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československý tisk ke konferenci v Berlíně, ke žním a k mládeži

Propaganda o prázdninách
Dnešní úvodní poznámka by se hodila spíše ke Dni československého tisku
pod nadpis, úkoly tisku v komunistickém státě nebo — jak by asi napsalo RP
— v socialistické společnosti. Protože však se ten velký den slaví až o výročí
založení Rudého práva, tedy za dvaapůl měsíce, všimneme si už nyní úkolů,
daných československým novinářům a jak se s nimi vypořádávají.
Poslední dny června a
začátek července vycházel
čs. tisk ve znamení ber
línské konference evrop
ských
komunistických
stran (o které se zmiňu.jeme ve vedlejším sloup
ku). Průběh a výsledky
konference presentovali i
ti novináři, -kteří byli ber
línskému jednání přítom
ni, jako “ velký úspěch so
cialistických sil” , nebo
“ velmi účinný krok k dal
šímu rozvoji komunistic
kého a dělnického hnutí”
či podle Husáka “ velmi vý
znamná etapa v zápase,
aby lidé žili šťastněji a
spokojeněji” .
Projevy

gátů se objevily na strán
kách novin pečlivě vybra
né části, pokud se hodily.
Z některých projevů se ne
hodilo pro čs. čtenáře vů
bec nic, zatímco dlouhý
závěrečný dokument vyšel
opět v plném znění.
Není divu, že takové
ohodnocení a tolik místa
v novinách (a času v roz
hlase a televizi) musely
následovat zprávy o tom,

jaká je reakce veřejnosti,
jak nadšeně vítá výsledky
berlínské konference pra
cující lid.
“ Myšlenky
konference
mají mezi našimi pracují
cími velký ohlas” zjišťu
je Rudé právo už 5. čer
vence a dodává jaksi poe
ticky, že lidé nacházejí v
spravedlivé
socialistické
společnosti pravé štěstí a
do této pokladnice přiná-

vou prací, splněním svých
předsedvzetí při plněni
úkolů, které před ně po
stavilo jednání XV. sjez
du KSČ. že byl podstatný
rozdíl mezi sjezdem KSČ
a konferencí tím, že do
Berlína přišli i soudruzi
ze zemí, kde pohostinsky
nevystupují sovětské tan
ky, R P nesdělilo a proto
následují dopisy čtenářů:
“ Jako komunista jsem
hrdý na to. že se v Ber
líně setkalo 29 dělnických
stran, které také tímto
(Pokračování na str. 2)

Opustí Amerika Medzinárodný úřad práce?

Odbory
slobodné a neslobodné
Dušan Lehotský, New York

Americké ministerstvo zahraničia oznámilo, že neudělilo víza delegácii soBrežněva i Husáka byly
uveřejněny v plném znění vietskych odborov, ktorá mala prísť na pozvanie Výboru zamestnancov v stav rozšířených vydáních li vebnictve v štáte Kalifornia. Ministerstvo tak rozhodlo po zákroku Ústredia
stů, z řečí ostatních dele- amerických odborov, ktoré dovodilo, že udělením víza a připuštěním návštěvy
sovietskych odborov, ovládaných vládou a stranou, by
sa sovietske odbory dostali na úroveň amerických
odborov, ktoré sú nezávislé, na vládě a na politic
kých stranách. Americké odborové ústredie takto zno
va zdóraznilo, že odborové organizácie v krajinách,
ovládaných komunistickou stranou, nepovažuje za
rovnocenné, teda nepovažuje ich za skutočných reprezentantov odborové organizovaného robotníctva. Ame
rické odbory bránia zásadu slobodného a na vládě
a politických stranách nezávislého združovania za
mestnancov do všetkých dósiedkov.

Stavba sydneyské Sokolovny a Národního domu v
předměstí Forestville zdárně pokračuje díky přede
vším svépomoci členů .tamní sokolské jednoty. Budova
má být již v říjnu slavnostně otevřena. Na snímku
jsou členové taneční skupiny sydneyského Sokola před
částí nové budovy, která je již pod střechou.

Referujeme o tejto zá
ležitosti aj v súvislosti s
tým, čo sa v tomto čase
odohrávalo v Ženeve na
výročnom zasedaní Medzinárodného úřadu práce a
na konferencii o světověj
zaměstnaností. Na
obidvoch týchto schódzach sa
americké odbory rozhodli
hájit’ to isté stanovisko
reprezentativnosti odboro
vých organizácií ako před
ložili ministerstvu zahrani
čia vo Washingtone, keď
sa postavili proti udeleniu
víz sovietskej odborárskej
delegácii,
totiž
bránit’
princip slobodného a na
vládě nezávislého združo
vania zamestnancov. Roz
hodli sa v tejto věci po
stupovat’ dósledne, nepri-

jat
kompromis,
ktorý
kompromituje slobodné a
nezávislé združovanie za
mestnancov v každom spoločenskom a politickom
systéme, lebo len takto vy
tvořené záujmové organi
zácie móžu úspěšně bránit’
záujmy pracujúčich.
Před odchodem do ženevy vysvětlil generálny tajomník amerických odbo
rov, že si americká delegácia chce' ňa 'ženevských
poradách overiť, či májů
Spojené státy ako jeden
zo 131 členov Medzinárodného úřadu práce zostáť
v tomto medzinárodnom
robotníckom ústředí, alebo či ho budú musieť opu
stit’ . Už vláni v novembri
(Pokračovanie na str. 2)

SOVĚTSKÉ FIASKO
Po více než dvouletém úsilí podařilo se, sovětům
zorganizovat dvoudenní konferenci reprezentantů 29
evropských komunistických stráň, která měla přede
vším za' úkol prokázat světu sílu komunistického
tápora a v ném výsostného postavení Sovětského sva
zu — postavení, jaké bylo v minulém půlstoletí na
prostou samozřejmostí — nebo aspoň solidaritu evrop
ských komunistů. Konference, jejíž jednání ve vý
chodním Berlíně musela být na výslovné přání de
legací některých stran veřejná, prokázala však na
opak tak velké a zásadní rozdíly v názorech delegátů
na^ komunistickou ideologii i praxi, že přesvědčila
svět o opaků.. I někteří pozorovatelé z komunistické
ho tábora proto připouštějí, že k dalšímu podobnému
komunistickému představení už nikdy nedojde, roz
hodně lze předpokládat, že zmizel zájem Kremlu o
svolání komunistické konference celosvětové.
Byla-li. dána Brežněvovi v Berlíně přece jen jakási
přednost, pak spočívala v tom, že mohl mluvit na
konferenci déle než ostatní delegáti. Snažil se pak
svým projevem odvést pozornost od zřejmých roz
porů mezi komunistickými stranami poukazováním, na
“ agresivní síly mezinárodního imperialismu” a na
nutnost bránit “ mírové úsilí socialistického tábora” .
Řekl pak dále:
“ Naše strana, věrna velkým-idejím proletářského
internacionalismu, nikdy neoddělovala osudy sovětské
země od osudů jiných evropských zemí a celého
světa. Zahraniční politika SSSR, zaměřená na upev
nění míru a svobody národů, i naše vnitřní politika,
jejím ž cílem je vybudovat komunismus, odpovídají
nejen životním zájmům sovětského lidu, ale jsou pří
nosem ke společnému boji komunistů celého světa
za lepší budoucnost lidstva . . . Bratrská solidarita so
cialistických zemí znásobuje sílu každé z nich. My,
sovětští komunisté , . . jsme hluboce vděčni soudru
hům z kapitalistických zemí, kteří s námi byli soli
dární ve složitých chvílích našich dějin i v e . dnech
normální, mírové práce. My jsme zase vždy solidár
ní s , bojem našich třídních bratří v kapitalistickém
táboře a snažíme se je morálně i politicky podporo
vat . .. čím vlivnější je komunistická strana ve vlast
ní zemi, tím podstatněji může přispívat k boji za spo
lečné cíle komunistů na mezinárodním dějišti.. . Lec
kdo vyjadřuje i obavy: Neznamenají snad výzvy k
upevnění internacionálních pout mezi komunisty sna
hu obnovit nějaké organizační centrum? Jsou to po
divné obavy. Pokud je známo, nikdo nikde neprosa
zuje. myšlenku vytvoření takového centra . . . ”
Takové ujištění a celý nezvykle umírněný projev
však mnoho soudruhů nepřesvědčil — školení mar
xisté znají dobře rozdíl mezi slovy a praxí. Někteří
vyslovili otevřeně podivení nad tím, že se Brežněv
vůbec dovolává “ proletářského. internacionalismu” ,
který měl být dle předběžných ujednání na konfe
renci zcela tabu, protože je spojován příliš jasně se
sovětskou hegemonií v komunistickém světě. Vůdce
španělských komunistů Carrillo prohlásil: “ Nemohou
být pochyby o tom, že my komunisté dnes nemáme
vedoucí centrum a že nejsme vázáni žádnou meziná
rodní disciplinou. Rozdíly musí být jednou provždy
připuštěny.”
Nejobsáhlejší a pro sověty politicky nejnepříjem
nější. projev měl delegát největší evropské komuni
stické strany v nesocialistických státech, vůdce ital
ských komunistů Berlinguer. (Vůbec nepřekvapí, že
jeho vývody československé i jiné komunistické no
viny zcela ignorovaly, i když referovaly obsáhle —
ovšem s cenzurou — i o projevech vedoucích delegací
strany z Kypru, Irska či Luxemburska). Berlinguer
řekl mj.:
“ Model socialistické společnosti, jaká je ve Východ
ní Evropě, nevyhovuje odlišným podmínkám a orien
taci pracujících a lidových mas v západních zemích . .
Někteří z našich protivníků tvrdí, že socialismus ja
komunismus jsou a budou všude stejné. To není
pravda .. . Mohou a musí se vyvinout jiné druhy, z
nichž podstatně odlišné jsou v zemích, kde kapita
lismus dosáhl nejvyššího bodu svého vývoje, kde
jsou hluboce zakořeněny demokratické tradice a kde
existují určité formy organizace a politického pro
jevu pracující třídy. V It á lii. .. bojujeme za socia
listickou společnost, která má ve svých zásadách
přesvědčení o ceně individuální i kolektivní svobody
(Pokračování na str. 2)
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(Pokračování se str. 1)
konkrétním činem spolu
práce naplňují své velké
poslání boje za blaho člo
věka” , píše Ján Janík,
předseda JZD Mier v Niž
né My šli u Košic.
“ Jako žena, která má
od svých patnácti let jed
nu velkou lásku a to svou
práci v přádelně, jsem si
vědoma toho . . . že ber
línská konference je nej
významnějším krokem k
upevnění míru a za pokoj
ný život bez válek. Jsem
přesvědčena, že závěry
berlínské konference, kte
ré jsou vlastní všemu na
šemu lidu, se stanou pro
gramem nové významné
etapy boje pokrokových
sil” ,
sděluje
věštecky
hrdinka socialistické práce
Jaroslava Holanová, přadlena z Tanvaldu, zatímco
tajemník městského výbo
ru KSČ v Praze Vladislav
Holeček by se mohl při
vést do maléru, protože
napsal:
“ Příspěvky
všech 29
bratrských stran . . . oby
vatelům naší zeměkoule
ukázaly, kdo je skutečným
bojovníkem
za světový
mír, bezpečnost a spole
čenský pokrok . . . Výsled
ky konference v Berlíně
daly jednoznačnou odpo
věď těm silám ve světě,
které se dosud nevzdaly
světovládných cílů . . . ”
Že by měl soudruh ta
jemník k dispozici příspěv
ky všech 29 stran z Ber
lína a že by se po jejich
přečtení projevil na první
straně Rudého práva jako
zakuklený reakcionář?

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

1
1

Po “ inspirující platfor
mě” , jakou poskytlo ber
línské rokování, vrhli se
čs. novináři “ soustředěně
do žní” , “ do boje o kaž
dé zrno” , protože velká
vedra letos urychlila dozrá
vání obilí. I když “ je tře
ba si vážit snahy našich
zemědělců, kteří tak jako
ostatní pracující mají je 
diný cíl: naplňovat a v
plné míře realizovat zá
věry nedávného XV. sjez

péči o jednotlivé klíčové
úseky” . Sucha způsobila
nedostatek píce, což zmen
ší krmivovou základnu,
takže masový problém mů
že být vážný. Ovšem ze
mědělci si jistě uvědomují,
že žně mají velký význam
pro další rozvoj národního
hospodářství a “ přede
vším pro úspěšné plnění
linie XV. sjezdu KSČ” , že

jsou “ jedním z nejdůleži
tějších úkolů při nástupu
du naší strany” , je taky zemědělců do šesté pětilet
třeba soudruhy z venkova ky” . . .
popohnat. Protože “ vege
Další problém, který mu
tace plodin neprobíhá tak, sí v těchto dnech zajímat
jak bychom si přáli” , je čs. novináře, je nebezpečí,
nutno “ předně dbát, aby kterému je vystavena mlá
po vzoru předních země dež, ponechaná snad bez
dělských podniků, nevyjí dozoru působení nezdra
vlivů o školních
maje STS, se posoudila vých
připravenost na žně a na prázdninách. Výzvy k mi
víc také aby jednotlivým moškolnímu
politickému
komunistům byly uloženy vzdělávání, k účasti na
konkrétní úkoly jak v ma kurzech ruštiny, zdůrazňo
sové politické práci, tak v vaná odpovědnost rodičů

Sovětské fiasko

a její záruky . . . za stát s demokratickými organi
zacemi, pluralitou politických stran a možností změ
ny vládní většiny, s autonomními odborovými orga
nizacemi, náboženskou svobodou, svobodou názoru,
kultury a v ě d y . . . Zatímco jsme vždy zdůrazňo
vali značné přednosti socialistických zemí, více než
jednou jsme měli kritické stanovisko k některým udá
lostem a situacím, např. týkajícím se Českosloven
ska a k poměru mezi socialismem a demokracií v
různých socialistických státech .. .”
I když je nutno hodnotit. Berlinguerův projev v
souvislosti s jeho bojem o uchopení moci v Itálii,
zapadal dobře do projevů a nálady většiny ostatních
delegátů a to nejen západních, ale byl přijat se zřej
mým souhlasem i jen poněkud opatrnějšího Caušesca
z Rumunska. Tito, který se zúčastnil mezinárodní ko
munistické konference poprvé od roku 1948, kdy byla
Jugoslávie vyloučena z Kominformy, neskrýval rov
něž spokojenost s průběhem konference (jeho projev
pražský tisk také ignoroval).
Západní' pozorovatelé hlásí, že snad nejtrapnější
dojem mezi delegáty vyvolával Gustáv Husák. Ně
kolikrát se mluvilo o situaci v Československu a so
větské invazi — a ť už přímo nebo v každému jas
ných narážkách — ale Gustávův projev byl plný od
danosti a díků bratrskému Sovětskému svazu.
Nakonec vzala konference na vědomí předem prac
ně dohodnuté 47stránkové prohlášení nazvané “ Za
mír, bezpečnost, spolupráci a společenský pokrok v
Evropě” , v němž se píše též o demokracii a o ne
závislosti jednotlivých komunistických stran a o mož
nosti odlišných cest k socialismu. Obvyklá ceremonie
se slavnostními podpisy na dokumentu se nekonala.
(Americký Time píše, že člen italské delegace pro
hlásil: “ Jak by mohl Enrico Berlinguer podepsat
prohlášení o demokracii, které by také podepsal Gu
stáv Husák?” ).
Sovětské fiasko na konferenci v Berlíně vyvolává
ve světě hodně zájmu. Může vyvolat i obavy, že
niet nezávislých zamestná obrana proti komunismu s dočasnou škraboškou de
vateťov a tak všetky tri mokracie bude obtížnější.
zlpžky delegácie sú vlast
ně menované vládou či ko
Krajanská odborná firma
munistickou stranou. Ten r
to princip porušujú aj diktatúry ako Španielsko.
I'
litografické tiskařské desky V důsledku porušenia
& .
;
prvého principu došlo aj ii
“ Instant printing”
k porušeniu druhého prin !Í
267 Barkly St., St. Kilda, Vic.
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cipu': MÚP prešiel na po '[
za “ správnou výchovu” a
referáty
o prázdninové
činnosti pionýrů jsou pro
vázeny lákavými pochva
lami jako:
“ Sdílíme vaši hrdost nad
úspěchy, jichž jste během,
uplynulého roku dosáhli” ,
řekl s. Havlín na setkání
pionýrů v Hradci n. Mora
vicí. “ Na svém loňském,
setkání vyhlásili jste hnutí
Smělých pionýrských činů
jako svůj příspěvek k XV.
sjezdu KSČ . . a 61.000 pio
nýrských oddílů mohlo
XV. sjezdu ohlásit, že své
plány splnilo . . . ”
Od čs. novinářů se vy
žaduje přizpůsobivost a
patřičná ohebnost. Snad
proto je novinářské řeme
slo a vše. co je spojeno s
propagandou skoro stejně
dobře honorováno, jako
služby těch. kteří se sta
rají jinak o bezpečí reži
mu.

O dbory slobodné a neslobodné
(Pokračovanie zo str. 1)
poslal minister zahraničia
Dr. Henry Kissinger generálnemu riaditel’ovi Medzinárodného úřadu práce
notu, v ktorej -mu za súhlasu amerických odborov
a Zvazu zamestnávateťov
oznamoval, že Amerika
vystúpi z tejto inštitúcie
a do dvoch rokov ju opu
stí, ak sa v nej nezmenia
pracovně poměry.
Čo sa vlastně stalo, že
Spojené štáty přišli s takouto výstrahou?
V prvom radě si třeba
připomenut’ principy, na
ktorých bola táto organizácia před 57 rokmi vybu
dovaná. Prvý základný
princip je, že Medzinárodný úřad práce je reprezentatívnou organizáciou člen
ských štátov, ktoré do nej
vysielajú svoju delegáciu,

zloženú z troch na sebe
nezávislých zložiek: zo zástupcov odborov, organizácie zamestnávateťov a
vlády
členského štátu.
Každá z týchto troch zložie.k má byť zvolená ne
závisle
na
ostatných
dvoch. Jednotlivé zložky
delegácie sú aj pri roko
vaní na zasedaniach MÚP
na seba nezávislé a móžu
odlišné hlasovat’ . Druhý
princip je ten, že sa MÚP
nebude exponovat’ v obla
sti politickéj, že sa bude
starat’ len o zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok zaměstnancovi
V posledných rokoch sa
na schódzach MÚP porušujú obidva
spomenuté
principy.
V
krajinách
ovládaných komunistickou
stranou nie sú nezávislé
odbory, v ich ekonomii

ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V MELBOURNE
zve srdečně Vás a Vaše přátele na

’ R EP R ESEN T A Č N Í PLES
.

12. 7. 1976

který pořádá v sobotu 14. srpna 1976
v hlavním sále Windsor Regis, 28 Chapel St., Windsoř
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
Kontinentální hudba * Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Večerní oblečení * Vstupné $ 10.- včetně výborného teplého i studeného bufetu
1
(Mládež do 18 let a studenti $ 7)
1
BOHATÁ TOMBOLA
1
Předprodej vstupenek: 393-1340 (Skružná - od 3 hod. odp.), 57-7032
1 (Průšová - od 1 hod. odp.), 546-1541 (Maslaníková), 41-6609 (Erbenová)

J. G. NOVIS-LITHO

le politické a pri tom po
užívá volebné mašinérie
komunistických krajin a
niektorých štátov tzv. tře
tí eho světa, ktoré sa roz
hodli stanovy inštitúcie
porušit’ .
Z toho dóvodu poslala
americká vláda po dohodě
s americkými odbormi a
zástupcami zamestnávate1’ov do Ženevy notu s vý
strahou, že ak sa od takejto praxe neupustí, ak
sa MÚP nevrátí na pole
svojej póvodnej povinno
sti, Amerika túto inštitúciu opustí. Západoeurópske vlády a odborové organizácie
vyzvali však
Ameriku, aby z ženevskej
inštitúcie
neodchádzala.
Generálny tajomník ame
rických odborov zdůraznil,
že Amerika nechce postu
povat’ prekotne - záleží na
tom, či v svojom úsilí po
zmene činnosti ženevskej
organizácie dostane podpo
ru od západoeurópskych
spojencov. Na konferenciách v posledných rokoch

ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY
Česká kuchařka “ Vaříme zdravě, chutně a hospo
dárně” I' 4.70, Marek: Panoptikum hříšných lidí
$ 2.80, Droppa: Slovenské jaskyne $ 7.20, Ehm:
Praha v 88 barev, fotogr. $ 6.80, Hrubín: špalíček
veršů a pohádek $ 6.80, Janšta: Slovenské hrady
$ 4.-, Jirásek: Skaláci $ 2.20, Matys: Kutnohorské
pověsti $ 2.90, Palacký: Z dějin národu českého
.$ 3.90, Rais: Kalibův zločin $ 1.90, Němcová: Čtyři
doby $ 3.30, Mrštík: Zumři $ 3.-, Vrchlický: Šárka
$ 1.60, Walker: Za spravedlnost $ 1.80, Světlá:
Hubička $ 1.80, John: Večery na slamníku $ 2.30,
Juvenalis: Satiry $ 2.90, Sekora: Brouk Pytlík
$ 2.80, Sekora: Broučci na pouti $ 1.30, Lidové
pohádky — český-Honza $ 3.90.
K ceně laskavě připočtěte poštovné

THE INLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R., GPO Melbourne, 3001

Amerika takúto podporu
nedostala ani od týcn
členských štátov, ktoré sa
považujú
za spojencov
USA. Rada Amerike, aby
v M ÚP zostala nemá podl’a gen, tajomnika Kirklanda ceny, ak sa delegá
cie západného světa nezdružia k ochraně povodného poslania ženevskej

inštitúcie a k ochraně slobodného
odborářského
hnutia.
Na programe konferencie o zaměstnanosti bola
aj otázka nútenej práce,
ktorá je běžná v komuni
stických krajinách a je
vlastně časťou trestného
systému v týchto kraji
nách.
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Če s k o s l o v e n s k o . | )
— Funkcí hlavního dohližitele na Čs. lidovou ar
mádu byl pověřen sovět
ský generálplukovník D. J.
Litovcev. Jeho oficiální
titul je “ Starší předsta
vitel hlavního velitele Spo
jených ozbrojených sil stá
tů Varšavské smlouvy při
Čs. lidové armádě” .
— Ve věku 65 roků zemřel
v Praze prof. ing. arch.
F. Cubr, vedoucí katedry
architektury AVU.
— Úřadující místopředse
da českého protialkoholického sboru Dr. J. Skála
prohlásil, že stoupá počet
žen-alkoholiček, při -čemž
alkoholismus žen je skry
tější choroba, než je tomu
u mužů. Protialkoholní lé
čebna byla zřízena v Lojovicích u Prahy. Průměr
ný věk léčených žen je
33 let, mužů 36 let. K roz
vodům dochází u žen-alkoholiček v 29%, u mužů jen
v 18%.
— Slovenské ministerstvo
spravedlnosti oznámilo, že
byl vykonán trest smrti na
Vojtěchovi Absolonovi, od
souzeném krajským sou
dem v Bratislavě za spolupachatelství na dvojnásob
né vraždě a za spolupachatelství na znásilnění.
— ÚV Národní fronty vy
dal provolání, aby bylo
sklizeno seno z každé plo
chy. Vzhledem k velkému
suchu je sena nedostatek
a jednotlivé okresy vyhla
šují brigády k sklizni sena
i z mezí, lesních průseků
atd.

— Byla vyhlášena -další
“ Stavba mládeže” . Jde o
výstavbu elektrárny s prv
ním čs. 500MW energoblokem - Mělník III. Diie 1.
července tam už nastoupi
la více než 300členná sku
pina chlapců a děvčat ze
všech
krajů republiky,
kteří zůstanou na této bri
gádě nejméně jeden rok.
— Na návštěvu Českoslo
venska přiletěl italský fil
mový režisér R. Rossellini, který se zabývá stu
diem odkazu J. A. Komen
ského, o kterém by chtěl
natočit film.
— Dne 2. července byla
dána do provozu jedna vě
tev dálnice Liptovský M i
kuláš - Liptovský Ján,
dlouhá 7 km.
— Podle hlášení hydrome
teorologické stanice v čes
kém Dubě byl letošní čer
ven v Podještědí- zcela
extrémní. Nejvyšší teplo
ta ve stínu dosáhla 33
stupňů a na slunci 50.5 st.
C. Naopak začátkem mě
síce klesl teploměr až na
O a někde byly dokonce
zaznamenány mrazíky. Sa
harskému vedru odpovídá
katastrofální sucho, neboť
spadlo jen 25.8 mm vody;
coz je pouhá třetina nor
málu. Slunce svítilo 226
hodin a bez jeho svitu ne
byl ani jeden den.
— Město Šumperk oslavilo
700. výročí založení. Dosta
lo za to Rád práce, pro
čež předseda MV KSČ při
jeho přejímání ujistil, že
obyvatelé tohoto pohranič
ního města splní se ctí zá

věry XV. sjezdu KSČ a
úkoly 6. pětiletky.
— V komentáři pražských
novin k nezávislosti Hadí
planiny (Džibuti) se praví,
že “ dosavadní předseda
vlády Ali A ref s pomocí
obratných machinací zí
skal při volbách před 3
lety 75% hlasů a všech 40
křesel v místním parla
mentu” . To by se ovšem
nemohlo stát v Českoslo
vensku - tam se pod 99%
ve volbách nikdy nejde a
odbornost při machinacích
se nevyžaduje.
— Šéfem opery Národního
divadla v Praze byl jme
nován M. Konvalinka.
— Ve věku 63 let zemřel
v Praze náhle spisovatel
a redaktor B. Březovský.
Byl autorem mnoha romá
nů (Lidé v květnu, želez
ný strop, Čistá duše), knih
pro děti a filmových scé
nářů.
— Na slavnostním shro
máždění při příležitosti 5.
výročí vzniku fakulty Vy
soké školy politické ÚV
KSČ v Bratislavě se kona
la promoce prvních absol
ventů.
— — Bývalý student bo
hoslovecké evangelické fa 
kulty J. A. Komenského
František Matula, který
byl iniciátorem podpisové
akce 22 studentů, kteří si
stěžovali čs. úřadům, že je
absolventům Komenského
fakulty často odpírán stát
ní souhlas k výkonu kněž
ského povolání, byl v Pra
ze odsouzen na 15 měsíců
odnětí svobody.
(K L )

DOMOVA

-

* Zajistit úkoly plánu výroby, těžby, investiční
výstavby a zemědělské výroby lepšim využíváním
techniky, surovinových a materiálových zdrojů. V

-

Dopis obžalovanému
a odpověď obhájci
Z domova přicházej! různé dopisy — mezi nimi i oficiální. Před časem za
sílali obhájci žádosti o honorář, dnes už zasílají jen rozsudky. Jaká to milá při
pomínka domova! Snad právě proto stojí takový dopis za otištění — k potěšení
těch "posrpnových", kterým nebylo takové pozornosti zatím dopřáno.
Jak má člověk reagovat? Jak může reagovat? Popudit se, dát se zastrašit,
mávnout rukou a nedbat, odpovědět — jakkoliv. Čistě pro inspiraci stojí za to
uvézt i jédnu skutečnou odpověď čs. obhájci. (Z pochopitelných důvodů jsou
jména vynechána.)
DOPIS OBŽALOVANÉMU:
Advokátní poradna 5, Pracoviště B, Praha
Vážený pane,
Federálním ministerstvem vnitra bylo proti Vám zahájeno trestní ří
zení pro trestný čin opuštění republiky. Pro toto řízení jsem Vám byl usta
noven obhájcem. TDne -22. 4. 1976 jsem obdržel rozsudek obvodního soudu pro
Prahu 5, ze dne 15. 3. 1976, kterým jste byl uznán vinným trestným činem
opuštění republiky a byl Vám vyměřen trest odnětí svobody v trvání 15 mě
síců nepodmíněně a uložen trest propadnutí majetku. Do tohoto rozsudku
jsem podal odvolání s tím, že jej odůvodním po obdržení zprávy od Vás.
Prosím proto, abyste mi sdělil, co byste považoval za vhodné, abych na
Vaší obhajobu uvedl, popřípadě, jaké důkazy navrhl. Jako Váš obhájce dá
vám Vám v úvahu, zda by nebylo vhodné vrátit se zpět do vlasti. President
republiky těm našim občanům, kteří se vrátí a nevyvíjeli v cizině činnost
proti republice, cestou milosti bud’ trestní řízení, které bylo proti nim za
hájeno, zastaví, nebo v případě odsouzení trest odnětí svobody promíjí nebo
mění na podmíněný. Očekávám Vaši zprávu co nejdříve. S pozdravem
Letecky
JUDr. X. Y.
DOPIS OBHÁJCI:
Austrálie, červenec 1976
Vážený pane doktore,
obdržel jsem Váš dopis á nevycházel jsem z překvapení — tolik jich bylo
najednou. Vezmeme je po řadě:
1) Proč jsem byl souzen až po 8 letech? 15 měsíců nepodmíněně a propadnutí
nájetku — takový trest jakoby svědčil o slušném zločinu, na 15 měsíců se přece
lezavírá pro nic za nic. A zde se otálelo bezmála 8 let — s takovými zločinci
)y se mělo Vaše soudnictví vypořádat mnohem rychleji.
2) Propadnutí majetku! Takový trest, jak známo, používá se jen v právních
systémech zaostalých a podezřelých — pokud jde o majetek poctivě nabytý —
pokud ne, jde vlastně o lup. Problém je právě v tom, že já jsem doma neměl
nožnost nějaký majetek nabýt — snad jen pár drobností osobní potřeby. Jsou
raak lidé, souzení jako já, kteří zanechali doma auto či domeček a to podobným
rozsudkem ztrácejí. Z hlediska právního jeví se pak můj trest snížen ex absurdo.

Plán aktivity
V době, kdy v západním světě zasahují zaměst
nanecké odborové organizace častěji a ostřeji do
hospodářských, sociálních a politických opatření
demokraticky zvolených vlád a do celého života
v zemích, kdy svou silu prokazují často stávka
mi a vlastní propagandou, je zajímavé si všimnout
činnosti odborových organizací ve státech, v nichž
si "lid vládne" — ve státech s nepochybně nižší
životní úrovní pracujících.
V Československu vypracovala plenární schůze
Ústřední rady odborů (ÚRO) fzv. "Pián aktivity
ROH do IX. vše odborového sjezdu", tj, do 25. 5.
1977, který právě schválily bez jakéhokoli veřej
ného protestu všechny základní organizace Revo
lučního odborového hnutí. Plán aktivity ROH sta
noví především tyto úkoly: získávat členy ROH
pro plnění linie XV. sjezdu KSČ a rozvinout všech
ny tvůrčí síly pracujících k realizaci šestého pě
tiletého plánu. ROH má soustředit veškeré své
úsilí na mobilizaci členů k plněni těchto úkolů:
* Splnit a v žádoucích případech překročit úkoly
plánu na r. 1976 v požadovaném sortimentu a
kvalitě. Zajistit masovou účast pracujících na do
pracování náročných podnikových plánů 6. pěti
letky, vypracování prováděcích plánů a kolektiv
ních smluv na r. 1977,
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oblasti investiční výstavby zajistit u vládou sledo
vaných staveb uzavřeni sdružených závazků k za
bezpečení palivo-énergetické základny, výstavby
petrochemie, staveb nosného programu, urychlené
uvedení výrobních kapacit a rekonstruovaných zá
vodů do provozu ve zkrácených termínech a plá
novaných parametrech.
* Podporovat uzavírání sdružených mezipodniko
vých socialistických závazků v oblasti dodavatel
sko- odběratelských vztahů s cílem zabezpečit ply
nulou výrobu, výstavbu, dopravu, rovnoměrné plně
ní plánu dodávek na domácí trk i pro export.
* Široce rozvinout socialistické soutěžení "Za vy
sokou efektivnost a kvalitu výroby a práce" (zdo
konalování řízení a organizace práce, lepší využí
vání pracovní doby, vícesměnné využívání strojů,
uplatňování našich i sovětských zkušeností, zejmé
na Saratovského hnutí a Zlobí novy metody bri
gádního chozrascotu).
* Pokračovat v iniciativním hnutí "Odborářská mi
liarda" (úsilí o snižováni materiálové spotřeby,
zejména paliv, energie, surovin a materiálů).
* Zvýšit péči a pozornost kolektivům Brigád so
cialistické práce a dosáhnout toho, aby iniciativně
přebíraly náročné výrobní úkoly, stály se příkla
dem v práci i životě . . .
Co myslíte, že by se stalo, kdyby jen s trochu
podobným "plánem aktivity" přišel západní odbo
rářský funkcionář před pracující?

I 3) Být odsouzen a nebýt si toho vědom jest pro
mne také překvapení, vždyť se neskrývám a nikdy
jsem sě neskrýval, i Váš dopis svědčí o tom, že moje
adresa byla k dispozici. Odsouzen v nepřítomnosti bý
vá zpravidla jen člověk, jehož pobyt je soudu ne
známý. Já však mohl být uvědomen, zvláště čekal-li
soud tolik Tet. Nebývá zvykem v civilizovaném soud
nictví (mám ovšem na mysli civilizaci, jež se pár ti
síciletí vyvíjí v Evropě, nikoliv v Asii), že by soud
soudil bez poskytnutí možnosti obhajoby — to by
pak nebyl soud, ale jen mstící se komise, že jste
se se mnou jako můj obhájce spojil až po soudu,
považuji za velice překvapivé.
4) Trest jest rovněž překvapivý. Proč 15 měsíců?
Proč ne týden nebo 300 let? Jaký byl vlastně můj
zločin? “ . .. js t e byl uznán vinným trestným činem
opuštění republiky.” — tak to stojí doslovně ve Va
šem dopise. Zvláštní to klasifikace trestného činu.
Já však:
a) opustil republiku s platným cestovním pasem.
b) stále ještě nechápu, jak stát (nebo ti, kdo se
za představitele státu vydávají) přivlastňuje si právo
udělovat povolení k dočasnému či trvalémnu pobytu
mimo republiku člověku svobodnému — s trestá-li
takový stát odnětím svobody, pak jakoby předstíral,
že jeho občan svobodným jest. Jaká však svoboda to
jest, když občan jest trestán za opuštění republiky?
Je to vůbec občanská svoboda? K pochopení této
problematiky doporučuji studium díla pražského rodá:
ka Franze. Kafky — v knihovnách dnes jeho knihy
nenajdete, ale jistě Vám je nějaký zakuklený inte
lektuál rád zapůjčí.
c) předpokládám, že znáte Deklaraci OSN o lid
ských právech — jste občanem státu, který byl jed
ním ze signatářů této deklarace, která mluví o prá
vu člověka na odchod z vlastní země i na svobodný
návrat. Překvapuje mne proto, že ještě dnes — po
podpisu Helsinské úmluvy — existuje právě ve střed
ní Evropě stát, který trestá své občany za to, že
opustili svou zemi.
Bývá zvykem, že nejprve se soud ptá obžalované
ho, cítí-li se vinen. V tom případě by moje odpo
věď zněla: NE !
(Pokračování na str. 13)
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Niekoťko prípadov z režimistickej tlače

Kalendář HD
ČERVENEC 1976 (2)
Jarka vlčkova
•
N a literární cestu doprovázel spisovatele Ivana
Jirásku jeho “ křestní otec" VajansKy, který mu aai
literární jméno. Do slovenské literatury vešei nej
prve pod pseudonymem Janko Cigaň a to se vší po
čáteční tajemnosti okolo své osooy. Vlastním jm enem Jan Botto, pochází z oottovské štúrovske m am y
nohatých literárních a narodnich tradic. I\an n rasso.
který se narodil í z . i . i8<6, je autorem šctreat .V s i
et solitudo a Verše a o y i p ře a vásisHS rám ě s s se l ja 
ko inženýr ve Starssn a p i p n r t i s se s a jCEuao-

Občania bránia svoje právo
na náboženská slobodu
Po konferenci! v Helsinkách obcania začínajú aktivně vystupovat' na obranu
svojej viery, dovolávají sa ústavy, která zaručuje náboženská slobodu a po
ukazuji! na skutečnost*, že vy-Haženše náboženstva a - křesťanských mravných
zásad z verejaétlo Svata, paM wile mpxéak veřejných mravov. Občania o tom
p ik Úsfcreiúiěn— výben R5£.
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t t SeaĚesss jgz.~arncfe» střediska českomoravské vyaaůag' SteHÉ^.tam itíteyy. pár čísel pouze, a poblíž
£1 3. mEnt asasemicky maiir Václav Fiala, jemuž
s e *«*aa«> t fc iu zasloužilého umělce. Autor Mlh á
Jaásscě v kvěíu, který se zabýval také grafikou, se
narodil 15. 7. 1896.
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• Zavítáme-ii do nedávno postaveného hotelu Inter
nacionál v Dejvicích-Podbaně, zjistíme, že je vyzdo
ben četnými grafity, freskami a. mosaikami, ale i
tapiseriemi, z nichž Tanec navrhl malíř Alois Fišárek, který se narodil 16. 7. 1906.
• Kurie a církevní správa Čech v době předhusit
ské, Majestát Kudoifa 11., My a Maďaři v bojích s
Turky, jsou méně známé práce českého historika
Kamila Krofty, jež doplňují jeho díla Přehled dějin
stavu selského v cechách a na Moravě a Nesmrtel
ný národ. Historik (proiesor středoevropských dějin),
politik (ministr zahranič! po Dr. Benešovi) a diplo
mat (vyslanec ve Vatikáne, Římě, Vídni a Berlině)
první republiky Kamil Krofta se narodil 17. červen
ce 1876.
• Nejvýznamnější snad postavou rudolfínské hudeb
ní Prahy byl varhaník kapitulního kostela sv. Jana
Na Zábradlí Jakub Gallus, jinak též Haněl, Handl,
Handl i Kohoutek, slovinský kontapunktista, který
záhy odešel do Olomouce, zemřel však nakonec v Pra
ze — dne 18. 7. 1591.
• Karel Wagner, malí-krajinář v Kameničkách u
Hlinská v Čechách, jeden z obdivovatelů krás česko
moravské vysočiny, se narodil 18. 7. 1886.
• Na odpočinku žil na Starých Hamrech v Beskydech spolu s Petrem Bezručem bývalý advokát a
spisovatel Otakar Bystřina (vl. jm. Ferdinand Do
stál). Ve své prosatcké prvotině Na vsi usiloval o
realistické zobrazení současné vesnice, ve své Súchovské republice zachytil velmi vtipně bohémské
přátelství s J. Oprkpu. Otakar Bystřina se národil
23. 5. 1861 a zemřel 18. 7. 1931.
• Od 10. února 1889 je nezvěstný dramaturg Prpzatímního divadla v P ra ze. Emanuel Bozděch. Napsal
ze švédských dějin ( z doby Karla X II. z 18. stol.)
tragedii slavomanu Baron Goertz, jež vyniká stav
bou i charakteristikou osob, smělým pojetím i hlubo
kou tragičností. Tato hra bývala ve své době chá
pána jako časový jinotaj (Goertz = rakouský kancléř
Beust). Hry Bozděchovy, který se narodil 21. 7. 1841,
mají mistrnou dramatickou formu a zabýval se ji
mi i Jan Neruda v českém divadle. Divadelní hra
Soupeři od Františka Gotze předvádí drama životní
ho a divadelního soupeření režiséra J. J. Kolára a
dramaturga E. Bozděcha.
• 24. 7. 1896 se narodil architekt a divadelní výtvar
ník František Zelenka, který navrhoval působivé, de
korace a kostýmy pro ND v Praze a spolupracoval
i s Osvobozeným divadlem, pro jehož představení tvo
řil atraktivní plakáty.
• První jízda pražské lanové dráhy Újezd — Nebo
zízek se uskutečnila 25. července 1891.
• Odbojový pracovník, významný novinář první re
publiky Zdeněk Schmoranz se narodil 27. 7. 1896.' Za
okupace přijal místo vedoucího tiskového odboru pre
sidia protektorátní ministerské rady, kde organisoval
zpravodajskou službu pro londýnskou čs. vládu v
exilu. Roku 1943 byl popraven nacisty.
(Pokračování na str. 6)

oji wirjbjvi yv*. CT* KSČ:
•""KšMásiSa jsem svého
F fN ve škole do vyučová
ni římskokatolického ná
boženství. Ředitel školy
přihlášku řádně vyplně
nou, podepsanou oběma
rodicí, přijal. Manžel podepsal přihlášku pro vzájem
nou souhru v rodině.
Manžel mi nebere moje
náboženské přesvědčení a
já mu nechci brát jeho.
Doslechli jsme se, že man
žel bude mít potíže v zá
kladní organizaci
KSČ,
protože je členem strany.
Podle mého názoru je to
přímo nátlak na mého
manžela a proti svobodě
náboženství. Naše ústava
každému občanu zaručuje
náboženskou svobodu, po
kud to neškodí zájmům
našeho socialistického zří
zení. Chtěla bych znát Váš
osobni názor na postup vů
či mému manželovi, abych
se přesvědčila, zda je ve
zdejší obci respektována
náboženská svoboda a ja
ká je oprávněnost stranic
ké organizace k takovému
jednání."
Z iného listu:
"Manžel je a byl až do
sud řádným pracovníkem,
je členem KSČ (v minu
lém období zastával funk
ci předsedy) a je poslan
cem MNV. Pracuje jako
mistr výrobního výcviku.
Chtěla bych vědět, zda je
možné,'když manžel, dalo
by se říci pod mým nátla
kem a vůbec přo klid ro
diny (žijeme s rodiči), podepsal přihlášku do nábo
ženství našeho syna, aby
ho stranická organizace
navrhla vyškrtnout z člen
ství v KSČ.
On i já do kostela ne
chodíme, své děti rovněž
nábožensky
nevedeme,
přesto si myslím, že nábo
ženství by mu nemělo být
na škodu. Dívám se na to
tak: náboženství -není jen
polykat hostie, a sedět v
kostele, ale podle sebe
vím, že velmi působí i vý
chovně (úcta k rodičům,
ke starým lidem, proti lži,
krádeži atd.)._ Jistě, že po
čase si člověk udělá na
všechno svůj úsudek a roz
hodne se samostatně."
Z ďalšieho listu:
"Společenské řády se
měnily vývinem a člověk
má změnit názor třeba za
jeden měsíc? V západních
státech mají lidé úplnou
náboženskou svobodu, a
přesto jich ročně odpadá-

kových myšlenek, přede
vším vlastní děti a ostat
ní rodinné příslušníky.
Komunisté jsou povinní
posuzovat věci a jevy z
pozic dialektického mate
rialismu a bojovat proti
idealismu i doma v rodi
ně, což platí pro funkcio
náře zvlášť.

W
Í I
u nás by to ideologii, že v školách sú
raěia být záležitost svo nútený rodičia k výchove
bodného rozhodnutí, ne ná svojich dětí v duchu vě
tlaku.. Ještě před svatbou deckého světového názoru,
jsme si s manželem slí k socialistickému mysleOd každého komunisty
bili, že budeme jeden dru niu a jednaniu," a ďalej
se očekává (podle stanov
hého respektovat, i když pokračuje: "Příčinu vyso- komunistické strany), že
jsme různého přesvědčení. : kej rozvodovosti a krimi všemi silami přispěje k ší
To jsme také celých 15 let nality vidím v tom, že je ření a pochopeni cílů stra
dodrželi. I když se naše náboženstvo postupné vy- ny, k rozvoji hospodářství,
názory na svět rozcháze tláčané, ale nové morálně
ke společnému pokroku.
jí, cíl máme stejný: vy principy, o ktorých hovo Samozřejmě i v okruhu
chovat děti tak, aby byly říme a píšeme ako o no- své rodiny.
dobrými hospodáři, neni vej komunistickej morálčily věci kolem sebe, vá ke, ešte neprenikli do ve- - Ano, hlásíme se k pe
žily si toho, co nám náš domia i'udu, a preto vznik dagogickému odkazu Ko
stát dává. Vedeme jejich lo vákuum, ktoré sa po menského, vážíme si jeho
ducha ke kráse a umění. dobu výstavby sociaiisfic- pansofistické vzdělanosti.
Pokrok nemá být jen tech kej spoločnosti prejavuje Ctíme všechny velké osob
nický a vědecký, ale také v jednání i'udí. Měj dvad- nosti z křesťanské éry,
mravní. Posílám je do ko saťročný syn je tiež čle- které obohatily lidstvo vě
stela právě proto, že jsou nom strany, aie hovoří, děním a krásou. Proto se
děti učitele, proto mají být keby bol vedel, aké prob s nimi ještě nemusíme
vzdělané po všech strán lémy bude mať v organi- stotožňovat v náboženské
kách. I komunista Ivan zácii s tým, že je veria- víře, která byla souputní
Olbracht poukázal na nut cim, nikdy by do strany kem jejich doby."
Je to zaujímava výmě
nost znát bibli jako sou nevsfúpil."
část všeobecného vzdělá
na
' názorov,
ktorá je
Na listy, adresované ÚV
ní. Byla zdrojem poučení
časťou
toho
heroického
zái
uměleckého
podnětu KSČ odpovedá časopis pi
pasu veriacich s ateistic
satelem
takto:
mnoha velkým umělcům.
kou vládou, ktorá používá
Až naše děti vyrostou a
"Svoboda náboženského
mocenské
probudou chodit do galerií, vyznání je zakotvena v všetky
mají velkým dílům rozu ústavě, účast věřících-ob striedky k zastraséniu 1’li
mět a ne na ně koukat čanů na všech církevních
dí a potlačeniu ich duchov
jako tele na vrata. Je snad obřadech je plně respekto
socializmu nebezpečné jít vána. Jiná je ovšem zá ného života, náboženského
do kostela? Je to zločin, ležitost slučitelnosti nábo vyznania, zatial’ čo nedo
že chci, aby se děti na ženského přesvědčení s volí, aby sa církev a veučily pomáhat svým bliž členstvím v KSČ, jejíž po riaci otvorene bránili. Zdá
ním? Hlásíte se ke Ko litika je založena na vě
menskému, aie ne k celé deckém světovém názoru, sa, že konferencia v Hel
mu dílu. Proč? I on nabá na revolučním učení mar- sinkách mnohých povzbu
dal svůj lid k víře v Bo xismu-leninismu. Komuni dila. Z nasej strany si tře
ha. Vše hmotné a smysl stická strana vyžaduje od ba pozorné všímat’ takéto
né je pomíjející. Jen láska svých členů, maji-li pře
prejavy na obranu nábo
k tomu, co je morální, svědčovat a vychovávat
věčné a nekonečné, nás ostatní občany, aby vycho ženského vierovyznania a
naplňuje radostí . . . Svo vávali v duchu vědeckého upozornit’ na ne kruhy na
bodu člověka neohrožuje světového názoru, pokro Západe. Dušan Lehotský
Bůh, aie člověk, který sice
dovede ovládat hmotu, ale
už méně sebe. Je-li tvořen
řád bez Boha, vychází nut
NOVĚ ZLEVNĚNÉ CENY
ně z egoismu."
Z iného listu v Tribune:
"Četla jsem několik va
šich článků a nemohu po
chopit, co tím chcete říct:
Komunista si má udělat
pořádek ve své rodině.
Znamená to snad, že je-li
ateista, má tvrdě postupo
vat proti svému partnero
vi? Ten z manželů, který
je věřící, má přece také
svá práva daná ústavou
á nikdo nesmí být v tom
to směru omezován. Tako
vé násilí je trestné. To
chcete, aby manželé, kte
ří spolu léta žili ve shodě,
se měli hádat? Nemáte už
tak dost velkou rozvodo
vost?"
Občan z Humenného vy
týká režimu:
_
"Komunistická
strana
bojuje proti náboženskej

BAREVNÝCH TELEVIZORŮ
43 cm cd $ 470.00
49 cm od $ 530.00
Normende (Speciál) 54 cm
s dálkovým ovládáním $ 939

:

Všechny s 12měsíční zárukou.
Televizor předvedeme ve Vašem bytě.
Volejte CENTRAL TV
telefon (Melboůrne) 544-4241 — Pavel Dedek ■

:

Poskytujeme službu v
POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
I * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
; * jakož i opravy a obnovení starých podlah
UN1VERSAL FLOOR COVER1NGS
49 Karnak Rd., Ashburton, Vic. 3147
|
Volejte tel. 25-5646 (F. Juřík)
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DOMOVA

0 politice - taká o románech

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžička

Jak je s literaturou v davové společnosti? Spisovatelům a umělcům dávali zakázky monarchové, pa
pežové a kardinálové, knižata a lordi, potom měšťanstvo. Jaké zakázky dává davová společnost? Co jl
je libo? Nyní ona činí spisovatele bohatými nebo chudými.

Myslí si, že si o sobě moc myslím, já si zatím S
myslím jen málo o nich.
S

Styl davové společnosti je jednoduchý: žádný styl. Společenský styl znamená, že lidé ve jménu toho
nebo onoho, pro ten nebo onen cíl si odříkají dělat některé věci, které by mohli dělat. To však je ne
pohodlné. V davové společnosti je nevítáno všechno, co zdržuje okamžité ukojení. Napadá nás, že by
chom to mohli nazvat impresionismem žádosti. Omezovat se, dirigovat se vyžaduje úsilí, vůle musi být
mobílisována. Davová společnost může být všelijak definována, také jako vítězství pohodlnosti. Kde se
ještě udržuje nepohodlnost, je pronásledována. Zkoušky na universitách jsou studentům nepohodlné, stu- .
denti se tedy vyslovuji proti zkouškám. Určitá povolání měla své přísné morální zásady, davová spo- ;
lečnost je obměkčuje. Západní literatura je šťastná, poněvadž je svobodná. Avšak snažit se v literatuře
o styl, o formu, je také nepohodlné. Davová společnost dovoluje spisovatelům minimum námahy.

Koho to nejprve zabolí než se zasměje, ten se S
zasmál dvojnásob zdravě.
S

Určitá byrokratická li
berální skupina prý po
mýšlí
zrušit dosavadní
právo zaměstnavatelů ptát
se, zda ten, kdo se u
nich uchází o práci, nemá
trestní rejstřík. Skupina
to pokládá za neoprávně
né vnikám do žadatelova
soukromí. Výjimečná to v této době - péče o sou
kromí. Zvědavost je cha
rakteristická vlastnost da
vové společnosti, a dostá
vá se jí krásných jmen.
‘ ‘Vášeň poznání” . . . “ Upřímnost našich časů” . . .
“ Právo vědět” . . . “ Otví
rání očí.” V podstatě ta
to zvědavost vždy existo

zlobí

vas

Í

vala - pod horšími jmé
ny. Dav vždy chtěl slyšet
poslední chrapot umírají
cího a vidět pot na čele.
Vždy, na pavlači nebo v
krčmě probíral sexuelní
detaily ze života bližních.
Nyní má davová společ
nost všechny možnosti ho
norovat toho, kdo ji v
tom obslouží, novináře,
spisovatele, fotografa, že 
na bývalého presidenta se
koupala u řeckého ostro
va, a několik fotografů se
rozhodlo otevřít lidem nad
tím oči. Plovali pod vodou
do její blízkosti a nejsil
nějšími čočkami ji zachy
tili v její nahotě. Jaké to

oči?

1

Bolí Vás hlava ?

Noste brýle od

Í

/

I

OP TA

opto

TJj :

1 Capifol House, 113 Swanson Si.,
i
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovenský *
DODÁME LÉ K Y VŠECH DRUHŮ
<

1! Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
',
v nutných případech i telegraficky.
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
i
ale v .*obotu je zavřeno.

V E L K Ý V Y B E R JAKOSTNÍHO
PRVO TŘÍD N Í

vítězství práva vedet, jak mat ani tolik vynalézavo
obzory lidu byly rozšíře sti není na světě. Tak te
ny!
dy se točme dokola. Kažr
Avšak naše thema není dá bitva byla na televisi
toto, nýbrž situace litera mnohokrát svedena, každý
tury v davové společnosti. Indián už stokrát zabit,
Je to nedobrovolná nebo i každý detektiv nesčetně
dobrovolná situace. Boj krát triumfoval, všechny
mezi novými a starými možné tragedie odehrány,
hodnotami je rozpoután. a s každé planety přistáli
Co jsou ve slovesném u- na naší zemi už několikrát
mění nové a co staré hod děsiví tvorové. A každé
noty? Davová společnost slovo, jehož kdysi užil
je ovšem nej vzdálenější básník, . bylo ukradeno a
vlastnostem, jež vyzname zničeno opakováním a opa
návají literárního kritika. kováním. Televise vysílá
Jestliže jsme si jisti, že od časného rána do pozd
se něco bere špatným ní noci, ne proto, že stá
směrem, ale zároveň při le potřebuje něco říci,
cházíme na to, že nelze nýbrž prostě proto, že po
proti tomu nic podniknout, třebuje nějak vyplnit ten
tu máme vědět, že proti to svůj rozměr. V tomto
nám
stojí
objektivnost koutě vzniká vlivná škola
okolnosti. Patrně není kri beztrestně mizerného psa
tika, jehož rozum a vkus ní.
by nebyly uráženy před
Jiná objektivní okolnost:
četnými televisními pro
počet těch, kdo hledají li
gramy. Neváhá napsat, co
terární kariéru, nesmírně
si myslí. Avšak stojí se
vzrostl ve srovnání s do
svými city před zdí. Ne
bami minulými. To má své
boť pohleďme: jedna teušlechtilé i neušlechtilé
levisní stanice spotřebuje
příčiny. Rozneslo se, že
za rok několik tisíc pro
psaní se stalo výnosným
gramů. Je-li v zemi; 13 tepovoláním, že vznikla no
levisních stanic, spotřebu
vá,
literární
finanční
jí za rok 13 x několik ti
síc programů. Tolik the- (Pokračování na str. 6)
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MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU

KLOBÁSY

A

VÝBORNÉ

ŠAŠLÍKY

mKOPECHC0NMNENIA1
iiU M R S Pty. Lti.
SMALLGOODS Pty. Ltd.

T É Ž IK D O STÁN Í
V

F R AVÉM

MLADĚ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

326 High Strmrt. Kew. Vic

j

★
)
Jakmile je začneš přerůstat, snaží se tě pře- <
ložit.
<
★
.
i
Aby tě obdivovali, musíš znát skutečně mnoho. )
Pokud znáš jen víc — nenávidí tě.
)
★
Slaboch nejčastěji donáší.

)
J

★
;
0
Svět je vždy takový, jaké na něm převažují!
myšlenky.
1
★
]
Byla to příliš velká slova, než aby mohla projít \
3rdcem.

i

-

★
Jakmile začneš své city měřit — ubývá jich.

>
^

★
_<
Mnohem častěji si sedají na zadek ti, kteří si J
to nedokáží srovnat v hlavě.
>
★
Kdo chce ještě v dnešním světě tvrdit,
facka není argument?

★

<
že

)

‘

í

Z těch, kteří upadli, je směšnější ten, který se >
předtím vytahoval.
*

★

<

Na ty, kteří se moc ptají, nebývá nikdo zvědavý. <
★
^
Netvrdím, že neudělal nikdy nic dobrého =— ale <
rozhodně ne vědomě.
<
★
Pravda se dá obalit i novinami.

<
<

★
^
Nejhůře se rozvazuje to, co jsme na sebe sami
upletli.

.

★

,

žena si může dovolit být jenom natolik hloupá, ^
‘ nakolik to stačí vyvážit krásou.
★
*
1 Těžko pozná, kde je dno ten, kdo se bojí něco <
- odhodit.

<

■ ★
<
, Mnohé by šlo vyřídit po sousedsku — ale co <
, by dělali na úřadech?
.. _ <
★
■<
Na malém se zdá být stejně velká skvrna větší. <

PRAŽSKÉ ŠUNKY, DOMÁCÍ JÁTROVÍ KNEDLÍČKY,
SMETANOVÉ

★

A

UZENAŘSTVÍ

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Si. po Victorja Pde.j, zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

★
- :: <
1 že jdeš špatnou cestou kričívají nejvíc ti, kteří
*se tě bojí následovat.
'
f

★
Nejlepší Ilustrací je vlastní příklad.

.- <

’ ★
<
> Moiioa tě vrátit, ale to, co jsi viděl, tiuž nikdo *
i nesebere.
<
> ★
, Nenávist pnpootává-

<
<

,

<
<

★
Nemá ho rád: za něco se před nímstydí.

(

★
<
Někdy není třeba slov — stačí naznačit, že by ,
’ se dalo mluvit.
<
★
<
’ Go je skutečně pevné, poznáš až při oblevě.

★
’ S mnohým se je nutné smířit, ale není nutné se (
1s tím přátelit..
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Kalendář HD
(Pokračování se str. 4}
• 27. 7. 1911 zemřel v Novém Městě na Moravě řecutei tamní reáiky JLeanar Cech. Za studii v Praze
se aktivně účastnil společenského života a byl vůd
čím činitelem studentských spolků. L. cech Dyi pře
devším literárním kritikem a theoretikem. Z česke
literatury se zabýval poesií Vrchlického, Hálka a
tvorbou Světlé a PalacKého. Arne Novák mu věno
val zvláštní kapitolu v knize Mužové a osudy.
• 28. 7. 1846 se narodil slovenský politik a publi
cista Matúš Dula, který zemřel 13. 7. 1926.
• Pelhřimovsko dalo Havlíčkovi Julii, která vyrostla
v lesnické rodině u obhšťského zámku, a starý dub
v tamním zámeckém parku je dodnes svědkem je
jich lásky. Mysiivna, která byla domovem pana les
ního Sýkory a jeho dvou dcer Adély a Julie, je již
zbořena. Druhé však patří milostná báseň Má hvěz
da a Havlíčkovy návštěvy z Pelhřimova, kde pře
spával v tehdejším hostinci U Krásu. Julie zemřela
16. dubna 1855, v době, kdy její manžel byl interno
ván v Brixenu. Zatýkací rozkaz na Havlíčka vydal
svobodný pán Ferdinand Voith ze Sterbetzů, zprvu
podkrajský a později okresní hejtman v Čáslavi. Na
jeho základě byl Havlíček v noci ze dne 15. na 16.
prosince 1851 deportován. Zajímavé však je, že zmí
něný pán Voith šel v mezích byrokratických možností
Havlíčkovi na ruku a upozornil ho včas před zatče
ním, aby odstranil kompromitující materiál. Havlíček
ten postoj oceňoval a tak se dostal svazek Havlíčko
vých dopisů do rukou barones Berty a Hermíny —
dcer svobodného pána F. Voitha ze Sterbetzů, které
je však v. době první světové války spálily. Po návra
tu z Brixenu začal Havlíček chřadnout a ani pobyt
v lázních Šternberk nepomohl. V červenci 1856 byl v
bezvědomí převezen do Prahy do bytu svého švagra
Jaroše, ale nepoznav již ani svou jedinou dceru Zdeň
ku, zemřel 29. července 1856, oplakáván národem,
jenž v něm ztratil jednu ze svých největších opor.
Havlíčkův pohřeb 1. srpna se stal celonárodní mani
festací. Zdeňka se stala sirotkem, jehož sé ujal celý
národ. Pro “ dceru národa” uspořádal sbírku a udě
lal z ní bohatou nevěstu s věnem třiceti tisíc zlatých.
Zdeňka se stala schovankou Dr. F. Braunera, který
byl jejím poručníkem, a žila v jeho rodině. Ve svých
17 létech se zamilovala do důstojníka rakouského voj
ska. Její láska k polskému baronu Kvido Battagliovi
však byla ostře odsouzena národem, jelikož se jedna
lo o rakouského lajtnanta. Ostře se proti ní postavil
i její poručník a i rodiče barona Kvída. Zdeňka byla
přinucena opustit Prahu, kde její nápadník byl po
ručíkem pěšího pluku č. 15, a 28. dubna 1867 odjeti
do rodiny starosty města Poděbrad, s jehož dcerou
Filipkou Hráškovou se znala. V květnu téhož roku by
la již v rodině Dr. Aloise Pravoslava Trojana, no
táře a poslance na zemském sněmu, v Rakovníku. Te
prve v roce sedmdesátém opustila Rakovník a zemře
la r. 1872. Dopisy její, které měl baron Gwido Battaglia — tak se sám psal po polsku — schovány, spá
lila jeho žárlivá manželka..
• Historik výtvarného umění a výtvarný kritik a
publicista Jaromír Pečírka se narodil 29. 7. 1891. Byl
odborníkem české středověké klasiky a umění 19. a
20. století. Zemřel 19. 8. 1966.
• Národní umělec, význačný slovenský hudební skla
datel Novákovy školy, Jan Cikker se narodil 29. 7.
1911. Z jeho díla třeba připomenout symfonie (Jarní
symfonie), symfonické básně (Slovenská suita) a ope
ry (Jánošík).
• Alois Zapletal, malíř figuralista, krajinář a
freskař, se narodil 30. července 1886. Působil v Ostra
vě a maloval převážně chrámové obrazy a výjevy
náboženské tématiky.
• Dirigent Slovenské filharmonie Ludovít Rajter, kte
rý se narodil 30. 7. 1906, utvářel po odchodu Talíchově její instrumentační styl. Velmi málo známá jsou
však jeho vlastní hudební díla (Pastorální suita, ba
let Majáles).

O politice - o románech
(Pokračování se

stř. 5)

šlechta. A existuje velký
počet ústavů, kde se vy
učuje, jak psát. Každoroč
ně vychrlí nový zástup
svých absolventů. Napadá
ptát se, jak to, že spiso
vatelé po tolik set let umě
li psát bez takových škol.
Když mladý muž nebo
mladá žena s inspirací,
jež je hlavně finanční,
vstoupí z takové školy do
života, projdou dveřmi, za
nimiž je velká tlačenice a
soutěž. Hledají rozhodčího.
Rozhodčím jsou žádosti
davové společnosti. Její
masivní zvědavost ve vě
cech sexuelních je nepře
hlédnutelná. Také její ma
sivní chuť bavit se. Svět
nechť je velkým zábav
ním parkem. Časy jsou
kritické, přítomná historie
nervosní, avšak velká televisní stanice ohlašuje, že
zreformuje své zpravodaj
ství s hlavním zřetelem
na zábavu a že odborník
v zábavě byl už najat. Po
litik se rozhodl promluvit
k lidu. Jeho řeč měla 3
body, dva z nich se tý 
kaly sportu. Noviny přiná
šejí zprávu, že byl vyna
lezen nový účes.
Davová společnost neni
celá skutečnost, je to ten
dence ještě nedokonaná.
Na kterou stranu se při
kloní
mladý
literární
adept? O některých mož
no předem vědět, že na
stranu většího výdělku.
Ale někteří jiní se teprve
rozhodují. Davová společ
nost jim
nabízí pohodl
nost, v níž sama žije. Z

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVANÉ
PŘIKRÝVKY,
POVLAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QUILTING
Anna Mendanová
Melbourne:
175 Brougham St.,
Kew Vic., tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453

ničeho jiného než z po
hodlnosti byla smazána
hranice mezi literaturou a
žurnalismem. Mnoho lidí
vůbec nerozumí, že by tu
měla být hranice. Áni hra
nice mezi literaturou a
reklamou není už nepro
stupná. Nejdříve se rekla
ma zmocnila všech slov
básníků a každé kdysi do
jímavé slovo se stalo ne
chutným, poněvadž je mě
ly v ústech už tisíce lidí.
Potom se mnozí spisova
telé nakazili nehorázným,
přehánějícím stylem rek
lamy. Jakési to smíšení
druhů.
Nic není tak úspěšné
jako úspěch. Ztroskotaní
politikové, někteří z nich
odsouzeni do vězení, se
rozhodli vyložit svůj pří
pad literárně. Na neštěstí
pro literaturu píší o tom
romány. V jejich rukou je
zničena solidní představa
románu. Avšak naklada
telé jim předem slibují
štědré honoráře. Mladá
žena, která se ničím neli
ší od prostitutky, ohlašuje
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ně věc, co je autorova
disciplina, co struktura ro
mánu, kolika přídavných
jmen je radno užít, a co
je spisovatelova poctivost.
Avšak, kdo stojí u hučící
fabriky, jak slyší, že li
stí šumí v lese.
Pozdravme tuto skupinu
a její vážnost. Nevíme, ja
ký bude svět za tři sta
let, snad si bude moci
všechno dovolit. Ale za
tím má vážné problémy,
a jednotlivé státy mají.

CAIRNS

i

R. C. Kugler & Associates ;

i

své
paměti a svolává
tiskové konference, jež se
novináři neodvažují igno
rovat. Její síla je v tom,
že zná tajemství povolání
některých mužů vládnoucí
politické třídy. Nakladate
lé se předstihují v nabíd
kách.
Vedle toho všeho je ně
kde, snad v podkroví, váž
ný, ale ne tak úspěšný
svět skutečné literatury.
Tu se přemýšlí, co je styl,
která slova vystihují přes

Y
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Ulrich Kagi: Lidová republika švýcarsko (Walter, Olten, 1975)

Vize budoucnosti
Utopické romány s politickou příchutí mají už svou dobrou tradici. Zamjatin,
Huxley, Bradbury, ale především Orwell předpověděli ve svých dílech Společ
nost, svázanou hrozivě v poutech jediné vládnoucí třídy, strany. Fantastická
vidina diktatury, jak ji nastínil třebas Zamjatin v románě My nebo Orwell v
dnes už klasickém a nejlíp, nejdůslednéji promyšleném hororu 1984, brala na
mušku pochopitelně diktaturu komunismu. Zamjatin žil do roku 1932, kdy mu
Stalin povolil vyemigrovat do Paříže, v Sovětském svazu a dokonale poznal
"bezpečné" prostředí státu dělníků a rolníků. George Orwell byl přesvědčený
komunista, jako takový bojoval ve španělské občanské válce proti Francovu
fašismu, ale praxe komunistických idejí mu otevřela oči.
Také Ulrich Kági ví, o čem mluví. Do roku 1956 byl totiž komunistickým
mládežnickým funkcionářem a novinářem, který věřil, že by i jeho vlast, švý
carská konfederace, potřebovala jako sůl trochu komunistické diktatury. Te
prve potlačení maďarského národního povstání ho poučilo o zločinné naivitě
takového názoru. Je-li dnes redaktorem výborného švýcarského týdeníku DIE
WELTWOCHE, čerpá při analýzách domácí švýcarské politiky bezpochyby i
ze skušenosti, které získal na druhé straně barikády. Z nich také tryská jeho
román, který sám nazval politickou satirou. Zná pravidla hry v komunistickém
státě právě tak dobře, jako je znali Zamjatin a Orwell.
švýcarsko . jako lidová
republika neexistuje. Ale
kdyby se z tohoto demok
ratického státu stala jed
nou diktatura proletariátu,
odehrával by se život
přesně tak, jak ho Kági
podává, lidé by mluvili
týmiž slovy, jako mluví
Kágiovi hrdinové. Neboť a to je velmi působivá
zvláštnost knihy - Kagi po
užívá citátů z oficiálních
proslovů, komunistických
potentátů,
z oficiálních
tiskovin, novin. I Husák
si tu přijde na své. Kági
zná dokonale i sovětskou
ústavu, zná důkladně spi-

sy, pojednávající o životě
v Sovětském svazu i v je
ho satelitech. Autentické
citáty vkládá do úst osob,
zalidňujících jeho fabuli,
podrobnosti ze života lido
vé republiky Švýcarska v
roce 1998 jsou podrobnosti,
s nimiž se setkávají oby
vatelé tzv. socialistických
států dnes a denně. Každá
taková věta, každý takový
detail jsou doloženy v po
známkách pod čarou, tak
že si čtenář sám může
ověřit, že si je nevymy
slela autorova fantazie,
nýbrž že si takové proje
vy musili lidé už někde ve

Jde o podobnost ryze náhodnou . ..

NA NÁVŠTĚVĚ V POUCHOVÉ
Jaroslav Kujeba
A ť si svobodoevropané dští pomluvy na naši so
cialistickou republiku, a ť západní sdělovací prostřed
ky vyrábějí na běžícím pásu nepravdy o našem spra
vedlivém společenském řádu,. faktem zůstane, že v
bytové výstavbě jsme v druhé třetině třetí čtvrtiny
světového žebříčku. Jenomže naši stavbaři jsou pří
liš skromní, než aby se tím chlubili, považují to za
soudružskou samozřejmost, a tak se o jejich úspě
ších málokdo doví. Abychom tento závažný propa
gandistický nedostatek poodstranili, rozhodli jsme se,
že vás zavedeme do jednoho z tisíců vzorových bytů,
které nám po celé zemi vyrůstají jako bedly jedlé
po teplém dešti a které nám cizina zavile závidí.
Namátkou jsme si vybrali družstevní sídliště Pouchov I I v Hradci Králové, které patří k nejmoder
nějším nejen ve městě, ale v republice vůbec. Za
zvoníme třeba tadyhle, u soudruha . . . . dejme mu
jméno uctívané po celé kulturní Evropě, dejme mu
jméno literárního kritika Sávy šabouka (jistě se ten
to velikán naší literatury neurazí). ^Soudruh nás vítá
poněkud zasmušile; když si však všimne, že neneseme bedýnku s nářadím a když se dozví, že jsme
od novin, rozjasní se mu rysy. Přiznává, že se zprvu
domníval, že jsme opraváři od Městského stavebního
podniku, kteří mu chtějí pokazit socialistickou idylu
a zhýčkat ho, jako to dělávají kapitalističtí stavitelé.
Domníval se prý, že úřad vyslyšel stížnost souse
dů, kteří píšou stížnosti na bytovou úroveň. Nyní je
prý však uklidněn, néboť vidí, že městské mlýny
melou právě tak pomalu jako mlýny boží. “ Vy o
tom jen napíšete, takže se nic nestane," pravil šťast
ně a z jeho hlasu vyzařovala radost, že po pěti le

zdánlivém
pozoru vypo
slechnout, v takových pod
mínkách že se skutečně
někde blízko něho žije. To
je vlastně nejhrůznější:
člověk při čtení textu a
poznámek pod čarou po
chopí, že se tohle už stalo,
několikrát, že to může na
stat i ve Švýcarsku, přes
noc Švýcarům může být
takový život vnucen, není
to tak absurdní, jak se na
první pohled zdá.
Děj se omezuje na -ně
kolik dní, kdy do Lidové
republiky Švýcarska přije
de na oficiální návštěvu
generální tajemník KSSS

Andrej Petrovič Kovaljov.
Jednou z hlavních osob ro
mánu je mladý zaměstna
nec Zemské knihovny v
Bernu Fritz Nyffeler, kte
rého komunistické fráze
vychovávají od samého
mládí, kdy “ po povstání
švýcarských pracujících”
zmizeli jeho rodiče v pro
padlišti. Podle oficiální
verze, o níž se nikdo ne
odváží pochybovat, unesla
před třinácti lety Petra
Ochse, levicového poslan
ce, skupina “ černá ruka”
a žádala za jeho propuště
ní zákaz Strany práce, to
je švýcarských komunistů.
Veřejnost je rozhořčena,
konají se demonstrace.
Právě když se v parla
mentě hlasuje o přistoupe
ní konfederace k Radě
vzájemné hospodářské po
moci, objeví se v zasedací
síni Ochs a označí za ini
ciátory poslance měšťan
ských stran. Střed a pra
vice opustí z protestu «ál
a zbytek parlamentu je
suspenduje. Zvolí novou
vládu, mezi jejím i členy
je také Ochs, který se sta
ne presidentem. Švýcar
sko k RVH P přistoupí. De
mokracie ve Švýcarsku
končí, nastává demokracie
lidová, ve které rozhoduje

tech konečně nemusí bydlet se svými rodiči, praro
diči a dětmi v jednom bytě o třech pokojích. “ Svo
boda se u nás šíří nezadržitelně,” opakoval neustále,
když nás vedl do obýváku.
Družstevní byt s. šabouka byl velice pohledný. Da
lo se v něm dokonce bydlet. Hned po nastěhování se
prý objevily drobné chyby v konstrukci. “ Kolaudační
komise jich našla 42,” říká s pýchou s. Šabouk, s
pýchou naprosto Oprávněnou, protože ukažte mi byt,
který by při přejímání měl tolik závad. “ Jaké to by
ly chyby,” chceme vědět. “ Krémově žluté dveře byly
opraveny šedivou barvou. Já to považoval za ka
mufláž pro poslední bitvu, která v budoucnu vzpla
ne. Omítka u oken padala, takže když se duplo, pa
dal nám jakoby sníh, snížek, a kluci chtěli stavět
sněhuláka. V podlaze v kuchyni byly až 3 centimetry
hluboké díry, ale ty se jaksi vyrovnávaly tím, že
nebyl rovný strop. Dveře se dovřely jen na prudký
příraz, a když jste je jednou zavřeli, bylo zapotřebí
spojených sil celé rodiny, aby se otevřely. Znáte
to,” pokračuje s úsměvem, “ já za dveře, žena za
mě, syn Jarda za mámu, syn Venda za syna Jar
du, dcera Vladěnka za syna Vendu, pejsek Brok za
dceru Vladěnku, táhnou, potahují, dveře se otevřou . . .
To bývalo radosti jako na Starém bělidle! Náš byt,”
dovozujé s. Šabouk hrdě, “ budil vůbec v původním
stavu literární reminiscence. ‘Hluboké ticho. Z mok
rých stěn kapka za kapkou splyne, a jejich pádu
dutý hlas, dalekou kobkou rozložen, jako by noční
měřil čas, zní — hyne — zní a hyne, zní — hyne —
zní a hyne zas . . .’ Tak máchovsky si člověk připa
dal, když ze všech kohoutků kapávalo a nová těsnění
nepomáhala.”
Sami vidíte, soudruzi čtenáři, že to byly chyby
nepatrné, zanedbatelné chybičky, které k smutku s.
Šabouka byly během půlroku opraveny. Ale i potom
žila rodina pestrobarevně, protože některé nedostat
ky nebylo možné jen tak mírnixdírnix opravit. Než
se rok s rokem sešel, začaly se totiž objevovat “ skry

N ávštěva
Josef Suchý
Snad ani jinak nebylo možné.
Přišel zároveň
s nádherným očistným sobotním
drhnutím deště —
člen málem vymřelého
Bratrstva Přímých
Podal mi ruku, zardívaje se,
a oči upřené do čirá za námi
četl nahlas
své dny,
svůj život: hrdinství.
Svůj život: oběť,
samozřejmou tak,
jako se dýchá.
A v každé pomlce strmělo kopf —
přísný květ lilie horské.
Větrné mlýny a korouhvičky
skřípaly na rovinách . . .
(Z antologie “ Básníci ve stínu šibenice” ,
Křesťanská akademie, řtím,

Strana práce a její první
tajemník Robert Hafner.
N yffeler přes svou ko
munistickou výchovu však
chce poznat pravé příčiny
převratu a po nich se pta
jí také vyřazení odpůrci
režimu, internovaní v bý
valém klášteře v Engelberku. I oni si musí vy
slechnout pod dozorem po
litruka projevy při Kovajlovově návštěvě a není divu, že mezi nimi vznikne
diskuse, kdo má vlastně

1976)

na svědomí konec demok
racie. Nejblíže je podie
mého mínění tento odhad:
“ Asi jsme si dali příliš
rychle od našich pokroko
vých pozounistů, kteří se
cílevědomě uhnízdili ve
sdělovacích prostředcích,
vyrazit z. rukou své nej
lepší duchovní
zbraně.
Každý přehmat naší poli
cie umlčel okamžitě ve
škerou kritiku sovětského
bezprávného státu; pro
(Pokračování na str. 8)

té vady” materiálu. V pravý čas, protože rodina
Šaboukova, zvyklá žít v činorodém ruchu, se začala
v perfektním bytě nudit. Jestliže drobnosti budily li
terární asociace, měly větší nedostatky zároveň vliv
na tělesnou otužilost. Ukázalo se třeba, že topné tě
leso nebylo správně zapojeno. Šaboukovi nic nepozo
rovali; bylo jim sice trochu chladno, ale když zjistili,
že domovník topí jako topič elektrárenský — ostat
ně se jmenoval také Antonín — zacvičili si prostná
na spartakiádu a hned se zahřáli. Pokazili to partaje
pod nimi, kterým vadil potůček zurčící seshora je
jich ložnicí. Zavolali topenáře, rozvědčíka v. v., Minaříka, a ten to odborně v melouchu vyspravil. S.
Šabouk se také vycvičil v prvotřídního vzpěrače, zra
lého pro olympiádu. Každou hodinu totiž vynášel z
kuchyně ř z ložnice čtyřlitrový pekáč vody, která za
tékala spárami u oken, když nastaly deště. Paní Šabouková si prý připadala jako Bromfieldova maharání. Leč nechrne mluvit s. šabouka:
“ Chtěl jsem pověsit soudruha Husáka. Sehnal jsem
výměnou za pianino pár hřebů a pokusil jsem se je
zatlouci do stěny. Jakmile jsem poprvé klepl, stěna se
vysypala. Vzniklo tak lehce okénko, kterým teď že
na podává jídlo přímo z kuchyně do jídelny. Husáka
postavím ke zdi.”
■ Odcházeli jsme. Cestou ke dveřím jsem zakopl o
kámen z betonu, který prokukoval zvědavě skrz PVC
na podlaze. Zachytil jsem se o stěnu, která se zhrou
tila. Zároveň jsem porazil knihovnu a všecky tři
svazky, které tam hrdě stály, se rozložily po zemL
Přihlédl jsem blíže: Rytíř Smil, Paměti kata Mydláře a Dějiny VKS/b. Opustili jsme, zahanbeni vyso
kou kulturní úrovní malého českého socialistického
člověka královéhradecké sídliště Pouehov IL Sou
druh Šabouk za námi volal: “ Nic si z toho nedělejte,
to jsou potíže růstu!” A ještě když jsme zahýbali za
roh, zdálo se nám, že slyšíme jeho břeskný tenor pět:
“ To jsem já, svoboda mladá, v červení květ zakle
tá...!”
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Otévřeno, v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
v neděli ot 12. hod. polední do 9 hodin večer,
v pondělí z&vřeno.
;

I

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
1| Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

J
J

Vize budoucnosti

(Pokračování se str. 7)
nešvar v nějakém dětském
domově jsme zapomněli
na sovětské tábory nuce
ných prací; pro nedostat
ky naší demokracie jsme
byli slepí k tomu, že v
tzv. socialistických státech
neexistuje vůbec žádná
demokracie; pro samé
řečnění o manipulováni
- jsme se sami stali jeho
obětí a ztratili jsme smysl
pro popprce.” Z tohoto citátu je vidět, že Kági po
zorně studoval zánik čs.
demokracie a metody zá
padoevropské levice.
V
uvítacím
projevu
oznámí, první tajemník
Strany práce amnestii pro
politické zločince a presi
dent Ochs. ohlásí, že o ná

* HODINAŘ ‘
* ZLATNÍK *
STEVEN VARDY
590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
M luvíme

český

vrhu nové ústavy se bude
Telefon: 61-8579
hlasovat po starém švý
carském způsobu, plebiscitem. Obá záměry vzbudí
pochopitelně nevoli sovět
Žádejte nový
ských hostů a Kovalev z
SEZNAM KNIH I
Máme mnoho románů,
protestu předčasně odjede.
Amnestie je odvolána, re např. od Balzaca, Cronina,
Dostojevského,
ferendum je prohlášeno za
Raise, Baara aj., dob“ komplot pravicově extré
rodruž. knih - Heyermistické bandy Černá ru dahl, Cooper, Curwood
aj., filozof.-pólit.' - Solka” . Propuštění vězňové,
ženicyn, Preisner atd.
mezi nimi i Nyffelerův
Též nový SEZNAMOotec, jsou opět internová - VACÍ VĚSTNÍK, jed
ni v engelberském klášte notí. č. $ 2.-. Pište na
CENTRUM,
ře, a mezi nimi se octne
Box 3458 STA C,
i bundespresídent Ochs.
Hamílfon, Ont.,
který v závěru románu vy
CANADA
zradí, že jeho únos před
třinácti lety zesnoval sám
vedoucí
sovětské tajné ioasm strany nalétly. Jak
služby, že to byla provo je nám to všechno zná
kace, na kterou tzv. bur- mé . .
J. S.

■Zpráva o besídce
Co já už zažil besídek, doma i v emigraci, a všech
ny-byly, české; Takže nevím, jaké besídky pořádají
Angličané, Francouzi či Hoteritoti. pořádá jí-ii vůbec
■jaké. Vím však, že naše besídky bývají svérázné. Ve
. líce často bývají takovým něžným projevem našeho
diletantišmul; kde vše se bere, neboť naše sily jsou
■skrovné stejně jako naše požadavky. Naše besídky
jsou projekcí kultury — ne však té, na kterou se
odvoláváme •svými tradicemi, nýbrž té, která je v
nás. Na tradice se můžeme odvolávat, aniž bychom
je musili respektovat. Jsme národ Nerudův a Sme
tanův a tak ši pokaždé poslechneme něco od Nerudy,
něco od Smetany — a pak si zazpíváme ty naše písnič
ky, co jsou jak kytičky..
Dno se to lehce kritizuje a hůře dělá, to vím já sám
příliš dobře. A právě proto se dnes už snažím besíd
kám vyhýbat, bych se tak vyhýbal konfliktům s vlast
ním' svědomím; Mé nevyléčitelné vlastenecké sklony
mně'však přesto přinutily zúčastnit se české besídky
v :mém novém/působišti — v Adelaide. a o té tu chci
podat zprávu.
Adelaida jest město kulturní — jednou za dva roky.
když se tu koná festival. Jsou tu také příjemné ho
spůdky. Živoťtu běží klidně, bez velkého vzruchu, tak
jak to mezi Správnými křesťany má být. Přijela však
Australská Opera a s ní paní Miluška Šimková —
tož bylo by pěkné, kdyby zazpívala. Paní Miluška do
vede pěkně zpívat; jednak se tomu učila a jednak
má talent., je hodná a zpívá ráda. Líbilo se to. tak
proč takové odpoledne neopakovat? A já šel na be
sídku c. 2. ■'
'Český národní dům není místo tak inspirativní a
řepřesentativm, jak by někdo rád věřil, bratova je
to skromná* v ještě skromnějším předměstí- Je v ni
ale zajisté1 mnoho hodin práce, úsilí, obětavostí —
je to ostatně zatím jediný krajanský dům v Austrá
lii. Když jen vzpomenu, jaké potíže byly v Sydney
se sháněním sálu! Zde však malý a docela příjemný
šálek á u něho hned bárek plný nápojů — toť přímo
-radost vlastenčit!

a Slovensky.

MELIORA KENNELS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. MOJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

Kvalitní
dorty a zákusky
EUROPEAN
YUMMY CAKES
9 Gray St.,
Bondi Junctlon, NSW.
Telefon (Sydney)
389-0248
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

v Londýně vyzývá všechny bývalé příslušníky, kteří
sloužili během války u leteckých jednotek v Anglii,
aby sdělili svoji adresu jednateli: K. A. POSPÍCHAL,
58, Qeenswa-y, LONDON W2 3RL, G. Britain.
Svaz vydal k 351etému výročí úhlednou “ MEMBERSHIP M E D A ILY” , která byla přijata s nadšením
členy v Anglii a nyní postupujeme do zámoří' v abe
cedním pořadí.
V leteckém duchu starého přátelství děkujeme pře
dem za spolupráci při návazování styků zvláště s těmi;
0 kterých jsme tak dlouhou dobu neslyšeli.

1

Společnost pro vědy a umění v Sydney
1,
pořádá cestopisnou besedu s Dr. C. R-> Sudkem 1
na thema
i

Í
I

"PŘES

ANDY A PAM PY "

(putování napříč Jižní Amerikou),
která bude doprovázena diapositivy.
Beseda se koná v pátek dne 16. července 1976
v 7.30 hod. na School of Drama, University of
New South Wales, Anzac Parade, Kensington
(vjezd z Barker Street).
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Těšíme se na Vaši účast
Pozvěte své známé i 1
Vstupné dobrovolné
(1

i l B H B B I I I I I B I I I l I l l l
SWISS TRAINED
WATCHMAKERS
K. Ebner
19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

Paní Miluška hezky zazpívala a měla na to i hez
ký národní kroj. Velice si cením její obětavosti, s
kterou věnuje čas i námahu pro potěšení druhých lidí
a z toho důvodu nerad bych ji kritizoval. Kdybych
však musil, řekl.bych asi, že snad by bylo příjema ěja , kdyby ubrala na jevišti něco z oné dobře mí
něné teatrálnosti a projevila mnohem více své při
rozené osobnosti, která působí tak příjemně, kdyko
liv se s ní člověk potká soukromě. Když zpívala Dvo
řáka, byl jsem — stejně jako asi většina lidí v sále
— zcela dojat. Přál jsem si jen, aby při zpívání li
dových písní poněkud zapomněla na školená vibráta.
Krása lidových písní spočívá nejen v jejich metodi
ce. ale snad ještě více v oné přísné, skoro až neote
sané přímosti. Kultivovanost se jen beznadějně vzda
luje ód pravé podstaty lidové písně — její bezpodmí
nečné upřímnosti, jež je odrazem reálného života více
než zdáním ušlechtilého salónu. Ale to bylo jen na
okraj — napadlo mne totiž, že o našem vztahu k li
dovým písním měli bychom, se vyjádřit více, když už
á na nich tolik zakládáme.
Paní Miluška nás však svým vystoupením velice
potěšila, a bylo příjemné se s ní setkat. Na pódiu
objevila se také tvář nová — tvář usměvavá a rámo
vaná pečlivě volenými brejličkami — patřící Ivaně
Šnaiderové. I tato muzikantka přijelá do Adelaidy s
Australskou operou a přišla zahrát na českou besíd
ku. Vzala sebou na pódium nejen své violoncello, ale
i dva kolegy z orchestru; Australana Paula Todwillíama, který s obrovským citem dul do nástroje zdánli
vé necitlivého, do fagotu, a slovanského bratra — kon
kurenci absolutní — cellistu Andreje Zreczickego. Byl
jsem potěšen Ivaniným vystupováním na jevišti — bez
pathosu uváděla i hrála muziku způsobem přirozeným,
kterému jest nám se neustále učit při našich besíd
kách. Obdivoval jsem také, že našla v sobě odvahu
a přivedla mezi krajany své nečeské kolegy. Je to
mladá a talentovaná kumštýřka a proto se asi cítí
dobře v dobré konkurenci — kéž by toto byla ctižá
dost všech našich kulturních podniků! Měl jsem do
jem, že těmto profésionálním muzikantům nevadilo
hrát zadarmo. Pro nadšeného kumštýře je kontakt s

B
■
_

DOBRA ČESKÁ KUCHYNĚ
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

j

LID O RESTAURANT

B
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Roslyn St., Kings Cross, NSW.
_
Telefon 358-4844
“
Otevřeno denně od 5-. hod. odp. do půlnoci,
"
v neděli od 12. hod. polední do půlnoci.
“
B
Plná
likérová
B
dobrým publikem
cennější
než licence.
peníze, a hrát pro lidí,
IkdePrivátní
oslavy
různého druhu
g
“ Co Čech
to muzikant”
mělo ve
byzvi.
být místnosti,
provokující
_zkušeností.
Srdečně zve Jarda Vondrášek _
i B
Zajímavá
B B B besídka
B B B tu
B B
v Adelaide.
B B B BNesmím
B B B zapome
B f l
nout ani na paní Tancibudkovou, která to vše dopro
vázela, přestože by si zasluhovala mnohem lepší pia
no. Jméno Tancibudek je z těch, které nejlépe repre
zentují českou muziku v Austrálii. Paní Tancibudková stojí ve stínu svého úspěšného manžela, je však
znamenitou muzikantkou a cením si jí i o to více,
že vím, jak mnoho úspěšných našinců se neúčastní
našich besídek. I jí patří uznání.
_
"

2

Aby zpěvu bylo víc než dost, z nenznáma se obje
vil, zazpíval a do neznáma zmizel pan Eduard. Ten
si věru byl. Kdyby byl přítomen spisovatel Hrabal,
zajisté by zvolal: Nastala ta chvíle!
A zde bych mohl končit popis besídky. Nebylo vlast
ně mým hlavním cílem informovat vás o jedné z
mnoha českých besídek, chtěl jsem spíše popsat drob
ný detail ze života krajanů v Adelaide, vždyť kdy se
čtenář doslechne něco o našincích z města kostelů,
z australských Athén? A proto musím dodat ještě
pár informací. Na zdejší besídce sešlo se nejméně
dvakrát tolik krajanů než na podobném vystoupení
pořádaném SVU v Sydney (je ovšem pravdou, že se
tu podávají nápoje a koncert byl zadarmo, že by to
ale . . . ?), přitom v Sydney žije několikanásobně vět
ší počet našich lidí. Kulturních podniků pořádá se v
Adelaidě méně, ale Národní dům funguje pravidelně,
dokonce se dokončuje nová přístavba. Krajané (včet
ně mne) tam sice většinou pouze popíjejí pivo, ale
zase tu nemají haštěřící se spolky. Na úspěchu be
sídky podíleli se tak i členové Čs. klubu a jim mu
sím vyslovit dík za jejich práci, zvláště neuvěřitelně
obětavému panu Trávníčkovi. Zajisté i zde leží jaká
koliv krajanská činnost na bedrech několika jednotliv
ců _ v tom se zdejší krajané neliší od jiných, liší
se však příjemně v tom, že se nesdružili do několika
navzájem se hašteřících spolků.
Není na škodu navštívit čas od času krajanskou be
sídku.
jaroslav kováříček
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DOMOVA

Diskuze k výročí otevřeni Národního divadla v Praze

Dvojí výklad historické
události

Není hodnotnější části Hlasu domova — s výjimkou
Paroutkbvých článků — nad “ Kalendář n o . xeu
čtenáři připomene, které významné výročí se blíži
a pomůže mu znovu se rozniédnout po české minu
losti. Vlastně by měla redakce pomýšlet na to, aby
byl tento Kalendář jednou vydán ve formě vzhledné
ho svazku; mohlo by to být něco 'jako ten dvojsvazkový “ Kalendář historického národa českého” , který
vydal můj známý Martin Vochoč v Praze. Nový ka
lendář by měl být také ozdoben ilustracemi. Myslím,
aby byl pro to dán podklad. Jde tu snad o někoho ze
vítaným povzbuzením pro všechny v zahraničí. Vá
žím sí tohoto příspěvku v každém čísle tím více, čím
více oceňuji, jaký výkon jeho sestavení představuje.
Musíte mi ale dovolit, abych měl k červnovém Ka
lendáři pozastávku, résp. otázku;
Připomíná se v něm, že “ Smetanova Libuše ne
zazněla v ústrety celému národu, nýbrž mladému
následníku rakouského trůnu, jehož svatba byla osla
vena předčasným otevřením nedokončeného Národní
ho divadla 11. června 1881, jak se •■© tom dohodli
čeští politikové s vídeňskou vládou. A z toho bylo
po vlasti velmi trpko a. hořko, poněvadž český lid
pod heslem Národ sobě po zlatkách sebral si peníze
na své divadlo. Za dva měsíce po tomto zneužití Ná
rodní divadlo vyhořelo.”
Netajím se tím, že se mne tento popis dotýká jaksi
osobně, čeští politikové, kteří vyjednávali ve věci
Národního divadla s rakouskou vládou — a ne vždy
v ovzduší přátelském — měli ve své skupině také
mého praděda. Národní divadlo bylo — od základní
ho kamene až po vrchol průčelí — uměleckým sym
bolem jejich politického programu, totiž českého stát
ního práva. Proto byla v Národním divadle zřízena
královská lóže, kterou zdobí vypodobnění české krá
lovské koruny, proto bylo ne zneužitím Národního di
vadla, nýbrž úspěchem těchto českých politiků, když
korunní princ — nejen rakouský, nýbrž pro ně pře
devším právě český, připověděl, že když bude byd
let po své svatbě v Praze, novomanželé přijdou do
Národního divadla na představení Libuše.
A koho bylo. vidět v opeře Libuše? Kněžnu-věštky
ni, od níž pocházeli všichni čeští králové a tudíž —
skrze Elišku Přemyslovnu, Elišku Lucemburskou,
Elišku Rakouskou, Annu Jagellovnu a královnu Marii
Terezii — také korunní princ Rudolf a ostatně, skrze
svou matku-arcikněžnu také jeho mladá manželka.
Na to představení přijeli z pražského Hradu, který
stavěli pro své potomstvo jeho předkové, potomci L i
buše, vévodou Vratislavem počínaje a císařem Fran
tiškem Josefem konče — on totiž právě pro Rudolfův
pražský pobyt upravil tzv. španělský sál. Přítom
nost novomanželů na tom veleslavném představení
Libuše byla tedy docela vhodná.
Autorka Vlčková může ovšem namítnout, že tehdy
přece probíhal státoprávní zápas mezi Čechy a císa
řem. Jenomže tehdy ještě nedošlo k procesu s Omladi
nou z let devadesátých ani k jiným událostem, které
tomu zápasu mohly dát ráz nesmiřitelný. Naopak
obě strany, císař i české vedení, tehdy doufali, že
nakonec dojde přece jen k rakousko-českému vyrov
nání. A co k němu mohlo přispět více než demonstrativní účast kralevice na národní slavnosti?
Ostatně autorka Vlčková připomíná, že “ český lid
pod heslem Národ sobě skutečně po zlatkách sebral
si peníze” . Zajisté! Ale když platilo heslo Národ so
bě, přispíval celý národ — velkostatkáři tedy dávali
po tisícovkách a přispěl také sám král. Tomu sotva
uvěří mladší současník, který zná jenom jednoznač
né poměry vlády a poddaných. A chcete-li, můžete
se smát tomu typicky rakouskému způsobu dělat dvě
protichůdné věci současně, ale tak tomu bylo! Císař
rakouský sabotoval a persekuoval snahu zřídit Ná
rodní divadlo — a král český na to divadlo' přispěl,
aniž se ohlížel na to, že v obou případech byla pa
novníkem táž osoba.
Dodejme ještě, že korunní princ Rudolf se během
svého pobytu v Praze, to je za mladých let, kdy
ještě byl tělesně i duševně zdráv, vynasnažil získat
si u Čechů oblibu. Teprve později, když byl své man
želce nevěrný a proto — abych použil Havlíčkova
výrazu pro podobný případ — “ si, prase, zdraví
zkazil” , teprve tehdy, propadl vlivu maďarských ze
manů a zejména vídeňských liberálů, kteří — po
dobně jako jiný současník Karel Marx — prohlásili
český národ za živel reakční a bezcenný, proti kte
rému se liberální, pokrokový, ba bezbožný korunní
princ ochotně postavil . . . A smutně zhynul, když
propadl zhýralému životu. Kdo mohl tohle předvídat
za jeho mládí?
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Provádíme veškeré práce optické
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Je-li tedy řečeno, že “ bylo po vlasti velmi trpko a
hořko” , touž ne snad u libereckých liberálů, Které
pravděpodobné mrzeio, že korunní princ šel na čes
ny projev v Praze, která dle nich neměla byt siovansná, nýbrž že bylo trpko mezi českými vlastenci,
Telefon 598-5756 =
mezi nadšenci Národního divadla, pak velice prosím,
aby byl pro to dán podklad. Jde tu snad o někoho ze
skupiny narodoveu, kteří byli tak protirakoušti, že
přišlí v roce 1886 s nápadem, aby se češi postavili
na stranu Prušáků? Je pravda, že prominentním 5miiiHiiiimiimiimmíimiiiimimi::imniiiimiii!iiiiii7
účastníkem budování Národního divadla byl amnestoJohann Bauer: Kafka and Prague. Pall
vany bývalý buřič — což mimochodem způsobilo mé
Mail Press, 1971, str. 191 (formát 18 x 33
mu pradědovi nepříjemnosti; jak prý muže on, c.k.
cm), fotografie I. Poiiaka, úprava J. Schnei
důstojník, spolupracovat s bývalým velezrádcem? Jdetedy v případě toho “ trpká a hořká” o tuto skupinu?
der.
Prosím o uvedení dokladu, bude to zajímavé osvět
lení té památné chvíle v dějinách národa, kdy stavbbu a provozem Národního divadla byl podán důkaz,
že Češi patří mezi vzdělané evropské národy.
V jednom zastrčeném melbournském knihkupectví
Karel Schwarzenberg jsem našel ve výprodeji nový výtisk knihy, která
mne upoutala názvem, textovým obsahem, fotogra
fickým doprovodem, grafickou upravou a dokonce i
nízkou cenou — necelých šest doiarů. Byla původně
Nesčíslněkrát jsem za svého dětství, v student napsána německy, do angličtiny přeložena P. S. Pal
ských létech a í později kráčela po červené značce lou, obé verze ale vyšly současně před šesti lety
kolem rybníka Slatiny, přes Hrejkovice, dále pak jak v Londýně tak u Beisera ve Stuttgartu. Recen
sobědražským lesem do Zahrádky a odtud do Kostel sent je trochu na rozpacích, zua má referovat i o
ce n. VI. Pak to byl skoro jen skok dolů k řece Vlta publikaci, která již dávno není novinkou a je vlastně
vě na Žďákov, kde jsem se nechala převést na levý již obtížně k dostání. Věřím,, že nejeden čtenář HD
břeh Vltavy a odtud rovnou na Orlík, který přešel tuto knihu o Kafkovi a Praze již dávno má a těší se
r. 1719 dědictvím do rukou Schwarzenberků. Přiznám její sličnosti, může mně vytknout, že jsem její vy
se, že jako malou holčičku mne nesmírně zajímala dání zaspal. Přiznám se, že ano, ale právě pro její vý
morčata chovaná v zámeckém nádvoří, v pozdějších jimečnost. neváhám zařadit ji do knižního sloupku
létech jsem nikdy neopomenula navštívit "hrobku v HD až nyní.
Život a tvorba Františka Kafky jsou nerozlučné
zámeckém parku, již si zde SchwarzenberkoVé vy
budovali r. 1864, a pak, obvykle před prohlídkou zám spjaty s Prahou. Naše hlavní město se sice nikdy
ku, jsem mnohokrát postála v schwarzenberském mu nestalo motivickým prostředím Kafkových literárních
seu nad plastickou mapou bitvy u Slavkova, již do prací, pražská atmosféra však do nich prorostla tak
stal darem od Napoleona kníže Karel Schwarzenberg, jako do Kafkova života. Proto Kafku světová literár
který byl od r. 1809 do r. 1812 rakouským velvyslan ní estetika a historie tak úzce s Prahou slučuje, i
cem ve Fracii. Řada památek v museu připomínalá když autor nikdy česky nepsal. Kafka patřil mezi
polního maršálka Karla Schwarzenberga, vítěze nad tu nepočetnou, ale tvořivě vynikající skupinu praž
Napoleonem u Lipska. Bylo tam mnoho jeho map, ských spisovatelů, kteří psali německy (kromě K a f
dokonce kopie nejstarší mapy království českého z ky k ní počítáme osobnosti jako je Brod, Werfei,
r. 1518. A. i další jiné památky připomínaly tehdy pět Rilke, Meyrink, Leppin, Bergmann, Brentano, i Ein
generaci Schwarzenbergů, z nichž mnozí byli význač stein, nemluvě již o Kischovi, Eisnerovi aj.).
Kniha, o které referuji, nás zavádí do Prahy kon
nými politiky a zastánci práv českého národa. V
paměti mám dosud JUDra. Bedřicha Schwarzenberga cem minulého století a osvětluje vztahy, které ovlá
(1862-1936), jenž byl dlouholetým starostou okresu mi dají tamnější a tehdejší národnostní skupiny — čes
levského, a tuším, že přímo po něm zastával tuto kou, německou a židovskou, život v jednom prostře
funkci můj strýc. Zastávka v hostinci Na prádle, kde dí naleptával národnostní hranice, vlivy prosakovaly
bývala v 18. stol. usídlena jediná židovská rodina na z jednoho do druhého. Kafka sice chodil do němec
Orlíku (jak poznamenává kníže ve své brožurce Ju- kých škol — od obecné až po právnickou fakultu,
dengemeinden schwarzenbergischer Herrschaften), by česky ale psal obstojně, jak dokládají přiložené fo 
la obvykle posilněním na zpátečních 17 km pěší tůry. tokopie některých Kafkových dopisů. Samozřejmě bě
Je zcela pochopitelně, že mne potěšila kritika Ka hem Kafkova xživota (1883-1924) došlo v Praze k pod
lendáře HD a uznání mé práce z pera krajana Dr. statným změnám společenským, hospodářským a-po
Schwarzenberga, jehož články s oblibou v HD čítám. litickým, kterým se musel přizpůsobit i člověk žijící
A tu se naskýtá příležitost, abych poděkovala i těm, tak odtrženě od okolního světa a pociťující v něm
kteří ohodnotili moji práci dopisy., zasílanými redak absolutní nemohoucnost. Tyto aspekty zde zdůrazňuji,
protože nás v této knize zajímají nejen informace o
ci HD či do redakce na moji adresu.
Kafkově životě, ale i prostředí, kde žil a působil po
Nežli přejdu k meritu článku Dr. Karla Schwarzen celý svůj život.
berga, v němž se zmiňuje o svém pradědu, dalo mi
Johann Bauer Kafku a Prahu neodděluje a tak se
dost práce, abych našla ve svých poznámkách, že je
dovídáme mnoho zajímavého, zvláště proto, že jak
jím míněn kníže Karel Filip Schwarzenberg, polní
Kafka, tak židovsko-německé millieu bylo po roce
zbrojmistr a pozdější podmaršáiek, syn knížete Karla
1945 v Československu publikační tabu, nejprve vzhle
Filipa Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem, který dem k německé otázce, potom pro filosofický náboj
zemřel 1820, jedné to z nejkrásnějších postav světo
odcizení protínající celým Kafkovým dílem a nako
vého tábora protinapoleonského. A mýlím-li se, pro nec pro jeh o . židovský původ. Až po roce 1965 se
sím knížete za prominutí, neboť jsem.-ani nestudovala odvážil prof. Goldstuecker, kterého nedlouho před
rodokmen orlických Schwarzenbergů a ani nejsem tím pustili z Jáchymova, připomenout význam K af
graduovaná historička. A bylo-li jeho pradědovi vy kových románů a jejich myšlenkové náplně a pod
týkáno, že se stýká s amnestovaným bývalým buři nítil tak jiskru, která zahořela v roce 1966-68, aby
čem, pak zřejmě měl Dr. Schwarzenberg na mysli byla pak zase uhašena.
spisovatele J. V. Friče, jemuž bylo umožněno r.
V knize o Kafkovi si zaslouží zvláštní zmínku fo
1897 vrátit se do Čech a jehož otec JUDr. Josef Frič tografický doprovod, který tvoří adekvátní část tex
byl justiciárem na panství jinonickém a radlickém tového obsahu. Autor fotografií sledoval jediný cíl,
knížete Jana Adolfa Schwarzenberga, pána na Hlu ilustrovat Prahu tak, jak ji asi viděl Kafka — kontu
boké.
ry slavných panoramat, šerosvit zákoutí, uliček a
A dříve
než budu komentovat připomínky Dr. průchodů Josefova, pitoresknost domovních znaků na
Schwarzenberga k tehdejšímu politickému ovzduší, Starém městě, majestát pražských chrámů, mosty
uvedu prameny, jež mne vedly k napsání noticky k spojující historii s dneškem, všednost prošlapaných
premiéře Libuše:
dlažebních kostek. Mimořádná kniha !
IP
1) F. A. Šubert, pozdější ředitel ND, napsal o pár
(Pánkova kniha fotografií Kafkova Praha vyšla
(Pokračování na str. 10)
v pražském nakladatelství SNKLH v roce 1965.)
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lo se dokonce, že princ se po své svatbě usadí trvale v P r a z « . ; •j
Je mi jasné, že politické události let osmdesátých
i dalších zná Dr. Schwarzenberg lépe než já, a uvádím-li je a rekapituluji, tedy proto, abych, osvětlila
svůj názor, proč mohlo dojít k oněm trpkostem pra
menícím z předčasného otevření ND. Uvedu však
opět z Kvapilovy knihy O čem vím: "Důvěřivé oči
dívaly se k dědici trůnu, o němž se bájilo, že je
přítelem našeho národa . .." . Dr. Schwarzenberg uvá
dí, že korunní princ Rudolf (nar. 21. 8. 1858, zemřel
30. 1. 1889), který přijel do Prahy se svou manželkou
Štěpánkou, belgickou princeznou a dcerou belgického
krále Leopolda II., byl v době příjezdu do Prahy v
r. 1881 příliš mladý, kdy na něho dosud nepůsobily
zhoubné vlivy politické a milostné, a byl nakloněn
Čechům, ale proč tedy vídeňská politika překazila
pobyt novomanželů v Praze a oni neshlédli všechny
hry, které pro ně v ND připravovali? To jistě také
nepřispělo k utužení vzájemných vztahů a i z tohoto
odjezdu, jénž mohl být pokládán za urážku Čechů
vídeňským dvorem, mohlo být také po vlasti velmi
hořko a trpko.
Je mi líto, že jsem nebyla současnicí této doby,
abych mohla dát Dr. Schwarzenbergovi plně vyčerpá
vající a uspokojující odpověď. Z dlouholeté četby
jsem zjistila, že opravdu mnohé události v historii
si nelze vysvětlit logicky či že dvě protichůdné věci
se dějí současně. Studuje materiál pro sestavení
Kalendáře HD, poznávám, jak si autoři některých do
kladů odporují mnohokrát u základních dat narození a
úmrtí různých osob, natož pak jak vykládají události
různých dob po svém.
Velmi ráda se nechám poučit odborníky a poznám
ka knížete Dr. K. Schwarzenberga mi byla velmi ví
taná.
Jarka Vlčková

Dvojí výklad historické události
(Pokračování se strany 9)
týdnů později do novin tato slova:
. . politické kru
hy cítily asi, jaký nevděk znamenalo ono dorozumění
na českém lidu, který pod heslem Národ soběl sku
tečně po zlatkách sebral si peníze na své divadlo."
2) F. V. Krejčí, literární, divadelní a hudební re
ferent, uvádí ve svém článku Národní divadlo: "Když
bylo zjevné, že nelze očekávati podpory od šlechty a
státu a že je národ v té věci odkázán toliko na sebe,
bylo vydáno provolání k sbírkám/' A dále pak uvá
dí v témže článku:"... stalo se to dne 11. června
Smetanovou Libuší, a to za přítomnosti korunního
prince Rudolfa, kterážto okolnost způsobila, že za
hajovací představení mělo ráz oficiálně slavnostní a
nemohly se ho účastnit zástupcové všech vrstev ná
roda." (Cituji i s gramatickou chybou.)
3) Jaroslav Kvapil, pozdější režisér ND, píše ve
svých vzpomínkách O čem vím: "Požár ND vypukl
dva měsíce po jeho jenom prozatímním otevření a
mnozí vykládali tuto katastrofu jako očistný plamen
za hřích spáchaný zneužitím drahého díla národní
ho." A pokračuje pak dále: "Věru jsme pak po všech
ny doby příští zakrývali toto první otevření pláští
kem zapomenutí a teprve habsburského jha zbaveni
si rádi uvědomujeme, že to byl první posvátný večer
Smetanovy Libuše."
4) Ze vzpomínek Jana Nerudy uvádím: "Stal se
ze mne výběrčí a účetní. Dveře v naší redakci se
netrhňou. Nemám čas napsat svůj fejeton, jen za
pisuji dary. Deputace květinářek z Ovocného trhu —
deset zlatých. Venkovan od Českého Brodu, děda
jako pořízék, chytrých, živých oček, přišel pěšky,
poslal ho představený zcela malé, chudičké obce —
pár čísel, snad ani na mapě není, a vysype z mě
chuřiny čtyřicet zlatých, každou bankovku ve zvlášt
ním papírku zabalenou. Drotár: podává mi čtyrák.
Beru, zapisuju a třese se mi ruka — vždyť na tom
čtyráku je lásky za milión! Pradlena. Právě odevzda
la dílo, obdržela mzdu, a obětuje ji celou. Jedno dí
tě se jí drží sukně, druhé menší, sedí v prázdném
košíku. Dělník — chtěl uložit ze mzdy do spořitelny
tři zlaté ha zlé časy, a přinesl je na Národní. Stráv
níci z pražského chudobince, jeden slepý, druhý o.berlích ho vede. Zřekii se nedělního oběda a přinášejí
takto ušetřenou hrstku. Ani jeden pan domácí, ani
jedna vystrojená panička za celé odpoledne, sami
chudáci. Víš, jak jsou ti lidé bohatí? Dívám se na
jejich skutky a moje víra v lidstvo vstává z hrobu."
F. A. Šubert, jemuž byl velmi nakloněn Rieger, a
Jan Neruda byli současníky událostí, osoby dospělé,
jejichž vzpomínky možno brát za bernou minci, i
když jsem si vědom toho, že bez podpory zámožných
vrstev by ND nebylo postaveno. F. V. Krejčí studo
val v té době na učitelském ústavu v Hradci Krá
lové a o rok mladší J. Kvapil byl terciánem plzeň
ského gymnasia. Pak-li jejich vzpomínky nebyly ovliv
něny dobou pozdější; nutno vzít v úvahu, že otcem
prvního byl kantor v České Třebové, druhého téfcař
v Chudenicích, politicky zvláště agilní, že jistě se
svými syny rozmlouvali o události tak významné,
jakou bylo otevření ND. A profesor dějepisu Tůma

Cimrhanzel na plzeňském gymnasiu se ne rozpakoval
ph dějepisných výkladech vlastenecky zahořovat.
Z toho bych logicky vyvodila závěr, že bylo "vel
mi trpko a hořko" právě na českém venkově. Vidím
však, že doctor iuris utťisque Schwarzenberg se na
mně vyčítavě dívá, že jsem opomněla zásadu "audiatur et. altera pars" a kromě ní, že bych měla při
hlédnout k zásadě druhé "in dubio mitius". Musím
se pak přiznat, že nemám v Austrálii mnoho pra
menů, že moji pamět oživují hlavně moje poznámky
z obsáhlé četby, z nichž jsem uvedla citáty, jimiž
jsem se při psaní noticky řídila.
Domnívám se však, že v kterékoliv době má která
koliv vrstva obyvatelstva na jakékoliv soudobé udá
losti svůj. určitý názor, což je naprosto lidské, a ko
nečně že ani názor některých příslušníků jedné vrstvy
obyvatelstva se nemusí plně shodovat s názory dalších
příslušníků téže vrstvy.
Dr. Schwarzenberg mi vzal vítr z plachet, když sa
mozřejmě předpokládal moji první námitku — pro
bíhající státoprávní zápas mezi Čechy a císařem. Je
sice pravda, že tehdy zde byla oboustranná snaha,
aby k rakousko-českému vyrovnání došlo a že k pro
cesu Omladiny došlo až později (21. 2. 1894), nutno,
však podle mého názoru vžiti v úvahu i to, že nebylo
tak dlouho od doby, kdy (r. 1879) donutily poměry
české zástupce upustit od pasivní resistence a vstou
pit na říšskou radu. A i když čeští poslanci pod tla
kem poměrů na říšskou radu vstoupili, trůnní řeč
uznává,' že tak učinili s výhradou svého právního
přesvědčení. A státoprávní obražení proti stávajícím
poměrům bylo podáváno při každém zahájení nové
ho parlamentního období. Dále bych pokládala za
nutné připomenout, že právě v létech osmdesátých,
zvláště když se stal ministrem vyučování Gutch, cho
vala se vláda Taaffova k Čechům již velmi příkře a
Rieger právě tehdy začal vážně pomýšlet na zjevný
boj proti vládě. A konečně kolik současníků mělo v
paměti královský reskript ze dne 12. 9. 1871: "Majíce
v paměti státoprávní postavení koruny České a jsouce
sobě povědomí slávy a moci, kteréž tato koruna nám
a předkům našim propůjčila, mimo to jsouce pamětlivi neoblomné věrnosti, s kterou obyvatelstvo ze
mě české každé doby trůn náš podporovalo, uznává
me rádi práva tohoto království a jsme hotovi toto
uznání přísahou naší korunovační obnoviti." Ke ko
runovaci, jak známo, nikdy nedošlo!
A korunní princ Rudolf byl synem císaře Fran
tiška Josefa I., u něhož jsem, jako králi českém,
četla v naší literatuře přívlastek "věrolomný", jejž
určitě nelze nazvat epithetem ornans, i když uzná
vám, že poválečná naše literatura byla ostře zamě
řena proti Habsburkům a osobně neznajíc jiných do
kladů jeho vlády, které Dr. Schwarzenberg zná na
opak výborně, neodvažuji se o mnohých jeho činech
psát vůbec, chci-lí uvažovat sine ira et studio. Je mi
však dobře známo z přečtené literatury, že se Češí
dívali k dědici trůnu jako k příštímu korunovanému
králi českému s důvěrou a očekávali, že to, co ne
splnil jeho otec zářijovým reskriptem, splní on. Tvrdi

The National B ank
se sn aží ze všech sil
u d rže t hodnotu
vašeho d o laru
Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
pracovat. Je prG.o znepokojující pozorovat, jak sr
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Your money
and your life” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro pozj.ámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. Při zjištění pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
Je ío praktici á domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
kupování ^nového
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• nebo
s dodávkou kamkoli v Melbourne a v menším množství

$ 7.10
$ 7.45
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• ‘1 jak okamžitě
odstranit inflaci.
' , ‘ 8 ale touto knihou
I
' -aí můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek.
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BÓMOVA

zůstává a to
lepši než kdykoliv
PODLE NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, KTERÉ
VSTOUPÍ V PLATNOST 1. ŘÍJNA TOHOTO ROKU:

♦

KAŽDÝ MÁ ZAJIŠTĚNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI.

♦ MEDIBANK POSKYTUJE BĚŽNÉ ZAJIŠTĚNÍ ZA NEJNIŽŠÍ NÁKLAD Y
— LÉKAŘSKÉ A NEMOCNIČNÍ OŠETŘENÍ KAŽDÉMU.
y- ~

------

♦ PENSISTÉ PLN Ě ZÁVISLÍ N A SVÝCH PENSÍCH A LID É S NEJNIŽŠÍMY
PŘ ÍJM Y N E PLA TÍ ŽÁDNÉ PŘÍSPĚVKY.

♦ VŠICHNI OSTATNÍ BUDOU PŘ ISPÍV A T PODLE SVÝCH PŘÍJMŮ.

♦

BUDETE M ÍT NA VYBRANOU:

1. MEDIBANK BASIC. TÍM BUDE ZAJIŠTĚNA LÉKAŘSKÁ PÉČE A
OŠETŘENÍ V BĚŽNÝCH NEMOCNIČNÍCH ODDĚLENÍCH.

2. MEDIBANK PACKAGE. TÍM SE OMEZUJE VÁŠ PŘÍSPĚVEK N A
URČITOU VÝŠI. JE K DISPOZICI TÉŽ K OCHRANĚ RODIN S DVĚMA
PŘÍJM Y.

3. MEDIBANK PR IV A TE INSURANCE OR PR IV A TE HEALTH FUND
INSURANCE — SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ V RÁMCI MEDIBANK-Y NEBO
U SOUKROMÝCH ZDRAVOTNÍCH FONDŮ.

♦ TI, KDO SE POJISTÍ N A LÉKAŘSKÉ A NEMOCNIČNÍ POJIŠTĚNÍ,
NEBUDOU P L A T IT PŘÍSPĚVKY.

♦ SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ V RÁMCI MEDIBANK-Y A SOUKROMÉ
ZDRAVOTNÍ FONDY NABÍDNOU K R Y T Í ÚČTŮ ZA OŠETŘENÍ LÉKAŘEM,
KTERÉHO SI VYBERETE, A ZA SPOLEČNÉ NEBO JEDNOTLIVÉ UBYTOVÁNÍ
. V NEMOCNICÍCH.

KONKURENCE MEDIBANK-Y A SOUKROMÝCH FONDŮ PŘISPĚJE K
TOMU, A B Y B Y L Y VAŠE PŘ ÍSPĚ V K Y A DANĚ CO NEJNIŽŠÍ A ABY SE
STANDART OŠETŘENÍ ZVYŠOVAL.

♦

ZÁSADA POJIŠTĚNÍ VŠECH OSOB BUDE ZACHOVÁNA.

, ♦ AŽ DO 1. ŘÍJNA SE MŮŽETE ROZHODNOUT. V LÁD NÍ ÚŘADY VÁM
POSKYTNOU VŠESTRANNÉ INFORMACE, KTERÉ VÁM MOHOU TOTO
ROZHODNUTÍ USNADNIT.
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IHNED TYTO KNIHY :
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(Ceny jsou včetně poštovného)

\

5
f
>

5 «J. Kraus: To na tobě doschne

5

4.60
< Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (S a -i
itira . Sovětský samizdat) $ 4.20
c

\ 0 . Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
C
J K . Pecka: Pasáž $ 4.20
?
c P . Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 5.90 ?
SJ. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
S
<V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku
$ 4.5
S.I. Škvorecký: Konec poručíka Borůvky$ 4.\
?V . Fischl: Kuropění $ 5.?
SFranz Kafka: Proces $ 5.S
cDuerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
A
>Kristofori (kresby) $ 6.80
\
i P . Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
f
\Ferd. Peroutka: Budování státu 1. svazek $; 5.90 c
\R. Kefalín: Černí baroni $ 5.20
?
f K . J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
?
?Jack London: Bílý tesák $ 4.60
5
>Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 S
SEDÍCE AKT: J. Schilling: Jestřáb $ 3.30, J. Schnei-i
Sder: Jak číst ohňostroje $ 3.30, A. Lidin: Psycho-<
Sgenes $ 3.30, J. Strnad: Pohádky $ 3.30, R. Štorch: $
< Jaký je druhý břeh jara $ 3.30. G. Goepfertová: >
<Ohňostroj marnosti $ 3.30.
1
5B ři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
1
l P . Pasek; Tokio volá Honolulu $ 5.\
1 J. Drábek: A co Václav? $ 4.f
\Alan Levý: Pražské peřeje S 4.?
?S. Ochová: Sůl země a blbá ovce S 3.70
?
? 0 . Filip: Blázen ve městě S 4.80
?
?Z. Němeček: Ďábel m im i Španělsky S 4.80
S
> E . Hostovský: Osvoboditel se vrací S 3.90
s
SOta Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze<
i Slezské Ostravy (4 díly), každý po S 3.80
5
> P . Eisner: Mamince S 4.80
1
i P . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku?
|$ 3.90
>
S K . Pecka: Štěpení $ 4.40
5 Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
S
5 Ha, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd->
£sko) $ 4.20
v
< Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédsku $ 1.10
?
? J . Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-S
5 zená celková cena $ 8.20
S
5B . Lockhart: Britský agent $ 4.10
c

5

>J. Hochman: Jelení Brod $ 3.90
SJ. Beneš: Druhý dech $ 4.70

'

12. 7. 1976

Příspěvek Čechů a Slováku
Americe

S A. Kvapilová: Krajíček chleba $ 1.20
SP. Den: Naší mládeži $ 1.20
<H. šklíbová: Pohádky $ 1.20

$

DOMOVA

b
S

SEgon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty S
< o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.20 )
S m . Rybáková: útěk z rekreace $ 4.70
ý
>T ři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.\
? Čeperková) $ 5.30
S
SO. Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
5
SJ. Škvorecký: Prima sezóna $ 4.20
S
<J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 J
> J. škvorécký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
VJ. škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20 >
\ K. J. Krušina: Pan Dadáček má dovolenou $ 5.-\
? K . J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.5
S K . J. Krušina: Zimní bouře $ 5.S
S K . J. Krušina: Druhá bouře $ 5.5
c Kováíyová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20
<J. Koláček: Veronika $ 1'
>G . Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
> L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
\ L . Grossman: Nevěsta $ 3.50
< Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů O. P .) $ 3.60

5

Čs. společnost pro vědy a umění v Americe (SVU) uspořádá svůj Vlil. sjezd v rámci amerických
oslav 200. výročí založeni USA. Sjezd se koná ve dnech 12. až 15. srpna 1976 na universitě Georgetown ve Washingtoně a jeho heslem bude "Příspěvek Čechů a Slováků Americe".
SVU byla založena roku 1961
ním úkolem je šíření znalostí
ve všech větších amerických a
Na 70 procent členů žije na

jako nepolitická organizace všech zájemců o Československo a jejím hlav
o české a slovenské kultuře, vědě a umění. Dnes má 17 místních skupin
kanadských městech, dále v západní Evropě včetně Anglie a v Austrálii.
severoamerickém kontinentě, ostatní jsou rozseti po celém světě.
S V U své jubilejní ceny významným americkým a ka

V III. sjezd SVU bude zahájen ve čtvrtek 12. srpna
registrací všech účastníků a hostí. Dopoledne se ko
ná valné shromáždění, na němž bude hodnocena do
savadní a plánovaná činnost a zvoleno nové před
sednictvo a členové výboru. Nominační komise na
vrhuje, aby předsedou zůstal dr. Miloslav Rechcígl
z Washingtonu a aby místopředsedy byli zvoleni: dr.
Alexej Bořkovec z Washingtonu, ing. Ján Gavora z
Ottawy, dr. Miloš šebor z Richmondu, Ky., dr. Jo
sef Škvorecký z Toronta v Kanadě a dr. Ernest šturc
z Washingtonu. Generálním tajemníkem SVU má zů
stat dr. Hanuš Lexa z New Yorku, pokladníkem dr.
Frank Meissner z Washingtonu a vedoucím redakto
rem “ Proměn” dr. Jiří škvor z Montrealu v Kanadě.

nadským představitelům čs. původu.
V sobotu odpoledne se bude pokračovat v před
náškách. Předně tc bude symposium na námět “ Čs.
etnické organizace v Severní Americe” . O jednot
livých organizacích budou přednášet odborníci, kte
ré tyto organizace na sjezd vyšlou. Dále bude na po
řadu mezinárodní symposium o Františku Palackém
(k jeho letošnímu jubileu) za účastí, vědců z USA,
Evropy a Japonska. Dále se bude přednášet o Praž
ském lingvistíckém kroužku. Kromě toho v sobotu
večer je na pořadu sjezdu recepce a banket v mo
derním washingtonském hotelu "L'Enfant Plaza” a
tam se koná také jubilejní sjezd SVU.

Ve čtvrtek odpoledne je na pořadu diskuse o úko
lech a činnosti místních skupin, kterou povede mí
stopředseda společnosti ing. Ján Gavora. Zástupci
jednotlivých skupin a vedení SVU budou diskutovat
o tom, co SVU v místním měřítku dělá a jak by
mohla svou činnost zlepšit. Ve čtvrtek ve večerních
hodinách bude recepce pro účastníky sjezdu v budově
amerického senátu. Poté bude společná prohlídka vý
stavy v Jeffersonově budově Knihovny amerického
Kongresu “ Češi a Slováci ve Spojených státech” . Ta
to výstava je ve Washingtone otevřena celé léto a
byla uspořádána k 200. výročí USA z popudu SVU.

V neděli dopoledne jsou další přednášky z oboru
historie, etnických studií a společenských věd. V ne
děli budou zasedat odborné sekne,, jako je historická
a žurnalistická; sejdou se muzikologové, ekonomové,
odbornici pro bibliografií a jiaě odborně kategorie
SVU. Zasedat budou, také různé nové výbory SVU.
Předpokládá, se. že starosta města Washingtonu vy
hlásí sobotu 14. srpoa za Československý den hlavní
ho města t S A . P cS iá se také s případnou účastí no
vého vrash.ingtgQskěáo karrBaáta arcibiskupa Williasaa UaiKBa a s BĚ3eSíastHýin prohlášením Bílého
dosnu.

V pátek budou na V U L sjezdu SVU přednášky a
symposia z různých vědeckých oborů se zv iž š & m
zaměřením na americké jublleom a podíl Čechů a
Slováků na budování .Severní Ameriky. Jedisa část
přednášek je věnována prwoiíMiiíáai A m a íča zá s;
čs. původu, jiaá čs. íášstětovalcům a. jejíck tqaEasnpm v razných, sektorech americké spaiečaBSL V
pátek večer taaje pra očasEmky sjezdfe:
orchestr americké armády aa setaleefe amerického
Kapitolu. Vojenští toáe&BÍcá bodám faěž přeáevsss
skladby čs. skladatfáú.

PrM žšfcy aa sjezd a abytoráiá vyřizuje: Mrs. Anna
Patos, ASeSboorne Hřeše. 3135 l€th Street, N. W.,
D_ C. 2MCÍ36. USA.
IkfBEmaoe,
a jiné podrobnosti po
šle sat jsežááá®: Mrs. FSeňlía Koyco. 6612 Tulip Hill
T e x a c e . WasjSBg&aa D. C.. 2M16, USA. — Telefon:
311-229-63x5.

V ÝSTAVA DOKUMENTŮ
O ČS. PŘ Í5TÉJfOYALCÍCH DO USA
33®saasié <oáággerf 5h3$rrcy amerického Kongresu
V sobotu 14. srptsa depožedne je met p * a f e tsšmořádné plenární shromáždění SVU za K a s ii růz v e yasŽBagtePě (Xesřefe už v čev n u v souvislosti
ných spolkových delegací a hostí pxsd
""STU se sspoařsý a U H L sjezdFm SVU zvláštní jubilejní vý
zdraví USA k jejich 200. výročí zaležení!” . Na tom stave s EŽxvtgn "Ctoefa and Skrcaks in the United
to slavnostním zasedání sjezdu SVU bodou přítom Sases- . Xa výstavě jsou dokumenty a knihy, jež
ným představeni vedoucí představitelé všech hlav svědčí o M a s e m iĚžspěsi* českých a slovenských
ních organizací Amerečanů čs. původu včetně čs. ná přistěhovalců fcsšesšik* Americe i Spojeným státům.
rodní rady americké, Čs. národního sdružení v Ka Vystavaiy jsou věci sel mapy Marylandu a Virginie,
nadě, Slovenského Sokola v Americe, Americké obce kterou psraH A u s t i ě Herésin Bofaemus, až po kni
sokolské, ČSA a jiných. Při této příležitosti udělí hy a jiná současná <Sbt P ramjmmřnp je vystavena
také WashÍBgtařgšá deklarace čs. samostatnosti z
S 18. října ISIS a průvodní dopis T. G. Masaryka prev aše d a n o v a p ř iz n a n í
£! sídentu WasonorL Výstava je otevřena v Jeffersoi nově budově a je postapea návštěvníkům celé prázdzhotoví
r I niny.
TS-SVU
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obstarají
Dr. P. & E. M. KEMENY
registrovaná daňová kancelář

i» <
ř| c

\> <

£>
7 Draper Sf., Ormond, Vic. 3204
1>
\ A . Ostrý (pseudonym — Praha): československý
S problém $ 5.20
Volejte — možno česky neb slovenský Z
SMotáky z Ruzyně $ 2.20
telefon 58-4917
zí
< V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90
< Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
1
A r v A r y ir v / w v v M A A íw w iA ř W w w w o v w w w v ; Z
^česko-angl. a angl.-č. slovníky (střední i techn.)
DALŠÍ KNIHY,
i

|

které může dodat Hlas domova:
J. J. Staněk: Potrestaní $ 6.90
J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.20

<
<
<
J

>
í

l

RÁM UJTE

|

u první pozlacovačské firm y

v Austrálii

<

J. KOSŇAR pty.

ltd.

|

112 Maribymong Rd., Moooee Ponds, Víc.

\

Telefon: 37-3109

|

nebo: 42 Howard SL, Norfh

Melbourne

i

Telefon: 329-8838

5

nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru jíž VKUSNĚ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

A
5
S
\

A N TO IN E G A LLERIES

\

r
?

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

?
S

c

Krajanům poskytneme 15% slevu

?
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Dopis obhájci:
(Pokračování se str. 3)
Vina je totiž relativní záležitost. Co je vlastně vi
na? Přestoupení platných norem či zákonů — řekl
by zjednodušeně právník. Ze zkušenosti víme, že pa
chatelé i činů brutálních nébyli občas shlédánt vin
nými, neboť normy, i zákony té doby dovolovaly ta
kové jednání — v zájm u čehosi. Každý spravedlivý
soud neusiluje jen o trest, nýbrž chce porozumět,
chce pochopit motiv činu, jinak nelze člověka sou
dit. A tu chci připomenout Vám i soudu, že by bylo
nanejvýš zajím avé i poučné zkoumat, proč se na
jednou desetitisíce občanů dopustily “ trestného činu
opuštění republiky” . M etóda vědeckého materialismu
neměla by mít problém s dešifrováním tohoto spole
čenského fenoménu — tato nejmoudřejší vědecká me
toda, jak o sobě rá d a praví. Odstranění prapříčiny
odstranilo by pak i trestnou činnost samotnou — tak
nějak by la nám kdysi vysvětlována aplikace m ar
xismu. A najednou V y soudíte a kořeny zla nehledáte.
Že by se počaly projevovat nějaké dekadentní revizionistické směry? H růza pomyslit! Zde však jest
velké pole působnosti pro zdravou a poctivě smýšlející
socialistickou spravedlnost.
O brat “ trestný čin opuštění republiky” vyskytuje
se ve Vašem dopise dvakrát, jde zřejm ě o technický
termín, čeština jest ovšem nejen jazyk poetický, ale
i obsahově přesný. Snad by si mělo federální mini
sterstvo vnitra najít jazykového poradce, páchá to
tiž trestuhodný čin hanobení jazyka českého. Mělo
snad být napsáno “ trestný čin nepovoleného opuště
ní republiky” či podobně — i pak by se dalo o věci
diskutovat z hlediska mravního, jazyk však by zůstal
uchráněn před brutalitou. M á-li však V aše form ula
ce právní platnost, musím Vám připomenout, že
byste měl upozornit na páchání trestného činu po
každé, když státní a stranická delegace — také na
pas — překračuje naší hranici — b y ť by to bylo i
na východ — a dopouští se tak trestného činu opuš
tění republiky. Jinak by mohlo být proti Vám za
hájeno trestní řízení pro napomáhání trestnému činu
zanedbáním upozornění na jeho páchání.
žádáte o sdělení, co bych považoval za vhodné

PŘÁTELÉ

DOMOVA
HLEDAJÍ

Bylo toho už dost, za co jsme nuceni nést mravní spo
luvinu — jako člen justice toho jistě víte ještě víc než

HAKOAH — SLAVIA 0 :1 (0 :1 )
Slavia měla po celý zápas více ze hry v poli a
její obrana byla spolehlivá. K tomu, aby vyjádřila
svou jasnou převahu brankami, zabránila stará bo
lest mužstva — střelecká neschopnost. Jedinou bran
ku zápasu dala v 11. minutě nová posila klubu, mla
dý Carl Gilder.
Rovněž rezerva Slavie vyhrála 1: 0.
ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
SLAVIA — ALEXANDER 1 :3 (1 :1 )
V MELBOURNE
Většinou spolehlivá slavistická obrana zvláště v
3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz
druhém poločase zcela zklamala. Od počátku hrálo
Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.39 hod. večer. celé mužstvo Slavie neúčelně a silný útok soupere
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30 využil brzy jedné z chyb obrany a Alexander se ujal
vedení. Mužstvo se pak ■vzchopilo, několikrát obléhalo
hod. dopoledne.
branku hostí a ve 22.-minutě se podařilo Patřenovi
13. a 14. 7.: Půlhodinka na zapřenou (soutěž)
20. a 21. 7.: Herecký portrét Josefa Kronera (1. část) vyrovnat na 1 : 1 . Krátce nato střílel dvakrát mladý
Gilder prudké míče, které brankář Alexandra jen s
velkým štěstím zlikvidoval. Po změně stran ovládl
hru Alexander, Slavia se jen chabě bránila. V 56.
SDRUŽENÍ ZÁSTUPCŮ POROBENÝCH NÁRODŮ,
minutě inkasovala druhou branku, o 10 minut později
odbočka ve Viktorii,
třetí a pak už lze mluvit o štěstí, že jich nepadlo víc.
Také druhé mužstvo prohrálo a to 2 : 3 .
pořádá v Melbourne vzpomínky v rámci
V sobotu 17. července hraje Slavia na stadiónu v
"TÝD NE POROBENÝCH NÁRODŮ"
Olympic Parku proti Wilhelmině a v neděli 25. čer
Na programu je mj.:
vence
rovněž v Olympic Parku proti mužstvu George
V nedělí 18. července zvláštní pobožnost v kosteCross.
V. F.
iích všech vyznání,
týž den od 6.45 hod. večer v sále radnice v Kew
“ Mezinárodní večer” . V bohatém pořadu večera vy
stoupí také čs. krojovaná taneční skupina.
V dalších dnech bude seznamována australská ve
řejnost se současným stavem evropských porobe
ných národů.
V neděli 25. července od 3.30 hod. odpoledne bu
de sloužena mše svátá za národy, které žijí pod so
větskou nadvládou, v katedrále sv. Patricka, kterou
budou spolucelebrovat katoličtí kněží všech porobe
ných národů, kteří působí ve Viktorii, tedy též Dp.
J. Peksa a Dp. T. Strnisko.
Vyzýváme všechny čs. exulanty a krajany, aby se
zúčastnili všech podniků v hojném počtu. Bližší in
formace sdělí J. Viola, tel. 85-5040.
BESEDA, čs. kulturní a'svépomocný klub v Melbourne,
pořádá v sobotu 17. července v 6 hodin večer
CHODSKOU HÝTU
v sále Good Neighbour Council, 575 Elizabeth St.,
Melbourne. Na programu jsou krátké filmy (Chodští
dudáci, Krásy Čech, Evropa vlakem, Vinice ve Vik
torii, Lidové písně a tance, Parohy, Petr a vlk, Zlatovláska), dále hry, soutěže, dětský koutek. Tombola.
Bufet. Vstupné dobrovolné. Informace: tel. 480-2737
(Kafka).

já. Právem člověka jest žít tam, kde se mu zachce
a kde ho nechají — na tom nemění nic ani feudálně
pojaté zákony.
b ) Odsouzen jsem stejně už byl — tak jak á obha
joba! B y l by to v této situaci jen výsměch zdravé
m u rozumu.
c) Pokud jsem
ci vědom, nenajal jsem si V ás ja 
ko obhájce a jakýkoliv požadavek na V ás mohl by kdo Vás najal — já jsem v takovou smlouvu s ni
pak být legálně kvalifikován jako můj souhlas s kým nevstoupil.
Vaší funkci, ó, nikoliv! Poplatek nechť zaplatí ten,

■9BBSSB08HHM HHE!!SBBHHHHE9HE&9aSBB
V hlubokém žalu oznamujeme všem přá
telům a známým, že dne 15. června 1976
odešla na věčnost naše drahá maminka,
babička a prababička, paní
FRANTIŠKA KOSKOVA
ve stáří 80 roků
Pohřeb se konal dne 18. června 1976 po slou
žení zádušní mše sv. na hřbitov v Heidelbergu.
Josef Kosek, syn
Františka Němcová, dcera

t

s rodinou

s rodinou

Mooroolbark, Vic.
Macleod, Vic.
huhhhhhiihhhhhhhhhhhhhhhhhhhuhíiííí^ih ii^hí

t

S nezměrnou bolestí oznamuji všem přáte
lům a známým, že dne 8. července 1976
odešel po krátké nemoci riá věčnost můj
drahý manžel, pan

KAREL VOJTÍŠEK
krátce před dovršením svých 58 let.
Pohřeb se bude konat v úterý dne 13. červen
ce v 9 hodin dop. z kostela sv. Linharta (St.
Leonarďs Church), Springvale Road, Glen WaWM weriey. Po zádušní pobožnosti bude tělo zesnuléh H fe* uloženo k poslednímu odpočinku v 10.25 hod.
u m ■ » hřbitově ve Springvale.
H

Jménem příbuzných:
Ira Vojtíšková, manželka

___________________ __

"

ZPRÁVY S. K. SLAVIA MELBOURNE

Karla Čápa, byv. letce ve V. Brit., pak ČTK, nyní
snad Austrane, meda Lmuše Hechtova. Dále se hxeaa váctav Janda ze švihová u matov a Petr Lan
ger z Prahy a, který odešel z C. v r. 1969, má dopis
v redakci.

uvést na svoji obhajobu. Odpověď: NIC.
a ) Necítím se vinen a proto netřeba se mi obha
jovat. V e vlastní zemi nechci žít mimo jiné právě
proto, že je tam občan trestán za opuštění této ze
mě. Žít tam pak znamená nést m ravní spoluvinu.

-lí-

Dáváte mi rovněž k úvaze, zdali by nebylo vhod
né vrátit se zpět do vlasti. Moje reakce: Nebylo by
to vůbec vhodné. To ostatně vyplývá z mého dopisu.
Navíc jsem australským státním občanem a co kdy
by si zdejší federální ministerstvo usmyslilo zahájit
proti mne “trestní řízení pro trestný čin opuštění
Austrálie” ? To bych se pak umořil vlastními vinami.
Ona se taková věc těžko může stát, neb — jak jistě
víte z novin — Austrálie je země zaostalá, hlavně
pokud se občanských práv týče. Občané si zde bu
dou muset teprve vydobýt ono revoluční právo být
obžalován pro trestný čin opuštění.. .atd.
Váš dopis mne přesto dojal. Je to od Vás náramně
hezké, že mne chcete obhajovat, dokonce až po sou
du. Vidím v tom odvahu i dobrosrdečnost. Honorář
Vám sice nepošlu, ale rád se Vám odvděčím jinak.
Třeba vím, že Vám dávám impuls k zamyšlení: nad
mým dopisem, nad spravedlností, která odnímá svo
bodu, aniž kdy jakou dala a v jejíchž Vy jste služ
bách, nad otázkami slušnosti, mravnosti, nad živo
tem vůbec a nad tím, co je jeho podstatou. Kdyby
se stalo, že po takovém zamyšlení byste nabyl chuti
vzdát se Vaší svobody a spáchat trestný čin opuště
ní republiky, mohu Vám nabídnout svou záruku pro
australský •migrační úřad. Vaše kvalifikace by tu
nebyla sice mnoho platná, jest to zde země buržoazně demokraticky zaostalá, známe tu ale několik na
šich čs. právníků, kteří se slušně uchytili a občas
páchají “trestný čin opuštění Austrálie” za účelem
dovolené v Evropě či jinde. Svoji garancii bych Vám
neodmítl už proto, ie by bylo dojemné, kdybych se
tu s Vámi mohl každému chlubit: Pohleďte! zde jest
můj obhájce a já js«m Jeho lump, ničema, zločinec,
odsouzený na l i městců žaláře nepodmíněné.
S pozdaarem Váš
Y. Z.

^ ^ ^
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SE KONÁ V NEDĚLI 25. ČERVENCE 1976

/

U EDY ZLATÉHO

(

V RESTAURACI RHEINLAND
/
9-13 Drewery Lané, Melbourne
1
Začátek v 6 hodin večer * Vstupné $ 2.50
f
poslechu i tanci
hrajemelboumský 1
Známý
MATKAK dvou
se svých orchestrem
\
podnikatel pan
odrostlýchEda
dětíZlatý
se bu
K dispozici
bude pouze EMIL
120 míst.
ř
KOŽĎÁL
de ráda starat
o Vaše
dítě. Volejte
(Melb.)rezervujte
Prosíme,
včas.
obdržel
po úspěšném 1
288-1442. Telefon 663-1266
absolvování kurzu naí
Australském exportním
ústavu
“ Diploma of
Australian Institute of
Export” a byl přijat za
člena
Malý PRODÁM
oznamovatel
Z p r áM.A.I.Ex.
v y osobni
Emilku, gratulujeme !
Palackého Dějiny ná
Jménem přátel v Mel
rodu českého, ilustr.,
bourne: B. Dvořáček
6 dílů, brožované vydá
ní Kvasnička a Hampl
z r. 1939. Jeden díl po
ČESKÉ OCHOTNICKÉ
$ 10.00, do HD na zn.
: “ Dějiny” nebo adresu
DIVADLO V MELBOUR
sdělí HD.
NE hledá muže různého

OVOCNÉ STROMKY,
zákrsky, vysokokmeny,
event. s 2 druhy ovoce
dodám výhodně.
Tel. (Melb.) 359-3032

věku pro obsazení rolí v
připravované hře. Rádi
bychom též sehráli pohád
ku pro děti. Každá pomoc
je vítána. Dotazy a infor
mace: Z. Haberová, tel.
459-1992.

National Mutual
PŘÍTEL V ČESKOSL.
hledá
sběratele
v
Austrálii, s nímž by si
vyměňoval známky a
mince. Adr. sdělí: B.
Skalka, 91 Yarra St.,
Williamstown, Vic. 3016,
. tel. 391-6153.

INSURANCES
Volajte
Charles Antal
tel. (Melbourne)
42-0401

-
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12. 7. 1976
Curyšský Sport píše:

ČESKOSLOVENSKO "SVĚTOVÁ TŘÍDA"
Už po léta vynikla objektivností* komentářů k spor
tovním podnikům redakce švýcarského časopisu
“ Sport” , Který vychází v Curychu. šéfredaktor to
hoto listu Walter Lutz, který byl očitým svědkem
závěrečných bojů evropského šampionátu v kopané v
Jugoslávii, pod nadpisem “ Čechoslováci jsou světo
vou třídou” , mimo jiné napsal:
“ Velkým překvapením a velkým vítězem tohoto
evropského šampionátu, který měl v historii této sou
Karel
Janovský
těže nevídanou úroveň, byli bezpochyby Čechoslová
Sparta zopakovala rok 1972
ci, kteří s e ,jako tým zařadili k nejlepším na světě
vůbec. Kdo vyřadí Anglii a SSSR a v závěrečných
bojích^zvítězí i nad oběma finalisty posledního světo
vého šampionátu Holanďany a Němci, tedy poradí
si s různými fotbalovými styly a temperamenty, ten
Přesně týden po závěrečných bojích evropského šampionátu v kopané v Jugoslávii padlo v Českoslo
zaslouží, aby měl titul mistra Evropy. Vždyť čs. muž
vensku poslední "fotbalové rozhodnutí" nejúspěšnější sezóny posledních let, rozhodlo se o vítězi česko
stvo, jehož průměrný věk je 28 roků, hraje atletický,
moderní a bojový fotbal. Jeho hráči patří k nejrych
slovenského poháru, Stal se jím vítěz Českého poháru Sparta Praha, která porazila vítěze Slovenského
lejším a také nejtechničtějším na světě vůbec, jsou
poháru Slovan Bratislava: doma 3 : 2 a v bratislavské odvetě 1 : 0. A i když nechci triumf Sparty nad
skvělými organizátory, kteří — a to je zvlášť potěši
Bratislavou nijak snižovat, bylo by nespravedlivé, kdybych nevyzvedl skutečnost, že bratislavský Slovan
telné — hrají útočnou kopanou.”
doplatil v této soutěži na to, že "dodal" čs. reprezentačnímu týmu k prvenství v Evropě 6 svých nej
A , pak redaktor “ Sportu” pokračuje: “ Závěrečné
střetnutí evropského šampionátu mezi mistry světa
lepších hráčů, na kterých se pochopitelně za tropických veder (ve kterých se hrála obě finálová střet
NSR a Čechoslováky bude navždy svým průběhem
nutí) projevila únava. Vždyť zatímco "rudí" odpočívali a připravovali se lehce na závěrečná utkání se
patřit k nejlepším a nejnapínavějším mezistátním
Slovanem, jeho hráči dali do boje o evropské prvenství v kopané v Záhřebu a v Bělehradě celé své
utkáním fotbalové historie. Vždyť -při zákrocích obou
srdce, a na to pochopitelně nyní doplatili. Útěchou jím může býf, že coby druhý tým ligové tabulky
brankářů i neutrální diváci vstávali ze svých sedadel,
budou (spolu se třetí Slavií) reprezentovat čs. kopanou v Poháru UEFA, zatímco Sparta jě čs. zástup
byl* to prostě kopaná ‘více než všech superlativů’ .
To, co snad málokdo z odborníků očekával, se stalo
cem v soutěži "držitelů trofejí" a Baník Ostrava bude poprvé ve své klubové historii hrát v hlavní
skutečností: čs. mužstvo ve velkém nástupu vedlo
soutěži Evropy, v Poháru mistrů evropských zemí.
2 : 0 a při trochu štěstí mohlo to být 3 : 0 a finále
Obě finálová střetnutí Slovanu se Spartou měla
by bývalo bylo předčasně rozhodnuto. Ale možná, že
vcelku dobrou úroveň, škoda však, že tropické ved
to tak bylo lépe, vždyť nakonec se Čechoslováci stej
Skvělé výkony v Eugene
ro stálo hráče znovu mnoho sil. Vítězství Sparty je
ně stali mistry Evropy a milióny příznivců kopané
DAVE ROBERTS TYČÍ 5,70 M
zasloužené, o tom nemůže být nejmenších pochyb.
na televizních obrazovkách viděli alespoň fotbalové
, Sparta v obou zápasech potvrdila, že je pohárovým
V Eugene v americkém státě Oregon skončily po drama, jaké nemá obdoby.”
mužstvem a potřetí “ strhla" vítězství na svou stra- slední červnovou nedělí kvalifikační závody americ
■. nu. Branky v prvém finále na Spartě .dali: Nevrlý, kých lehkých atletů o letenky na OH v Montrealu,
156 ČS. SPORTOVCŮ V MONTREALU
Kotek a Čermák za Spartu — Ján čapkovič a Masný které přinesly celou řádu překvapení, když několik
Už příští sobotu — 17. července — vzplane v Mont
za Slovan. V bratislavské odvetě skóroval v dresu favoritů při této “ generálce” propadlo. V závěrečný
realu olympijský oheň a krátce na to začnou boje o
vítězné Sparty Čermák.
den byl zde poražen dokonce i světový rekordman ve medaile XXI. letní olympiády. Zúčastní se jich i 156
skoku vysokém Dwight Stones, měl však nakonec pře čs. sportovců, kteří budou startovat celkem v 15 spor
ce jen štěstí, že pojede do Montrealu (s výkonem tovních odvětvích. Výpravu ještě doplní basketbalisté,
Slušný start čs. mužstev v Interpoháru
2,24 m ) jako druhý. Pokud se týče výkonů, americká kteří si vybojovali účast v kvalifikačních bojích v
POUZE VSS KOŠICE PROHRÁLY
kvalifikace znovu potvrdila, že -reprezentanti USA kanadském Hamiltonu v Ontariu, kde se umístili ja
Týden po skončení evropského šampionátu fotba budou hrát na OH v Montrealu v mužských soutěžích ko druzí (za Jugoslávií, ale před Mexikem a Španěllistů byl odstartován další ročník mezinárodní letní přední roli. Vždyť tu vytvořili několik nejlepších svě ■skem).
fotbalové soutěže Interpoháru (v některých zemích tových výkonů olympijské sezóny a dva dokonce byli
Nejpočetnější je výprava veslařů (35), kteří mají
dostala nové jméno Mezinárodní fotbalový pohár), je na úrovni nejlepších na světě.
O jediný regulérní světový rekord, v Eugene se však v Montrealu reálné šance na úspěch, nejméně je šer
hož 44 účastníků (poprvé se soutěže účastní i muž
mířů (Ráezová, Jurka a Koukal). Z čs. lehkých atle
stva Israele) bylo rozděleno do 11 skupin a vítězové postaral 241etý tyčkar Dave Roberts, který zdolal
tů jelo na olympiádu do Montrealu celkem 14 repre
dostanou od Mezinárodní sázkové kanceláře prémie laťku na 5,70 m, čímž překonal o 3 cm dosavadní
zentantů. Jsou to:
ve výší nejméně 10.000 švýcarských franků (prémie světový rekord svého krajana Earla Bella z minu
Ženy: pro běh na 800 m J. Čerchlanová, ve skoku
lého
měsíce
a
získal
tak
zpět
své
světové
prvenství.
se zvyšuje, jestliže to které mužstvo vyhrálo v mi
Kuriozitou zůstane, že Dave Roberts při prvním po do dálky budou reprezentovat ČSR J. Nygrýnová a
nulých letech jednu ze skupin Interpoháru).
kusu na této výšce zlomil tyčku a musel si na chvil E. šuranová. ve vrhu koulí H. Fibingerová. a ve sko
V soutěži hraje letos 6 čs. týmů. Jaký měli start?
Ve skupině III. hráli fotbalisté Teplic doma se švéd ku vypůjčit jinou od dosavadního světového rekord ku vysokém je plný počet možných reprezentantek:
V. Bradáčová. M. Karbanová a M. Mračnová.
ským týmem Landskrona Bovs pouze nerozhodně 0 : 0. mana, svého přítele Bella.
Muži: J. Plachý (800 m ). D. Moravčík (3.000 m
Dalšími účastníky skupiny jsou fotbalisté GrasshopV předvečer zakončení amerických kvalifikací v
pers Cur.ych a západoněmecký Kickers Offenbach. . Eugene se vyznamenal i “ král lehkých atletů” , svě přek.). Vyčichlo (trojskok), J. Brabec (koule), L.
Ve IV. skupině měl pěkný start do soutěže přebor tový rekordman v desetibojů 26ietý Bruče Jenner z Daněk a J. šilhavý (disk) a Pernica (desetiboj).
ník republiky Baník Ostrava, který vyhrál ve Stock Kalifornie, kterého jen zmatek při měření času v zá-.
holmu nad AIK Stockholm 1 : 0. Další mužstva: Ein- vodě na 100 m připravil, o. nový regulérní světový re
Československo zahájí se Sovětským svazem
tracht Braunschweig (NSR) a Waoker Innsbruck (Ra kord. Proč? Jak jistě víte, mezinárodní lehkoatletic
"OTEVŘENÝ TURNAJ" HOKEJISTŮ
kousko).
ká federace nedávno rozhodla, že oficiálně budou na
V V. skupině porazila brněnská Zbrojovka švýcar krátkých, tratích platit .pouze ty výkony, dosažené
Prvému “ otevřenému” hokejovému turnaji, tedy
ského mistra FC Curych po velkém bojí 1 : 0. Účast elektronickým, měřením, což platí nejen pro sprinté turnaji, kterého se mohou zúčastnit jak hokejisténíky skupiny jsou: MSV Duisburg (NSR) a Austria ry specialisty, ale i pro desetibojaře. Jako z udělání amatéri, pseudoamatéři a profesionálové, nestojí už
Vídeň.
vypověděly v Eugene jedny elektronické stopky službu nic v cestě. Dokonce byla tato soutěž, která ponese
V VI. skupině zdolal trnavský Spartak norský Lille- a tak byly právě při běhu světového rekordmana Jen- honosný název “ Kanadský pohár” , rozlosována. Vlád
■ strom 5 : 1, ačkoli v poločase prohrával ještě 0 : 1. nera nahrazeny ručním,, měřením. Kdyby mohl platit noucí mistři světa Čechoslováci zahájí turnaj 3. září
Další týmy: Atvidabérg TT (Švédsko) a Austria Salc- tento čas, pak by Jennerovy výkony byly ohodnoceny v Montrealu střetnutím se SSSR. O dva dny později
burk (Rakousko).
8.538 body. tedy o 14 bodů více než jeho vlastní svě nastoupí v Torontu proti Finsku (které posílí celá řa
V VII. skupině deklasoval bratislavský Inter dánský tový rekord vytvořený na stejném,místě loni při .me da profesionálů z Kanady a USA), 7. září hraje čs.
Hoelbaek na jeho hřišti 5 : 0. Hrají zde ještě: Vitto- zistátním desetibojařském trojutkání USA — SSSR — národní mužstvo ve Filadelfii s USA, 9. září v Mont
ria Guimaraes (Portugalsko) a AS Ostende (Belgie). Polsko. Ovšem takto ..nemá tento rekord naději na realu s profesionální Kanadou a turnaj zakončí 11.
září v Quebecku střetnutím se švédy (rovněž celá řa
.
.
.
______________________
V XI. skupině utrpěly VSS Košice jedinou prohru, schválení. .
da profesionálů, dokonce dva hráči z NHL). Finákdyž podlehly na hřišti polského mužstva z Lodže 0 : 2
i lová střetnutí tohoto prvého “ otevřeného turnaje” , v
HLAS DOMOVA vychází ■čtrnáctidenně.
Další týmy skupiny : KB Kodaň a IK Kristiansand.
nichž se utkají dvě nejlepší mužstva, se uskuteční
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
13. a 15. září v Torontu a v Montrealu; kdyby muse
8 Moorhouse St., Pichmond, Víc. 3121.
lo dojít ke třetímu rozhodujícímu zápasu, pak by se
P O H Á R F F D F R AT.F
Telefon: 42-5980
hrál 17. 9. v Montrealu.
V Londýně bylo prove ČSR - rozlosován k prvé
'j
.
ROČNÍ;
PŘED
PLATNÉ:
V AUSTRÁLII $-10.-,
deno vylosování Poháru mu utkání s KanaďankaSpolečný turnaj amatérských a profesionálních ho
. DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
federace, tenisové soutě- mi. Je třeba však říci, že
kejistů bude znamenat velký finanční přínos do po
: že žen; která je jakousi letos nemá -.čs. družstvo
kladny jednotlivých hokejových svazů. Vítěz celého
Gan. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
turnaje dostane prémii ve výši 100.000 dolarů, druhý
, obdobou Davis.ova poháru Bez exulantky Martiny Na
ekvivalent v jiné měně. —: Výši leteckého
inkasuje 75.000 dolarů, a td .. . ještě šestý, poslední,
mužů. K soutěži, ve ktéřé vrátilové ve dnech 22. příplatku, do různých .zemí sdělíme na požádání
45.000 dolarů. Dva nejlepší celky pak dostanou další
; dámské týmy inkasují na 29. srpna ve Filadelfii na
prémie: absolutní vítěz dalších 50.000 dolarů, pora
obratem.
prémiích 130.000 dolarů, ději na úspěch.
* * *
žený 25.000 dolarů.
1 byl obhájce trofeje - tým

Československý pohár na Letnou

