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Dojde ke světové konferenci o odzbrojení?

Sovětská “ mírové 'polilika
XXX. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů přijalo 27 se, že se právě na za
rezolucí, v nichž se žádá omezení nebo plné zastavení závodů ve zbrojení. Sovět čátku prázdnin všechen
ský blok států souhlasil s rezolucemi — vždycky hlasuje pro odzbrojení, věčný lid soustředil na to, aby
mír a mírovou spolupráci. Sověty jdou dokonce dále: blíží se teprve první výroči veřejně projevil své od
helsinské konference a už zřejmě vyprchalo opojeni některých naivních západ hodlání bojovat za mír až
ních politiků z dosažené "rozumné dohody" se sověty, je proto třeba nové injek do roztrhání (těla. Vítanou
ce propagandě, je třeba znovu ukolébat západní svět — je třeba svolat novou příležitost poskytl Meziná
konferenci, slavnostně podepsat nové dohody a doprovodit je novými ujištění rodní mírový výbor, který
mi. Sovětský svaz navrhl svolání světové konference o odzbrojení. Její vnuco vydal tzv. Novou stock
vání bude v příštích měsících silit.
holmskou výzvu k míru.
Nejsou pochyby o tom, hájení výroby v továrně vojsk v Československu Tato . výzva neměla asi
že na takové' konferenci, nebo současně s výzvou k nebo častěji jednotek Spo nikde na světě takový
dojde-li k ní, Sovětský záchraně úrody, k pomoci jených ozbrojených sil stá ohlas jako v Českosloven
svaz slavnostně podepíše při žních, při oslavách za tů Varšavské smlouvy v sku. Už v první polovině
kdejakou rezoluci či závě přítomnosti zástupců oku ČSSR) nebo bez účasti července podepsalo výzvu
rečný akt a výklad obsa pační armády (totiž tzv. těchto přátel nejdražších přes milión občanů a další
hu rezoluce nebo aktu si Střední skupiny sovětských se omílá slovo mír. Zdá (Pokračování na str. 2)
ponechá pro sebe. Nemůže
přece připustit “zasahová
Medicare, Medicaid
Q
I I f
ní do vnitřních poměrů’’,
a volby v USA
I*
1*00161111
tj. jakoukoli mezinárodni
kontrolu, že nějakou doho
du skutečně dodržuje!
Problém všeobecného nemocenského poistenia a ínflačný tlak, který uzákoHusákovo Českosloven
sko ovšem souhlasí, je nenie takého poistenia vyvolává, vzbedznje dnes mimoriadny záajem v mnohých
rovněž pro mír, což zdů zemiach včitane Austrálie. Přete uveřejňujeme poznámku Dušana LeJnotsfcé&o
razňuje častěji a důrazněji c skúsenostiach Spojených slátav, které- zavierfli tem Bastočué zdravotně zabez
než mistři v Kremlu. Při pečen ie, ktoré sa týká len menšej časti ubyvateťsřva, len starých a chaduiiaiýuh
kdejaké oslavě - k ukon občanov. Niektoré aspekty sú všeokeose platně a hadi- x ra p n a ť a M ď a r v
čení školního roku, při za- inveh zemiach.

nemocenského poistenia

0 Spanělácich dnes
"Byli to čestní demokraté, v la ste n c i,..", píše re
daktor Rudého práva Jiří Svoboda (17. 7.) o interbrigadistech ve Španělsku před 40 lety. "Nesmírná
byla pomoc mezinárodního proletariátu. Dělníkům se
tehdy nedařilo dobře . .. a přesto se z dělnických
sbírek na celém světě obstarávaly zbraně, léky, po
traviny. Z řad mezinárodního proletariátu odcházeli
s velkými obtížemi do Španělska dobrovolníci, aby
tam bojovali proti fašismu se zbraní v ruce. Čeští a
slovenští dělníci tam u Madridu hrdinně hájili proti
fašistům Prahu . . . "
Takový článek v ústředním orgánu strany musei
ovšem překvapit hodně pamětníků tehdejších i pozděj
ších události. Pamatují se na dobu, kdy vládnoucí
komunistický režim měl pro "Španěláky" jen odsou
zení, kdy účast v interbrigádě byla přitěžiijíci okol
ností pro ty, kteří stáli v padesátých letech před ljdovými soudy, kdy se dovídali, že v interbrigádě
spolupracovali s fašisty, s americkou CIA atd. Jiří
Svoboda jmenuje v článku pouze dva — švermu a
Sinkuleho. Oba už jsou totiž mrtví a je neodsoudila
k smrti komunistická justice.
Závěr Svobodova článku v RP "Jsme s nimi i dnes"
je pak rovněž zajímavý — mnohý čtenář v Česko
slovensku v něm může hledat jinotaj:
"Současné události ukazují, že i přes kruté represálie, přes obrovský policejní teror a přes velký
vliv církve se nedaří držet lid "v bázni boží". Na
stolení demokratických svobod ve Španělsku je otáz
kou času . . . Někteří z našich soudruhů propadli teh
dy po prohrané bitvě malomyslnosti. Pravdu však
měli ti, kteří jim dodávali sebevědomí a dokazovali,
že i na ulicích Barcelony, Madridu, Sevilly bude jed
nou svátek. Stejně jako ve všech městech světa, kde
ještě šlapou po šíjích porobených a bědných utlačovatelské boty . . ."

Amerika teraz kodauCí
desaťročně výsledky srejho
socSáloe-zdravikBéfe®
svstému- známel» ped
menom Medicare a Me
dicaid. Sú to vlastně dva
systémy, ktoré pracujů
spoločne. Medicare je sy
stém podlá ktorého íederálna vláda prispieva na
zdravotně ošetřeme sta
rých a chudobných obča
nov. Medicaid je systém
podťa ktorého tí istí občania-pacienti dostávajú
podporu z próstriedkov
jednotlivých štátov americkej únie a z veřejných
prostriedkov.
V roku 1965 předložil
návrh zákona o tejto zdravotnej pomoci prezident
Johnson a musel ho tvrdo
prebojovávať v kongrese.
Narazil na odpor z dvoch
stráň: Jedni boli proti ná-

hím l
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5 pKvý trefe k t r r . aosocšs3aS to sa jssi. vpSj-raš 3e-

k á isfa irafey . b a té s a
proti trm tm áím
votuésiHi <ipa£izs£M I c í b -

ii. Z drobej strany rs rxxS.
navřít prezisfaáa jfeisEsa--

na na odpor tých. kterým
sa jeho návrh nezdál cfesť
úplný a ktorí cbceh. aby
sa zaviedlo v Spojených
štátoch také národně poistenie aké je v stredcej
a východnej Európe. Prezidentov návrh znam enal
určitý kompromis, který
kongres schválil. .
Aké sú výsledky po 10
rokoch? Po stránke zdravótnej rozhodne pozitivně.
Starým a chudobným občanom sa dostalo náleži
tého ošetrenia. V dósledku
(Pokračovanie na str. 2)
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BEAUZMUS
K. Wendt

v, Lide si libuji ve yymene slov. Shlukují se náhodou
i pianovane k tzv. sociálním příležitostem, usrkávají
z uečeho a jeden k aruhemu vydávají zvuky, ftikaji
lomu společenský rozhovor a pěkně si to užijí.
z.vuK osiovi a zvuk odpoví. Oslovený přijme zvuko
vé nic a odpoví zvukovým nic. Udržuje se konverza
ce, vyslovuje se názor, deklamují se tisíckrát zazna
menané myšlenky, premliá se fumová pakultuřa,
hospodářské svízele, mezinárodní situace;
Zvuk, zvuk, zvuk . . . Slova, slova, slova . . . Nic,
nic, nic . ,. Udržujte konverzací. Ticho je tísnivé,
blábolení zábavné. Kdo mlčí, protože nemá co říci a
vadí mu slovo pro spásu slova, je hlupák. Kdo vy
dává nejvíc zvuků plynule, je duší společnosti, opět
bude pozván na kávu.
Konverzace p lyne. . .
Nazdar, ahoj, vítáme vás, jak se máte, dobře, pri
ma, mizerně, film to byl takový, můj osobní názor,
komunisti, co se pije, inflace, básník není povrchní
(verš), poločas byl bez branek (sport), ona je ta
ková divná (přátelství), šaty s organdami (m<jda),
volným veršem má Datsun 200 nový karburátor (mo
torismus), úmyslem autora bylo (literatura), ve sta
vějící situaci je situace situačně obtížná (politika),
jeho'záměr šel za literární formu, člověk na to musí
hledět realisticky, už jste četl (?), nečetl (?), to jste
měl, bílé ne, červené, kniha není, co se zdá, jsem
realista, je v ní více, proto vidím situaci realistic
ky,' bytostně životný výraz realizmu, řečeno reali
sticky, na straně třicáté vyhmátl realisticky niternou
krásu, být realistou, pít červené, realizmus káže,
ovšem, ale zase z realistického úhlu, rovněž i v záj
mu realizmu třeba, jako realista beru věci reali
sticky . . . .
.Zvuky nemusejí dávat smysl. Jejich účelem není
význam, ale přežvykování toho, co se sluší býti
přežvykováno s použitím rezonantně módních výrazů.
Jsem realista, dívám se na věc realisticky, ano.
ale není to realistické, jsou rezonantní obraty k udržo
vání módně zasvěcených konverzací. Býlí realistou
bylo povýšeno na žádoucí stav. Příval prázdně du
nících variant toho pojmu po čase přesvědčí člověka,
že toto slovo vyrostlo z ničeho pro nic a nemá co by
popsalo, že drah myšlení, který m a odpovídá, 'prosté
neexistuje.
Nerů to pravda. Vedle práskáš přežvykovaného reatmám famn -r a rá h n , exísteje také realizmus praktici
kf, jehož ežsečbosi oešze popřít. Kdykoliv chce ně
kdo spáchat svinstvo, uznat svinstvo, tolexovat nebo
o c tte s s . sTžastvo, kdyksÉřr to, co je žádoucí, vyžar
doje se svmstveaa fa n a c kompromisu, uchýlí se k
teaSzasEL B e s á z a s je „zástěrka, za kterou se člo
věk vždycky 'anfcfe schovat jak před světem, tak před
smátamm. V ksErerzad maáruje prázdnotu intelektmSSsí v žhnete |scázdseea spirituální.
S&aěi fSáž pzaiiddně noviny a člověk každé ráno
ssfedkae eásssSesasw iSkrka realistických pravd: podiív fc i se gafcžro. ^ í^ m áiií současného stavu je reaSsíicSé 2 jxotB raiamná
QsSaěs TwvHgiŤskon pravdou dne a vlastní schopno
s t M cftáps. Bdě ztratili zájem postřehnout, že poses také k ^fežan tstv í je realistické, že bude třeba
přepsal M stefi a v souladu se současnými hrdiny
vidět také Chamberlainy jako realisty.
Čistý Tpali/jíms- spáchat sebevraždu vé chvíli, kdy
3B*€k rozezná přirozený lidský stav.
TáMstim realizmus: přetnout pouta morálních' zá
sad. ktprá znesnadňují život: žít v souladu se základá lidskou nízkostí a nevzdorovat pudům.' Protože zlo'
mutivaje člověka silněji než dobro, je rovněž reali-.
stkké spofapraeovat a spojovat se se zlem.
X
Výsledky realizmu?
Uzavírat Mnichovy, mezinárodní i osobní, je rea
listické. Vyhýbat se; obětem a riziku je realistické:Přípmat tor co je — bez ohledu na správnost —i;
sessflovat o to, co by mělo být, je realistické. Mař)
ristícký pojem svobody — uznání nevyhnutelného,
patří k vrcholům realizmu. Pro .exulanta je reali
stické přiznat, že nic nemůže učinit pro svou zem a
podle toho jednat, to jest nejednat. Na svobodné
straně hranice je realistické splynout s okolím, nad-*
radit existenční cíle všemu .ostatnímu. Na jejich nel
svobodné straně platí totéž a totéž tam znamená
kolaboraci s těmi, kdo zaručují bezpečí a přidělují
prebendy. Realisté žerou realisticky na obou. stra
nách hráze. Přijetí tam a přijetí tady. Přijímám sil
tuace přijímáním darů. Tento soudobý realizmus né:
ní hladká koule jediného celku. Vyrůstají z něj chai
padla lživého pokrytectví, o které se opírá a které
ospravedlňuje jeho existenci.
;•
(Pokračování na str. 2)
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Sovětská “m írová” politika
cína nebere mírový povyk
Československa a celého
sovětského bloku dost váž
ně. S rozhořčením píše
např. Rudé právo (14. 7.).
že zpráva o rozhodnutí vět
šiny členů OSN zařadit
otázku sověty prosazované
světové konference o od
zbrojení a míru na pořad
jednání XXXI. zasedám
Valného shromáždění OSN.

(Pokračování se str. 1)
podpisy připojují pionýři
i pensísti, odboráři a vě
dečtí přacovníci, dojičky i
příští
kosmonauti,
ti
zvlášť mírumilovní se po
depisují vícekrát - v prá
ci, v bydlišti, při cestách.
Některé podniky se po
chlubily v novinách ozná
mením, že Novou stock
holmskou výzvu podepsali
všichni zaměstnanci pod
niku bez výjimky.

(Pckračcvaaíe as str. I)
zlepšenej zdravčesej epstery sa ich vek prwTiíL
Počei dni s ú á v a g tk tý
ni íto občannsi v BeEEcsšciaeh a v 'špýdi zůsavolných ústavsch sa pstMatne zyýšžL To viSeT a; z
poleEek
feúexáinej sáádfy.
Podle pražských novin
venovasýcfa
teste Éěeí:
se zdá, že jedině Maova
v roka 1M5 vydala federa5isa vada. s a tento cšeT
5 nntiard daSárar. tstoto
MELBOURNE
roku Sa v § * bode bé asi
i SYDNEY
-STi náS»»Sy. Za týcteo
PROŠÍVANÉ
ttótasstí sa záravotaá
PŘIKRÝVKY,
j cpatera @ s t a j d i a ebu-

ze skladu nebo na míre ttlo te ý d h sáďaawv m m ela
dodá firma
|zsačae zSepšžf.
A. Z. QUILTING

Anna Mendanová

Si Ale ctessaie výročža Me

•idšcant a Medšcsáán poskyt175 Brougham Sto
;f® aj .peSeShiEC" k. posúdeKew Vic.. tel. 86-8427 jzĚK, j á ) t e t o sociálně
Sydney:
■zdravé®# systém ovplyvTelefon: 622-2453
\ mil c t t e ý vývoj zdravot
Meiboume:

ODSOUZENÍ DEMONSTRANTI V POLSKU
Polsko je sice tč. zemi svobodnější isei Českoslo
vensko, ale přešlo je to země IwMaBisSdká. Dělníci
si tam dovolili demonstrovat prsti podstatnému zdra
žení cen potravin, ale se beztrestně. Poiooficielni
tisková kancelář Interpress hlásila lf. 7. z Varšavy,
že v průmyslovém městě Řadem, vzdáleném 60 km
od Varšavy, bylo odsouzeno po dvoudenním přelíčení
6 demonstrantů do vězeni sa dobu od 4 do 1# let.
Další soud se 7 demonstranty se má lámat v těchto
dnech ve Varšavě. (Zdražení některých cen bylo však
po demonstracích odvoláno.}

ň t s a '':ir Aaaesike. ako te
da m p ty n á aj výkon
zěfeaitosej s&aBby pne tých
ebčaaocv. čo Meóicare a
MeďcaM aapssáivajá. Po
tejto střásše odbornici pozaaisser-ávajá. že došlo k
pssmkavému
zdražaniit
zdravo mých staSefe. k vy
sokým inflačním
za zdravotně vykuny . Dů
kazem toho je a j statisti
ka o kol"ko viac sa teraz
vynaloží n a zdravotou
službu voči minulosti před
zavedením Medicara. ¥
roku 1965 vydali americká
občania z veřejných a m
svojich súkromných prostriedkov asi 40 nůliárd
dolárov na zdravotou služ
bu. tohoto roku .to však
bude asi 130 miliard, teda
viac ako trojnásobok. To
přišlo aj v důsledku tohoto
zdravcíného systému.
Tieto skúsenosti sa bera
v úvahu teraz znova, keď
sa uvažuje o rozšíření Medicaru a Medicaidu, teda
keď sa prichádza znova, z
kruhov
Demokratickej
strany s návrhom na za
vedeme povinného zdravotného poistenia. Kandi
dát tejto strany na úřad
prezidenta, Jimmy Carter

ČESKÉ OCHOTNIC1CÉ DIVADLO V MELBOURNE
zve srdečné Yás a Vaše přátele na
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:škars území jiných zemí a
zruší své vojenské základ
ny v zahraničí” .
“ Čínští vedoucí činitelé
počítali s tím” , píše dále
RP, “že získají tímto ná
vrhem politický kapitál. .,
avšak Peking se přepočí
tal, nedocenil úovou -jsitůaV
čitna mezinárodní aréně á
aktivitu sovětské mírové
politiky.1. . ” -

Problém poistenia

Mírové úsilí, vyjádřené
takovou propagací míru.
záhrnuje ovšem vysvětlo
vání, že jedinou zárukou
zachování míru je mírové
úsilí socialistických států
nebo ještě konkrétněji “mí
rová politika XXV. sjezdu
KSSS a XV. sjezdu KSČ’".

POVLAKY

nesetkala se se souhlasem
“představitelů
Pekingu,
kteří jsou nyní nejzuřivějšími protivníky jakýchkoli
opatření k omezeni závodů
ve zbrojení"'. Delegáti ČLR
prý tvrdí, že příznivá si
tuace k odzbrojeni vznik
ne. “až se obě světové
velmoci -zaváži za žádných
ofcAaasíi nepoužít jaderné
zbraně. stabnos svá voj-

který pořádá v sobotu 14. srpna 1976
v hlavním sále Windsor Regis,
^*aPe’ St., Windsor

Začátek v 8 hodin, večer, konec v 1.3Ó hod.
Kontinentální hudba
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Večerní oblečeni
Vstupné $ 10.- včetně výborného
teplého i studeného bufetu.
(Mládež do 18 let a studenti $ 7.-)
BOHATÁ TOMBOLA

Předprodej vstupenek: 393-1340 (Skružná - od 3 hod. odp.), 57-7032
(Průšová - od 1 hod. odp.), 546-1541 (Maslaníková

sa už vyslovil v tom zmysle, že bude - ak bude zvo
lený - presadzovať povin
né národně zdravotně poistenie. Otázka však zostáva. ako pri tom zabránit’,
aby nedošlo k ďalšiemu
inflačnému
-zdraženiu
zdravotněj služby.
Predvolebná
kampaň
amerických
prezident
ských volieb začína. Nás
zaujíma nateraz to, aký
postoj: zaujímájú americké
odbory ku kandidátom.
Tradičné odbory vždy
■podporovali kandidáta Démekratickej strany, vý
nimkou bol len kandidát
McGovem. před 4 rokmi.
kterého odbory nechceli
podporovat'. Teraz je situácía trochu zicžitejšia.
Odbory - aspoň ako sa
často vyjadřoval předseda
Meany - by bolí najradšej
viděli ako kandidáta sená
tora Humphreyho. Ale
keď ten odpadol, tak sa
vracejú k vyhláseniu, ktoré urobil předseda Meany
ešte před primárkami, že
totiž odbory sú . ochotné
podporovat’ každého kan
didáta Demokratickej stra
ny okrem guvernéra Wallace. 2 ústredia odborov
vo Washingtone sa teraz
formuluje stanovisko tak-,
to: odbory nie sú příliš
nadšené Cartrovou kandi
daturou, ale pretože naajú
výhrady proti prezidentovi
Fordovi, musia podporo
vat’ Jimmy Cartera. Preto nemůže překvapit’, že
k jednotlivým otázkám,
ktoré sú predmetom volebnej kámpane, ako je otáz
ka odbúrania nezaměstna
nosti, alebo zavedenia národného zdrayotného poistenia, sa vyslovuje kan
didát Jimmy Gařter tak
ako odboroví předáci. To
nakoniec najviac zaváži,
získá mu podporu v konečnom volebnom zápase.

26. 7. 1976

Realizmus
(Pokračování se str. 2) .
Realistický závěr: jestliže takový realizmus je
ctnost, také zbabělost, lhaní a předstíráni jsou ctno
sti.
Člověk má neobyčejně vyvinutou schopnost zneužít
všeho k vlastním koncům. Zneužívá věcí, okolností,
slov i ideálů a bylo by nerealistické očekávat, že po
jem realizmu nějak ušel témuž osudu.
Materialistický realizmus je vyznáním mas. Dává
jim jejich uniformitu, určuje umazanou ošklivost še
di, kterou se vyznačuje množství. Podivín, v přijatém
šlová smyslu nerealistický, je v něm ztracen. Nenále
ží! Bloudí lesem, jehož jedinou skutečností je přesný
počet stromů a metry topiva, které vydává sekyrám
a pilám realistických rukou. Uklidňující dech lesní
ho ticha, nálady jeho stínů, katedrálová krása po
hybu v paprsku, který pronikl nenaplánovanou roz
manitostí ' listí a jehličí, tisíceré příběhy bzučícího
vřesoviště, rozervané . srázy a strže v kůře století
starých stromů, pták, který přijal lesní ticho za do
mov a žije v něm svůj jednoduchý život tím, že se
z něj raduje, to všechno, celé to plátno mizící krásy
uniká praktickou potřebou otupělým čivům realisty.
Je přirozené, že člověk, který není schopný po
střehnout krásu a porozumět její potřebnosti, nemůže
pochopit, že k nejzákladnějším potřebám plného ži
vota patří i věci. které nelze ani rozřezat, ani zpeně
žit, ani sežrat. A jestliže nepochopí toto, jak může
jasnozřivě proniknout změtí a porozumět, že co je
třeba k naplnění života, je třeba k vytvoření soukolí
souladu životů?
Otázka potom: Jak realistický je současný realista?
Dnešní svět funguje skřípavě podle kolidujících
vůlí nesourodých ctitelů realizmu. Co v něm nalé
záme? Vědecké' formule na odstranění sociálního tře
ní, traktáty o rovnosti ras, recepty na soužití mezi
národy. Co v něm schází? Sociální somad, rasova
snášenlivost, přátelství mezi národy. Předpisů na
štěstí je mnoho. Skutečného, cítěného, vědomého lid
ského štěstí málo.
- Realizmus, jak .jej potkáváme, je myšlenkově plo
chý. Zachycuje očividně a bezprostředně. Chybí mu
rozměr prozíravosti. Je chytrý. Nikdy neslyšel o moud
rosti. Chladně měří metry dříví v místech, kde
citlivější oči přijímají dobrodiní živé, rostoucí krásy.
Je věcí povrchu, nehledá, neví, že je ještě něco pod
ním. Svět, který kolem sebe vidíme, je jeho svět.
Otázky vynucené pohledem na výsledky plochého
realizmu:
Jestliže takový je svět bez slušnosti, není reali
stické být slušný? Jestliže takový je svět bez mo
rálních zásad, není realistické být morální? Jestliže
takový je svět, jehož teoretické svobody neznají me
zí, není realistická osobní kázeň? Je svobodnější
vězeň oportunizmu nebo vězeň slušnosti? A s ohle
dem na lidskou vratkost: jak realistické je věřit v
Boha?, jak realistické je v Boha nevěřit? A jestliže
neslušnost vede k bolesti, bezzásadovost k anarchii
a nedostatek osobní kázně na hnojiště, není snad
realistické přemýšlet o konceptu realizmu slušnosti?
Plochý realizmus říká: toto je uskutečnitelné, to
to není.
Realizmus slušnosti říká: toto je slušné a toto je
neslušné, můj příští čin musí být vězněm slušnosti.
Adept plochého realizmu se přizpůsobuje okolno
stem, které jeho mozek rozeznal. Realista slušnosti
vezme v úvahu rozeznatelnou skutečnost, zaznamená
.mentálně, že její kolmé srázy nelze slézt — a pak
je začne slézat.
“Romantický snílek” , řekne plochý realista. Ne tak
docela. Snílek vychází z neskutečna. Chybí mu pev
ný obraz toho, co je. Neví, co chce změnit. Až příliš
často osvobozuje, co je svobodné tím, co svobodu
odnímá. Realista slušnosti vychází ke svým srázným
cílům z prachu prosté skutečnosti. Je rozdíl mezi sně
ním, které je únikem ze skutečnosti a sněním, které .
zahlédlo lepší skutečnost a vede k zápasu o ni.
Československý exulant je ve své velké většině
vzorným příkladem plochého realizmu. Usoudil, že je
ho zem je mimo záchranu, že není nic, co by pro ni
mohl udělat. Z toho realisticky vyplynula jeho' poli
tická nečinnost. Oproštěn od starých úkolů, zbavil
se přítěže někdejších cílů a zaměřil všechno své úsilí
existenčním zájmům. Splynul s okolím, protože přija
té cíle se začaly krýt s jediným uznávaným cílem
nových spoluobčanů. Docela realisticky se z něj stal
sobec. Sobec je největší realista ze všech. Ten, kte
rý vyrostl z exulanta, si položil realistické otázky:
Proč bych nezajel? Proč bych nekoupil? Proč bych
neprodal? Odpověď byla realisticky prostá: není dů
vodu. Kruh realizmu se uzavřel v místě, ve kterém
(Pokračování na straně 3)
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Co přineslo léto
— V Brně byli 16. červen
ce vyřazeni noví absolven
ti Vojenské akademie A.
Zápotockého. Na slavnost
ním shromáždění v Janáč
kově divadle zdůraznil ná
čelník generálporučík J.
Čepický, že “ČSSR je pev
nou- součástí světové so
cialistické soustavy v če
le se SSSR” . Pozdravný
projev přednesl zástupce
staršího
představitele
hlavního velitele sovět
ských okupačních sil v
ČSSR generálporučík F. F.
Viktořov. Slavnostní vyřa
zení absolventů se konalo
rovněž na vojenských ško
lách v Košicích, Vyškově
a Prešově.
— Podobně jako minulá
léta odletěl Gustáv Husák
16. 7. na pozvání ÚV
KSSS na dovolenou do So
větského svazu.
— V KráFové u Banské
Bystrice byl slavnostně
odevzdán do provozu no
vý závod n. p. Tesla.
— Do Československa při
jelo na odbornou přípravu
4.000 vietnamských učňů.
Dalších asi 1.000 učňů se
očekává koncem letošního
a začátkem příštího roku.
— Podle posledního sčítá
ní žije ve Vysokých Tat
rách kolem 620 kusů kamzičí zvěře.
— V Praze zemřel ve vě
ku 71 let známý fyzik prof.

Václav Petržilka.
— 9. července se vrátila
do- Prahy na dvou náklad
ních automobilech hima
lájská expedice čs. horo
lezců, jejíž 2 členové zdo
lali pátou nejvyšší horu
světa Makalu, vysokou
8.481 m. Celá výprava
trvala 5 měsíců a vyžáda
la si život jednoho z těch,
kteří dosáhli vrcholu Schuberta, který při zpá
teční cestě zabloudil. Po
dobná výprava čs. horo
lezců, podniknutá před 3
léty, se na vrchol Maka
lu nedostala.
— Novým velvyslancem v
Republice Srí Lanka byl
jmenován Jaromír Sedlák.
— Čs.. noviny informovaíy
čtenáře opět jednou o
Austrálii. Pod nadpisem
Největší stávka v austral
ských dějinách píše např.
Rudé právo:
. Je to
největší protestní akce
pracujících v australských
dějinách. Dělníci odsuzují
hospodářskou politiku Fraserovy vlády, která chce
svalit všechnu tíži hospo
dářské krize na bedra děl
níků a zaměstnanců. Dále
protestují proti rozhodnutí
konzervativní vlády zrušit
pokrokové zákony na úse
ku sociálního zabezpečení,
které byly přijaty v době,
kdy bylí u moci labouri
sté. Funkcionáři odboro

vých svazů prohlásili, že
generální stávka je pouze
začátkem masových akcí
australských pracujících v
boji za jejich nezadatelná
práva.”.
— Výbor Slovenského lite
rárního fondu udělil Cenu
Ivana Kraska za rok 1975
Anně Ondrejkové za bá
snickou sbírku Kým trvá
pieseň, Cenu Ivana Fran
ka Fedoru Ivančovovi za
sborník povídek Pichliače
a Larise Molnárové za
překlad díla Laca Novomeského Slobodný okom
neviditeFné do ukrajinštiny.

Marcela Čechova
V australském denním tisku jsme si přečetli, že Odbory se pěkně obuly do jed
noho velkého podniku, jehož vedení na zaměstnancích žádalo, aby si svou do
volenou vybrali v létě všichni, ve stejný čas. Samozřejmě z toho hned byla stáv
ka a ředitelství rychle od požadavku ustoupilo. Protestní stávky jsou ovšem v
Československu vyloučené, proto je nyní polovina národa na "ceiózávodní do
volené". Naštěstí panuji vedra, takže dovolená lidem "nevyprší", zato je zase
tradiční nedostatek piva, limonád a sodovek pro žíznivé rekreanty. Místa rekreaco jsou opět beznadějně přecpána, ale s tím už se československý občan dávno
smířil a pokládá to za normální. To už musí být, aby sedl a napsal o dovolen
kových radostech do Rudého práva; jako třeba děti z Petrovic u Sušice:
"Prohlédli jsme si Mo je to trochu drahé plavá předali na
ředitelství.
ravský kras, všechno bylo ní, 10 minut za 2 Kčs. Doufáme, že zjedná ná
pěkné, všechno se nám lí Dost peněz ca náni také pravu. Napadlo mě, kolik
bilo. Když jsme se však zdálo za lancvku ze stani strávníků tak bylo ošize
v Krásensku, podle dohody ce Chopok do stanice no. Vždyť jen fen salám
s Čedokem, hlásili o noc Srdiečko. šlo jen o cestu představoval dohromady
leh, zažili jsme nemilé dolů, a za každé dítě téměř 70 dkg. A co ty
překvapení. Byl tam místo jsme zaplatili 12 Kčs. Sle menší porce sýra, másla a
nás ubytovaný jiný zájezd. va se prý nedává."
místo rohlíků chleba?"
Kancelář Čedoku měla již Podobné zkušenosti mají
Za hromadnou výpravu
po pracovní době, takže i děti z Ostravy, které se dětí si někdy - když ka
každá rada byla teď dra vypravily na výlet do již
lich přeteče - stěžuje uči
há."
ních Čech do Jindřichova tel, nářek jednotlivce však
Nakonec - dík hodným
Hradce:
Rudé právo ani neposlou
soudruhům esenbákům chá. Kam bychom došli,
mohly děti přespat na sta "Stravu jsme měli ob
jednanou prostřednictvím máme přece jiné starosti.
diónu. Příhoda tedy skon cestovní kanceláře v hote
Například takové, jak i o
čila
happy-endem. Ta lu Zlatá husa. Žádali jsme
prázdninách
předkládat
ovšem nemohou říci děti k snídani vejce, aby děti
oddychujícímu občanovi.
měly
po
ránu
něco
teplé
ze základní devítiletky v
správně třídně laděnou
Přerově, neboť je zcela ho. Odmítli s tím, že vej
ce nemají (teď v plné se kulturu. Mnohdy se to ne
regulérně oškubal stát.
zóně), slíbili však, že bu daří, neváhejme říci, že
"V Bojnici jsme si chtě de nachystaná sytá a dob
li zaplavat v krytém bazé rá snídaně, 6 dkg suchého na mnohých místech ještě
nu. Vstupné bylo 5 Kčs, salámu, sýr, máslo, rohlí úsilí strany a vlády vědo
za každé dítě. Jenomže za ky a čaj. Zdálo se nám mě sabotují. Například v
deset minut nás z bazénu však, že porce neodpoví Třinci. Jsou tam dvě kina
vykázali s odůvodněním, dají ceně, a žádali jsme
že jej má v tu dobu před převážení. Sýr zvážit od - staré, nemoderní, špina
placený tělovýchovná or mítli, salám vzali ze dvou vé Hutník a moderní - prý
ganizace. Děti byly zkla porcí. Potvrdila se naše drahokam
socialistické
mané, ptaly se, proč nás domněnka, každá měla architektury - kino Kos
nikdo neupozornil, když od pouze 4,5 dkg. Knihu přá mos. Když se uváděl so
nás vybírali vstupné. Na ní a stížností nám nevyda
konec po stížnosti u ve li, není prý k dispozici. větský film Prémie - pří
doucího nám vrátili ze Nedali jsme se však od běh o uvědomělé pracovní
vstupného 3 Kčs. Stejné být, sepsali jsme zápis a (Pokračování na str. 6)

— Stálý představitel Čes
koslovenska při Organiza
ci spojených národů L.
Šmíd je prvním místo
předsedou a zároveň před
sedou ekonomického výbo
ru Hospodářské rady OSN.
— Z celkového počtu lá
zeňských pacientů v Čes
koslovensku je pouze 7 až
9% cizinců a to převážně
ze socialistických zemí.
— Ve Vedrovicich u Mo
ravského Krumlova bylo
už před časem objeveno
pohřebiště z mladší doby
kamenné, jehož výzkum
provádí prehistorické od
dělení Moravského muzea
pod vedením Dr. V.
Ondruše. Archeologové za
měřují výzkum na sledo
vání lidu kultury s lineár
ní keramikou, což je nej
starší zemědělská kultura
Realizmus
na území Československa
(Pokračování se strany 2)
1(z období 4. až 5. tisíciletí
usazený politický uprchlík přestal být politickým u- Ipřed Kristem). Dosud bylo
14 pohřbů. Zesnu
prchlíkem. Z bývalého exulanta se docela realisticky objeveno
(
stal nepřímý pomocník někdejšího nepřítele.
1lí byli uloženi ve skrčené
Podrobme realizmus zkoušce tím, že podrobíme poloze.
]
zkoužce realizmu zem, ze které jsme vyšli.
československý stát vznikl v roce 1918. Letos v říj- ,
nu mu bude 58 let. Z té krátké doby existence byl
opravdu svobodný pouhých dvacet let. Byl okupován
Němci, byl a je okupován Sovětským svazem. Jeho
svoboda byla jednou potlačena fašizmem a jednou ko
Ve dnech 7. až 9. července se konalo ve východ
munizmem. Jeho občané, narození po roce 1938, nikdy
nepoznali stav plné občanské svobod}'. Dvacet let
ním Berlíně další komunistické sněmování, tento
života proti 38 letům papírové existence. 20 let sna
krát 30. zasedání tzv. Rady vzájemné hospodářské
žení po něčem lepším proti 38 letům bez vůle. Rea
pomoci. Zúčastnily se delegace států Varšavské
listicky zhodnoceno: Československo ve své dnešní
smlouvy — SSSR, Polska, východního Německa,
podobě není schopné života jako svobodná státní jed
notka. Jeho občané mohou žít jenom jako část — Československa, Maďarska, Rumunska a Bulhar
Německa, Sovětského svazu, něčeho — v systémech,
ska — a dalších dvou členských států — Kuby a
které jim přidělí mocní sousedé. Fakta mluví, zá
Mongolská —, které vedly předsedové vlád jed
pas končí.
notlivých zemi, dále zástupce země se zvláštním
Realizmus slušnosti začíná stejně, ale končí jinak.
statutem — Jugoslávie — a jako pozorovatelé souI on přijímá skutečnost, že československý stát není
schopný v současné situaci svobodně existovat. Tato
družské delegace Angolské lidové republiky. Viet
plochá skutečnost je však u něho okamžitě konfron
namské socialistické republiky, Laoské lidově de
tována jinou, hlubší skutečností, že je správné a
mokratické republiky a Korejské lidově demokra
slušné, aby také Slováci a Češi žili ve svobodném
tické republiky. K ohromení hostů nebo snad ce
státě v systému, o kterém jenom oni rozhodli. Zá
pas nekončí a nikdy neskončí. Realizmus vůle, která
lého světa bylo vydáno závěrečné komuniké, které
jako víra přenáší hory, se vzepře realizmu pohodlí,
vyplňuje popis úspěchů socialistického tábora v
který přijímá, že horou nelze pohnout.
minulé pětiletce. Celá zpráva skýtá pak pěkný obrá
Položme realizmy na váhu. Na jednu její misku
zek,
jak ohromovat pomocí čísel, jak "prokazo
pluky chytrácky oportunistických realistů, v čele s
americkým státním sekretářem Kissingerem, na dru vat" mimořádné praktické úspěchy jediné dovole
hou “snílka” Solženicyna, který vychází z realizmu
né vládnoucí ideologie, která spojuje zastoupené
dusnosti a nepokroucené pravdy. Ná kterou stranu
státy.
se naklánějí váhy kvality? Čí realizmus přináší klad
Dovídáme se např., že se národní důchod člen
nější výsledky? Čí realizmus živí plameny svobody?
ských států RVHP jako celku v létech 1971 až
Čí realizmus svobodu obětuje na oltář zabezpečení
vlastního blahobytu? A tedy: který realizmus je dlou 1975 zvýšil o 36%, "zatímco ve vyspělých kapita
hodobě realističtější?
listických'státech jen o 14% a v členských státech
Je jenom zásluhou hrstky lidí, kteří dovedou snít
Evropského hospodářského společenství o 12%".
xa rozeznatelnou skutečnost, že tento svět je pořád
Ještě obyvatelný.

V ytírán í z ra k u
Nikde v komuniké není ovšem ani slovo o tom,
že čím vyspělejší stát, s vysokým národním dů
chodem, tím se jeho národní důchod zvyšuje dále
už pomaleji. Zvýšení za jednu pětiletku bude
ovšem procentně nižší řekněme v Belgii než v Pol
sku či dokonce v Mongoisku.
Komuniké však pokračuje ve výčtu zvláštních
"úspěchů": "V r. 1975 byla hrubá průmyslová vý
roba členských států RVHP přibližně 1.5krát vyšší
než v r. 1970. Asi 80% celého přírůstku průmyslo
vé výroby v členských státech RVHP bylo dosaže
no růstem produktivity práce . . . Reálné příjmy
obyvatelstva bratrských zemí v přepočtu na jed
noho obyvatele vzrostly na léta 1971 — 1975 při
bližně o 29% . . ."
Ohlášené úspěchy jsou ovšem "výsledkem obě
tavé práce dělnické třídy, rolnictva a inteligence,
vedených komunistickými a dělnickými stranami . .
Demonstrují převahu socialismu jako společenské
ho zřízení a přispívají k růstu jeho přitažlivosti . ."
Komuniké také neopomíná poznamenat, že k roz
voji mezinárodních hospodářských vztahů "vý
znamně přispívá Sovětský svaz" a že je třeba dá
le upevňovat "vzájemné sepětí" členských států,
"upevňovat jednotu" aid.
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Po Maovi

Nevhodná slova

Ferdinand Peroutka

Milan Růžička

Nedlouho pó té, co druhá světová válka skončila, sovětské noviny přinesly neobvyklou fotografii. Do
této chvíle byl Stalin znám lidu jako junák s vlasy a knírem černými jako uhel. Takový byl na fo
tografiích a obrazech. Nyní však fotografie ukazovala staršího, šedivého muže. Vládnoucí sbor v so
větech, jehož hlavou byl ovšem Stalin sám, z nějakých důvodů uznal za vhodno oznámit tímto ne
mluvným způsobem, že vůdce už není mlád. Pokud občanům ve stalinské diktatuře do toho něco bylo,
měli to vzít na vědomí. Kupili se na veřejných místech, kde tato fotografie byla vystavena. Také v
Číně je vše plánováno. Zde byla nyní propuštěna na veřejnost nejnovějši fotografie vůdce Mao. Zce
la nemilosrdná to fotografie. Představuje Maa jako do křesla bezmocně převalenou, snad jen polovědomou trosku. Tato fotografie se rovná oznámení, že moc přejde z rukou do rukou.
Nejen Mao, nýbrž celá jeho generace zachází za obzorem. Světový tisk souhlasné usuzuje, že se v
Číně rozpoutal boj o moc, tuhý to zápas. Dva směry spolu zápasí, jeden zásadné revoluční, druhý,
řekněme, pragmatický. Pro západní svět nejnapínavější otázkou je, jaká bude zahraniční politika Čí
ny, až bude zápas rozhodnul.

Maovy smrti budou nej
méně želet sověty. Pro ně
byl Mao největší překáž
kou toho, aby se dva ko
munistické kolosy spojily.
Sověty měly svou předsta
vu: Rusko plus Čína rov
ná se bilionu komunistů,
vedle tohoto bilionu bude
nezorganisovaný , rozdro
bený svět ostatní, nikoli
to silný odpůrce. Mao
vskutku několikrát osobně
zabránil tomu, aby byly
rozpory mezi Ruskem a
Čínou urovnány. Byla v
něm sloučena paměť ná
rodní a osobní. Národní
paměť mu pravila, že v
dobách čínské slabosti si
Rusko nepočínalo vůči Čí
ně o nic lépe než jiné moc
nosti, ne lépe než Japon
sko nebo německý císař
Vilém II. Rusko se zmoc
nilo kusů bývalé čínské ří
še a ještě za Stalina roz
hodně odmítalo je vrátit.
Mao chtěl zpět, co slabost
posledních čínských císařů
prohrála.
Osobní paměť mu pak
pravila 1) že Stalin s ním
drsně zacházel, 2) že Sta
lin ho odpíral uznat za
rovnocenného vykladatele

marx-leninismu.
Na začátku padesátých
let byl Mao návštěvou v
Moskvě. Měl na to ne
dobré vzpomínky. “Kdy
koli umělci malovali mne
a Stalina pohromadě, byl
jsem vždy trochu menší” .
- “Hádal jsem se se Sta
linem 2 měsíce.” To byly
detaily širšího obrazu. Po
dle sovětského názoru Mao
přicestoval do Moskvy' ví
ce méně jako vasal, jako
menší monarcha k monar
chovi většímu. Sovětská
komunistická strana byla
už stará a zkušená, čínská
teprve nedávno vznikla.
Sověty nedělaly tajemství
z toho, že chtějí přikazo
vat. Tato tendence trvá.
Po určité stránce je prospěšno číst československé
komunistické noviny. Pra
videlně dostávají instruk
ce z Moskvy a opakují je
s primitivní otevřeností
bez té hladkosti, do níž so
větští komunisté dovedou
svou vůli zabalit. Tak,
když československé novi
ny letos v dubnu dostaly
instrukci, psaly z plna
hrdla: “Maoismus nemá
vůbec nic společného s vě

VELKÝ VYBER j a k o s t n íh o
p r v o t ř íd n í

deckou marxistickou theorií. Pod maskou pseudo
revoluční frazeologie Mao
sleduje nacionálně šovini
stické cíle, které jsou v
přímém rozporu se socia
lismem a mírem. Je to
hrozba jiným národům a
státům. Jsou to hegemonistické cíle a protisovětský pokřik, který svou
brutalitou předčí i západní
propagandu.”
To je dosti jasné: kte
rý komunista se nepodřídí
sovětskému vedení, je šo
vinista, je nepřítelem so
cialismu a míru, a je
všechny ostatní špatné vě
ci. Mao se tomu nepodrobil. Jak jeho dědicové?
Po Maově smrti vyplují
na povrch rozličná míně
ní v Číně. Všechny otázky
budou znovu zkoumány,
také propastné nepřátel
ství mezi Čínou a sověty.
Zajisté se projeví také
čínští politikové, kteří bu
dou pro smír. Nemohou si
počínat kvapně, není mož
no tak brzo a tak úplně
pohřbít Maa, odvolat víru
v jeho svatost. Anebo bu
dou sověty ochotny připu
stit, že světový komu

masa a u z e n in

nismus může mít dvě hla
vy, ruskou a čínskou? Po
litika je jako vítr na pouš
ti, který některé kopečky
písku rozhazuje, a jiné vy
tváří. Leonid Brežněv to
ví a už dává najevo, že
by mu bylo možno ujednat
spolek s Čínou, kdyby detenta s Amerikou se ne
vyvíjela podle jeho přání.
Do jaké míry byl Mao
tím, zač chtěl být uznán,
marxistickým myslitelem?
To zůstane předmětem
sporu. Marx a Lenin chtě
li co nejdříve komunistic
ký stát zmodemisovat,
zindustrialisovat.
Lenin
nadšeně mluvil o elektri
fikaci. V té věci se Mao
loudal. Pravda, vyslovil se
jednou, že teprve tenkrát
by se odvážil Marxovi na
oči, až by Čína v soutěži
předstihla Ameriku. Ale
pravda je také, že něko
likrát dal přednost rozši
řování revoluční nálady
před střízlivou industrialisací. Pod jeho vedením se
slovo revoluce vznášelo
nad vodami. Snad nejlépe
Mao vyjádřil své city,
když mluvil o Marxovi a
(Pokračování na str. 6)

v šeh o d r u h u

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

T H K DOSTÁNÍ
V

PRAVÉM

MLADÉ KRMENÉ KACHNY, KUŘATA

ČESKÉM

ŘEZNICTVÍ

A

UZENÁŘSTVÍ

/ Jakmile zjistíme, že ten druhý také nemá pe> níže, okamžitě se stáváme důvěrnějšími.
> ★
\
Podle ukazatelů se dá dojít pouze správně —
S nikoliv dále.
( ★
( Nejhorší autor je ten, jehož příspěvky se otisk( nout bojíme.
'
( ★
<
f Lidi je mnohem snadněji povýšit než povznést. <
f ★

<

r

<

r ★

326 High Street, Kew, Vic

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collihs St. po Victoria Fde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge Rd.) zastávka č. 38

<

} Všichni věděli, že je to podmazané, ale nikdo <
} nechtěl uklouznout.
<
) ★
<■
> Ještě ani nevykročil a už se vyzouval. . .
.
> ★
<
^ Kdo se nedokáže naplnit, ať se nechá vycpat. ,
> ★
1
. Nejtrpělivěji tě vyslechne pomlouvač.
]
^ ★
j
Je pozdě ptát se, kam to vede, když už se to S
'rozjelo s kopce.
\
* ★
i
Z mnohého nás vyléčí teprve ztráta zdraví.
{
'
★
)
' Přičiň se člověče a úřad ti pomůže — od vý- J
>sledků.
)
'
★
)
> Loutka může mít jen úlohu, nikoli úkol.
)
'
★
)
> Nejpřesněji přicházejí jenom ty ženy, na k teré)
>nečekáme nijak nedočkavě.
)
• ★
)
, Poklepání na rameno už svázalo mnohéruce. )

. ★

J

, Mnohem více je jen žhavých, než těch, kteří )
( jsou ochotni taky se pálit.
S
, ★
\
K tomu, aby se člověk těšil do zaměstnání, někdy v
, úplně stačí nevyvedené manželství.
v
, ★
\
Odměnu oželí lidé snadněji než uznání.
\
’
★
<
’ Pokud přešlapuješ, mají o tebe zájem oba prů- i
’ vody.
/
’
★
)
’ Jak si ji mám pamatovat, když jsem s ní j«- )
1nom spal?
)
> ★
)
» Zamnohým dobrým srdcem se skrývá šjatn é)
j svědomí..
)
'
*
<
> Lidé ti neodpustí ani to, že ve vhodnou dobu)
, nezemřeš.
)
» ★
)
, Musíš počítat s tím, že lidé se v nejlepším pří-A
i pádě postaví za tebe — nikoliv před tebe.
\
'

KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

Lidé se snázeji vytahují než napřimují.

*
Nejhůře
sejí to, conám nadrobili druzí.
()
★
<
Obsah hlavy a obsahkapsy bývá
jen málokdy <
' úměrný.
/
★
/
1 Nejčastěji neví kudy kam ti, kteří se,bojí jít)
■rovně.
)
★
)
V dobách, kdy je všechno velké,bývá blbost)
, největší.
)
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ČSL. HUDBA A ZPĚV PRO VAŠE
a
STEREO-NIONO KASETOVÉ MAGNETOFONY |

I

trampské, pijáqké, taneční, fólklor, pop-musik,
veselé Silvestry aj.
EDAS, čs. exilové nakladatelství hudby,
New York, USA., zástupce pro Austrálii:
KAREL PIKORA, 37 Kenton Rd.,
Geilsfon Park (Hobarl), TAS. 7015
i1
Vyžádejte si seznam.. .

t
i1
,1
11
(i
i

Kalendář H D
(Pokračování se str. 4)
skoro zapomenutých zajímavé literárně historické kni
hy (Dobrodružství Jaroslava Seiferta, Poznamenaní,
Z bouřného času).
• Sochy zdobící bývalou Pražskou spořitelnu jsou
dílem několika sochařů, mezi nimi i sochaře Gusta
va Zouly, který jimi Vyzdobil i Obecní dům hl. m.
Prahy. Spolu s čeňkem Vosmíkem je také autorem
pomníku botanika Benedikta Roesla na Karlově ná
městí. Sochař G. Zoula, který se narodil 9. 8. 1871,
je rovněž tvůrcem pomníku Karoliny Světlé a reliéfů
postav z českých dějin na Pavilónu hl. m. Prahy na
Starém výstavišti.
# S datem 11. srpna jsou spojena dvě jména, jež
známe z ND. Roku 1861 se narodil dlouholetý cho
reograf baletu ND Augustin Berger a roku 1956
zemřel po dlouhé nemoci basista ND, operní pěvec
Vilém Zítek. Skončil svůj život bídně. Byv raněn
mrtvicí, ztratil řeč, nemohl psát, cukrovka ho při
pravila o obě nohy a byl odsouzen žít plných deset
let v tomto zbědovaném Stavu, v němž mu opravdo
vým andělem byla Mařenka Kácová, členka balet
ního souboru ND. My však na něj vzpomínáme jako
na nezapomenutelného Vodníka v Dvořákově Rusal
ce, Figara v Mozartově Figarově svatbě či Mefista
v Goudonově Faustovi a Markétce.
• Současník Josefa Mánesa, malíř Ignác Umlauf,
se narodil 12. srpna 1821 a zemřel v mladém věku
třiceti let dne 8. 9. 1851.
• Slavnostní číslo Světozoru z května 1881 přináší
článek Nuž chrám jest otevřen — již vstupte Umě
ny! I další noviny té doby oplývaly nadpisy podob
ných článků. Velký svátek českého národa se blíži
— velkolepá stavba Národního divadla před dokonče
ním.!: Osm Uměn, dílo malíře Františka Ženíška, už
zdobí strop jéviště! Jak pak s nimi porovnat člá
nek v Národních listech z 13. srpna 1881 “Zalkej,
vlasti, zastři sobě tvář, Čechie! Veliké Národní di
vadlo shořelo-! Ono není více, ono je zřícenina!”
Bylo asi půl šesté odpoledne 12. srpna 1881, když si
lidé poprvé všimli, že směrem Od budovy Národního
divadla se vine proužek dýmu. Konečně přijeli ha
siči! Bylo však málo vody na hašení, poněvadž nádrž
na Karlově náměstí nebyla dost plná, v ulicích se
právě kladly nové roury, a také divadelní hydranty
vypověděly službu, neboť se novomlýnský vodovod,
který čerpal vodu z Vltavy, právě opravoval. Zástupy
přihlížely bezmocně, ozýval se\ pláč, hlasitý nářek.
Dílo léta budované, nesmírnou obětavostí celého ná
roda postavené a bezmála dokončené, bylo v několi
ka málo hodinách nadobro zničeno. Za deset dní po
požáru přinesly noviny radostnou zprávu: Na obno
vu1Národního divadla bylo sebráno půl miliónu zla
tých! Časopisy přinášely obrázky, jež ukazovaly roz
sah neštěstí, ale zároveň mobilisovaly k novým, rych
lým sbírkám na obnovu Národního divadla. A 28. zá
ří,1 v den, kdy mělo být Národní divadlo slavnost
ně otevřeno, četli současníci v Národních listech:
Máme víc než milión!
• Právě v den požáru ND se narodil hudební skla
datel, kapelník a virtuos na křídlovku Václav Vačkář, který byl za své celoživotní dílo poctěn Smeta
novou cenou hl. m. Prahy.

5
Poskytujeme službu v
B
POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
g * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
O ■* jakož i opravy a obnovení starých podlah
B
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(Pokračování se str. 5)
pařížské komuně z roku
1870. Vylíčil, jak Marx
theoreticky byl proti ko
muně a předem proti ni
polemisoval, jak předvídal
její pád. Ale když přece
přišla, byl uchvácen. Mao
vysvětloval: i pouhé tři
měsíce komuny stačily
Marxovi, aby byl šťasten;
zažil první diktaturu proletariátu. To bylo to hlav
ní. Mao dával najevo, že
by cítil stejně. Ať žije re
voluce - tak nebo tak.
Někteří odborníci igno
rují spor o to, byl-li Mao

marxistou. Vidí. že hlavni
jeho nárok na slávu je na
poli vojenském. On zavedl
do revolučního boje pojem
a praxi gueril. Guerily vě
zí jako kost v hrdle světu,
v němž žijeme. Měřeno s
tím, mají Maovy theoretické spisy menší význam.
Část západo-evropské inte
lektuální mládeže v hyste
rickém záchvatu stavěla
po nějakou dobu Maovu
“ červenou knížku” nad
všechnu jinou moudrost
světa. Mao sám -knížku ne
pokládal za více než za
slabikář čínského zeměděl

Co přineslo léto
(Pokračování se str. 3)
četě, která odmítne pré
mie za fingované splnění
plánu - zapracovaly tem
né síly reakce a poslaly
film do špinavého Hutní
ku, zatímco v moderním
kině Kosmos uváděli ve
stejný čas - lká Rudé prá
vo - nějakou prohnilou
francouzskou komedii.
V letním období trápí ko
munistickou vládu i prob
lémy s mládeží. V česko
Slovensku se rozbujela soudruzi nemohou pochopit
proč - v nebývalé míře
kriminalita a narkcmanství mládeže. Loni esenbé
přistihlo při různých de
liktech 8.053 dětí a 8.4»$
mladých lidí do 18 let.
Hmotné škody vyčíslili oa
18,4 milióny korun. Větši
nou se mládež dopouští
přestupků pod vlivem
alkoholu a drog. Českoslo

venský tisk k tomu ofi
ciálně říká:
"Těžko se věří, že také
u nás má živnou půdu.
Kdykoliv jsme dříve sly
šeli nebo četli o narkoma
nech, vždycky jsme je
spojovali s opiovými nebo
hašišovými doupaty, s
lidmi houfně se povalující
mi v blouznivém opojení."
A i prokurátor pozname
nává s povzdechem:
"Ve Spojených státech
postupují proti ní velice
tvrdě, u nás jí zatím po
važujeme spíš za chorobu.
Ř ík á se, že lze vyléčit
průměrně pět lidí ze tří
set, ovšem je otázka, zda
i v těch pěti případech
lze hovořit o absolutním
odvyknutí."
K létu patří pohoda, kři
čí Útulek Rudého práva.
Jak vidět- ani v okurkové
sezóně není příliš pohody.
Alespoň na oficiálních mí
stech ne.

ce. Je plna ideí, které
jsou tak nové jako idea,
že po létě přijde zima.
Tu Mao učil: “Po válce
přichází m ír.” - “Studnu
kopejme hlubokou.” - “Na
zimu skladujte obilí.” A,
ovšem: kdo má pušku, je
ria tom lépe než kdo ne
má.
Mao ovšem nebyl tak
primitivní jako Červená
knížka. Byl revoluční vůd
ce, -který vykonal velké dí
lo s nejmenšími prostřed
ky a proti vůli pěti vel
mocí, jež se spojily proti
Hitlerovi. Po vítězství si
osvojil moudrost své situa
ce. Díval se na věci s
imponujícím klidem. Ří
kal: My, čínští komunisté,
ještě málo víme, málo do
vedeme. Ale počkejte čty
řicet let a uvidíte. Jsme
obrovská země a až do
spějeme, celá světová si
tuace se změní.
Snad nejzajímavější Mao
byl. když kritisoval ruské
komunisty. Nalézal v nich
nedostatek jemnosti, hru
bost a nadbytek násilno-

sti. Věřil, nebo aspoň to
říkal, že Chruščov utloukl
Stalina kyjem. Po m aďar
ské revoluci 1956 Mao
kritisoval sověty za krutý
způsob, jakým Maďary
potlačily. Filosofoval tak
to: My komunisté musíme
být duchovně připraveni
na to, že část obyvatel
stva se někdy vzbouří. Dě
láme hospodářské a poli
tické chyby. Žádný div, že
jsou ještě protirevolucionáři. V žádném případě
se nesmí na lidi lehkomysl
ně střílet, ani lehkomyslně
zatýkat. Lidové nepokoje
by nebyly, kdyby k tomu
neměli lidi důvodů. Může
me se učit ze sovětských
zkušeností, ale ne z jejich
zaostalosti. Sověty likvido
valy maďarskou revoluci
policejně a terorem. My
také měli vzpouru, ale vy
řídili jsme ji bez policie,
bez střílení, spoluprací
místních politických organisací a škol. U nás ne
může dojít k ošklivostem,
jež sověty spáchaly v Ma
ďarsku.

VAŠE DANOVA PŘIZNÁNÍ
zhotoví
VEDENÍ VAŠICH OBCHODNÍCH KNIH
obstarají
Dr. P. & E. M. KEMENY
registrovaná daňová kancelář
7 Draper St., Ormond, Víc. 3204
Volejte — možno česky neb slovenský
telefon 58-4917

4

VELKÝ VÝBĚR

V ÍN , LIK É R Ů A P IV A
4

IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ' CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 2f 1i
TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE
p iy Q
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SI
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CENÍK

$ 6.79 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 30.00
(menší množství v detailní prodejně 106 Millers Rd., Nth. Altona),
SLEVOU: nebo $ 7.10 s dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 tuctů výše)
~ nebo $ 7.45 s dodávkou kamkoli v Melbourne a v menším množství
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Josef škvorecký: Konec poručíka Borůvky (68 Publishers, Toronto, 1975)

Detektiv a strana
Někteří literární historikové považují detektivky Josefa Škvoreckého za okra
jový jev v jeho díle. Podle mého názoru však patří řešení detektivních záhad
k podstatným rysům Škvoreckého tvorby. Detektivní zápletka je pro něj právě
tak nezbytná jako téma jazz. Nevyhne se jí přece ani v tak monotématických
povídkách, jaké tvoří cyklus Sedmiramenný svícen. Přeběh o kukačce rozřeší
sice "špatný tenorsaxofonista" Danny Smiřický, ale důkaz indiciemi je právě
tak perfektní jako kterékoli rozřešení, kterého dosáhne poručík Borůvka odbor
nými metodami. "Koncové detektivní dram a", jak zní podtitul novely Lvíče,
to je ovšem zase jen detektivní nápad, který autor zahalil rouškou absurdno
stí čs. socialistického nakladatelství. Rovněž epopej o pražském jaru a jeho
konci, Mirákl, je navlečena na kriminalisfický problém; ostatní děj jakoby
kolem něho kroužil, a to, že zůstane jen napolo odhaleným tajemstvím, jak to
bylo vlastně se zázrakem v Čihošti, to jde na vrub sovětské invaze, kdy všech
ny případy s choulostivým politickým nádechem byly naráz rozřešeny, to je
odloženy ad acta.
Tohoto svérázného rysu
čs. normalizace využívá
Škvorecký vydatně v Kon
ci poručíka Borůvky, kte
rý je závěrečným svazkem
trilogie detektivních poví
dek s ústřední postavou
pražského kriminalisty. Ve
Smutku poručíka Borůvky
vypráví škvorecký 12 pří
běhů, všechny začínají
vraždou a končí usvědče
ním pachatele. I v dru
hém díle deset hříchů pro
pátera Knoxe zachovává
autor tento vzorec, i když
poručík funguje pouze v
prvním a posledním pří
padě, ostatní rozlouskne
barová zpěvačka Eva
Adamová.
Poručík Borůvka nepo
hrdá vědeckými metoda

mi, balistickými posudky,
lékařskou expertízou, da-ktyloskopií, ze všeho nejvíc
však spoléhá na intuici.
Také náhoda hraje při
řešení úlohu, náhoda - a
poručíkova chytlavost na
slabé pohlaví. Všechny ty
to ingredience jsou i ve
třetím svazku, přistupuje
k nim však docela nový
element: politika. Pacha
tel nebo významný svědek
je funkcionářem strany,
státu nebo státních orga
nizací a případ zůstává
otevřený, ačkoli poručík
vraha zná a znají ho také
nadřízená místa. Jen je
den případ, Fredoledo,
skončí pro kriminalistu
uspokojivě, pachatel je
potrestán; ostatní uváznou

ve špinavém písku zájmů
strany
a ministerstva
vnitra.
Škvorecký tím
chce zřejmě dokázat, že
kriminalistika je v konso
lidovaném Československu
vepsí, a že kde do ní
strká prsty partaj, je po
spravedlnosti veta.
Poručík Borůvka není
komunista. V předchozích
dvou svazcích není tento
“nedostatek” kádrového
posudku patrný a vůbec
kriminalistu nehandikapuje. O to patrnější je v še
sti povídkách “Konce” .
A nejen bezpartijnost, ale
i nesouhlas se zrůdnou
ideologií a hlavně s meto
dami jeho kolegů z Stb.
Borůvka si dává záležet
na tom, aby ho lidé, -kte-

ré vyšetřuje, nepovažova
li za příslušníka Oddělení
pro vyšetřování vražd a
nezaměňovali ho s tajný
mi, od nichž ho dělí jed
nak smutná zkušenost je
ho dcerky Zuzanky, jed
nak vnitřní odpor; také
mu lidé víc povědí, vědí-li,
že s “kachlíkárnou” nemá
pranic společného.
Je to vskutku jen vnitř
ní odpor, protestovat mu
nenapadne, poslouchá, i
když skřípe zuby, z doce
la materiálních, sobeckých
důvodů, pokud pod ně spa
dá i ohled na rodinu. Že
na touží po felicii, po cha
tě, Zuzanka po stereogramofonu, to všechno by jim
nemohl dopřát, kdyby se
vzepřel proti “uskladně
ní” rozřešených případů,
kdy viník vyjde nakonec
bez trestal. lve že by po
ručík Borůvka neměl nad
takovým příliš lidským
úhybetn ze straefau výčit
ky svědomí. Říká jim “ry
bičky z řeky Paraná".
které ohlodávají bolestně
jeho duši. Když v posled
ní ze šesti povídek zne
možní zásah svých kolegů
proti lidem, kteří prchají
letadlem z Československa,
řekne své milence, která

zovaného světa propuštěno a vrácení cestující mu
seli být přece jen usmrceni, zaručovala jim rezoluce
bezbolestnou smrt v plynových komorách, postave
ných staviteli komor bergenbeláenských, majdaneckých, mauthausenských a dachauských, kteří se jako
štvaná zvěř skrývají v Egyptě. Smrt sedmi bojovní
ků za palestinskou revoluci a za osvobození Izraele
od židovského moru, kteří zahynuli při nekřesťan
Jaroslav Kujeba
ském a nemohamedánském přepadu entebbského le
Krátce poté, co izraelští gangsteři vnikli eroplány tiště, měla být vykoupena ódou Ephraima Kishona
na ugandské území a unesli, aniž sé dovolili státního na genialitu ugandského státního presidenta, přítele
presidenta, vojenským, ba revolučním právem drže všech teroristů dr. Habaše, jakož i na otce všech
né Izraelce Z Entebbe, sešlo se v New Yorku Valné utlačených, soudruha Leonida Iljiče.
shromáždění Spojených národů. Svolal je generální
Tento kulantní návrh, jehož uskutečnění mělo udělat
tajemník OSN dr. Kurt Waldheim na žádost svého tečku za izraelským rasovým terorem, narazil na
akademického kolegy, polního maršála dr. Idiho Ami nepochopitelný odpor izraelského zástupce. Docela
na Dady. (Herr Waldheim byl husarským kouskem protismyslně argumentoval, že je třeba odsoudit pa
Izraelců prý tak otřesen, že v první chvíli chtěl po lestinské hrdiny — nazval je urážlivě teroristy —,
dat demisi; deprimovala ho myšlenka, že se izrael protože ti stáli na počátku celého nechutného inci
ský stát přes jeho stálé napomínání a výzvy k se dentu. Obvinil také dr. Amina, že byl s nimi spřebevraždě hodlá i nadále v Palestině držet. Prý jen. žen a toto nařčení bylo tak nehorázné, že mu gene
na naléhání mírových politiků v čele se s. Andrejem rální sekretář dr. Waldheim odňal slovo a udělil je
Gromýkem zůstal i tentokrát šťastně nehodnému svě zástupci Československa. Ten — jako vždy — rozře
tu zachován. Příteli teroristického míru Fidel Castro- šil situaci jako Alexandr Macedonský, neboť, řekl:
vi prý Waldheim řekl, že to se světem ještě jednou “Nebavte se se sionisty, vylučte je prostě ze Spojených
zkusí, jakkoli se mu čím dál víc zdá, že si jeho. spa- národů!” Setkal se s nadšeným souhlasem většiny,
sitelských obětí nezaslouží.)
zejména Libye, jejíž president mu okamžitě na mí
Rezoluce Organizace pro jednotu Afriky, Odsuzují stě udělil čestné občanství. V diskusi, která se poté
cí rozhodně izraelské barbarství v Entebbe, prošla rozpoutala, vyšlo najevo, že Izrael nedovoluje Pa
hladce. Africké státy, vedené Komorami a Maure- lestincům, aby zacházeli s Izraelci jako se zbožím,
tánií, v ní také žádaly, aby Izrael neprodleně vrátil čímž porušuje Chartu lidských práv. Shromáždění
všechny unesené tam, odkud je jeho herculesy 3V uznalo naprostou správnost výroku dr. Idiho Amina
července odvezly. Slibovaly všem zbylým pasažérům Dady, že “Hitler udělal dobrou věc, když zničil na
francouzského autobusu i dále příjemné prostředí, německé půdě plynem 6 miliónů Židů” . Proti vylou
nákup toaletních potřeb v duty-free-shopu na entebb- čení se zpočátku postavilo několik západoevropských
ském letišti a jiné výhody, po nichž izraelský občan vlád, zvláště zástupce Bonnu; který prohlásil, že
jinak marně touží. Kdyby snad těch 50 palestinských Němce, aspoň tedy některé, neustále hlodá svědomí
hrdinů, vězněných za nelidských podmínek v různých za léta 1933-45. “Svědomí do politiky nepatří,” zvo
státech, nebylo proti všemu očekávání celého civili lal rozhořčeně čs. zástupce. “Kampak bychom při
jde o podobnost ryze náhodnou . .
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Domove
Gertruda Goepfertová
blaženost symbiosy s krajinou
bych chtěla ještě jednou zažít
kralovat
nevzpomínat netoužit jen jít
do jara jasmínového
do sněžení trnkového keře
do plachty oblohy
do podzimu na stráních vinohradu
na louku s ocúny na svah kožich brac
c!o tmavěhněda pod kotouče slunečnic
pod akáty v prachu záhumení
do ohně hájů do žáru rozmluv
ze sna vystoupit
úhory posít představami
úrodu lásky sklízet

ho přijde navštívit do vě
zení, “že ať je to jak
chce, a ať přej udělal
dobře nebo špatně, aspoň
přej pocheípaly nějaký ry
by. Z řeky Paraná” . Vů
bec to není tedy ideolo
gický vzdor, poručík “není
filozof” ; ani jeho konečné
vzepjetí nemotivuje sym
patie k uprchlíkům, nýbrž
především rodinná vzpo
mínka na podivné manžel
ství jeho dcery, jejíž muž,
Američan, musel pár ho
din po svatbě opustit ze
mi.
Poručík Borůvka má ro
dinu. Tím se liší od všech

románových detektivů na
světě. I Simenonův komi
sař Maigret má ženu, ta
však hraje v jeho přípa
dech tak vedlejší úlohu,
že čtenář nemusí znát ani
její křestní jméno. Čtenář
Škvoreckého detektivních
povídek nejen pozná doko
nale krimi nalistovu minu
lost, důvěrně se seznámí
s vlastnostmi členů jeho
rodiny. Dozví se třebas,
že Zuzanka není snad
vlastně ani poručíkovo dí
tě, dozví se, že paní Bo
růvková žárlí a že to by
la poručíkova žákyně v
(Pokračování na str. 8)

šli, kdybychom se při konsolidaci měli řídit lidským
svědomím!” Tak pádný argument západní Němci
uznali ze dvou důvodů: jednak si z nich východoně
mecký zástupce -veřejně tropil ouchcapky, jednak
jim Idi Amin zarazil dodávku prosa, které sil na
souvrati Ruvenzori. Marně se pokoušel izraelský zá
stupce dokázat, že i izraelští občané jsou lidé, pro
tože mají dvě ruce, tolikéž noh a hlavu, kterou do
vedou používat. “A to je právě zločinné!” , . zvolal
v tomto stádiu Jasir Arafat, který pozoroval v pa
láci nad Hudsonem cvrkot, vytáhl pistoli a izrael
ského zástupce zastřelil. Dr. Kurt Waldheim mu však
udělil důtku, protože krev znečistila koberec a jeho
vyčištění povážlivě nabouralo rozpočet Spojených ná
rodů. Arafat demokraticky uznal chybu a slíbil, že
bude Izraelce střílet už pouze na ulici nebo na mezi
národních letištích. Poradce amerického delegáta dr.
Sonnenfeldt potom stručně nastínil americkou. politi
ku vůči Izraeli. Doporučil Rabínovu státu, aby se
organičtěji zapojil do souručenství arabských států,
zrušil hranice a choval se tak, jako se například
chová v sovětském bloku Československo. Sonnenfeldtovu doktrínu č. II. přijaly všechny státy s uspokojejením, neboť uznaly, že existence izraelského státu
je pro lidstvo mnohem nebezpečnější než sovětské a
americké zásoby atomových bomb. .
Ani po manifestačně jednomyslném vyloučení Izrae
le z OSN neprojevil tento stát vůli k dohodě. Drze
tvrdil, že se bude bránit všemi prostředky, a nehod
lal vrátit uloupená rukojmí. Ephraim Kishon si dělal
ve svých povídečkách dál bezstarostně legraci z OSN,
ba dokonce z ugandského státního presidenta. Ten
však jedné noci zmobilizoval všechna svá dvě letad
la, naplnil je domorodými vrhači oštěpů a odvážnou
akcí obsadil celý Izrael. Občané izraelští se hrůzou
vrhli do moře a od té doby měl svět od Židů na
věky pokoj. Dr. Idi Amin Dada dostal Nobelovu ce
nu míru, na polovic se svým akademickým kolegou
dr. Kurtem Waldheimem.
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Kalendář H D
(Pokračování se sír. 4)
skoro zapomenutých zajímavé literárně historické kni
hy (Dobrodružství Jaroslava Seiferta, Poznamenaní,
Z bouřného času).
• Sochy zdobící bývaiou Pražskou spořitelnu jsou
dílem několika sochařů, mezi mmi i sochaře Gusta
va Zouly, který jimi vyzdobil i Obecní dům hl. m.
Prahy. Spolu s Čeňkem Vosmíkem je také autorem
pomníku botanika Benedikta Roesla na Karlově ná
městí. Sochař G. Zoula, který se narodil 9. 8. 1871,
je rovněž tvůrcem pomníku Karoliny Světlé a reliéfů
postav z českých dějin na Pavilónu hí. m. Prahy na
Starém výstavišti.
• S datem 11. srpna jsou spojena dvě jména, jež
známe z ND. Roku 1861 se narodil dlouholetý cho
reograf baletu ND Augustin Berger a roku 1956
zemřel po dlouhé nemoci basista ND. operní pěvec
Vilém Zítek. Skončil svůj život bídně. Byv raněn
mrtvicí, ztratil řeč. nemohl psát. cukrovka ho při
pravila o obě nohy a byl odsouzen žít plných deset
let v tomto zbědovaném stavu, v němž mu opravdo
vým andělem byla Mařenka Kácová. členka balet
ního souboru ND. My však na něj vzpomínáme jako
na nezapomenutelného Vodníka v Dvořákově Rusal
ce, Figara v Mozartově Figarově svatbě či Mefista
v Goudonově Faustovi a Markétce.
• Současník Josefa Mánesa, malíř Ignác Umlauf,
se narodil 12. srpna 1821 a zemřel v mladém věku
třiceti let dne 8. 9. 1851.
• Slavnostní číslo Světozoru z května 1881 přináší
článek Nuž chrám jest otevřen — již vstupte Umě
ny! I další noviny té doby oplývaly nadpisy podob
ných článků. Velký svátek českého národa se blíží
— velkolepá stavba Národního divadla p-ied dokonče
ním! Osm Uměn. dílo malíře Františka Ženíška, už
zdobí strop jeviště! Jak pak s nimi porovnat člá
nek v Národních listech z 13. srpea 1881 “Zalkej,
vlasti, zastři sobě tvář, čedáe! Veliké Národní di
vadlo shořelo! Ono není více. ooe je zřícenina!"
Bylo asi půl šesté odpoledne 12. srpna 1881. když si
lidé poprvé všimli, že směrem od budovy Národního
divadla se vine proužek dýmu. Kaaečně přijeli ha
siči! Bylo však málo vody na hašem, poněvadž nádrž
na Karlově náměstí nebyla dost jiná. v ulicích se
právě kladly nové roury, a také divadelní hydranty
vypověděly službu, neboť se MvtwaíýiKký vodovod,
který čerpal vodu z Vltavy, právě opravoval. Zástupy
přihlížely bezmocně, ozýval se pláč. hlasitý nářek.
Dílo léta budované, nesmírnou obětavosti celého ná
roda postavené a bezmála dokončené, bylo v několi
ka málo hodinách nadobro zničeno. Za deset dní po
požáru přinesly noviny radostnou zprávu: Na obno
vu Národního divadla bylo sebráno Půl miliónu zla
tých! Časopisy přinášely obrázky, jež ukazovaly roz
sah neštěstí, ale zároveň mobilisovaiy k novým, rych
lým sbírkám na obnovu Národního divadla- A 28. zá
ří, v den, kdy mělo být Národní (Švadlo slavnost
ně otevřeno, četli současníci v Národních listech:
Máme víc než milión!
# Právě v den požáru ND se narodil hudební skla
datel, kapelník a. virtuos na křídlovku Václav Yačkář, který byl za Své celoživotní dílo poctěn Smeta
novou cenou hl. m. Prahy.

(Pokračování se str. 5)
pařížské komuně z roku
1870. Vylíčil, jak Marx
theoreticky byl proti ko
muně a předem proti ní
polemisoval, jak předvídal
její pád. Ale když přece
přišla, byl uchvácen. Mao
vysvětloval: i pouhé tři
měsíce komuny stačily
Marxovi, aby byl šťasten;
zažil první diktaturu proletariátu. To bylo to hlav
ní. Mao dával najevo; že
by cítil stejně. Ať žije re
voluce - tak nebo tak.
Někteří odborníci igno
rují spor o to, byl-li Mao
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marxistou. Vidí, že hlavní
jeho nárok na slávu je na
poli vojenském. On zavedl
do revolučního boje pojem
a praxi gueril. Guerily vě
zí jako kost v hrdle světu,
v němž žijeme. Měřeno s
tím, mají Maovy theoretické spisy menší význam,
část západo-evropské inte
lektuální mládeže v hyste
rickém záchvatu stavěla
po nějakou dobu Maovu
"Červenou knížku” nad
všechnu jinou moudrost
světa. Mao sám -knížku ne
pokládal za více než za
slabikář čínského zeměděi-

Co přineslo féto
(Pokračování se str. 3) ' venský tisk k tomu ofi
četě, která odmítne pré ciálně říká:
mie za fingované splnění
"Těžko se věří, že také
plánu - zapracovaly tem u nás má živnou půdu.
né síly reakce a poslaly Kdykoliv jsme dříve sly
film do špinavého Hutní šeli nebo četli o narkoma
ku, zatímco v moderním nech, vždycky jsme je
kině KoSmos uváděli ve spojovali s opiovými nebo
hašišovými doupaty, s
stejný čas - lká Rudé prá lidmi houfně se povalující
vo - nějakou prohnilou mi v blouznivém opojení."
francouzskou komedii.
A i prokurátor pozname
V letním období trápí ko nává s povzdechem:
munistickou vládu i prob
"Ve Spojených státech
lémy s mládeží. V Česko postupují proti ní velice
slovensku se rozbujela - tvrdě, u nás ji zatím po
soudruzi nemohou pochopit važujeme spíš za chorobu.
proč - v nebývalé míře Říká se, že lze vyléčit
průměrně pět lidí ze tří
kriminalita a narkoman- set, ovšem je otázka, zda
ství mládeže. Loni esenbé i v těch pěti případech
přistihlo při různých de lze hovořit o absolutním
liktech 8.053 dětí a 8.403 odvyknutí."
K létu patří pohoda, kři
mladých lidí do 18 let.
Hmotné škody vyčíslili na čí titulek Rudého práva.
18,4 milióny korun. Větši ■Jak vidět, ani v okurkové
nou se mládež dopouští sezóně není příliš pohody.
přestupků pod vlivem Alespoň na oficiálních mí
alkoholu a drog. českoslo- stech ne.

■ -

ce. Je plna ideí, které
jsou tak nové jako idea,
že po létě přijde zima.
Tu Mao učil: “Po válce
přichází mír.” - "Studnu
kopejme hlubokou.” - “Na
zimu skladujte obilí." A,
ovšem: kdo má pušku, je
ha tom lépe než kdo ne
má.
Mao ovšem nebyl tak
primitivní jako Červená
knížka. Byl revoluční vůd
ce, -který vykonal velké dí
lo s nejmenšími prostřed
ky a proti vůli pěti vel
mocí, jež se spojily proti
Hitlerovi. Po vítězství si
osvojil moudrost své situa
ce. Díval se na věci s
imponujícím klidem. Ří
kal: My, čínští komunisté,
ještě málo víme, málo do
vedeme. Ale počkejte čty
řicet let a uvidíte. Jsme
obrovská země a až do
spějeme, celá světová si
tuace se změní.
Snad nejzajímavější Mao
byl, když kritisoval ruské
komunisty. Nalézal v nich
nedostatek jemnosti, hru
bost a nadbytek násilno-

sti. Věřil, nebo aspoň to
říkal, že Chruščov utloukl
Stalina kyjem. Po m aďar
ské revoluci 1956 Mao
kritisoval sověty za krutý
způsob, jakým Maďary
potlačily. Filosofoval tak
to: My komunisté musíme
být duchovně připraveni
na to, že část obyvatel
stva se někdy vzbouří. Dě
láme hospodářské a poli
tické chyby, žádný div, že
jsou ještě protirevolucionáři. V žádném případě
se nesmí na lidi lehkomysl
ně střílet, ani lehkomyslně
zatýkat. Lidové nepokoje
by nebyly, kdyby k tomu
neměli lidi důvodů. Může
me se učit ze sovětských
zkušeností, ale ne z jejich
zaostalosti. Sověty likvido
valy maďarskou revoluci
policejně a terorem. My
také měli vzpouru, ale vy
řídili jsme ji bez policie,
bez střílení, spoluprací
místních politických organisací a škol. U nás ne
může dojít k ošklivostem,
jež sověty spáchaly v Ma
ďarsku.

VAŠE DANOVA PŘIZNÁNÍ
zhotoví
v e d e n í v a šich o b c h o d n íc h

k n ih

obstarají
Dr. P. & E. M. KEMENY
registrovaná daňová kancelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204
Volejte — možno česky neb slovenský
telefon 58-4917

VELKÝ VÝBĚR

V ÍN , LIK É R Ů A P IV A
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. Pty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VÍC.

IC !

TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE
pgyQ

SE SLEVOU:
^ -A A A. .A. A A.

3
Poskytujeme službu v
g
POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
% * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování
y * jakož i opravy a obnovení starých podlah

28, 7. 1976

SI

NÁŠ

CENÍK

$ 6.79 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 30.00
(menší množství v detailní prodejně 106 Millers Rd., Nth. Altona),
nebo $ 7.10 s dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 tuctů výše)
nebo $ 7.45 s dodávkou kamkoli v Melbourne a v menším množství
A. A. A. A. A A. A A, A. A A A. A. A A. A. A A. A. A. A. A. A. A. A. A .A . A. A. A-A. A . A ..

-8-

HLAS

Závist

BOMOVA

PŘES ANDY A PAMPY
Autor úspěšného seriálu vycházejícího pod stejným
názvem po řadu týdnů na stránkách Hlasu domova
Dr. C. R. Sudek přišel v pátek 16. tm. mezi po
sluchače, které pozvala místní skupina SVU v Syd
ney, na besedu o autorově putování napříč Jižní Ame
rikou. Víme nyní již zcela spolehlivě po obou setká
ních s Dr. Sudkem — první se uskutečnilo loňského
roku na námět cesty do Himalájí — že máme mezi
sebou cestovatele, který dovede nejenom podniknout
velkolepou cestu, ale také o ní povědět vystižným
a neformálním způsobem a rozdělit se o své originál
ní dojmy. Tuto schopnost prokázal autor již ve svém
literárním příspěvku, účastníci večera pak měli na
víc možnost sdílet zážitky z jihoamerické cesty Dr.
Sudka na bohaté obrazové dokumentaci, která měla
velmi dobrou fotografickou úroveň a přispěla k bez
prostřednímu dojmu. Úspěch besedy potvrdila živá
debata o cestě, která čtenářům Hlasu domova a
i účastníkům večera umožnila nahlédnout do života na
sousedním kontinentě.
JHJ

26. 7. 1976
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DOBRÁ ČESKÁ RESTAURACE
je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

Karel Schwarzenberg
■
®
Starý katolický katechismus sestavovali dobří
znalci psychologie — proto stanovili oněch “sedm
:
LIDO RESTAURANT
hlavních hříchů.'’, od nichž prý jsou ostatní hří
*
2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844 B
chy odvozeny. A životní zkušenosti nás přesvědčují,
že doopravdy křivda a nespravedlnost a nenávist
■ Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci, B
mezi lidmi pravidelně mají jeden z těch klasických
a v neděli obědy a večeře od 12. hod. polední ■
pramenů, které jsme ve škole odříkávali: pýcha, la
B
do půlnoci.
g
komství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost.
Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou _
Nacismus na příklad pochází bezprostředně od pý
" noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licence.
chy: co člověka lákalo do ozbrojených útvarů naci
H Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti. ®
stické strany? Možnost nosit stejnokroj a spatřovat
■
Srdečně zve Jarda Vondrášek ■
v sobě nadčlověka, který je vysoko, převysoko po
výšen nad sloužícího, zotročeného podčlověka. Z těch
a oněch důvodů mě ale tento hlavní hřích nesvedl k
nacistům — účinkovala okolnost, že kdybych se bý
Detektiv a strana
val k nacistům dal, nebyl bych nikterak pociťoval
(Pokračování
se štr. 7) přestává být papírovou fi
pýchu, právě naopak! — ale dneska mě svádí jiný
době, kdy ještě působil ja gurou, kterou jsou všichni
hřích: závist. Závidím komunistům.
ko učitel tělocviku v Ko fiktivní detektivové, nabý
Mají všecko, co bych měl rád, mají svou ústavou za
ručené postavení. Do doby, která nápadnou náhodou
Czeehoslovakian Country Club, NSW.
( 1 stelci, v tom městě, kte vá pravděpodobných di
skončila rovných sto let před jejich povýšením, měli li
(C.C.C., NSW.)
( i ré poznamenalo téměř menzí. Lidské vlastnosti,
dé jako moji předkové zřízením zemským zaručeno
všechny škvoreckého ro kterými autor svého krivůdčí postavení či jak se říkalo, panský stav. Ovšem
mány. Ve “Smutku” milu minalistu nadal, přibližují
že výsadní postavení panského stavu přinášelo zvláštní
srdečně zve všechny krajany na
t je kriminalista - kromě poručíka čtenáři tak, že
povinnosti: deklaraci z roku 1861 příslušníci a po
tomci panského stavu prohlásili, že “pokládáme dle
REPREZENTAČNÍ PLES,
' l své ženy Lucinky - pří mu uvěří všechna jeho ko
cti a svědomí svého za nezbytnou povinnost, jelikož ■ i
který pořádá v pátek 13. srpna 1976
\ slušnici Veřejné bezpečno lísání, i jeho nehrdinství,
stavy království českého považujeme ne za držitele
1
I
od
8.
hod.
več.
do
1
hod.
1
| sti, a jen zásluhou sváté i jeho přímo zázračnou
předností a výsad osobních, nýbrž za schovatele a
opatrovníky práv zemských- prohlásiti se zde veřej ) 11 v sále Marconi-Clubu, Bossley Park, NSW. 1( ho Sidonia zůstane při intuici, i jeho “smutek nad
ně a slavně, že jsme neujaii aniž ujímati můžeme i 1>
K tanci hraje orchestr J. Kuldana.
1( lásce platonické. V dru lidstvem, které stále nepo
právům a svobodám království českého” — a do 1( Bohatá tombola.
Večeře dle objednávky. 1 hém svazku Hříchy pro učitelně zakopává o stejný
opravdy tak dlouho moji předkové zastávali české f
Vstupné $ 6.00
l pátera Knoxe se zamiluje, kámen, nad neschopností
státní právo, až byla vyhlášena československá sa
l
Rezervování
stolů:
tel.
728-1170
.(Bláha),
i už ne docela platonicky, vykoupit svět z jeho bole
mostatnost. To pak ovšem byla zavedena taková
724-4927 (Barák)
<1 do barové zpěvačky a tah stí a utrpení” . To Škvo
ústava, kde žádné stavovské výsady nebyly uznány |
a naopak všichni občané sí bylí rovní. V roce 1948
le “nezákonná” láska ho reckého detektivní povíd
komunisté ale výsadu dostali — a vůbec je netíží poprovází i v dílu třetím. ky kolem poručíka Borův
. vinnost být schovateli a opatrovníky práv zemských;
naopak svoje ústavní výsady mají právě proto, že
Osudy jeho rodiny, zvláš ky staví mezi literární de
tektivky, po bok Grahama
jsou spolehlivými pomocníky cizokrajného nadpráví.
tě pak láska Zuzanky k
Tedy do roku 1948 jsem býval občan rovný každému
Greena, Gilberta Keithe
Američanu MacLaughlinojinému, a dneska se dívám na nadpráví, které není
Chestertona a Friedricha
vi, kterému svérázná mat
žádnou povinností zatíženo; jak bych neměl být zá
Duerrenmatta,
právě tak
vistivý?
ka nemanželského dítěte,
jako sugestivně vylíčené
Ostatně lány orné pfc?v, které patřívaly k lesům
Zuzanka. říká Mák, se pro
prostředí a lyrické popisy
velkostatku orlického a onoho velkostatku sedlecké
línají všemi případy po
české krajiny.
J. S.
ho, který byl k němu připojen za odměnu po porážce
sledního svazku a mají
napoleonského imperialismu, byly od těchto velkostat Otevřeno v úterý až soDotu od 5 do 10 hodin^večer,
Pozn.: Knihy dostanete
ků zabrány československou pozemkovou reformou.
v neděli oc 12. hod. polední do 9 hodin večer, i rozhodný vliv na jeho ži též v Hlasu domova. Hří
Míra této pozemkové reformy byla nakonec stanove
v pondělí Za vřeno.
i vot. Dopodrobna vypraco chy pro pátera Knoxe
na dohodou mezi poručenskou správou velkostatků a
vanou rodinnou kulisou se $ 4.20, Smutek por. Bo
Přesvědčte se o jaKosti našich jídel.
I
pozemkovým úřadem Republiky. Této dohody jsem se 1
poručík stává člověkem, růvky $ 4.00, Konec por.
ovšem držel, když za okupace byla nabízena možnost 1 ( Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných. ^ i
pozemkovou reformu revidovat. Ale po konci okupa
Borůvky $ 4.00 (včetně
ce revidovali pozemkovou reformu komunisté, a za
poštovného).
brali mně nejprve vše až na 70 ha: nyní však na
* HODINÁŘ *
opak všechnu ornou půdu. která patřila buď velko když viděl českou pobožnost při mariánském kostele
* ZLATNÍK *
statku nebo sedlákům, zabrali a vytvořili tak země na Bílé Hoře, řekl, že to nemá rád; lidé nemají
STEVEN VARDY
dělský velkostatek neslýchaného rozměru. Nejen že oslavovat výročí události, která jim přinesla porobu.
Kvalitní
ho vytvořili, ale takový “socialistický majetek” je — Tady by ovšem uvědomělý katolík zahájil debatu
dorty a zákusky
590
George
St.,
zákonem chráněn přísněji, tedy přísnými trestv za o Bílé Hoře a zejména o bělohorském kostele . . . je
EUROPEAN
Sydney
okrádání socialistického majetku je tento chráněn lé v něm vymalována Bitva u Chlumce, jak Češi pod
YUMMY CAKES
■
(proti
Trocaderu)
pe, než kterýkoli osobní majetek poddaných. Před- ochranou svátého Václava porazili Němce! — ale
9 Gray St.,
stavím-li si rodné lány v šíř i dál zvětšené — když tím se nebudeme zdržovat. Zeptám se jenom, co by
Velký sklad zlatých aj
Bondi Junction, NSW.
podle zákonů Marie Terezie bylo velkostatku přímo byl říkal císař Josef, kdyby m ubyli Češi nabídli na
šperků, hodinek atd.
Telefon (Sydney)
zakázáno skupovat selskou půdu —. předšlavím-li si oslavu výročí Bělohorské bitvy dobrovolnou robotu
389-0248
Opravy
se
zárukou.
socialistický majetek chráněný lépe nežli starý pan ke konci týdne? Ale musím říci — závidím vrchno
Na Vaši návštěvu
Mluvíme
česky
ský, majetek (vždyť kdysi se říkalo: Ruka Páně otev sti, které poddaní nabídnou ke každému svátku více
se těší
a slovenský.
řena, čili krádež na panském bývala posuzována a lépe robotovat; to se žádnému z mých předků ne
Eva a Věra
Telefon:
61-8579
zvláště shovívavě), pak těžko nezávidět držitelům stalo.
dnešního velkostatku, socialistického majetku . . .
A to ještě nejsou všechny jejich výhody. Porovnejte
. Ale tohle pořád ještě není všechno nadpráví, kte jejich předáka s mým předkem, který ke konci osm
rého noví páni požívají. Dříve, pravda, sedláci muse náctého století využil všech privilegií, jaká tehdy ná nikdy jsem ani nedoufal, že bych dosáhl vyšší hod
li na panském robotovat jako dnes — s tím rozdílem, ležela knížecímu synovi. Už ve věku pětadvaceti let nosti . . . Kdežto jeden současník se stal generálem,
že když splnili roboťní povinnost, to jest většinou bě byl jmenován generálem. Je pravda, že brzy před protože si vzal dceru p. Gottwalda. Nemám komuni
hem poloviny týdne, mohli pracovat na vlastním. tím rozhodl bitvu u Cateau-Cambrésis jezdeckou ata- stům závidět možnost takového vojenského postupu?'
Snad ale přece jenom mají také nevýhodu. S feu
' které nebylo pouhý záhumenek. nýbrž pozemek zvíci kou. v jejímž čele jel; už mu bylo 41 let, když byl
několika hektarů. Ale robotovat museli, i když ne jmenován polním maršálkem na přímluvu Napoleona, dálními výhodami mých předků bývalo spojeno ne
přetržitě hubovali. Ovšem, když vrchnost slavila ně protože porazil Tormasova u Podubně. Dva roky na to bezpečí válečných poranění. Bylo také možno ve vál
jakou radostnou příležitost, bylo ustáleným mravem, byl ještě raněn francouzskou kulkou. Jeho synovec ce padnout, jako vlastní bratr našeho zmíněného mar
bylo čestnou povinností vrchnosti, dát poddaným pi Felix zase dostal italskou kulku do ramene nežli ho šálka. Ve válkách jsme ztratili více příslušníků rodi
vo, aby bylo čím událost oslavit, čím na zdraví udělali ministerským předsedou. Jiná je kariéra např. ny, mým otcem končíc. Kariéra komunistů, privile
vrchnosti připíjet. Dneska je i tomu jinak! Slaví-li p. Brežněva. Byl tajemníkem své strany (ještě jím gia komunistů — to je také spojeno s nebezpečím,
vrchnost nějaký svátek — ať je to sjezd panující je) a za tuto zásluhu byl jmenován polním maršál ale s jiným. Vlastní soudruzi je často popraví. Tako
strany, ať je to výročí nějakého jejího úspěchu —. kem. Když si tak vzpomínám, jak jsem před pěta vé nebezpečí bych nerad snášel.
Tak jim nakonec přece nebudu závidět — nejen pro
Oslaví to poddaní počtem dobrovolných hodin roboty;. čtyřiceti lety sloužil v čs. armádě; pořád nás učili,
Vzpomínáte si na anekdotu o císaři Josefovi? Prý, že jsou si všichni občané rovni. Teprve po konci pre- to, že závist je hřích.
senční služby a prvním vojenském cvičení mě udě
lali podporučíkem, po dalším cvičení poručíkem, a
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200 LET
Ota Rambousek
Tak to máme za sebou. Až z toho šel strach. Kaž
dý se chystal. I na nejhorší. Jeden známý mi řekl.
že policie měla připravenu spoustu ledu — na odvozy
mrtvol. Mrtvých se čekalo několik stovek. Snad. i
opravdu byly. Ale nějak se to v těch miliólnech
ztratilo.
Ano, starý dobrý New York směstnal do svých
útrob dalších pět miliónů diváků. Neboť — řeč je
o letošním čtvrtém červenci, na který náhodou při
padlo dvě stě let americké nezávislosti. Ano, náhodou.
Protože právě dvě stě let předtím, ve dvě hodiny
odpoledne, se dohodlo shromáždění gentlemanů raději
vyhlásit nezávislé Spojené státy než platit, daně Bri
tům, kteří se na americkém kontinentě uhnízdili jen
dočasně a z pouhého přátelství.
Samozřejmě čížkovi, zrozenému a vychovanému v
domácích tradicích, číslice dvě stě vybavuje lehký
úsměv no tváři. Je to víc jak třikrát tak dávno, co
Otec vlasti založil Vysoké učení a víc jak pětkrát tak
dlouho, co patron vlasti, kníže Václav, oblékal drá
těnou košili a jeho paže svírala meč, ležící stále ješ
tě v kapli na Hradčanech. Pochyby vzbuzuje i do
kument, úhelný kámen práva, svobody a spravedlno
sti Spojených států. Neboť víme své o ústavách,
které navíc začínají slovy: “My, lid . . . ”
Ani úsměvy, ani pochyby nejsou na místě. Letošní
čtvrtý červenec byl krásným svátkem v krásné ze
mi. Snad jediná smůla postihla pořadatele slavností
— už v týdnu. Při generální zkoušce silný vítr roz
trhl největší vlajku na světě. Stodvacet metrů dlou
há Old Glory, která stála 75 tisíc dolarů, byla k nepotřebě.
Třetího července se sjely lodě z celého světa do
newyorského přístavu, k zítřejšímu svátku. Vyjel
jsem městským přívozem napříč přístavem, protože
Staten Island je městskou čvrtí New Yorku a za
čtvrťák vás dopraví tam i zpět.

DOMOVA

Se zapadajícím sluncem v zádech stála “Naše La
dy” jako vždy se vztyčenou pravicí, držící pochodeň.
lNa rejdě, čelem ke špičce Manhattanu, stáli první
Japonci. Za nimi Turci. Na třetí lodi, pod tmavo
modrou vlajkou s Jižním křížem, se tancovalo. Bůh
ví, kde tak rychle sehnali ženské! Ale nešiřte to, ať
to zůstane mezi námi. To víte, válečná loď! Aie
na druhé straně, byli u nás na návštěvě a byla noc
před čtvrtým červencem. A pak už — Němci, Norové, Dánové a kdoví, kdo ještě. Stranou, pod Verrazano Bridgem, ponurý gigant: USS FORRESTAL,
letadlová lod’. Mezi tím vším, jak potěr v rybníce,
na tisíce lodí a lodiček.
Vrátil jsem se domů, k televizi. Celá země oslavo
vala. Ve Woolf Trap koncertovaly kutálky v histo
rických uniformách. Skoti, Angličané, Němci a Ame
ričané. V Baltimore upekli dort. Spojené státy z piš
kotu a ze šlehačky, 22 inčů vysoký, na dvacet yardů
dlouhý. Každý divák dostal kousek. V Greeley, Co
lorado, bylo Rodeo. Na hřbetě hřebce osm vteřin.
Chytit do lasa tele, skočit s koně, tele porazit na
zem a svázat tři nohy. šest vteřin. Zkuste to schvál
ně doma! V San Diegu byl koncert na letadlové lodi.
A tak do nekonečna. Ve dvě v noci řekl komentátor:
“Přece byste nešli spát! Když máme dnes ty naro
zeniny!” Ale to hlavní bylo teprve před námi.
Od rána bylo krásně. Jeli jsme dolů, na Manhattan.
Všechny ulice byly uzavřeny pro vozidla,. Hned tři
metry od východu ze Subwaye se mi ztratila man
želka. Nedal jsem se deprimovat takovou maličkostí
a šel jsem sám dál, dolů k Hudsonu, unášen prou
dem radujících se lidí, s lehkostí v duši. O tři bloky
dál jsem narazil opět na svou ženu, mezi statisíci,
snad milióny čumilů. I to snad patřilo k zázrakům
toho výjimečného dne. Buržoasní a kapitalistická po
licie se předháněla v laskavostech: “Jděte támhle,
co sou ty jeřáby a podlezte plot. Dostanete se k ře
ce a pěkně uvidíte” , řekl mi starý newyorský poli
cejní vlk. Opravdu — další zázrak. Před námi Hudson, s pohledem dolů, na rejdu. V jedenáct to za
čalo. Krásné staré lodi ze všech koutů světa pluly

Luděk Pachman: Boha nelze vyhnat. Od marxismu zpět ke křesťanství.
Křesťanská akademie, Řím, 1975, str. 110.
Michal Racek: šepot v šeru. Verše a drobná próza. Hlas-Voice, New York, 1975, str. 105.

S rozpaky
Pachmanovu knížku Boha nelze vyhnat jsem měl nějakou dobu přečtenou a
stále jsem se nemohl dostat k tomu, abych koncipoval recenzi. Ne snad že bych
vysloveně neměl čas, nebo můj psací stroj nebyl v pořádku, či mi došel inkoust
— důvod byl zcela jiný.Namlouval jsem si, že obsah knížky, i když není dost
rozsáhlá, zažívám, ale, abych byl upřímný, také to nebyla pravda. Jaksi jsem
se nemohl k této poznámce odhodlat, knížka mne upoutávala a iritovala sou
časně, budila těžce postihnutelný pocit nedůvěry a váhání. Některé skutečnosti,
které se dotýkají autorova pobytu ve vyšetřovací vazbě a persekuce po srpnu
1968, byly již popsány v Pachmanově dřívější knize Jak to bylo (Toronto,
1974), tak jako jeho pochyby o správnosti marx-leninismu již v padesátých
letech, kdy Pachman aktivně působil v odborářských a stranických funkcích a
zastupoval Československo na mezinárodním šachovém fáru. A stále jsem po
ciťoval, že bych měl k poslední Pachmanově knížce zaujmout stanovisko, ať
již jakékoliv, zůstalo však jen při pocitu a nemohl jsem se rozhodnout. Jistě
takové pocity znáte také, ať se již týkaji čehokoliv. Chtěl jsem si ověřit
emocionální dosah Pachmanovy konfese, knižku jsem dal přečíst příteli, je
hož úsudku si ceiiím pro nespekulativní exaktnost, a ten měl podobný pocit
jako já.
Na čtenáře snad nej
sporněji působí kapitola
“Bůh existuje - potkal
jsem ho” , ve které Pach
man popisuje klíčové mo
menty své konverze ke
katolicismu, jak je prožil
v době svého věznění na
Pankráci v roce 1969. Byl
to vlastně Pachmanův ná
vrat ke křesťanství, které
opustil jako mladík po ro
ce 1945, kdy jeho hvězda
začala zářit na domácím
politickém nebi.
Moje rozpaky nad kníž
kou vlastně stále trvají a

necítím se vůbec povolán,
abych se dotýkal pohnu
tek, které vedou člověka
k veřejnému přiznám své
ho pobloudění a k návratu
k víře. Nepochybuji o tom,
že se to přicházívá, myš
lení a kategorie hodnoce
ní vnějších i vnitřních im
pulzů nejsou statické. .
Vlastní podnět k této po
známce mi dala úvaha v
seriozním americkém tý
deníku o výsledcích výzku
mu respektovaného odbor
níka věnujícího se psy
chiatrickým problémům

vznikajícím u umírajícího
člověka. Subjektivní psy
chické fenomény smrti
jsou nyní studovány na
výpovědích těch, kteří
přežili svou klinickou
smrt. Je zajímavé, že je
jich informace, pokud pa
cienti nebyli v letálním
procesu ovlivněni narkoti
ky nebo vysokou horečkou,
jsou překvapivě podobné:
neobyčejný pocit klidu, po
hody, usmíření, osobní ce:
listvosti, odpoutávání se
od těla a vnímání průcho
du jakýmsi tunelem až k
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zvolna proti proudu řeky, podél Manhattanu. V po
ledne. vypálily válečné lodi salut. Prostor se otřásal
rachotem děl a vzduch začpěl střelným prachem.
Pak přiletěl; president. Měl rušný den. Přiletěl z Phi
ladelphie, z místa, kde se sešli před dvěma sty lety
gentlemani. Ve dvě odpoledne zazněly po celé Ame
rice zvony. Dvě minuty. Na znamení, že Spojeným
státům jé dvě století.
Šli jsme domů, oddechnout si, protože večer byl
ohňostroj. Plnou hodinu tonula Socha svobody v zá:.
plavě modré, žluté, zelené a rudé, fontány světla,
a ohnivých květů. Stovky transistorů- mezi diváky’
se slily v jednolitý hlas. Sbor zpíval “God bless Ame-_
rica” . Statisíce se přidaly a nad ztemnělou vodou
Hudsonu, nad starou pevností a stromy Battery par-,
ku, zazněl “Hvězdnatý prapor” .
V pondělí byla většina lodí na kotvě, v přístavu.
Válečné vedle historických. Holandský TROMP, před
sebou ^španělský čtyřstěžník SAN SEBASTIAN a do
cela před nimi maličká Colombova Santa Maria. Mo
del ovšem. Ze St. Petersburgu, Florida. Ve vedlejším
doku, v dojemném, těsném sousedství bývalí smrtel
ní nepřátelé Ameriky — japonský a německý destroyer. A Kanaďané, švédové,'Dánové, Norové. De
monstrace síly a důvěry. Největší z nich, velitelská
loď třídy destroyerů, USS DÁLE. Dlouhý výčet míst
na desce cti: Luzon, Okinawa, Korea. Na velitelském
můstku několik vyznamenání. Sé shovívavou pový
šeností stoji kolos u mola, dlouhý, had návštěvníků
prolézá lodí za asistence ochotných členů posádky.
Zaujala mě vlajka na přídi: První historická vlajka
americké NAVY. Typické červené a bílé pruhy, bez
modrého, hvězdnatého obdélníku. Přes pruhy klikatí
se chřestýš. Dole nápis: NEZKOUŠEJ TO NA MĚ !
Ale ti, na které v té chvíli myslím, stojí o několik
mil výš, sami, uprostřed řeky, daleko od svobodných
břehů. Uprostřed širokého Hudsonu stojí sovětský
čtyřstěžník KRUZENŠTERN.
Naše narozeniny se vydařily. Je to dobré.být Ame
ričanem — když vás vaše vlastní zem nechce. Je; to
vůbec dobré být svobodným člověkem!
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neverbální komunikaci s
nedefinovatelným světel
ným zdrojem. A toto sdě
lení amerického vědce v
Telefon 598-5756 E
roce 1976 podložené výpo
věďmi lidí, kteří prožili
svou smrt, je téměř shod
né s Pachmanovým poci
tem o vánocích 1969, kdy
se ocitl ve vězeňské ne
mocnici se zlomeninou le- již v' době, kdy Pachman byl důraznější ve výběru,
beční kosti a poraněnou profitoval ze svého mate neuvedl by také knížku
rialismu. Ale to není vlast naivní předmluvou, která
páteří.
ně v této poznámce pod do knihy básní, ani nepatří,,
Druhá knížka, o které statné.
tak stejně jako celostrán
současně referuji, má s
Rackův šepot v šeru je kový básníkův portrét.
předchozí obsahově i lite pro mne příliš různorodý Vždyť přece nejde o lau
rárně pramálo společného, a to nejen proto, že autor reáta. Moje rozpaky se
do jedné recenze ji za sdružil -v knize poesii a be ještě zvyšují zařazením
řazuji ne snad proto, že letrii . Některé básně se poesie a prózy v jednom
Pachman i autor této dru mi líbí pro autorův typic svazku, nepovažuji to za
Rackova
hé knížky M. Racek emig ky přemýšlivý verš a sta- nejšťastnější.
rovali v průběhu poslední romilecký výběr výrazo próza je kontemplativní v
ho desítiletí,
společný vých prostředků, obojí je souladu s básněmi, odpo
sympton vidím jinde, oba v adekvátním souzvuku a vídá na otázky, které
autoři jsou zkušení a inte kupodivu nebudí dojem autor klade sám sobě. Té
ligentní literáti a přesto kříšeni zkamenělin. To matika povídek se týká
jejich poslední práce budí svědčí o básníkově citu přes všechny subjektivní
rozpaky. Dnes stojí Pach pro námětné i slovesné vy impulzy mnohých z nás,
man i Racek v jednom tá jádření. Racek však bohu pokud již nikoliv všech,
boře, pokud mám na mysli žel zařadil do oddílu poe tím Racek splňuje své po
jejich naklonění k těžím sie i verše, které jsou více slání a předkládá je zpra-~
křesťanství. Pokud je mi méně příležitostné , čímž covány z adekvátní výra
známo Racek ovšem není nemyslím ani tak obsah zové tkáně. Snad právě
konvertita a vyznával své jako úroveň. Básník by proto by měl být Racek
přesvědčení a trpěl pro ně měl být kritičtější, pak by (Pokračování na str. 10)
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Felix Mikula: Řeč — dar boží. Křesťanská akademie Řím

N árodní řeč
a společný Jazyk
Alois Rozehnal

Je to malá knížečka, která vyšla v edici Studium
v Římě. Je to však dobré dílo, které je nabito myšlen
kami pro velkou knihu. Vztahuje se na ně zásada, že
kniha by se měla číst tak pozorně, jak byla napsá
na. Řeč, pokud je nástrojem myšlení, poznáváni a sdí
lení poznání a pravdy, má zůstat nástrojem co nej
snáze přístupným každému. Už Plato učil, že všech
ny stvořené skutečnosti jsou nedokonalým vyjádře
ním věčných idejí, ideálních forem. Řeč se dle F.
Trávnička definuje jako obecná schopnost mluvit, za
tímco jazyk je mluvení, řeč ve vztahu k duševnu,
k myšlení, představování.
Autor Felix Mikula si vytyčil vysoký cíl: Obhajo
bu jediného společného, všelidského a světového ja
zyka. K tomuto cíli zaměřil také poznávání, při němž
se účastní nejen stránka rozumová, nýbrž i stránka
volní. Vždyť každé poznávání (nejen ve smyslu ontologickém) je zaměřená aktivita, je pořádání myšlen
kových obsahů. Každé pořádání musí mít svůj účel
a tímto účelem je poznávací cíl.
Čs. myslitel a zakladatel teleologie (nauky o úče
lu) prof. dr. Karel Engliš (1880 — 1961) rozvádí způ
soby myšlení vedoucího k poznání, o němž praví:
— Nemůžeme proti sobě postavit poznávání ,a hod
nocení, ale můžeme postavit proti sobě poznávání
kvalit ontologických a poznávání kvalit vztahových
(teleologických a normologických), protože při sou
dech, jimiž si uvědomujeme tyto i ony kvality, po
řádáme myšlenkové obsahy jiné a jinak, aie vždy
za účelem poznání. Kvality vztahové, jak je Plato
uvádí (spravedlnost, dobro), jsou jen kvalitami for
málními, které vyjadřují způsob myšlení bez obsa
hové náplně a připouštějí nejrůznější náplň.
— Že něco je dobré, neznamená nic jiného, nežli že
je to myšleno jako někým chtěné, že je něco správ
né, neznamená nic jiného, nežli že odpovídá normě,
při čemž však může týž předmět a děj jednomu chtě
nému (postulátu), jedné normě odpovídat a druhému
chtěnému a druhé normě se protivit; vzhledem k
prvnímu je dobrem (správným), vzhledem k druhým
je zlem (nesprávným). Teprve obsahová náplň postu
látu a normy určuje jednoznačné, je-li předmět a
děj dobrý, správný atd. Jak se tedy mají lidé shod
nout na tom, co je dobré, když není řečeno vzhledem
k jakému postulátu? Jak se m ap shodncot, j e l i ně
co správné, když není řečeno, vzhledem k jaké nor
mě? Obecný výraz (formální) dobro, správnost atdl
nemůže být základem nějaké shody. (Prof. Dr. Karel
Engliš: O poznání a hodnocení. Kmžraca. právaštifcej
fakulty slovenskej univerzity v Bratislavě., sv. 12/
1947, s. 15.)
Vývoj jazyka se řídí postulátem kultury nármfeá ne
bo, nadnárodní; podle toho ciie směřuje pak bsaf k
dělení (tříštění) jazyků s odstředivou testtesn tdekoncentrace) od pramáti všech jazyků nebo ke á w čení (sjednocení) jazyků s dostředivou teacleacá Ckonr
centrace) k jednomu světovému Cvše&tekÉB®) jazy
ku. Kam směřuje historický vývoj?
Babylonská věž Starého zákona čni jako hrozba
nežádoucího množství jazyků na naši zemi a její
výstraha provívá autorovým dílem (s. 24. 37. 56. 63).
Kristus byl dalek toho, aby pozemskou lidskou řeč
partikulární prohlásil za předmět náboženského kol
tu (s. 26). Přesto však latina sjednotila křesťanstvo
světa při mši podle usnesení koncilu tridentského
(1545-1563). Papež Pius V. listem Quo primům (9.
VIII. 1570) zavedl Missale Romanům ín ligoa latina
— in perpetuum (navždy). Papež Pavel VL podle
rozhodnutí II. Vatikánského koncilu (1962-1965) nahra
dil universální latinu partikulárními jazyky jednotli
vých národů. Babylonská věž dělení (zmatení) jazy
ků zasáhla liturgii Nového zákona.
Vývoj latiny z klasické přes vulgární a vznik ro■mánských jazyků (italštiny, franštiny, španělštiny,
portugalštiny, rumunštiny) je svědectvím odstředivých
sil. Ústup latiny jako universálního jazyka kulturní
ho světa je příznačný pro dekoncentraci vývoje jazy
ků mrtvých i živých.
Autor Felix Mikula je školený linguista, který do
vede vystihnout nedostatky vyjádření lidské myšlen
ky v různých řečech. Srovnávací jazykověda zná pří
pady, kdy v některých jazycích chybí vyjádření pro
základní lidskou činnost. Typickým příkladem v ro
mánských jazycích jsou měnlivé významy původního
latinského slovesa — staré — státi s kmenem — st
— ve všech indo-germánských řečích, a slovesa —

esse — býti, které již ve vulgární latině znělo: essere.
Ve franštině není slovesa pro činnost státi a proto
se opisuje: ětre debout — být vzhůru. Ale sloveso
býti (ětre) pochází ze slovesa státi (staré), jak svěd
čí psaný přízvuk, který nahrazuje ztracenou hlásku
s ze slovesa estare. Stojím — je suis debout — (jsem
vzhůru) je již odvozeno od slovesa býti (esse). Po
dobně je tomu u slovesa seděti — s’asseoir — které
znamená sedati si a ne výsledek činnosti sedět. V
italštině podobně: staře di casa — neznamená státi,
ale býti doma, bydliti. Ve španělštině podobně: estar
de pie — státi, ponerse en pie — postavit se; jindy
zase přeskakuje významem podle trvání vlastnosti:
say málo — jsem špatný (trvale — charakter), estoy
málo — jsem nemocen (dočasně — zdraví). Konvenč
ní zdvořilosti a závěrečná fráze dopisů vynikají tím,
že místo pozdravů kladou k nohám: Ponga-me a los
pies de Su Seňora esposa. V latinské Americe je cel
kem 13 (o 3 více, s. 36) Španělsky mluvících národů
(států), které jsou členy Organizace amerických stá
tů (OEA), kde je také Brazílie s portugalštinou, která
bojuje s podobnými nedostatky ve výrazech: estar
em pé — státi, pór-se de pé — postavit se.
železná pravidla vývoje zasahují tvrdě i do vý
voje mluvnice (gramatiky). Někdy vypadnou základní
formy vyjadřování. V nové řečtině zmizel neurči
tý způsob (infinitiv) a na jeho místo nastoupila úče
lová spojka: na — aby. Thelo na hypago — chci jít.
Podobně je tomu v bulharštině (balkanizace). Anglič
tina se spokojila jen torsem mluvnice a proto musila
nahradit gramatiku idiomem, který je nepřesný. Jde
o jazyk, kterému se snadno naučíme, ale nikdy nedoučíme (s. 45).
v Dělení jazyků se projevuje i ve snaze nářečí (dia
lektu) vytvořit si svůj spisovný jazyk. V němčině
uspěly tyto odstředivé síly v dolnoněmeckém dialektu
Plattdeuteh a snaží se prorazit v šeplavém dialektu
saském (Drážďany: Iš sáchte, freš — frech) a ve
změkčelém dialektu pruském (Berlin: Eine jutě jebratene Jans is der Jabe Jottes). Ve franštině je to
jižní uspěchaná provensálštína (langue ďpc). ale ta
ké pomalé dialekty Bretoňska a Norma ndska.
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(Pokračování se str. 9) uzavřít, že šepot v šeru
trpělivější a přísnější, kri- tak připomíná regionální
teria splňující básně a po- sborníky oslavující nejrůzvídky mohly být základem nější rodáky, jak se o to
■k dalším dvěma vyšší ná- také pohříchu přičiáují
roky si kladoucím sbír- neslýchané do textu zařakám .. Při přesvědčení o zené veršovánky páně Tooprávněnosti spojení žán- mánkovi, i když byly mí
ru poesie a prózy v jed- něny dobře. Josef Tománom svazku by pak prá- nek je vlastenecký vydace měla být protažena vatel české edice knih a
opodstatněnou
jednotící hudebnin Hlas-Voice v NoDek xicentrační tendence všech indo-germánských
IP
iindo-evropských) jazyků jsou trvalým zjevem vývoje myšlenkou. Nerad musím vém Yorku.
sxi jejich kolébky v sánskrtu a prákrtu v Indii. Když
po skončení drahé světové války odešli Britové, zů
stalo v Indii 79 řečí a větších nářečí, jež se nemohly
dohodnout. Hindi, nejmocnější z tamních jazyků od
vozujících svůj vznik přímo ze sánskrtu, marně se
dosud domáhá prvenství. Složitá mluvnice se vyzna
čuje zvláštností, žě přechodné (aktivní) sloveso má
v některých minulých časech rody, které se řídí slo
vesným předmětem a nikoliv podnětem, který však
také prodělává změny ve tvaru. Tak na příklad roz
hodný je rod knihy ve větě: Máine kitáb lisí — na
psal jsem knihu. Jde o jinou skladbu než v pozdější
latině: Librum scriptum habeo.
Prosazení jednotné společné řeči Hindi naráží na
řadu dalších překážek. Jednou z nich je povýšenost
a pánovitost Hindů, kteří jsou v rasových třenicích
jako "Prušáci Východu” první vypovídáni z Afriky.
Indira G-andhi za 750 miliónů Hindů prohlásila: Bo
o d b o rn íci v op tice
haté státy státům nuzným pomoc poskytnout musí. Při
tom však posvátné krávy a zdomácnělé krysy užírají
220 LYGON ST R E E T , CARLTON, 3053
potravu a chleba chudým.
Telephone: 347 5242
Matematická mluva (s. 40) neskýtá naděje na zá
chranu, neboť není tak rozhodný symbol číslice — ' ----------- :------:------------------------------------------------ať arabské, římské nebo hindské — jako základ sou
stavy početní nebo myšlenkové. Základní poučka
2 x 2 = 4 platí jenom v desetinné soustavě, ale mů skosti, Svobody a Spravedlnosti. Proto si lidé nero
že to být jakékoliv jiné číslo, když se přiměřeně změ zumějí dobře ani doma, ani v exilu — a nerozu
ní základ soustavy. Ani společný jazyk neznamená měli by si vůbec, kdyby se vrátili z exilu do vlasti
nic, dokud není dohody o společných pojmech Lid- a nedohodli se na společném postupu myšlení a po
znání.
Autor Felix Mikula je vzdělaný polyglot, který pod
stoupil nerovný boj za jednotný společný jazyk. To
Sžovanské jazyky ta k é vznikly štěpením , ja k dosvěd
ču je tfaes ety m oiogk± ý v ý k lad jednotlivých slov.
R obot. lid sk ý a u to m at, k te rý s e s ta l m ezinárodním ,
je ©trak p rá c e , jela až p ro tějšk em je ra b a — nevolnic e (F . Irávnáčež,, s . 1324). Skrvzá příspěvek k sp o
te re ask ý m cssaáHm ženy. Ja k é byly do n ed áv n á. (P .
E s a e n Č eštin a poklepem a poslechem . K onfronta
ce. Z sw dk. 1S55. s_ 274.) S o b o ta je však společným
e s a f e s všech S o v am i, zejm én a B asů . K osam ostat"sěm sÉovesěÉay. ja k o rovného ja zy k a spisovného do
šlo te p rv e r . 1851 zavedením štó ro v y spisovné g ra 
m a tik y . (P řeh le d č s. d ějin , II. ČSAV P ra h a 1960,
s . 2SÍ.)
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L. & G. Pergl
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IHNED TYTO KNIHY :

S

(Ceny jsou včetně poštovného)

?A. Kvapilová: Krajíček chleba $ 1.20
5P. Den: Naší mládeži $ 1.20
5H. Šklíbová: Pohádky $ 1.20
S J. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
SPodivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa<tira. Sovětský samizdat) $ 4.20
'
iO . Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
'
)K . Pecka: Pasáž $ 4.20
j
<P. Eisner: čeština poklepem a poslechem $ 5.90 ,
1 J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
j
?V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.!
>J. škvorecký: Konec poručíka Borůvky $ 4.;
SV. Fischl: Kuropění $ 5.<
iF ran z Kafka: Proces $ 5.'
\Duerrenm att: Soudce a jeho kat $ 4.50
1
?Kristofori (kresby) $ 6.80
[
5P. Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
;
SFerd. Peroutka: Budování státu 1. svazek $ 5.90 <
SR. Kefalín: Černí baroni $ 5.20
■
<K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
!
\ Jack London: Bílý tesák $ 4.60
1
Síván Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 j
SÉDICE AKT? J.IS ch illiř^Jestřáb $ 3.30, J. Schnei -|
Sder: Jak číst ohňostroje $ 3.30, A. Lidin: Psycho-'
fgenes $ 3.30, J. Strnad: Pohádky $ 3.30, R. štorch:
\ Jaký je druhý břeh jara $ 3.30. G. Goepfertová: I
cOhňostroj marnosti $ 3.30.
1
?B ři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
!
?P . Pašek; Tokio volá Honolulu $ 5.\
>J. Drábek: A co Václav? $ 4.;
SAIan Levý: Pražské peřeje $ 4.<
SS. Ochová: Sůl země a blbá ovce $ 3.70
.
< 0 . Filip: Blázen ve městě $ 4.80
\
Sz. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 4.80
'
S e . Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
'
\ Ota Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka ze
rSlezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80
!
? P . Eisner: -Mamince $ 4.80
5 P. Tigrid: Politická emigrace v atomovém věku;
<$ 3.90
S k . Pecka: štěpení $ 4.40
1
'
> Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
'
?H a, ha, ha, ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-i
Ssko) $ 4.20
;
5 Zpěvníčky Lit. klubu ve Švédsku $ 1.10
,
S j. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-'
Sžená celková cena $ 8.20
'
iB . Lockhart: Britský agent $ 4.10
J
S j- Hochman: Jelení Brod $ 3.90
]
S j. Beneš: Druhý dech $ 4.70
'
JEgon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumenty'
? o jeho díle a osudu. Uspořádal R. Šturm $ 4.20 !
?M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
’
>Tři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V.;
S Čeperková) $ 5.30
.
< 0 . Ulč: Malá doznání okresního soudce $ 4.20
]
< J. škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 ]
S j. Škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
J
> J. Škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20 J
\K . J. Krušina: Pan Dadáček mádovolenou $ 5.-<
?K . J. Krušina: Jedenáctý obvod $ 5.!
S k . J. Krušina: Zimní bouře $ 5.]
SK. J. Krušina: Druhá bouře $ 5.<
5 Kováíyová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20
Sj. Koláček: Veronika $ 2.S g . Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
>L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.50
\ L . Grossman: Nevěsta $ 3.50
vNový zákon (přel. Dr. O. Petrů O. P.) $ 3.60
\ A . Ostrý (pseudonym — P raha): československý
> problém $ 5.20
s Motáky z Ruzyně $ 2.20
<V. Javořická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.90
S Sborník Hlasu domova 1950-75 $ 3.10
včesko-ansl. a angl.-č. slovníky (střední i techn.)
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CELOEXILOVÉ SJEZDY
Naardenského setkání a kongresu Světové rady Ko
menského v Kónigsteinu v Západním Němečku se
zúčastnili ve dnech 9. - 11. července delegáti žě 14
zemí ve třech světadílech, čestný předseda Naarden
ského hnutí P. Dr. J. Lang zdůraznil ve svém pro
jevu nutnost celoexilového dialogu a dialogu s de
mokraty ve vlasti a naléhavou potřebu studovat již
nyní , všechny možnosti, jak uskutečnit opravdu spra
vedlivý sociální řád v osvobozeném Československu.
Předseda Dr. Slovák promluvil o poslání a cílech
Naardenského hnutí a jednatel Ing. Moritz podal zprá
vu o dosavadní činnosti. Ve svém referátu jsem in
formoval delegáty o práci Koordinačního výboru v
Austrálii a o práci členských organizací a zdůraznil
jsem nutnost positivního exilového programu, který
by v pluralitním pojetí nabízel lepší řešení sociální
problematiky, jež je řešení marxistické.
Předsedou Naardenského hnutí byl znovu zvolen
Dr. Slovák, jednatelem Ing. Moritz, pokladnicí Po
spíšilová a místopředsedy jsou předsedově oblastních
výborů v jednotlivých zemích.
•
Kongřes Světové rady Komenského se zabýval otáz-:
kou, jak nejlépe aplikovat zásady J. A. Komenského
na naše poměry. Vytvořily se tři pracovní skupiny:
1) náboženská a sociální, 2) vědecká a Vzdělávací,
3) politická a administrativní. Předsedou první pra
covní skupiny byl zvolen Dr. Fránklin z USA, před-,
sedkyní druhé pí. Hanzalová z Brazílie a předsedou
třetí prof. Jánský z USA. Dalšími členy pracovních
skupin jsou exiloví pracovníci z Evropy, Ameriky a
z Austrálie.
J. A. Forester

;; ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V JIŽNÍ AUSTRÁLII j

pořádá 28. řádnou valnou hromadu v neděli 15. i
srpna 1976 v 7 hodin večer v místnostech Národního J
domu, 51 Coglin St., Brompton. SA_
1
Na pořadu je zpráva o činnosti v minulém obdo-J
rbí, volba předsedy a členů výboru a volné ná- J
; vrhy.
.' J
< Nesejdé-Ii se dostatečný počet členů ve stanové f
i nou dobu, koná se valná hromada o hodinu později i
1za „každého počtu přítomných.
i
Hosté srdečně vítáni.
í
Za odstupující výbor
j
Á. Trávniček, předsedá
Jiří švehla. jednatel }

i_...........

i

V ADELADE můžete kupovat jednotlivá čísla Hlasu
domova také v novinovém Stánku vedle kina Metro
na Hindley St., City.
ČESKOSLOVENSKÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
V MELBOURNE
3ZZ ACCESS RÁDIO
1220 KHz

Pravidelné vysílání je každé úterý v 10.30 hod. večer.
Prográm se opakuje vždy následující středu v 10.30
íod. dopoledne.
27. a 28. 7.: Populární hudba z Československa, zprávy
3. a 4. 8 .: Čtení ze Saturnina (II.)
SOKOL MELBOURNE — ODBOR ODBÍJENÉ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji upřímně všem přátelům, kteří dopro
vodili mého zesnulého manžela pana
KARLA VOJTÍŠKA
na poslední cestě, za květinové dary a za všech
ny projevy účasti, kterými se snažili zmírnit
moji bolest.
Současně sděluji, že českou zádušní mši svátou
za zesnulého manžela bude sloužit Dp. J. Peksa
v neděli 8 . srpna 1976 v 10.30 hod .dop. v kapli
u Bethlehem Hospital, Kooyong Rd.,’ Caulfield.
Ira Vojtíšková .
Glen Waverley, Vic.

Dne 12 července zemřel po krátké nemoci
náš přítel, pan
ZDENĚK TERŠ
ve věku 47 roků.

I

Volejbalisté Sokola pokračovali v sérii vítězství:
Sokol — Sisu 3 :0 (15 : 11, 15.: 8 , 15 : 12), Sokol —
Polana 2 : 0 (15 : 8 , Í5 : 11, 7 : 4 — časová tíseň),
vňdo.u nadále tabulku “Metropolitan” ligy.
Odbor trénuje každou středu od 7 do 8.30 hod. ve;er a pak se hraje rekreační volejbal (3 Ripley Grore, Caulfield). Další zájemci vítáni.
J. K,
ZPRÁVY S. K. SLAVÍ A MELBOURNE
SUNSHINE — SLAVIA 0 : 1 (0 : 1)

Na hřišti soupeře podala Slavia celkem dobrý vý
sun, zvláště obrana byla po celý zápas spolehlivá.
Slavia se ujala vedení už ve třetí minutě, když 0 ’Reilíy přihrál míč vtipně Cainovi, který jej umístil .v
síti. Útok Slavie, jako by s e .byl od. té doby spokojil
jedinou brankou, přenechal víc iniciativy domácím,
ale slavistická obrana byla vždy na místě.
Druhá mužstva hrála nerozhodně 1-: 1.
SLAVIA — WILHELMINA 0 :0

Obě mužstva hrála o čtvrté místo v ligové tabulce,
u obou dominovaly hru obrany, zatímco útoky nedo
kázaly využít příležitosti, které se jim přesto na
skytly. Výsledek tedy odpovídá průběhů hry.
Reserva Slavie prohrála 1: 2.
V příštím kole hraje Slavia v neděli 1. srpna proti
IUST na Shintler Reserve, Footscray Rd., Footscray
a v neděli 8 . srpna proti Hellasu na stadiónu v Olympic Parku.
V. Frencl

Pohřeb zesnulého se konal dne 15. července
na novém hřbitově v Cheltenhamu.
Děkujeme tímto všem přátelům, kteří dopro
vodili Zdeňka na poslední cestě.
East Oakléigh, Vic.
Joe a Olga Knobovi

V Sále ve Victorii zemřel čs. poúnorový uprchlík
Jan Táborský.

Návrhy interiérů, .
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
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G. POSPÍŠIL
38 Boronia Gr., East Doncasfer, Vic.

=

HLAS DOMOVA může Vám dodat ihned tato =
díla čs. autorů v angličtině:
E
EJ. A. Comenius: The Labyrinth of the World and=
Ethe Paradise of the Heart (Labyrint světa a rá j=
Esrdce) $ 4.00
E
EJ. škvorecký: The Mournful Demeanour of Lieut-jr
Enant Borůvka ( překlad Konec Poručíka Borův-=
Eky) $ 7.90
^
E
EZ. Salivarová: Summer in Prague (Hanzlová) $ 8.90=
EJ. Drábek: Whatever Happened to Wenceslas? (A=
Eco Václav?) $ 8.90
E
E j. Kolasky: Look Comrade — The People areE
Elaughing . .-. (satira, humor) $ 2.50
E
E
Ceny jsou včetně poštovného
E

Telefon 842-1725

E

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiimimmiiiiiiiiiiiuiiiiin
DALŠÍ KNIHY,
které může dodat Hlas domova:
J. J. Staněk: Potrestaní $ 6.90
J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu 3 5.20
J. Schneider: Salónek dočasně uzavřén $ 4.20
M. Racek. Zelená pastelka $ 4.50
I. Diviš: Teorie spolehlivosti $ 3.40
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vás

Oč i ?

I Bolí Vás hlava ?

i Noste brýle od
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! Capitol House, 113 Swanson St.,

X

1i

Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí 1
Tejefon 63-2231 -- Mluvíme česky a slovenský i
1
, DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
'
1 Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, |
1
v nutných případech i telegraficky.
(1
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
;h
i
' ' ale v sobotu je zavřeno.
(i
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MISTŘI SVĚTA V PŘÍPRAVĚ NA
"KANADSKÝ POHÁR"

BiBju5ž!y.Ji^ <frjMWFTOSBgsl^

Karel

Janovský

X X I. olympijské hry v Montrealu
Když v sobotu 17. července zažehli kanadský chlapec a děvče v Montrealu olympijský plamen, nepře
mýšlela asi většina z tisíců diváků na stadionu a ze stamiliónů těch, kteří sledovali zahájení velké spor
tovní události pa obrazovkách televizorů, tolik o setinách vteřin a milimetrů, o sile, zručnosti, odhodlá
ní, o kráse velkého sportovního výkonu, jako o politických důsledcích olympiády, nebo snad i o nebez
pečí, které z politických důvodů hrozí některým účastníkům. Přispěla k tomu kanadská vláda, která po
rušila slib, daný před 4 lety Mezinárodnímu olympijskému výboru a nedovolila čiňanům z Formosy vy
stupovat pod jménem, kterým jsou zapsáni v seznamu členů MOV, dovršily to vlády převážně afrických
zemí, které odvolaly borce svých států jako protest proti účasti mužů a žen Nového Zélandu v Montrea
lu, protože novozélandský ragbVový tým právě hraje přátelské zápasy v Jižní Africe. Více než třicet
zémí odřeklo v poslední chvíli účast na sportovním zápoleni, avšak už první dny olympiády dokazuji, že
přes všechny potíže, přes všechny nesportovní zásahy, budou i montrealské XXI. letní olympijské hry
velkou sportovní události.
Podrobnější referát našeho sportovního redaktora o celé olympiádě uveřejníme, v příštím čísle.
ÚSPĚCHY ČS. MUŽSTEV V INTERPOHÁRU
Jen VSS Košíce bez šance
Letošní ročník mezinárodní letní fotbalové soutěže
“Interpohár” je už v “poločase” . Ze 6 čs. účastníků
nejméně 4 mají naději na prvenství ve skupině,
Zbrojovka Brno je na tom s MSV Duisburkem stej
ně, pouze mužstvo VSS Košice je už bez naděje na
vítězství a tím na prémii od Mezinárodní sázkové
kanceláře,
TŘETÍ SKUPINU VEDOU TEPLICE: Po triumfu
nad Kickersem Offenbach v 2. .kole Interpoháru v
NSR 3 : 0, porazilo teplické mužstvo doma Grasshoppers Curych 4 : 1. Má 5 bodů a skóre 7: 1, jednobodový náskok před Kickers Offenbach.
ZBYTEČNÁ REMIZA BANÍKU: Novopečený čs.
přeborník Baník Ostrava po vítězství v Innsbrucku
nad domácím Wackerem 2 : 1 , ztratil nečekaně doma
bod, když še s příslušníkem německé Bundesligy
Eintracht Braunschweig rozešel za bezbrankové remi
zy. Ostrava má po 3. kole 5 bodů, Eintracht Braunschweig 2 (ale ze dvou utkání), Innsbruck a AIK
Stockholm po 1 bodu.
ROZMARNÉ VÝKONY ZBROJOVKY: Po debaklu
v Duisburku 1: 5 deklasovali fotbalisté brněnské Zbro
jovky doma ve 3. kole V. skupiny mužstvo Austrie
Vídeň 7 : 3 a mají — stejně jako první MSV Duisburg
— 4 body, ovšem horší skóre (Němci 6 : 2, brněnští
fotbalisté 9: 8).
SUVERÉNNÍ TRNAVA: Trnavští fotbalisté kráčejí
už zřejmě za prvenstvím v VI. skupině. Po domácím
vítězství nad švédským Atvidabergem 3 : 1. vyhráli
ý Salcburku nad příslušníkem 1. rakouské ligy Austrií
Balcburg 3 : 1 . Mají plný počet šesti bodů a skóre
11 : 3, tříbodový náskok před Atvidabergem a Austrií.
: KDO JE VÍC NEŽ INTER: Vítězem VIL skupiny
Interpoháru bude zřejmě bratislavský Inter, který
po vítězství 6 : 1 v Ostende vyhrál doma ve 3. kole
had portugalskou Vitbrií Guimaraes 4 : 0. Inter má
6 bodů a skóre 15 : 1, dvoubodový náskok před Por
tugalci.
BEZNADĚJNÉ KOŠICE: Mužstvo VSS Košice jde v
Interpoháru od porážky k porážce: Ve 3. kole pro
hrálo- dokonce s dánským celkem KB Kodaň i doma
•1 : 2 a je bez šance na úspěch.
.*

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí 'redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St.. Pichmond, Víc. 3121.
Telefon: 12 5380
/' ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
v >DO ZAMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
;■ Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
% ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
' ■ A . , - '
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
:? obratem.
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Dne 22. července se v Praze sešlo čs. hokejové ná
rodní mužstvo, aby zahájilo 40denní přípravu na prv
ní “otevřený” turnaj reprezentačních mužstev v led
ním hokeji, tedy turnaj, na kterém budou poprvé v
historii spolu hrát tzv. hokejoví amatéři s kanadský
mi, americkými i jinými profesionály, čs. hokeji
stům jde v této soutěži nejen o tučné prémie, které
mužstva dostanou, ale zcela určitě i o prestiž. Ti
tul m istra světa, získaný v dubnu v Katovicích, za
vazuje, proto příprava na tento “Kanadský pohár”
bude tvrdá. Ne snad v soupeřích, ale spíše v tvrdo
sti tréninku, čs. mužstvo má trénovat v západoněmeckém Fuessenu a v Garmisch-Partenkirchenu, kde
má sehrát 4 přátelská střetnutí. Pak se pravděpodob
ně zúčastní turnaje “Tatranského poháru” , soutěže,
na které mají startovat některá slovenská klubová
mužstva, ale i jeden klubový celek ze SSSR a ze
Švédská. Těsně před odjezdem do Kanady a USA
budou hrát pravděpodobně v Plzni s Finskem, v je
hož řadách oude už několik profesionálů působících
v Kanadě a v USA.
PĚT ČECHOSLOVÁKŮ V TÝM U EVROPY

Fotbaloví experti sestavili na základě výkonů hráčů
startujících v závěrečných bojích mistrovství Evropy
v Jugoslávii nejlepa celek starého kontinentu, jakýsi
“all stars team” , ve kterém figuruje 5 hráčů mistra
Evropy — ČSR. Nejlepší jedenáctka Evropy by prý
vypadala takto: Viktor (ČSR), — Dobiáš, Ondruš
(oba ČSR), Beckenbauer (N SR), Krol (Holandsko),
SKVĚLÉ KOULAŘKY
— Oblak (Jugoslávie), Bochof (NSR), Popivoda (JuPříští sobotu, v předposlední den XXI. letních olym; goslávie), — Masný (ČSR), Díeter Mueller (NSR),
pijských her, bude v Montrealu na programu soutěž; Nehoda (ČSR). Za nejietsšího hráče mistrovství Evro
koulařek, která slibuje dosud nevídaný průběh. Vždyť py byl pak vyhlášen Ivo Viktor z pražské Dukly,
letošní výkony vrhaček ■naznačily, že je několik ucha-■ který má podle názoru celé řady expertů velké šance
zeček o olympijské zlato. Kdo ho však získá? Jed■ stát se na konci roku nejlepším fotbalistou Evropy a
nou z favoritek je 341etá Bulharka Ivanka Christová,. získat “Zlatý míč” . Z čs. fotbalistů se dostalo této
která v rozpětí 24 hodin (3. a 4. července) dvakrát: pocty pouze Josefu Masopustovi, který byl vyhlášen
zlepšila dosavadní světový rekord východní Němky' za nejlepšího fotbalistu v r. 1962, kdy se ČSR dostala
Mariany Adamové 21,67. Nejprve v Sofii dosáhla 21,87 na mistrovství světa v Chile až do finále.
m, druhý den na to v Belmekeňu 21,89 m. Do bojůi
o medaile může v Montrealu zasáhnout i čs. koulařka Helena Fibingerová, která v posledním závodě
SKVĚLÝ ÚSPĚCH NAVRÁTILOVÉ
před svým odletem do Montrealu posunula v Liberci1
VE WIMBLEDONU
čs. rekord na 21,62 m.
'V Paříži při mezistátním lehkoatletickém střetnutí[ Na travnatých kurtech ve Wimbledonu vyvrcholilo
Francie .— SSSR posunul sovětský koulař Alexander• první červencovou sobotu 96. neoficiální tenisové miBaryšnikov hned na první pokus světový rekord naL strovství světa, které mělo i tentokrát skvělou úro22,00 m. Zlepšil tak o 15 cm dosavadní rekord Ame. veň. Vítězem hlavní soutěže — pánské dvouhry —
ričana Terry Albritona. Nejlepšim světovým koula-. se tu stal 20!etý Švéd Bjom Borg. který ve finále
řem je však i nadále americký profesionál Brian Old-. za necelé dvě hodiny porazil Rumuna Hlie Nastaseho
ve třech sadách 6 : 4 . 6 : 2 a 9 : 7 . Borg je tak v
field (22, 86 m).
991eté historii Wimbledonu prvním švédským tenistou,
který vyhrál pánskou dvotihni. a od r. 1963 (kdy ve
Wimbledonu dominoval Američan Chack McKinley)
prvním hráčem, jenž neprohrál v celém turnaji ani
set. Zároveň je Borg po britském tenistovi Badde— V čele oficiálních žebříčků čs. tabletenistů sezóinyi leym a Američanu Woodovi třetím nejmladším bor1975/76 jsou podle očekávání Milan Orlowski a IlonaL cem, který vyhrál tento uejsiavnějši světový teniso
Uhlíková (Voštová). Pořadí mužů: 1. Milan Orlowski, vý turnaj. Borgovo vítězství nad Nastasem bylo zee2. Jaroslav Kunz, 3. - 4. Ovčařík a Turai, 5. Dvořá. la zasloužené, především udivil skvělým servisem a
ček. — Ženy: 1. Uhlíková, 2. Čilhánová, 3. žižková . . . vynikajícimí retumy. USe Nastase podruhé ve finále
— Fotbaloví mistři světa Němci se zřejmě nemohou! neuspěl (v r. 1972 podlehl v závěrečném střetnutí
smířit s porážkou na mistrovství Evropy v Bělehradě, Američanu Stan Smitlxm}.
a proto měli velký zájem na tom, aby se mohli ještě■ Dámskou dvoutun vyhrála ve Wimbledonu 211etá
v letošním roce střetnout s novopečenými evropskýmii Američanka Cfaris Evericvá (ve finále zdolala Austrapřeborníky Čechoslováky. Střetnutí se bude hrát 17.■ lanku Evařme Cawiey-Goolagongovou 6 : 3 , 4 : 6 a
listopadu na Dolnosaském stadiónu v Hannoveru.
8 : 6), ve smíšené čtyřhře dominoval Australan Tony
— Prvním finalistou B skupiny evropského pásma Da-- j Roche s FraacoBzIcso Francois Durrovou a pánskou
visova poháru je družstvo V-. Británie, které v East-- 1dvouhru vyhrála mexicko-americká dvojice Ramirez
bcume zvítězilo nad tenisty Francie 4 : 1 . Jeho sou- — GottfriecL
peřem v závěrečném střetnutí bude vítěz utkání švéd
Čs. exuiantka Martina Navrátilová, která žije v
sko (obhájce Salátové mísy) — Itálie v Římě. Čs. te- USA. byla v dámské dvoohře ve Wimbledonu vyřanisté zasáhnou do letošních bojů Davisova poháru až: zena až v semifinále svou přítelkyní Američankou
v semifinále, kdy hrají v Budapešti s Maďary. Vítěz: Chris Evertovoa (prohrála ve třech setech 3 : 6,
pak bude o prvenství v A skupině bojovat s vítězemi 6 : 4 a 4 : 6). spolu však s Kvartovou se stala wimble
zápasu Španělsko — SSSR.
donskou přebornici v dámské čtyřhře: ve finále po
razily jako číslo jedna nasazený americko-holandský
pár Ringová — Stoevecvá 6 : 1. 3 : 6 a 7 : 5. To je
NA LYŽÍCH 194,489 KM/HOD.
bezpochyby velký úspěch Mariiny, která má ve svých
Stejně jako každým ro- Pino Meynet. A už v žá. 19 letech teprve tenisovou kariéru před sebou. Patří
kem v prvé polovině čeř- hajovací den Meynetův re-. bezpochyby už nym. mezi světovou elitu, škoda jen,
vence, sešla se i tentokrát kord padl. Novým světo-. že v důležitých momentech nemá mnohdy nervy a
na úpatí hory Monte Rosa vým rekormanem je 221e-. zkazí úplně lehké míčky, aby v zápětí předvedla skvě
celá řada lyžařů “alpini- lý Američan Tom Simons. lý repertoir úderů.
ků”, aby tu znovu zaúto- lyžařský
instruktor z: Letos ve Wimbledonu nestartoval nejlepší čs. teničila na světový rekord v Aspenu v americkém stá-- sta Jan Kodeš (léčil si zranění, aby byl fit na semirychlostní jízdě na lyžích, tě Colorado, který jel prů-- 1finále Davisova poháru ČSR — Maďarsko v Budajehož držitelem bvl výko- měrnou hodinovou rychlo-- 1peští), ostatní Čechoslováci na tomto neoficiálním tenem 194,383 km/hod. Ital stí 194,489 km.
‘ nísovém mistrovství světa neuspěli.

- - Ve zkratce - -

