřiblí žila uskutečnění. Stačí ří
ci, že podal zasloužilý' ná
stiň věcí, jaké by asřmé"
ly být. Jeho plán se roz
plynul ze dvou příčin:
1) navrhoval uspořádá
ní, které sice v zásadě by
lo rozumné, avšak v té
specielní době by bylo
státu i jemu a jeho straně
svrchovaně nebezpečné:
2) neměl za sebcu do
statečné politické síly,
naopak káždým rokem a
zejména po každých vol
bách méně.
Doba rychle ubíhala,
Jaksch psal na tekoucí
vodu.
Po roce 1933 se věci
zřítily na Jakschovu hla
vu - ovšem ne jen. na je
ho. Základem jeho plánu
byla, musila být, autono
mie. Přihodilo se mu nyní,
že heslo autonomie se do-,
stalo do jiných, silnějších
a jemu nepřátelských ru
kou. Když Hitler nastoupil
k vládě v Německu, myš
lenka pangermánská oži
la. . Který Němec v čes
kých zemíclUjřv sobě za
choval, stal se vášnivým
autonomistou. Příprava to
pa děje pozdější. Vznikla
nová
‘‘sudetoněmecká
strana” pod vedením uči
tele tělocviku Henleíná,
který, když chtěl, uměl
mluvit uhlazeně. Po nějakou dobu se čeští politiko
vé pokoušeli vidět v něm
“mladého a sympatického
muže” . Není známo, byl-li
Henlein od sáměho začát
ku nástrojem Hitlerovým,
ale poměry ve světě byly
takové, že, nebyl-li, musil
še jím stát. Vše se. vy
jasnilo, "když :v z á ří-'1938
uprchl do Německa a od
tamtud vysílal svá posel
ství.
Když rychle rostoucí su-

Dámské, pánské a hlavně, dětské oblečení

;

" též; ,sportovní obleky a prádlo, importované,

za velmi výhodné velkoobchodní ceny
eietonemecka strana zača
dodá kamkoli v Meíbourne
la vyznávat autonomii,
Wenzia
Jaksche
jeho
PETR H O R Y N A , S Moira Grove, Glen Waverlcy,
vlastní autonomie brzy páVlc. 3150. - Telefon: '232-8474
(volejte po 6. hod. večerní)
Lla v rukou. Hitler sudetské Němce posílil, ale ta
— ---- = ■ ' -----= =
■ = = = = = •:== =.
ké nakazil. Až do konce si
Jaksch nerozluštil, zda" si
má autonomii přát nebo
še jí bát." Nemohl nevidět,
že: autonomní území, Ovlá
dané Henleinovou stra
se snaží ze všech sil
nou, by bylo naplněno te
rorem, že mravní autori
udržet hodnotu
tou by tu byl Hitler.
vašeho dolaru
Jaksch žádal zřízení kam
tonů po švýcarském vzo
Tato kniha,, která je zdarma, to prokazuje.
ru. Bylý by to kantoný,
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
v nichž bý on a jeho pří
pracovat. Je pro,o znepokojující pozorovat, jak se
vrženci byli zcela nešvýjejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “Vaše pemze a váš život” — “Your moneý
carský ' pronásledováni.
and your liře” -— právě teď tak cenná
Pokud mohl, Jaksch se ny
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
ní odmlčovál o autonomii.
místem pro pozi ,ámky) a měla by cenu pěkných
Ještě vice půdy pod no
pár dolarů. Při zjištěni pak, že je tato kniha
hama mu vzaly volébni
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
výsledky. Ve volbách ro
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
ku 3935 dostala Henleinova strana dvě třetiny hla
“ I'"
_r\_Tí kupování nového
—— ^ nebo použitého
sů. Toho večera, kdy vo
lební výsledky byly ozna
-?■§
daní, životních
movány. se zdálo, že dvě
i ' / i pojistek, poplatků
vládní německé strany,
i
i z dědictví átd.
agrární a Katolická; nebu
\
J zásobárna
dou v parlamentě vůbec
zastoupeny. Byly zachrá
něny teprve když minister
stvo vnitra svým způso
bem znovu spočítalo hla
sy. V obecních volbách
1938 dostala Henleinova
strana celých 90% hlasů.
To nemohlo být vyloženo
jinak, než že také dělníci
Jaksche opustili. Jak ani
jinak nemohlo být, Češi
přestávali vidět v 1JakL
i informací
schovi vlivného partnera.
I' | j o jiných peněžních
Ačkoli v činnosti neustá
f t záležitostech,
val, dokonce ji snad stup
r >J Požádejte o
-i
výtisk ředitele
ňoval, v říši politických
;
|
J
nejbližší filiálky
realit to bylo už jen živo
^ j, j. Národní banky,
ření. Rozmáhalo se míně
í ů
Netvrdíme, že
ní, že Jaksch representu
i •? známe metodu,
: | < - jak okamžitě
je rozumné ,a ušlechtilé
' : | odstranit inflaci,
hnutí,- které však existuje
< ' 5 ale touto knihou
jen s podporou českoslo
:&3KSííísÍ můžeme zmírnit
venské vlády:
její náraz. . A tó
je dobrý začátek.
Když přestali věřit v
Jaksche a v jiné věci, Če
ši zahájili sice logický,
ale zcela marný pokus do
hodnout se se sudetoně-.
meckou stranou. Jak fak
ta byla, dohodnout se s iií
znamenalo nic méně než
CS6-d-00S
dohodnout se s. Hitlerem,,
který měl; s." Českosloven
skem dalekosáhlé úmysly.
e^VVVVVVVVVy^A<vA^yVVV^/VVX^VV/\A^V/VVVV/\^V/VV/V>
Pod jSťupňujícím se tlakem
Apgíie
češi • ustoupili..-1
RÁM UJTE
|
Předložili Henléinove stra ?
u první- pozlacovačské .firmy v -Austrálii
S
ně .první, pak drahý, pak
třetí', £ak čtvrtý plán ná
dorozumění. Když byl mi
nisterský předseda Hodža £
112 M aribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.
5
dotázán, co bude, jestliže
i
Telefon: 37-3109
|
(Pokračování na str. 10)
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JHfca Henryková:

Poslední vlak z babylónu (CC C

R sfai Ť K 9 uprchla z Československa také Jitka Henryková, autorka dvou
“ spěšeýdi románů a tří rozhlasových her. Letos v březnu vydala v českém
exslw em nakladatelství, které nedávno přesídlilo z Mnichova do Heerlemu v
Holandsku, svůj třetí román, který se odehrává v Československu, třebas jej
H enryková napsala až v exilu.
O dvíjeH i se příběh prvního jejího románu "C e n a za R u b ik o n " v prostředí
zestátnénělM és. filmu, byly-li scénou druhého, nazvaného "F a n ta sie pro ně
mou t y ř a " kanceláře režimního nakladatelství, tedy v obou případech konkrétní'
anom álie dvou přesně vymezených a vyhraněných společenských vrstev, jé děj
"Posledního vlaku z babylónu" umístěn společensky jen velmi volně. Autorka
takřka nebere v úvahu politické kontexty, což dělá její práci sympatickou.
Jen matné naznačuje, že hrdina M artin je zaměstnán kdesi u rýsovaciho prkna.
V íc a ž říká o druhé hlavní osobě, o Heleně: je to učitelka, "pedagog vy v rh e l",
s ním ž úřady "v y m e ta jí" nejhorší, tzv. pokrokové školy, v nichž se "k o u ři i
h a šiš", kde není možno vyhodit z třídy dva tři rošťáky, ''z v lá š ť když mají
vínm é rodiče". I tyto ú ryvky konkrétna vyplynou z debaty, na vývoj příběhu
nemají vliv.
~

v “kuchyních” , to je v
lodích s kajutami, v hausbótech. Román je tedy kromě jiného - také pří
ručkou pro elitu mezi vo
dáky, pro ty mezi nimi,
kteří jezdí každou slušnou
neděli na výlet motorovou
lodí.
Tuto rovinu zdůrazňuje
Henryková tém ěř víc než
rovinu druhou: milostný
poměr raeotesasébs. tupé
ho hHŽváia a (Mešektoála ě xateSrar sS teiky. mžíujkš DebessySo. Tato
člověk dopodrobna infor esa je o to š a b s . oč je

mován o všech sBQŽsýrih
poruchách lodiáho nsofcssm.
ví, jak se p ro d írat raeaá
dvěm a parníky, isa a a se'
pohrdat kanoisty a Besávidět hordy “fa Jrfá ž iT .
vezoucích se na éovolesxK!

■celý vzSaih Hamsi diojsce

gg|mrlSj«feF%i»ějS 'Beeryto v á š ta vzala za vzor
L a sx erx sv rom án M Ssn e c

Lady Qsaíierieyové: lá
ska je nezdůvodníte! ná.
může vzniknout i mezi je

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

LUCINKA A JEJÍ
ČESKÁ PRCINKA
Jaroslav Kujeba

Když jsem se ve Svobodném slově dočetl o otřes
ných zážitcích paní Loukotové z Prahy s jejími pří
buznými v Kanadě, řekl jsem si: tuhle soudružku
musíš poznat, musíš ji pro HD interviewovat. To
jistě vydá na poutavou reportáž o tom, jak se české
výrobky prosazují v cizině, nebo dokonce na ly
rickou ódu na práci dovedných českých rukou. Vy
dal jsem se za ní a tu je její vyprávění i s mými
myšlenkami.
“Začalo to vlastně sotva se Lucinka, to je, mu
síte vědět, soudruhu novináři, má vnučka, narodila.
Tehdy jsem právě velkorysostí naší strany a vlády
dcstala povolení k návštěvě svého syna v Kanadě,
kam se dostal falešnou interpretací bratrské pomoci
vojsk Varšavského paktu. Snacha Lucinku po přícho
du z porodnice začala balit do těch moderních plínek: tuhle špendlík, támhle špendlík a dítě je za
balené. Někdy dokonce bez špendlíku. Samozřejmě:
Lucinka byla pořád odkopaná. Říkám: Holka, tohle
nic není. Příliš svobody dítěti a vůbec lidem škodí.
Musí se poutat od mala, aby se páteř naučila po
slouchat. Musí si zvykat od raného dětství na ome
zenou suverenitu. Sem musí povijan. Jenomže kde
v Kanadě seženeš povijan? Proběhla jsem všechny
obchodní domy. Lečos tam mají pro tu spotřební
společnost, ale povijan neseženeš. Nakonec jsem na
šla něco podobného v jednom zastrčeném obchodu
na korze. Ale kam se hrabal na naše povijany! Trhal
se a dítě mohlo mrskat zase nožičkama, jak chtělo.
Ale já se nevzdala. Napsala jsem domů, jako do naší
socialistické republiky, a oni.mi poslali český povi
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Jediný lék: láska

O ději je tu vlastně těž
ko hovořit. Časový úsek
je sice přesně dán: doba"
od soboty 30. dubna do
úterý 9. července, příběh
však vnitřně i vnějško
vě sotva postupuje. Sled
zastupitelných.
příhod,
zejména v první peleríně
líbavQfaě zamfeMeSných se
odehrává ca "Hlavě- Svě
tem hrdinů je klas vodá
ků. či lépe řečen® jšeh®
podskupina, majitelé mo
torových lodí. Po přeětesi
“Posledního v laku__ " j e

DOMOVA

dinci, kteří jsou si inte
lektuálně na hony vzdále
ni. ba vzniká snad právě
pro tento nebetyčný roz
díl. Malá varianta Henrykové; Martin považuje
zprvu Helenu za jednu ze
svých pomíjejících lásek
a teprve
nakonec se
opravdu zamiluje.
Jebo přerod z casana
vy v muže. který běží k
milé a šeptá si: “Pane
Bože. a ť sa m ě čeká. Já
už to víckrát neudělám a
cepaiezB .za žááooa jinou
ŽEBs kau.. J ee. ať je do
m a." se odehraje v jediné
3300. kdy v bouři bfaaďí
lesem. Z nrikzy ho vysvobedi jakási rodina, která
bo přijme do své boudy.
Martin jde potom do sebe
a uvědomuje si, že “pro

Báje z nového světa
(Ú ryvek)
Stanislav M areš
Tityre, rozvalený tam, kde stín, tam, kde vánek a tráva,,
píšťalou rákosovou pěstíš si náklonost Múz.
Nám bylo opustit vlast; ty, Tityre, v chládku se válíš,
jsi krotký a bachratý Pan, jak vepřík v osení.
Cizí a podivný kraj nás čeká; ty tiše si pískáš,
opatrnosti prý jednomu nezbývá. : v
Pod dubem, za dubem, tam kde jéďna dvě měla a nemá,
zdáš se tak zaujat hrou pro těch svých koziček pár.
Dlouhá je únava cest; ty dlouhou chvíli si krátíš:
dlouhé je živoření a krátký je veškeren kumšt.
Nám přišlo opustit vlast a bez pěti švestek se vydat
v cizí a podivný kraj, kde-néstoji o naše písně
famnějšich pastevců sbor, ani těch koziček pár.
Že v chládku se pískalo lip? Že to bylo aspoň to stádo?
' Ž e ' Aiiflustus Oktavián vždy k pasáčkům uznalý byl?
Tityre na hlavě nech, vždyť on ti tu lehárnu nedal
pro nic a za nic, jen tak, tvůj mecenáš, vladař a pán.

švihnul, co se dalo” ,a sli
buje si, že se bude cho
vat solidně. Už předtím
ho k učitelce přitahuje to,
co u sebe úplně postrádá,
co však nachází u téhle
prima holky, která se na
učí . vmžiku řídit motoro
vou loď. neztrácí nikdy
dobrou náladu, zároveň
však mní myslet, aby
chom řekli, za metafyzic
ký roh. Snaží se torna na
učit s pomocí svého zná
mého. starého, ale nad
míru životného profesora
í Martina, člověka “s
možnostmi vývoje” , na
jednou vidí, že existu-

je také něco jiného než tě příliš blízko. Henryková
lesná láska á motorová si právě v tomto směru
;loď; učí se přemýšlet, i předsevzala mnohem ví
když to jde ztěžka. Ná- ce, než mohla uskutečnit.
hléáy si tříbí v diskusích Zůstává i v nejhlubších
na lodi kolem Vranské Heleniných úvahách pou
přehrady a v renesanč ze na povrchu, do hloubek
ním křesle, které si kou se neodvažuje. Nepomo
p i proto, aby se mohl me hou tomu ani aforismy,
zi ohyzdným (sektorovým kterými končí každá kapi
nábytkem dívat na něco, tola a které, jak se čtenář
co nestárne: v křesle mu mimochodem dozví, - po
jde také přemýšlení lip, cházejí z Helenina dení
je to jeho opora, kde zí ku. Druhým úskalím, kte
skává klid, který v deba ré Henryková neobeplula
tách rozvířili Helena ne - snad úmyslně - je ho
bo profesor.'
vorová mluva, promísená
Helenin
“metafyzický funkčně snad až příliš
roh” je ovšem bohužel; (Pokračování na str. I)

jan. Spoutala jsem Lucinku, jak se na dítě počaté
v naší krásné vlasti sluší a patří. A dobře bylo. Sna
žila jsem se tento dobrý zvyk rozšířit i po Kanadě.
Ale ani mezi dvěma rodinami, které tvoří ve městě
komunistickou stranu, jsem neměla úspěch. Já my
šlím, že by se měla udělat propagační akce pod
názvem české dítě do českého povijanu . Co vy na
to jako svazák?”
“Dobrý nápad, paní Loukotová,” přitakal jsem
a už jsem si v duchu vymýšlel hesla, kterými bych
pomohl tomuto výkvět.u české techniky za hranice.
Napadlo mi však také: co když se v Sovětském sva
zu vyrábějí ještě poutavější povijany? Podle zkuše
ností z posledních l e t . . . Odmrštil jsem nepříhodné
myšlenky a vyzval jsem paní Loukotovou, aby vy
právěla dál.
“Lucinka se v českém povijanu vyvíjela zdárně.
Ale přece jen potíže růstu nastaly. Lucinka plakávala, přesto, že jí povijan určoval vhodně míru svo
body. Holka, říkám, sem musí dudlík. Ale prosím
vás, snacha! Už načichla kapitalismem a že prý se
dítě má vyvíjet bez jakýchkoli šidítek. Tady, sou
druhu žurnalisto, vidíte celou zhůvěřilost západní
společnosti. Člověk přece musí mít něco, co by ho
odvádělo od často tvrdého budování socialismu. Kou
pila jsem v obchodním domě celou sadu dudlíků.
Byly na první pohled velmi hezké, barevné, různých
forem a vzorů. Ale ta tíha! Chudák Lucinka jich mě
la plnou pusinku á pořád jí dudlík vypadával. Ale
já se nevzdala. Napsala jsem domů, jako do naší
socialistické republiky a oni mi poslali veletucet pra
vých českých dudlíků. Pravda, kvalitou trochu po
kulhávaly za kanadskými, guma se brzo rozpadávala,
ale měla jsem jich 144 a to trvá, než to dítě spotře
buje. Lucinka byla spokojená. Dumlala a dumlala
a jak snacha píše, dumlá dodnes, ve čtyřech letech.
Snacha se obává, že Lucinka bude dumlat nadosmrti.
Ale co by na tom bylo? Lidu stačí plné břicho a
nějaké to šidítko. Circem et panenses, jak říkává

předseda naší stranické ‘ organizace. J e ,s _ tím lip
začít v útlém věku. Neměli byste rozvířit v novi
nách takovou akci a dát jí třeba název: Dudlík od
socialistické kolébky do socialistického, hrobu?”
'
“Dobrý nápad,” přitakal jsem a už jsem viděl s.
Husáka a celý ÚV s dudlíky české výroby v pusách;
zároveň mě však začala, sžírat nejistota, zda so
větské dudlíky nejsou ještě lepší vzhledem k tomu.
že vznikají pod moudrým dohledem s. Brežněva.
Abych ji zahnal, pobídl . jsem paní Loukotovou k
dalšímu vyprávění.
!
“Když Lucince táhlo na dvanáctý měsíc, počala
ji snacha zvykat na hrníček.. Alé Lucinka nechtěla
a nechtěla. To není samosebou, říkám, ale snacha
pořád: Ona si zvykne, a obě se dál trápí učením.
Jednou takhle koukám a : přišla jsem -na to. ■Lucin
čina prcinka na hrníček nepasovala. Byla jaksi jiná.
Holka, říkám, sem musí jiný nočníček.. Koupila jsem
v obchodním domě tucet hrníčků, každý- jiné paste
lové barvy, některé dokonce" vyhrávaly veselou me
lodii. Ale marná sláva! Lásku Lucinčiny, prcinky ne
získal ani jeden. Napsala‘ jsem- domů, jako do naší
socialistické republiky, a óni mi poslali pravý český
nočníček. To bylo radosti! Jakmile se Lucinka na
tento výrobek pilných českých rukou posadila, už
to šlo. Česká krev se nezapře. Nemohli byste v novi
nách dát podnět k celosvětové kampani ..-.pro ..české
hrníčky, aby je jako každý na světě používal? U
nočníku začíná marxismus-leninismus. Ta kampaň
by se mohla nazývat třeba Český .Hrníček — zásta
va světového míru a pro domácí potřebu: Český
nočník pod českou . . . ”
. ;
Konec hesla jsem nevyslechl. Běžel jsem do r e 
dakce, abych tohle vznešené hnutí zahájil. Kochal
jsem se vizí, jak generálové' Rytíř a Peppich použí
vají tohoto českého přístroje'. Ale nyní jsem . ná. po
chybách: nevyrábějí sé v .Sovětském svazu noční
ky lepší? Tam je přece socialismus mnohem pokro
čilejší. Vývoj jde i v nočníčcích do leva . ..

-
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Jediny lék: láska
(Pokračování se strany 7)
hrubými výrazy. V dialo
zích mají ostrá slova své
oprávnění, charakterizují
neotesanost vodáka Mar
tina, snad i přirozenost ji
ných osob, nevyumělkovanost prostředí. Ve vypra
věčových ústech však zně
jí rušivě.
Babylón je v autorčině
představě dnešní přetech
nizovaná společnost. Hrdi
nové se z ní pokoušejí
uniknout a jediné výcho
disko, které se jim naský
tá, je láska. To je posled
ní vlak z našeho moder
ního babylónu, který Henryková otupělým a tech
nikou ubíjeným jedincům
nabízí. Je to i východisko
ze životního prostředí, za
mořeného a znečišťova
ného egocentriky, jako je
třeba Martin. On sám je
jedním z mravenců, k te
ří se na konci týdne roz
lézají z města po okolní
přírodě, takže oddech už
nikde nenajdeš.

světa do světa duchovna,
z , babylónu . techniky do
ráje myšlenek, lásky a
zdravého životního pro
středí, je nepravděpodob
né. A to je hodně ke ško
dě třetího románu Jitky
Henrykové.
. J. S.

O pravy

raťjiěpřístrpjů, TV,
! transist. a domácích
elektr. spotřebičů pro
vádí spolehlivě a levně

i f

E. H A L U Š K A

F. 58/125 Napiér St ,
, Fitzřoy, Vic.
Tel. 419-3319

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-242*"^
958 Nepean Highway, M O O R A B B IN , Vic., 318*

Můžete pomoci A ustrálii Zam ýšlíte-li
cestovat do zám oří,
budou Vás zajímat
tyto informace:
V dřívějším oznámení zdůraznila celní správa důležitost ochrany
společnosti a životního prostředí a žádala o Vaši pomoc při úsilí, aby .se
některé zboží nedostalo do Austrálie.

Mysticismus přerodu je
u člověka.Martinova raže
ní , docela nevěrohodný.
Jeho nasednutí na posled
ní vlak,, i který by. ho od
nesl , z materialistického.

Chránit životní prostředí je třeba dvěma směry. Musíme vyloučit dovoz
zboží, které by mohlo být na závadu a musíme také zabránit vývozu,
jehož účinek by mohl být také škodlivý. .
..

M inister for Police and Customs
M r. Kep. Endérby

National Mutual
To t o z b o ž í s e n e s m í.
V Y V Á Ž E T Z A U S T R Á L IE

- INSURANCES
Volajté

[ Veškerá P O J IŠ T Ě N Í odborně provedou

Obracíme se proto opět na Vás se žádostí o spolupráci. Zamýšlíte-li.
cestovat, mimo Austrálii, prosím, přesvědčte se, že. nevezete žádné z dále
uvedeného zboží. .
Z V ÍŘ A T A

‘Australská zvířata nebo jejich kůže. Týká se i zboží vyrobeného zcela nebo
zčásti z masa nebo kůže určitých druhů zvěře; jejichž existence je ohrožena.

Charles Antal

PTÁCI

teí. (Melbourne)

Australští ptáci nebo jejich peří, kůže a vejce. Vývoz rajek a jejich peří
je rovněž zakázán.

42-0401

....

.. .......

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

VZÁCNÉ P Ř E D M ĚT Y A PAM ÁTKY,

které mají hodnotu s hlediska archeologie nebo antropologie.
Z K A M E N Ě L IN Y

I
|

MELBOURNE
i SYDNEY

j
|

Všechny -zkamenělé předměty a jiné geologické zvláštnosti.

P R O Š ÍV A N É
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO VLAKY

i

ZBRANĚ

|
;

včetně střelných zbraní a nábojů, válečného materiálu a vojenských potřeb.
M ĚNA

ze skladu nebo na míru }
dodá firma
i
A. Z. Q U IL T IN G

Anna Mendanová
, Melbourne:

Bankovní předpisy (o zahraniční výměně) zakazují vývoz částek v hotovosti
větších než S 1(M). včetně $ 4 v mincích. K vývozu vyšší částky je třeba mít
písemné povolení federální banky — The Reserve Bank of Australia.

j

j

175 Brougham St..
i
Kew, Vic., tel, 86-8427 !

N A R K O T IC K É D R O G Y

Sydney:

-Telefon: 622-2453

POUKAZY
OD NEZNÁM ÝCH

Hlasu domova došly 2!
poštovní příkazy (Postál j
Orders) po $ 3.- bez udání j
odesilatelů: P. O. kupo-i
váný na pošt. úřadě v
Royal Park, SA. (odesílácí razítko na dopise Adelaide) a P. O. kupovaný
i odesílaný z pošt. úřadu
Mont Park, Víc. Prosíme
odesílatele, aby se přihlá
sili.
HD .

P A M A T U J T E St T O T O

• Přestupky proti předpisům týkajícím se vývozu některého z uvedeného
zboží se trestají vysokými pokutami a zboží může být zabaveno.
• Zaměstnanci celní správy jsou oprávněni prohlížet zavazadla
cestujících, kteří odjíždějí z Austrálie.
• Berete-lí si na cestu předměty, za které byla zaplacena spotřební daň,
např. radioaparát. magnetofon, kožešiny apod., ohlaste to před odjezdem
celnímu úředníkovi. Ten Vám vystaví potvrzení, které. Vám umožní
vrátit sé do Austrálie s těmito předměty, aniž by mělo jejich držení
vliv na běžné dovozní koncese cestujícím.
. . .
• Máte-li jakékoli pochybnosti o možnosti dovozu nebo vývozu zboží z
Austrálie, pište, prosím, nebo navštivte osobně celní úřad australského
státu, v němž žijete (The Collectór of Customs).

9. 6. 1975
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Doslal(a) jste již svůj průkaz Medibanky?
||

HKALTHIN8URAN0B OABD
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FAMILY HEALTH INSURANCE CARD

|
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Když ne, přečtěte si toto:
Před

několika

;dny byly rozeslá

1 Předíožite-li tento průkaz, uspíšíte hotovou výplatu nároků o náhra

ny poštou průka
zy pro zdravotní
Vpojištění
baňky

du. Při předkládání žádosti o výplatu náhrady je třeba, abyste proká'

.HEALTHfNSURANCECARD

každému

dospělému člově- g

haymo U d

ř

m w s o ít

YQUR m e d i b a n k NUMBER

HEALTH INSURANCE CARD

dibanky je k tomu nejvhodnější.

ISSU ED TQ

Vyřízení požadávku náhrady
::::::::::::::í:::::::::::::::::::::::::::::::::i : : : : : : : : : : : : od Medibanky bu-
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7 5 0 * 2 9 5 -1 Q2-V
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3

rovníkům,, které
kryjí

nost. Průkaz Me-

'

is

odeslány

matkám a opat:

FAMILY
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lebním seznamu. >
byly

žali Svoji totož-

I
|

ku, jehož jméno, g
c
je uvedeno ve vo o
Zvláštní průkazy
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Medi-
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rychlejší, udáte-

,

cisl° u Medibanky každé oso-

~h

:|

by. za j ^

oSet

děti, o něž pečují.
Takto vypadá zadní strana
obyčejného průkazu Medibanky

i;:;ÍÍÍÍÍ:ÍÍ;ÍÍÍ!:ÍÍÍT"ÍTÍÍÍÍÍÍÍÍ!ÍÍiÍÍ:!ÍÍ:!ÍÍÍÍTÍ^T
ření požadujete
J::::::::::i::::::::::::::::::::::náhradu.

Nevyhnutelně, z různých příčin se mohlo stát, že někteří lidé tento

i i:::::::::::;:::::::::::: r
:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
p:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Takto vypadá zadní strana
průkazu Medibanky pro rodinu .

průkaz ještě nedostali.
Pokud jste svůj průkaz Medibanky dosud nedostal (a), vyplňte laska

medibank

vě dolejší kupón a zašlete jej do Medibanky, GPO Box 9999 v hlavním
městě Vašeho státu.

^ | ^ T h e A u stra lia n H e a lth
In s u r a n c e P ro g ra m .

Každé dítě má své číslo u Medibanky, ale z praktických důvodů
je toto číslo uvedeno společně na průkazu pro rodinu. Tento průkaz
pro .rodinu měl být odeslán.matce nebo osobě, která o děti pečuje.
Pokud jste měl(a) dostat průkaz pro rodinu, ale nedostal(a) jste jej, zastavte se na nejbližším poštovním úřadě,
kanceláři Medibanky nebo její agentuře nebo v kanceláři
ministerstva sociálního zabezpečení a vyplňte formulář
žádosti o průkaz na zdravotní pojištění pro rodinu.
Nevyplňujte vedlejší kupón, žádáte-li průkaz na zdravotní
pojištění pro rodinu.
Je to výhoda pro Vás, uvedete-li své číslo u Medibanky
• (které je vytištěno na Vašem průkazu), když. budete žádat
■ o požitky podle nového programu, který započne 1. července.

i ^ h a v e not yet recejved my M edibank card. Please send me one now.
I (D o not use this coupon for a M edibank Family card. To ápply for a Family card, obtain an
" application form from ány of the places mentioned above, fill in that form and post it to the
■ M edibank addr.ess for yoilr State.)

| NAMEk___ i__ ___ __ _________ _____________ ________________________ :
•

Šum ám e

i

.

-

| DÁTE OF BIRTH

Day

Month

G iv e n N a m e s

-

SEX (X APPLiCABLE)

1 / /
I

r

1: ‘

Year

1

■

Male

11 :
Female

| ADDRESS: ________ _________ i_________________ __________________ _

•
t of So ciá l Securíty.

______ __________________ ________________
,

P o s t c o d e -------------------------

Placed by Dept. of the Media.
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Česko-německé vztahy
(Pokračování se str. 6)
Němci ani čtvrtý plán ne
přijmou, odpověděl: “Bu
de krise státu.”
Aktivistický
Jakschův
temperament nedovoloval
nečinnost. Na jaře 1938
odjel do Anglie, aby tam
vyložil svou věc. Zde se
mu vyjevil pravý stav vě
cí. Shledal, že zástupci
Henleinovy strany jsou už
dlouho pevně usazeni v
Londýně a jsou zde poklá
dáni za jediné skutečné
mluvčí Němců z českých
zemí. Jaksch byl přijat s
chladnou zdvořilostí. Pří
ležitost, jež mu byla dána
k veřejnému projevu, ne
mohla se srovnávat s poč
tem příležitostí, jež byly
dávány mluvčím Henleinovců. Bylo to v době,
kdy Anglie zrevidovala
své názory o českosloven
ském státu a kdy, mimo
to, se Mussolini už při
pravoval k svému výroku:
“Demokratické státy jsou
k tomu, aby polykaly ro
puchy.” Jaksch se vrátil
domů bez jakýchkoli vý
sledků a nepochybně s pu
stotou v duši, snad s doj
mem, že se obětoval oro
ideje nějaké jiné, zašlé
epochy.
Pak přišel exil, tento
stav omezených příležito
stí. Aktivistická Jakschova povaha opět nedovolo
vala žít bez činnosti a bez
plánů. Švy těsného exilo
vého šatu na něm praska
ly. Pojednávaje o tomto,
jeho přesný životopisec
pan Bachstein ho nazývá
egocentristou.
Abychom
citovali celou větu páně
Bachsteinovu: nazývá ego
centristou také presidenta
Eduarda Beneše. Bylo-li
tomu tak, v konfliktu me
zi těmito dvěma povahami
byl Jaksch patrně unesen
dále, Nnež by byl sám
pqdpokládal. Hořkost se
v-;něm vzbouřila, a když

i

„^

uplyhula nějaká doba, za
čal nazývat českosloven
ský stát monstrem. Nikdy
tak nemluvíval k svým
českým přátelům, a i část
německé sociální demok
racie v exilu se od něho
separovala. Pocítil, že jé
konec některých představ,
a že to snad ani není ško
da. Vypracoval nový p'án;
Češi budou musit jednat
o vyrovnání nejen se sudetskými Němci, kteří
jsou jen odštěpek němec
kého národa, nýbrž s ce
lým německým národem,
s německou říší. Pokud
na zklamaném a podráž
děném Jakschovi bylo,
Češi a Němci měli nyní
jít do budoucnosti oddě
leni citem i myšlenkami.
Větší následky mělo,
když potom češi zatoužili
po oddělenosti. Jak někte
ří chtívali, Českosloven
sko mělo dát světu po
třebný příklad dvou náro
dů, které spolu klidně žijí
v jednom státě. To bylo
opuštěno. Je nemožno po
mlčet o odsunu Němců z
českých zemí, ačkoli to už
nepatří k našemu thematu, k snahám o česko-ně
mecké vyrovnání. Odsun
byl a měl být koncem
všech vztahů. A není
možno nezmínit se o vůd
čí roli, již v tom hrál pre
sident Beneš. Je však tře
ba sledovat, jak k tomu
dospěl.
Po celou dobu exilu sna
žil se president Beneš vy
myslit bezpečnost pro čes
koslovenský stát, v jehož
obnovu doufal. Jak byle
v jeho povaze, vyjednával
s anglickými a francouz
skými státníky, kde mohl,
ale neodhalil před nimi
všechny své city. Byl v
něm velký, tajený hněv
na Anglii a. Francii, které
vydaly jeho zemi na po
spas Hitlerovi a mimo tc
se zachovaly k Benešovi

gosřtmítt

■

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 .ne oběd či na. svačinu..
Srdečně zvou manželé Pospíchalov'
Barbers Řd., kaloram a, Víc., tel. 728-1298
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PEČEM E PO N A ŠE M
Vzhledem k velkému zájmu a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v pátek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
* BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB

netrpělivě a opovržlivě. zvát mimikri. V minulosti
Uvažoval, zda . by tak se vyslovoval častěji než
Anglie a Francie neučinily kdo jiný:, “sice na ..jedné..
ještě podruhé a potřetí. straně, avšak na druhé .
Nenalézal na to spolehli Nyní pozměnil, zdrsnil
svůj styl a hledal i výra
vou odpověď.
Když byio Rusko napa zové přiblížení k sovětům,
deno Hitlerem a potřebo pokud by to demokratovi
C O N W A Y S
CAKES,
valo hmotnou pomoc zá bylo ínožno. Ná sovětské
maj.
B.
&
E,
Dvořáčkovi,
padu, sověty začaly dosti, straně1panuje známá roz
cukrárna a pekárna,
náhle mluvit o vznešeném hodnost úsudku i činu. Ne
192
Commercial
Rd , Prahran, Vic.
boji demokracií proti-, ty víme,, po jak dlouhém pře
(naproti tržnici). Tel. 512415
mýšlení
se
Beneš
rozhodl,
ranii, uhladily některé
ostré hrany-svého režimu vypadat tak rázně, ale z
nebo aspoň svých projevů, protokolů, jež byly zacho
rozpustily komunistickou vány o jeho jednáních v
Velký výběr vín, lihovin a piva
1
internacionálu. Zdálo se, Moskvě, vysvítá, že se tak f
dodáme
kamkoli
v
Austrálii
i
že nastává nová situace. rozhodl. Užíval tvrdých
za velkoobchodní ceny
I
Americký president Roo výroků, aby to vypadalo
Ceník
na
požádání
i
pravděpodobněji.
Přijal
sevelt se rozhodl věřit v
reformu sovětského komu nebo napodobil - sovět
nismu. Také americké ve skou zálibu v trestání,
Otázka
cr. Jonas & Victoria Sts., Richmond, Vic.
i
řejné mínění věřilo. Když česko-německá
nechť
je
vyřešena
v du-! 1
Telefon: 42-4782
přijel Beneš do Ameriky,
viděl v ulicích vlát sovět chu právě nalezené ráz- ^ nebo: 104 M iliers Rd., Nth. Altona, Vic. 314-6281 ( 1
ské vlajky. Naslouchal nosti, Atmosféra doby to ' Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj , 1
přednášce, slyšel, jak mu nepřekážela. Byla to
oficielní americký řečník hrubá doba, a poprvé v
praví:
“Svobodní lidé dějinách bylo považováno
Zdeněk Němeček: Ďábel mluví Španělsky.
Ameriky, Anglie, Ruska a za možné násilné přestě
Konfrontace, Zuerich, 1974, str. 222.
Francie bojují o svobodu hování milionů lidí. Pů
Hledáni nepostižítelného
lidí a národů.” Poprvé se vod toho - jako mnohého
Benešovi zazdálo, že svítá jiného - byl v Hitlerovi.
Zdeněk Němeček začal psát po svém návratu z
na konci jeho tunelu. V je Jeho tajné archivy byly ruských legií, největší ohlas jeho próz získal román,
ho mysli se rozbřeskla na plny plánů na přestěhová který autor tématicky vytěžil z prostředí občanské
děje. že je možno založit ní. Dya miliony Čechů války někdy v roce 1936 — Ďábel mluví Španělsky.
Němeček pracoval v diplomatických službách es.
bezpečnost Českosloven měly být přestěhovány ně ministerstva zahraničních věcí, aktivně se zapojil do
ska nejen na Anglii a kam na sever, aby bylo protinacistického odboje a po únorovém puči opustil
Francii, nýbrž také na re víc potravin pro Němce. republiku. Prožíval nesnadný úděl spisovatele v exi
rcfmovaném Rusku. Do Sověty již začínaly stěho lu a pokud vím, vydal v Kanadě exulantský román
Tvrdá země — již titul napovídá mnohé; bohužel jsem
hromady to budou záruky vat určité vrstvy někte neměl možnost si jej přečíst.
rých malých národů na
dosta tečné.
Vzpomínám si. že Ďábel mluví Španělsky patřil k
Beneš předvídal lépe Sibiř. Kořeny byly tak velmi čteným a oblíbeným románům, tuším, že vy
než západní politikové a snadno přetínány, jako šel původně v Družstevní práci. Čs. konzulárnímu
novináři skutečnosti ve ještě nikdy. Malé národy úředníku byl doručen deník, který patřil českému
Miroslavu Roušarovi, který se vydal na za
střední Evropě po válce'. se tetelily v hrsti národů malíři
čátku občanské války do Katalánska^, aby omakem
velkých.
Západní armády odejdou,
a okusem se dobral, proč se prolévá španělská krev.
ale ruská zůstane. Pozo
Benešovým
přátelům To ještě netušil, že toto krveprolití je jen preludiem
roval, jak se smráká nad bylo dosti trapné sledo k apokalypse, která následovala o několik let pozdě
Malíř Roušar nenašel odpověď na otázky, které
Polskem. Polská exilová vat. jak se učí ráznosti a ji.
si sám kladl, a nenašli ji ani ti, kteří nezahynuli
vláda se nedohodla se so jak mnoho si od toho sli při náletu, jako Roušar, po kterém zbyl jen tlumok
věty, spoléhala na podpo buje. Byio to, jako kdyby a těžce čitelný deník.
ru západu, ale tato pod celkem konservatívní ma
Němeček byl již rutinovaný spisovatel, když vy
pora znamenala čím dále líř se náhle přidal k avant dal Ďábla, mám ale dojem, že tento román patří do
tím méně. Roku 1948 za gardě. Ale k jak přísné té kategorie literatury, která je již uzavřená. Zbývá
otázka, proč Konfrontace Němečkova Ďábla napsa
komunistického puče v mu odsudku máme prá ného před 35 lety re-editovala, zemřelého autora by .
Praze, roku 1956 za inva- vo? Byl to muž osamoce lépe poctila a nám posloužila, kdyby bylo vydáno
se Maďarska, roku 1958 ný a hluboce nešťastný, některé z pozdějších Němečkových děl románových
za invase Československa spadl na něj těžší prob či povídkových, které vznikly v exilu a dosud nebyly
publikovány. Promarněná příležitost.
IP
se dostatečně ukázalo, že lém, než jaký kdy exi
Pozn., Knihu můžete zakoupit též v Hlasu domova.
vůle západu v těchto kon stoval v české politice. Cena včetně poštovného A $ 5.80.
činách zcela ochabla. Be Hledal cestu ve tmě. A
neš správně odhadl, co bu kdo jiný koho známe by
de. Ale, jak víme, nena na jeho místě lépe uspěl? budou pánem v těchto
- jjj
Velmi brzo po svém ná končinách. Tak se také
lezl, co hledal a za čím
NA ZAK ÁZKU '
putoval i do Moskvy. Z vratu do Československa stalo. Konečný výsledek
„ ,
,
jednoho důvodu: zaručená sí Beneš nemohi zastírat, Benešových snah byl ten,
b S u Í ^ otS ecI: tel
bezpečnost pro peskoslo že sice, jako dříve, sedí že získal odklad, sovětská
(Melb.) 91-3408
venský stát nebyla v té na Hradě, ale že nad ním. hegemonie v Českoslovem
.visí Damoklův meč, a že sku byla odvrácena o tři
době na světě.
Pokládaje však dohodu ve vší skutečnosti je so roky déle než v j i n ý c h , _______________ se .sověty za nezbytnou, větský vězěň. Jedno mu sousedních malých s t á - -------------------------------něji o odsunu a ó tom, co
president Béneš se oddal bylo jasno: jestliže váleč tgch
Avšak shledáváme, že mu předcházelo,
taktice; již 1 po..vážném ná koalice západu s vý
(Dokončení příště)
rozmýšlení musíme na- chodem se rozejde, sověty budeme musit psát obšír-

J. KINDA &C0. PTY. LTD.
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VZPOMÍNANÍ NA RODNÉ MĚSTO
Jiřina Zacpalová

k t e r ý nebyl

nikdy

Hustá clona prachu seškrabovaného koňskými ko
pyty s hnědých, úrodných polí moravských se valila
na město od západní strany. A jako ze záludné mlhy
vynořovaly se z prachu sem tam obrysy dřevěných
vozů, štíhlé nohy koní, těžké škorně pěšáků. Velitel
zarazil vojsko na široké pláni obtočené z jedné stra
ny líným tokem Moravy, která byla ono horké léto
vyschlá až do kalužin, z druhé strany chráněné
hradištěm, na němž stál klášter. Vojáci na koních
se vrhli do zbytku řeky, aby spláchli prach a svlažili
hrdla vyprahlá dlouhou cestou. Velitel sám se roze.iel do středu města. Kůň zpomalil trysk a se vzty
čenou hlavou majestátně klusal ulicí vroubenou dře
věnými domy olomouckých měšťanů a kupců. Pak
se zastavil a teprve na pobídnutí pána se s posled
ními silami rozběhl do mírného kopce, na jehož vršku
stál kostel a sídlo olomouckého biskupa. Byli u Cíle.
Dlouhá cesta z Prahy byla skončena.
Na nádvoří hodil pán uzdu služebníkovi a zahradou
prošel až k tepané bráně, za níž ho očekával mladý
mnich. Ten ho' uvedl do jizby, kde na vysoké židli
seděl biskup., Velitel poklekl a políbil knězi ruku.
“Buď vítán, pane Vítku, i když jaksi tušírm že tvá
návštěva -nepřináší nic dobrého. Co přivážíš ze sí
delního města?”
“Rozkazy vyčkat v Olomouci králova příchodu.
Král sám se chce postavit do čela vojska a vytáh
nout na Polsko.”
“Konečně se tedy Václav stal mužem a rozhodl
se bránit zemi a dědictví, které^ mu bylo svěřeno.
Věru, už mu mnoho nezbylo z říše, která kdysi sa
hala od moře k moři.”
“Král se zhiěnil, Milosti. Od toho času, co pojal za
manželku Violu, Ustalo hýření.”
“Vím, vím,” přerušil Vítka biskup a mávnul bí
lou rukou. “Dostal jsem nedávno list od arcibiskupa
pražského, že nařídil opatu na Zbraslavi, aby králi
domluvil. Přestaly tedy pitky, ^kostky se ■zastavily,
zapravily se dluhy za prostopášnosti. Na jak dlouho
ale, Vítku? Václav zrušil zasnoubení s princeznou
uherskou a učinil českou královnou. polskou Violu
A to všechno jen pro světskou pýchu, aby se mohl
pyšnit její krásou. Zrušenými zásnubami ztratil Uhry,
znepřátelil si Korutany: . a co získal s Violou?
Krásnou tvář, neplodné tělo a hrozbu,. že Těšínsko
a Krakov se odtrhnou od království českého.
Biskup si zhluboka oddechl, snad starostmi, snad
únavou z dlouhé řeči. “Král se tedy rozhodl vytáh
nout do boje a válkou ztrestat odbojná panství. A
co kdyby — dovedný v šarvátkách, ale nezkušeny
v opravdovém boji — zahynul? Krásná Viola nedala
království dědice — ani pohrobka, pokud vím ,; ne
může dosud přislíbit. Co se zemí, jejíž panovnický
rod vymře bez dědice? Cizinci se o ni začnou rvát
a metat losem. Úzko je mi, pane Vítku. Ale proč ti
to povídám, jistě všechno víš. A musíš být unavén
po dlouhé cestě. Ještě mi řekni, kdy přijede král?”
“Do dvou dnů a dvou nocí. Pátého srpna vyrazíme
k polským hranicím.”
Vedra nepolevila. Slunce vyssálo ze vzduchu po
slední vlhkost, jasná modř oblohy se-proměnila v
ocelový plát, jen noci přinášely trochu úlevy, to
jak vánek sklouzal ze zalesněných hor do olomoucké
doliny.
.
.
Třetího srpna, za prvního jitra, vjel mladý Vác
lav do města. Jen s malou družinou věrných rytířů,
bez oslav a fanfár, tak jak mu to páni radili v Praze.
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“ Řekněte to květin am i"

•- ( ;

^spolupracující s INTERFLORA,
i xSllIplipKy může zařídit dodávku
i
květin a věnců

|;
i
i

Zrazovali ho z účasti v boji, varovali ho před Olo-; l
v Československu nebo v jiných státech
i1
moučí, která, ležíc na rozhraní důležitých cest, hem
£
Chi
úe-li
uctít
narozeniny,
svátek,
výročí
sňatku
I
žila se nejen cizími počestnými kupci, ale i námezd
ními žoldnéři a dobrodruhy. Ale král byl chtivý S nei o zvláštní událost, obraťte se na místní I '
opvého vzrušení, ač mlád, chtěl se ukázat být mužem I
květinářství INTERFLORA.
i1
činu a odvahy. Chráněn nočním klidem dojel až na I
Poznáte je podle obrázku Merkura
|1
biskupský palác, kde se ihned odebral do své jizby
)
ve výkladní skříni.
(*
a prospal zbytek dne.
Na hradiště se ukládal soumrak. Ani vedro ne I
I N T E R F L O R A —
,1
mohlo přelstít čás podzimu, 'ohlašujícího Se časným
K V Ě T IN Y DO C E L É H O S V Ě T A
(1
smrákáním, dlouhými stíny, zlatou obrubou svraště I
lých listů. Mladý mnich vyšel z chrámu a na cestě
do biskupského paláce se zastavil na dřevěné lávce
spojující kostel s nádvořím. Pod lávkou, byla strž
vyplněná balvany a chrástem, kterou Morava za
jarních tání napájela přebytečnou vodou. Pod vršky
STEREO FO N N Ě NAH RANÉ KAZETY
keřů se lomenice městských stavení ukládaly do
české a slovenské — 1973-74 i starší
fialových oparů. Mnich se zastavil, aby se potěšil Džez * taneční * lidové * folklor * koledy * opery
krásným pohledem. Tu se z chrástu vynořila snědá
dodá podle seznamu, který ochotně zašle:
ruka a dotkla se, mnichovy kutny.
“Dej mi tolar a zjevím ti budoucnost. Ne tvoii,
Karel Pikora
černokabátníku, ale královu. Řeknu' ti, co ho čeká 37 Kenton Rd., Geiiston Park (Hobart), Tas. 7615
a co ho nemine.” Snědá ruka se prodloužila v paži,
zaoblila se v rameno, po němž spadaly černé vlasy,
až na poloobnažená ňadra. “Kliď se mi s cesty, ci
kánko!”
král nemohl usnout. Vzpomínky, pochyby, sněni pla
“Bojíš se o svou poctivost, snad? Ne o sebe, ale šily sny i spánek. Vedro ho konečně vyhnalo z kom
o krále se obávej: povím ti i bez tolaru, co jsem naty. Otevřel dveře a až k pasu rozevřel bílou kmen
slyšela, protože znám krále, jak jen žena může mu tovou halenu, jakoby chtěl zachytit i ten néjjemnější
že znát; to jednou v sídelním městě — ale Co ti závan chladnějšího vzduchu. Ale místo závanu jen
budu povídal, černokabátníku, jen rdít by ses, mu chladivý^kov dýky zchladil bílou hruď. Jediný vý
sel,” zasmála se a blýskla zdravými zuby. Pak. křik, spíše vzdech, vyburcoval mnicha, který, vyběhl šeptla: “Střež Václava1,' nepouštěj■ ho do krčmy, ze sousední jizby právě včas, aby zachytil do náruče
ukládají, mu zde o život,” ay houští se zavřelo, jakoby mrtvého krále. Jasná červeň se lačně vpíjela do bí
tam nikdo nikdy nebyl stál.
■ - - lého kmentu. Stín se mihl v zákrutu chodby a pak
Mnich sevřel pevněji zábradlí. Pak ale ruku rych jen divoký křik se ozýval z nádvoří. Králova stráž
le odtáhl, měl ji položenu právě vedle rudého lu na místě ztrestala vraha.
penu, ne nepodobného kapce krve. Protřel si oči
S večerem ležela v paláci dvě pobodaná těla. Jed
zpocenou dlaní a rozběhl se k biskupství.
no vhodili do jámy, kam utracovali vyvrhele, druhé
Biskup ve starostech ztratil mnoho ze své maje- položili do kovové schránky a v doprovodu vojska
státnosti a skoro otcovsky si posteskl mladému mni je vypravili na dlouhou cestu do sídelního města.
chovi :
Mladý mnich s hradní lávky sledoval smutný prů
“Proč jsi tu ženu nepřivedl sem? Vynutili bychom vod, až mu jej zaclonila prašná opona: Pak se vrátil
z ní přiznání, zda-li opravdu něco ví o spiknutí či do paláce a požádal biskupa o povolení odejet hlá
se snažila vymámit nezaslouženou odměnu. Obvykle sat křesťanství mezi pohany.
si lidé vymýšlejí bajky, aby se povyrazili,- jeden dru
“Odejdi, synu, ulehčíš svému svědomí, ač si ne
hému ublížili, či si pomohli k nepoctivému zisku, máš co vyčítat. Nemohl jsi krále zachránit, byl to
ale mám nedobrou předtuchu,, že. cikánka mluvila Václavův úděl. Jen vraždit neměli na oplátku. Pomsta
pravdu. Nemeškej proto, vyjdi do města a snaž se nikdy nenapraví, co bylo spácháno a ve svém prv
ji najít. A králi vyřiď vzkaz, ne, lépe rozkaz, aby ním vzplanutí přináší obvykle více zla než úlevy.
nevycházel ze své komnaty.
Mám obavy, že tak se stalo i dnešního dne. V n á
Když ale mnich vběhl do královy jizby, byla už valu mstivé zloby třeba přehlédli pravého vinníka
prázdná. Rychle se tedy rozběhl do zastrčených. kli a zahubili někoho, komu skutečný vrah. ve zmatku
katých uliček, kde doufal najít krále a tajemnou podstrčil do rukou zkrvavenou dýku a sám se ztra
věštkyni.
til ve vřavě. A tak navždy zůstane tajemstvím, kdo
Zahalen do tmavého pláště, postával u dveří a vlastně zavraždil Václava a. zbavil království posled
poodkrýval kůže, jimiž byla zastřena okna, ale nikde ního Přemyslovce.”
neviděl krále ani jeho družinu.’ Konečně, až-na saVtom se zablesklo a nad město se snesla prudká
mém kraji města ho našel. Seděl u stolu mezi posta bouře, která potom na dlouhé časy burácela po ce
vami obtočenými spirálami kouře, a hrál v kostky. lém českém království.
Ženštiny v cárech více odhalujících než zakrývají
cích se krčily vedle hráčů a upíjely z pohárů. Krč
ma byla nezvykle, tísnivě tichá- a mnich nevěděl
zdali vskutku zaslechl plíživé kroky, škrábnutí ko
vu o kov. ucítil závan vzduchu proťatého mečem
LINCOLN INSTITUTE
či' zda strach mu vykouzlil takové vidiny. Pak, zpo |
cený ve své kutně, se odvážil přistoupit ke stolu a
lehce se dotknout královy ruky. Nic. Teprve když S ve spojení s C O L L E G E O F N U R S IN G , Ausfralia S
jím slabě zacloumal, zvedl Václav unavené oči.
| O T E V Ř E N O
PRO
V E Ř E J N O S T
|
“Je čas jít, domů a připravit se na ' dlouhou ce
|
V
N
E
D
Ě
L
I
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I
stu, Milosti. Takový je biskupův vzkaz.”
Václav vstál, hodil-mezi hráče mince a beze slova 5 Prohlídka s výkladem a informace o těchto s
vyšel s mnichem do noci.
5
kurzech z oboru zdravotní vědy:
s
, Ani čtvrtého srpna vedro nepolevilo. Jen šeď oblo
„Medical Record Administration
>
hy se k poledni vzdula do bílých chuchvalců, které S
tmavěly do horizontu a slibovaly bouři. Už ráno S
Ocčupational Therapý
S
bylo parné, bezrosé a dřevěné zábradlí, kterého se s
Orthoptics
S
Václav přidržoval, když po lávce přecházel z paláce
c
Physiotherapy
s
do chrámu; bylo horkem rozpukané do třísek. Chrá
mové šero ulevilo aspoň očím unaveným praeherp <
Prosthetics and Orthotics
<
a žárem předchozích dnů. Sám biskup sloužil mši 5
Speech Science
£
a vyprošoval požehnání pro královu válečnou vý i
Nursing (řídí College of Nursing, Austr.) 5
pravu. Mladý mnich mu přisluhoval a více než
L I N C O L N
I N S T 1 T U T E S
prosby vysílal k nebi díky, žé se mu podařilo mi
nulé noci přivést Václava bez úhony do biskupského I
625 Swanston St., Carlton, Víc. 3053 |
paláce.
Telefon: 347-7544
J
- Po obědě bylo parně i v paláci téměř k zalknutí. >
Král i služebníci se odebrali do jizeb přespat nej
teplejší část dne a snad se dočkat úlevné bouře. Ale

\
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SK V ĚLÝ V E Č ÍR EK VE S TR A TH F IE L D U

Č E S K Ý S E P A R A T IS M U S ?

Restaurant " L A B U Ž N Í K "
129 Baysw áter Rd.
P

I

^

!
1

. My všichni, kteří jsme byli 24. května přítomni
večírku na počest našich maminek v Santa Sabina
College, musíme děkovat umělcům, kteří se o něj
zasloužili. Je jistě především zásluhou našeho var
haníka Karla Šindeláře, že svým uměním dokáže
udržet zájem přítomných. U piana o pod taktovkou
se objevily i nové talenty a nové hvězdy. Z těch,
které jsme už slyšeli několikrát, je nutno uvést Já 
na Sojku,' protože jeho skoro profesionální přednes
by dal požitek i nejnáročnějšímu obecenstvu. Bylo
by dlouhé jmenovat všechny účinkující, kterým se po
dařilo udělat ten večer nezapomenutelným. -Úspěch
je v tom, že nás Kroužek sv. Václava vychovává,
takže d Vedeme krásu ocenit a z ní se radovat. So
kolské děti se zúčastňují takových večírků už tra
dičně. Nacvičila je paní Jeníčková a jejich vystou
pení přispělo - k ještě větší pestrosti, kouzlu a lid
skosti programu. Díky Vám všem, kteří jste připra
vili tak hodnotný program, i těm, kteří , se starali o
občerstvení.
O. Vladimír Ondrášek, S.D.B.
13 Grantham St., Burwood, NSW. 2134
' Telefon (Sydney) 747-5611
ČESKÉ BOHOSLUŽBY V SYD N EY jsou každou
sobotu o Mi7. hod. večer na hořejší adrese. Kromě
toho každou první a třetí neděli v měsíci v 11 hodin
dop. jsou české bohoslužby v Marist Chapel, 5 Young
St., Sydney.

Snad Vás bude zajímat, co mi popisuje přítel zSrcia jHůcad ~
nejste informováni z jiných míst,!
Tvrdí, ze se na Moravě 1 t Čechách šíří nálada pro.
úplné oddělení českých zemi od Slovenska — český
separatismus. Důvod prý je v tom, že Se vynakládá
na další zprůmyslnění Slovenska poměrně daleko víc
než na Čechy a Moravu, že prý jsou přidělována
nerovnoměrně vedoucí - místa v celém vládním a,
úřednickém aparátu a to ve prospěch Slováků, což i Otevřeno v iterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
je prý umlčuje k poslušnosti nynějšího režimu a k'
neděli ot. .12. hod. polední do 9 hodin večer,1
poměrrě malé účasti slovenské inteligence na sna
v
pondělí zavřeno.
1
hách dobýt si větší volnost. Přítel píše, že na Slo
vensku je skutečně větší klid a větší “budovatelské
úsilí”) Dále prý'je' třeba zbavit Se Husáků, Biťaků.
D V A C E Tše LoE T
N E U Tnašich
R A L IT Y
Přesvědčte
jakosti
jídel.
I
Šalgovičů a jiných ..výtečníků. Nejvíc se však šíří (Pokračování se str. 3) lěčenstvim. Viděn se také
i
Na
vaši
návštěvu
se
těší
rodina
Novotných,
i
pověsti,. že. by se Sověty po dohodě se Západem spo
kojily s plnou a zaručenou kontrolou Slovenska a že' před rokem byl Rakušan stává - vedle New Yorku
bv uvolnily české země, které jsou pro ně vysunuté L. Toncic generálním ta a Ženevy - třetím sidelpřb;š na západ. Deset miliónů Čechů by prý pak jemníkem Evropské rady -ním místem Organizace
moh’0 mít docela příjemný svobodný, i když náraz a nedávno byl jeho kra spojených národů.
níkový stát. protože by si ho hleděl jak Západ tak
K letošnímu 20. výročí
Východ. Přítel poznamenává, že to jsou většinou ne jan, poslanec K. Czernetz
smysly, ale je. prý tím podivnější, že je slyší na' zvolen aklamací předse lze konstatovat, že nuce-ď >
miioha stranách. Debatuje se o tom mezi dělníky v dou jejího Parlamentního, oo . reutraliz■*.
továrnách, při pivě v hospodě á i jinde na to téma shromáždění. Od loňského příliš netíží, že především
vykládá své rozumy dost většinou primitivnějších roku má také Rakousko dovoluje jeho obyvatelům )
Společnost pro vědy a umění v Sydney
1
lidí. S;tuace je tedy zajímavá: zatímco prý na Slo
i
zve zájemce na přednášku
žit
svobodným
životem.
vensku už prakticky umřel separatismus, v českých výhodnou dohodu s Evrop
í
P. Vladimíra Ondráška, M.A., B.T., S.D.B., . r
(Sbor. - Inf.) . !
zemích vzrůstá. Zda je to forma zoufalství nebo jen ským hospodářským snu
na thema
/
obyčejná hloupost, která u nás přivádí lidi k tako
||
"Bůh a náboženství v měnícím se světě"
“
vým úvahám, to asi odtud nemůžeme dobře posoudit.
!
*
po
níž
bude
následovat
diskuze.
O. M. Ormond
■■— U f
— ■— ■■■■■■■■!
Přednáška se koná v patek dne 13. června 1975. )
v 7.30 h. večer ve School of Drama,.
P Ř ÍZ N IV C Ů M L E D N ÍH O H O K E J E
j
S Y D N E Y
University of NSW, Anzac Parade, Kensington
Kdvž jsem psal před časem, v HD o ledním hokeji;
(viz č. 5/75. p. r.), měl jsem tehdy touhu shlédnout
(vjezd z Barker Street).
>'
aspoň závěrečné zápasy letošního mistrovství světa.
Znaje nyní výsledky, musím přiznat, že jsme o
mnoho nepřišli.. Sovětský profesionabsmus a neúčast
SWISS TR A IN E D
Kanady jsou příčiny nevalné hodnoty této soutěže.
MELIORA KER NELS
To však v žádném případě nemůže zničit naši lásku
O dovolené nám svěřte
W ATOHMAKERS
k tomuto, báječnému sportu.
svého pejska.
K. Ebner
Chci se tentokrát podělit se spolupříznivci hokeje
Jetíacdivé ubytování
Manželé Ludmila a Jirka Sergejevovi
;!
19
York
St_
Ti š e .
o pár poznatků. Jednání s komerčními televizními
si Vás dovolují pozvat na
<'
S
Y
D
N
E
Y
stanicemi. v Sydney vyústilo v jednoznačný závěr:
PĚUÉmáme
dle jejich mínění nejsou finanční- náklady úměrné vchod do Wycyard Sta
hárající feny.
(naproti
pohyb,
scho
očekávanému, nepatrnému zájmu veřejnosti. Bylo mi
si
však přislíbeno, že informace o ledním hokeji budou dům). Telefon: 3-7543
■ xámam včas.
aspoň příležitostně zařazovány do sportovních zpra
L i L MOJŽÍŠ
vodajství — ovšem už můj děda říkával, že sliby
L o t-2.
jsou chyby. Čerstvé informace o průběhu mistrovství
Ceá a r Oreek R d..
TtHRf-lfERR
světa bylo však možno občas spatřit v Sydney MorNové instalace,
TA N EČ N Í ZÁBAVU
Vning.Herald-u. Na agentuře Reuter mne ujišťovali,
S f . 2572.
opraw a údržbv
pořádanou dne 14. června 1975 v Jubílee Halí, i
že poskytovali čerstvé informace všem deníkům. Na
Tel.
«
«
S1S42S
Kingsland Rd., Regents Park, NSW.
“
E L E K T R IC K É H O
příště bude ne.jspolehlivější cestou k čerstvým infor
od 7. hod. več. do 2. hod. ranní.
Z A Ř ÍZ E N Í
macím te!efonický dotaz přímo v tisková agentuře,
všeho druhu
Hraje česká kapela.
■j;
výsledky zápasů tu mají být k dispozici za několik
jakož i
Vstupné včetně večeře $ 5.-.
!
hodin.
Nápoje k dostání za mírné ceny.
1
V EŠK ER É OPRAVY
V posledním dopise jsem vyzval milovníky hokeje,
HODINAŘ *
♦
čistý výtěžek zábavy ve prospěch
]
BYTŮ A DOMŮ :
aby svými dopisy televizním stanicím podpořili mé
ZLATNÍK *
I Czechoslovakían Country Club-u.
r
malování, pokládání
úsilí. Protože sami sebe známe, budete mi těžko vě
I
Usnadníte
nám
organizování
tohoto
podniku,
[
tapet,
truhlářské
práce
řit. že se opravdu našlo pár vzácných dobráků, kteří
STEVEN YARDY
t reservujete-1 i si místa předem: tel. 605-4128 (Sernapsali. Děkuji za to příjemné překvapení. Pro těch apod. provádějí spoleh
I gejev). -587-S691 (Trhlík) nebo 604-4267 (Rutar)j
38® Ge®rge S t,
livě spojené firmy
to pár dobrodinců mám i já malé překvapení: spor
Sy&ey
tovní redaktor ABC mi sdělil před několika dny, že
T A T R A E L E C T R IC S ,
se. odhodlali zkusit to s hokejem. Ve chválí, kdy píši
Cprtjí: Iro c a d e ru )
Licensed Contractois
tento dop^s, hernám ještě přesné informace. Vím jen,
a
Velký sklad zlatých a j.
že sportovní redakce už jednala o zakoupení šesti
GEO RGES
špersá. hodinek atd.
SOKOL
SYDNEY
zápasů profesionální ámericko-kanadské ligy a první
S E R V IC E S CO.
Opravy se zárukou.
záznam se objeví v barvě během měsíce června,
24hodinová služba
připravuje
koncert
předních
členů Australské, opery
Mluvíme česky
pravděpodobně některé úterý. Pozornému čtenáři te
Telefon (Sydney)
na neděli 6. července 1975 ve 3 hodiny odp. v audí:
a
slovenský.
levizního programu ABC jistě tato záležitost neujde. 387-3381 nebo po běžné
toriu Santa Sabina Dominican Convent,. 90 The.Bou:
Tetelen: 61-857S
Pak to bude především odezva diváků, která roz
prac. době 30-8874.
levarde. Strathfield. Výtěžek koncertu bude věno
hodne o dalších osudech televizních přenosů hokeje
ván fondu na postavení “Sokolského národního domu”
zde. Zajisté, nastává ještě jeden problém: komu
v Sydney.
fandit z nám málo známých mužstev? Pochopitelně
těm, co hraií hokej naší duši nejbbžší — rychlý, vtip dc-jdcu. přinášela klid a ten snad v riTím. prostředí
ný a lyrický. A já budu nejvíc fandid Kanaďanům, zvlášť potřebujeme. Když se “Hlas" párkrát za ty
abv se objevili zase na mistrovství světa a aby pak reky zdržel, věděli jsme. že stávkuje pošta a ne
zápasy Československo — Kanada na mistrovství svě
. . . Nejsme z těch nejstarších čtenářů, bereme
ta patř;lv opět k těm nejhezčím zážitkům sportovní Vy
Známá česká firma
domova teprve 16. rok, když jsme sem přijeli i
ho diváka.
Jaroslav Kováříček, Sydney Hlas
z Francie, ale ten odběr můžeme prokázat, protože i
Z J IN É S T R A N Y
máme uschované všechny výtisky, za rok vždy 24 i V A N H A ’S PR O D U C T S Co. P. L
O obsahu Vašich novin Vám jistě píší jiní čte obyčejných čísel a před vánocemi dvojčíslo, které
výrobce rybích lahůdek a kontinentálních salátů, i
náři . . . Já bych Vám chtěl ó nich napsat z jiné je c-praydu dvojnásobné. Zkrátka chci- Vám jen po
ROZŠIŘUJE SORTIMENT SVÝCH VÝROBKŮ i 1
strany — jak nám dávaly zvláštní pocit jistoty, tvrdit. že nám došla všechna čísla a že jsme je ne
A SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
| 1.
museli
nikdy
urgovat.
Když
máme
s
Hlasem
problém,
který jsme hlavně na . začátku tak potřebovali a
kterého bylo všude kolem nás a v našich řadách tak jen ten. že jej chce někdy číst jako první zeť,
tak málo. Ta jistota, že každý druhý týden přesně dcera i já . . .
Mír. Majer, Kingston ^ Žádáte-li kvalitu, žádejte výrobky firmy VAŇHA l
i u svých obchodních zástupců
. 1
(I
nebo přímo u výrobce.
- i I'
Větší zakázky k různým příležitostem
i1
1 dodáme na místo určení za velkoobchodní ceny. 1'
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PŘÍ CHOD, ZIMY A ZAHÁJENÍ
•
LYŽAŘSKÉ SEZÓNY
oslavíte nejpříjémněji v krásném prostředí
.. pod horami u

- fS/

JARO SLAVA K AN TY

j

|

v S O U T H T A W O N G A , Vic. 3658

/

ve dnech

14 15. a 16. června 1975.

Československý klub v Adelaidě pořádá

*
1
t

|
1

OPTO Tj /

DOMOVA

<

< Hudba * Zábava * Kytaristé vítání * Příjemné <
| posezení ve vytopené lovecké hale * O dobrou c
> náladu po tň dny “dlouhého víkendu” postaráno/
Capitol House, 113 Swanson St.,
i Melbourne (vedle kina Capitol) — ti. poschodí
5 Ohlaste laskavě svůj příjezďco nejdříve telefonicky <
/•Telefon 63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský 1 i (nejlépe mezi 8. a 10. hod. večer) na číslo (
l1
DODÁME LÉKY VŠECH DRUIIO
1 1
(061) 57-2478 nebo písemně na adresu:
^
1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, 1 í
J. Kanta, P.O. Tawonga South, Vic, 3698 . 9
l
v nutných případech i telegraficky.
1
i
V pátek je otevřeno do ft. hod. večer,
i ) v A A < A A ^ v^\AXV v ;\/W V \X V \X V \^ \/\X V \ x \/V V V A A ^V /V ^\A ^\A ^V .'
'i
ale v robotu je zavřeno.
I
Z P R Á V Y S. K. S L A V IA M E L B O U R N E
J U S T — S L A V IA 4 : 1 ( 0 : 1 )
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Nebyl to tak jednostranný průběh zápasu, jal
ukazuje skóre, Slavia byla dlouho rovnocenným sou
peřem — až do doby, kdy se náhradní brankář a celé
obrana dopustili v druhé půli školáckých chyb a ně
kolik hráčů nehráčsky ztratilo zájem o výsledek.
Československé vysílání v Melbourne
\
V první půli, kdy Slavia o branku vedla, měli jej:
útočníci mnoho dalších příležitostí ke skórování, alf
Pravidelné čtvrteční pořady 8 — 8.30 hod večer [ žádnou nevyužili.
Rovněž reserva Slavia prohrála a to 0: 2.
na stanici 3ZZ-1220
;
i
S L A V IA — M O O R O O L B A R K 1 : 0 (0 : 0)
12. 6.: Z Prahy do Bratislavy přes Melbournej
Slavii “potkalo” konečně vítězství, i když jen těsné,
(pásmo národních písní aj.)
; které ji také pomohlo z posledního místa ligové ta
19. 6.: Škvoreckého exilové nakladatelství 66; bulky. V první polovině měli hosté více ze hry, ale
Publishers aj.
\ Slavia se ubránila. Po přestávce se Slavisté zlepšili,
zrychlili tempo a dokonce stříleli. V 85. minutě ko
26. 6.: Putovanie po Slovensku. Poezia, Pudová | pal Murphv roh, který usměrnil nově importovaný
hudba a rozprávka.
| Moore pohotově do branky.
Reservy hrály nerozhodně 0: 0.
■
O “ dlouhém víkendu” hraje Slavia až v pondělí
16. 6. zápas o Dockertvho pohár a to v 1 hodinu odp.
na hřišti v Middle Parku. V neděli 22. 6. hraje další
ligový zápas proti Juventusu v Olympic Parku.
Rada porobených národů ve Viktorii
RUČNÍ
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MARIA BOOKBINDING
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18 B run ntn c St„ ST . K I L D A , VJe.
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Telefon 91 - 4184
Otevřeno denně do 9 hodin večer,
v sobotu po celý den.

Í

DARUJTE

moderní keramiku
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E L L I S
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86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
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41-6973
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zve srdečně Vás a Vaše přátele na

Na výborné
kontinentáni jídlo

REPRESEN TACÍM ! PLES

za levné ceny

který pořádá v sobotu 12. července 1975

G IP S Y T A V E R N

v hlavním sále Windsor

v Národním domě, 51 Coglin St., Brompton '
T A N E ČNÍ
ŽÁBA V U
i
Začátek v 8. hodin večer.
/

K tanci hraje oblíbená hudba “Marksmeni” ,
která se při poslední zábavě tak dobře uvedla,
* Večeře 50 centů * O nápoje všeho druhu bude
dobře postaráno. * Jako obvykle bohatá tombola,
Vstupné: svobodní $ 2.-, manželská dvojice $ 3.-
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DVĚ PŘEDNÁŠKY

Melbournská společnost pro studium kultury vý
chodní Evropy (The Society of East European Cul-tural Studies) uspořádala v místnostech katedry
slavištiky university v Melbourne přednášku dr. Ja
roslava Havíře věnovanou důležitému úseku minu
losti našeho národa — husitství, které zanechalo
stopy nejen v našem národním životě, ale mělo vliv
i 1 1 vývoj světové vzdělanosti. Dr. Havíř doprovodil
svoji neobyčejně výstižně a informované připrave
nou přednášku vhodně zvolenými světelnými obrazy
historických památek spjatých se 14. a 15. stoletím
a reprodukcí dobové písně (Hospodine pomiluj ny
apod.). Je škoda, že přednáška trpěla nedostatkem
posluchačů, což je již chronický úkaz akcí této spo
lečnosti. Pobočka Společnosti pro vědy a umění v
Melbourne by měla požádat dr. Havíře, aby českou
verzi přednášky přednesl pro širší čs. veřejnost v
Melbourne, byla by užitečná a zajímavá.
Rada porobených národů ve Viktorii (Captive Nations Council in Victoria) uspořádala k příležitosti
30. výročí Jaltské konference a osudového rozhodnu
tí o politické konstelaci států ve střední a východní
Evropě politický seminář ve velkém sále městské
radnice (Melbourne Town Halí) dne ,30. května. O
rozhodnutí, na kterém se podíleli Stalin, Churčhill á
Roosevelt a které nešťastně určilo vývoj nejen po
stižených národů, ale celého světa, obšírně a pouče
ně referovali prof. dr. E. Dunsdorfs, dr. A. Endrey
a B. A. Santamaria.
V. D.

s

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
..

(1

~ - |,

upozorňuje na protestní manifestaci, pořádanou k
35. výročí okupace baltických států, která se koná
v pátek 13. června 1975 v 7.30 hodin večer na ná
městí vedle radnice v Melbourne-City. Podpořte svou
účastí na manifestaci spojence ve společné snaze pjo ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V M ELBOURNE
pagovat návrat svobody a demokracie do střední a
%
opakovalo 1. června v pozměněném obsazení loni
J - F - provedenou Stroupežnického hru Naši furianti. Osm
Q východní Evropy.
H
nových členů souboru a krátká doba zkoušek — to
byl jistě pro režiséra F. Vozábala a pro všechny
Odebírají všichni Vaši
tij
M a lý oznamovatel
účinkující problém, s nimž se však vypořádali s
přátelé H la * dom ova?
úspěchem. I ti z nových, kteří měli přední role, se
svými výkony přizpůsobili úrovni dřívějších předsta
vení. Z nových lze jmenovat především H. Masla33-LET Ý
Přijmeme
nikovou v roli Berunky, L. Jančářovu ml. — Kri
Č E C H O -K A N A Ď A N
TRUHLÁŘE
stýny, A. R.senfelda, který sehrál Bláhu, K. Jančáhledá ženu přiměřené
3
ře jako krejčího Fialu, H. Rosenfeídovou (šumbalku)
k výrobě vestavěného
ho věku k vážnému
a další. Působivá výprava byla opět v rukách K.
nábytku,
kuchyň,
skří
seznámení. Dítě není
Konečného. Naplněné hlediště provedení hry náleži
ní
apod.
Výborné
pod
překážkou. Foto vítáno.
tě ocenilo a bude očekávat jistě se zájmem další
mínky.
Přesčasy
k
George Vrzánovský,
hru — Jiráskovu Lucernu.
Š.
dispozici.
773 Evert St..
Advance
Prince George, B. C.,
Cabinet Works,
V8M-2N8. CANADA
184 Noone St.,
Společnost pro vědy a umění,
)
Clifton Hill, Víc.
pracovní skupina v Melbourne, uspořádá
\
Tel. (Melb.) 489-1288
KONCERT LIDOVÝCH A POPULÁRNÍCH P ÍS N I'
"
v podání paní
MILUŠKY
ŠIMKOVÉ, /
O
|

=

3

I

v sobotu 28. června 1975 '

Regis, 28 Chapel St., W indsor

1
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
1 Kontinentální hudba * Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
■Večerní oblečení * Vstupné $ 9.- včetně výborného teplého i studeného bufeti
' Předprodej vstupenek: 96-4155 (Vaňková), 393-1340 (Skružná), 57-7032
(Průšová - od 1 hod. odp.), 842-2230 (Gráfová - po 6. hod- večer)

zveme Vás do

1

členky Australian Opera Company,

)

v neděli 15. června 1975 od 2. hod. odpolední

)

“NA ŠUMAVĚ” u Bélgrave South.
Prosíme, dostavte se včas.

\
\

28 Tooronga Village

Tooronga, Vic.

v m iM

iiiiiiiiiiB r .'

Reserv, tel. 20-6013

,

LETOVISKO

B. Y. O.

i
I

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

i
1

1

ANTONÍNSKDU

(1

Hotová jídla
k odnešení.

"ŠUMAVA"

/

! TANEČNÍ ZÁBAVU \
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9: 6, 1975

V hodu kladivem 78.50 m
RIEHMÚV FA N TA S TIC K Ý REKORD

Karel

J a rt o v s k ý

V bitvě o OH v Montrealu

Československo vítězí v Dublinu 2 :1
, Vsc by napovídalo tomu, ze cs. fotbaloví olym pionici mají první ze třech překážek k olympijskému
turnaji v Montrealu za sebou. V Dublinu vyhráli první zápas nad amatérským týmem Irské republiky
2 : 1 (1 : í) a tak jim k postupu do dalšího kola (pro ti Rakušanům a pak proti V. Německu) stačí v košické odvetě remiza.

.Střetnuti Irsko --- Československo na velmi spat
ném, hrbolatém terénu dublinského stadiónu v Tolka parku bylo bitvou, ve které na hrubost domácích
fotbalistů odpovídali Čechoslováci technikou a rych
lostí, které tak od třicáté minuty prvního' poločasu
slavily úspěch. Irčani. se sice už ve 13. minutě po
špatném vyběhnutí čs. brankáře Keketiho ujali CarIrem vedení 1 : 0, ve 29. .minutě však na Nehodovu
přihrávku naběhl teplický Bičovský a bylo to 1: 1.
Rozhodnutí padlo v 74. minutě, kdy Nehoda po trest
ném kcpu dostal na nohu míč a z voleje jej napá
lil: 2 :1 pro Československo. Tentýž hráč měl vel
kou šanci ještě čtyři minuty před závěrem- brankář
už byl překonán, levý obránce 0 ’Bríen však vykopl
míč z opuštěné svatyně.
Čs. tým, který přijel do Dublinu uhrát remizu.
byl daleko lepším celkem, hráči se však mnohdy
báb strčit nchv do irského ohně. jiskry z kopaček
Irů jen lítaly. Ve 44. minutě byl na polovině ČSR
atakován Petráš Irčanem Burkem. ale neodpově
děl mu technikou, nýbrž oplatil mu faul tím, že ho bez
míče za zády rozhodčího kopl. Vše však viděl po
mezní rozhodčí, upozornil sudího zápasu Colinga z
Lucemburska a ten Petráše vyloučil. Čs. mužstvo

: : Fotbalová liga

:

O přehormcký titul Československa v kopané pro
bíhá v současné době mezi fotbalisty bratislavského
Slovanu a Bohemians Praha neúprosný boj, který je
zatím — po 26. kole — nerozhodný, na paty však
oběma týmům šlape, i bratislavský Inter. Stejně
napjatá situace je i v pásmu sestupu, kde mají nej
těžší chvíle své klubové historie fanoušci pražské
Sparty, pak Nitry a , ani Třinec není na^ tom nejlépe^
Ovšem to neznamená, že by další mužstva byla už
zachráněna. V situaci ne záviděníhodné jsou i fot
balisté trnavského Spartaku, plzeňské škodovky, žiliny i Jablonce.
25. kolo: VSŠ Košice — Dukla Praha 6 : 3, Trnava
— Žilina 1 : 2, Slovan Bratislava — Nitra 7 : 2, Ba
ník Ostrava — Plzeň 3 : 3, Zbrojovka Brno — Jab
lonec 0 : 0, Bohemians — Sparta Praha 4,: 1, Tepli
ce — Třinec 0 : 0 a .Slavia Praha — Inter Bratisla
va 3: 0.
■26. ;kolo: Třinec — Trnava 1 : Oj Dukla Praha —
Slavia Praha 1 : 3, Plzeň — Slovan' Bratislava 3 : 2,
Žilina — Zbrojovka Brno 1 : 0, Inter Bratislava —
Teplice 3 : 1, Jablonec — Ostrava I : 0, Nitra —
Bohemians 1 : 0 a. Sparta Praha. — VSS Košice 2 : 1.
Tabulka po 26. kole: 1. Slovan Bratislava, 2. Bo
hemians (po 32 bodech): 3. Inter Bratislava 31 b.;
4.. Zbrojovka Brno 29 b.; 5. Slavia Praha, 6". Tepliée (po 27 b .); 7, VSS Košice, 8. Dukla Praha, 9.
Ostrava (po 26 b.); 10. Trnava, 11. Plzeň, 12. Žilina,'
13. Jablonec. 14. Třinec (po 24 b.); 15. Sparta Praha,
16. Nitra (po 21 bodech).
-i
i

K D O DO 1. L IG Y ?

%Čtyři kola před závěrem druhé čs. celostátní fot
balové ligy je už znám vítěz soutěže — Lokomotiva
Košice, která se vrací zpět mezi čs. fotbalovou eli
tu. Kdo však doprovodí košiekou Lokomotivu? Zdá
sje, že Jednota Trenčín, ale poslední útok na ní dělá
ještě mužstvo Vlašimi. V situaci už téměř bezna
dějné jsou Pardubice, které zřejmě sestoupí z II.
ligy. Tabulka po 26. kole: 1, Lokomotiva Košice 41
bodů, 2. Trenčín 32 bodů, 3. Vlašim 30 bodů, . .. 13.
■fSž Košice, 14. Bardějov (po 22 b.), 15. Hradec Krá
lové 21 b., 16. Pardubice 18 bodů.
■£: '

muselo tedy hrát celou druhou půli o deseti lidech.
Disďplinární komise FIFA už mezitím Petrášovi za
stavila činnost na tři mezistátní utkání.
K IJ E V A M Ó N C H E N G L A D B A C H

Týden, před finálovým utkáním- nejslavnější evrop
ské fotbalové soutěže klubových celků “Poháru mi
strů evropských zemi” byly zakončeny i další dvě
soutěže fotbalové Evropy. V soutěži “držitelů trofe
jí” bylo závěrečné utkání poprvé východoevropskou
záležitostí: Dynamo Kijev — Ferencvaros Budapešť.
Hrálo se na neutrální půdě ve švýcarské Basileji a
skončilo jasným vítězstvím sovětského mužstva 3 : 0.
po poločasu 2 : 0. Hráči kijevského Dynama si sku
tečně dělali se soupeřem co chtěli, byli téměř celé
střetnutí pány na hřišti. Jelikož zápas přenášela pří
mým přenosem televize, bylo v hledišti v Basileji
pouhých 13.000 diváků, z nichž většina se rekrutovala
z rad maďarských exulantu žijících v NSR a ve
Švýcarsku.
Pohár UEFA. ve kterém do bojů zasáhlo v září
minulého roku 64 mužstev, vyhrál vedoucí tým zápa
doněmecké nejvyšší fotbalové soutěže Bonissia Mór.chengladbach, který sice hrál v prvém zápase do
ma s holandským FC Twente Enschede jen bez bra
nek — 0 :0, odvetu v Holandsku vyhrál však pře
svědčivě vysoko 5 : 1 (2 : 0). Základ k tomuto trium
fu položil už ve 2. minutě pravý křídelní útočník Bo
russie Monchengladbach Švéd Simonsen, který pc
hrubé chybě holandských zadáků získal svému muž
stvu vedení 1 : 0! A z tohoto šoku se holandský sou
peř už nevzpamatoval. Němci hráli klidněji, jejich
akce byly plynulé a vyzněly v závěru v exhibici.
Vítězství Borussie je i v této výši zasloužené, byla
lepším týmem než FC Twente Enschede. který s v í
příznivce totálně zklamal a jediné branky dosáhl 11
minut před koncem utkání za stavu 0 : 4 zásluhor
střely zadáka Drosta z dobrých 35 - 40 metrů.

S\ ětová lehkoatletická elita, která teprve v minu
lých týdnech zahaj la vlastni přípravu na OH v Mont
realu. muže být příští rok na olympiádě ve výborné
formě. Nasvědčovalo by tomu několik světových re
kordů, vytvořených v letošním roce.
;
Přímo fantastický rekord vytvořil na Pondělí sva
todušní v Rehlingen v Sársku- 231etý západoďěmečký reprezentant Karl-Hans Riehm z Trieru, který
byl ve všech šesti hodech kladivem lepší než dosayadní. světový rekordman Rus Alexej Spiridonov,
jenž .11. září 1974 posunul na Olympijském stadiónů
V Mnichově hranici světového rekordu na 76,66 m.
Svým fantastickým hodem 78,50 m zlepšil Němec
Riehm hned o 1,84 m dosavadní oficiální světový retkord. Měl tuto skvělou sérii hodů: 76,70 m — 77,56 m
— 77,10 m — 78,50 m — 77,16 m — 77, 20 m. Podíváme-li se do seznamu světových rekordů v hodu kla
divem, zjišťujeme, že od r. 1960, kdy Američan He
rold Connoly “šel” jako první nad hranici 70 m
(70,33 m), je to zlepšení o 8,17- m l
ži hodin předtím se uskutečnil v Kingstonu na Jamaice velký mezinárodní lehkoatletický mítink, na
kterém byl postavou číslo jedna necelých 22 let sta
rý drž'tel světového rekordu na 1.500 m ,Afričan Filberť Bayi z Tanzánie. Bayi zaběhl 1 míli za 3:51,0
min., čímž zlepšil o 0.1 vt. dosavadní světový re
kord Američana Jima Ryuna z 23. července 1967. K
světovému rekordu dopomohli Bayovi jeho velcí ri
valové: Američan Marty Liquori (3:52,2 min.) a
Irčan Eamon Coghlan, který byl v cíli třetí.
Ve stínu tohoto světového rekordu probíhaly v
Kingstonu na Jamaice další soutěže, i když přinesly,
ceJyu řadu velmi dobrých výkonů. Tak např. ame
rický sprintér Steve Williams vyhrál zde dva zá
vody ve skvělých časech: stovku za rovných 10 vte
řin a závod na 200 m za 19,9 vt.

H oke jová liga
16. května, tedy už za pěkného, skoro letního po
časí. skončila čs. hokejistům 1. hokejová liga sezó
ny 1974-75. která byía maratónem s celou řadou
zbytečně dlouhých přestávek. Jak už se rozhodlo 5
kol před závěrem, mistrem ČSR se stalo mužstvo
SONP Kladno, které bylo nejvyrovnanějším týmem
L Fgy. I kladenští hokejisté měli několik okének,
ale celkově hráli nejlepší hokej, titul mistra republi
ky získali naprosto zaslouženě. — Z 1. ligy sestupuje
nováček TJ Gottwaldov, na jeho místo pak od pod
zimu přijde Ingstav Brno, takže moravská metropo
le bude mít v 1. čs. lize jako jediné město dvě muž
stva.
Konečná tabulka 1. čs. hokejové ligy: 1. SONP
Kladno 62 bodů. skóre 176 : 106; 2. Tesla Pardubice
54 bodů. skóre 151 : 112;, 3. Dukla Jihlava (obhájce
titulu) 51 bodů: 4. Litvínov 49 b.; 5. Slovan Bratu
siava 46 b.: 6. Sparta Praha 45 b.; 7. Motor České
Budějovice 45 b.: 8. ZKL Brno 41 b.; 9. Plzeň 40 b.:
10. Košice 37 b.: 11. Vítkovice 34 b.; 12, TJ Gott
waldov 24 bodů. skóre 95 : 189.
'
MARTINEC HOKEJISTOU ČSR

ČSR S M A Ď A R S K E M

Čs. tenisté,' kteří v minulém, roce prohráli až vt
finále evropského pásma Davisova poháru se SSSR.
byli letos . pořadateli této vrcholné světové soutěže
reprezentačních družstev ňasazeni a do bojů letošního
ročníku zasáhnou v . červenci až v semifinále. Jejich
soupeři budou tenisté, Maďarska, kteří nyní v Kahý
ře porazili družstvo SAR 3 : 2.
Kdo s kým.v.semifinále?! A skupina: Španělsko — V.
Británie nebo, Rumunsko,' švédsko — SSSR. B sku
pina: ČSR — Maďarsko, ;F-ancie — Itálie.
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Stejně jako v posledních šesti letech, uspořádala
i tentokráte redakce pražského sportovního týdení
ku Gól anketu nejlepšího čs. hokejisty sezóny, ze.
které letos vyšel vítězně — stejně jako v obdo:
bí 1972-73 — pravý ’ křídelní útočník čs. národního
mužstva a pardubické Tesly- Vladimír Martinec. V
anketě získal 299 bodů a bude mu v příštích dnech
předána Zlatá hokejka. Na druhém místě je-brankář
pražské Sparty Jiří Holeček s 225 body, ha třetím
Jiří Holík z Jihlavy (208 bodů).
Zároveň s vyhlášením nejlepších čs. hokejistů zve
řejnila redakce :Gólu i nejlepší čs. mužstvo, — jakýsi
AU-stars-team —, který by měl v sezóně 1974-75 vy
padat takto:
Jiří Holeček
Oldřich Machač
František Pospíšil
Vladimír Martinec
Milan Nový
Jiří Holík 1

Belgické město Zolder c e n e .Deigie se íniki j_.aužilo poslední májovou ne da dostal poprvé do čela
děli ve známem "Velké ce celkové klasifikace mi
ny Belgie, která byla še strovství světa formule I.
stou jízdou světového šam Má nyní 23 bodů, o 2 bo
pionátů formiile I pro rok, dy více než obhájce svě
1975. A stejně jako před tového přveňství Brazilec
dvěma týdny v Monaku,: Emerson. Fittipaldi, který |
i vítězem této Grand Prix tentokrát na voze McLa
se stal před zraky 50.000 ren obsadil až 6. místo.
diváků 261etý Rakušan Ni-- Další pořadí: 3. - 4. Reuki Lauda, který na Ferra-.r temann (Argentina) a Pari porazil skvělým finišem: c.e (Brazílie) - oba na
své největší rivaly Jiho-; Brabhamu - 16 bodů; 5.
afričana Jody Scheckíera: tfody Scheckter (J. Afri
na voze Tyrrell (druhý) i ka -- Tyrrell) 15 bodů; 6.
Argentince Carlose Reutemanna na Brabhamu, Depailler (Francie - Tyr
Tímto triumfem na Velké rell 1 11 bodů.
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HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
. Řídí redakční kruh; Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St.r Richmond; Vic. 3121.
Telefon: 42-5980
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V'AUSTRÁLII $ 7. ,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 8-.-, US $ 10.-.
Can. $ 10.-, £stg. 6.-, DM 24.-, Rand 8.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
obratem.
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