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Sovietsky terilorlalny
revizionizmus na obzore?

h^ = r-

Odborníci na Západe si povšimli, že v poslednom čase sa objavilo viactro
sovietskych, maďarských a bulharských publikácii, ktoré sa zaobérajú teritoriálnou problematikou vo východnej Eurůpe. V týchto krajinách sa teraz Maž
neobyčajne často píše v novinách o teritoriálnych problémoch, váčšinou proti
Rumunsku. Kriticky skúmajú, či hranice Rumunska sú historicky a etnicky
správné.
Pred druhou světovou
vojnou po podpísaní paktu
Molotova s Ribbentropom
sa Moskva zmocnila časti
'Bukoviny a Besarábie a
teraz prejavuje záujem o
zbytok týchto oblastí, kto
ré patria Rumunsku. Ma
ď aři nezabudli na Transylvániu a zrejme si Kádárov režim myslí, že úslužnosťou voči Moskvě by
ju mohol dostat’ spáť.
Bulharsko
si
nárokuje
Dobrudžu, čím by Rumun
sko stratilo přístup k Čiernemu moru a Bulharsko
-by málo spoločné hranice
so svojím sovietskym protektorom.
Rumunsko
sa bráni.
Prezident Ceaucescu vy
hlásil, že Rumunsko před
loží vlastně publikácie, v
ktorých obhájí nielen ná
rok na terajšie svoje úzeffiie, ale aj na to, čo
stratilo po sovietsko-nacistickom pakte. Rumunsko
nikty vraj nezabudne na
to, že v důsledku sovietskej kolaborácie s naci-

stárni sovietska vláda da
la Rumunsku ultimátum a
obsadila časť Bukoviny a
Besarábiu.
Ale prv ako poukážeme
na to, čo je vlastně dóvodom k tomu, že sa soviet
ska vláda právě teraz po
Helsinkách rozhodla pěsto
vat’ teritoriálny revizionizmus, a prečo dala pod
nět k němu aj v M aďar
sku a Bulharsku, třeba
spomenúť ešte druhů lin
ku sovietskeho teritoriál-

něho reviziomzmu. T * sa
týká Juhoslávie.. Celý svět
si dnes kladié otázku, čo
bude s Juhosláviou po Titovej smrti. Jej celistvost’
ohrožujú domáce i vonkajšie sily. Medzi vonkajších
nepriatel’ov
juhoslovanskej celistvosti třeba v
prvom radě rátat’ Soviet
sky zváz, ktorý teraz vy.držiava taký něpriateťský
rozhlas proti Juhoslávii,
že Tito musel proti tomu
protestovat’ .

Je všeobecne známe, že
poměr medzi Srbmi a
Chorvátmi nie je dobrý,
že medzi nimi panuje ne
ustále politické napatie.
V Chorvátsku mali tiež ob
dobu nášho buržoázneho
komunistického naeionalizmu a Tito proti němu bru
tálně zakročil. Ale zákrok
dramatické napátie neodstránil. Je tiež známe, že
v Slovinsku sú silné sku
piny, ktoré by rádi obno
vili stalinizmus v Juhoslávii a vrátili krajinu do sovietskeho tábora. Na pro
grame je súd s predstavitel’mi či prívržencami sovietskeho komunizmu.
(Pokračovanie na str. 2)

Dalši propagační mumraj v Československu

Příprava voleb
Komunistická propaganda v Československu nedá lidem letos klidně vydech
nout. Nedávno skončil propagační rámus se sjezdem KSČ, provázený závazky
pracujících k splnění do sjezdu, na počest sjezdu a pák v důsledku usnesení
sjezdu a začíná komedie s tak zvanými všeobecnými volbami. Ústřední výbor
KSČ se sešel 16. června a ÚV Národní fronty následující den a "společně a
jednomyslně doporučily", aby se volby do zastupitelských sborů všech stupňů
konaly 22. a 23. října 1976.
Čte-li doma někdo vyda
né dlouhé provolání k vol
bám, dozví se, že ve vol
bách "vyjádří svou vůli a

Dohoda, ne kontrola
Sovětský svaz se urazil. Ve Spojených státpch se
ustavila zvláštní komise, již bylo dáno dle sovětů
"nelegální" právo kontrolovat plnění Závěrečného
aktu helsinské konference. V demarši, kterou proved
lo sovětské velvyslanectví 18. června na americkém
ministerstvu zahraničí ve Washingtonu, se praví, že
"vytvoření takové komise, jejímiž členy jsou i zá
stupci americké vlády, je pokusem přisvojit si právo
svévolně a jednostranně vykládat Závěrečný akt a
na tomto základě pak posuzovat, jak účastnické státý
plní jeho zásady. Tento přístup je v rozporu se zá
sadou nevměšování do vnitřních záležitostí cizích stá
tů, která je jedním ze základních principů mezinárod
ního práva a je obsažen i v Závěrečném aktu" —
čili SSSR podepsal, ale jak si podepsanou dohodu
vysvětlí, záleží už jen na něm samotném, nikdo si
nesmí dovolit kontrolovat její plnění.
Rudé právo přetisklo sovětskou demarši pod nad
pisem Svévolný přístup k Závěrečnému aktu.
Vytvoření této Moskvě nepříjemné komise žádaly
také před časem čs. organizace v USA, především
Československá národní rada americká a Rada svo
bodného Československa a to v memorandech, za
slaných presidentovi Spojených států.

odhodlání jít dále cestou
socialismu” a to tím, že
dá hlas jedinému kandidá
tu, kterého pro něj stra
na obětavě vybere, aby
tak prokázala tu pravou
a jedinou demokracii. Ob
čan volí ovšem “ jako od
povědný hospodář, který
svrchovaně rozhoduje ve
své z e m i. . . ” , KSČ i ’Národní fronta věří, že všich
ni “ přistoupí k volebnímu
aktu stejně jako i k ostat
ním úkolům s vědomím
vysoké občanské odpověd
nosti za rozkvět naší vla
sti, za její šťastnou bu
doucnost . . . ”
(protože)
“ chceme, aby nad naší
zemí trvale svítilo slunce
šťastného života” .

Než si občan šťastný ži
vot volbami zajistí, musí
ovšem pohrdnout leckte
rým slunečním dnem, pro
tože ho očekávají i v let
ních
měsících
volební
schůze, brigády na počest
voleb, návštěvy agitačních
dvojic a podobné velice
vážně úkoly.
Tajemník
ÚV KSČ Jan Baryi, který
měl hlavní referát na spo
lečném plenárním zasedá
ní ústředních výborů Ná
rodní fronty, řekl:
“ Příprava voleb se, sta
ne výrazným podnětem k
dalšímu rozvoji společen
ského života, politické a
pracovní aktivity pracují
cích, přispěje k rozšíření
(Pokračování na str. 2)
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LIDSKÉ ZÁLEŽITOSTI
S. Hofírek
y- r, 1935 objevil prof.jD.Čyžewski v Halle. v Zá
padním NěmecKÚ celý latinský text Komenského
Knihy Konzultace. V tomto pozoruhodném spise, je
hož tématika je stále velmi aktuální, chápe Komen
d y společenské problémy, tedy politiku, jako zále
žitost typicky lidskou a doporučuje “ všeobecnou poradu o nápravě věcí lidských” tak, že mají být nej
dříve důkladně posouzeny třemi poradními sbory od
borníků: vědců, politiků a theologů.
Komenského světová rada ve spolupráci s Naardenským výborem v Londýně svolala Komenského svě
tový kongres do Kónigsteinu v Západním. Německu
na dny 9. až 11. července a na programu je před
náška prof. čyžewského a obšírná diskuse o “ nápra
vě věcí lidských” v našem exilu na základě zásad
Komenského.
Tento kongres považuji za . vzácnou • a užitečnou
iniciativu v našem exilu, který již někdy projevuje
známky politické únavy a zklamání a který potřebuje
nutně nové výzkumy o naší politické problematice,
a to výzkumy důkladného rázu. Komenský doporuču
je, aby se.krize společnosti řešila reformou vědění,
reformou společenských institucí a reformou nábožen
ského života.
Ve světové i exilové politické literatuře můžeme
pozorovat značnou jednostrannost, převážné zkoumá
ní současné politické problematiky jako záležitostí
pouze mocenské, jako výslednice vývojových trendů,
které prý může plně objasnit sociologie, politologie a
ekonomika. Jsou to nekonečné úvahy o vývojových
tendencích a mocenských seskupeních, jako kdyby
politický život byl pouhou záležitostí sociologických
a ekonomických zákonů a člověk byl pouhou součástí
přírody a ničím víc.
Správnost politické analyzy a příslušných uzávěrů
podstatně souvisí s poznáním, co je člověk. Je-li
člověk jen vyrábějícím a konzumujícím živočichem a
tedy jen součástí přírody, pak oni zkoumatelě Vý
vojových tendencí a spekulanti o mocenských kon
stelacích mají plnou pravdu. ■Je-li však člověk nejen
součástí přírody, ale také členem říše ducha, není-li
jen jedincem, ale také osobou, pak se otevírají naší
politické problematice nové obzory, které nejsou po
stižitelné plně sociologickým a ekonomickým výzku
mem, poněvadž duch vane kam chce a nedá se spou
tat žádnými přírodními zákony ani zákony velkých
čísel v pracovních metodách véd společenských.
A v této souvislosti má Komenský rozhodně pravdu,
když požaduje, aby politická situace byla také zkou
mána z hlediska etického, neboť jako křesťan uzná
vá, že člověk je více než zvíře a žé má styky s
věcmi, které mu mají sloužit, s lidmi, kterým má
pomáhat a je milovat, a styky s Bohem, k jehož
obrazu byl stvořen. A styky člověka s věcmi, s lid
mi a s Bohem podléhají morálnímu řádu, i když člo
věk sám je také součástí- přírody.
Sociologie, politologie a ekonomika, které nás in
formují o -zákonitosti různých vztahů, nevyčerpávají
tedy plně problematiku “ věcí lidských” , problema
tiku politickou, která se nedá oddělit od etiky, nemá-li být člověk degradován na úroveň zvířete a
politika na odlidštěné pouhé vývojové trendy. Po
znatky oněch věd jsou ovšem velmi důležité pro nás,
poněvadž nám poskytují informace, které mají být
hodnoceny z hlediska typicky lidského, z hlediska
obecného dobra národního či státního celku a všech
jeho občanů. Měřítkem pro toto hodnocení “ věcí lid
ských” mohou být ovšem jen zásady etické. Jen
touto syntézou dosáhneme plného pochopení politic
ké skutečnosti.
Je snad systematické ruinování nervů a mozků
antikomunistických intelektuálů nejmodernějšími dro
gami v psychiatrických nemocnicích Sovětského sva
zu pouhým problémem farmaceutickým? Je zásadní
porušování občanských svobod v komunistických ze
mích pouze otázkou technologie výroby a používání
vojenských zbraní? Květnová Mladá fronta uveřejni
la článek ruského sociologa, podle kterého jsou prý
vytvořeny předpoklady pro důkladnou integraci ho
spodářskou, společenskou a kulturní ve všech stře
doevropských a východoevropských komunistických
zemích. Existují prý dále i předpoklady, aby národ
ní vlastenectví bylo nahrazeno sovětským socialistic
kým patriotismem. Je snad toto ohlášené začlenění
evropských komunistických zemí do Sovětského sva
zu také pouhou záležitostí sociologickou, na kterou se
onen ruský “ vědec” odvolává?
Chtěl by dále někdo snad tvrdit, že prohlášení
motivu zisku za jediný a nejvyšší princip národního
hospodářství svobodného světa je pouze otázkou vě
decké ekonomiky a nic více, a chtěl by snad někdo
(Pokračování na str. 2)
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Sovietsky revizionizm us?
(Pokračovanie zo

hosláviu přilákat’ do so- ského interiaačionalizmb’ ’Obidva tieto problémy vietskeho tábora, hoci sa deklarovat’ vedúca úloha
(rumunský i juhoslovan- o to často pokúšala’. Za sovietskeho komunizmu a
ský), na ktoré sa soviet- tým cieťom bol svojho ča jediná správná cesta k so
sky teritoriálny revizio- su Chruščov na špeciálnej cializmu pre všetkých.
Rumunsko sa začalo odnizmus teraz sústreďuje, návštěvě v Bélehrade. Ti
majú jednu podobu: ide o to od toho času sa od Mo klánať od Moskvy v ro
teritoriálny revizionizmus skvy značné vzdialil, stal ku 1961. Zostaio sice vo
voči krajinám, ktoré ne- sa členom tábora takzva Varšavskom pakte, ale
chcú prijať postavenie sa- ných neutrálnych národov. snaží sa o samostatou za
telíta voči Moskvě, ne- A teraz jeho najvačší hraní čnú politiku; udržto
chcú sa Moskvě totálně hríech v očiach Moskvy je priateťské styky s ko
podrobit’ ako například je ten, že nechce pomá munistickou Čínou, má
Československo.
Titova hat’ pri organizovaní kong ako jediná z východoroztržka s Moskvou sa da resu
komunistických európskych krajin diplo
tuje od roku 1948 a dosial’ stráň, na ktorom by sa matické styky s Izxaelom
sa Moskvě nepodařilo Ju- mala v zmysle “ proletár- a bdmietlo dodať svoje
vojenské jednotky k obsadeniu Československa v
roka 1968.
Všetky pokusy, ktoré so(Pokračování se strany 1)
vietí podnikli na zdiscipliprohlásit apatičnost mnohých politických uprchlíků v
novanie Rumunska a Judobě zvýšené persekuce v Československu za pouhou
soukromou záležitost volného času člověka? Chci hos ávie a dostat' ích do
rovného
s
tvrdit, že u všech těchto problémů je hledisko etické p asiavenia
hlediskem prvořadým, a když bude vyloučeno, pak ostatními satelitmi. zly ha
jsme tím opustili oblast záležitostí lidských a naše li. Zrejme přelo sa Mo
analýza je pak neúplná a. uzávěry nemohou vést k
opravdovému řešení. A toto vše-pochopil dobře již skva rozhodla pre novů
taktiku, siaha k zastrašoKomenský.
Plánované diskuse kongresu Komenského světové vaniu teritoriálnym revirady jdou tedy na samé kořeny naší exilové proble zonizmom. Ale kto pozná
matiky a zamýšlené utvoření tří poradních sborů je
Moskvu a jej pérfídnosť
zajisté událostí, která zasluhuje naši pozornosti a
při
používaní prostriedkov
podpory.
Komenského světová rada vydala při této příleži na podmanenie národov,
tosti knihu pref. Libora Broma Ve vichřicích hněvu nemóže toto sovietske. po:
jakožto příspěvek ke snahám o “ nápravu věcí lid čínanie považovat’ len za
ských” v československém exilu. Je to soubor člán
ků prof. Broma, které byly uveřejněny v různých taktíku alebo hrozbu. Tře
exilových časopisech, některé i v HD. Brom se zde ba vec brat' vážné. Lebo
zabývá otázkou našeho odboje, odmítá teorie koexi podl'a sovietskej ideologie
stence a konvergence a upozorňuje na výrok Victora slobodní sú len tí l ’udia.
..Huga, že nic není tak mocné jako myšlenka, jejíž
čo žijú pod diktátem Mo
čas nadešel. Připomíná dále myšlenku Dantovy Bož
ské komedie, že nejhorší místa v pekle jsou rezer skvy' a podTa je j systé
vována pro ty, kteří v době mravní krize zachová mu. A tak nebude ťažko
vali neutralitu.
Moskvě dokazovat’ , že
Brom dále hodnotí kladně Solženíeynův mravní boj obyvatekstvo v Transylvá
proti marxistické zvůli a lži a srovnává jeho zápas
s prací Masarykovou, který také hlásal, že pouhá nii. v Besarábii a v Dobfyzická revoluce nikdy nevyřešila žádné problémy. rudži nie je slobodné, že
Autor knihy, který vychází otevřeně z mravní základ trpí pod Ceaucesou-ovou
ny Komenského a Masarykovy, usiluje o novou me knutou a že bude slobodzinárodní iniciativu, zdůrazňuje nutnost drobné exi
né ien po oddělení od Ru
lové práce a hlásá, že hlavním problémem není tech
munska. A tak móže vy
nický pokrok, ale mravní revoluce.
Společnost se zhroutí, když v ní umlkne tvůrčí hlásit’ tuto okolnosť za zámenšina. Je třeba nového rozumového kvasu a no mienku, prečo musí proti
vého zanícení, aby naše národní dědictví mohlo být
Rumunsku zakročit’ a utláudrženo, obrozeno a sjednoceno ve svém světovém
humanitním poslání. Marxismus považuje Brom za čané obyvateťstvo oslobonaprostou etickou zrůdnost, která není schopna re diť.
formy, a volá po formulaci základních myšlenek bu
V případe Júhoslávie sa
doucí československé demokracie. Zde ovšem nepo
sice možé tiež čakať priamůže pouhý lidský vevbalismus a učená výmluvnost,
ani povrchní chápání “ věcí lidských” jako problémů ma akciá ná obsadenie a
technických, neboť refonna institucí musí být dopro podmanenie čeíěj krajiny
vázena reformou jednotlivce. Je nutno opustit údolí a pre ten případ "mala už
stínů pseudovědy a vystoupit na roviny, kde duch priprávenú polárku za úobnoví tvářnost země, neboť rozhodující zápas je
asti československého voj
již blízko.
Bromovu knihu považuji za velmi podnětnou a Ko ska, ale zdá sa, že v Kremmenského kongres za slibný začátek nové éry naše li teraz uvažujú o ceste,
ho exilu, kdy důkladnějšími metodami budeme usi ktorá je z medzinárodných
lovat o dosažení starých cílů svobody a Spravedlno
dfivodov 1’ahšie prevedisti. Nezapomínejme, že politika mocenské rovnováhy
byla praktikována v Evropě od r. 1648 a pak znovu teTná. Je to akcia totálod r. 1815, ale že tato pragmatická politika byla
vždy narušována zevnitř novými myšlenkovými re
OVOCNÉ STR O M K Y,
volučními proudy, které ovlivnily dějiny Evropy a
zákrsky, vysokokmeny,
světa.
event. s 2 druhy ovoce
Hodnocení naší politické situace zásadami Komen
dodám výhodně.
ského přivede nás blíže .k uskutečnění jeho slavné
T e l.1(Měíb.) 359-3032
předpovědi,-že po přejití vichřic se vláda vrátí zase
do rukou lidu.
!

Lidské záležitosti

Relativně vzato

něj desintegrácie Juhoslávie, jej /rczdelenie a rozčlenenie na “ samostatné”
republiky, ktoré právě pre
svoju malcsť a'nemožnost’
samostatné ž iť by. požiadali o sovíetsku ochranu,
alebo o pri vtělen ie do So
vietskeho zvázu. Niet při
tom pochybnosti, žé by sa
v jednotlivých republikách
Júhoslávie. najma v Chor
vatsku á v Slovinsku na
šli sily. ktoré by dali
přednost’ rozparcelovaniu
Júhoslávie a privteleniu
jej jednotlivých častí ako
“ samostatných”
sovietskych republik k Sovietskemu zvázu.
Obe krajiny - Rumunsko
i Juhoslávia - majú obavy
o budúcncsť a takýto dra
maticky vývoj dokonca
predvídajú. Pripravujú sa
na t o .. Rumunsko
má
zvláštny ústavný zákon na
ochranu svojej celistvosti
aj proti případným domá
cím zradcom. Niečo po
dobné připravuje Juhoslá
via. Ale budu takéto pří
pravy a opatrenia stačit’ ?

Jakou mírou měříme události, které se odehrá
vají v dnešním světě? Jak poznáme, že některé
z nich zanechají dlouhodobou nebo dokonce trva
lou stopu, zatímco jiné jsou místně a časově
omezené, i když v dané souvislosti mohou pozi
tivně či negativně znamenat mnoho a ovlivnit ne
jeden lidský život. Kladu si otázky, ale jak na
ně odpovědět? Každý vidí jen svou stranu min
ce, jak se dnes říká takové poruše? Marxisté usi
lují o nadvládu nad demokraty, muslimové boju
jí s křesťany, černí útočí ha bílé, bili diskrimi
nují barevné, bohatí nerozumějí chudým, chudí
nenávidí bohaté, staří podceňují mladé a ti je
chtějí překřičet. Rusové a spol. bojkotují v Pe
kingu australského ministerského předsedu, zatím
co Austrálie se pře o Matyldu a vyhlašuje gene
rální stávky. A nepochybuji o tom, že šetrná (či
mlsná?) francouzská hospodyňka, která vyvolala
právě pozornost světa, ne.má na starosti, nic jiné
ho než svůj jazyk, kterým olizovala krém z
elektrického šlehače a ten spustil ve velmi ne
pravou chvíli. A jak je to s Marsem? Nabere tam
důmyslná lopata Vikingů půdní vzorek obsahujíc!
bakterie — prvou živou hmotu mimo zemi?
Nakolik lituje Moskva, že investovala do voleb
ní kampaně v Itálii, když se její záměr, aby ital
ští komunisté pronikli do NATO a EH S, nezda
řil. A lituje Praha, že současně s italskou KS
paradoxně podporovala i čs. socialistickou opozici
se sídlem v Římě? Ta je nepochybně s italskou
levicí jedna ruka. A jak bude v Itálii dále, chaos
volá po pevné vládě; jak bude v Africe, střelba
ze zálohy a žhářství vyvolávají represálie. Tam i
onam se velmi snadno může vynořit krutovláda.
Zažil jsem fašistickou a komunistickou diktatu
ru, mám tedy jakousi zkušenost a snad i právo
postiženého, abych se ozval. Vím, že můj hlas je
slabý, nedolehne daleko, přesto však volám po
zdravém rozumu bez ohledu na tu či onu stranu
mince. Již kdysi dávno jsem vstoupil do Hnutí
zdravého rozumu, dosud neprosperuje, nemá před
sedu ani funkcionáře, neplatím příspěvky — sám
sobě? Nyní vidím, že toto hnutí potřebuje širší
základnu, nikoliv členskou, aie lidskou, raději bych
řekl — všelidskou.
V. Donát

Nezabudnime na to, čo do
kázala Moskva, ktorá v
roku 1968 za niekoťko
krátkých hodin dopravilaná obsadenie Českosloven
ska nějakých 600 tisíc mužov v zbrani. A proti ta ne imperialistickej expan
kejto přesile by sa asi ani zie zahodí všetky zmluvy
Rumunsko, ani Juhoslávia a všetky hesla i závazky.
neubránili; najma nie za Moskva ■ zabudne aj- na
předpokladu, že by obsad- Helsinky, na závázok nezovaniu napomáhali domá miešať sa do vnútorných
cí zrádci a že by Západ záležitostí iných krajin.
sa díval na túto novů ex- Zabudne na to, lebo bude
panzlu Brežnevovej dokt-. tvrdit’ , že Rumunsko i Juríny so založenými ruka- hoslávia sú socialistické
mš. Nezabudnime. že so- krajiny a že preto 'je po
víetsky teritoriálny revi- vinná chránit’ ičh socializionízmus bude bezohťad- ■stický systém a j . vtedy,
ný a brutálny, že v me- keď si to ' nebudu p riá ť,

alebo, keď sa postavia na
odpor proti takejto ochra
ně a pomoci.
Nemůžeme sa ubránit'
myšlienke, že Moskva by
zradila aj Československo,
zahodila by do starého že
leza Stalinové neoslavianstvo, keď by sa jej to ho
dilo pre ďalšie uvoFnenie
cesty k imperialistickej
expanzii.
(Písané .pre.Hlas domo
va a Naše snahy)

Příprava voleb
(Pokračování, se str. 1)
účastí lidí na správě ve
řejných věcí a plně se
projeví i v úspěšném plně
ní náročných’ úkolů letoš
ního plánu.”
. Gustáv Husák v závě
rečném projevu (asi. bez
uzardění) ujistil veřejnost,
že ‘ ‘v našem politickém
systému . . . mají stejná
práva komunisté, přísluš
níci
jiných
politických
stran i stranicky neorgani
zovaní. Mohou se společně
podílet na tvorbě, realiza
ci i kontrole naší politiky,

všeho, co se v.našem sta
tě děje” . Na tom všem by
se občané asi ochotně po
díleli - kdyby
neměli
strach z druhého Srpna. '
Husák dal také najevo,
že je třeba další hlučnou
propagandou
zaměstnat
veřejnost a “ před volba
mi věnovat pozornost vy
světlování předností naší
socialistické demokracie” ,'
aby na různé “ úchylky”
ani pomyšlení nebylo. “ Ví
te, kolik propagandy se dě
lá ze Západu kolem otázek
demokracie, svobody a

prav člověka, s jakou de- .
magogií různé - štvavé vy- sílačky, b.uržoazní tisk,
různí nepřátelé socialismu
propagují buržoazní způ
sob života” a připomíná
krize, inflaci, nezaměstna
nost, nejistotu,' špatné ži
votní podmínky na Zápa-.
dě. Nevysvětluje jen, proč.
toho ČSSR nevyužije a nepobízí
zvědavé občany,
aby se osobně přesvědčili
o bídě . nesocialistických
zemí, proč nevyužije tako
vé příležitosti Sovětský
svaz, kde si “ lid vládne”
už víc než půlstoletí . , ,
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Světové zbrojeni
Československý poradní sbor v západní Evropě oznámil, že bude vydávat in
formace na podkladě zpráv a komentářů mezinárodního tisku. První zásilka — v ber: tne zasedala opět
těchto informací je odborně zpracována a přináši řadu zajímavých poznatků. redakční komise, aby při
Přetiskujeme některé zprávy o současném světovém zbrojení, jehož tempo pravila stále odkládanou
konferenci evropských ko
se povážlivě zrychluje a vyvolává obavy veřejnosti na celém světě.
munistických stran. Z Čes
Pokusy aspoň trochu kým úspěchem v arabskc- ponorkám a k tomu ještě koslovenska se- zúčastnil
zpomalit nebezpečné tem izraelské válce, povedou pokroky v sovětském sy Vasil’ Biťak, dále člen
ÚV KSČ a vedoucí oddě
po zbrojení jsou velmi ob ke změně sovětské vojen stému detekce lodi v moř
lení mezinárodní politiky
tížné, propast mezi postu ské doktríny, která spočí ských hlubinách by mohly ÚV KSČ A. Vavruš a jeho
pem zbrojení a zbrojní vala dlouho na masovém podle amerických činitelů zástupce V. Janků.
kontrolou den ode dne ro nasazení obrněné vozby. ohrozit celou ponorkovou — V Praze nastoupil nový
americký velvyslanec Tho
ste. Nedávná dohoda mezi Sovětská armáda - více flotilu Spojených států.
mas Ryan Byme.
Spojenými státy a Sovět než kterákoli jiná na svě
Americké torpédo CAP- — Tranzitním plynovodem
ským svazem o omezení tě - je postavena na tan TOR je však podle spoje v Československu prošlo
síly podzemních nukleár cích a obrněných trans neckých odborníků ještě již 28 miliard kubíků so
ních pokusů znamená jen portérech a hlásá kon větším ohrožením pro so větského zemního plynu a
to do Rakouska, Itálie,
kapku na horký kámen.
cept rychlého pancéřového větskou ponorkovou floti
Francie, Východního a Zá
Také nekonečná vídeň průlomu obrannými linie lu. Tato torpéda by totiž padního Německa a pro
ská konference zabývající mi Atlantického společen mohla vážně ohrozit pohyb domácí spotřebu.
Vedoucí nebo delegáti
se snížením stavu vojsk a ství. Po rozboru sovět ruských ponorek úžinami,
zbrojení ve střední Evro ských vojenských publika kterými musí proplout, brigád socialistické práce
konali zvláštní brigádu 5.
pě nedává mnoho naději cí došel Phillip Karber k aby dosáhly operačních června v Hodoníně, při níž
na dohodu. Poslední, v po závěru, že sovětské vojen oblastí v Atlantiku, v Ti oslavili “ Den brigád” . Se
řadí již deváté kolo ne ské úřady učinily drama chomoří nebo ve Středo šlo se jich na 2.000.
přineslo nic nového. Ve tické “ čelem-vzad” , pokud moří. Ponorky, povrchové — V katastru obce Přímelkov na Jihlavsku se vlou
doucí východoněmecké de jde o představy o přežití lodi i dálkové bombardé
pal 381etý Antonín R. do
legace jako mluvčí Var jejich tanků a obrněných ry mohou rozsét tato tor chaty a ukradl teploměr.
šavského paktu vyzval Zá vozidel v moderní válce. péda po mořském dnu, kde Když byl za pomoci slu
pad, aby přistupoval k ná Je to výsledek studia prů budou ležet ve svém kry žebního psa vypátrán, tep
vrhům komunistických ze běhu války na Středním tu až do okamžiku, kdy loměr spolkl. Nepodařilo
se mu však teploměr strá
mí konstruktivně. Mluvčí východě z roku 1973. kde průjezd nepřátelské ponor vit a musel být převezen
Severoatlantického obran jak arabská tak i izrael ky probudí jejich elektro do nemocnice, kde byl tepného společenství odpově ská pěchota demonstrova nickou aparaturu. Ta je
děl, že poslední návrhy ly smrtelný účinek proti- tak citlivá a tak důmysl nad 80 km za hodinu, je
Východu byly jen slabě tankových zbraní. Tech ná,, že dokáže rozlišit zvuk vybaveno jadernou náloží
obměněnými
původními nologie nových protipan- strojů vlastních a nepřá a může zničit nepřátelskou
požadavky států Varšav céřových zbraní staví so telských lodí. Po odjiště ponorku až na tři kilomet
větskou armádu před tak ní hlukem nepřátelské lo ry od místa výbuchu.
ského paktu.
Moskvě jde zřejmě o tickou revoluci a před di vystoupí z ochranného
Podle údajů Pentagonu
se
eventuálně úkrytu torpédo “ Vzor 48” vede dnes Sovětský svaz
dva hlavní cíle: o jasný, nutnost
neodvolatelný a neměnitel vzdát zásad průlomu tan a dá se na cestu za cílem. před Spojenými státy ve
ný limit pro stav západo- kovými silami. Nyní jde Když ho mine, je napro stavbě raketových a útoč
armádnímu gramováno tak, že se oto ných ponorek 3 : 1. Jen je
německé armády a s tím sovětskému
související možnost přímé vedení o to, jak se vy čí, cíl hledá a znovu úto ho severní flotila v Mursovětské kontroly a o stej rovnat s novou technolo čí. Torpédo “ Vzor 48” má mansku se odhaduje na
ně neměnitelné limity pro gií a jak si zajistit mož dosah nad 40 km, rychlost (Pokračování na str. 8)
technicky vyspělé branné nosti rychlého tankového
systémy Západu. Západní úderu i proti zesílenému
technika a západoněmecký obrannému potenciálu stá
vojenský potenciál jsou tů Atlantického společen
tedy hlavními cíli, na kte ství.
O náboženské svobodě v Československu slyší
Dojde-li k válce, nepo
ré je zaměřeno úsilí Var
me z čs. oficiálních kruhů často. Skutečnost je
šavského paktu na vídeň vede se ovšem pouze na
ovšem jiná. Všimněme si např. dvou zpráv Čs.
ské konferenci, protože to souši, ale také na vodě.
tiskové kanceláře z téhož dne (8. června).
jsou
asi
nejdůležitější Sovětský svaz zdokonaluje
V první sděluje Č T K , že čs. pohraniční hlídka
komponenty
v
obraně v současné době jeden
zadržela čtyři mladíky, kteří vnikli na čs. území
Evropy
proti případné model svých raket pro
z prostoru rakouské obce Laa nad Thayou a čs.
agresi z východu. Západ protíponorkový boj a Spo
obce Hevlín na Znojemsku. Porušení čs. výsostné
se odvolává na početní jené státy vyrábějí torpé
ho území ale nebylo tím nejhorším proviněním.
převahu armád Varšav do, které startuje s moř
Čs. úřady zjistily, že by mohlo jít o pokus nábo
ského
dna.
To
jsou
dvě
ského paktu a žádá, aby
ženské propagandy! Zadrženi 21 - 23letí mladíci
Varšavský pakt odvolal nejnovější události z pro(CH. Strathford, R. Calvert, M. Kubricky a R . Waze středoevropského pro tiponorkového boje - ne
renski) jsou totiž Američané, příslušníci církve
storu nejméně 1.700 tan uvěřitelně nákladné, vyso
"Ježíše Krista svátých posledního dne" a byli vy
ce tajné - které pohlcují
ků.
sláni představitelem církve Spencerem W. KimbaJeden z analytiků světo v rozpočtech obou superlou ze Salt Lake City, aby konali misionářskou
vého zbrojení a strategie, velmocí miliardy dolarů a
práci v Rakousku, a čs. úřady se domnívají, že
poradce amerického mini rublů.
snad
i v Československu . . .
Sovětská raketa, ozna
sterstva obrany Phillip
Jindy se komunistická propaganda odvolává na
Karber došel k závěru, že čovaná v kódu NATO slo
spolupráci s "představiteli katolíků". Spolupráci
v sovětském vojenskérň vem “ Savage” , byla pů
Výboru sdružení katolických duchovních Pacem in
vedení propukla bouřlivá vodně určena k boji proti
terris režim získal, resp. "pomáhal" tento výbor
diskuze o tom, zda nové povrchovým lodím. Nasa
utvořit. Jiná je ovšem otázka, zda je tento výbor
protipancéřové
zbraně, zení této rakety, případně

loměr vyňat ze žaludku
operací.
— V Plzni ’ zemřel ve vě
ku 69 let akademický ma
líř Vladimír Modrý.
— Ve školním roce 1975/76
se zúčastnilo mimoškolní
výuky
ruského
jazyka
84.000 lidí. K této zprávě,
denní listy poznamenáva
jí: “ Je však potřeba v i
dět, že z toho poměrně
vysokého čísla je více než
50.000 zájemců na školách,
kdežto např. v průmyslo
vých závodech se ruštině
učí jen 13.600 pracovní
ků.”
— Předseda ústředního vý
boru Svazu socialistické
mládeže J. Poledník pře
dal kapitánu Minaříkovi,
špionu, který pracoval v
Rozhlase Svobodné Evropy
“ jedno z nej vyšších vy
znamenání SSM - zápis do
knihy cti ÚV SSM” .
— Na zámku Frýdlant byl
odhalen památník kováře
O. Stelziga, který vedl
před 290 lety poddanské
bouře na Frýdlantsku.
— V tlakové laboratoří
Ústavu makromolekulám!
chemie ČSAV v Praze 6
nastal výbuch, který ce
lou laboratoř zdemoloval.
Dvě osoby byly zraněny.
— Československo naváza
lo diplomatické styky na
úrovni velvyslanectví s
Mauritiem.
— Populační vývoj v loň
ském roce byl příznivý. V
celém státě se narodilo
289.300 dětí a zemřelo
169.600 občanů, čili přiro
zený přírůstek činil 119.700. V letošním roce do
sáhne počet obyvatelstva
15 miliónů. Kojenecká úmrtnost byla.nízká - 20.9
na 1.000 dětí. Loni bylo
uzavřeno 141.000 sňatků (o
500 více než v r. 1974), po

čet rozvodů se však zvý
šil podstatněji: bylo roz
vedeno 32.500 manželství,
tedy o 2.200 více než v r.
1974. Rodin s jedním dí
tětem je 41.7%, se dvěma
42.8%, se třemi 11.4%, se
čtyřmi 2.7%, s pěti 0.8%,
s šesti a více 0.6%.
— V Plzni se staví velké
sídliště na Lochotíně.
— Mezi Prahou a Švýcar
skem byl v obou směrech
zahájen automatický tele
fonní provoz.
— V Praze zemřel Dr. J.
Z. Morávek, právník, vý
borný klavírista (žák prof.
A. Mikeše). Kdysi praco
val v Čs. rozhlasu jako
klavírista, tajemník, po
zději jako administrativní
ředitel. Tohoto místa ho
komunisti zbavili a živil
se ponejvíce hrou na kla
vír. Při hraní na spole
čenském večírku se mu
udělalo nevolno, byl pře
vezen do nemocnice, kde
za 3 dny zemřel.
— V Brně zemřel v před
večer svých 85. narozenin
národní umělec, akade
mický malíř
František
Foltýn.
— V Kamenickém šenově
na Českolipsku byla otev
řena nová budova střední
průmyslové školy.
— Mezi údolím Ponávky
v . Bmě-Králově Polí a
řtečkovicemi objevili stav
baři pozůstatky osídlení z
konce doby bronzové a po
čátku doby železné.
— Bratislavská Pravda se
pochlubila, že 108 sloven
ských výtvarných umělců
se zavázalo uspořádat na
počest XV. sjezdu KSČ a
55. výročí založení KSČ in
dividuální výstavy a do
konce května už prý 68
umělců
svůj
závazek
splnilo.

Starost o duchovno

které se uplatnily s vel s jadernou náloží,

proti

reprezentačním tělesem katolických duchovních ne
bo katolické církve. Jakými problémy se zabývá
tato organizace, vydávaná za náboženskou, svěd
čí opět prohlášení, které vysílala 8. 6. Č T K :
"O perspektivách rozvoje ČSSR, vyplývajících
ze závěrů X V . sjezdu KSČ, jednalo v Hradci K rá
lové zasedání rozšířeného federálního výboru sdru
ženi katolických duchovních Pacem in terris. S
hlavními směry rozvoje ČSSR seznámil více než
200 předních českých a slovenských katolických
duchovních a jejich ordináře vedoucí odboru Úřa
du předsednictva vlády ČSSR dr. J . Kolář. Účast
níci zasedání vyjádřili plnou podporu budovatel
skému programu KSČ v prohlášení. Oceňují rov
něž přátelství a nezištnou pomoc sovětského lidu
pracujícím ČSSR a považují další prohloubení československo-sověfského přátelství za věc cti a m rav
ní odpovědnosti každého občana, čeští a slovenští
katoličtí duchovní se také plně stavějí za zásady,
obsažené v druhé Stockholmské výzvě. Podporují
rovněž svolání všenáboženské konference za mír,
odzbrojení a spravedlivé vztahy mezi národy, která
se má v příštím roce konat v Moskvě."
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ktorá sovietom vyhovuje

ČERVENEC 197 6
Jarka Vlčková

Politika medzinárodného uvolňovania, známa pod menom détente a spoluprá- krátkom pobyte v Moskvě
O Bylo zajisté mnoho těch, kteří svým uměním
zkrášlili česká města a vesnice a v meh zejména ca rriedzi Spojenými štátmi a Sovietskym zvázom z tejfo politiky vyplývajúca, odišii americkí hostia ao
chrámy. Nejznámějšími z nich zůstali dodnes mistři dostala sa v důsledku americkej volebnej kampaně do kritického obdobia. Len Bieforuska, aby si tam
Matěj Rejsek z Prostějova a Beneš Rejt z Pistova. spolupráca v oblasti pol'nohospodárskej nie je touto krízou nijako dotknutá, na
přezreli pol'nohospodárske
Matěj z Prostějova, zvaný Rejsek, složil v r. 1469
opak, pokračuje v zmysle uzavretých zmlúv medzi Washingtonom a Moskvou výskumné ústavy a zoznána fakultě svobodných umění bakalářské zkoušky a
stal se správcem či rektorem na tehdejší přední celkom normálně, tak ako sa očakávaio. To preto, že táto spolupráca Sovietom mili sa s praxou na sopražské škole před Týnem. Věnoval se však i rýso^ vyhovuje, prináša prospěch po každej stránke. Zaznamenáváme o tom tri po vietskych kolchozoch. Sování a v roce 1478 se dostal do rozporu s mistrem zoruhodné příklady.
vietski návštěvníci dostáVáclavem Žlutickým o stavbu Nové věže královské,
V prvom řade je to zasa- úroda vláni, ale očakáva sti, že v júli má odíst vajú určité řečové a věc
která je nám známa pod jménem Prašná brána. Sa
mouk tehdy dokázal, že dovede z kamene více a lépe danie americko-sevietskej sa, že bude aj tak stále do Sovietského zvázu ďal- né inštrukcie vo Washing
stavět a věž vyzdobit, než to dokázal uznaný a vy poTnohospodárskej komi- tr,k dobrák že bude dosť šia americká delegácia, tone a potom odídu na viučený mistr Václav. Znal svou sílu ve výtvarném
sie, potom po prvý raz pře domácu spotřebu i na ■ktorá by si prezrela kul diek do farmářských ro
projevu a dovedl prosadit nový řád proti neorganidin, aby tam pracovali a
sa
uskutočňujúca. vzájorm vývoz. Zahraniční záujem- túry jarného osevu.
sovanosti a zmatku. Svým uměním si Rejsek podma
O záujme sovietskej vlá zoznamovali sa s americ
nil i Kutnou Horu, druhé středisko české gotiky. Na ná výměna poTnohospo- ci budú uspokojení.
chrámu sv. Barbory dodnes hlásá hrdý nápis na ví dárskych pracovníkov a
Komisia rokovala aj o dy na normalizovaní spo kou , poFnohospodárskou
tězném oblouku “ Rejskovým dílem stojím". Matěj konečne je to návštěva
tom,
aké sú vyhliadky na lupráce v oblasti poTnoho- technológiou. Dlhší pobyt
Rejsek z Prostějova zemřel 1. července 1506 v Kut
amerických
odbomíkov, úrodu v Sovietskom zvá spodárskej svědčí konečne má umožnit’ americkým
né Hoře.
nahliadnuť
•
1. července 1866 se narodil literární historik a ktorí si prehliadli stav ze. Podl’a správy americ aj tá okolnost’, že po prvý pracovníkom
filolog Václav Flajšhans. Zasáhl kriticky na straně obilných kultur v Sovíet- kých odborníkov bol je- raz pristúpili k vzájomne; do práce a života poťnoodpůrců pravosti Rukopisů, vydal spisy o nejstar skom zváze.
senný osev v Sovietskom štúdijnej výměně poťno- hospodárskeho obyvatel’ ších památkách jazyka a písemnictví českého. Nej
Zmiešaná americko-so- zváze poškedený z 30řA hospodárskych pracovní štva v Sovietskom zváze
větší část své vědecké a vydavatelské práce věnoval
vietska pol’nohospodárska nepriaznivým počasím a kov: 4. júna odišlo 12 mla a opačné - Sovietom do
M. Janu Husovi.
• Historik umění Josef Cibulka se narodil 1. čer konťsia zasadala vo Wa pri priemernom výnose ne dých pornohospodárskych spósobu farmářského hovence 1886.
shingtone a predmetom bude mať Sovietsky zváz pracovníkov a 3 mladé že spodárenia a života v
• Opuštěná panenka a Terezínské rekviem jsou díla jej dvojdňovej porady bol
úrodu jesennej pšenice ně ny na prázdninová prax dc Amerike. PodTa skúsenospisovatele Josefa Bóra (pův. jm. Josef Bondy). kte
poťnohospodársky obchod jakých 60 miliónov ton, Sovietskeho zvázu a 19. jú stí, získaných tohoto roku,
rý se narodil 2. 7. 1906 v Ostravě. Podnětem k jejich
napsání byla léta strávená ve věznicích v Terezíně medzi obidvoma krajina ako sa očakávaio, lež o na odišlo do Spojených sa má plánovat’ odborná
a v Buchenwaldu, v nichž autor ztratil celou rodinu. mi. konsolidácia nákupu 10 alebo 15 miliónov mtí štátov 15 mladých soviet- poTnohospodárska výměna
• 2. 7. 1911 se narodil v Nové Vsi nad Žiíavou slo amerického obilia zo stra
Pc do budúcnosti.
nej. Pri tom aj jarný osev skych pracovníkov,
venský malíř František Studený, který studoval pro
ny Sovietov, ako to před v Sovietskom zváze trochu
fesuru kreslení u O. B^ažíčka a C. Boudy v Praze.
V jeho díle převažovaly zpočátku motivy figurální a pokládá zmluva uzavrětá zaostával, lebo na konci
krajinářské, ale ve známost vešel hlavně svými zá vlaní na jeseň. Podl’a tej- mája bol skončený len tak
| V A ŠE DANOVA PŘIZNANÍ
tišími.
to zmluvy. ktorá začína z troch čtvrtin.
• František Vahaía, architekt projektant účelové mo p la ťť 1. októbra, sa so5 zhotoví
derní architektury, se narodil 3. 7. 1881. Projektoval
Dňa 11. júna odišia ame
ríetska
vláda
zaviazala
kúveřejné budovy (krajský soud v Ostravě), školy (M i
;
rická skupina odborníkov | V E D E N Í V a š ICH OBCHODNÍCH KNIH
levsko, Turnov), rodinné domky v Praze na Ořechovce p if každoročně 6 miliónov
B
obstarají
j
a v Bechyni.
tou obilia. najma pšenice do Sovietskeho zvázu, aby
|
• Dnes se o M. B. Bohneiovi již moc nepíše, ale v a kukuřice, pri čom sa do si prehliadla vývoj obil S Dr. P. & E. M. K E M E N Y
létech dvacátých a třicátých patřil k velmi čteným a
i
toho nezaiáta nákup ině ných kultur a mohla tak S ' registrovaná, daňová kancelář
kritisovaným spisovatelům. Byl středoškolským pro
získat’ presňejší obraz o g
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204 !
fesorem a hlavní tématikou jeho knih byla jednak ho krmného obilia - jačcčakávanej úrodě a tvm
'kritická analýsa pražské společnosti (Vinehradští), meňa. ovsa a krmného
V ulejte — možno česky neb slovenský i
jednak problematika dospívající, zvláště středoškol prosa, ako aj sóje. Zmluva aj o tohoročných soviet- 2
telefon 58-4917
\
ské mládeže (Nemravní). Miroslav Bedřich BStoei fa le j ustanovuje, že ďal- skych nákupech obilia v 3
C
l
(vl. jm. Bedřich Bohnel) se narodil v Brně 3. 7. 1886.
3
i
Amerike.
Už
vláni
bola
šíe
dva
milióny
ton
obilia
• Universitní profesor dějin české literatury na UK.
americká
odborná
delegáautor Dějin literatury české, Jan Jakubec, zemřel 1může Moskva fcúpšť bez
4. července 1936 v Praze. Je představitelem české akétnkoivek obmedzenia. cia zisťóvať stav polných
LbUHrnim iiímiM iinmium im imuiiiim miiiuiiiiiHiiui
positivistické literární historie. Byl žákem J. Gebaoe- Len ak by chcrfa kupit" v kultur v SSSR. ale vláni
ž
Provádíme veškeré práce' optické
•
ra a T. G. Masaryka, který jej přivedl do Času.
patričaiom reku viac ako to neklapalo. Američania.
Athenea a především do Naší doby, kam Jakubec
ž
přesně, rychle a za levné ceny i
neboli
spokojní
s
tým,
čo
psal od prvního ročníku své studie, články a refe 8 muiéaov ton. tak to mu
ráty, V Naší době navrhoval systematické organiso- si napřed oznámit' hkbš- ím bolo ukázané, z toho
vání studia českého literárního dějepisu a navrhl i sterstvu.
jnTtotospadár- si, nemohu urobit’ obraz o
základní zásady pro vydávám děl novočeských spi
573 Hampton St., :
tom. aká sa móže očaká
stva.
sovatelů a ve svých vzorných edicích, jež byly opat
v a ť úroda. Dúfajú. že to
Hampton.
Ve.
Na nákup v Bplyautam
řeny dokumentovanými úvody a komentáři, tato pra
vidla propracovával a prohluboval. Monografické stu roku sa toto ot*neáz£U*e hoto roku budú Sovieti ro- ■
die (kromě vyčerpávající o Markovi) věnoval Dob ešie nevzťahovalo- .V ho zmnc-ejM. že umožnia v
rovskému, Jungmannovi, Kollárovi. Čelákovskému.
terajsch časoch světověj
spodářském - roku. M oty
básnické činnosti Palackého a dalším českým spiso
* yžh ovacej krízy iepšie Telefon‘■Q8-6756 ■
konči koncem jáea. zafcúvatelům.
plánovat" zahraničný trh.
• Soudcem chebským, listinou stvrzenou r. 1432 zá piia Moskva 16% Htšlšóraa
stupcem koncilu, svolila církev, že husité mohli ve ton amerického ofeQia. P o Žé Sovieti budú tohotG ro
řejně na koncilu v Basileji přednést a hájit svůj rada zmiešaiíej kosnsss sa ku postupnější, možno
program. Jednání pak pokračovala v Praze. tJmTuvy
usházovať a j z tej okolnomezi kališníky a koncilem byly sepsány ve smtouvě. zaofoerala a j otázkou, aké
tzv. kompaktátech z r. 1433. Církev v nich zaujala úroda možno očakávať to
ř V V W V W W V W V W V ^ A / V A ř V W \ ^ A / V V V V ,V W V V V ^ \ A / \ A / V W W W V lV \ / V V < ^ - ^
stanovisko ke čtyřem artikulím. Formulace kompak hoto roku v eboeh kraji
tát byla však úmyslně nejasná, aby bylo možno je nách. V důsledku toto. žcVeškerá P O JIŠT ĚN Í odborně provedou
<
později vykládat různě. Dlouhé jednání bylo uzavře
jeser-né kultury sa Bevyno jejich. potvrzením na sjezdu v Jihlavě, který se
víjali v Spojených štáuich
konal od 5. června do 5. července 1436.
• Pedagogické povolání a zájem o psychologii dí tak ako vláni, trpěli ne
těte přivedl Josefa Kožíška, který se narodil 6. 7. dostatkem vlahy a snehrInsurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421 S
1861, k tvorbě pro dětské čtenáře. Jeho dílo je nej vej přikrývky, tohoročná
živější v epickýeh verších a drobných prosách. Vy
958 Nepean Highway, MOORABB1N, V íc., 3189 |
dal čítanky Poupata a Ráno. Zemřel dvaásedmdesáti- úroda pšenice bude menletý v den svých narozenin.
(Pokračování na str.6) šia ako bola rekordně
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Je člověk dobrý ?

• Jaroslav Seifert:

Praha s Petřína

Ferdinand Peroutka

(JO S EF U SUDKOVI)

Rok voleb v A m e r ic e ... Jsou nyní dva nejmocnější budovatelé budoucnosti, Amerika a Rusko, oba
svým vlastním způsobem. Demokracie se zakládá na ideách, jež první vyjádřil Jean Jacques Rousseau.
Také omyly o demokracii pocházejí od něho. Až svévole monarchie, šlechty a církve pominou, pak — vě
řil Rousseau — vlády se ujme Volonté generále, vůle obecná, vůle všech lidí, souhlas všech se všemi.
Ještě nikdo nespatřil tuto vidinu. Demokracie byly nastoleny, ale lidé nesouhlasí jeden z druhým, je
dinci, myšlenky a skupiny soutěží o místo na slunci. Poněvadž tomu tak bylo od samého začátku, kdy
dějiny začaly být zaznamenávány, musíme to pokládat za pravý lidský stav. Jen násilí může potlačit
věčnou rozličnost. Demokracie rozličnost do sebe přijala a dala jí jméno pluralismus.

Už jenom krůček měla do zmaru,
vždy ale ještě křídlo rozpjaté
je zaštítilo
a jenom staré nýty svorníků
hnuly se v kameni,
aby tím pevněji tu krásu sevřely.
Na jejích zdech jsou rýhy halaparten
i temné skvrny,
patrně od krve. A bůhvíkde
a bůhvíproč s bůhvíčí.
Ostruhy rejtarů
tu byly doma. Tak to bývá v zemi,
která má těžké monstrance
a spony rouch, poseté perlami.

Ani v amerických volbách se tedy neobjeví Volonté generále, nýbrž neskrývaný pluralismus. Mezi
jiným liberalismus a konservatismus zde spolu zápasí. V Americe je liberalismus nejpevněji zakoře-.
něn, historie a různorodé složení obyvatelstva zde nevedly k tomu, aby si stát navykl přikazovat a za
kazovat. Americký liberalismus má za sebou velké dílo. Ve dvou světových válkách zachránil evropské
demokracie. Energie svobodné americké Yědy přinesla výsledky, jež ulehčuji život ve světě. Avšak
ve volbách se americký liberalismus potká s domácí oposicí. Velké počty voličů předloží k rozhodnutí
otázku, zda liberalismus nezachází příliš daleko se svou "láskou všelidskou", se svou shovívavostí a se
svou nechutí k tomu, aby cílevědomý stát zasahoval do vývoje. Obecně se uznává, že doba je moderní,
ale neuznává se obecně, že je třeba řítit se do neurčitá.
Jen tehdy rozumíme hi
storii, jestliže si uvědo
mujeme, že žádný politic
ký směr neobsáhne všech
nu pravdu, a že lidské zá
ležitosti se vyvíjejí soutě
ží dvou nebo i více směrů.
Nepřátelé tohoto poznatku
řeknou, že to by byl vývoj
od škarpy do škarpy. Ale
druhá možnost je: zůstat
v jedné škarpě.
Přes všechny své slavné
výkony liberalismus nemá
pod sebou pevnou, řekně
me theoretickou základnu.
Abychom se vrátili k pra
otci : Jean Jacques Rous
seau věřil nějěri ve Volónté generále, nýbrž také v
generální dobrotu, která
se rozlije po světě, jakmi
le s člověka spadnou oko
vy. Potom nikoho ani ne
napadne zneužít svobody,
neboť ušlechtilost, není-li jí
bráněno, roste na mezích.
To je velký rozmach filo
sofův. Ale může na tom
být založeno všechno počí
nání? Byla první a druhá

VELKÝ

světová válka, města roz
bořena a vesnice vypále
ny, byly plynové pece a
miliony a miliony lidí by
ly zabity lidmi. Vskutku je člověk dobrý?
Svět je velká hlasovací
urna, a volby ve všech ze
mích budou odpovídat na
tuto otázku, buď podle
zkušenosti nebo podle ně
jaké abstraktní theorie,
Není pro nikoho tajem
stvím, že se násilí rozmoh
lo nad míru dotud zná
mou, a lidé, dejme tomu,
se bojí vycházet na ulici
po západu slunce. Čití
jaksi, že to omezuje jejich
osobní svobodu, a chystají
se hlasovat pro to, aby
proti násilí bylo více pod
niknuto. Ná to ti liberá
lové, kteří nejsou nic ji
ného než liberálové, odpo
vídají, že takový požada
vek nevychází z rozumu,
nýbrž z “ traumatické ner
vosy” . A dávají najevo,
že voliči nemají vyjadřo
vat skutečný stav své my

VYBER

P R V O T Ř ÍD N Í

V

Obraťme se k speciel
nějším americkým problé
mům. V politických my
slích v Americe se udržu
je vzpomínka na Roose
veltovu koalici. Byla to
slavná koalice z doby, kdy"
svobodný svět byl zachvá
cen černější hospodářskou
krisí, než s jakou se kdy
dříve potkaly společenské
třídy i individuelní osudy.
V Americe existují jen
(Pokračování na str. 6)
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r R A V É M

Základní thesi libera
lismu “ Člověk je dobrý”
třeba zkoumat s očima ne
zavřenýma a ušima nezacpanýma. Mezi různými
uzavřenými myslemi se
vyskytuje také mysl iiberálně uzavřená. Očekávat
od lidí jen dobré je po
vznášející inspirace. Ale
být připraven na to, že
člověk někdy nebude dob
rý, je nevyhnutelná politi
ka. Je riskantní předpo
kládat, že to, co snad jed
nou bude, už je.

JAKOSTNÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

SM ETAN O VÉ

TEZ K

sli, nýbrž něco vznešeněj
šího. Mají-li strach, je to
čistě jejich záležitost.
Na tom je zajímavé, jak
tu liberalismus sklouzá do
svého opaku. Je-li prostý
rozum dotázán, beze vší
pochyby vydá úsudek, že
je velmi neliberální přika
zovat člověku, aby nevy
jadřoval některé své při
rozené City, třeba strach.
Že je také neliberální ho
za to aspoň pomlouvat. Viz
“ traumatická
nervosa” .
Zřejmě liberalismus není
chráněn před sektářstvím.
A nechce se nám zapome
nout, že slovo “ libera
lismus” už bylo užíváno s
néjbujnější nepřesností. V
letech třicátých byla me
zi západními intelektuály
sekta stalinistů. Ani nej
podvodnější a nejkrvavější
sovětská justice té doby je
neodstrašovala. Ale ne
přestávali se nazývat libe
rály nebo velmi ochotné
snášeli, jestliže tak byli
nazýváni jinými.
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A všechny věže jako píšťaly
gotických varhan
hrávají navečer rozžatým lucernám
rekviem za Evropu.
To je ta Praha, město, milenka,
hned naděje a pancíř víry mé,
srdce, jež mělo stokrát ztichnouti,
a bije, bije, bije v horečce.
Potulní básníci
navlékají tu krásným dívkám
punčochy tkané z květů meruněk
a z fantastických slov, která znáš
jenom Ty.
Jenom Ty !

Josef Sudek
Český výtvarník fotograf Josef Sudek se dožívá v
tomto roce osmdesáti let. Museum užitého umění v
Praze otevřelo k této příležitosti výstavu Sudkovýcn
fotografií shrnující jeho práci za více než padesát
let. Sudek ve svém mládí uvažoval o malířské ka
riéře, první světová válka, zranění a amputace ruky
krůtě poznamenaly jeho umělecké záměry, začal fo
tografovat a od té doby jeho bohémská postava
spolu s velkoformátovou kamerou a těžkým stativem
patří k Praze, tak jako jeho tuskulum na Kampě
plné soch, obrazů a gramofonových desek. Sudek fo
tografoval zejména pražské motivy (jeho publikace
Sv. Vít vyšla v r. 1928, Pražský hrad v r. 1945, Pra
ha v r. 1948, Praha panoramická v r. 1959, Karlův
most v r. 1961 atd.). Vytvořil též slovenský cyklus a
fotografické záznamy Jižních Čech, Mostecka, Huk
vald, Polabí aj. Kromě fotografické krajiny se vě
nuje také zátiším, která divákovi utkví v paměti
svou bizardností. Sudek pracuje výhradně v černo
bílé dimenzi a platí za alchymistu světla a stínu., Bý
vá také nazýván naivním fotografem, mám dojem
že spíše pro svoji povahu než umělecký postup. Beze
sporu patří mezi velké české fotografy, připomeňr
me si jeho souputníky Fúnkeho, čechoameričana dr.
Růžičku, exulanta Jirů a další.
Ve Velké Británii vychází již 55 let měsíčník Camera a pro umělecké fotografy je snem uvidět v
tomto časopise svoji fotografii. Dubnové číslo (4-1976)
je celé věnováno Sudkovi a monograficky seznamuje
celý fotografický svět s jeho prací a prostředím,
ve kterém fotograf žije a pracuje. Tento časopis se
o Sudkovi zmínil již před dobrými 20 lety,, toto
číslo přináší kromě šéfredaktorova úvodu Sudkovu
biografii a rozhovory, které s umělcem připravila
Anna Fárková. Obrazová část sestává z 26 vybra?nýeh fotografií zachycujících fáze, kterými fotograf
[procházel. Nepodléhal- módám, politickým náladám,.
‘ mocenským změnám a jakýmkoliv nátlakům a po
více než půlstoletí se obdivuje Praze, české, morav
ské a slovenské krajině, z jeho fotografií netrčí
pseudosymbolické komíny a nešklebí se ozubená ko
la, dominují jim věže a rámují je sochy svátých.
Proto vyjadřují náš vztah k minulosti i současnosti.
IP
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Je člověk dobrý ?

Kalendář HO
l-ruKiacuvaiu se str. ‘i)
ÍD 6. 7. 1896 se nardou sKiauatei, pianista, hudební
ťeuagog a spisovai-ei viatumír ťoiivtta. Po uspešnycn
vystoupemcn uuma, v tsvropé i v zamori nyi proiesorem Konservatoři v UbA, po návratu do viasti pro
fesorem Konservatoře v Praze.
m Mahr a grafik Bohdan Lacina zemřei 6. 7. 1971;
rnaiif Jaroslav votruba 2 i. v. I9vl, sochař a řezbar
ignác Weirich se narodil 22. 7. 1856, zasi. uméiec
Viadimir biiovsky, maur a grafik, dne 11. 7. 1 8 9 1 a
sochař Vladimír Asti 22. 7. 1876.
• 8. července 1/85 byia zahájena česká představení
v Boudě. Toto arevěne divadlo bylo rozhodnutím Joseia li. přezváno na C. k. vlastenecké divadlo a
hrály se v něm česká hry až do r. 1789. Na místě,
kde dnes stoji oývaiá cemice — proti Representačmmu domu — staval původně klášter sv. Ambrože,
který byi r. ivtíb zrušen a od roku 1789 se sem pře
stěhovalo z Václavského náměstí divadlo Bouda, o
jehož éře napsal velmi výstižný román V. V. Stankovský Vlastencové z Boudy.
• Dnes již zapomenutý český klavírista a hudební
skladatel Josef Dessauer zemřel 8. 7. 1876. Byl žá
kem J. V. Tomáška, přítelem Chopina, Berlioze,
Liszta,
Sandové a i Palackého, jemuž přehrával
Beethovenovy sonáty a Schubertovy písně. Po smrti
svého otce se věnoval obchodní dráze a z Beethove
novy pozůstalosti koupil rukopis Eroicy a skladatelův
skícář.
• Celé Horovo dílo vycházelo v nakladatelství Bo
rový. Avšak jeho povídková sbírka Probuzení byla
vydána v Aventinu. la m vyšla v obálce Josefa čap
ka. První knížku veršů Horových (Básně) vydala
na přímluvu F. V. Krejčího Česká akademie v Zeye
rově fondu a měia podobný osud jako většina svazečků této smutně a stereotypně vyhlížející knižnice
s medailónem Zeyerovým — skoro nikdo ji nečetl.
Básník Stromu v květu, Popelce, Máchových variací,
Zahrady Popelčiny, Josef Hora, se narodil 8. 7. 1891
v Dobříni u Roudnice.
• “ Tak přece z fary a ne z chalupy!” povídal vi
kář, když se průvod hnul . . . Těmito slovy zakončil
K. V. Rais svůj román Západ, který bychom mohli
směle nazvat románem o dobrých lidech. Hlinsko v
něm autor přejmenoval na Skalsko, Kameničky na
Studenec. Ústřední postava románu farář Kalous,
jemný a ušlechtilý člověk, milující z celého srdce
horské obyvatele, tehdy těžce, zápasící o tvrdou ský
vu chleba, byl farář Josef Pardus, rodák z Přelouče.
Do Kameniček přišel roku 1850. Roku 1892 zde ve
věku 92 let skončil životní pouť a odpočívá na ma
lebném hřbitůvku Had obcí. Věrný jeho přítel, bodrý
a rázovitý farář Duchoň, byl ve skutečnosti farář
Petr Neděla z Hlinská, románovým kaplanem Letošníkem pak vlastenecký kněz Jan Selichar, Kalousův
kameničský zástupce. Kostelník Vejpalka, pravým
jménem František Vosmík, zemřel roku 1949 téměř
ve stejném věku jako farář Kalous — Pardus. Po
Trhové Kamenici bylo Hlinsko druhým místem, kde
v létech 1882-1887 jako mladý učitelský pomocník za
hajoval pedagogickou a spisovatelskou dráhu K. V.
Rais, který zemřel 8. července 1926 v Praze.
• 28. ledna 1839 oddal vojenský kaplan v kostele
sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze Josefa Ka
jetána Tyla s Magdalénou Forchheimovou, s níž se
Tyl sblížil před deseti léty na herecké štaci v Kla
tovech, když tam onemocněl. Plnil jen svůj slib,
láska po deseti létech vyprchala. V devátém svazku
Vlastimila — vyšel koncem roku 1839 — byla otiště
na novela Rozervanec. Číslo šlo na odbyt, jelikož
se šuškalo, že v ní Tyl vylíčil Máchu, dosud veřej
nosti málo známého, a to proto, aby si s ním vy 
řídil účty. Toto mínění veřejnosti Tyla zarazilo, zvláš
tě pak, když mu Sabina vytkl, že zůstal i po Má
chově smrti jeho soupeřem. 1. července 1845 vyšlo
nové číslo České včely, které znamenalo pro další
život Tylův velkou změnu. Jakýsi Havel Borovský
tu píše o jeho Posledním Čechovi. Nějaký ničema! Po
ostré Havlíčkově kritice této novely začal Tyl ztrá
cet důvěru ve své schopnosti. Rozloučil se s myšlen
kou napsat ještě další díl Posledního Čecha. I Pouť
českých umělců zůstala nedopsána. Byl sice v roce
1848 zvolen za poslance a usedal na své místo 58 na
boční tribuně na kroměřížském sněmu, pak však na
stala nejsmutnější kapitola jeho života a divadlo se
mu stalo “ hadem z ráje” . Počátkem roku 1851 od
chází z Prahy a první divadelní štací jeho společnosti
. je Jindřichův Hradec, poslední Plzeň, kde Josef
Kajetán Tyl dne 11. července zemřel. Jeho pohřeb
se konal za deštivé neděle 13. července a za jeho

d o m o v a

(Pokračování se str. 5)
dvě politické strany, De
mokratická a Republikán
ská. Konservatismus, kte
rý zastupoval 1) Republi
kánskou stranu, 2) sobec
tví a za 3) určitou hospo
dářskou theorii, nechtěl
tehdy rozumět, že přišla
chvíle nutnosti. Byl ve vol
bách smeten koalicí, slo
ženou z presidenta Roo
sevelta, z Demokratické
strany a odborových organisací, z chudých a ba
revných vrstev a ze všech,
kdo se dostali pod kola
krise. Mimo to z těch in
telektuálů, kteří už dlouho
mysleli na to, že hospodář
ství by mělo být plánová
no. Tato koalice odvážný
mi opatřeními zachránila

stát před .revolucí bídy,
utrpení a ' asi i krutosti.
Bez rozpaků intervenovala
ve věcech hospodářských
- počin to dlouho nepřija
telný pro theoretiky Re
publikánské strany.
Ve
velkém dělala koalice to,
co císař Karel IV. dělal
v malém,
když stavěl
“ Hladovou
zeď ” ,
aby
opatřil lidem zaměstnání.
Ve věcech finančních se
držela toho, že člověk má
být pánem peněz, ne pení
ze, pánem člověka. A kont
rovala měnu tak, aby by
lo dost kapitálu pro výro
bu. Zahájila politiku “ dob
ročinného státu” , položila
podušku pod ty nejbez
mocnější. Země přestala
horečně dýchat, zotavova

la se a zotavila se.
Poněvadž se Roosevelto
va koalice jednou osvěd
čila, mají ta slova přitaž
livou sílu. Je-li však toto
heslo analyticky rozebrá
no, téměř nic z něho ne
zbývá pro dnešní potře
bu. Společnost od dob Roo
seveltových se hluboce
proměnila. Krise let třicá
tých byla hospodářská a
byla zmožena hospodář
skými opatřeními. Krjse
nynější je převahou psy
chologická a bude zmože
na - jak?

rakví kráčel profesor Smetana, jehož slepého vedli
plzeňští, studenti, a jenž měl nad Tylovým hrobem
řeč. Pak šla jeho manželka Magdaléna a její o 22
let mladší sestra Anna, která hrála pod jménem
Rajská, s níž měl Tyl sedm dětí, z nichž poslední
se narodilo po jeho smrti, šly i zástupy Čechů z
Plzně a okolí a jako poslední kráčel František Krum
lovský, herec, velký Tylův ctitel, který se později
stal manželem Anny a pečoval o Tylovy děti.
• Universitní profesor Jaroslav Goll vtiskl české
historiografii světovost a pražské filosofické fakul
tě vydobyl zvučné jméno. Je však celkem málo zná
mo, že tento vynikající historik byl i básníkem. V
roce 1874 byl dokonce spoluredaktorem Lumíru. Je
ho Básně vyšly poprvé v těmže roce, aventinské
vydání Fischerovo je doplnilo o tvorbu další, uve
řejňovanou časopisecky pod značkou M-ues, V-ens,
což skrývalo pseudonym Mortuus Vivens. Po dědeč
kovi z matčiny strany si také dala umělecké jméno
herečka Nataša Gollová, rozená Hodáčková. Jaro-,
slav Goll se narodil 11. července 1846.
j
• Do literatury vstoupil Emilián Glocar dvěma sbírkami březinovsky naladěné lyriky (Píseň sirotků,
Vigilie), ale těžištěm jeho tvorby je prosa. Zajímají
ho dva námětové okruhy: srbská vesnice v přítomnosti a minulosti (Rebelie) a historie jeho vlastního rodu olomouckých měšťanů v 16. století (Olomoucké
romance). Spisovatel E. Glocar se narodil 11. 7. 1906.

;

Dejme příklad. Žijeme
v inflaci, která se liší od
inflací předešlých tím, že
jí nepředcházela válka se
svou tísní a se svými fi
nančními
požadavky,
nýbrž mír a blahobyt. Po
pud k dnešní inflaci vy
šel z arabského olejového
bojkotu, je to nad moc
každé domácí koalice. Ale
důležité je, jak tento, cizí
popud je přijímán, zda ja
ko výzva k ostražitosti ne
bo jako jeden z popudů

k hospodářské politice vel
kých a stále větších čísel.
Svobodný svět se teprve
chystá
k
rozumovému
uspořádání toho, co mu
daly vynalézavost, mír a
blahobyt. Zatím jsou roz
počty podniků írracionálně ohrožovány požadavky
rozpínavých skupin. Odbo
rové organisace už doved
ly dělnickou třídu k život
ní úrovni střední třídy,
ale vydávají proklamace,
jakoby - jako kdysi - ještě
zastupovaly hlad, a napí
nají rozpočty podniků přes
tu mez, za níž nezbývá
než nic.
To vše je nesnadná
otázka dobrovolné discipli
ny dospělých lidí. Někteří
pozorovatelé dospěli k úsečnému úsudku:, “ Iuflá
ce charakterisuje všechny
společnosti, v nichž vláda
ztrácí svoji autoritu” . Ale
není k hanbě demokracie,
jestliže trpělivě hledá sou
hlas a neuchyluje se s leh
kou myslí k teroru, jak
se děje ve východní části
světa.
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Masarykova abeceda (Uspořádal J. Dresler, Konfrontace, Curych, 1976)
X I. Všesokolský slet v Praze 1948 (Uspořádal P. Javor, Konfrontace, Curych, 1976)

Z “ Masarykovy abecedy”

Ozvěny slavné minulosti
Nynější nemohoucnost národů československé republiky nás nutí vracet se
do minulosti, do jasnějších dnů naší historie. Pohled zpět může nejen poskyt
nout útěchu, stýská-li se nadmíru, může také ukázat zdroje, ze kterých se
rodily šťastnější dny a naznačit cestu, kterou by se mohlo jít. Masaryk je ta
ková osobnost, u které můžeme znovu začít, stále znovu začínat, od které se
můžeme učit: celé jeho dílo je totiž "tvůrčí práce na českém charakteru",
pokusem "organizovat český charakter na humanitním základě". Dnes už Ma
sarykova osobnost není tabu, jako bývala za první republiky, kdy nebylo
přinejmenším vhodné dotknout se kritikou "našeho starého tatíčka". Roduverní Slováci o něm prohlašují, že to byl imperialista, který se bál Štefánikovy popularity. Toto tvrzení ovšem nemohou doložit. Doložit je možno, že
se mýlil v historických soudech, že nevytvořil žádnou vlastní filozofii, a že
. Bůh mu byl "kam arádem", který mu opatřoval jistotu, kterou potřebuje muž
činu.
Je pravděpodobné, že
curyšskou publikaci budou
kritizovat právě ti, kterým
je jakákoli kritika TGM
rouháním na národu roli
dědičné. Budou jí vytýkat
nevědeckost, povrchnost,
budou pořadatele obviňo
vat, že Masarykovu osob
nost nepochopil. Konfron
tace - a zejména pořada
tel, Jaroslav Dresler - sle
dovali zřejmě něco jiného
než rozmnožit bohatou li
teraturu o Masarykovi no
vou důmyslnou analýzou,
která by nakonec opakova
la v podstatě to, co bylo
řečeno jinde. Na mysli jim
tanula mládež v exilu,
která o Masarykovi ví
právě jen to, že kdysi žil.
Vydat v exilu souborné
Masarykovo dílo přesahu
je ovšem možnosti kohoko
li, už za první republiky
byly značné, potíže s vydá-

váním jeho prací. Ferdi poaie témat, k nunz se
nand Peroutka odhadoval vztahují.
v roce 1936, že “ budou-ii
Kniha,
která
takto
Masarykovy spisy vychá vznikla (je velmi pietně
zet dosavadním tempem, a vkusně vypravena), ne
máme jakousi naději, že může pochopitelně obsáh
se naši pravnuci kolem r. nout všechny výkyvy Ma
2000 konečně dozvědí v
sarykova myšlení, neza
plném rozsahu, kdo to Ma- chytí všechny zákruty jeho
saryk byl” .
velké osobnosti. Orientuje
V exilu, jak si může
však celkem dobře o jeho
každý trochu rozumný člo
názorech na všechny pod
věk představit, přistupují
statné otázky, k nimž měl
ke starým problémům vy
co říci.
davatelským neskonale ne
Teď bychom měli vypo
zdolatelnější svízele. Neníčítat
všechna hesla. Je
li naděje, že vyjde celé
dílo, je třeba udělat mož jich však dobrých šest set
né: vybrat z jeho spisů a to přesahuje naše mož
podstatné a shrnout tak nosti. Vystihují, všechny
autenticky podstatu Masa Masarykovy zájmy, posky
rykova myšlení, nechat tují důstojný přehled jeho
mluvit jeho sama, vlastní všestrannosti. Nejde - ani
mi slovy. A aby se mladý nemůže jít - do hloubky,
čtenář ještě snáze vyznal spíš bilancuje, spíš struč
v té spletitosti, seřadil ně naznačuje, spíš je ru
Dresler citáty abecedně kojetí, rejstříkem, který

CO VŠECHNO SE O MNE VÍ
Jiřina Zacpalová
Přišel v době, kdy se domníval, že, budu asi sama
doma. Co mi chtěl říci, bylo nejlépe vyřídit mezi
čtyřma očima. Aspoň v začátcích. Pro veřejnost
byla určena až konečná etapa. Začal slušně, téměř
přátelsky. Oči za tmavými obroučkami, šedé, lehce
nakadeřené vlasy by vzbudily důvěru i méně důvě
řivého tvora než jsem já. Nahlédl do útlého spisku
a zeptal se:
“ Znáte paní Martu tu a tu?”
“ Ale neříkejte, tak Marta už je konečně paní.
Přece tedy ulovila toho svého věčného milence!”
Slabounce si odkašlal a skoro bych řekla nevrle
mě přerušil: “ Na tom nezáleží. Rád bych ale věděl,
kdy jste ji viděla naposledy.”
Zdálo se mu, že přemýšlím moc dlouho, pomohl
mi tedy: “ Bylo to v době než dotyčná opustila Austrá
lii?”
“ Ano, máte pravdu” , zajásala jsem. “ Bylo to těsně
před tím něž odejela do Ameriky. Ona byla vždycky
tak trochu fanfárum a Austrálie ji vlastně nikdy k
srdci nepřirostla.”
" P ř i vašem posledním setkání byla vznesena otáz
ka peněz. Dotyčná vás požádala o půjčku. . . ”
Aha. konečně tedy vím, koho mi ten člověk připo
míná. Politika nebo advokáta. C-o by ovšem Marta
měla společného s politikem — musí to být tedy
advokát.. A zaradovala jsem se. Třeba mi přišel
vrátit stovku, kterou jsem Martě tehdy půjčila.
Muž doléhal: “ Půjčila jste dotyčné tehdy peníze,
že ano?”
Radost se změnila v obavy. Advokáti také výři-

zájemcům
dál.

PRAVDA
ukáže

cestu

Poznat pravdu, to znamená pravdu vyznávat.’
Máme povinnost poznanou pravdu vyznávat a při
ní stát. To je potřebné nejen jako všeobecné pra
vidlo, ale v každém jednotlivém, i nejnepatrněj
ším případě, který se nám jako jednotlivcům v
životě vyskytne. To znamená studovat literaturu,
historii, poznávat světový vývoj a náš úkol ve i
světě a stát při tom, co jsme poznali. To chtě!
Hus od svých současníků. Mít zmužilost hájit své
poznání, mít zmužilost hájit své přesvědčení.
1
Problém malého národa, 1905!

Dresler k Abecedě na
psal krátký úvod, který
bude patrně kamenem úrazu. Dochází v něm k po
znání, že Masaryk - po
dobně jako Goethe - byl
filozofickým eklektikem a
MALÝ
NÁROD
měl - podobně jako autor
Fausta - složitý a kontro
Malý národ bude dělat to, co řekl Palacký: sbí-!
rat všechny své síly a silěčky. Musíme dělat, co
verzní poměr k nábožen
dělají chudí lidé. To heslo zní: asociace, spolčo-!
ství; zůstal prý “ diletan
vání. Podívejme se na dělníky! Jak ubohý to byl
tem v literární kritice a
stav. Ale vynikli tím, že se spolčovali. Každý nám
vlastně i ve filozofii, novidnes poví, že spolčování je nejdůležitější pro toho,
kdo je ohrožen. Ale spolčují se nejen ohrožení,
nářství a jiných oborech.
spolčuji se i mocní. Spolčuje se dnes kapitál v
Jenže obr byl v tom, jak
trustech a v kartelech. Musíme soustředit své
všechny tyto částečné slož síly. Ale to neznamená mrtvou, vše ubíjející svor
ky své osobnosti kvalita
nost, to musí být svornost vnitřní, která rozděluje
tivně povýšil a sjednotil v
práci podle sil, která využívá každého talentu,
která individualizuje. Co žádáme od samosprávy
činorodého muže” . Aby
— poctivost, řádné plnění všech úkolů — tím musí
podpořil svou tézi o prob
začít každý sám u sebe. Jen když každý z nás
lému Masarykova postoje
bude individuem, které zná své povinnosti, a když
k náboženství, cituje. Dres
se spolčíme, pak to půjde.
Problém malého národa, 1905
ler obsáhle z eseje Fer
dinanda Peroutky o Masa
rykově osobnosti, který
vyšel r. 1930 v Přítomno koli obsah. V citátech, po naší demokracie.” Tento
sti.
střehneme mnohdy rozpo výrok stojí v čele památ
Přínosem této knihy je ry: vznikly tím, že se mě níku “ XI. všesokolský slet
bezesporu rovněž oprášení nil Masarykův náhled, že v Praze 1948” , který Kon
Masarykova slohu a vůbec neustále hledal - je samo frontace vydává k curyšjeho jazyka tak, aby byl zřejmé, že někdy nenašel. skému sletu zahraničního
pro dorůstající generaci I to se dá vytušit z Masa sokolstva v Curychu po
čátkem července. Zákla
čtivější,
srozumitelnější. rykovy abecedy.
Masaryk si byl sám. vědom
V prosinci roku 1929 dem této publikace je
“ Každý
pravý, upomínkové dílo, které ko
své nedostatečné znalosti řekl:
češtiny a třeba český text opravdu uvědomělý Sokol munisté už nedovolili vy
Sebevraždy pořídil studu bude strážcem, tedy poli dat, ačkoli bylo už vysá
jící filozofie Žáček. Styl tickým a sociálním pra zené - nepřidělili pro ně
a jazyk byly změněny, ni- covníkem naší republiky, (Pokračování na str. 8)

zují pozůstalosti. Snad se Martě něco přihodilo. To
bych o vrácení vůbec nestála. Slabě jsem tedy při
kývla: “ Ano, půjčila jsem jí tehdy peníze jako pří
spěvek na cestu a do podniku.”
“ A odkud vy jste dostala tu sumu?”
Nebyla jsem si jista, zda dobře slyším. Odkud já
bych mohla dostat nějakou sumu? Nikdy jsem nic
nedostala, všechno si musím vždycky poctivě vy
dělat.
Nedal se zmást. Zase se poradil se svými papíry
a řekl: “ Dostalo se nám k sluchu, že jste dotyčné
tehdy řekla — a cituji — ‘mám tajemný zdroj’ a
jmenovala jste sekci prvotního průmyslu, přesně ře
čeno odbor vepřového dobytkářství, jako zdroj finan
cování vaší půjčky.”
Vybuchla jsem v nehorázný smích. Místo abych se
ho zeptala, odkud načerpal takové informace, přizna
la jsem se: “ No ano. ftekla jsem tehdy Martě, že
momentálně jsem na tom špatně, ale že vyberu tajný
fond, Ae vyrabuji prasátko, kam si odkládám na ne
předvídané výlohy.”
Muž vyrukoval s novou otázkou: “ Je vám známo,
že dotyčná, pravděpodobně za pomoci cizího kapitálu,
si otevřela vlastní podnik, že z ciziny podporuje zdej
ší podvratné živly a že vy svou půjčkou participujete
na těchto machinacích?”
“ Že si Marta otevřela podnik, to vím. čí pomocí,
to nevím. A také nevím nič o žádných machinacích
nebo své účasti na nich” , snažila jsem se odpovědět
výrazy, které by se hodily k mužově způsobu řeči.
“ Přesně vám říkám, paní. Všechno to tu mám
poznamenáno. Naše zdroje informací jsou neomylné.
Vypátraly, že vám dotyčná nabídla před časem úhra
du půjčky, ale vy jste ji odmítla s podotknutím, že
si peníze vyberéte, až se — cituji — ‘situace v

Austrálii vybarví k vaší spokojenosti’ ; že zatím sou
hlasíte s tím, aby dotyčná použila vašeho kapitálu
k rozšíření podniku, k čemuž jste jí navíc nabídla
pomoc opatře*kn australských surovin, a že také
souhlasíte, aby dotyčná nadále podporovala osobu či
osoby v Austrálii, o nichž se vám 'dříve zmínila. Vi
díte, paní, jak úplné jsou naše informace.”
Byla jsem tak užaslá a tak ohromená úplností in
formací, že jsem se jen jaksi pro vrcholné doplněni
zeptala: “ Víte, jaký podnik má Marta?”
“ To snad je, paní, irelevantní.”
“ Ne, ne, vzhledem k těm nabídnutým surovinám,
• nichž jste se zmínil, je to velmi důležité. Marta je
taxidermistka.” Ale jelikož jsem si nebyla jista, zda
muž porozumí mé výslovnosti, tak jsem vysvětlila:
“ Marta vycpává zvířata a ptáky a taky prý plazy.”
Pak jsem sklonila zkroušeně hlavu, jako bych se
přiznala ke své vině a ' čekala na odsouzení. Ale ve
skutečnosti jsem se chvěla vzrušením. Za nic na svě
tě bych se nebyla hájila a řekla tomu muži, že je
pravda, že Marta před vánocemi loňského roku na
bídla, že mi pošle půjčené peníze. Ale že jsem jaksi
vycítila, že obchod jí nejde tak jak si představovala,
a proto jsem jí odepsala, aby s vrácením počkala,
až se poměry u nás ustálí a že jistě jí nezbývá pe
něz, když musí podporovat Macka, starého kocoura,
kterého si nemohla vzít do Států a nechala ho v
opatrování u cizí rodiny. A také jsem jí tehdy při
psala, v návalu nadšení, že kdyby chtěla rozšířit
svůj podnik, že bych jí mohla poslat k vycpání něko
lik přebytečných politiků.
Tohle všechno jsem šedovlasému muži k doplnění
informaci neřekla — protože jsem se začala neho
rázně těšit, že se třeba stanu slavnou a že budu
hýčkána jako důležitý člověk v nové půjčkové aféře.
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Jan Čep: Sestra úzkost. Křesťanská akade
mie, Řím, 1975, str. 152, fotogr. přílohy.

SVĚTOVÉ

SYDNEY

Dluh dosud nesplacený
Do české literatury tohoto století zasáhli spisovate
lé, o kterých moje a mladší generace ví velmi máio.
My, kteří jsme dospívali a začali Se zajímat O krás
nou beletrii a poesii po roce 1945, jsme jen zaslechli
■jména jako Paiivec, Keynek, Zahradníček, čep, Rotrekl, Kostohryz, Kalandra, Renč, Dokulil, Hostovšký,
Pecka, Blatný, Kalista a mnoho jiných. Byli to lidé,
kteří začali vydávat svoje literární práce před vál
kou, sbírali zkušenosti a čekali na svou příležitost.
Mnozí z nich byli přes válku persekuováni a po k vě ť
' nu 1945 se zdáio, že čas dozrál a do českého písem
nictví vstoupila silná generace. To byla pravda, ale
za krátké tři roky, které pro vzrušené impulzy ne
byly kontemplativním autorům nejpříznivější, byla
odnož odmítající se přeorientovat na slepou kolej mar
xismu drasticky odříznuta a; téměř zlikvidována. Spi
sovatelé, kteří do této sféry patřili, zakládali svou
tvorbu na spirituální bázi a většinou byli označováni
jako ruralisté či katolická moderna. Obyčejně po
cházeli ze spíše chudých venkovských rodin, které
byly po generace úzce spjaty se silným nábožen
ským cítěním. To mohlo být u jednotlivců po roce
1918 otřeseno, ale nikdy zcela nevymizelo a v někte
rých případech došlo k návratu víry. Je zajímavé,
že' touto vývojovou spirálou prošli i ti, kteří nebyli
počítáni za křesťany, i když mezi ně v našem hu
manistickém pojetí zcela nepochybně patřili — jako
lidé, nemám na mysli to či ono náboženství.
Snad jediný z počtu antimaterialistických autorů,
kteří odmítli rudý nátěr, zůstal doma na svobodě Ja
kub Deml. Někteří emigrovali (Hostovský, Čep, Blat
ný, Němeček, Listopad), ostatní se ocitli před sou
dem obžalováni z vykonstruovaného členství např. v
Zelené internacionále jako agrární koryfejové a škůd
ci lidové demokracie. A tresty byly tehdy v pade
sátých letech kruté — oprátka (prof. Kepka, Ka
landra), doživotí či 25 let žaláře. Slova Osipa Mandělštama “ v naší zemi jsou lidé pro poesii vraždění”
platila i v Československu.
Lidé žijící v Československu již téměř neznají jmé
na, která jsem uvedl. V létě 1968 sice v Literárních
novinách a několika málo dalších časopisech pro
bleskla spíše ve spojeni s rehabilitačními procesy než
s uveřejněním jejich prací, po příchodu Rusů se opět
stala tabu. Palivec, Reynek, Zahradníček, Renč a ji
ní již zemřelí na následky dlouholetého pobytu v Já
chymově, Leopoldově a jinde a většina novin v Čes
koslovensku to ani nezaznamenala, snad s výjimkou
Kostnických listů (ani Katolické noviny neuveřejnily
nekrolog k příležitosti smrti např. tak silně nábožen
sky cítícího spisovatele jako byl Jan Zahradníček;
kromě Demla byli v tomto tvůrčím okruhu i jiní kněží jako P. J. Dokulil).
A .jestliže čs. veřejnosti jsou odpírány informace,
něřku-li seznámení se s díly těchto spisovatelů, jak
je na tom čs. exil? Kolík my víme o těchto lidech?
Kolik z jejich prací publikovala exilová nakladatel
ství, která nejednou sáhnou po re-edici knih, které
jsou běžně vydávány i v dnešním Československu?
S jedinou výjimkou — po dlouhém mlčení vyšlo ně
kolik prací Egona Hostovského. Útržky a zlomky z
díla několika režimem postižených spisovatelů vychá
zejí nyní v Křesťanské akademii, která také vydala
v roce 1953 a 1959 dnes již rozebrané drobnější práce
Jana čepa. Pokud bych měl na mysli životopisné a
tvůrčí údaje o spisovatelích a básnících, kteří byli
dáni komunistickým režimem do klatby, pak stále če
káme na slovník, který by tyto důležité informace
shrnul, jinak tito autoři a jejich práce zcela upadnou
v zapomenutí a to i v exilu! Ojedinělá básnička či
vzpomínka v roztroušených exilových časopisech ne
stačí, čs. exil by měl tento dluh našemu písemnictví
a národní kultuře splatit s naléhavou nutností.
Knížka Jana Čepa Sestra úzkost, jejíž přečtení mi
dalo podnět k této úvaze, nesplňuje lexíkograííeký
požadavek. Díky Křesťanské akademií máme však
možnost nahlédnout do života spisovatele, tak jak
sám o sobě vypravuje. Je to cenná příležitost, je však
příliš subjektivní, sebezpytující a skromná, abychom
poznali Čepovo dílo. Nakonec o to spisovateli v těch
to zlomcích autobiografické eseje ani nešlo, nebyl
ani určen v původní verzi pro českého a domácích
poměrů znalého čtenáře, není tedy konkrétní a kro
mě blízkých rodinných příslušníků a několika málo
jen křestními jmény označených výjimek se o Čepo
vých uměleckých souputnících a antagonistech do
vídáme více než matně. Je to Čepová zpověď, řekl
bych generální, zahrnující úsek od jeho narození po
opuštění Československa, napsaná s úmyslem obna
žit sebe sama a nikoho nezranit.
IP
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1|Otevřeno v úterý až soDotu od 5 do 10 hodin večer,1
neděli oc 12. hod. polední do 9 hodin večer,1
1 v pondělí zí vřeno.
.
1
i

Přesvědčte se o Jakosti našich jídel.

1

1

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

1

; Společnost pro vědy a umění v Sydney
1
pořádá cestopisnou besedu s Dr. C. R. Sudkem 1
na thema
l

I

"PŘES

ANDY A P A M P Y "

1

ZBROJENÍ

(Pokračování se str. 3)
175 ponorek, z toho 90 s
nukleárním pohonem. So
větským problémem by
bylo, jak nasadit tyto po
norky Barentsovým mo
řem do severního Atlanti
ku, kudy probíhá hlavní
námořní linka ze Severní
Ameriky do Evropy. Tor
péda CAPTOR by pohyb
sovětských ponorek omezi
la nebo znemožnila. S tou
to novou zbraní by bylo
možné zatarasit i přístup

Malý oznamovatel

40-LETÝ VDO VEC
vyšší postavy’ ,
nekuřák, nealkoholík,
sportovně založený,
dobře situovaný,
klidné povahyy
starostlivý a odpovědný
otec 121eté dcerky,
rád by se seznámil
s jemnou, inteligentní
dámou, která má
- zájem o klidný
rodinný život.
Zn. “ Sydney-401etý”
do HD.

z Baltského do Severního
moře a stejně tak i cestu
z Černého moře Dardanelarni do moře Středozem
ního.
I když Sovětský svaz do
sud nevyrobil podobnou
zbraň, jeho systém protiponorkové války zazname
nal v posledních 10 letech
podstatné pokroky. Výzku
mu a vývinu nových zbroj
ních systémů napomáhala
oceánografická flotila So
větského svazu, největší
na světě. Skoro všechny
sovětské lodi, postavené po
r. 1965, jsou vybaveny nejmodernějšími sonary a
mohou tedy sloužit i ke
zjišťování ponorek. Tři so
větské mateřské letadlové
lodi třídy K ijev jsou kon
struovány a vyzbrojeny
především pro boj proti
ponorkám. Válečná doktrí
na sovětského námořnic
tva se i nadále zaměřuje
na boj proti spojeneckým
zásobovacím
konvojům
přes Atlantik do Evropy.

(putování napříč Jižní Amerikou),
která bude doprovázena diapositivy.
1i Beseda se koná v pátek dne 16. července 1976 1
1t v 7.-30 hod. na School of Drama. University of 1
l New South Wales, Anzac Parade. Kensington 1
Přijmeme zkušeného
f
(vjezd z Barker Street).
C
OZVĚN Y SLA V N É MINULOSTI
PEKAŘE
/ Těšíme se na Vaši účast
Pozvěte své známé f
SOOS
BAKERY,
(Pokračování
se
str.
7)
bas
Jaroslav
Seifert,
Mi
t
Vstupné dobrovolné
ff
445 Old South Head Rd.
papír. Nově je uspořádala roslav Rutte, František
Rose Bay, NSW.
náčelnice Marie Provazní Kožík, Jaroslav Kvapil,
Tel. (Sydney)
kové ve spolupráci s bás Vávro Šrobár a jiní)
a
371-7341, 371-8421
níkem Pavlem Javorem. články z původního memo
Kromě
obrazové části, riálu, osvětlující obrovitou
která šedesáti autentický práci, kterou úspěch toho
B S B i S B S S S B B B I l I l I l
mi fotografiemi zachycuje to sletu stál. Slavné dny
I
DOBRA Č ESK Á K U CH YN Ě
B
všechny fáze posledního posledního vzepjetí náro I
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
g
i velmi náročným hostům
^
strahovského, sletu - který da proti násilnickému re I
se konal už po únoru 1948 žimu (děvčata zakončila
- jsou v památníku pří cvičení výkřikem ‘ ‘A ť ži
i .
i
spěvky, které osvětlují dě je president Beneš!” , ač
2 Rosiyn St., Kings Cross, NSW.
jiny
Sokolstva
(Marie koli už presidentem byl
Telefon 358-4844
*
á
Provazníkové), analyzují Gottwald) ožívají v této
Otevřeno denně od 5. hod. odp. do půlnoci,
Tyršovu filozofii, z níž reprezentační knize zno
v neděli od 12. hod. polednído půlnoci.
*
Plná likérová licence.
I
idea Sokolstva vyrostla vu. Pomník minulosti, zá
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti, g
(Antonín Cekota ji srov vazek pro budoucnost . . .
Srdečně zve Jarda Vondrášek g
nává s filozofií SolženicyJ. S.
novou); tyto dva zásadní
články doprovází přehršel
poznámek, pozorování, fe
jetonů a básní, jak je teh3y. v roce 1948. pod pří
ŽIJE TEĎ V SYDNEY POD JMÉNEM
<
mým dojmem sletu napsa
li vedoucí osobnosti umí
rající čs. demokracie (třePR U Ď TE SE PŘESVĚDČIT O KVALITĚ NAŠICH ZÁKUSKŮ,
)

LIDO RESTAURANT

Pamatujete se ješte z Prahy na Myšáka ?

)

YUMY CAKES

* HODINAŘ *
* Z LA T N ÍK *

5TEVEN VARDY

KTERÉ MYŠÁKA JEŠTĚ PŘEDČÍ

/

VYRÁBÍM E DORTY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

č

ZVLÁŠTĚ RAKVIČKY JSOU VELMI ŽÁĎANÉ

<

Při větší objednávce dodáme kamkoli v Sydney.

\

599 George St_.
Sydney
(proti Troeaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovenský.
Telefon: 61-8579

EUROPEAN YUMY CAKES
9 G R A Y ST., BONDI JUNCTION —

SYD N EY

<

Telefon 389-0248.

S

Otevřeno od 10 hod. dop. do 6 hod. večer,

\

v sobotu a v neděli od 10 hod. dop. do 1 hod. odpoledne.
Na Vaši návštěvu se těší Eva a Věra

S
j
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Sociální zabezpečení v Československu

Nevhodná slova

Alois Rozehnal
Pokračování z minulého čísla

6. VZÁJEM NOST V PO JIŠTĚN Í

5. STAROBN Í DŮCHOD

V mezinárodním právu soukromém se rozeznává
jednak formální, jednak materiální vzájemnost. Pod
formální vzájemností se- rozumí, aby stát zacházel
s příslušníkem cizího státu stejně, jak zachází se
svými občany. Pod materiální vzájemností se rozu
mí poskytování takových konkrétních práv cizin
cům, jaká jsou-přiznávána v domovském státu těch
to cizinců příslušníkům legis fori (zákon soudu, před
kterým se vede soudní řízení). Materiální vzájem
nost má zcela podřadnou úlohu v mezinárodním prá
vu soukromém, kde se obvykle požaduje vzájemnost
formální. (Rudolf Bystrický: Základy mezinárodního
práva soukromého, Orbis — Praha, 1958, s. 120).
Zásadu materiální vzájemnosti nelze dost dobře po
užít v mezinárodním právu sociálního pojištění, ne
boť pojišťovací systémy jsou zpravidla tak různo
rodé, že je nelze dobře srovnat. Zásada formální
vzájemnosti přichází v úvahu zejména v souvislosti
s výplatou přiznaného důchodu při pobytu oprávně
ného v cizině (par. 60). Nový zákon o sociálním za
bezpečení z 12. XI. 1975, č. 121 Sb., o výplatě dá:
vek při pobytu oprávněného v cizině stanoví v par.
69:
— Nestanoví-li jinak mezistátní úmluva, dávky se
do ciziny nevyplácejí a za dobu, po kterou se opráv
něný zdržuje v cizině trvale, nenáležejí. Federální
ministerstvo práce a sociálních věcí může v dohodě
s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanovit
podmínky pro výjimečnou výplatu dávek, zdržuje-li
se oprávněný ve státě, s nímž není uzavřena úmluva.
Na Západě byla jenom mezi USA a ČSSR uzavře
na úmluva z 20. VI. 1968 o výplatě důchodů, podle níž žádosti amerických občanů o důchod čs. sociál- i
ního zabezpečení budou vy řizova t. Správy důchodů ;
podle čs. platných předpisů o sociálním zabezpečení
včetně předpisů o promlčení dávek bez ohledů na
omezení obsažená v par. 60 zákona č. 101/1964 Sb. .
a par. 98 zákona č. 103/1964 Sb. Tyto předpisy jsou |
shodné s ustanovením par. 69 nového zákona č.
121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.
Československo se dovolává formální vzájemnosti
(reciprocity), když tvrdí, že otázka nároku na čs.
důchod nebo zániku nároku ňa čs. důchod se posu
zuje podle čs. práva stejně ú čs. občanů jako U ci- 1
zinců (amerických občanů) a že podle čs. práva
platí pro všechny důchodce obecné ustanovení čs.
práva,, že ke splnění všech podmínek vzniku nároku
musí dojít v době trvání zaměstnání nebo nejpozději
dp dvou roků od skončení zaměstnání.
Nezáleží na tom, zda účastníci úmluvy z 20. VI.
1968 se strany USA věděli o tomto hmotně právním
ustanovení čs. právního řádu, ale záleží na tom, že
ČSSR zachovává formální reciprocitu, podle níž po
sílá do USA důchody přiznané podle čš. práva. USA
naproti tomu posílají do ČSSR důchody přiznané podle amerického práva, které nezná omezení jejich
vzniku promlčecí lhůtou dvou let. Tak dolarový proud
plyne jednosměrně z USA do ČSSR, která bez-ohle
du na dohodu a po jejím* uzavření provedla další
omezení výplaty důchodů do ciziny. Čs. uprchlíci,
kteří měli nárok na výplatu přiznaných důchodů v
cizině, byli zbaveni těchto důchodů zákazem výplaty .
podle zákona z 18. XII. 1969, č. 161 Sb., o některých
důsledcích neoprávněného .pobytu pracovníků v ci
zině, který byl modifikován podle nového zákona o
sociálním zabezpečení (par. 137, č. 4).
Další porušení dohody mezi „U S A -a ČSSR z 20...
VI. 1968 nastalo v r. 1973, kdy byl stanoven mini
mální důchod amerických penzistů žijících v Česko
slovensku na 130 dolarů měsíčně, zvýšených v r. 1974
na 150 dolarů měsíčně, z nichž se sráželo 20% na
krytí nemocenského ošetření. (Hlas domova, 18. EU.
1974 a 17. m . 1975).
Vzhledem k tomu, že Československo s ostatními
zeměmi Západu nemá úmluvu o sociálním zabezpe
čení, přichází v úvahu předpis zákona z 12. XI. 1975,
č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, o zhodnocení do
by zaměstnání v cizině, který stanoví v par. 10
odst. 2:
.
— Pokud nevyplývá
něco jiného z mezistátních
úmluv nebo pokud nestanoví se jinak v par. 20, hod
notí se jako doby zaměstnám v cizině pro vznik ne
bo výši nároku na důchod jen doby uvedené v od
stavci 1 písmeno a) — zaměstnám v pracovním ne
bo učebním poměru — , d) — služba vojáků, přísluš
níků SNB — a f) — pracovní činnost v JZD —,
(Pokračování na str. 10)

Původní zákon o sociálním zabezpečení (zákon z
30. XI. 1956, č. 55 Sb.) stanovil pro plný starobní dů
chod podmínku doby trvání zaměstnání nejméně 20
roků (par. 9 odst. 1) a pro částečný starobní důchod
podmínku doby, trvání zaměstnání nejméně 5 roků
(par. 9 odst. 2).
Nový zákon o sociálním zabezpečení (zákon z 12.
XI. 1975, č. 121 Sb.) převzal zhoršené podmínky před
cházejícího zákona z r. 1964 s prodloužením doby
zaměstnání o 5 roků a stanovil podmínky pro starob
ní důchod takto;
Par. 16. ( 1 ) 'N a plný starobní důchod má nárok
pracující, který byl zaměstnán nejméně 25 roků a v
době trvání zaměstnání dosáhl věku aspoň 60 let.
(3) Žena má nárok na plný starobní důchod, jestli
že byla zaměstnána nejméně 25 roků a v době trvá
ní zaměstnání dosáhla věku aspoň a) 53 let a vycho
vala pět nebo více dětí, b) 54 let a vychovala tři
nebo čtyři děti, c) 55 let a vychovala dvě děti, d)
56 let a vychovala jedno dítě, e) 57 let a nevycho
vala žádné dítě.
Par. 17. (1) Na poměrný starobní. důchod má ná
rok pracující, který byl zaměstnán po dobu kratší
než 25 roků, avšak nejméně 10 roků, jestliže v době
trvání zaměstnání dosáhl věku aspoň 65 let.
(2) Žena má nárok na poměrný starobní důchod
též, jestliže byla zaměstnána po dobu kratší než 25
roků, avšak nejméně 20 roků a dosáhla v době trvá
ní zaměstnání věku aspoň 60 let.
Žena je zde pracovně více vykořistěna než muž.
Poměrný důchod jě sice pro ženu o 5 let mladší než
muž, ale se zaměstnáním o 10 let delším. Plný sta
robní důchod privilegované pracovní skupiny I. bez
diskriminace pohlaví po 25 letech zaměstnání příslu
ší pracujícím ve věku 55 nebo 58 let po 20 letech
privilegovaného zaměstnání uvedeného v zákoně (par.
16 odst. 2). Výše plného starobního důchodu pracujícího, -který
splnil podmínky stanovené pro nárok, činí u III. pra
covní kategorie 50% průměrného měsíčního výdělku,
k němuž se připočítává od 26. roku zaměstnání za
každý rok zaměstnání 1% průměrného měsíčního vý
dělku, nejvýše však 20% (par. 18). Výše poměrného
starobního důchodu činí za každý rok zaměstnání 2%
průměrného měsíčního výdělku (par. 19).
V r. 1974 činila průměrná měsíční nominální mzda
v socialistickém sektoru národního hospodářství (bez
JZD) 2.234 Kčs. Na peněžité a věcné dávky a služby
sociálního zabezpečení bylo vynaloženo 51.8 miliardy
Kčs. Z toho výdaje na důchody činily 30.5 mld. Kčs.
Počet vyplácených důchodů vzrostl o 46.000 (v r.
1973 bylo všech důchodců 3.5 mil.). Průměrná výše
starobního důchodu zaměstnanců dosáhla měsíční
částky 945 Kčs (Rudé právo, 2Š. I. 1975).
V r. 1975 průměrná měsíční mzda pracovníků průmýslu dosáhla 2.370. Kčs. Dávky důchodového zabez
pečení byly proti r. 1974 vyšší téměř o 1 mld. Kčs a
dosáhly 31.4 mld. Kčs. Počet vyplácených důchodů
dosáhl výše 3.6 mil. a průměrná výše vyplácených
starobních důchodů dosáhla u pracovníků '975 Kčs
(proti r. 1974 více o 1.6%) u družstevních rolníků
614 Kčs (proti r. 1974 více o 2.4%). (Lidová demokra
cie, 27. I. 1976).
Od 1. I. 1976 došlo ke zvýšení důchodů, jež dohání
zvýšení domácí hladiny cenové. Zvýšení starobních
a invalidních důchodů v rozsahu od 951 do 1.000 Kčs
činí podle doby přiznání: 1966-1967: 70 Kčs, 1968-1969:
60 Kčs, 1970-1971: 60 Kčs, 1972-1973: 55 Kčs, 1974-1975:
55 Kčs (par. 137).
K tomuto zvýšení bylo uvedeno zejména:
— Budou zvýšeny důchody více než 3 mil. důchodců,
tj. 93% všech důchodců. Náklad na tyto úpravy si
vyžádá 3.3 mld. Kčs, což je 95% všech prostředků
uvolněných na zdokonalení soustavy důchodového za
bezpečení. Asi dvě třetiny této položky, tedy zhruba
2 mld. Kčs připadnou na zvýšení nižších a středních
důchodů (Rudé právo, 13. XI. 1975).
Zbytek v částce 1.3 mld. Kčs. připadl tedy na zvý
šení vyšších důchodů, takže rozdíly mezi nižšími a
vyššími důchody byly přiostřeny. Proto jedna čtvrti
na důchodců zůstává zapojena v pracovním procesu,
neboť důchody ani po zvýšení nestačí na krytí život
ních nákladů. V soutěži zvyšování cen stále vítězí
inflace, která se dováží i ze Západu ve zvýšených
cenách surovin a zboží.

Milan Růžička
■ Do květiny se kope mnohem snadněji než do
oařezu.

★
' Báli se tolik, že tím naháněli strach.
★ "
Kdo před odrazem zapochybuje — nepřeskočí.

★
Rovnému se mnohem lépe něco provádí za zády.
★
Neoiehli si svá křídla ani tak ve výškách jako
>ři ohřívám vlastní polívčičky.
★
'
Kdo oplácí stejným dílem, ten je na stejném
itupni.
.Šlo jim jen o moc — jinak už o nic.
★
Kdýž už není co objevovat — začne se vyhleávať.
★
-Nejvíc si važ toho, před kým se ještě stydíš.

■
<
<
<

<

★
Hlásat tě nechají ledacos — horší je, jakmile na
)m začneš trvat.
.

★
Nejhůře se rozvazuje to, co jsme na sebe sa m is
pletli.
;
★
Nejvíc toho o spirále namluví ti,
kruhu.

<
kteří chodí <
<

★

<

Jeho cesta byla pro ně zvlášť nebezpečná: šel ,
říkladem.

★

^

Hlavně málo známý ti nikdy neodpustí, že ho
eznáš.
s
★
^
Ddkážál vždý potlačit ták, áby se s nikým"'ne*-v
vezl.
■
<
.★
<
;Nemůžeme se vrátit k přírodě, ale budeme mu- <
et udělat všechno možné, aby se příroda vrátila <
nám. ’
<

★

<

..Téma nedělá řečníka.

<

★

<

Nepotřebuji, aby mi umělec něco svým dílem .
ekl. Stačí, když se dovím, jaké si .klade otázky.

★
.Nezajímají mě lidé nahoře, ale lidé vpředu.
★
<
..Stále se ještě více obdivujeme těm, kteří rozbili<
rata, než těm, kteří našli klíč.
<
★
<
Vnutit ti mohou jen uniformu, nikoliv distinkce. <
★
'
<
Mnohem hůře lze setřást toho, kdo sedrží jen <
ediného.
<
★
<
.Skeptik je dvakrát nebezpečný.-Když sé/ho.po'á ří' přesvědčit, stává se fanatikem.
★
Škoda, že člověk pochopí, kam vlastně směřuje,
eprve v letech, kdy ůž nemá sil tamdojít.
1

★
Lidi lze mnohem snadněji povýšit než povznést. ‘

★
Jeho příspěvky byly tak časové, žé z jejich otiš- •
ěním bylo jistější počkat.

★
Snadnější je urazit se než se dát dohromady.

-

10 -

H L A S

: trampské, pijácké, taneční, folklor, pop-musik,
veselé Silvestry aj.
.
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
New York, USA., zástupce pro Austrálii:
K A R E L P IK O R A , 37 Kenton Rd.,
Geilston Park (Hobart), TAS. 7015
Vyžádejte si seznam..

!,
1
i
i
i'
i1
,1

SOCIÁLNÍ Z A B E Z P E Č E N Í V ČESKO SLO VEN SKU
(Pokračování se strany 9)
jestliže pracující má ke dni vzniku nároku na dů
chod trvalý pobyt na území československého státu
a je
a) československým státním občanem; přitom se
doba zaměstnání vykonávaného v cizině hodnotí jen,
zdržoval-lí se občan v cizině s povolením českoslo
venského státního orgánu . . .
b) cizím státním příslušníkem, který byl na úze
mí československého státu zaměstnán aspoň 10 roků.
Československý uprchlík, který nabyl cizího státního
občanství naturalizací, neztratil československé stát
ní občanství (s výjimkou USA) a je dále čs. státriím
občanem, který se v cizině zdržuje bez povolení a
nemá nárok na započtení doby zaměstnání v cizině.
Československý uprchlík, který nabyl amerického
státního občanství naturalizací, automaticky (ex legě) ztratil čs. státní občanství a je Cizím státním
příslušníkem, který má nárok na započtení doby za
městnání po naturalizací, byl-li dříve aspoň 10 roků
zaměstnán v Československu. Ke splnění nároku na
dávku důchodového zabezpečení je však mimo jiné
třeba, aby dosáhl potřebného věku (60 nebo 65 let)
v době trvání zaměstnání v Československu.
Vzájemnost v sociálním pojištění se může týkat
buď přiznání nároku na dávky, kde je pro různo
rodost systémů neuskutečnitelná, nebo Výplaty při
znaných dávek, kde je proveditelná, ale k uskuteč
nění je třeba odborného porozumění a vzájemné dů
věry. Chybí-li jedna z těchto podmínek, nastává zkla
mání jak. účastníků smlouvy, tak starých důchodců,
kteří se z ciziny vrátili do staré vlasti. Zklamání je
tím horší, čím více je zneužíváno sociálního pojiš
tění k vykořisťování důchodců a k přílivu cizích
valut.
Konec

zlobí

1

vás
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Bolí Vás hlava ?

Noste brvle oa
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OPTÁ

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO V LA K Y
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U ILTIN G
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St..
Kew Vic., tel. 86-8427
Sydney:
|
Telefon: 622-2453

|

RÁM UJTE

| a

u první pozlacovačské firmy v Austrálii

S

l

J. KOŠŇAR PTY. LTD.

i

?

112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Vic.

|

' Telefon: 37-3109

\

nebo: 42 Howard St., North Melbourne

|
>
i
|
?

t

Telefon: 329-8038

n \ n í^ V ^ Í

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

A N TO IN E GALLER1ES

S
s

514 Riversdale Rd., Gamberwell
(proti tržnici) —. Telefon 82-5736

S

Krajanům poskytneme 15% slevu

SKVĚLÉ POZEMKY

V NOVĚ BUDOVANÉM SÍDLLIŠTI

(20 minut jízdy od G.P.O. Cairns)

AVONDALE
A l *

PARK
* Několik minut jízdy k pobřeží
* Mnoho mil nádherného výhledu na moře
* Elektřina
parcele

REPRESEN TA CN I PLES

Vstupné $. 12.00 včetně výborné večeře

Mládeži budou vyhraženy zvláštní stoly a vstupné bude poloviční ($ 6.00)

a voda zavedeny ke každé

* V sousedství jsou subtropické lesy
<
* Plně asfaltová silnice

I
*

'
,
,

* Stavební parcely 800 m2 až 1 akr
★

—

★

Podrobné informace sdělí
A LLA N HOGHDEN R E Á L E S T A T E,
162 Queen St., Wooliahra — Sydney, NSW.

Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
i1

Bohatá tombola

(

Předprodej vstupenek a reservování stolů:

i

tel. 232-7929 (Kučerová), 42-5980 (Váňová), 467-4864 (Ambrož)

i

P
|

|
?
?
c

kákoliv teorie nenahradí praxi mluveného slova, zvláš
tě v případě anglického jazyka a nákup jazykové pří
ručky ještě neznamená vydání pasu a výjezdní do
ložky.
A tak ti, kteří tuto skutečnost depresivně pociťují,
se mohou obrátit k jiným .příručkám. Ty mohou při
jít k duhu i nám, více než dříve uvedené. Jde např.
o knížku, která upozorňuje na pravopisné jevy v
češtině, které souvisejí se základními znalostmi na
uky o tvoření slov, tvarosloví a skladby — včetně
cvičení (Chudková J.: Zdokonalujeme se v pravopi
su, SNP, 1976, str. 136, Kčs 9.50). A komu by se
zdálo, že tato knížka je pod jeho úroveň, pak se
může potěšit ve vyšších polohách (Slavíčkové E.:
Retrográdní morfematický slovník češtiny s připoje
nými slovníky českých morfémů kořenových, prefixiálních a sufixiálních. Academia, 1975, str. 648,
Kčs 95).
IP

SEVERNÍ 6UEENSLAND

*

S
|

nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
c
REPRODUKCE jso_u na skladě ve velkém
ď
výběru již VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu |
dle Vašeho výběru.
i

CAIRNS

Z K U ŠEN Ý ČALOU N ÍK

I

<

N, |

Ii| Capitol House, 113
St., SD R U ŽEN
J
ROSwanson
D IČO VSKÉ
Í V M ELB O U R N E
i Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí i
1
srdečně zve Vás a Vaše přátele na
j 1 Telefon 63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský 1,
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
1
Vašim příbuznýrr. i bez lékařského předpisu, i
v. nutných případech i telegraficky.
I
i
se koná
sobotu
dne 3. července
1976
V pátek je který
otevřeno
do 9.v hod.
večer,
i1
v .•'obo.tu
zavřeno.
# A N D R A G ARD EN S
V E V E Lale
KÉM
S Á L E je
"DORCH
E S T E R U " , A LEX
I
Začátek v 8 hodin večer
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Nevím, nevím, zda čs. vydavatelská politika se
řídí našim starým lidovým příslovým (ač by měla)
“ kdo chce kam, pomožme mu tam” . Je pravda, že
vydávání publikací přeložených z angličtiny a pří
padně z jiných západních jazyků je omezeno a za
měřeno na autory, kteří buď patří k některé ko
munistické či podobné partaji anebo alespoň otevře
ně sympatizují s takzvaným socialistickým či dělnic
kým hnutím. Zajisté je také velmi obtížné si obsta
rat v Československu knihu v originálním textu, např.
v angličtině, pokud by její autor nebyl schválen ně
jakým prapodivným kádrovacím řízením.
Přesto všechno ale musím uznat, že kromě učebnic
jiných jazyků jsou na čs. knižním trhu i ty, které
umožňují zájemcům zvládnout alespoň základy anglič
tiny. Je v tom jakýsi paradox, který nakonec provází
celý čs. veřejný život, i soukromý. Anglické knihy
a časopisy v Československu nejsou k dostání, celní
kontroly po nich pasou u cestujících ze zahraničí
více než po omamných drogách, cestování do anglic
ky mluvící země je pro běžného občana téměř ne
možné a přece se vydávají učebnice angličtiny. Patří
to k záhadám režimu, anebo je to naivní pokus o
důkaz, že i Čechoslovákům je svět otevřený? Buď jak
buď, nedávno vyšla nová příručka, která předsta
vuje nový směr ve výuce angličtiny a používá vy
učovací metody, které mají umožnit aktivní a prak
tické znalosti (Tyml S., Gottheinerová T., Jánská
A,: Moderní učebnice angličtiny — pro hospodářskou
praxi, SNTL, 1976, str. 736, Kčs 47). Pro toho, kdo
ovládl elementární fakta anglické formální gramati
ky a základy slovního fondu, vyšla mluvnice vhodná
pro střední a vyšší stupeň pokročilosti. Jejím auto
rem je Karel Hais, jehož kapesní čěsko-anglický a
anglicko-český slovník je všeobecně známý (Hais K.:
Anglická mluvnice, SNPN, 1975, str. 360, Kčs 31).
Obě publikace vyšly v 15 tisícových nákladech, což
svědčí o velkém zájmu o angličtinu v Českosloven
sku a poptávce po takových knihách: Pokud vím,
učebnic angličtiny vyšla v poslední době celá řada
s nejrůznějším zaměřením. Dobře ale víme, že ja-

OPTO rjf;

!

28. 6. 1976

Kdo chce kam

W^ -<"*<ČSL?,,H U D ^ ^ ^ JZP^V^^RO, VAŠE*'ljr,~ ^ ^
STEREO-M ONO K A S ET O V É M AGN ETOFO NY 1,

I

D O M O V A

Telefon (Sydney) 32-1394

28. 6. 1976

HLAS

ROZHLAS V NAŠICH
I

Ř EČ EC H

P Ř IŠ E L

DO S Y D N EY

Rádio 3EA vysílá česky a slovenský každé pondělí
od 1 do 2. druhé hod. odpoledne a každé úterý od
9 do 10. hod. dop. tentýž program. Není to výhodný
čas, ale stanice nám dá výhodnější čas. když uvidí,
že je náš program populární. Krajané, poslouchejte
nás a pište nám na adresu: Ethnic Radlo Australia,
Czech. Language Broadcasting, P.O. Box 471, North
Sydney 2060.
Fr. V. Ondrášek
C A N B ER R A — DEN E X IL U
Neděle 13. června se připomínala v Canbere jako
čs. Den exilu a to již pO dvacátésedmé. Jak dlouho
se ještě budou v tento den českoslovenští exulanti
scházet, aby si připomněli, že jejich země a národ
nemohou rozhodovat o svém vlastním osudu a násil
ně jsou přinuceny sledovat směr, s kterým drtivá
většina Čechů a Slováků nesouhlasí. Je to nera
dostná připomínka, má ale svůj důvody a to nejen
pro nás, ale i pro celý svět, který ještě stále nero
zumí, jaká hrozba se nad ním stahuje následkem
expanzí totalitních filosofií a mocenského násilí. Canberra, i když není místem s obzvláště silnou čs. kra
janskou obcí, tento den připoměla velmi vhodně.
Chrám sv. Krištofa v Manuce byl zaplněn a to ne
jen katolíky, a slavnostní mše, kterou celebrovali P.
Ondrášek a P. Černaj, naznačila nejen jednotu Če
chů a Slováků, ale i jejich přání zůstat věrní svým
rodným jazykům a národům i daleko od země, z kte
ré přišli. Domov je Snad jen jeden, ale doma se
můžeme cítit všude, kde máme svou rodinu, přátele,
práci. Exil ještě neznamená vyhnanství, řekl ve své
promluvě P. Ondrášek a myslím, že měl pravdu.
Po mši se zaplnil sál Polského klubu, kde v krát
kém anglickém projevu připoměl Den exilu dr. Spitz.
Následoval pak bohatý pořad. Byl obětavě připraven
těmi, kteří jsou ještě po své práci ochotní věnovat
čas a námahu české a slovenské kultuře a folklóru.
Ze Sydney přijela pěvecká skupina Plejády (tři
ženské a jeden dětský hlas, klavírní doprovod, vedou
cí p. šindelář), slyšeli jsme v zajímavých úpravách
nejen naše národní písně, ale i některé z náročných
Dvořákových Dvojzpěvů a sólová vystoupení — velmi
se líbila árie z Rusalky aj. S Plejádami vystoupil
jako host i p. Kašpárek, který disponuje neobyčej
ným barytonem, a bez pocitu hosta, protože v Canbeře je doma, zpíval s chutí a hudebním cítěním.
V pořadu jsme ještě slyšeli Nedbalův Valše Triste
pro housle a klavír (sl. Krušinová a Honza Mikula)
a nebojácné děti, které roztomile zpívaly národní
písničky. Pořad následovalo bohaté pohoštění a setká
ní starých i nových přátel.
IP
Č ES K O S LO V EN S K É ROZHLASOVÉ V YS ÍLÁ N I
V M ELB O U R N E
3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz
Pravidelné vysílám je každé úterý v 10.30 hod. večer.
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
hod. dopoledne.
29. a 30. 6.: Sokolské slety
6. a 7.7.: Profily: Rozhovor s Edou Zlatým a hudba
jeho kapely

DVĚ ÚM RTÍ V M ELB O U RN E
— Dne 30. května zemřel na srdeční infarkt 651etý
Jan Hofman, rodák z Jaroměře, který bydlel sám
v South Melbourne.
.
— Dne 14. června zemřel ve věku 43 roků Ludvík
Kučera, který bydlel v Dalgety St., St. Kilda.
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Č ES K O S LO V EN S K É SD R U ŽEN Í V E V IK T O R II
konalo 18. června řádnou valnou hromadu v sále Good
Neighboůr Council v Melbourne, která zvolila tento
výbor: předseda Ján Viola, místopředseda Jaroslav
Janeček, členové výboru V. Vodička, O. lVlikuičák, J.
Vondruška, J. Kafaa, G. Richter, 1VÍ. Gebert. E. Svo
boda, A. Slabik, J. Došlík, revisoři L. Blažek a S.
Richtrová, delegáti do Výboru národních skupin ze
zemí za železnou oponou J. Viola a M. Gebert, do
Good Neighboůr Council J. Vondruška a J. Kafka.
Před koncem valné hromady vystoupil bývalý dlou
holetý člen výboru Karel Čácha, nyní z Moyston u
Araratu, a nabídl Sdružení dar dvou parcel pozem
ků navenku poblíž moře, které před léty koupil a
které jsou vzdálené jeho nynější farmě. Valná' hro
mada dar přijala a usnesla se vyslovit dárci zvlášt
ní písemné poděkování. Výbor pak převzal do úscho
vy doklady potřebné k majetkovému převodu.

CSR mistrem Evropy

(Pokračování se strany 12)
byla však pouze nastřeiená tyčka. Otkání tedy skon
čilo i po izO minutách nerozhodně 2 : 2 a o mistru
Evropy musely rozhodnout pokutové kopy. Jejich prů
běh byl tento: Masný — X : (J (celkově tedy 3 : 2 ) , ,
Bónhof — 1 :1 , Nehoda — 2 : 1 , Fiohe — 2: 2 , Ondruš
— 3 : 2 , Bongartz — 3 : 3 , Jurkemik — 4: 3, pak
mnichovský Honess přestřelii branku, Panenka —
5 : 3.
Čs. národní mužstvo předvedlo vynikající moderní
kopanou. I když jako celek nemělo slabin, je třeba
se zmínit o mimořádně velkém výkonu brankáře Ivo
Viktora^ dále pak Ondruše, švehlíka a Nehody.
Československo hrálo v tomto utkání, které podle
odhadů sledovala na televizních obrazovkách miliarda
lidi, v této Sestavě: Viktor (Dukla Praha), — Pivarník, čapkovič, Ondruš, Gogh (všichni Slovan Brati
slava) , — Panenka (Bohemians Praha), Dobiáš
Sčítání lidu aj. k 30. 6. 1976
(Trnava), Moder (Lok. Košice), — Masný, švehlík
Australský statistický úřad zahajuje telefonickou in (oba Slovan Bratislava), Nehoda (Dukla Praha). Stří
formační službu pro každého, kdo má dotazy k vy dali: Jurkemik (za Dobiáše — 80. minuta) a F. Ve
plňování sčítacích archů. Kdokoli může volat v Mel selý z pražské Slavie za švehlíka (v 94. minutě).
bourne č. 654-2222 mezi 8. hod. ranní a 9. hod. več.
a to až do 7. července tr. Přistěhovalci, kteří mají
S O V Ě T S K É POHOSTINSTVÍ
potíže s angličtinou, mohou volat č. 662-3000, kde je ■ Švýcarský časopis “ Sport" přinesl zajímavý člá
24hodinová služba a kde jsou tlumočníci speciálně nek svého. sovětského dopisovatele Vladimíra vodní
seznámení se všemi procedurami sčítání lidu.
ka, nadepsaný “ Sovětské pohostinství” , ve kterém
Podobná služoa je brganizována od 28. tm. i v popisuje skoro neuvěřitelné příhody.
ostatních hlavních městech Austrálie. (Telefonní čísla
Např. fotbalisté sovětského mužstva Kuban Krasnonám však do uzávěrky nedošla.)
dar, kteří přijeli k mistrovskému utkání sovětské
první ligy do Baku, museli přenocovat v hotelové
hale a na chodbách, protože domácí klub nebyl scho
Z P R Á V Y S. K. S LA V IA M ELB O U R N E
pen a také neměl zřejmě zájem — obstarat pro
SLA V IA — JU V EN T U S 1 :1 ( 1 : 0 )
ně v hotelu pokoje. Pochopitelně vedoucí mužstva
Na počátku zápasu měla Slavia jasnou převahu, Kubanu Krasnodar Rjabko zveřejnil o tom zprávu
kterou vyjádřil J. Train už ve 3. minutě, kdy umístil v moskevském týdeníku “ Futbal-Hokej" a přísluš
míč hlavou v síti soupeře. Po celý první poločas ným komentářem se revanšoval za “ pohostinství” v
měli Slavisté více ze hry, ale nerozhodnost před bran Baku. Vždyť jeho svěřenci, kteří byli po daleké
kou je připravila o jasnější vedení. Po změně stran cestě z Krasnodaru do Baku (800 km) totálně una
se ujal iniciativy Juventus, častěji útočil a v 65. mi veni, se pak vůbec nevyspali a prohráli proti domá
nutě, po omylu mladého brankáře Pinakose, se mu címu mužstvu Nefšči 0: 1.
podařilo vyrovnat. Ke konci zápasu zachránila Sla
Ve stejnou dobu si postěžoval i šéftrenér mužstva
vii od porážky jedině dobře hrající obrana.
Sarja Vorošilovgrad Jevženyj Pestov (v oficiálním
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo 2 : 0.
sovětském sportovním časopisu “ Sovětskij Sport"),
jak špatně bylo postaráno o jeho tým v mistrovském
' MACEDONIA— SLA V IA 0 : 1 ( 0 : 1 )
zápase v Moskvě proti jedenáctce místního Spartaku.
.Po delší době se podařilo Slavii získat 2 body na
“ Takové, případy nejsou ničím novým” , pozname
hřišti soupeře, když měla po celý zápas mírnou pře nal redaktor VI. Vodník. O dobrodružstvích mužstev
vahu. Vítěznou branku vstřelil v 31. minutě nový při zájezdech do jiných měst napsali novináři v po
útočník Slavie D. Ripley a to rovněž hlavou.
sledních letech mnoho článků. Špatná péče o hostu
Reserva Slavie vyhrála opět 2 : 0 .
jící týmy, jejich potíže s tréninkem, těžkosti s ob
D O C K ER T Y C U P : SUN SH IN E — SLA V IA 2 : 1 ( 1 : 0) staráváním jízdenek nebo letenek pro zpáteční cestu,
Slavia začala s elánem, hrálo se většinou na půli jsou na. denním pořádku. Tak např. v minulém roce
domácích, když se minutu přeď poločasem, při jed byl nucen jeden ze šéftrenérů mužstva nejvyšší so
notlivém útoku Sunshinu odrazil míč od břevna sla větské fotbalové soutěže z provincie před zápasem
vistické svatyně a Střední útočník soupeře jej vrátil v Moskvě spolu se svými hráči tajně přelézat zeď
z blízkosti za záda slavistického brankáře. Po změně stadiónu, aby vůbec mohl před utkáním absolvovat
stran Slavia znovu útočila a v 57. minutě se poda trénink. Ani.to však není případ ojedinělý. Přes zdi
řilo S. Mooreovi hlavičkou vyrovnat. Pohroma při stadiónu museli se letos tajně dostávat i fotbalisté
šla 8 minut na to, když J. Pinakos upustil míč. a mužstva Černomorec Oděsa, než dostali v Moskvě
střední útočník Sunshinu znovu pohotově skóroval. hřiště způsobilé k tréninku. Šéftrenér Achmed.AleskeV závěru zápasu se Slavia snažila vyrovnat, stále rov byl rozhořčen, za jakých podmínek muselo jeho
útočila, ale střelecká neschopnost jejího útoku se mužstvo hrát proti Dynamu Moskva. V souvislosti s
tímto posledním případem přiznal vedoucí moskev
opět plně projevila.
Další kolo ligy hraje Slavia v pátek 2. července ského mužstva Alexander Sevidov, že ani jeden z
na stadiónu v Olympic Parku a to reservy v 6.30 hod. pěti moskevských klubů, příslušníků první sovětské
večer, první mužstvo v 8 hodin večer. — V 13. kole fotbalové ligy, není schopen se postarat o hostující
ligy hraje Slavia v sobotu 10. 7. odpoledne na Chap- týmy)
“ Těmito problémy” — píše sovětský dopisovatel
lin Reserve, Anderson Rd., Sunshine.
V. F.
VI. Vodník — , “ které se bohužel netýkají jen mo
skevských fotbalových klubů, se už zabývala nejvyšší
Krajanská odborná firma
J sovětská fotbalová místa, ale nic se zatím nezlepčilo, což potvrzují nová ‘cestovní dobrodružství’ před
ních sovětských mužstev.”

J. G. NOVIS-LITHO
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267 Barkly St., St. Kilda, Víc.
Telefon 94-1545, po hod. 527-6541
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Poskytujeme službu v
E
PO KLÁDÁN Í PO DLAHO VĚ K R Y T IN Y
E * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
§
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
S
U N IV ER S A L FLO O R CO V ER IN G S
g
49 Karnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
g
Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)

U EDY ZLATÉHO

(

V RESTA U R A C I RH EIN LA N D
9-13 Drewery Lané, Melbourne
Začátek v 6 hodin večer * Vstupné $ 2.50
K poslechu i tanci hraje
Eda Zlatý se svých orchestrem
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KOŽEN ÝCH A SEM IŠO VÝCH
DÁMSKÝCH I PÁNSKÝCH
KABÁTŮ A PLÁŠŤŮ
za
velmi
snížené
ceny
v. krajanské firmě
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H .W .L. - VERA’S FASHIONS!
220 Chapel St., Prahran, Vic.
Telefon 51-1739

l
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Senzační závěr

ligy —

Ostrava poprvé mistrem ČSR

: : Fotbalová liga : .

K a r el

Janovský

Po dramatickém finále v Bělehradě
N -*'

Československo mistrem Evropy
V Záhřebu a v'Bělehradě probíhala ve třetím červnovém týdnu závěrečná utkání o titul mistra Evropy
v kopané reprezentačních týmů, která měla skvělou úroveň a o vítězích všech čtyřech utkání bylo roz
hodnuto až v nastaveném čase. Ve finále NSR — ČSR byl znám vítěz zápasu a tím i nový mistr Evro
py dokonce až po stříleni 5 pokutových kopů. Senzací evropského šampionátu bylo mužstvo Českosloven
ska, které po triumfu nad Holanďany vyhrálo v závěrečném utkání i nad obhájci evropského prvenství
a vládnoucími mistry světa NSR a poprvé v historii stálo na stupních nejvyšších.
Č ESKO SLO VEN SKO — HOLANDSKO 3 : 1
Postup do závěrečného střetnutí si čs. fotbalisté v
utkání s Holandskem vybojovali až v nastaveném
čase, přesto, že zápas mohli při lepší mušce rozhod
nout už v prvé půli, kdy. se sice v 19. minutě jed
ním z nejlepších hráčů na hřišti Ondrúšem ujali hla
vou vedení 1 : 0, měli však 'další dvě stoprocentní
šance, Masný šel ve 24. minutě sám na holandského
brankáře Schrijverse a o deset minut později Nehoda
z pražské Dukly netrefil ani opuštěnou holandskou
svatyni. Po přestávce zahájili Holanďané velkou ofensivu, za každou cenu chtěli vyrovnat, Viktora v bran
ce ČSR však nemohli překonat. V 15. minutě dru
hého poločasu poslal waleský rozhodčí Clive Thomas
. ze hřiště velkou oporu čs. národního mužstva Pollaka (za faul) a tak Československo muselo hrát o 10
lidech. A v této době — ve 29. minutě — si dal Ondruš
nešťastnou vlastní branku. Po ní hned byl vyloučen
i jeden z nejlepších holandských fotbalistů Neeskens
a tak síly na hřišti byly vyrovnány (10-10). V závěru
zápasu měli sice Holanďané v poli mírnou převahu,
ale po 90 minutách ,byl stav nerozhodný 1 : 1 . Muse
lo tedy dojít k prodloužení dvakrát 15 minut. A za
tímco Holanďané už předtím vystřídali 2 hráče a
tudíž “ kvótu” vyčerpali, čs. trenér Václav Ježek po
slal na hřiště teprve na počátku nastaveného času nej
prve Slavistu Františka Veselého a pak Jurkemika
z Interu Bratislava, kteří s čerstvými silami vnesli
znovu elán do čs. týmu, kterému pak zcela patřila
půlhodinka prodloužení. V 15. minutě nastaveného
času (tedy celkem ve 105. minutě) sice Viktor musel
STON ES DQ V Ý Š K Y 2,31 M
V “ královně sportu” , lehké atletice, není v předolympijském období jednoho víkendu, ve kterém by
nebyly zlepšeny nebo aspoň vyrovnány dosavadní ná
rodní, evropské i světové rekordy. O ty poslední se
starají především východoněmecké ženy a v muž
ských soutěžích Američané. V posledních dnech se
dostal do vynikající formy . 221etý americký výškař
Dwight Stones, který na akademických přeborech
USA ve Filadelfii skočil už na první pokus 2,31 m,
čímž překonal o 1 cm svůj vlastní světový rekord
vytvořený 11. července 1973 v Mnichově. Stones si
z poslední olympiády v Mnichově odvezl domů “ pou
ze” bronzovou medaili, a i ta byla překvapením, ne
boť nepatřil tehdy k světové elitě. Od té doby se
však dostal na špici světového pořadí a pro olym
pijské hry v Montrealu platí za favorita číslo jedna.
-V souvislosti se Stonesovou rolí favorita jsem si
vzpomněl na to, že velký favorit římské olympiády z
r. 1960 Američan John Thomas, který ve věčném mě
stě neuspěl, byl tehdy držitelem světového rekordu
výkonem 2,22 m a od té doby byl světový rekord
zlepšován jen poznenáhlu, vždy pouze o 1 cm a než
se z tehdejších Thomasových 2,22 cm zrodil dnešní
světový rekord, musel být tento rekord devětkrát
překonán. Je však zajímavé, že těch devíti rekordů
dosáhli pouze 3 výškaři: Rus V. Brumel a Američané
Pat Matzdorf a Dwight Stones. Valerij Brumel při
své tříleté doméně posunul světový rekord ze 2,23
m na 2,28 m. Pak však to trvalo téměř 8 roků, než
Američan Pat Matzdorf “ šel” na 2,29 m. A třetím
mužem je Stones, který skáče “ fosbury” stylem.
Svým výkonem se Stones zařadil po bok svých kra
janů: koulaře Terry Albrittona, diskaře Mac Wilkipse a tyčkaře Earl Bella, kteří v posledních týdnech
překonali světové rekordy a dostali se do nevděčné
role favoritů pro OH v Montrealu.

zabránit katastrofě, ale to byla jediná vážná šance
Holanďanů. Sedm minut před koncem střetnutí nád
herně unikl Veselý, přihrál nezištně Nehodoví (z praž
ské Dukly), který za nepopsatelného jásotu v hledišti
(35.000 diváků, z nichž většina — až na 5.000 holand
ských turistů — fandila Československu) získal ČSR
vedení 2 : 1. V zápětí na to byl pro hádku s roz
hodčím vyloučen Holanďan Van Hanneken a pro změ
nu tedy zase Holanďané dohrávali zápas oslabení o
jednoho muže, o devíti. Tři minuty před koncem se
mifinále unikl svým strážcům Siavista yeselý a zpe
četil prohru Holanďanů, dal nádherný třetí gól. —
Zápas měl výbornou úroveň, vezmeme-li v úvahu těž
k ý terén a déšť, pak to byl superzápas, ve kterém
Československo vycházelo ze spolehlivé obrany, ze
které se krátkými, ale rychlými a přesnými přihráv
kami dostávalo do trestného území soupeře, -kde zle
ohrožovalo branku. Škoda jen, že v prvé půli nepro
měnili čs. fotbalisté několik vyložených šancí, nemu
selo dojít k prodloužení zápasu'.
NSR — JU G O S L Á V IE 4 : 2
O 24 hodin později se v Běleradě hrálo druhé se
mifinálové střetnutí NSR — Jugoslávie, ve kterém
Jugoslávci vedli brankami Popivody a Džajiče až do
65. minuty 2 : 0 a celou prvou půli hráli prakticky
na jednu branku. V 65. minutě dal německý “ středo
vý hráč” Flohe náhodný gól, který neznamenal pou
ze snížení stavu na 1: 2, ale změnu v průběhu hry.
Němci převzali iniciativu a 9 minut před koncem
normálního času vyrovnali Dietrem Muellerem na
2 : 2. Došlo k prodloužení, ve kterém Jugoslávci ne
stačili tempu hry a tak Němci dalšími dvěma bran
kami své nové hvězdy Dietra Muellera vyhráli zá
pas ještě 4 : 2 a postoupili do finále.
T Ř E T Í MÍSTO P A T Ř Í HOLANĎANŮM
Ačkoli k boji o bronzovou medaili museli Holan
ďané k utkání s Jugoslávci nastoupit bez svých třech
hvězd: Cruyffa, Neeskense a van Hagena, pora
zili domácí Jugoslávce v nastaveném čase 3 : 2.
Branky Holandska:^ Geels 2 a- Willy Kerhof 1; za
Jugoslávii skóroval Katalinski (snížil na 1 : 2) a Džajič (vyrovnal na 2 : 2).
ČESKO SLO VEN SKO PORÁŽÍ M ISTR Y SV ĚTA
Čs. fotbalové národní mužstvo pokračovalo i ve fi
nále mistrovství Evropy v sérii velkých úspěchů po
sledních 18 měsíců, když porazilo i vysoce favorizor
váný tým NSR 7 : 5 a dosáhlo tak po 14 letech prvé
ho- velkého úspěchu, Mistry Evropy se Čechoslováci
stali v zápase, který novináři hodnotí jako nejdrama
tičtější a nejnapínavější v celé fotbalové historii. Čs.
fotbalisté měli- velký nástup a už .po 25 minutách
vedli brankami “ náhradníka” bratislavského Švehlí
ka a trnavského Dobiáše 2 : 0 a zdálo se, že mají
Němce “ na lopatkách” . Dokonce necelé 2 minuty po
vstřelení druhého gólu poslal Masný míč pouze ně
jakých 20 cm od opuštěné německé branky. To mohlo
být 3 : 0 a bylo by po starosti. Jenže za této situa
ce byla čs. obrana trochu nepozorná a v ofsajdu sto
jící německá hvězda Dieter Mueller snížil v 29. mi'nutě stav na 1 : 2. To pochopitelně Němce vybičóvalo
k velkému odporu, v poli byli mnohdy Čechoslová
kům rovnocennými soupeři, přesto však se už zdálo,
že ČSR sahá v normálním čase po titulu mistra Evro
py. V 90. minutě však měli Němci obrovské štěstí,
když se jim podařilo Holzenbeinem po kopu z rohu
(3 vteřiny , před kóhcerrí utkání) vyrovnat na 2: 2.
Muselo tedy znovu dojít k prodloužení. V tom byli
Čechoslováci suverény ná hřišti, výsledkem převahy
(Pokračování ha str. í l )

Tak napínavý ročník 1. čs. fotbalové ligy příznivci
kopané v republice nepamatují! Vždyť ještě před
posledním 30. kolem byli 3 aspiranti na přebornický
titul: Slavia Praha, Slovan Bratislava a Baník Ostra
va. Všeobecně se mělo za to, že rozhodnutí padne
na Tehelnom poli v Bratislavě, kde pražská Slavia
nastupovala k zápasu s obhájcem mistrovského ti
tulu v roli outsidera. Slovan vyhrál nad červenobí
lými 2 : 0, slovenští fotbalisté se však přepočítali.
Dva se prali, mistrovský titul získal třetí -t- Ba
ník Ostrava. Ostravští fotbalisté dokázali totiž zví
tězit v Plzni 1 : 0 a stali se poprvé v historii čs.
kopané mistry. Budou tedy zastupovat čs. kopanou v
příštím (22.) ročníku Poháru mistru evropských zemí.
Prvenství Ostravy v čs. kopané je však velkou sen
zací. Vždyť svěřenci trenéra Rubáše představují tým
bez hvězd (nadprůměrným hráčem je snad pouze
brankář Michalík a středový hráč Knapp), čehož je
dokladem ta skutečnost, že ani jeden z fotbalistů
nového mistra nebyl nominován pro závěrečné boje
mistrovství Evropy v Jugoslávii (Knapp byl zraněn).
Baník Ostrava byl po podzimní části ligy až na 12.
místě, měl však skvělou jarní polovinu soutěže (pro
hrál pouze se Slavií), která ho přivedla.k mistrov
skému titulu.
Z 1. čs. fotbalové ligy sestupují víceméně podle
očekávání Třinec a Jablonec, namále měli i fotba
listé Jednoty Trenčín.
29. kolo: Slavia Praha — Jablonec 7: 1, Baník
Ostrava — Žilina 1: 0, Zbrojovka Brno — Slovan Bratislava 1: 1, VSS Košice — Dukla Praha 0 : 2,
Trenčín — Lokomotiva Košice 0 : Ó, Trnava — Tři
nec 2 : 1 , Bohemians — Teplice 0 : 0 a Inter Brati
slava — “Plzeň 1: 1.
30. kolo: Plzeň — Baník Ostrava 0 : 1, Dukla Pra
ha — Bohemians 1 : 1, Slovan Bratislava — Slavia
Praha 2 : 0, Jablonec —VSS Košice 1 : 1, Lokomotiva
Košice — Inter Bratislava 3 : 0, Teplice — Trenčín
2 : 2 , Žilina — Trnava 1 : 0 a Třinec — Zbrojovka
Brno 1 : 3.
Konečné pořadí 1. čs. ligy ročníku 1975-76: 1. Ba
ník . Ostrava 37 bodů, skóre 37:29; 2. Slovan Bra
tislava 36 b., skóre 49 : 25; 3. Slavia Praha 36 b.,
skóre 50 : 33; 4. Dukla Praha 35 b.; 5. Teplice 32
b.; 6. Inter Bratislava, 7. Zbrojovka Brno (po 31 b.) ;
8. Lokomotiva Košice, 9. Bohemians (po 30 b.); 10.
Trnava 29 b.; 11. Košice, 12. Žilina (po 28 b.); 13.
Škoda Plzeň 27 b.; 14. Jednota Trenčín 26 bodů; —
sestupují: 15. Jablonec 24 b.; 16. Třinec 20 bodů.

DRAMA 1 V ii. L IZ E
Stejně jako v nejvyšší čs. fotbalové soutěži, měla
letos i druhá čs. celostátní fotbalová liga dramatický
závěr a teprve poslední 30. kolo rozhodlo o tom, že
na prvních dvou místech skončí nováček Frýdek-Místek a pražská Sparta, kteří si zajišťují postup do
čs. extratřídy. Zatímco Frýdek-Místek dosáhl ve tři
ceti mistrovských zápasech 38 bodů, měla Sparta s
návratem do 1. ligy velké potíže a pouze brankový
poměr — při stejném počtu 37 bodů s Banskou By
stricou — rozhodl o její druhé příčce v tabulce. Ko
lo před závěrem porazili fotbalisté pražské Sparty
doma vojáky z Banské Bystrice a mohli si tudíž v
posledním zápase dovolit na Kladně hrát nerozhodně
1: 1. Banské Bystrici nepomohlo pak ani vítězství
nad Kys. N. Mestem, — Z II. ligy do Národní ligy
sestupují poslední tři z tabulký: Prievidza, K. Nové
Město a Liberec.
Konečné pořadí II. celostátní fotbalové ligy: 1. Frýdek-Místek 38 bodů, skóre 41 : 30; 2. Sparta Praha
37 b., skóre 52 : 28; 3. Ban. Bystrica 37 b., skóre
35 : 23; 4. Nitra 33 b.; 5. Prešov 32 b,; 6. Kladno
29 b., . . . . 14. Prievidza 27 bodů; 15. Kys. N. Město
26 b .; 16. Liberec 22 bodů.
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