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Čím je to, že lidé rozdrcení tíhou otroctví a
svržení na samé dno jícnu v sobě přesto dove
dou najit sílu, aby povstali a osvobodili se —
napřed duchovně a potom fyzicky, zatímco ti,
kteří se vznášejí ničím neohrožováni nad vrchol
ky svobody, najednou zapomenou, jak svoboda
chutná, ztratí vůii ji bránit a, beznadějně zmatení
a ztraceni, začnou téměř toužit po otroctví?
A. Solženicyn

Pod dojmem sjezdu KSČ a věčného přátelství s SSSR

Májové oslavy v Československo
Českoslovenští komunisté nikdy nevynikali nápaditosti, asi proto, ze ti, co
se přece jen pokusili o "vlastní cestu", vždy na to doplatili, ať už šlo o vedení
státu — použitých metod, vzorů, prostředků — nebo jen o menší příležitosti,
jak se na veřejnosti projevit. Čekání na bumášku z centra všeho vědění mělo-li
dojít k změně běžné praxe se stalo v posledních letech znova přísně dodržo
vanou zásadou. Obavy před změnami byiy patrné i při takových událostech, ja 
kými jsou májové oslavy.

V Praze zanikly student
ské majálesy a shromáž
dění před Máchovým pom
níkem na Petříně, které
znepříjemňovaly život re
žimu za uvolnění v posled
ních letech vlády Antoní
na Novotného, ale zůstal
ovšem dobrovolně povinný
pochod “ rozjásaných da
vů” na 1. máje, zůstalo
udělování řádů, titulů a
vyznamenání - se zvlášt
ním důrazem na vyzname
nání pro členy Lidových
milic - zůstala “ Slavnost
míru a přátelství” v par
ku Juldy Fuldy, ohňostroj
v Seminářské zahradě,
slavnostní divadelní před
stavení k poctě Pražského
povstání a projevy, pro
jevy a projevy, že Sovět
skému svazu věrni zůsta
neme . . .

Ani v detailech nebylo
mnoho změn. Jedinou le
tošní novinkou bylo ozná
mení, že se všechny osla
vy konají “ pod dojmem
tak významné události, ja

kou byl XV. sjezd Komu
nistické strany českoslo
venska” . Jinak standart}
závodů a podniků sdělova
ly tribunám, obsazenýrr
“ významnými představíte

li” strany, státu, bratrské
ho Sovětského svazu včet
ně generality sovětských
vojsk v Československu a
hosty, zvláště též odborá
ři z afrických zemí. že
splnily či splní plán nebo
socialistický závazek, že
milovaly a budou milovat
KSČ a se Sovětským sva
zem že chtějí na věčné ča
sy a nikdy jinak.
(Pokračování na str. 2)

Americká politika a
náboženstvo
f a

V

.

D ,. Martin Kvetko
New York

V Spojených štátoch sa v tomto období venuje náboženstvu zvýšená pozornost',
viac ako inokedy sa diskutuje o náboženských problémoch. Je to v důsledku
prezidentských volieb a blížiacich sa osláv dvestoročného výročia americkej ne
závislosti. Tak napr. jeden z amerických denníkov priniesoi úvahu univerzitného profesora dr. Arthura Schlesingera pod nadpisom "Boh a tohoročné voťby".
Druhý časopis uveřejnil v rámci analytických článkov o súčasnom stave ame
rického národného života v jubilejnom roku článok komentátorky Charlotty Saikowskej pod nadpisom "Může byť náboženstvo opať vitálnou silou v americkej
národnej spoločnosti?"

V oboch článkoch ide v
podstatě o to isté: americ
ká spoločnost, skládajúca
sa prevážne z veriacich

Postoj proticeskosíovenský
Krajanské cestovní kanceláře po celém západním
světě dělají nyní dobré obchody vyřizováním cestov
ních formalit maminek, tatínků a jiných příbuzných,
kteří jedou navštívit někoho z rodinných příslušníků
do ciziny. K usnadnění práce, k urychlení provozu,
vyhotovily si některé z kanceláří po dohodě s čs.
zastupitelskými úřady formuláře. Máme před sebou
například formulář slovenské krajanské cestovní kan
celáře z Toronta "Svědectvo — Affidavit — Záruka".
Vedle údajů o povolání žadatele, včetně adresy pod
niku, v němž je zaměstnán atd. a prohlášení, že bude
hradit cestu svého příbuzného z Československa do
Kanady i zpět a na jeho účet že půjde celý pobyt
návštěvníka v Kanadě, je připojeno toto prohlášení:
"Súčasne prehlasujem, že nie som a nebol som
členom nijakej protičeskoslovenskej organizácie počas mojho pobytu za hranicami od mojho odchodu z
vlasti."
To už je povážlivé prohlášení. Seznam nebo bližší
popis "protičeskoslovenských organizací" připojen ne
ní, Jakže výklad takového prohlášení (k němuž žada
tel připojil ověřený podpis) je ponechán českoslo
venským orgánům. Majitelé cestovních kanceláří vět
šinou ujišťují, že jde jen o některé organizace sudetských Němců, separatistických Slováků nebo neofašistických Čechů, ale těžko vysvětlují např. nedávnou
zprávu, že čs. zastupntelské úřady v západní Evropě
dostaly pokyn, aby zásadně nevyřizovaly kladně žá
dosti o vstupní viza do Československa, je-li žadate
lem osoba, která se zúčastní sokolského sletu v Curychu. Znamená to tedy, že také Sokol je organizací
protičeskoslovenskou? Není konečně novinka, že kaž
dý protikomunistický postoj vysvětlí pražský režim
jako proticeskosíovenský.

občanov, ale snažiaca sa
o dóslednú sekularizáciu
svojho národného života,
sa predsa len nemože
zdržať, aby si pri tých
dóležitých událostiach sekulárného života ako sú
prezidentské voťby alebo
oslava národnej nezávislo
sti, neuvědomovala vplyv
náboženstva, aby si ne
uvědomila, že aj keď je
podťa ústavy i podťa zaužívaných zvykov a tradi
cií náboženské presvedčenie a příslušnost’ k niektorej organizovanej náboženskej spoločnosti absolútne súkromnou záležitosťou
každého
občana,
predsa len nemožno túto
oblast’ súkromného života
úplné vylúčiť z veřejného
života.
A tak sme svedkami tejto zaujímavej verejnej
rozpravy, ktorá sa nám
snaží podat’ obraz o funkcii a vplyve náboženstva v

americkom národnom ži
vote, v spoločnosti přísné
sekularizovanej.
Do volebnej kampaně sa
dostala táto problematika
zásluhou dvoch kandidátov na úřad prezidenta:
Republikána Ronalda Rea
gana a Demokrata Jimmy
Cartera. Reagan povedal
vo svojej televíznej řeči
asi toto: Ak chcete, názvy te ma mystikom, ale ja
verím, že Boh mal svoj
zvláštny duchovný záměr,
keď dovolil, aby tento kus
nasej zeme, umiestený
medzi dvoma oceánmi, sa
mohol stať domovom všetkých tých, čo milujú slo
bodu a máju odvahu opu
stit’ z tohoto dovodu svoju rodnou krajinu.
Profesor
Schlesinger
odmieta Reaganov výrok o
akomsi -božskom poslaní
Ameriky, o krajině a jej
l’ude, ktorý by mal byť
(Pokračovanie na str. 2)
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I.
OSVOBODITELÉ
K. Wendt

“ Jsem muž, běloch a Američan” , řekl v rozhlase
křesťanský flagerant osvícený marxistickým pojetím
viny zrozením a dělal jako že se kaje. A ruku v
ruce s vyřčeným slovem běželo nevyslovené, ale
jasné poselství: “ To koukáte, jaký jsem pašák. Na
rodil jsem se jako představitel trojjediného útlaku,
ale protože to vím a co nejvíce o tom mluvím, jsem
ve své pokoře nadřazen i nadřazeným. Má vina! Má
vina! Má vina! Má všemu sladce nadřazená vina!”
Zmíněný marxistický křesťan, jehož' početní bratři
zvolili místo katakomb nedělní vysílání západních roz
hlasových stanic, je charakteristický pro pokrytectví
osvoboditelů “ útlakově specializovaných” . Jejich spe
cializace vzniká dvojím způsobem. Někdy prostou jednookostí, způsobenou stavem obecné hlouposti — je
nom některé útlaky jsou postřehnutelné jedním kal
ným okem. Jindy záměrnou volbou filosofické zbraně.
Jestliže ideologický meč, kterým specializovaný osvo
boditel hodlá sejmout jařmo z žen odsouzených krá
jet cibuli na guláš, dávno už totálně ujařmil bílé i
barevné muže a ženy ve všech světadílech, tato dru
há, nepoměrně větší forma útlaku musí být vytla
čena z vědomí.
Mravenčí činností těchto arcipokrytců se kolem nás
rozestřela dobře známá krajina. Strana, početné od
nože staré i nové levice, v pivě naložení přístavní
dělníci, akademičtí teoretici, kteří vyčetli svobodu,
nesvobodu a jak na to z knížek, zarostlí jinoši, jimž
v zhýčkané nudě nadbytku nezbývá než buďto něco
osvobozovat nebo si píchat heroin, političtí profesio
nálové, pro které odejmutí svobody není život, ale
hra, z níž plynou politické zisky, ti všichni ozdravují
svět, i kdyby ho to zabit mělo a předpisují podivné
medicíny: léčí rýmu rakovinou a osypky dýmějovým
morem.
Felčaři se sklánějí nad nemocným světem na všech
stranách, a krajní levice, pod jejímž patronátem se
to obyčejně děje, nemá na specializované osvobozo
vání patent. Její protějšek na pravici je stejně vý
běrový a svým způsobem rovněž nebezpečný svobo
dě. Rozdíl je v tom, že zatímco krajní levice ohro
žuje existenci svobody aktivně, pravice jí škodí ne
přímo a pasivně tím, že vytváří okolnosti, v nichž
se škůdcům svobody nejlépe daří. Je současně ne
přítelem i největším spojencem křižáků na levici. I
ona je vyzbrojena pouze jedním okem. schopným vý
běrově postřehnout jenom ty útlaky, které filosofic
ky ohrožují právo majetkově bytnět. Nemá však čas
na aktivní “ osvobozování” , je příliš zaneprázdněna
nejposlednější cenou akcií, výnosností investic, úzkost
livým ochraňováním napachtěných hromádek a uza
víráním obchodních smluv s nejzásadnějšími odpůrci
svobody. Není jí třeba nepřátel. V tom smyslu je si
soběstačná.
Vzácná hrstka osamělých hledačů svobody to nemá
snadné. Jenom s námahou udržuje hlavu nad vodou
ve světě, který je zalidněn utlačenou a hladovou ma
sou, vtěsnanou mezi dva druhy osvoboditelů, kterým
vlastně nejde o svobodu lidí, ale o své zájmy nebo
vlastní, dogmaticky pojímané bludy o svobodě. Na
jedné straně dominuje vadný a praxí prokazatelně
zdiskreditovaný filosofický koncept, na druhé pudová
víra, že svoboda znamená neomezené právo silnějšího
hromadit a hospodářsky kořistit. Jedna strana nahražuje sociální útlak politickým, druhá by to ráda
udělala naopak. Specializované osvobozování, lhostej
no z které strany, útlaky někdy zachovává, jindy zvět
šuje, ale nikdy neodstraňuje.
Prvním útokem těch vymírajících demokratů, kteří
pořád ještě věří v základní správnost svého systému,
je rozeznávat a odhalovat falešné osvoboditele, pro
tože člověk nemůže úspěšně zápasit s něčím, co ne
zná. Druhým je rozeznávat míru útlaků, jejich sku
tečnou,. nenafouknutou velikost.
Odbýváme si životy ve světě plném šedi. ve kterém
ostrá čára mezi černou a bílou existuje jenom v
(Pokračování na str. 2)

HLAS

•i-

DOMOVÍ

Májové oslavy
(Pokračování se str. 1)
K zvláštnímu povznese
ní nálady Pražáků byla
nesena , v průčelí “ sevře
ného šiku vojáků” veliká
standarta
s
nápisem
“A r m á d y
Varšavské
smlouvy - pevná hráz pro
ti mezinárodnímu imperia
lismu” . “ Jednotná vůle
pracujících” se podobným
způsobem projevovala všu
de: při pochodu na Leten
ské pláni v Praze, v ulici
Malinovského v Bratisla
vě, na náměstí Rudé ar
mády v Brně - v Ústí, Ko
šicích, Č. Budějovicích, v
Plzni atd., ve všech kraj

ských i okresních mě
stech.
Oslavám předcházelo udělování poct ve španěl
ském sále Pražského hra
du. Gustáv Husák předá
val 12 titulů “ hrdina socia
listické práce s právem
nosit zlatou hvězdu” (le
tošní změna: ani jedna
vyznamenaná
dojička),
dále Rády rudé zástavy.
Vítězného února a Sády
práce. Ve funkci preziden
ta republiky tam Husák
také prohlásil národním:
umělci 8 osob: filmového
režiséra V. Bahnu z Bra
tislavy. akad. malíře a
grafika C. Boudu, profeso

ra Akademie múzických
umění v Praze V. Dobiá
še. průmyslovou výtvarni
ci E. Holéczyovou z Bra
tislavy. rektora Akademie
výtvarných umění v Praze
F. Jlroudka. zástupce ve
doucího hudebního vysílá
ní Čs- rozhlasu v Praze
J. Sedla, dirigenta dr. V.
Smetáčka a sólistu opery
Národního divadla v Pra
ze I. Žídka. Až na malé
výjimky ukazuje výběr
nových "národních uměl
ců” bídu současné česko
slovenské domácí kultury.
Potvrzuje to i řada dalších
osob. obdařených titulem
‘laureát státní ceny Kle-

Osvoboditelé
menta Gottwalda” .
Inspirace
k velkému
počtu vyznamenaných při
šla ovšem z Moskvy. Tam
se totiž mezi spoustou ji
nak vyznamenaných “ vel
ký přítel národů Česko
slovenska” soudruh Brežněv stal maršálem, prv
ním civilním maršálem od
smrti J. V. Stalina.
Rudé právo slavilo máj
novou, výrazně uveřejně
nou'básní El Cara:
. . . Májová píseň o bratr
ství zpívá / o lidu který
první zvedl hlas / tam s
obdivem dnes celý svět se
dívá / ta slavná země je
Sovětský svaz.

Americká politika a náboženstvo
ňuje. Skrátka povedaií
(Pokračovaníe zo s "
takto akýmsi vyvoleným by- sme. že Lincoln takto
národom,
národem vo zasaieSa! to stredovedé. že
vzťahu k Bohu irým ako panovníci a viadári sú z
ostatně. Prof. Schlesinger milosti bafej.
sa tu dovolává proti Rea
Lea fen. kto pochopí
ganovi prezidenta Lincol zznysei a MTífca tohoto
na, ktorého nazval aj tak U aesim ixba výroku, móže
věhlasný teolog ako bal tiež pochopit' účel ameReinold Niebuhr najváč • fk±Ěšm oešenia rozluky
ším americkým teologem, církvi od 'štátu. Lee ten
mužom naozaj do vřetkých kto toto pochopí, móže tlež
dósledkov zbožným. A pre fwcísQpar. p-rečo národ v
zident Lincoln povedal vo podstatě tak zbožný a
svojej druhej inaugnrač- prattžznjáci svoje vierovynej reci pozoruhodný vý zranie. přijal taká formu
rok, ktorý je vlastně zá rozinky církvi od státu,
kladným pilierom americ ktorá je vo vše&ýcit smekého riešenia vzťahov loch dSsfesŽBá- Jej zmysel
medzi cirkvou a státem, je asi v tana. že národná
teda americkej speciíickej spatačsíiosť nepredstiera.
rozluky, je to akási dn- že taáttje náboženská spochovná doktrína pře sefca- IcčbosC. akési kráťovstvo
larizáciu amerického ve božže na zemi. ale že má
řejného života: "Yšemcijú- les v úmysle priMiadať a
ci má svoje vlastně zámě ak možno sa aj riadiť
ry a plány.” Tímto vyhlá křesťanskými
zásadami
šením dal Lincoln najav®, při organizovaní svojfao
že on sám o týéhto záme- života.
roch a plánech YšemdháV -fmerike by sa za to
ceho nevíe a že sa nepo hoto ideového zamerania
važuje za nástroj týcMo udala byť nějaká kresťanbožích zámerov. že cn tie- .'ktř-denjošratická strana
to záměry' ani vo svojej aepríjjaleiiiá.. páve tak
vysokej funkcii nesteles- ake nějaká’ kSeoiogicky

i
i

Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychle a za levné ceny

ateistická. A predsa sa aj
americká politická veřej
nost’ dovolává křesťan
ských zásad hádám v pra
xi viae ako v Európe, ale
ako zásad nie programo
vých. lež stojacích nad
praktickým
programom
politických stráň a sku
pin, aby bolo možné takto
nepriamo
ovplyvňovať
myslenie i konanie všetk\'ch l'udí. K tomu třeba
pridať ešte aj tézu, ktorú
razfl už spomenutý teolog
Reinhold Niebuhr. ktorý
podTa mienky iných zo
vsetkých amerických mysliteFov ovply-vnil najviac
americký národný vývoj
40-tych a 50-tvch rokov.
Niebuhr povedal nepriamo
na adresu politikov. že
problémy sekulárnej spoločnosti sa len nějakým
křesťanským a pietistic
kým moralizováním riešiť
nedajú a že náboženstvo
je v oblasti politickej skór
pramenom konfúzie ako
prameňom světla. Lebo
pravé a upřímné nábožen
stvo by málo viesť poli
tických predákov nie k to
mu. aby- sa ostentativné
vyhlašovali za takých, čo
majú patent na sprav odii
vosť a správnost’ . lež skór
viera by im mala byť
pdtaftkíHi k pokoře a
sL

^

l^frtHRPA
| Optical Service

573 Hampten St_

Telefon

í>756

ýno sji 'i

JiuHny Carter. jeden z
k a n d id á tů v Demokratickej
strany, ktorý bol guverné
rem vo státe Georgia. sa
přičinil o tuto dískusiu za
se tým. že na otázku novinárov povedal asi toto:
V čase. keď som bol
guvemérom. strávní som
na svojich kolenách viac

17. 5. 1976

času ako v celom predošlom období svojho života
a to jednoducho preto, že
moje rozhodnutia ako gu
vernéra sa dotýkali osu
du l’udí. V posledných desiatich rokoch vytvořil
som si velmi intímny po
měr k Bohu.
Jimmy Carter sa vyjád
řil tak preto, aby svojim
slovám a svojmu výkladu
o problémoch politických
dodal viac váhy, viac dů
věry, chcel tak docieliť,
aby mu 1’udia věřili, že
to, čo hovoří,
hovoří
upřímné. Musíme mať to
tiž při tom na mysli aj
to, ako bola za posledných
desať rokov dóvera l’udu
k představitel’om politic
kého života otrasená a no
vý muž na politickom ob
zore a vo volebnej kampa
ni. příslušník baptistickej
církvi, povoláním farmár,
známy svojou zbožnosťou,
bojuje proti nedóvere voči
politickým
osobnostiam.
Dává takto v sádz-ku aj
svoj nejintímnejší život,
život náboženský.
Profesor Schlesinger ne
považuje vy'stúpenie Carterove za využíváme nábo
ženstva v politickom volebnom bojí. To preto nie,
že Carter neprichádza s
nějakým programom. kto
rý- by odóvodňoval nábo
ženskými tézami. Koneckoncov vyjadrenie o hl’adaní intímneho poměru k
Bohu
je v americkej
kresťanskej pluralistickej
spoločnosti tak běžné, tak
samozřejmé, že keby ho
kandidát na politický úrad popřel, iste by mal
(Pokračovaníe na str. 8)

(Pokračovaní se strany 1)
sterilních mozcích dogmatiků. Stavět v takovém svě
tě všechny útlaky, ty pomyslné, i ty skutečné, ale
nepatrné a všední, na jednu rovinu s úplností útlaku
totalitních ideologií je stejně nebezpečné jako nevidět
je vůbec.
A právě této šalbě rovnosti útlaků oddává se lid
demokratických zemí s nesmírným elánem, někde s
promyšlenou záměrností, jinde s přiboudlostí mentál
ních jepic, které marně touží po rozměrech nosorož
ců. Právě pomocí vzorce “ útlák jako útlak”, dosahují
největších úspěchů ti lidé, jejichž cílem je zničit
systém, kterému se sice nepodařilo vymýtit všechny
útlaky, ale který jediný zatím dokázal, že dovede
ubránit člověka před útlakem totálním.
Slovo “ svoboda” se dere ze slovníků na světlo boží
ve všech jazycích a odvozeninách. Ušní bubínky jsou
jím bombardovány v nepřetržité ozvěně od hory k
hoře, od srázu k srázu, od stěny ke stěně, od jed
noho redakčního stolu k druhému, od demagoga k
demagogu: osvobozené, osvobození, osvobozovací. . .
svoboda, svobody, svobodě, svobodou . . . osvobodíme,
osvobodíte, osvobodí. . . svoboda, liberté, Freiheit,
freedom .. . svobodasvobodasvobodasvoboda . .. Jako
krupobití zmrzlých vodnatých -kuliček, které dopad
nou, roztají a nechají stopu. Když se potom, přesy
ceni slovem, podíváme na mapu, uvidíme, že čím
více a hlučněji je to slovo vykřikováno, tím více
ztrácí význam, tím méně lidí žije svobodně. A další
zajímavá věc, — poznání, že právě ti, kdo o svobodě
mluví nejvíce a nejhlasitěji, nejvíce jí ubližují.
Máme osvobozenecká hnutí homosexuálů, žen, škol
ních dítek, pornografií, vězněných zločinců, kuřáků
hašiše, matek, které mlátí děti, opuštěných otců,
palouků za domem. Osvobozujeme studenty od zkou
šek, učitele od učení, listnaté stromy od jehličnatých,
matky od dětí, rodičky od rození, nenarozené od ži
vota, muže od dřiny všedního dne a ženy pro dřinu
toho dne. Osvobozujeme člověka od potřeby být sluš
ný, od morálních zásad, od ohledů, od lásky a jejích
závazků. A každé osvobození — nově zatlučený kůl v
palisádě zotročení..
Všechny ty útlaky, o kterých by se mělo většinou
mluvit nejvýše jako o malých místních přehmatech
a nespravedlnostech, jsou zveličovány a zveličovány
do nekonečna, až jsou uměle vykrmeny do rozměrů
hrůzy rovnocenné hrůzám světů, v nichž ostnatý drát
vládne krajině. Neurotická paní, která polyká aspiri
ny v předměstském domě s bazénem a dvěma auty,
protože neví, co se sebou, stojí na útlakové rovině
obyvatel koncentračních táborů a žalářních mučíren.
Jeden básník z Nigérie zahajuje každou přednášku
prohlášením, že je heterosexuální. Nepoetický úvod
vysvětluje tím, že sice nic nenamítá proti homose
xuálům, ale odmítá položit rovnítko mezi jejich úděl
a zápas barevných lidí za rovnoprávnost. Chtějí-li
obyvatelé menšících se zbytků svobodného' světa zů
stat svobodní (o čemž existují vážné pochyby), měli
by se'učit od černého básníka. Měli by odmítat rov- nitko mezi malou křivdou a totálním ujařmením mi
liónů. Měli by se naučit dělat rozdíl mezi světy, které
poskytují proti křivdám opravné prostředky, a svě
ty, v nichž opravné prostředky končí zvůlí strany u
mříží vězeňských oken. Měli by umět oddělovat zří
zení, jejichž tiskem mluví lidé různých názorů, od
zřízení, ve kterých byly úkoly tisku relegovánv na
funkci státní ozvěny. Měli by rozlišovat m ezi' ne
chutným způsobem života a nadiktovaným způsobem
života, mezi rozdrobeným kořistěním privátního pod
nikání a úplným kořistěním všemocného státu. V
neposlední řadě by měli odmítnout položit rovnítko
mezi osvoboditele z profese, z nudy a z blbosti a
lidí, kteří z hlubokého přesvědčení s rozumem a
láskou usilují o svobodu všech.
Šarlatáni osvobození prolézají demokratické orga
nismy zneužívajíce věčné lidské tuposti a netečno
sti a pomocí poměrně malých křivd, které budou
vždycky a všude páchány tvorem tak nízkým jako je
člověk, matou pojmy. Orwellovsky označují stavy
ponižujícího poddanství za svobodu a svobodu za
otroctví, země jediné strany za demokracii, dokonce
lidovou, a pluralitní demokracii za buržoazní pod
fuk. Lid, v jehož jménu se odedávna děje všechno
protilidské, buďto nevnímá a není v cestě, nebo vní
má, ale v bubnové palbě vznešených, vznešenějších
a nejvznešenějších slov ztrácí schopnost rozeznávat
jednotlivá písmena a nacházet v nich místa, kde
rozdělením zvuků dostáváme smysl. Jednou vykřik
nuté slovo “ svoboda” dává smysl. Jednou vykřiknu
té slovo “ útlak” dává smysl. Tisíceré opakování setře
všechen význam těch dvou protikladů. 'Nejprve se
spojí a prolnou slova, potom to, co chtěla říci, až
Pokračování na str. 3)
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Dvě prohlášení
— Zemětřesení, které si
vyžádalo mnoho lidských
životů v severní Itálii (ko
lem 1.000) a obrovské
hmotné škody, bylo poci
ťováno také na mnoha mí
stech v ■Československu.
Tam však byly jen mírné
otřesy, které nezpůsobily
žádné vážnější škody. Oby
vatelé některých měst jen
6. května v 9 hodin večer
vybíhali poděšeně na vol
ná prostranství, když po
zorovali mírné chvění bu
dov, někde i vlnění zdí.
— Krátce po 75. narozehi■nách zemřel v Praze kres
líř a spisovatel, autor de
sítek knih pro mládež,
Bohumil Paša.
— Čs. noviny se rozčilují,
že mnichovský soud osvo
bodil “ amerického vzduš
ného piráta” B. Meekera,
který loni třikrát přistál
s vrtulníkem na čs. území,
aby dopravil na západ
osoby z Východního Ně
mecka.
Západoněmecký
soudce dospěl k závěru,
že Meeker porušil předpi
sy o letecké dopravě, ale
porušení bylo provedeno
za mimořádné
situace,
která je nadřazena práv
ním předpisům.
— Dne 2. května zemřel
v Praze ve věku 85 let
Zdeněk Fierlinger. Vládní
nekrology zdůrazňují Fierlingerovy zásluhy ve vá
lečné době, kdy byl čs.
velvyslancem v Moskvě a
“ aktivně se podílel na pří
pravě smlouvy o přátel
ství a spolupráci s SSSR” ,
a zásluhy poválečné, kdy
úzce spolupracoval s KSČ
i v době, kdy ještě zastá
val čelné funkce ve stra
ně sociálně demokratické.
Pro většinu demokratic
kých Čechů a Slováků byl
Fierlinger hlavním před
stavitelem ošklivých poli
tických chameleonů- Dne
6. května mu režim vypra
vil státní pohřeb v obřad
ní síni krematoria v Praze-Strašnicích.
— Ve Vrdech v okrese
Kutná Hora se začal bu
dova t velkokapacitní zá
vod pro chov dojnic, který
má být po dokončení v ro

ce 1980 jedním z nejmoder
nějších a největších svého
druhu v republice. Jeho
výstavba byla slavnostně
vyhlášena
za
“ stavbu
mládeže” .
— Stálý čs. delegát v OSN
dr. L. Šmíd vystoupil v
sociálním výboru Hospo
dářské a sociální rady
OSN jako velký bojovník
za lidská práva. Mluvil
ohnivě proti porušování
lidských práv - ovšem jen
za porušování v Chile
apod., nikoli v zemi, kte
rou zastupuje.
—- Na Štrbském Plese se
konal regionální seminář
Křesťanské mírové -konfe
rence, věnovaný tématu
“ Zásady a cesty další mí
rové politiky socialistic
kých zemí” , jak vyplývají
ze směrnic XXV. sjezdu
KSSS v Moskvě a XV.
sjezdu KSČ v Praze.
— Veřejná bezpečnost se
obrátila na veřejnost, aby
se. hlásili další postižení,
které podvedl 541etý Vla
dimír Hamáček z Prahy
2, který sliboval obstarání
bytů, nebo skladovacího
prostoru vybíral zálohy a
odměny a byty neobstaral.
Dosud mu prokázali, že
vylákal přes 200.000 Kčs.
Příznačná zpráva o byto
vé nouzi.
— Sólista baletu Národní
ho divadla v Praze Vla
stimil Harapes se zúčast
nil baletního festivalu v
Tokiu a Kjóto v Japonsku.
— Dne 1. května byly uve
řejněny výsledky -“ národ
ní směny” , konané v sobo
tu 3. dubna na počest XV.
sjezdu KSČ. Zúčastnilo se
jí přes 8 miliónů občanů.
V podnikové sféře (bez
JZD) pracovalo 5Vz milió
nu lidí, tedy asi 87.7%
všech pracujících v socia
listickém sektoru národní
ho hospodářství. Dalších
2.8 miliónů se podílelo na
směnách organizovaných
národními vvbory na akci
“ Z” .
— K 31. výročí osvobození
Československa Sovětskou
armádou dostali členové
divadla Spejbla a Hurvín
ka čestné uznání vlády

Osvoboditelé
(Pokračování se str. 2)
člověk přestane vědět, co vlastně je svoboda a co
vlastně je útlak, co je třeba osvobodit a co je svo
bodné, a začne zaměňovat jedno za druhé.
Je zmaten, ztracen, přestává se bránit, pomáhá
své zkáze, láskyplně tiskne nůž na vlastní hrdlo,
škodí a myslí si, že pomáhá, hubí a věří, že zachra
ňuje. A přece není těžké rozeznat země svobody od
zemí nesvobody a podle nich identifikovat a usvědčit
zotročující ideologie. Stačí přiložit ucho k zemi a
chvíli pozorně naslouchat. Odpověď je v kontrastu
hluku a ticha. Nejsvobodnější jsou ty země, ve kte
rých kdekdo řve, že je utlačen, nemá dost a za
sluhuje víc. Nejméně svobodné jsou státy, z jejichž
dusného ticha jenom tu a tam pronikne hlas sta
tečných.
Zbydou dvě otázky.
Jaké systémy vládnou v zemích ticha?
Kdo kolem nás propaguje filosofii, v níž jsou ty
systémy zakotveny?

CSSR a ÚRO.
— V Rytířském sále Vald
štejnského paláce v Praze
se konalo “ slavnostní vy
hodnocení pracovní inicia
tivy v umění a kultuře na
počest 30. výročí osvobo
zení Československa So
větskou armádou” . Pří
tomní se dozvěděli, že v
843 organizacích, kulturně
výchovných
zařízeních,
institucích a podnicích by
lo uzavřeno přes 15.000 so
cialistických závazků a
363 kulturních brigád usku
tečnilo 2.600 akcí, při
nichž bylo bezplatně od
pracováno přes 100.000 ho
din. Představitelé někte
rých kolektivů převzali po
tom diplomy vlády ČSR a
ÚRO, spojené s čestným
titulem “ Podnik 30. výro
čí osvobození Českosloven
ska Sovětskou armádou” ,
čestná uznání vlády ČSSR
a ÚRO a čestná uznání
ministerstva kultury ČSR
a ČVOS.
— Předseda Slovenské ná
rodní rady V. šalgovič
odevzdal básníku M. Lajčiakovi medaili Svazu čs.sovětského přátelství “ Za
zásluhy o upevňování čs.sovětského přátelství” .
— Na důkaz toho, že je
v Československu skuteč
ná demokracie, zúčastnili
se konference Meziparlamentní unie v Mexiku ta
ké zástupci “ nekomunistických stran” . Předseda
tzv. socialistické strany B.
Kučera tam v diskusním
příspěvku zdůraznil, že
“ na rozdíl od buržoazního
parlamentarismu je třeba
spatřovat míru skutečné
demokracie především v
tom, jak složení zákono
dárného sboru obráží so-

Československá národní rada americká konala řádný sjezd ve dnech 10. a 11.
dubna v Chicagu, který měl důstojný průběh a na kterém byla znovu zvolena
většiná dřívějších členů výboru: předseda Dr. Mikuláš Ferjenčik, místopředse
dové Martin Hrabík, Dr. Frant. Schwarzenberg a Štefan Papánek, tajemník Dr.
Vlastislav Chalupa, pokladník Miroslav Mejzr, právní zástupci Dr. Karel Kohler-Rausch v Chicagu a Dr. Josef Hašek ve Washingtonu afd. Čestné členství
udělil sjezd generálu Janu Slezákovi. Sjezd se usnesl na "Pozdravu domovu"
(který byl vysílán rozhlasem do Československa) a na prohlášení krajanské ve
řejnosti. P ra v i.se v nich:

POZDRAV
DOMOVU,
DOSUD OKUPOVANÉMU
“ . . . Posíláme upřímný
pozdrav vám všem, kteří
žijete v Československu
pod cizí okupací. Znovu
vás ujišťujeme, že jsme
v myslích a srdcích s vá
mi spojeni, že stále na
vás myslíme a že neocha
bujeme v úsilí, aby vám

dální diferencovanost spo
lečnosti a umožňuje tak
vyjadřovat zájmy jejích
základních tříd a vrstev.
Federální shromáždění a
celá československá zastu
pitelská soustava ztělesňu
je tento princip, který je
důležitým předpokladem
pro uskutečňování OPRAV
DOVÉ SVRCHOVANOSTI
LIDU” .
— Na Filmovém festivalu
mladých v Banské Bystri
ci získal hlavní cenu festi
valu i cenu filmového di
váka film režiséra J. No
váka “ Léto s kovbojem” .
— V letošní zimní sezóně
zahynulo v Krkonoších
pět osob: 2 zmrzly, jedna
po těžkém úrazu zemřela
na vykrvácení, další zahy
nula v lavině a poslední
při pádu z hřebenové stě
ny.

všichnil idé dobré vůle po
máhali ve vaší snaze zno
vu získat svobodu, sebeurčení a opravdovou svrcho
vanost ve vaší vlastní ze
mi. Ve své snaze přesvěd
čovat svoje americké spo
luobčany o vašich prá
vech jsme dosud často na
ráželi na nepochopení.
Američané prostě nedo
vedli uvěřit, že by kde na
světě mohla být svoboda
lidem upírána takovou
měrou, jak se to pod ko
munismem opravdu děje.
Až nyní se nám zdá, že se
Amerika začíná probouzet.
Mnohé hlasy ze Sovětské
ho . svazu samotného, jako
např. hlas Solženicynův,
pomáhají otevírat oči na
šim americkým spoluobča
nům, takže začínají uzná
vat za pravdu to, co jim
po léta opakujeme o po
měrech za železnou opo
nou. Tento nový směr
zdejšího veřejného míně
ní se také začíná projevo
vat v kampani, předcháze
jící presidentským vol
bám, kde se obráží lepší
pochopení pravé podstaty
komunismu v praxi.

V tomto roce, kdy zde
vzpomínáme dvoustého vý
ročí vzniku Spojených stá
tů amerických, soustřeďu
je se zvýšená pozornost
naších spoluobčanů ■ na
hodnoty, které jsou Ame
rice vlastní, které jsou je-,
jím nejhrdějším dědic
tvím, které sem z celého
světa přivedly tolik lidí
nespravedlivě
utiskova
ných a které z Ameriky
udělaly poslední a nejlep
ší naději demokracie, jak
říkával Lincoln.
Odkaz svobody a sebeurčení.
odkaz rovnosti
před zákonem, odkaz stej
ně měřené spravedlnosti
pro všechny občany bez
rozdílu, to vše naplňuje
Spojené státy nejen hrdo
stí na úspěchy uplynulých
dvouset let, ale také od
hodláním, že lidé na ce
lém světě se mají těšit
stejné svobodě. Proto se
dnes Američané hlouběji
zamýšlejí nad tím, co se
děje ve střední Evropě.
Proto se spolu s námi
sklání v obdivu před va
ší věrností, se kterou jste
(Pokračování na str. 4)

Sonnenfeldtova doktrína
V 8. čísle HD (str. 11) jsme se zmínili o rozru
chu, který způsobila i v mnoha částech západní
veřejnosti zpráva o politice navrhované poradcem
dr. Kissíngera ve věci začlenění komunisty ovlá
daných států střední a východní Evropy trvale do
sovětského impéria. Dnes přetiskujeme zprávu,
kterou dodala Rada svobodného Československa ve
Washingtoně:
"Dne 30. 3. 1976 zaslal předseda výkonného vý
boru Rady prof. Mojmír Povolný dopis radovi
Státního departmentu ve Washingtoně dr. Helmutu Sonnenfeidtovi, ve kterém vyslovil obavu, že
zprávy o tzv. Sonnenfeidtově doktríně 'organického
spojení mezi Sovětským svazem a východní Evro
pou' vyvolávají otázku, zda Spojené státy ve sku
tečnosti nepodporují začlenění malých států střed
ní a východní Evropy do sovětského impéria a pří
padně do Sovětského svazu samotného. Proti ta
kovému výkladu předseda Rady naléhal, že za je
diný organický vztah mezi Sovětským svazem a
národy střední a východní Evropy může být poklá
dán jen ten, jenž je založen na těchto třech zása
dách:
1. na zásadě svrchovanosti a rovnosti všech stá
tů, včetně závazku, že se Sovětský svaz nebude

vměšovat do vnitřních záležitostí žádného státu,
2. na zásadě nezávislosti, včetně práva na poli
tické sebeurčení každého státu,
3. na zásadě, jež zakazuje používání násilí proti
kterémukoli státu.
Dr. Sonnenfeldt odpověděl na tento dopis 5. 4.
1976. Vyslovil politování, že tisk zkreslil jeho sku
tečný názor a ztotožnil se se zásadami předložený
mi v dopise Rady těmito slovy: 'Naše politika by
la, je a bude povzbuzovat nezávislost, svobodu a
národní svébytnost zemí ve střední a východní
Evropě a podporovat čím dále tím normálnější
vztahy mezi těmito zeměmi a ostatními státy na
východě stejně jako na západě . . . Chceme, aby
Sovětský svaz uznal situaci, ve které se tyto ze
mě budou těšit stále vzrůstajícímu nezávislému ži
votu a naplňovat své národní tužby bez obavy z
periodických vojenských intervencí a z jiných ná
strojů útlaku. Připomněl jste složitost takové po
litiky, ale úplně souhlasím s Vaším výtečným zá
věrem, že 'není nad sílu vlády Spojených států a
nad schopnost amerického lidu podporovat postup
nou emancipaci zemí střední a východní Evropy z
jejich úplné závislosti na Sovětském svazu'."
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Tajná spolupráca německých křesťanských církví

Kalendář HD

Tolerované poukazy*
do komunistického státu

KVĚTEN 1976 (2)
Jarka Vlčková

• 18. 5. 1891 za slavnostního ruchu Jubilejní výstavy
byla otevřena nová Dudova Národního musea, dílo
arch. Josefa Schulze, na místě, kde až do r. 18v5
stávala tzv. Koňská brána. Museum bylo založeno
r. 1818 a zásluha o to náležela především Fr. Palackemu, který se důkladně v létech 1821-48 zasazoval o to,
aby mělo Museum stále výraznější národní fcharakter.
• Téhož dne zahájila svou činnost česká akademie
císaře Františka Josefa 1. pro vědy, siovesnost a
umění (od r. 1918 česká akaaemie věd a umění).
• 18. května 1971 zemřel Svatopluk Kadlec, autor
divadelní hry z aooy pana Mikuláše Dačickeho z
Heslová "Zena nejsou housle” , jež měla premiéru
v roce 1943, a pak autor básnické sbírky Svatá ro
dina.
• 20. května 1901 zemřela Betty Hanušová-Fibichová,
česká altistka, švagrová a druhá manželka skladatele
Zdeňka Fibicha. Byla přední členkou divadla Proza
tímního i Národního, smetana s myšlenkou na jeji
umění napsal part Martiny v Hubičce, Závise v čer
tově stěně a Radmily v Libuši. S M. Sittovou byla
první interpretkou Dvořákových Moravských dvojzpěvů.
• Olomoucký arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan,
který byl intronisován 3. dubna 1921, byl milovníkem
lidových krojů, starobylých zvyků a obyčejů a národ
ních písní. V Stojanoví dosedl na arcibiskupský sto
lec olomouský první Hanák. Dr. A. C. Stojan se na
rodil 22. května 1851.
• Buditel slovenského lidu, poeta lidové a národní
bezprostřednosti, Janošíkovsky nadšenec, slovenský
básník romantik Janko Král zemřel 23. 5. 1876.
• Vychovatel Krameriových synů, básník Josef Liboslav Ziegler, zemřel 23. 5. 1846 v Chrudimi, kde
byl od r. 1825 děkanem. Jako správce fary v Dobřa
nech u Dobrušky (1809-17) udělal z tohoto místa kul
turní středisko kraje a shromažďoval kolem sebe
všechny významnější spisovatele z východních Čech:
M. Z. Poláka, F. V. Heká, M. S. Patrčku, V. K. Klicperu aj.
• 24. 5. 1391 bylá sepsána zakládací listina Betlém
ské kaple, kterou založili patriciové kramář Kříž a
Hanuš z Muehlheimu pro česká kázání.
• Třistadvacet let uplyne 25. května od zřízení lito
měřického biskupství, jehož posledním biskupem
byl kardinál Štěpán Trochta.
• V Opařanech se narodil 25. 5. 1851 knihovník praž
ské university a řádný profesor přírodovědecké fa
kulty KU Jan Peisker. Svou vědeckou pozůstalost
odkázal Národnímu museu. Nejvíce na sebe upozor
nil populárním spisem Kdo byli naši předkové a co
jsme po nich zdědili, který podnítil mnoho polemik,
zejména profesora Josefa Janka a dr. L. Niederleho.
• Byli to písečtí akademici, kteří dobrovolnou sbír
kou opatřili 300, zlatých a do sadů v Písku, na místě
starých parkánů, pořídili od sochaře Wurzla první
pomník Františka -Palackého v Čechách. Při jeho od
halení řečnil sám Palackého zeť Dr. Ladislav Rieger. Když bylo r. 1832 presidiální kanceláří zakázáno
užívání názvu Matice česká, Palacký si stěžoval u
nejvyššího purkrabího a intervenoval v presidiální
kanceláři, ale dozvěděl se. že na základě demmcíaeí
byla Matice česká považována za tajnou a zapověze
nou společnost. Zemský správce hr. Choiek sice po
výkladu Palackého uznal nezávadnost Matice, ale ná
zev Matice česká přece padl a nahradil jej titul
Pokladnice Českého musea k vydávám knih českých.
František Palacký zemřel před sto létv — 26. květ
na 1876.
• Knihovník městské lidové knihovny v Plzní. Mi
loslav Nohejhl, který se zde 26. 5. 1896 narodil, na
psal beletristickou historii českého pivovarnictví Sud
se zlatým dnem. Z pohledu účastníka revoluce a
květnových bojů napsal reportážní prosu Holýma ru
kama, ze zážitků a zájmového okruhu plzeňského ro
dáka román Sirény, oslavující Plzeň.
• Za pražskými hradbami začalo vznikat r. 1858 no
vé divadlo, Novoměstské se nazývalo, jež bylo po
vzoru divadla. drážďanského dokončeno prof. arch.
Niklasem v březnu příštího roku. Zahájilo činnost
v dubnu r. 1859, ale teprve 26. května 1861 se-tu
konalo první české operní představení Donizettiho
Lukrezia Borgia, v němž zpívali i známí tehdy pěvci
Strakatý a Lukeš.
(Pokračování na str. 6).
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Před krátkým časom prebehla světovou tlačou správa o tom, ako sa nemecké
křesťanské církvi — katolička i protestantská — snažia udržať spoluprácu vo
svojej rozdelenej zemi. Ide o tajnú spoluprácu do tej miery, že sa o nej nesmie
vo Východnom Nemecku hovořit', ale východoněmecký komunistický režim ju
toleruje, prefože z nej má finančný prospěch.

V politickém ťažení za
svoje medzinárodné uznanie východoněmecký režim
predovšetkým prinútil jednotnú nemeckú evanjelícku cirkev k rozchodu, k
pretrhnutiu stykov východnej časti s bratskou cirkvou v Západnom Nemec
ku. Bola to ťa žk á chvíťa
pre německých evanjelikov, ktorí cítili, že svo
jích bratov vo Východnom
Nemecku nesmí opustit’ a
ponechat’ bez morálnej aj
finančněj pomoci. Dlho sa
nevedelo nič o tom, či sa
tieto vzťahy nějako zacho
vali a akým spósobom sa
medzi nimi udržuje spolu
práca. Až teraz sa tá zá
hada číastočne osvětlila.
Východoněmecké cirkvi
pomáhajú
zachraňovat’
politických vázňov. Zo
zvláštneho fondu, ktorý
vytvořila západonemecká
vláda, sa posielajú do Východného Nemecka pro
stredníctvom
západonemeckých cirkví prostried
ky na zaplatenie výkup
ného za prepustenie poli
tických vázňov. Tieto prostrie.dky prichádzajú zo. Zá
pádného Nemecka na cír
kevně úřady vo Východ
nom Nemecku a za ne sa
dostává slobody politicky
nevinným a uvázneným
1’ud’om. Do Východného
Nemecka takto přišlo níekoťko desiatok miliónov
dolárov.

l

Okrem toho sa posielajú
z tohoto vládneho fondu
prostriedky na sociálnu
prácu cirkví vo Východ
nom Nemecku a na podporovanie kňazov, ktorí
tam účinkujú za veTmi
ťažkých hmotných poamienok.
Vo Východnom Nemecku
pracuje
duchovné
asi
4.000 evanjelických farárov. Tí takmer všetci sú
z tohoto fondu podporova
ní, dostávajú príplatok k
veťmi malému platu, kto-

Dvě prohlášení
(Pokračování se str. 3)
si ve svých srdcích zacho
vali to, čemu nás učil Ma
saryk..
Mnoho bylo uzavíráno
smluv, od Jalty až po Hel
sinky. Naši američtí spo
luobčané . dnes uznávají,
že žádná z těchto smluv
dodržena nebyla. Dnes je
celému svobodnému světu
jasno, že jsme byli obel
háváni my a že jste byli
obelháváni vy.
Jistě všichni v tomto ro
ce slavného výročí utvrdí
me ve svých srdcich zdě
děnou úctu k člověku a je
ho nezadatelným právům,
zaručeným
americkou
dvoustoletou ústavou. Ob
novíme svoje odhodlání,
uchránit Ameriku před
rozkladem zevnitř a ohro
žením zvenčí. Postaráme
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rý dostávajú od komuni
stického režimu. Ďalej udržuje evanjelická cirkev
vo Východnom Nemecku
52 nemocníc. Tie by ne
mohla idržať, keby nedo
stávala finančnú pomoc
zo spomenutého fondu západonemeckej vlády, vy
plácánu prostredníctvom
zvláštneho úřadu západonemeckej církvi v Bonne
na církevně úřady vo Vý
chodnom Nemecku.
Takto sa vlastně starajú
západonemeckí veriaci o

udržanie cirkevného živo
ta, o opravu kostolov, cirkevnýeh budov a nemoc
níc aj vo Východnom Ně
mecku. Týká sa to právě
tak katolíkov, ktorých ži
je vo Východnom Nemec
ku asi 1,200.00, ako evanjelíkov, ktorých je tam asi
6,500.000 (z celkového poč
tu 17 miliónov). A tak nemeckí veriaci, ktorí bolí
nútení prijať z politických
dóvodcv rozdvojenie svo
jej církvi, našli predsa ce
stu k sebe, našli formu
svojej spolupráce, proti
ktorej komunistický režim
neprotestuje, lebo z nej
má finančnú výhodu, zí
skává tvrdé valuty. D. L.
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ši spoluobčané konečně uvědomili, že ta svoboda,
za kterou jsme sem všich
ni přišli, je dnes ohrožena
zevnitř i zvenčí, a to větší
měrou, než byla ohrožena
po dobu celých dvou uply
nulých století. Původ toho
to nebezpečí je tentýž, kte
rý připravil naše bratry a
sestry v Československu o
jejich lidská práva, o svo
bodu a možnost uplatnění
vlastní vůle. Je to komu
nismus, který nyní chce
pohltit též Afriku a dosud
KRAJANSKÉ VEŘEJ svobodnou část Evropy a
nakonec i tento náš světa
NOSTI
" . . . Uvědomujeme si s díl. Musíme pozvednout
oprávněnou hrdostí, do svůj hlas.
jak značné míry právě
. . . Svobodný svět již
přistěhovalci z naší vlasti nechce naslouchat novým
přispěli k velikosti této ze nepravdám o snižování
mě a jak významný byl mezinárodního napětí za
jejích přines kulturní, vě současného komunistické
decký. umělecký a mrav ho pronikání do všech ze
ní. Se zadostiučením si mí a. světadílů, kde dosud
připomínáme, kolik toho vládne svoboda a za sou
naši lidé vykonali pro ho časného utahování ideolo
spodářský a sociální roz gického šroubu doma.
voj Ameriky, pro výchovu
My zde svobodu máme a
těla i ducha, kolik obětí můžeme svobodně mluvit,
naši lidé přinesli při bu svobodně psát a svobodně
dování a při obraně této jednat. Proto neochabne
země. Hlavně jsme si vě me, nepřestaneme, neupu
domi, jak značně přispěli stíme od svého úsilí, aby
svým odkazem ryzího de celý svobodný, svět za ve
mokratismu k budování dení Spojených států ame
svobodných zřízení této rických dopomáhal a dozemě. Víme dobře, za co pomohl k rozkvětu svobodě
za vše vděčíme Americe a sebeurčení všude na ce
a stejně dobře víme, zač lém světě a zcela zvláště
Amerika vděčí nám.
tam, kde kořeny demokra
. . . Máme tedy právo i cie jsou nejhlubší: v neza
povinnost pozvednout svůj pomenutelném a nezapo
Českosloven
hlas. Našeho hlasu je za mínaném
ČSNRA
potřebí, aby si všichni na sku.”
se o to, aby náš národní
odkaz, který jsme si z do
mova přinesli, žil a kvetl
dále a obohacoval i v bu
doucnu kulturní, hospodář
ský a veřejný život Spoje
ných států. A ze všeho nej
větší úsilí vynaložíme k
tomu, aby za pomoci
všech lidí dobré vůle na
celém světě- mohl dnes
ujařmený lid v Českoslo
vensku opět sám sobě svo
bodně vládnout,
čs. národní rada americká

17. 5. 1976
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František Palacký

Na běžícím pase

Vzpomínka k 100. výročí úmrtí

Ferdinand Peroutka
Je episoda v Plutarchovi: Peršané v bitvě porazili Římany, pronásledovali je a našli v římských sta
nech erotické romány. Perský král pravil svým vojákům: "Přece se nebudete bát těch, kdo čtou ta
kové knihy."
Někdy kolem roku 1912 mladičtí bratři čapkové, Karel a Josef, na mou duši ne puritáni, na samém
počátku své literární kariéry, napsali článek proti převaze erotiky v literatuře. Argumentovali, že ta
ková převaha zkresluje obraz života a vynechává mnoho z člověka. Člověk, snažili se Čapkové připo
menout, má také pud tvorby, a dějiny se neposunovaly kupředu milováním, nýbrž prací, úsilím, vy
nalézáním.
Nikdo nebyl tak uctíván mládeží jako americký spisovatel Salinger, autor románu "Kdo chytá v ži
té". Mladičký hrdina tohoto románu Hoiden uchva-coval svou upřímností a nechutí k pokrytcům. Ne
zapomenutelně odhaloval faleš v lidech. Mladí čtenáři si umiňovali, buďme jako on. Avšak tento Holden byl moralista svého druhu. O sexu říkal: "Zatraceně mnoho záleží na tom, s kým to dělám, ne
můžete to dělat s každým." Cítil eroticky, ne jen sexuálně. V očích následujícího desítiletí Holden-Salinger se kompromitoval tím, že byl proti oplzlým nápisům na stěnách a učinil z toho dokonce thema,
za něž — v zájmu dětí — je třeba bojovat. Následující desítiletí usoudilo, že Salinger hájí staré, pře
konané hodnoty. Neboť: jaké to vítězství svobody, když oplzlá slova možno vykřikovat na ulici, když
už plynou i z krásných úst mladé herečky na scéně! Vír doby zatočil Salingerem a stáhl ho dolů.- Mlá
dež ho přestala číst. Salinger, polozapomenut, žije na venkově, nepíše nebo píše, ale nic neuveřejňuje.
Mimo jiné platí za to, že psal o lásce, ale ne o jejích fysických detailech. To je zaostalé. Davová
společnost neúprosně vyžaduje, aby jí bylo referováno o fysických detailech lásky.
Tyto tři úryvky snad osvětlí rozměry thematu. Naše thema je sex a společnost.

Nebudeme popisovat, co
je známo; příval sexuálnosti v naší době; nena
sytnou zvědavost ve vě
cech pohlavních; touhu po
“ novém poznání” . Spíše
budeme hledat, po kte
rých cestách to přišlo.
Pravíme, že je to vysvětli
telné historicky, jsou to
následky
puritanismu.
Anglosaské a některé ji
né protestantské země
byly puritánské, také ži
dovské náboženství bylo.
Puritanismus, praví se
nám, svou kázní připra.voval nesnesitelné utrpení
člověku, člověk se vzbou
řil, a tak je, co je. Reakce
na puritanismus jistě exi
stovala, avšak to nevy
světluje všechno, ani předůkladnost sexuální revo
luce, ani ten fakt, že k

ní došlo i v zemích, které
nikdy nebyly pod vládou
puritanismu. A máme vě
řit, že mladí lidé, kteří puritanismus z vlastní zkuše
nosti nepoznali, přece pro
ti němu hněvivě reagují.
Tu zřejmě byly hozeny do
jednoho pytle mnohé různé
okolnosti.
Co nazýváme sexuální
revolucí a co jí skutečně
je, bylo dokonale připra
veno literaturou. Spisova
telé měli své vlastní dů
vody. Literatura je spoje
na s životem národa, ně
kdy zrcadlí jeho skuteč
nosti s láskou, jindy jako
prorok kárá a popohání
národ. Když theorie Sigmunda Freuda o dobro
družstvích pohlavního pu
du byly odhaleny širší ve
řejností, nastal velký ruch

mezi literáty. Cítili, že je
jich dosavadní themata
jsou téměř vyčerpána, a
měli velkou profesionální
potřebu nového. Freudova
nauka jim otvírala dosud
neznámé, pro spisovatele
svrchovaně zajímavé, v
přítmí zahalené a těžko
kontrolovatelné
oblasti.
Nesnadnost kontroly byla
další výhodou pro spisova
tele. Mohli se volně ro
zepsat. Pevně svírali v ru
kou Freudovy spisy a za
nic by se jich nevzdali.
To samo o sobě nezaslu
huje kritiku. Přijímat no
vé poznatky a oplodňovat
se jimi je povinné pro spi
sovatele. Ale řekněme, že
spisovatel si nemá tak po
čínat, jakoby byl náhle od
vázán z řetězu. Spisovate
lé a literáti po hlavě sko-

čili do freudismu, jak mu
rozuměli. K nim se brzy
přidružili filmaři, po ně
jaké době také literáti,
kteří píší texty pro rek
lamní kanceláře.
Jako je vulgární mar
xismus, je také vulgární
freudismus, a oba měly
větší vliv ve světě než
pravý marxismus a pravý
freudismus. Freudův žar
gon, jeho nová slova pro
sytila moderní prostředí.
Skoro nebylo žurnalisty
tak opozdilého, aby si je
neosvojil. Zůstane před
mětem sporů, zda Freud
byl tím, čím být se zdál,
a do jaké míry trval na
tom, že sexualita je v ko
řenech většiny životních
jevů. Ale spíše ustupoval
kousek po kousku. Dnes
(Pokračování - na str. 6)
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Jsme před Mac-Nevenovým palácem v ulici Pasířske, cmes Paiackého. Celková disposice dvoupatro
vé, nevysoké, neširoké stavby tkví na základech ba
rokních. Pilastry meziokenm, sloupy, opírající kartuše vstupu, oválný štít marnotratné ornamentiky,
obruba oken úměrná, leč bez jednotvárnosti — toť
vše dědictví baroka. Ale duch je naprosto jiný: jest
to duch pohodlí a mírné prostoty, jenž tu vládne. I
kdybychom neznali dějiny domu, mohli bychom uhod
nout, že kouzlo hudby a půvab tance vyplašily od(
tud nadobro temnou a pathetickou duši parokní. V
době empiru stal se skutečně tento palác jedním ze
středisek pražské kultury hudební, jež zahrála á za
tančila menuet při pohřební slavnosti rokoka. A po
sléze na podzim r. 1827 stěhuje se do Mac-Nevenova,
tehdy již Měchurova domu ten, který měl zpečetit
konec a zmar pražské kultury barokní, tím, že sestou
ply hluboko ke zdroji národní bytosti, našel kulturu
novou, živější, pravdivější. Od dob Františka Paiac
kého náleží pražská duše barokní minulosti — a naší
smyslové rozkoší, naší lásce elegieké!
V tomto paláci bydlel a také zemřel František Pa
lacký, stejné jako jeho zeť František Ladislav Rieger. Na paměť toho je na portále bronzová busta
Paiackého z r. 1885 od J. V. Myslbeka a deska Riegerova vedle vchodu.
Do Prahy přišel Palacký 11. dubna 1823. Nemyslel
tehdy, že je to na celý život. Ve studiích se obíral
estetikou a filosofií, později se v něm silněji budil
zájem o dějiny. Když přišel do Prahy, čekalo se, že
se stane profesorem estetiky.
31. března odevzdal Královské české společnosti nauk
spis Wuerdigung der alten bohmischen Geschichtsschreiber a jím se účastnil konkursu na spis, který
by obsahoval kritické zhodnocení vypravovacích pra
menů českých dějin a přehled vývoje historické li
teratury. Za práci mu byla udělena cena Společnosti
a 21. března 1830 byl zvolen za jejího řádného člena.
Již však roku 1827 byl Palacký navržen a roku 1829
jmenován českými stavy historiografem království čes
kého, ale královská česká a nejvyšší rakouská spo
jená dvorská kancelář toto stavovské usnesení nedo
poručila. Palacký se marně snažil ve zvláštním pa
mětním spise vyvrátit všechny pochybnosti, podporo
ván v tom žádostí stavů k císaři. Nebyl sice opět po
tvrzen, ale bylo to motivováno už pouze finančními
důvody, takže stavové v březnu r. 1831 obešli fi
nanční překážky a uložili Palackému napsat české
dějiny.
2. března 1824 spatřil na redutě “ nejkrásnější, lásky
nejhodnější děcko” — Terezii Měchurovou. Seznámiv
se s jejím bratrem Leopoldem (který první složil
u nás českou operu na ruské téma, Marii Potockou)
a ten' ho pozval do rodiny Měchurovv na domácí
koncert. Tak teprve 29. 6, 1825 se mohl Palacký při
blížit Terezii, která byla výbornou harfenistkou. Po
delším rozhodování se Terezie konečně rozhodla vdáli
se za Paiackého a tak se na den sv. Ludmily, 16.
září 1827, konala svatba dcery otínského zámeckého
pána s mladým učencem ve farním chrámu v Před
šlavi.
Vlastenecká pražská společnost zazlívala Palacké
mu sňatek s Terezií Měchurovou — toto zaprodání
svého protestantského přesvědčení —, a sám Jungmann se vyjádřil na adresu novomanželů, že “ ne
co Čech neb Slovan, ale co dobrý Němec své štěstí
udělal a tím českou stranu poněkud urazil” . V rodi
ně pražského advokáta Jana Měchury se totiž mluvilo
pouze německy, byť se tam i vlastenecká společnost
scházela. Pilířem jí byl Jan Jeník z Bratříc, dále
domácí lékař rodiny Jan Theobald Held (na jehož
domluvu si Terezie Paiackého vzala), Václav Jan
Tomášek i Jan Ritter z Rittesbergu.
Tehdy však ve svých třiceti létech, zdráv a mlád,
nevyhýbaje se příjemným požitkům světa, zbaven
sňatkem všech hmotných starostí, rozvíjí zde Palac
ký vedle svých prací historických pronikavou a zá
měrně uspořádanou činnost pro kulturní vzestup čes
kého národa. Dvacet let působí takto z celkem uzav
řeného zátiší mac-nevenovského domu k soustavnému
rozvoji českého života kulturního.
Paiackého činnost literárně historická a kritická je
těsně spjata s Časopisem Českého musea. Myšlenky
založení musea se vřele ujímali nejvyšší purkrabí Fr.
Antonín hrabě Kolovrat, František hrabě Klebelsberg
a Kašpar hrabě Šternberk a Palacký stál při jeho
založení v roce 1818. Na jeho podnět vymohl hrabě
Šternberk na musejním sboru, že byl založen český
a německý Musejník a Palacký byl redaktorem obou
(Pokračování na straně 8)
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Kalendář HD
(Pokračování se str. 4)
• Jen jedním jménem pronikla jihočeská Kapliee
do tehdejšího bývalého mocnářství — jménem Ferdi
nand Kindermann, který se po vysvěcení r. 1771 do
stal do tohoto zapadlého šumavského městečka, kde
všechny svoje síly zaměřil k vyučování, zřídiv zde
mateřskou školu, jež byla prohlášena vzorovou ško
lou pro celou rakousko-uherskou říši. Marie Terezie
ho ustanovila školským radou a povolala do Vídně,
aby vyslechla jeho rady k chystaným školskými re
formám. Po čtyřletém působení v Kaplici byl povo
lán do Prahy a za své zásluhy byl dvorním dekretem
povýšen do šlechtického stavu s přídomkem Ritter
von Schulstein. Brzy pak se stal opatem v uherském
Peturu, později vyšehradským proboštem, aby po de
síti létech usedl na biskupský stolec litoměřický. Vtomto vysokém duchovním úřadě zemřel 25. května
1801.
• 26. 5. 1916 se konala premiéra Janáčkovy opery
Její pastorkyně v ND v Praze, kde 12. 5. 1896 byla
premiéra Hilbertovy Viny.
• Na sněmu v Kutné Hoře byl 27. 5. 1471 zvolen za.
krále českého Vladislav II. Jagellovec. Český duchov
ní a umělecký život dosáhl v době jeho vlády velké
ho rozkvětu. Vladislavským sálem je pojmenována
památná sněmovní síň na Hradě pražském, dílo Be
nedikta Rejta.
• 28. 5. 1906 se narodil herec, divadelní režisér a
filmový umělec Miloš Nedbal, který po svém půso
bení v Osvobozeném divadle, v Brně, Ostravě, Měst
ských divadlech pražských a v Uranii se stal r. 1945
členem činohry ND v Praze.
• Čimaníkův mlýn, rodné místo spisovatele Jana
Vrby, byl dodnes uchován jen díky tomu, že stojí
stranou Klenčí při potoku uprostřed luk. Vrba pochá
zel ze starého rodu, který nejen houževnatě lpěl na
po otcích zděděné půdě, ale měl také za úkol se zbraní
v ruce střežit hranice království. Z rozsáhlého Vrbo
vá díla stojí za připomenutí jeho chodská. trilogie:
Dolina, Boží mlýny, Jan Martin Šanda a jeho nála
dové obrázky z přírody (Dražinovská hora, Borovice).
Jan Vrba zemřel 28. května 1961 v Domažlicích.
• 29. 5. 1811 vyhořel Bratislavský hrad.
• 29. 5. 1881 se narodil slovenský skladatel Miloš,
Ruppeldt, sbormistr a pedagog. V Bratislavě po r.
1920 organisoval hudební školství, spolubudoval Slo
venskou filharmonii, založil Pěvecký sbor slovenských
učitelů a do r. 1939 byl ředitelem čs. rozhlasu v Bra
tislavě.
• Když vstoupíme do svatovojtěšského kostela v Pra
ze, pochopíme ihned, proč francouzský skladatel Camille Saint Saéns byl udiven dokonalým v něm pro
vedením Palestriniho Mše papeže Marcela, nastudo
vané regensehorim Forstrem. A tady hrál jeho syn
Josef Bohuslav na varhany, hrával tu za deset zla
tých měsíčně — denně v šest při mši, v neděli ještě
v devět, v jedenáct a ve tři odpoledne při požehnání.
Přičteme-lí k tomu roráty v advente, jež začínaly v
půl šesté ráno, měl mladý varhaník co dělat, a také
zimy tu zkusil dost. Tady, u Sv. Vojtěcha, se oženil
4. září 1888 s přední členkou opery ND Bertou Lautererovou, první českou Taťánou, obdivovanou i Čajkovským. Ve staré faře chrámu sv. Vojtěcha je dnes
museum, kde můžeme sledovat skladatelovu rodinnou
tradici a celý jeho život. J. B. Foester zemřel 29.
5. 1951.
• Naproti domu na druhém nároží Řeznické ulice v
Praze stojí dům s pamětní deskou Jeronýma Praž
ského, náboženského reformátora a druha Husova,
který se tu narodil a který byl upálen 30. 5. 1416.

17. 5. 1976
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(Pokračování se str. 5)
“ Výklad snů” je možno
pokládat za Freudovo za
čátečnické dílo, v němž
téměř všechno, od tužky
až po horu, od misky až
po údolí je vysvětlováno
jako sexuální
symbol.
Freudovi žáci,
jako on
sám, bývalí obratní spiso
vatelé. Z nespořádaných
útržků snů, jež mu pacien
ti svěřili. Stekl směle vy
tvářel ucelené, skloubené
povídky, dodal, co z lite
rárního hlediska bylo po
třebné- Povídky ovšem po
tvrzovaly mistrovu thesi.
Později nejvýznamnější
žáci Freudovi
zahájili
vzpouru proti pansexualismu. ať kdokoli jej hlá
sal. Freud se choval ne
jistě. Jsou zaznamenány
jeho ústupné výroky z let
pozdějších. Záhadně se vy
slovil o svých původních
theoriích: “ Nevím, jak
dalece jim věřím.” Literá
ti původně usuzovali, že

Freud objevil podvědomí
k tomu účelu, aby mu dal
naprostou volnost a vládu
nad člověkem. Čím dále
tím silněji zdůrazňoval
Freud, že to není jeho
smýšlení. A sám zasadil
psychoanalyse největší rá
nu, když prohlásil, že její
therapeutické
výsledky
jsou pochybné. Uvážíme-li,
že hlavním cílem psychoanalvsy jako každého lé
čení má být vyléčení pa
cienta, zní to trochu jako
kapitulace.
A vnucovala se otázka:
jsou lidé šťastnější od té
chvále, co psychoanalyti
kové je začali léčit? Freud
se pozastavil i nad psy
choanalytiky. Vyhlášeným
úkolem psychoanalysy by
lo vrátit pacienta do nor
málnosti. Dosti z nenadáni
se zeptal Freud:
mají
všichni psychoanalytikové
v sobě tu normálnost, již
jsou zavázáni dát svým
pacientům? Dokonce si

• 30. 5. 1841 se narodil v Hostiném Karel Václav
Klíč, krfeslíř, malíř a grafik, vynálezce hlubotisku.
Portrétoval B. Němcovou, J. Fuegnera, L. Riegra,
Fr. Palackého, K. Havlíčka-Borovského.
• 30. 5. 1866 byla v Prozatímním divadle v Praze po
prvé provedena za řízení skladatelova národní opera
Bedřicha Smetany na text Karla Sabiny Prodaná ne
věsta. První Mařenkou byla dnes na ondřejovském
hřbitově odpočívající hraběnka Eleonora z Ehrenbergů. 12. května minulého roku uvedla pražská konser
vatoř v Tylově divadle Prodanou nevěstu v původní
versi, jak se hrála 30. 5. 1866, a Mařenku zpívala
Zora Jehličková, posud naše nejmladší Mařenka.
• 30. 5. 1914 zemřel v Praze básník Jindřich Hořejší,
jehož sbírka Korálový náhrdelník byla nejpodstatněj
ším přínosem moderní české poesie. Později se Hořej
ší jako básník odmlčel, aby nám mistrně přeložil do
češtiny poesii francouzských básníků, zvláště básníků
“ prokletých” .
• 31. 5. 1861 se narodil v Milevsku president kraj
ského civilního soudu v Praze, dvorní rada Antonín
Bílý, znamenitý právník, který náležel mezi nejlepší
české soudce.
• 31. 5. 1866 se narodil Josef Emanuel Jankovec, var
haník, klavírista, sbormistr a sběratel lidových písní,

VELKÝ VYBER JAKOSTNÍHO
p r v o t ř íd n í

TEZ K DOSTÁNÍ
PRAVÉM

konaný fakt. Ale revise
neměla velký vliv na to,
co už bylo rozpoutáno z
jiných pramenů než freudistických.
Sexualismus
zatím se nastěhoval do ča
sopisů tištěných na křído
vém i na hadrovém pa
píře, do ohromných rozmě
rů populární literatury.
Ale konečný rozmach sexualismu nástal, když se
nad ním se zájmem sklo
nily obchod a výroba. Mo
derní výroba je masová,
chrlí ve velkých množ
stvích cokoli se kupuje.
Nový průmysl se zrodil,
sex začal být vyráběn ja
ko na běžícím páse. K to
mu se přidružily methody
moderního obchodu. Jestli
že v některém konsumentovi sexuální zájem není
dosti silný nebo jestliže
ostýchavost snad hraje ro
li, reklama je k tomu, aby
ho napravila ,a přesvědči
la, že dveře jsou otevřeny
na všechny strany. Letec
ké společnosti se oddaly
reklamním
oznámením
slovem i obrazem, z nichž
jaksi má -vysvítat, že hlav
ní, oč jde na letadle, je
stevvardka.
(Dokončíme)

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

MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

P R A ŽSK É ŠU N K Y, DOMÁCÍ JÁ T R O V É K N E D L ÍČ K Y ,
SM ETAN OVÉ

V

odpověděl, že nesporně
nemají. A psychoanalysa
se odhalovala jako nejburžoasnější záležitost. Svého
času americké středisko
psychoanalystů prohlásilo,
že psychoanalytická kůra
trvá dlouho a že nelze ji
nak; že podle realistické
ho odhadu, je třeba, aby
pacient docházel čtyřikrát
týdně, dohromady aby ab
solvoval 700 až 800 analy
tických hodin. To ovšem
je program na léta. Co si
s tím počne pracující, k
svému zaměstnání připou
taný člověk? A žádaný ho
norář nebyl malý. Musilo
se zdát, že toto léčení je
přístupno jen těm, kdo
mají .tolik času, kolik ma
jí peněz.
A freudism byl otřásán
i z jiné stránky. Rostl po
čet těch, kteří se ptali, co
je tento freudism. Je to
nová filosofie, nový gene
rální světový názor, nebo
je to theorie užitelná pro
léčení velmi omezeného
počtu nervos, vyskytují
cích se většinou v dobré
společnosti?
Už se ani neprotestuje
proti tomu, že revise freudismu se pokládá za do-

KLO B Á SY

A

VÝBO RN É

Š A Š L ÍK Y

M LAD Ě K R M EN É KACHNY, KU ŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVt

m CONTINENTAL BUTCHERS

Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

326 High Street, Kew, Vic.
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Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Sr. po Victoria Pde.), zastávka č. 36
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38
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Josef J. Staněk: Potrestaní (CCC Books, Haariem, 1976)

Český Gulag o okolí
Exilová nakladatelství dostávají dopisy, v nichž si čtenáři stěžují, že se vy
dávají knihy, jejichž děj se odehrává v pracovním táboře. Mají prý toho dost
a ostatně jsou všechny ty věci na jedno brdo. Myslím, že (posuzujeme-li exil
pod dojmem těchto dopisů) otupení blahobytem a poměrným bezpečím pokro
čilo dále, než očekávali i největší pesimisté. Uprchlíci zapomínají příliš lehce,
z čeho utekli — většina by ostatně politický důvod ke změně pobytu marně hle
dala. Knihy o čs. koncentrácích ruší jejich klid, připomínají minulost, na kterou
by se tak rádo zap o m n ělo ... (Totéž vytýká ostatně Solženicynovi levice na
Západě.) Podle mého názoru nebude knih o absurdních hrůzách padesátých
let v Československu nikdy dost, i kdyby jen proto, aby se podobné barbarství
nemohlo opakovat tak snadno, aby bylo minulé neustále na očich. Je pravda:
zdá se, že se příhody opakují, utrpení a osudy že jsou takřka stejné; to však
je důsledek obrovitosti obludností, kterou nevyčerpáš jediným svazkem (Sou
ostroví Gulag prý bude mít plných 5 šestsetstránkových svazků a ještě zůstane
mnohé nedořečeno . . .).
Proto vítám i, Staňkovu knížku povídek, ilustrovanou ponuře bílými kresbami
na černém pozadí — typické umění Jana Kristoforiho, jak je známe z jeho poli
tických plastických obrazů. Zapadají do atmosféry a zároveň ji jak umocňuji,
tak navozují.
Domnívám se
asi právem — že povídky nejsou vymyšlené příběhy, že se
někde v Československu skutečně staly. Pravda a skutečnost oněch let je fan
tastičtější než kterékoli vyfabulované dobrodružství. Neodehrávají se všechny
v lágru, ale všechny tak nebo onak mají spojitost s takzvanou socialistickou zá
konností.

Začíná
se zatčením.
Útěk vyloučených akade
miků královéhradeckého
leteckého učiliště se má
lem podaří, i když ne v
plné sestavě (snoubenku
jednoho z nich zastřelí
stráž, druhého smrtelně
zraní, jedno letadlo nena
stavuje), ale zbytek uprchlíků se dostane do
léčky estébáků, kteří se,
aby vylákali tajná spoje
ní, promění na chvíli v
americké důstojníky. Ne

;

P Ř Í S P Ě V E K

důstojná lest je tu účinně
konfrontována snad až s
přílišnou ryzostí uprchlí
ků. A vzápětí ani ne povíd
ka, spíše vzpomínky auto
ra, který se den před útě
kem na Západ přijede se
ženou podívat v místa, kde
byl od roku 1952 vězněn,
na zrušené tábory jáchy
movských dolů. Děj tohle
vyprávění nemá, všeobec
né reminiscence s krátký
mi konkrétními případy

DO

SOUTĚŽE

|

! Dramatická prvotina začínajícího autora Petra “
“ S L E P IČ K Y z Plzně, člena Svazu českých Kozá- j
“ ků, zadaná do soutěže o Státní cenu, při příleži- '
'fosti 31. výročí osvobození Rudou armádou-Osvo-ii
boditelkou na počest úspěšného ukončení X V . Sjez-Ji
du Komunistické strany Československa.
“
! Dílko samotné je koncipováno jako prvý český “
“ western-musical. Snaží se nekopírovat ani v nej- '
| menším úpadkové západní vzory, naopak, autoři
'bohatě čerpá z původních národních
pramenů,ii
aniž by při tom opomněl svou internacionální spoýi
ii luangažovanost.
■ *A /X ^ v^ /\ y\ /< X \ /V A A ^ V V ^ V /'''\ /\ > 'V V ''V V 'V vA A »,V \ < '\ A X V V '\ /V 'V

JAKÁ TO LÁSKA!
(Aktovka znormalisovaného formátu)
Dějství prvé — a poslední.
. Vesnická nálevna. U barového pultu postávají pa
stevci. (cowboyové).. v typických vesnických krojích.
Bílé košile, modré kamizoly, žluté koženky ke kole
nům, černé čižmy, na hlavách vydrovky, u boku pro
klatě nízko pistole ČZ váže 6.35 mm. Několik dalších
sedí porůznu u stolů, popíjejí a hrají mariáš. V
koutku u stěny se krčí zcela sám se štamprlí rosolky krejčík — ve vestě, na nose drátěné brýle.
Místní alkoholik, kulak a třídní nepřítel k ostatním
pastevcům:
“ Holá —- hoši! Zazpívejme si nějakou!” (Jde k
rampě se zvednutým půllitrem a čeká, až se ostat
ní přidají. Krčmou zazní rozjařené:)
“ To pivečko, věru, je nebeský dar . . .”

jsou rámovány větami c
velkém zítřku, který ne
hezkou minulost definitiv
ně smaže. I tu jakož i v
jiných částech trochu ruší
deklarace známých faktů
- tu např. “ vězeň komuni
stického režimu Gottwal
da, Zápotockého a Novot
ného” .
“ Provokatér” je název
vyprávění o nezdařeném
útěku skupiny známých,
do ■které se vloudil fízl.
I tu je rámcový děj vy

jádřen několika stručnými
větami a ohraničen otáz
kou “ Co mám dělat?".
Klade ji jedna účastnice
prozrazené akce, když se
ve
švýcarském . městě
Churu setká s práskačem,
který jí a její druhy i
manžela dostal do koncent
ráku. Její “ Co mám dě
lat?” , skrývá v sobě na
pínavý konflikt svědomí,
autor přenechává, odpověď
čtenáři, neboť Burdů, fízlů, kteří žijí mezi námi na
Západě, je víc než dost
a tu hrdinčinu otázku si
musí zodpovědět každý z
nás sám.
Ovzduší
koncentráku
ožívá velmi sugestivně v
“ Pastorále” a v “ Půlnoční
mši” . Obě povídky jsou
časově situovány do vá
noční doby, přesně na
Štědrý den. První motiv
zažil snad každý z nás:
chvíli, kdy tváří v tvář
smrtelnému nebezpečí, ka
tastrofě, opustí člověka,
zasaženého prudkou bole
stí, nervy, takže učiní, řek
ne něco, ,k čemu by za
normálního stavu neměl
odvahu, ftíká-li Petr bachaři v korekci své míně
ní. protože je dojat bez
branným umíráním kama
ráda ve vedlejší cele, je
to “ střídavé pominutí smy-

(Krejčík u stěny pobouřeně' vstává a prodírá se
sborem až ke kulakovi):
“ Nechte toho, soudruzi; jen žádnou náboženskou
propagandu! Už soudruh Lenin říkal, že náboženství
je vopijum lidstva!”
Kulak: “ Nežvaň, skrčku. Písnička je vo pivě, tak
jakýpak hemzy!” (Rasantním kopancem posílá chu
dáka krejčíka zpět na jeho místo. Ten skřípe zuby
a nenávistně prohodí stranou, směrem do publika:)
“ Ty mě znáš jenom z tý dobrý stránky! Nepřej si
mě znát z tý špatný! Přinutím vás všechny k pláči!”
Létací dvéře do kořalny se otvírají, přichází ji
noch v montérkách. V pouzdře na opasku pistole ČZ
7.65 mm. Pastevci o překot ustupují, hledají místo
co nejblíže stěny! Celý prostor je za okamžik prázd
ný, barman se krčí za pultem na nejvzdálenějším
místě. Příchozí se opře nenuceně o pult a příjemným
hlasem osloví šenkýře:
“ Soudruhu, jednu stoličnáju!” (Pije vodku, pro
publikum zřetelně sovětskou, neboť je klaďas.)
1. Pastevec (šeptne hlasitě): “ Kdo je to?”
9. Pastevec (odpoví stejně hlasitě): “ To je Fran
cek, Mistr vysokých sklizní!”
Francek (vypije prcka naráz, postaví rázně na
pult a rozhlédne se):
“ Nebyla tu Maryša? . . . Maryšóóó . . . ” (zařve na
celou nálevnu).
Než někdo stačí odpovědět, dveře se znovu rozlét
nou. Vchází cizinec, celý v černém; na levém ruká
vu má pro lepší politickou orientaci obecenstva, ru
dou pásku s hakenkrajcem. V opasku Parabellu ráže
9 mm.
Cizinec: “ Šenkýři! Jednu tvrdou!”
Francek (přistupuje odvážně blíž): “ Jednu tvrdou
chceš? Máš ji mít — hnuse!” (Směle prohodí Fran
cek a rázným direktem do cizincova čenichu, začne

MÁJ
Běla Vernerová
Na nebe stoupá máj
pod lesy dříme sen
Kdo mně tě bere v zeleném jitru . . .
S kapradí s řas s listů
stéká sen v jiskrách pod mechy
Tam blízko našich lesů démon sní
o vlastním ráji v bezlásky království
Po stěně jeskyně slza mu teče
v zrcadlo na stěně dívá se světlonoš tmy
odraz mu samotu zvěstuje
Do tmy se propadá
a kdesi nad zemí kvetoucí září máj.

šlu” , jak říkají právníci,
odhaluje však pravou pod
statu osobnosti. Bez prob
lému je
naproti tomu
“ Půlnoční mše” , v které
se vypráví o tajné štědro
večerní bohoslužbě na jed
nom z vězeňských baráků,
a která je funkčně i mé
ně funkčně
promísena
zbožnými verši. (Tu se
sluší připomenout, že celá
Staňkova knížka je nese
na vírou v Boha, křesťan
ských duchem, rys velmi
sympatický.)
Do lágru se autor vrací
přímo ještě dvakrát. V
obou případech zachycuje
situaci,
o níž sní snad
všichni vězni: propuštění.
V “ Potrestaných” , v čísle,
■které dalo sbírce jméno,
uvažuje lékař, který má

být po sedmi letech pro
puštěn, poslední noc o
svém životě a o životě
svých spoluvězňů, v du
chu se mu prolínají jejich
osudy a nakonec zjišťuje,
že část svého srdce “ zce
la zákonitě nechá tady, v
místech, kde se žije v ne
lidských podmínkách” , že
se jako svobodný “ bude
uprostřed smíchu zarážet,
protože mu jeho smích bu
de připadat jako hřích,
když si v tom okamžiku
vzpomene na všechny, kte
ří tu zůstali” . Amnestii, ji
ný pól muklových tuh v
koncentráku, vylíčil Sta
něk i s přípravami, i s
konečným sblížením amnestovaných s lidštějšími bachaři velmi živě ve stej
nojmenném vyprávění. Děj
(Pokračování na str. 8)

zpočátku nevinnou šarvátku, .která přerůstá v po
stupnou demolici socialistického pohostinství).
Pastevci se přidávají a vyřizují si staré účty z dob
kolektivizace zemědělství nebo po ní. Vřava a zká
za propuká vší silou.
3. Pastevec (do obecenstva): “ Bude lepší se zdejchnout dřív než se dostanu do špitálu a dají mi zavi
něnou absenci.”
Pastevec jménem Král, rozvášněný rvačkou (také
do publika): “ Toho bohdá nebude, aby Král z boje
utíkal!”
Kořalna je téměř zničena. Vzduchem poletují židle
a půllitry. Na podlaze leží několik pobitých. Katastro
fa se chýlí ke konci.
Dvéře se rozlétají a do trosek a ležících těl TbSaá
Vašek: “ Lidičky, na návsi je internacionální vejp*m oc!” (Všechno ztrne. Do zničené nálevny zsim-jÁ
okny gardový Pochod komediantů.)
Krejčík, který se celou dobu skrýval pod s ta le *
jde k rampě. Přes svůj zchátralý zjev má v saKé zdravé jádro. Očka mu září za brejličkami. P Sg e:
“ Udeřila naše hodina . . .
. / :»■ .-:r= : .. teď
zahrajem si na pány!” (Dozpívá a proiiam de abe~
censtva):
“ Přišli včas!” (Zvedá štamprli.)
Pomlácení, rozedraní i zdra\d pastevca =«= seacDcgí
kolem krejčíka.
5. Pastevec (do obecens .. >xrt vta.-g
A. i ta
to cesty živi nesejdeme!”
Všichni (skandují): “ Suverenita? S g e je a e e n É E S ta**bodá! Socialismus!”
Závěrečný sbor; zpívá (do freasáaĚdie
“ Proč bychom se netěšili__ '
(Opona. Pokud rrgfcgt i js a f e j
Poznámka autora: Kdytrr s sa í
pro Státní cenu nenašli v
a sssa a c vaaÉbúMMp*'
ho realismu, rád přidám. P . S.
v '- ď B Ě
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DOBRÁ Č ESK Á K U CH YN Ě

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
í velmi náročným hostům

LIDO RESTAURANT
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW.

Telefon 358-4844
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
v neděli od 12, hod. polední do půlnoci.
Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek

František Palacký
(Pokračování se strany 5)
asi deset let. Při jednání o něm pronesl Palacký kla
sická dnes již slova: “ Já aspoň, kdybych byl třeba
cikánského rodu a poslední již jeho potomek, přece
bych se všemožně přičinil o to, aby aspoň čestná
po něm zůstala pamatka v dějinách člověčenstva.”
Palacký má dále zásluhu o založení Matice české
(1831) a stál u kolébky vzniku Národního divadla. Při
položení základního kamene k němu dne •16. 5. 1868
poklepal třikrát na kámen a hluboce dojat zvolal:
“ Ve jménu národa v Čechách-i na Moravě jednotné
ho požehnej Pán Bůh dílu svatyně této, na které ná
rodu českému zjevovati a před oči stavětí se má
veškerá mravní pravda a krása!”
Palacký se postaral o zachování korunního archivu
a pořídil k němu podrobný katalog. 15. července
1884 byl odevzdán sněmu království českého, dědici
starých stavů, a zemským výborem přivtělen k zem
skému archivu.
Jeho organizační smysl se projevil i v otázkách
praktických. Založil spolek Svatobor pro hmotnou
podporu spisovatelů. Obhlížeje stálou péčí bdělého
hospodáře každý přínos nových kulturních hodnot,
nezapomínal při tom, že 'předpokladem díla je tvůr
ce a že je třeba se starat o každého, kdo může být
užitečný celku. Když čelakovský dostal pozvání k
profesuře v Rusku, udržel ho Palacký ve vlasti tím,
že mu opatřil jakési existenční minimum u knížete
Kinského. Když Šafařík naříkal, že nemůže žít v
nevlídném exilu novohradeckém, Palacký smluvil s
•několika vlastenci, že mu každý odevzdá měsíčné
anonymně jistou částku, aby se vynikající Slovák
mohl usadit v Praze a pokračovat v započatém dí
le. Universita chtěla dát sepsat své dějiny — Palacký
jí doporučil mladého právníka Wácslava Wladiwoje
Tomka. Uspořádáním svatováclavského korunního
archivu pověřil Karla Jaromíra Erbena a když se
dozvěděl, že Čelakovský nedostane stolici ^češtiny na
universitě, přičiňoval se, aby ji dostal Karel Vinařický. Když bylo třeba omladit jediné české noviny,
přivedl Karla Havlíčka Borovského.
V roce 1848 byl František Palacký starostou Slo
vanského sjezdu v Praze.
Celé dějiny národní, které se Palacký odhodlal sle
dovat do roku 1526. nikoliv však v době největšího
pokoření bělohorského, jeti se mu jako odvěký zá
pas světa českého (humanity) a světa německého
(hmotné síly a násilí). Podle věčného úradku Prozře
telnosti jest to stálý spor mravnosti s hrubou hmo
tou a násilím. Kdežto dřívější dějepisci velebili věk
králů z rodu Přemyslova a dobu Karla IV. jako zla
tá období našeho národa, spočinulo oko Palackého
se zalíbením a pýchou na jiných obdobích našeho dě
jinného vývoje — na pravěku českém a na české
náboženské reformaci husitské a bratrské.
Zapsal se do podvědomí národa i činností poli
tickou. A ať jakkoli se pohybovaly příští cíle jednot
livých úseků politického zápasu, Palacký zůstal v
něm věren své základní' myšlence, že jen vzděláním
ducha a srdce se může národ mezi národy vyšinout,
že vzdělanost je jediná pravá matka a ochranitelka
všech svobod.
Pod jeho nabádavým příkladem vyrůstá mladá čes
ká demokracie k rychlé vyspělosti všech svých sil
a k nezvykle vysokému průměru obecné úrovně kul
turní. Palackým se začíná česká politika a začíná se
ve smyslu nejvyšších, nejušlechtilejších cílů humani
ty. Cestu k nim ukazuje Palacký v hesle, jež si zvo
lil, v hesle bratrského souručenství a pravdy, která
vítězí: “ Svůj k svému a vždy dle pravdy!”
František Palacký zemřel 26. května 1876 a je po
chován se svou chotí Terezií v Lobkovicích nedaleko
Prahy.
Zdenko Milevský
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(Pokračování se str. 7)
vlastních příběhů je mini
mální, zaplňují jej - a oži
vují - vzpomínky na před
chozí léta a události v
lágrech, krátce načrtnuté
životy vězňů i bachařů. S
takovým stylem se ještě
ve větší míře setkáváme
v “ Preludiu C-dur” a v
“ Zelených páskách” , kte
ré jsou celé sestaveny z
drobných příhod, dobro
družství komických i tra
gických, propojených jen
velmi vágně jinou jakous
takous - celkem zbytečnou
- fabulí.
Bilancuje ostatně i Ka
rel v dopisu, který před
sebevraždou píše svému
kamarádu: přetrpěl své
zatčení i věznění své že
ny. ale nemůže unést v
exilu její smrt. mohl
“ vzdorovat zvůli, násilí,
lžím, hladu” , ale “ vzdoro
vat samotě” je nad jeho
síly; vyznání pravděbodobně v celé knížce nejsilněj
ší, nejtragičtější, i když podle úsudku některých zbabělé.
Dne 15 dubna zem řel!
po dlouhé nemocí v e !
věku 74 roků bratři
nadporučík v záloze!
J O S E F JAN P O L Á K ,!

bývalý příslušník č s . l
samostatné brigády ve
V. Británii. Budeme
vzpomínat na br. Polá
ka jako na dobrého ka
maráda. který se účast
nil všech podniků naší
jednoty čs. obce legio
nářské v NSW.

SWtSS TRAINED
WATCHMAKERS
K . Ebner

13 York SK.
SYDNEY
vchod do Wynyaxd Sto.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

Sbírka končí detektiv
C zech o slo vakian C o u n try C lu b , N SW .
,*
(C.C.C., NSW.)
I
kou. “ Jindra” je už dávno
mrtev, zemřel v soudní
vazbě, a jeden z jeho okru
hu, propuštěný vězeň, se
pc-kouší vypátrat, kdo ho
má na svědomí. Případem
pověří bývalého mukla,
srdečně zve všechny krajany na
i
ještě bývalejšího policejní
SPO LEČ EN SK Ý V E Č ER
' i
ho úředníka, který navští
který se koná v pátek 11. června 1976 od 8. hod i
ví všechny zúčastněné, vy
več. do 1 hodiny noč. v sále Marconi-Clubu, 1(
Bossley Park. K tanci hraje Česká muzika, l
ptává se jich, porovnává,
zpívá populární Luboš Kašpar.
■, 1
kombinuje. Nakonec je - i ^
i
Bohatá
tombola
Večeře
dle
objednávky
1
podle zvyku slavných ro
Vstupné
$
4.00
•
mánových detektivů - svo
Rezervování
stolů:
tel.
604-4267
(Rutar),
i
lá na jedno místo a viní
ka nelítostně odhalí. A pro
tože je v detektivce zmín
587-9691 (Trhlík)
(,
ka o projevu tajemníka na
jedné schůzi K 231, jakož
i o dopisu z Leopoldova,
který kdysi uveřejnilo mni
chovské České slovo, ne
váhá Staněk a oba doku
menty v závěru otiskuje
nezávislý kandidát za Bligh
s
(i když se do vějíře jeho
příběhů vůbec nehodí a
působí rušivě).
J. S.

I

Í

ALEX NASH LLB.

* HODINÁŘ *
* Z LA T N ÍK *
S T E V EN V A R D Y

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579
M ELIO R A K EN N ELS

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

Lot 2.
Cedax Creek Rd.,
THTRLMERB.
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

Americká politika
(Pokračovanie zo str. 2)
viac ťažkostí s voličmi
ako keď sa k tomuto hl’adaniu intímneho vzťahu s
Bohom přizná a podoprie
tým svoje morálně krédo,
ktorým sa chce radit’ aj
pri výkone veřejného úřa
du. Keď jeden komentátor
nedávno analyzoval, prečo l’udia najviac naslúchajú z republikánov pre
zidentovi Fordovi a z demokratov Jimmy Carterovi, prišiel k závěru, že je
to, asi preto, že obidvaja
týto kandidáti sa snažia
hovořit’ upřímné, jednodu

Í

|

cho a otvorene a tak vzbu
dit’ doveru a že to 1'udia
radí počujú. radčej ako
nějaké nevraživé hádky
okolo niektorého hospodář-,
skeho alebo sociálneho
problému. A Jimmy Carter so svojím přiznáním
intímneho vzťahu k Bohu
zasiahol mysel všetkých
tých, ktorí sa snažia. o to
isté a ktorí hťadajú vo
viere východisko z terajšieho duchovného marazmu a upadajúceho národného života, v ktorom
všetky tradičné morálně
hodnoty strácajú svoje

S R D E Č N Ě

D Ě K U J E

?

všem, kteří mu pomáhali v právě konané
předvolební kampani pro volbu do státního
parlamentu v Novém Jižním Walesu.
Mnoha lidem všech národností a povolání,
kteří se přihlásili k pomocí, včetně všestranných dobrovolných pomocníků, redaktorů novin, žurnalistů, tiskařů, fotografů, distributorů
volebního materiálu, jakož i těm mnoha stovkám přistěhovalců, kteří pro něho volili, Vám
všem je vděčen a zavázán.

S
<
\

Domníváte-li se, že by přistěhovalci měli
být v parlamentě reprezentováni nezávislým
přistěhovalcem a jste-li ochotni pomoci při
jeho příští volební kampani, prosím, oznamte
své jméno, adresu a telefonní číslo na
ALEX NASH,
P.O. Box 68, Double Bav, NSW. 2028
Authorised by Gerarď Eugen 0 ’Neill,
56 Ada St., Bexley, NSW.
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Zkušeného
pomína. základatelia ame-i
miesto, ustupujú
uvolněné prvotřídního
KUCHAŘ
la c anezávislosti
rte )
rickej
sa dobI
mu spósobu života
naE (a
přijme stupňoch.
restaurant známý řevysokou
kvalitou
jídel,zá-i
postarali
ústavnými
všetkýčh
konmi
i nastolenou
5 prac.sadnů
v týdnu
— od
12. hod.
pol. do praxou
10.30 |
Takto
dosial’
vo voa dle
pěstovanou
hod. večer.
Plat
dohody. tradíciou,|
lebnej kampani
narazilo
nemie-|
na náboženstvo
naWjeho
W E S aT O
E R abyTsa
A náboženstvo
V E R N
šalo
s
politikou,
sotva
miesto roh
v americkom
veChurch & Argyle Sts., Parramatta inak[
sa v kampani
narazí nai
rejnom živote.(Westfield
A pretože.
Shopping
Town)
duchovné
problémy.
ako
prof.
Schlesinger
priVolejte (Sydney) 633-2344 nebo se dostavte osobně [
(žádejte vedoucí — catering manageress).
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Ota Filip: Poskvrněné početí. 68 Publishers, 1976, str. 211, $ 4.50
Karel Pecka: Pasáž. 68 Publishers, 1976, str. 147, $ 4.30

DVE Z TORONTA
Filipovu knížku jsem začal čist v domnění, že to bude rekreační a oddechová
četba, dokonce jsem dostal echo: to se pobavíš, je to švejkiáda. Předpoklad i
rada se ovšem ukázaly nesprávnými —■alespoň dle mého úsudku. Poskvrněné
početí není ani legrační čtení, ani satira, ba dokonce ani tragikomedie, posuzuji
ji jako tragedii situovanou do Československa v roce 1974. Netvrdím, že autor
chtěl tamnější situaci generalizovat, o to v příběhu zalidněném čtyřmi-pěti
aktéry ani nejde. Spisovatel si vybral k živočichopisné charakteristice typy,
které zajisté nepředstavují průměrné čs. občany — existenčně i intelektuálně
zbankrotělého archeologa, jeho akademicky vzdělanou manželku pocházející z
proletářské rodiny a psychicky založenou spíše jako prodavačku než lékařku;
doučitelovavšího kantora, který pije a staví kulisy v krajském divadle a prosti
tutku, která se nakonec stane matkou, aniž by souložila. Ale to je nutno přečíst
příběh až do konce, což se stane bez přemáhání, román je napsán se znalostí
spisovatelského řemesla, má zajímavou nosnou osu a punc originality.

Děj se odehrává v Bo
žím lese (tedy v Gottwal
dově), autor toto prostře
dí dobře zná nejen topo
graficky, ale i demogra
ficky a
psychologicky.
Tragičnost příběhu přeru
šují místy spílce, které jej
koření — ' někdo má rád
ostrý guláš a druhý jej
nesnáší. Přiznám se, že
nejsem nikterak nakloněn
k používání hovorového
jazyka v literatuře,, musím
ale uznatf že Filip má cit
pro rovnováhu, když jej
používá. Na .konci knížky
dokonce najdeme slovní
ček vysvětlující význam
použitých žargonových vý-

razů. Jsou to hlavně ty, ústupek čtenáři nebo pře
které se vyskytují ve vě svědčení autora o šťast
zeňském slangu. Katarze ném zítřku Božího lesa?
Téměř současně s Fili
příběhu se totiž odehrává
v čs. nápravném zařízení, povým Poskvrněným poče
běžně se tomu říká krimi tím vyšla novela Karla
nál. Děj zde nebudu pro Pecky Pasáž. Nevím, zda
zrazovat, i když nejde o ■bylo záměrem nakladatel
ství 68 Publishers nabíd
detektivku.
Knížka má své napjetí, nout čtenářům možnost si
svou gradaci a dramatič- přečíst tyto knížky v rych
nost, svou pravdu i vyře lém sledu, jak se stalo
šení krize. Doporučuji k mně.' Byl jsem rád, proto
přečtení, nahlédneme tro že jsem měl čerstvé doj
chu pod pokličku hrnce, my a mohl jsem srovná
ve kterém se dusí český vat. Filip i Pecka jsou té
člověk na vlastní šťávě. měř stejně staří, patří k
Trochu mne jen zaráží ko té generaci českých spiso
nec, vyznívá optimismem vatelů, která rychle vyzrá
románového finále. Je to la po válce a byla posta-

véna před dilema, zda se
zapojit do proudu či osa
moceně se drát proti ně
mu a riskovat ve tvůrčím
i osobním životě. Plejáda
nadaných lidí se dala do
pochybných služeb tzv. so
cialistického umění, ať
již to mysleli vážně nebo
předstírali, mnozí pak vy
střízlivěli až za patnáct
či více let po únorovém
puči. Filip a Pecka ne
patřili mezi konjukturalisty, oba zakusili trpkost
persekuee. Pecka strávil
ve vězeňské cele plných
11 let. Prostředí pracov
ních táborů a nápravných
zařízení tvoří tématiku je
ho prvních prací, které vy
šly za Dubčeka a vzbudi
ly nemalý rozruch. V To
rontě vydal Pecka román
Štěpení, který vyvolal ne
souhlas enthusiastických
exulantů, zatímco ti skep
tičtí se nevyjádřili. Pecka
sám sdílí rozhodnutí před
stavitele děje Štěpení - od
mítá exil.
Pasáž nás zavádí do
komplexu jedné budovy
ve středu Prahy v době

Volby v roce 1946
Jindřich Nermuť, Tasmánie
Mám před sebou doklad z rušných časů: legitimaci člena Ústavodárného Národního shromáždění z roku
1946, číslo 168. Pochopitelně jsem hrdý na tento důkaz členství v posledním voleném parlamentu Re
publiky československé — až na jednu zarážející skutečnost: jako předseda Ústavodárného Národního shro
máždění je na legitimaci podepsán Antonín Zápotocký. I když tuto funkci zastával přechodně, jen do
ustavení nové vlády; skutečnost, že on, komunista, byl zvolen nejvyšším představitelem parlamentu, je
příznačným úkazem politických poměrů té doby.
Tak často slyšíme a čteme nářky, jak byl náš lid sveden, zrazen, opuštěn a vydán na pospas komuni
stům. Snad je to v naší národní povaze, že tak rádi svalujeme zodpovědnost za své neštěstí na vnější
okolnosti a tak málo zpytujeme vlastní svědomí.
Je tomu právě 30 let, co Češi a Slováci promarnili poslední příležitost k záchraně před komunismem.
Všeobecné volby 26. května 1946 nebyly sice zcela demokratické, protože některé občanské strany z doby
prvé republiky nebyly k volbám připuštěny, ale vlastní volby byly svobodné. Výsledek voleb pak ovliv
nil osud nás všech doma i v exilu. Ne Jalta, ne proradnost sovětů, ne americká nerozhodnost nebo sla
bost demokratických politiků, ale výsledek voleb z roku 1946 byl základnou, která donutila vládu v
červenci 1947 k zamítnutí Marshallova plánu a umožnila konečné převzetí moci v únoru 1948.

Tvrzeni, ze únor 1948 znamena nasune uchváceni
moci nepatrnou komunistickou menšinou, je laciná
výmluva, která neobstojí před kritikou dějin. Buď
me upřímní a neobelhávejme sami sebe, volební vý
sledek z, roku 1946 nesvědčí o tom, že oba národy
byly ve zdrcující většině protikomunistické, právě na
opak, zvláště v českých zemích byly okresy, v nichž
dostali komunisté přes 50% hlasů.
Zúčastnil jsem se voleb jako vedoucí kandidát čsl.
strany lidové za pardubický kraj. Ač jsem byl hodně
ostrý ve svých útocích na komunisty a často jsem
kritizoval Sovětský svaz, mimo ústních vyhrůžek a
napadání v komunistickém tisku nemohl jsem si stě
žovat, že by proti mne nebo. mým spolupracovníkům
bylo použito násilí. Komunisté si sami nebyli jisti
výsledkem voleb, teprve po volbách stoupala jejich
arogance.
Volby potvrdily obrovský vzrůst komunismu v Čes
koslovensku. 40% voličů v Čechách a na Moravě zvo
lilo 93 komunistických poslanců, na Slovensku repre
zentovalo 21 komunistických poslanců 30% voličů,
zatímco v první republice, ve volbách v r. 1929 a
1935 dostali komunisté přibližně stejný počet 10%
hlasů a měli celkem 30 poslanců.
V posledních demokratických volbách 26. 5. 1946
volili čs. občané takto:
Komunisté: české země 2,205.658 hlasů, na Sloven

sku 490.257. Počet mandátů 93 a 21, celkem 114. 38%
odevzdaných hlasů.
Nár. socialisté: 1,298,917, 55 mandátů, 18,2% hlasů.
Lidovci: 1,110.920, 47 mandátů, 15.8% hlasů.
Soc. demokraté: v českých zemích 855.771, na Slo
vensku 49.983, 36 a 2 mandáty, 12,8% hlasů.
Slovenští demokraté: 988.275, 43 mandátů, 13.8%.
Strana slobody: 67.575, 3 mandáty, 0.9%.
Bílé lístky: v č. zemích 19.430, na Slovensku 12.625,
0.5% hlasů.
Tato čísla by rozhodně porazila myth o nepatrné
komunistické menšině. Připomeneme-li si, že existo
val tzv. socialistický blok, musíme si přiznat, že po
stavení upřímných demokratů nebylo v posledním
zvoleném čs. parlamentě záviděníhodné.
Je pochopitelné, že od počátku našeho exilu jsou
snahy vysvětlit socialistický blok jako bezvýznamný
kus popsaného papíru. Pravda je, že vedoucí národní
socialisté šli vlastní cestou, ale- i v této straně byly
osobnosti jako předseda sněmovny Jožka David a
předseda Jednotného svazu čs. zemědělců Václav Mi
kuláš, kteří se velmi často na socialistický blok od
volávali.
U sociálních demokratů byla situace nejistá, proje
voval se vliv tří osobností: zatímco Václav Majer uvě
doměle obhajoval a respektoval parlamentní demokra
cii, byl Laušman velmi často nerozhodný a Zdeněk
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střetnutí reformistů s dog
matiky. Tento dům, plný
nejrůznějších dvoran, podláží, schodišť, zdviží, ka
váren, kin, kabaretů, vrát
nic, kotelen a chodeb kli
katících se nad zemí i pod
zemí v nespočetných etá
žích, představuje svět sám
pro sebe s vyhraněnými
zákony života i času. Pro
ty, kteří se v tomto komp
lexu ocitnou, přestávají
existovat ostatní části mě
sta i země. Pasáž jim dá
vá svobodu, zatímco venek
hledí do mříží klece. Cítí
se volní na plechových
střechách, u vyhřátých
hadů potrubí i v temném
a po plísni páchnoucím
bludišti klesajícím až k
hladině spodní vody. To,
co se odehrává mimo, se
stává bezvýznamným.
O rozporu osobní svobo
dy a jedince vzdorovat
krutému světu se již za
mýšlel jiný spisovatel,
který žil v Praze více než
před půlstoletím. Pecka
není sám, který pociťuje
fenomen
vtažení
bez
vlastního rozhodnutí. Je
ho novela tento aspekt spe
cifikuje v současné čes
koslovenské
politické
atmosféře. Vnitřní exil,
útěk do labyrintu průcho
dů a vertikálních i hori
zontálních šachet - tam
člověk bloudí zcela sám i

‘
j

j

když sem tam potká jiné
zbloudilce - může být po
zitivní pro jedince. Pro
celek či alespoň větší
část celku, nemá ale vý
chodisko a chodby pak
končí nutně a slepě.
Kniha je dobře napsaná.
Peckový vyjadřovací pro
středky se pronikavě liší
od většiny soudobých tzv.
moderních spisovatelů, ne
používá hovorové řeči a
silných výrazů, jen sem
tam se setkáme se slovem,
jehož výběr nás spíše za
razí než upoutá. Peckův
slovesný výraz je adekvát
ní obsahu. Je to kniha,
které si vážím.
A jestliže mám uzavřít
tuto poznámku o těchto
dvou námětově i stylistic
ky tak rozdílných knihách,
přece shledávám jakéhosi
společného
jmenovatele.
Obě knihy jsou atypické k
povrchu denního života v
Československu, i když se
tam odehrávají. Obě ale
upozorňují na rysy, které
nese životní styl, vnucený
socialistickou diktaturou.
Lidé jsou neseni proudem,
který je regulován mimo
jejich dosah. A tato diag
nosa, která vyznívá v obou
knihách, představuje ob
žalobu režimu, který vede
občany k útěkům, ať již
ven přes dráty anebo do
vnitřních bludišť.
IP

Fierlinger a jeho stoupenci zdatně přisluhovali ko
munistům.
Pozoruhodné je, že již krátce po volbách, 18. června
1946, při prvním měření sil v novém parlamentu, se
při volbě předsedy Ústavodárného Národního shro
máždění jasně ukázala síla marxistického směru: ko
munista Zápotocký byl zvolen 153 hlasy poslanců pro
ti 142 hlasům odevzdaným J. Davidovi — tedy abso
lutní většina pro komunistu plných 20 měsíců před
únorovým “ pučem” .
Stoupenci různých politických stran se v exilu s
oblibou dovolávají toho, že to byla právě ta jejich
strana, která byla nejrozhodnějším zastáncem de
mokracie, která byla nejjednotnější v boji proti ko
munismu. Pravda je, že ve všech nekomunistických
stranách byli stateční jedinci vedle těch, kteří nevi
děli nebo vidět nechtěli hrozící nebezpečí. Byli také
zbabělci a zrádci.
Mnozí svalují rádi vinu na presidenta Beneše. Co
však měl president republiky udělat, když se mohl
Gottwald v únoru 1948 směle a pravdivě odvolávat
na početní většinu v čs. parlamentu?
Vinu za národní katastrofu je třeba hledat pře
devším v bezuzdném materialismu valné části nárbda.
Póhraniční okresy volily z velké většiny komunisty,
protože komunisté jim slibovali ponechání uloupených
majetků (uloupených i podle platných čs. zákonů'.
A na venkově komunisté využívali hladu malozemědělců po půdě. Ještě dnes, po 30 létech, představují
výsledky voleb na české vesnici v květnu 1946 smtá' nou statistiku. Ještě dnes. po 30 létech, volební vý
sledky z roku 1946 důrazně žalují a celý národ by m g
zpytovat svědomí.
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Socialistická zákonnost — legalizované bezpráví

Státní občanství a výkon trestu
Alois Rozehnal
Návrat uprchlíka do "staré vlasti" vždycky byl a dosud je spojen s nebezpečím vězení, k němuž
může být důvodem trestni řízení zahájené už dříve nebo až po jeho návratu, nebo trestní řízení skončené
odsuzujícím rozsudkem, o němž navrátilec ani neví. Nařízení výkonu trestu po návratu některých česko
slovenských uprchlíků v poslední době rozvířilo hladinu exilového života, neboť šlo jen o návštěvu staré
vlasti. Stížnosti jsou však mylně spojovány s otázkou státního občanství. (Viz Hlas domova, 19. IV.
1976 — Výlet do Československa).)

Zánik čs. státního občanství podle zákona o nabý
vání a pozbývání státního občanství (1) nastává bud'
propuštěním ze státního svazku (par. 6) nebo odně
tím (par. 7). Federální úpravou podle zákona z 27.
října 1968, č. 143 Sb. byla československá sociali
stická republika rozdělena na Českou socialistickou
republiku (ČSR) a Slovenskou socialistickou republi
ku (SSR) s tím, že státní občan každé z obou repub
lik je zároveň státním občanem Československé so
cialistické republiky (ČSSR) (či. 1. 5). Dosavadní
úprava čs. státního občanství zůstala tedy zachová
na, ale nově bylo upraveno nabývám a pozbývání
státního občanství obou íederativnícb. republik.
Státní občanství České socialistické republiky zani
ká propuštěním ze státního svazku na vlastní žádost
(2) nebo odnětím (3). Státní občanství Slovenské so
cialistické republiky je upraveno obdobné zákonem
č. 206/1968 Sb.
Naturalizace je nabytí cizího státního občanství,
které nemá zpravidla vlivu na čs. státní občanství
a zakládá dvojí státní občanství: pouze výjimečně
má za následek automatickou ztrátu československého
státního občanství a to tehdy, když je to stanoveno
zvláštní mezinárodní srakxrcoa. Na Západě je to
jedině úmluva o naínralizaci uzavřená mezi Česko
slovenskem a Spojenými státy z IS. VH. 1928. č.
169/1929 Sb.. prověřená zákonem z 23. IV. 1930. č.
60 Sb. Tato úmluva o naíurafizacl je v- dnešním Čes
koslovensku uznávána jak v teorii právní (4). tak
v praxi soudní (-5). kterou převzala i prokuratura (6).
Státní občanství (naturalizace) nemá však nic spo
lečného s výkonem trestu, stejně jako Berná zásadně

nic společného s'trestním stíháním pachatele trestné
ho činu. Pachatelem obecného trestného činu může
být stejně cizinec jako státní občan, pokud z konkrét
ní skutkové podstaty nevyplývá, že se ho může do
pustit jen čs.. státní občan.
Působnosti trestního řádu jsou podrobeny zásadně
všechny osoby, které jsou na čs. státním území. Pro
některé osoby však platí výjimka. Ty jsou z působ
nosti trestního řádu (z pravomoci orgánů činných.
v7 trestním řízení) zcela nebo zčásti vyňaty (exempce
procesní). Důvod vynětí je jednak v právu meziná
rodním, jednak v ústavním postavení určitých osob
nebo v jejich jiné funkci (privilegium nestihatelnosti). Od procesní exempce nutno lišit exempci hmot
ně právní, v důsledku - které jsou osoby vyňaté z
pravomoci trestního zákona zcela nebo zčásti bez
trestné. Toto vynětí má vždy povahu trvalou.. Vyňa
ty jsou zejména osoby požívající diplomatické imu
nity a výsad (7).
Trestní řízení proti uprchlému se provádí bez jeho
účasti podle zvláštních předpisů trestního řádu (8),
který má zejména tato ustanovení:
— Řízení podle ustanovení tohoto oddílu lze konat
proti tomu, kdo se vyhýbá trestnímu řižení pobytem
v cizině nebo tím, že se skrývá, (par. 30) Obviněný
musí mít v tomto řízení vždy obhájce. Ten má stej
ná práva jako obviněný, (par. 3o4)
— Všechny písemnosti určené pro obviněného se do
ručují toliko obhájci, (par. 306)
Zvláštní řízení proti uprchlému se vztahuje nejen
na celé řízení procesní, ale i na hlavní líčení a
veřejné zasedání odvolacího soudu (par. 202 odst. 2,
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par. 263 odst. 4 tr. ř.), jež se konají v nepřítomnosti
obžalovaného. Není tedy třeba doručování písemností
do vlastních rukou, na vše stačí obhájce ustanovený
bez souhlasu a oez vědomí obviněného nebo obžalo
vaného.
Právoplatný odsuzující rozsudek lze vykonat proti
každému ousouzenému bez ohledu na to, zda je ci
zím státním příslušníkem nebo československým stát
ním občanem. V každém případě však jen tam, kde
se může upiatmt čs. státní moc, to je na čs. státním
území. Je proto nerozhodné, zda se někdo dovolává
cizího práva na čs. státním území, neboť v Českoslo
vensku platí jen čs, právo podle zásady teritoriality.
To platilo i v případě amerického občana Břetislava
Bednáře, když byl 30. I. 1976 na čs. území zatčen a
brzy potom vyhoštěn. Žádná cestovní kancelář (ani
čs. Čedok) a žádný čs. zastupitelský úřad v cizině
(ani čs. zástupce Dr. Turek nebo Dr. V. Čebiš ve
Washingtoně nebo jinde) nemůže vyloučit působnost
čs. práva na čs, území ani výslovně ani mlčky udě
lením čs. víza. Kdo se mýlí, činí tak na své riziko a
na své nebezpečí.
Trestný čin opuštění republiky (9) může spáchat
jen čs. státní občan. Nabyl-li však odsouzený čs. stát
ní občan později cizího státního občanství, nemá je
ho později nabyté cizí státní občanství vlivu na pra
voplatný odsuzující rozsudek. Promlčení výkonu tre
stu je vyloučeno, neboť do doby promlčení se ne
započítává doba, po kterou nebylo možno trest vy
konat proto, že odsouzený se zdržoval neoprávněně
v cizině (par 68 odst. 2 tr. z.). Promlčení trestního
stíhání je pak vyloučeno proto, že do promlčecí do
by se nezapočítává doba, po kterou se pachatel zdržo
val v cizině (par. 67 odst. 2 tr. z.) ať oprávněně ne
bo neoprávněné.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii z 8.
V. 1975, č. 45 Sb., se nevztahuje na trestný čin opuš
tění republiky, trestný vězením až do 5 resp. 10 let
(par. 109 tr. z.), neboť amnestie se omezuje na trest
né činy s nejvyšší sazbou tři roky vězení (čl. 1).
Soud může upustit od výkonu trestu odnětí svobody
nebo jeho zbytku, jestliže odsouzený byl nebo má být
vydán do ciziny nebo vyhoštěn (par. 327 tr. řádu).
V případě amerického občana bylo vyhoštění ve sku
tečnosti záchranou před vězením. Byl to spíše akt
“ milosti” s ohledem na vleklé jednání majetkopráv
ní mezi ČSSR a USA a ne ústupek cizímu právu.
Nemilosrdnost čš. trestního práva a čs. trestního
řízení je zřejmá z tohoto hodnocení komunistické
justice:
— Pri uplatňovaní socialistickej zákonnosti (legisiatívnej a aplikačnej) prejavovala sa v uplynulých ro- ■
koch istá jednostrannost’ v chápaní požiadavky zachovávania zákonnosti pri postihovaní trestnej čin
nosti. V důsledku skúseností z pádesiatych rokoch a
v úsilí čeliť tomu, aby sa neopakovali negativné javy minulosti, neúmerne sa zdůrazňovala požiadavka
ochrany tých, ktorí sa malí zodpovedať za trestný
čin, menej už druhá stránka, že žiadny trestný čin
a žiadny pachatel’ nemá zostať neodhalený, že nikto,
kto spáchal trestný čin, nemá uniknúť trestnej zod
povědnosti. (10)
— Jedna z iluzí údobí kultu osobnosti byla založena
na domněnce, že přispěje k účinnosti boje s krimi
nalitou, jestliže označíme nebezpečnou trestnou čin
nost za vysoce nebezpečnou trestnou činnost, jestliže
pokus c opuštění republiky bude označen za spolčení
k velezradě. (11)
Socialistická zákonnost je legalizované bezpráví.
Socialistická zákonnost je soudní nástroj třídního boje
sloužícího k likvidaci třídních nepřátel a někdy také
k vydírání kapitalistické ciziny při vyhoštění.
PR A M EN Y:
1. Zákon z 13. V il. 1949, č. 194 Sb., o nabývání a
pozbývání občanství, ve znění zákona ze 17. X .
1958, č. 72 Sb.
2. Zákon z 29. dubna 1969, č. 39 Sb., par. 14.
3. Zákonné opatření České národní rady z 6. X í.
1969, č. 124 Sb., par. 14 a.
4. Studie mezinárodního práva II, ČSAV — Ústav
práva, Praha 1956, s. 250.
5. Rozsudek Nejvyššího soudu v Praze z 25. IV. 1969,
č. |. 11 Tz 80/68.
6. Usnesení obvodní prokuratury pro Prahu 4 z 18.
X II. 1969, č. ]. Pv 1480/69.
7. č s. trestní řízení, učebnice pro právnické fakulty,
Orbis, Praha, 1971, s. 36.
8. Zákon z 29. X I. 1961, č. 141 Sb., o soudním řízení
trestním, ve znění vyhlášky č. 32/1970 Sb.
9. Trestní zákon z 29. X I. 1961, č. 140 Sb., ve znění
vyhlášky č. 113/1973 Sb.
10. Trestné právo a trestná politika v socialistickej
spoíočnosti, Zborník, Právnický ústav Ministerstva
spravedlivosti SSR, Bratislava, 1973, s. 53.
11. Oto Novotný: O trestu a vězeňství, ČSAV Praha,
1969, s. 97.
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Č ES K O S LO V EN S K É ROZHLASOVÉ V Y S ÍLÁ N Í
V M ELB O U R N E
3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz

Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.30 hod. večer.
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
hod. dopoledne.
Na programu vysílání 18. a 9. 5.: Profily. Prvý zo
seriálov rožhovorov s Čechmi a Slovákmi v Meibourne.
26. 5.: Vzpomínka na Františka Palackého. Zprávy.

i — upozorňuje, že do kurzů češtiny, které pořádá mi|nisterstvo školství každou sobotu v budově University
IHigh School, Parkville, je možno se ještě dodatečně
přihlásit před začátkem druhého školního běhu a
to jak do kurzů pro začátečníky nebo méně pokroči
lé, tak do kurzu, který může být zakončen koncem
letošního roku maturitními zkouškami.
— připravuje výroční ples na den 3. července 1976 v
Dorchesteru.

KU RZ PRO U Č IT E L E Z N EA N G LIC K Ý CH ZEM Í

PŘIPRAVTE SI PRO 3ZZ VLASTNÍ

■

PROGRAM VYSÍLANÍ

K

O informace volejte

B

(Melbourne) 678-651

«

jjj

♦ State College of Victoria, Toorak, přijímá žádosti
do 18měsíčního kurzu pro učitele z neanglicky mlu
vících zemí. Kurz obsahuje též 6měsíčni vyučování
anglickému jazyku.
♦ Žadatelé musí mít takové vzdělám a praxi, které
by'je opravňovaly k tomu, aby získali-2 roky kredit
pro Diploma of Teadiing (Primary).
♦ Omezený počet míst je k dizpozici. Přednost bude
dávána těm žadatelům, kteří už znají dobře anglic
ky.
^ Určitá finanční výpomoc by mohla být poskytnu
ta v rámci schémat T.E.A.S. nebo N.E A.
^ Formuláře žádostí lze dostat v kancelář: ústavu
(336 Glenferrie Rd., Malvern, Víc.), žádosti se při
jímají do 28. května 1976.

♦

Krajanska odborná firma

J. G. NOVIS-LITHO
litografické tiskařské desky
i'

267 Barkly St., St. Kilda, Vic.

Bývalý 1. flétnista Pražského rozhlasového symfo
nického orchestru Zdeněk Bruderhans. nyní docent
I (senior lecturer) na konzervatoři při adelaidské uni
versitě a člen tamního dechového kvinteta (které
hrálo v Melbourne loni k oslavě 28. října Janáčkovo
“ Mládí” ) bude mít ve středu 2. června v 6.30 hodin
večer flétnový recitál v Assembly Halí, Collins St.,
Melbourne. Uvede skladby z repertoiru, který vyjde
na gramofonové desce ve World Record Clubu v čer
venci tr. (Feld, Honegger, Telemann, Hindemith,
Bach, Vieru).
Z P R Á V Y S. K. SLA V IA M E L B O U R N Í~
SLA V IA — G E O R G E CROSS 4 : 0

V

Malý oznamovatel

W here the People m ake the P rog ra m s

JgH

Z K U ŠEN Ý ČALOU N ÍK

D EM O N STRACE V LON DÝNĚ

Dne 8. května pochodo
valo Londýnem 2.000 de
monstrantů na protest pro
ti perzekuci křesťanu v
Sovětském svazu. Sovět
skému velvyslanectví pře
dali zástupci demonstran
tů petici, žádající mj. pro
puštění uvězněného bapti
stického pastora Georgi
Vinše z Kyjeva. Čelo po
chodujících demonstrantů
tvořili lidé oblečení do so
větských uniforem a ne
soucí atrapy sovětských
samopalů (do doby, než
policie nařídila, aby tyto
atrapy odložili). Protestní
pochod organizoval Rev.
David Hathaway, který
byl v roce 1972 vězněn 10
měsíců v Československu
pro ilegální rozšiřování
biblí.

— 14 dní předtím podepsaly V. Británie a Českoslo
vensko dohodu o vzájem
ném poskytování volné lé
kařské péče návštěvníkům
z jedné země do druhé.

PSACÍ
STROJE
s českými a
slovenskými typy,
přenosné,
vyrobené v Německu,
jsou nyní k dostání
v Austrálii u firmy
PACIFIC
T Y P E W R IT E R CO.

272 Swanston St.,
Melbourne, Víc. 3000
Telefon: 663-2369

PEČEME PO NAŠEM
Vzhledem k velkému zájmu"a poptávce
rozšiřujeme podnik o
PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Kromě dortů a jakostního pečivá vyrábíme
* ČAJOVÉ ZÁKUSKY * BÁBOVKY
* MAKOVÉ ZÁVINY * TVAROHOVÉ KOLÁČE
Vždy v patek a v sobotu: MÁSLOVÉ ROHLÍKY
í * BRIOŠKY * BOSŇÁKY * GRAHAMŮV CHLÉB
1
CONWAYS
CAKES,
maj. B. & E . Dvořáčkovi,

cukrárna a pekárna,
192 Commercial Rd., Prahrán, Vic.
(naproti tržnici). Tel. 512415

<|F

SH LED Á N Í PO L É T E C H

Koncem dubna přiletěla
: Prahy do Sydney llletá
Kateřina Holická, která
jyla více než 7 let odlou
čena od svých rodičů.

první sokolskou

TANEČNÍ'
ZÁBAVU

kterou pořádá v sobotu 5. června 1976 v místnostech

1
1
1

provádí opravy a nové
potahy jakéhokoli ča
loun. nábytku. Volejte
(česky neb slovenský):
83-7454 (Melbourne)
SAMOSTATNÁ 35letá

žena vyšší postavy, bez
závazků, žijící v Austrá
lii, by se ráda sezná
mila s mužem, žijícím
v Kanadě. Zn. “ Po
rozumění” do HD.

LETO V ISK O

ať už u samost. muže
s možností sňatku nebo
u rodiny.
Opustila jsem ČSR před
6 lety se synem, který
se osamostatnil a já
jsem zůstala sama v
Německu. Ráda bych
začala nový život v
Austrálii. Podrobnosti
ochotně sdělím.
Mrs. H. Janeček,
8034 New Germering,
Landsbergerstr. 19,
West Germany

"ŠUMAVA"

Locke’s Way, poblíž Belgrave South

T ĚLO C V IČ N Á JED N O TA SOKOL V M ELB O U R N E

\ j :

SOletá zdravá
SAMOSTATNÁ ŽENA
hledá místo hospodyně,

- Tel. 94-1573, po hod. 527-6541
jg L

( 3: 0)

Od počátku zápasu na Olympijském stadiónu na
sadilo mužstvo Slavie rychlé tempo, ovládlo hru a
udrželo si převahu po celý zápas, kterou tentokrát
vyjádřilo i číselně — docílilo .největšího vítězství ze
svých ligových střetnutí v posledních třech letech.
Slavia se ujala vedení ve 20. minutě pěknou brankou
Pinakose, o 9 minut později John Patten zvýšil stav
na 2 : 0 a 6 minut před poločasem byl to opět Pinakos,. jehož míč se octl v síti George Cross-u. Po
změně stran Slavia dále útočila, mocně obléhala bran
ku squpeře — a zahazovala spousty brankových pří
ležitostí. Až v 76. minutě uzavřel skóre zápasu austral
ský internacionál Tansey.
V předzápase druhé mužstvo Slavie prohrálo 2 : 3 .
,
V neděli 23. května hraje Slavia proti Hellasu na
jeho hřišti v Míddle Parku a v neděli 30. května proti
Polonii na stadiónu v Olympic Parku.
V. F.

&
“ Instant printing

'

Z D E N Ě K BRU D ERH AN S V M ELB O U R N E

DAWN’S RECEPTIONS, 316 CHURCH ST., RICHMOND
Začátek v 7.30 hodin večer, konec v 1 hodinu
Česká hudba
Likérová licence (nápoje si přineste ssebou)
Vstupné včetně večeře $ 8.00, pensisté, mládež a studenti $ 6.00
PŘEDPRODEJ vstupenek a rezervování stolů: br. Petráň tel. 848-5729,
br. Gráf (večer) 842-2230, br. Vozábal 26-5618.

Manželé Holičtí odjeli do
Austrálie po srpnu 1968 z
Jugoslávie, kde v době invase Československa trá
vili dovolenou. Po celou
dobu pobytu v Austrálii
se všemožně snažili získat
povolení čs. úřadů k od
jezdu jejich dcerky, ale
teprve nyní se jim to po
dařilo. Je to v letošním
roce druhý podobný pří
pad, který vzbudil pozor
nost australského tisku.
Několik desítek rodičů stá
le ještě na své děti z Čes
koslovenska čeká.

srdečně zve všechny krajany na ANTONÍNSKOU

TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v neděli dne 13. června 1976

Začátek ve 3 hodiny odpoledne
Hraje Eda Zlatý se svým orchestrem
Jídlo
— pití
(K dispozici jsou pouze nealkoholické nápoje)
Na farmě již můžete obědvat o 12. hodině.
Irají se tam též kuželky, odbíjená a stolní tenis

i Veškerá P O JIŠT ĚN Í odborně provedou

\
?
?

1!. C. Kugler & Assoriatts
Insurance B rck ers. Volejte { ž s s k j a e b sSs«-5 95-3SB5
958 Nepearj H l^ h v e ?. k t O C S A S S a * , V k . S M r
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V obou skupinách evropského pásma Davisova po
háru začne být o zápasy konečně zájem. Po celé
■řadě nudných, formálních střetnutích, ve kterých fa
vorité vyhrávali svá střetnutí 5 : 0, v krajním pří
padě 4 : 1, vstupuje letošní Davisův pohár v Evropě
do čtvrtfinálových bojů. A z nich — zdá se — bude
nej atraktivnějším střetnutím A skupiny utkání NSR
— SSSR v západoněmeckém Bad Homburgu. Jak vy
padají čtvrtfinálové dvojice?
Karel

Janovský

Mac Wilkins hodil 70,86 m

Hranice “diskařských snu” překonaná
Ačkoli první májový víkend ve sportu byl nabitý velkými mezinárodními podniky, prvenství patřilo
královně sportu — lehké atletice, která byla obohacena celou řadou senzačních výkonů. Byli to přede
vším lehcí atleti USA, kteří na několika mítincích znovu naznačili, že berou přípravu na OH v Montrealu
nesmírně vážně, že chtějí v Montrealu odčinit částečný neúspěch z mnichovské olympiády r. 1972 a navá
zat na své skvělé olympijské úspěchy datované už od prvních olympijských her r. 1896 v Aténách.

Hvězdou mezi nimi je 251etý diskař Mac Wilkins z
Beavertonu u Portlandu v americkém státě Oregon,
který přesně týden po svém senzačním světovém
rekordu 68,12 m (vytvořeném v kalifornském Walnutu), jako první překonal kdysi hranici diskařských
snů — 70 metrů, — a to dokonce třikrát. Stalo se
tak v kalifornském San Jose, kde hodil 70,08 m,
70,24 m a 70,86 m, čímž še v rozpětí jednoho týdne
zlepšil hned o 1,68 m.
Experti, kteří měli možnost sledovat Mac Wilkinse
při jeho posledních startech, jsou toho názoru, že je
tento atlet schopen hodit 72 m. Na výkonu tohoto
1,93 m vysokého a 116 kg vážícího Mac Wilkinse se
bezpochyby podílí i západoněmecký trenér a velký

: : Fotbalová liga : .
Ani 23. a 24. kolo v nejvyšší čs. fotbalové soutěži
nic nevyřešily. O přebornický titul je i nadále velká
tlačenice a jak první Slovan tak i sedmá Ostrava
mohou být ještě mistry. Stejné platí i o sestupujících
týmech. Třinec si sice s Jabloncem vyměnily místa
na konci tabulky, ale to neznamená, že by ve zbý
vajících 6 kolech sezóny nemohl mezi ně ‘ 'spadnout”
ještě někdo jiný: Trenčín, Plzeň či Žilina.
23. kolo: Plzeň — Žilina 1 : 1 , Teplice — Slovan
Bratislava 1 : 0. Ostrava — Brno 0 : 0, Lokomotiva
Košice — Třinec 0 : 0, Trenčín — VSS Košíce 1 : 0,
Inter Bratislava — Slavia Praha 3 : 1 , Trenčín —
Dukla Praha 2 : 1 a Bohemians — Jablonec 1 : 0.
24. kolo: Dukla Praha — Plzeň 2 : 2, Žilina — Lo
komotiva Košice 3 : 0, Třinec — Teplice 3 : 0, Slo
van Bratislava — Bohemians 2 : 1, Jablonec — Tren
čín 1 : 1 , VSS Košice — Inter Bratislava 0 : 3 , Sla
via Praha — Ostrava 1 : 0 (prvá prohra Ostravy
na jaře) a Zbrojovka Brno — Spartak Trnava 1 : 0.
Tabulka po 24: kole: 1. Slovan Bratislava 28 bodů,
skóre 41 : 20; 2. Zbrojovka Brno 28 b., skóre 30 : 19;
3. Slavia Praha, 4. Teplice (po 27 b.); 5. Inter Brati
slava, 6. Dukla Praha, 7. Ostrava (po 26 b.); 8.
Trnava 24 b.; 9. VSS Košice, 10. Bohemians, 11. Lo
komotiva Košíce (po 23 b.); 12. Žilina, 13. Plzeň (po
22 b.); 14. Trenčín 21 b.; 15. Třinec, 16. Jablonec
(po 19 bodech).

odborník vrhačů Christian Gehrman z Inningu v Ba
vorsku, ke kterému Mac Wilkins poslední dvě sezóny
jezdil a přitom startoval v klubových dresech mni
chovského TSV 1860 Muenchen a ESV Neuaubing. Při
poslední návštěvě mu Gehrman poradil, aby “ šel” v
zimě se svou váhou dolů, aniž by ztratil něco na své
síle. Nový světový rekordman uposlechl, získal na
rychlosti a pohyblivosti, a jen tak se mohlo stát, že
už v zimě se blýskl i skvělým výkonem ve vrhu kou
lí, kterou poslal na úctyhodných 20,84 m.
Druhou superhvězdou americké lehké atletiky je
mladíček, 181etý sprintér Harvey Glance, který přesně
měsíc po tom, co zaběhl v Columbii v Jižní Karolíně
100 m za 9,9 vt. (vyrovnal tedy světový rekord),
tento svůj výkon v prvním májovém víkendu opakoval
v Baton Rouge v americkém státě Lousiana. Zde mu
dokonce časoměřiči stopli 9,8 vt., pak však po delší,
45minutové diskuzi se přece jen shodli na čase 9,9
vt. Ale jistě není daleko doba, kdy tento černý, 173
cm vysoký sprintér bude ještě rychlejší..
Z evropských lehkých atletů je na OH v Montrealu
nejlépe připravena 301etá Ruska Faina Melniková,
která na závodech v Moskvě hodila diskem 70,30 m,
čímž zlepšila svůj vlastní světový rekord o rovných
30 cm.
SLOVAN V Y H R Á L "S LO V E N S K Ý POHÁR"

Fotbalisté bratislavského Slovana se stali už po
čtvrté vítězi “ Slovenského poháru” a kvalifikovali se
tak se Spartou (získala prvenství v české pohárové
soutěži) do finále Československého poháru. Stalo se
tak však až v hodině “ dvanácté” . Proč? První finále
mezi Slovanem a druhým bratislavským týmem Interem skončilo na hřišti Interu 0 : 0 a i v odvetě byl
stav až do 88. minuty nerozhodný 1 : 1. V předposlední
minutě zápasu však trenér Slovanu Vengloš poslal
na hřiště specialistu na trestné kopy, středového
hráče Elefanta, který hned na to z těžkého úhlu pro
hodil nepozorného brankářeKovaříka a vsítil vítěznou
branku. Inter si tak zatarasil možnost hrát v příští
sezóně v mezinárodní soutěži “ držitelů trofejí” . V
té budou hrát bud’ Slovan nebo druholigová Sparta
Praha. Všichni fanoušci Sparty nyní budou v závěru
ligy fandit Slovanu, aby se stal mistrem republiky, to
by totiž znamenalo, že Sparta — i kdyby finále o Čes
koslovenský pohár se Slovanem prohrála — byla by
SPARTA DRUHÁ
čs. zástupcem v této soutěži, neboť Slovan by hrál v
V II. čs. celostátní fotbalové lize, ze které prvá soutěži Poháru mistrů evropských zemí.
dvě mužstva každoročně postupují do nejvyšší sou
A UTOM O BILOVÉ M ISTROVSTVÍ SV ĚTA
těže, se vyjasňuje. Po 23. kole má vojenský tým
Prvou májovou neděli se jela v Madridu na okruhu
Dukly Bánská Bystrica 31 bodů, tříbodový náskok
před fotbalisty pražské Sparty, kteří budou muset Jarama Velká cena Španělska, která byla čtvrtou jíz
hodně na svém výkonu přidat, aby si po jednoroční dou mistrovství světa formule I pro rok 1976 a je
přestávce zajistili znovu návrat do 1. ligy. Tabulka jím vítězem se stal nejprve James Hunt na McLarenejlepších vypadá po 23. kole takto: 1. Dukla Bánská nu, před obhájcem světového prvenství Rakušanem
Bystrica 31 bodů, 2. Sparta Praha 28 b., 3. Frý- Niki Laudou na Ferrari a Švédem Nilssonem na Lo
dek-Místek 27 b., 4. Nitra 25 b., 6. Vítkovice 23 bo tusu. Jak náročná byla tentokrát Grand Prix Špa
nělska, ukazuje ta skutečnost, že ze 24 startujících
dů atd.
pouze 13 dosáhlo cíle.
Teprve 3 hodiny po skončení závodu byl vítěz Vel
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
ké ceny Španělska James Hunt diskvalifikován, ne
boť bylo dodatečně zjištěno, že rozměry jeho kola ne
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
odpovídaly novým předpisům platným od 1. května,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
místo přípustných 2,15 m byly 2,168 m, a touto ne
Telefon: 42-5980
korektností výrobce vozu McLaren ztratil Hunt cen
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $■ 10.-,
né body pro mistrovství světa. Za vítěze byl prohlá
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
šen Rakušan Niki Lauda, který tak má po 4. z 15
jízd mistrovství světa formule I 33 bodů, o 23 bodů
Can. $ 1 3 . £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
více než Francouz Patnck Depailler. 3. Clay Regazekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
zoni (Švýcarsko — Ferrari) 9 bodů, 4. Jochen Mass
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání'
(NSR — McLaren) 7 bodů, 5. James Hunt (V. Britá
obratem.
nie — McLaren) 6 bodů, 6. Gunnar Nilsson a Jody
Scheckter (Švédsko — J. Afrika) po 5 bodech.

" A " skupina

NSR — SSSR, vítěz nastoupí v semifinále proti
“ nasazenému” Španělsku. Egypt — Maďarsko, ví
tězný tým hraje s Čechoslováky.
" B " skupina

Itálie — Jugoslávie, vítěz hraje v semifinále se
Švédském. V. Británie — Rumunsko, vítězné druž
stvo se střetne s Francouzi.
SC A N D ER LEC H T V Y H R Á L EV R O P S K Ý POHÁR

Týden před závěrečným utkáním 21. ročníku Po
háru mistrů evropských zemí v kopané mezi FC
Bayern Muenchen a St. Etienne v Glasgově hrálo
se na Heysel stadiónu v Bruselu finále druhé nejpo
pulárnější soutěže, soutěže “ držitelů trofejí” , ve kte
rém nejúspěšnější belgické mužstvo SC Anderlecht
využilo náležitě domácího prostředí, zvítězilo nad svým
finálovým soupeřem z Anglie, mužstvem West Ham
United 4 : 2, a získalo jako první belgický tým v
historii evropských pohárových soutěží tuto cennou
trofej.
65.000 diváků na stadiónu samém a milióny přízniv
ců kopané na televizních obrazovkách vidělo 5. květ
na kopanou výborné úrovně, navíc zápas přímo na
bitý dramatickými momenty. V nástupu se sice zdá
lo, že Angličané odjedou z Bruselu coby vítězové
(ujali se také v 28. minutě Hollandem vedení 1 : 0 ) ,
nakonec však vítězství belgického týmu, jehož nej
lepším hráčem byl levý křídelní útočník Rensenbrink,
bylo naprosto zasloužené.
POHÁR U E FA

Vyhraje několikanásobný anglický fotbalový mistr
FC Liverpool podruhé ve své historii Pohár UEFA?
V prvním ze dvou finálových zápasů prohrával FC
Liverpool doma před 56.000 diváky s belgickými Brugami 0 : 2, nakonec však ještě dokázal zvítězit 3 : 2 .
Znamená to tedy, že by belgickému týmu stačilo do
ma vyhrát 1 : 0 nebo 2 : 1 , přesto Angličané jsou
optimističtí.
TURN AJ MISTRŮ

’

Na závěr evropské tabletenisové sezóny se celá
řada předních stolních tenistů sjela do Coubertinovy
haly v Paříži, kde se zúčastnila tzv. turnaje mistrů.
A na něm evropský přeborník Francouz Jacques
Secretin potvrdil znovu své hráčské kvality, nenašel
vážnější konkurenci, když ve finále vynikající úrov
ně zdolal i Milana Orlowského ve dvou sadách 23 : 21
a 21 : 18. Čs. přeborníku Orlovvskému může být útě
chou, že v semifinále tohoto turnaje porazil vítěze
“ Top-turnaje” v Luebecku, Jugoslávce Dragutina Šurbeka 21 : 16 a 21 : 15.
NA TU RN A JI "TO P 1 2 " — N E JL E P Š ÍC H DVANÁCTI

stolních tenistů Evropy — v německém Lubecku by
la čs. reprezentantka Ilona Uhlíková (Voštová) tře
tí, Milan Orlowski čtvrtý. Soutěž mužů vyhrál Jugoslávec Šurbek, soutěž žen švédka Hellmanová.
ÚSPĚCH EX U LA N T SK ÉH O T R I a V e~ŠVÝCARSKU

Syn bývalého cs. repre
zentanta
ve vodáckém
sportu z padesátých let,
držitele stříbrné medaile
mistrovství světa Míly
Duffka, Míla Duffek ml.,
“ roste” ve svém novém
domově v Ženevě v kajakáře světové úrovně. Mi
nulý víkend vyhrál mladý
Duffek soutěž juniorů ve
sjezdu na divoké vodě ve
švýcarském Weissenburgu
a dostal se tak do švýcar
ského
reprezentačního
družstva.
V kanoistice na hlad
kých tratích hraje ve Švý
carsku přední roli další
exulant, bývalý čs. repre
zentant Václav Mářa, kte
rý po r. 1968 požádal ve
Švýcarsku o právo azylu.
Vyhrál letos několik závo-

dů, z nichž nejhodnotnější
je jeho vítězství v tzv. B a
silejské regatě.
Třetím čs. exulantem, o
kterém se v minulém tý
dnu ve Švýcarsku hodně
psalo, je několikanásobný'
švýcarský tenisový mistr
a vítěz švýcarské Grand
Prix Petr Kanderal. Kanderal, který už ve Švýcar
sku vyhrál téměř všechny
soutěže, v posledních dvou
letech neuspěl na tak zva
ném turnaji “ Fairplay” v
Buchsu. Vše si však nyní
vynahradil, když vyhrál
pánskou dvouhru této sou
těže. v jejímž finále po
razil druhého nejlepšího
tenistu Švýcarska Sturdzu
ve třech sadách 4 : 6, 6 : 3
a 6 : 1.

