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HLAS DOMOVA

THEODOS US A COUBERTIN

Karel Wendt
i^Jě'ýšéoběcně známo, že baron Pierre de Coubertir
oživil myšlenku olympijských her a že to u čin il 2
Ušlechtilých pohnutek. Měl nápad, téměř vidinu: spor
tovci z celého světa se sejdou a zasoutěží si, ne a b y
ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER za každou cenu vyhráli, ne v zájmu státu, nái-rwtní
prestyže nebo ideologie, ale proto, že sportovní sou
Ročník XXVI.
Melbourhe 9. srpna 1976
těž jě zdravá a sbližuje; sejdou se, poznají se, po
Číslo 16.
rozumí ši, zdravá mysl bude opět přebývatí ín corpore sáno, skrze olympijskou myšlenku nastane mír
na planetě.
Velké myšlenky mají vzlet, a rozmach. Ve své veli
kosti však často přehlížejí maličkosti. Baron Coubertin to měl pěkně vymyšleno, ale có si vymyslel,
nebylo pro lidi.
Stejně, známá jako základní fakta o vzniku-olym
pijských her je stará moudrost, že se historie opa
Americké prezidentské volby vstupuju do druhej, konecnej fazy. Za prvou svoje sily aj na kongrese. kuje a že se z ní máme.učit. Bohužel, jak už to s
moudrostí bývá, když se sporadicky vyskytne, i ta
fázou, ktorá sa odohrávala najma okolo takzvaných primáriek, či výběrových No, napriek tomu velkému to je do omrzení opakována, ale v praxí důsledně
politických ignorována. Každý čtvrtý rok' vítáme novou olympiá
volieb, v kterých obe strany: Demokratická i Republikánská určovali svojích roztriešteniu
sil
v
období
prímariek, du a oslavujeme Coubertina, aniž bychom se poza
kandidátov, položí bodku zjazd Republikánskej strany v potovičke augusta v
mesfe Kansas City. Zjazd Demokratickej strany, ktorý sa konal 12. až 17. júla Demokratická strana sa stavili nad skutečností, že co bylo oživeno, musilo
napřed nějak, přijít o život.
v New Yorku, předložil voličom lísiok: Jim m y Carter a senátor Mondale. P rvý zjednotíla okolo Jimmy
Jak zašly antické olympijské hry? Dočetl jsem' še,
Cartra
a
senátora
Mondaumiernený konzervativec, ako sú takmer všetci příslušníci Demokratickej stra
že jé v roce třísťémdevadesátémčtvrtém nemilosrdně
ny v južných štátoch ameríckej unie, druhý na funkciu viceprezidenta vy- íea poměrně velmi l ’ahko. odkrouhl císař Theodosius. Proč? A teď dávejte- po
hliadnutý, je známy ako vyložený, liberál, ktorý má značná podporu americ Nakoniec zjazd aklamá- zor, Protože se do nich začal vtírat profesionalismus,
ciou zvolil lístok Garter- ppotože se staly předmětem politických , machinaci.
kých odborov.
Moudrý císář Theodosius? Moudrá historie?
‘
Mondale. Mnohí však špeNevíme,
jak
vypadal
olympijský
amatér
zá
TbeoVšeobécne sa cčakává
Tieto výběrové volby roztrieštený. Bolo tu zo kulujú, či toto zjednotenie
dosia. Víme, ják vypadá dnes sovětský, východoně
priniesli
naozaj
níekoťko
že hoci boj o kandidatura
strany Demokratickej asi je naozaj opravdové a či mecký, polský, rumunský, bulharský, Československy
na úřad prezidenta zo stra paradoxov, nad ktorými nějakých 15 kandidátov. sa prejaví aj vo volbách, atlet: plat jza běhání, za skákání, za vrhání, za t e 
ny Republikánov je ne sa pozastavujú znalci ame Niektorí vypadli ihned’ po či prinesie víťazstvo De- pání, za střílení; kalorné; vyšší šarže; valuty. Jeho
ustále veťm i dramatickj rického vnútropolitického prvých výběrových vol mokratickej strany. Sú západní protějšek: americký atlet; který vystuduje s
vyznamenáním, protože umí sto metrů za deset vte
a neistý, kandidátom budí vývoja. Spomeniem aspoň bách v štátoch, kde pri- optimisti, ktorí radia k řin.
,
•
prezident Ford. Ale ked niektoré, tie najvýraznej- márky boli hned’ na za- opatrnosti, .lebo vraj stále
Nevíme, jak . vypadalo sportovní bratrství za Theo
čiatku roka alebo v. prvých visí vo veřejnosti otázka: dosía.. Víme, jak vypadá dnes; odmítání účasti ne
tieto riadky píšeme, nemá šie.
přátelům politických přátel, dvojbarevný 'rasismus,
zmyslu o tom viac špeku
V prvom radě stojí za mesiacoch jarných. lni sa kto je to Jimmy Carter?
bojkoty. Východ proti Západu, komunisti proti de
lovať, pretože rozhodnutie zmienku, že tábor demok zdržali dlhš.ie a /z nich po Že ho vraj. voličia nepomokratům, vlající prapory. Není důležité se . zúčast
padne za krátku dobu a ratickej strany šiel do vý slanec Udali a kalifornský znajú natolko, aby si ho nit. Důležité je vyhrát a posílit národní, Theologickou,
voíebná kampaň vstúpí sc běrových volieb vel’mi guvernér Brown zmerali (Pokračovanie . na str. 2) rasovou prestyž. Sečítají se medaile,. Východ vede,
Západ odpadl. Prokázali jsme systém!
známými kandidátmi dc
Nevíme jak vypadalo sportovní bratrství zá Theosvdjej rozhodujúcéj fázy.
4 K výročí konference v Helsinkách
dosia. Víme, jak vypadá v roce 1976: plavec - musí
Skór hádám stojí za to zanehávidět Američany a Němce, aby je porazil; romyslieť sa nad výběrovou
hovník, zápasník, běžec, skokan, vrh a č, musí. .irdt
“ zabíjácký pud” , aby uspěl. Bez “ zabíjáckěho instink
procedurou kandidátov a
'
nad tým, čo asi móžu vol
První výročí helsinské konference, jejíž Závěrečný akt byl podepsán 1. srpna, tu” se nerodí šampióhi.
Ale zapálili antický plamen čisté soutěže, pronesli
by znamenat’ pre medzi- bylo přijato na Západě se značnými rozpaky. Západ si ■konečně — poněkud
řeči o přátelství, drželi se za ruce, tancovali;-objí
národne-politický vývoj.
stydlivě — uvědomil, že výhody tehdejší sověty usilovně prosazované schůzky mali se. a vypustili holubice míru. .Přítomnost..
hlav 35 zemí jsou viditelně jednostranné, že za fak
Minulost; z. tribuny zdraví vztaženou paží Adolf
tické schválení sovětské nadvlády ve střední a vý Hitler.; ..jeho potomci zabíjejí v jeho městě v jeho
71 a ř n a n á h r a d v 7a r n a r n t i n o n i *'
duchu izraelské atlety ; bratrství v Melboume a mrtvo
chodní Evropě dostal jen sliby uvolnění života v so
ly
v Budapešti; sblížení národů v Mexiku a tanky v
Podle informací amerického ministerstva zahraničí cialistických zemích a rozšíření vzájemných styků
Praze.
..
US vláda nadále odmítá dát souhlas k vrácení 18.400
Budoucnost; Brežněvova doktrína na tribuně, útoč
kg zlata, odvezeného nacisty z tresorů pražské Národ obou částí rozdělené Evropy — sliby, které dle so
ní banky, po válce objeveného v západním Německu větů není třeba plnit s odvoláním na to, že jakákoli ník, mluví, o míru; země, jejíž, oficiální doktrínou je
a převezeného do USA, kde je v úschově pod kontro kontrola jejich dodržování by znamenala zásah do nenávist, hostí hry přátelství.
Ale' vypustili holubice' míru, holubice zakroužily nad
lou zvláštní tříčlenné komise (U S A , V. Británie, Fran vnitřních poměrů socialistických států, a tím i možné
kolbištěm a ztratily se beze stopy jako’’ mír, - jehož
cie). Americká vláda — na rozdíl od vlády britské ohrožení tamních režimů.
jsou prázdným symbolem.
^
a francouzské — žádá, aby došlo nejprve k dohodě
Jako po každé olympiádě i po Montrealu še dají
V minulých dnech se provokaci a ^komplotu uo náhradě za znárodněný nebo jinak převzatý maje
tek amerických občanů v Československu. Na základě např. vypořádalo s touto vn itř. jednotlivých zemí” . do práce doktoři. Hry jsou moc velké, třeba je zredu
kovat, rozdělit. Zrušte týmové sporty, nenoste prá
zvláštního US zákona z r. 1949 bylo podáno 3.976 ta , otázkou docela jasně Ru- Takovými
provokacemi pory, nehrajte hymny, startujte za sebe, Coubertísovy
kových žádostí o náhradu, z nichž bylo 1.346 ustave
f dé právo (27. 7.): “ Jspu byly . zřejmě
maďarské ideály učí
- j
nou komisí odmítnuto a ze zbylých 2.630 žádostí byly
Všichni- víme, že nacionalizmus škodí olympijským
uznány nároky na US $ 113,645.205.41 (z toho činí zá- činěny pokusy . . . vnutit události v roce 1956,-čes
-kladní částky asi 72 miliónů $). Jde o nároky na socialistickým státům ta koslovenské jaro v roce hrám: Rozum dá,, že účast za sebe, protože sm iĚL
náhrady za majetek zabavený v době od 1. ledna kové podmínky, jež by 1968 nebo i demonstrace je, zdravá, je ideální olympijský cíl, jako je idfťfaB
Af e
W S do 8. srpna 1958. Nároky na majetek znárodněný umožnily vměšování do je dělníků v. Polsku koncem myšlenka, jediného světového státu. Rozum d á .
prst jede po novinové' stránce, oči sledují jeho š p i 
nebo zabavený později, nebyly dosud uznávány, roz
ků,, hledají v závorce slovní zlomek Czech___Prvou.
hodnutí v té věci se očekává později, US občané, jich záležitostí á oslabo června letošního roku..
zlatá,.stříbrná, bronzová___ V*Vysvětlování
..ryzích druhé, třetí místo
kteří se domnívají, že mají nárok na náhradu za ma valy jejich pozice.” Varo
jetek zabavený po 8. srpnu 1958, mají si vyžádat pří- vání R P je oprávněné, úmyslů východních .signa h rá l,ji Čechoslovák — sláva! Nevyhrál? SnmteíMilidny prstů kloužou po novinovými strž i* ž ri» pře
sfašné formuláře na adrese: Foreign Claims Settle protože např. dodržování tářů helsinského Závěreč
jíždějí změť drobných písmen, hledají -poísáanra V 2áment Commission of the United Stajes, 1111 20th
přijatých zásad o základ ného aktu, ujišťování, že vorkách: Mex. (sláva!). Rum. (slá va !). Belg. (á á Street, N. W., Washington, D. C. 20579, USA.
Podle dalších informací byla
podána žaloba u ních lidských právech by ‘‘pokud jde o otázky upev v a !)j E. Germ. (sláva-!), U. S. (síá-ra!)'. Zkratky a
;
Děctrict Court of Columbia, v níž se požaduje mezi oslabilo každou diktaturu nění evropské bezpečno medaile. S lá y a .,, s lá v a ,,, s lá v a ..... .
j arým prodej uschovaného čs. zlatá a rozděleni vý- a každá kontrola dodržo sti, mnohá fakta hovoří o
(Pokračování na str. 2)
>
aasa prodeje osobám, kterým byl přiznán nárok na
vání přijatých dohod by se tom, že to je pouze So
sariShadaSaí za ztráty v Československu. Žaloba byla
a— dtem v I. instanci zamítnuta, proti čemuž však by- nemohla obejít bez vmě větský sraz a další socia
PUBLISHED bv F. Váňa,
8 Moorhouse Sk,;
šování do vnitřních pomě listické státy, které ji ne
lp podáno odvolání.
M kad nebudou vyjasněny všechny právní otázky rů. D}e RP, musí mít so ustále prósažůjf’ ; pou
''do
Richmond, Víc. 3121. — PRINTERS: UniEication:
á pakaii nedojde k formální dohodě mezi vládami USA cialistické státy na mysli savadních ; ■ zkušenostech
Pty. Ltd.. 497 CoQíns Sk, Melboume. Vlc. 300G■ Čaafcesfovenska, nelze počítat ani s navrácením zla
(Pokračování na str. 2)
i
“
nebezpečí
fašistických
tá , ani s výplatou náhrad.
IC JC

No okraj amerických
pieiidentskych volieb :
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Na okraj volieb
(Pokračovanie zo str. 1)
všetci přisvojili ako úprimného kandidáta Demokra
tickéj strany.
Táto určitá zdržanlivosť
v oči Jimmy Cartrovi vy
plývá z druhého paradoxu.
A to je, že tento předsta
vitel’ Demokratickej stra
ny amerického juhu si
vlastně vybojoval kandidatúru proti celému establišmentu Demokratickej stra
ny. Keď ohlásil svoju kan
didaturu, tak sa ozvali
hlasy proti zo všetkých
střán. Najma v špičkách
Demokratickej strany: v
senáte sa vytvořila opozicia proti Cartrovej kandidatúre do tej miery, že sa
hťadal spósob ako jeho
kandidatuře zabránit’. Vyhliadnutý bol starý vete
rán Demokratickej strany
senátor Humphrey za kan
didáta pre všetky přípa
dy a ten dostal podporu
najma od amerických odborov, pre ktoré bol Jim
my Carter tiež neznámou
veličinou. Ale obštrukcia
nakoniec padla pri posledných primárkach. v kiorých sa pozícia Jimmy
Cartra upevnila. A potom
sa celý odpor proti němu
celkom zrútil, takzvaní ne
závislí kandidáti sa rychlá
přidávali na jeho stranu,
šlo to nakoniec tak dra
maticky, že Jimmy Car
ter mal kandidátům zajstenú už před zjazdcm a
tak mnohí političtí komen
tátoři sa pozastavovali
nad tým, či vébec kongres

strany má nějaký účel, či představitel
amerického
nie vůbec zbytočný. lni juhu, ktorý sa přesadil.
poukazovali na to, že pri Za posledných sto rokov
márné volby sú nesmieme neobjavil sa politický pře
zdThavé a vysilujúce, že dák z amerického juhu na
by sa málo uvažovat’ o politi ckej špičke, na špičniečom inom, o nejakom kovom mieste volebneho
inom systému výběru kan- hstku. Jimmy Carter tuto
didátov na úřad preziden tradíciu zatlačovania juhu
ta. Veď tie výběrové vol v politickom kolbišti pře
by s přípravou na agitá- rušil a přerušil ju za miciu trvajú takmer rok ale- moriadnych okolností, sám
bo aj viac a za toto obdo- svojim přičiněním proti
bie je celá pozornost’ ve vedeniu celej svojej stra
řejnosti sústredená na ten ny.
to začínajúci zápas, hoci
Konečne ďalšou zvláštby sa mal a věnovat’ iným, nosťou terajších prezident
důležitějším a aktuálněj ských volieb je tá okol
ším otázkám. Mnohí pova- nost’ , že Republikánská
žujú obdobie primáriek za strana, ktorá sa zdala na
stratený čas. za čosi -zby začiatku obdobia primá
tečné. za mrháme časom, riek zjednotenejšia ako
1’udskýim silami i finanč- Demokratická a solídnejnýxni prostriedkami. Člo šia vo svojich politických
věk by 1'ahko přijal tento cleToch,
postavila
len
názor, přeřeže obdobie pri- dvoch kandidátov, respek
raáxiék je skutočne zdl’ha- tive z jej středu vyšli len
vým a vyčerpávajúeim po dvaja kandidáti a predsa
litickým zápasom bez kon- až do svojho volebného
ca. bez viditelného zmyslu. zjazdu je tak ■ rozpoltěná
Ale iní komentátoři pouka ako hádám nikdy predzovali na to. že aspoň to tým. Sú mienky, že to po
hoto roku bolí primárky chová výhliadky Republipotřebné. Boli potřebné po kánskej strany úplné. V
vy čerpá vajúcej Vietnam- novinách sa objavili sprá
skej vojně, kedy americká vy, že tábor prezidenta
deuKJ&raoa nepracovala Forda vyhlásil, že ak bu
uspokojivo a velké trhliny de kandidátom Reagan,
sa v nej vyskytli a po Wa takže 35 percent príslušnítergale aféře, ktorá zna kov tohoto tábora nebude
menala značný morálny za Reagana hlasovat’ a
otřas. Vzbudila v mnohých opačné. A tak to značné
kruhách nedověru v ame zhoršuje postavenie repubrická demokraciu. A tak likánov, pretože strana,
právě v primárkach sa ktorá má menej zaregi
mala americká demokra- strovaných voličov ako De
d a osvědčit’, mala podstú- mokratická strana, si ne
p iť novů skůsku. Dokázal’ , může dovolit’ roztržku vo
že volič nie je stratený v vlastnom tábore. Naopak
estafaUšnaeste politických musí prísť s kandidátmi
stráň, l e i že má možnost’ na úřad prezidenta a v i
ceprezidenta, ktorí móžu
svoju vaTu přesadit’ .
Po tejto stránke aspoň byť priťažliví aj pre tak
výsledek primáriek v De zvaných nezávislých, alemokratickéj straně ukázal, bo aj pre časť príslušníže americká demokracia kov Demokratickej stra
má silu obrody a že sa vie ny. Ináč zvíťa ziť nemůže.
Pravda, takúto přitažli
spamátať proti seba silnejšie skonštrnovanej ma vost’ kandidáta pře tábo
šinérii politického estab- ry voličov, ktorí sa trielišmentu. Ďalšou pozoru dia obvykle do troch poli
hodnou okolnosťou toho- tických vrstiev: konzervaročných prezidentských vo tivnej, umiernej a liberál
lieb je to, že to bol právě něj, alebo niekedy len do

Theodosius a Coubertin

(.ťoKracovani se str. z)
Olympijský výbor může ve své moudrosti zakázat
dvóeh: pravicového středu
prápory a hymny. Nemůže zakázat miliónům prstů
a 1’avicového středu, mož prapory a hymny. Nemůže zakázat miliónům prstů
no docielovať len voleb- nit očím, aby hledaly zlomky slov a známě znějící
ným programom, či ako sa jména. Ani policií vládnoucí vládci nemohou oddekrev Amerike hovoří: voleb- tovat nacionalizmus, ani náš zdravý rozum to nedo
vede. Tím méně to dokáže výbor, který může nadnou platformou. Teraz po národnost nejvýš předstírat.
litičtí komentátoři analyNacionalizmus, prapory a hymny, profesionalizmus
zujú
platformu
Jimm soukromý i státní, politika, ideologie, rosismus, ža
Cartra. Analyzujú to po- bíjácký pud. Ve spodu slabě dýchající zdravé sou
těžení — sport.
dl’a jeho prejavov. Len je
Měl pravdu Theodosius nebo Coubertin?
tu dosial jedna ťažkosť:
Všechno v tomto smutném světě je odleskem lid
Jimmy Carter sa dosial skosti. Všechno začíná ideální myšlenkou a končí per
vyjádřil k různým politic verzí té myšlenky. I olympiáda. A neumíme zrušit
lidskost.
kým problémom velmi ne- j
určito. Kome'ntátori pozna
menává jú, že je to úmy- na niektoré otázky, ktoré kávať, že medzinárodnesel z jeho strany, aby sl’ú- podťa jeho názoru Kissin- politické otázky, ktoré sa
bil niečo pre každý voleb- ger zanedbává. PodTa nie- tak výrazné prejavovali v
ný tábor. Dosial sa kon ktorých úvah je vel’mi období primáriek, ustúpia
krétné vyjádřil len o tom, malý rozdiel medzi Cart- z prvého miesta a že hlavže chce zreorganizovať rom
a Kissingerom v ný spor so povedie o vnúvládnu
administrativu, oblasti medzinárodne-poli- tropolitické problémy ako
zrušit’ niektoré zložky a tickej. Pravda, to sa ešte sú: zníženie nezaměstnano
zreorganizovať
sociálnu ukáže za volebnej kampa sti, oživenie hospodárstva,
službu. Chce zaviesť vše ně. Jedinú skutočnú změ reorganizácia
sociálnej
obecné zdravotné poiste- nu v americkej zahranič- služby a dobudovanie zdranie. Hovořil aj o tom, že nej politike probojovává votnej
starostlivosti. V
sa postará o zníženie ne Reagan, ale otázka je, aké týchto otázkách bude sku
zaměstnanosti na 4 percen- sú jeho vyhliadky na kan točne rozdiel medzi pro
tá do konca svojho prvého didaturu po tom, čo ohlá gramom
Fordovým
a
volebného obdobia, teda za sil, že on - konzervativec, Cartrovým zřetelný. Ford
4 roky. Zo všetkých stráň si zvolil za případného bude zastávat’ umiernene
ho však napadajú otázka kandidáta na vicepreziden- konzervativně stanovisko,
mi, aby sa konkrétnéjšie stvo senátora Schweikera Carter bude viac progre-.
vyjádřil, ako to urobí.
z Pennsylvánie, ktorý je sívny. Je to konečne už
V zahranične-politickej známy ako vyložený libe tradícia medzi demokratoblasti (a to je hádám pre rál. Převláda mienka, že mi a republikánmi. Prav
exulantov najdóležitejšie), týmto krokom si Reagan da, aj tak třeba očakávať,
Jimmy Carter sa vyslovil ublížil, ak vůbec nezatara- že volebný zápas bude dy
pre politiku détente, ale sil cestu ku kandidatúre.
namický a dramatický, Iena rozdiel od Kissingera
Ak konečná fáza voleb bo Demokratická strana
chce ju robit’ s váčším neho
zápasu sa bude chce skončit s 8-ročným
dorozuměním so spojenca- rozohrávať medzi Fordom obdobím vlády Republimi a s přesunutím důrazu a Cartrom, tak třeba oča- kánskej strany.

Další boj o mír
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skvy.
Už v minulém čísle jsme
se zmínili o tom, že v po
litické aktivitě na počát
ku prázdnin a dovolených
převládala akce k tzv. No
vé stockholmské výzvě k
míru, kterou podepsalo v
první polovině července
přes milión čs. občanů.
Akce
ještě
pokračuje,
dnes už asi nechybí mno
ho podpisů, aby se tím
k světovému míru vyjádři
li docela všichni čs. obča
né.
K tomu je ovšem třeba
lid patřičným způsobem
pobídnout, což se děje ci
továním výzev Světové ra
dy míru, provoláními a
pochopitelně i ukázkami,
jak hluboce už takové vý
zvy na náš lid zapůsobi
ly. Dovídáme se např. (ci
tujeme z jediného čísla
R P ) o prohlášení 400 za

městnanců ČSD Drahstav
Turnov, kteří “ pozvedají
svůj hlas na obranu mí
ru” , o konferenci ROH ve
Státním divadle v Brně,
která “ je přesvědčena,,že
mírová politika Sovětské
ho svazu je vyjádřením
tužeb všech mírumilov
ných lidí světa” , o svazácích, pionýrech, a tre
nérech střelecké základny
mládeže při OSP Přerov,
kteří slibují, že výzvu pod
poří “ činností na úseku
branné výchovy i politic
kou
angažovaností” , o
místním výboru mateř
ských škol v Otrokovicích,
který zjišťuje, že “ stock
holmská výzva je v plné
shodě s politikou XXV.
sjezdu KSSS i XV. sjezdu
KSČ” , o členech JZD v
Morko vících, kteří “ pod
porují ideje komunismu i
boj za mír” atd. atd.

9. 8. 1976
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Č eské soudničky
Marcela Čechová
Generace, která se snad neurazí, nazveme-li ji přívlastkem "sta rší", se kdysi
opájela soudničkami Franty Němce. V podáni tohoto geniálního novinářského
bohéma ožívala suchá soudní lejstra a čtenář se popadal smíchy za břicho —
tolik v tom bylo životní pravdivosti, humoru i úsměvného porozumění.
Naše socialistická gene
race se při čtení soudniček
v denním tisku za břicho
nepopadá - a jestli přece,
pak rozhodně nikoliv z pře
míry veselí, spíš z nevol
nosti. Ne že by se socia
lističtí žurnalisté nesnaži
li, hádám, že po požití žírného flekovského moku by
byli schopni stvořit novi
nářský skvost hodný po
kračovatelů slavného soudničkáře. Jenže flekovské
ho je v těchto týdnech,
nedostatek, cenzura tisku
stále tvrdá a mýtus o ra
dostném budování legraci
nepřeje.
Ještě tak nejpoctivěji se
snaží Jiří Radotínský ze
Svobodného slova. Když
už nesmí dát čtenářovi záživný soudní příběh, vy
šperkuje soudničku ale
spoň pickvikovskými jmé
ny. A tak před námi de
filují
pánové
Vratiboj
Prkno, Kacifour, Petlička,
paní Kňourková i Outratová. Obsah soudniček je
ovšem nevalný: například
nezletilý syn čalouníka Kacifoura Ludvík, rozmazlo
ván maminkou, odmítá
učit se čalounictví a místo
studia chodí za školu. Ře
čí úřední “ vede zahálčivý
život” , za což je otec Ka
cifour odsouzen pro “ trest
ný čin ohrožení mravní vý
chovy” . Ha ha, to jsme
se nasmáli. Nutno však
podotknout, že Jiří Rado
tínský se budovatelským
tématům většinou vyhýbá
a semtam dá k dobru i
klasický příběh manželky
pojišťováka Kňourka, ho
stící kamnáře pana Prk
na, úsměvy, koňáček, šunčička s okurkou atakdále
a nakonec větrem pood
krytá záclonka a důchod
ce Petlička z bytu odna
proti s dalekohledem .. ,
. Soudničky odborářského
listu Práce jsou ke čtená
řům mnohem nemilosrd
nější. Nezabývají se břídiiskýrni kapitalistickými
problémy nevěry a sou
sedských tahanic, produ
kují soudničky uvědoměle
marňsticko-leninské. Tře
ba: Řidiči Vráblíkovi vzaE papíry pro ožralství. Záje j za trest udělal záTOBákam. Vráblík však

lešel do sebe, leč ožíral
se dál. Jednou vlezl za voant, zkusit, zda nezapomiěi. A hle - Vrátný ho bez
jakýchkoliv řečí pustil i s
ráklaďákem ven. A byla
nela. Škoda 100.000 Kčs.
/ tomto okamžiku soudničiář nasazuje vážnou tvář
i komentuje:
"Ja k málo stačilo, aby
lebylo o čem psát: třeba
ien svědomitý výkon funk:e vrátného mohl všemu
'abránit,
vše
předejít.
Herci říkají, že není ma
lých rolí. O tuto zásadu
můžeme opřít pravidlo, že
lení malých funkci. Ze
ptejte se obchodního ná
městka běžné organizace,
:o to dá práce udělat
'kšeftík" za 100.000! Ze
ptejte se soudruhů z bri
gády socialistické práce,
co je stálo koumání a úsilí,
aby někde 100.000 korun
ušetřili! A tady pouhý do
taz po jízdním příkazu
mohl společnost ušetřit
ztráty v téže hodnotě."
V jiné uvědomělé soud
ničce vystupuje “ věčný
student”
Leošek, takto
stavební odborník a zápor
ný typ. Jeho parta posta
vila nekvalitní byty a Leo
šek se snažil podplatit ko
laudační komisí, aby byty
schválila jako způsobilé k
obývání. Výsledek: půl ro
ku nepodmíněně pro Leoska. Směj se, čtenáři!
Daleko
nejhroznějlí
soudničky - s příchutí de
tektivky - však předkládá
svým konzumentům Rudé
právo. Řádí v nich kapi
tán Teml (kdysi býval
nadporučíkem, ale asi ho
za zásluhy povýšili jako
Minaříka). Teml vstrčí
hravě do kapsy Sherloka
Holmesa i s Herkulem Poirotem. Vypátrá a pošle
spravedlnosti žháře druž
stevní stodoly, chytí za ru:
ku nepoctivého skladníks
státního
statku,
objev:
každého zakukleného ne
přítele socialismu, zne
škodní zlého diversanta ze
Západu, který kuje pikle
proti našemu vzkvétající
mu národnímu hospodář
ství. Kapitán Teml nikdj
nezaváhá, se vším si v;
rady:
"Pod stolním sklem v
pracovně kapitána Te.mla
ležel už jaksi trvale sez
nam motorových vozidel
nejrůznějších typů a po

I-

znávacích značek . . . Sez
nam byl vyšetřovatelovou
soukromou pomůckou, jějiž záznamy se podle v ý 
sledků šetření škrtaly, mě
nily nebo doplňovaly."
Na závěr každého vyře
šeného případu udílí Teml
mravní ponaučení:
" A potom," zeptal sekapitán, "a ž si to odsedí
te?"
(
" T o se uvidí," odvětil
klidně Arnošt, "b u ď mě
ta paleta převychová . .
"Vfra v převýchovu,"
řekl Tem l, "to je už půl
ka cesty k cíli . . ."
Soudničky ve zbytku čs.
tisku nezůstávají pozadu
za úrovní Temlů a věrně
odrážejí starosti sociali
stického soudnictví, čs.
občanovi tyto příběhy o
rozkrádám socialistického
majetku či o zanedbávání
pracovní povinnosti znějí
velice
důvěrně.
Každý
buďto rozkrádá socialistic
ký majetek nebo se vyhýbá pracovní povinnosti. Ví,
že hlavní soudní- případy
se vůbec nedostanou ha
stránky novin. A některé
se nedostanou ani k ob
čanskému soudu, i když
jejich aktér již dávno sedí
v kobkách Ruzyně, Leo
poldova a ostatních zaří
zení komunistického státu
pro převýchova neposluš
ných občanu. Ale lidé ani
o takových případech ne
chtějí vědět - protože pak
by už se vůbec wpwnihiH
smát.

T-. Dobrovolné
dubnové místopředseda vlády SSR
pracovní směny na počest J. Hanuš.
další dvá členy rodiny.
XV. sjezdu KSČ se zú — Na Mezinárodním fil — V Bratislavě zemřel ve
častnilo více než 8 milió movém festivalu v Karlo věku 79 let akademický
nu osob. Dobrovolní bri vých Varech byla udělena sochař, zasloužilý umělec
gádníci při tom vytvořili Velká cena filmu “ Kantá Jozef Pospíšil.
v průmyslu produkci za ta o Chile” režiséra H. So- — Londýnský ICJC News1.2 miliardy Kčs, ve sta- -láse z Kuby, dvě Jubilej letter přináší v srpnovém
vebnictví za 182 miliónů ní ceny filmům “ Bouřlivé čísle další seznam čs. ko
atd. - říká zpráva o. vý  víno” , režisér V. Vorlíček munistických vůdců, kte
voji národního ’ hospodáři (ČSSR) a “ Prosím o slo ří mají “ nacistickou minu
ství a plnění plánů v vo” , režisér G, Panfikov lost a antisemitskou pří
ČSSR v 1. pololetí 1976, (SSSR), dále dvě Zvláštní tomnost” . Zmiňuje se o
Růst průmyslové výroby ceny poroty filmům “ Vilo? náměstku
zahraničního
byl prý v 1. pololetí rych vá čtvrt” ', režisér E. Za- ministra Miloši Vejvodovi,
(Bulharsko)
a který byl za války aktiv
lejší než stanoví celoroční charlev
státní plán. Zpráva říká, “ Xala” , režisér S. Ousma- ní v tzv. Kuratoriu pro vý
že se přitom rozvíjela ne (Senegal). Hlavní indi chovu mládeže, o redakto
nadprůměrným
tempem viduální cenu dostal L. Ra- ru Rudého práva Janu Livýroba ve strojírenství a nódy, režisér filmu “ Chu- pavském, který přispíval
v chemickém průmyslu, lobka” (Maďarsko).
za války do fašistického
avšak “ nebylo zcela do — Čs, noviny nakonec u- listu Vlajka, Dobroslavu
saženo . struktury výroby veřejnily (se zpožděním) Kopeckém; který vystudo
potřebné pro lepší uspoko zprávu jak o rozsudku nad val
doktorát theologie,
jování potřeb obyvatelstva 5 polskými demonstranty kompromitoval se za naci
a požadavků zahraničního z města Radomi, kteří by  stické okupace a po válce
obchodu, zejména na úse li odsouzeni do vězení od se dal do služeb Státní
ku strojírenství a spotřeb 10 do 4 let - čs. tisk píše bezpečnosti a který pracu
ního průmyslu” . Dále se “ za výtržnosti” - (viz mi je v zahraniční sekci Čs.
ve zprávě říká, že nedo nulé číslo HD), tak 1 o televize. Dále je zmínka
Vojvodskébo . o č. Michálkovi, redaktoru
statek srážek ,a . vysoké rozsudku
teploty budou mít nepříz soudu ve Varšavě, který “ Obrany lidu” , který pra
nivý vliv na celkovou úro vynesl rozsudek za “ účast coval v redakci “ Arijskéveň letošní sklizně země na výtržnostech, jež naru ho boje” , o ministru obra
šily veřejný pořádek v ny M. Dzúroví, členu Hlin
dělských plodin.
- - čs. organizace zahra oblasti železniční stanice v kový gardy od r. 1938, kte
ničního obchodu Polytech- Ursusu” : 7 obžalovaných rý byl zajat na - východní
na prodala letos do zahra-: demonstrantů proti zvýše frontě, kde se přihlásil, k
ničí 25 čs. licencí (6 do ní' cen potravin bylo od spolupráci se sovětskou
vých. Německá, 3 do Ma souzeno do žaláře na 3 až KGB a vrátil se domů se
ďarska a 16 do západních 5 let.
Svobodovou armádou, o
států, hlavně do USA). — V Praze byl podepsán místopředsedovi . Federál
Jsou to zejména licence z protokol o schválení do ního shromáždění V. Da
oblasti hutnictví, strojíren hody o kulturní spolupráci vidovi, velmi aktivním v
ství a chemie. V téže době: Československa s Libij- propagaci antisemitismu
zakoupila 35 zahraničních skou arabskou republikou. zvláště v době slánskyády,
licencí (13 ze socialistic — V Kněžmostě v okrese o redaktoru Rudého práya
kých zemí a 22 ze Zápa Mladá Boleslav se staví J. Stanoví, narozeném v
du) .
velkokapacitní ,obilní silo o Mor. Ostravě, který za
— Ve vládě Slovenské so skladovací kapacitě Skrát války veřejně sympatizo
cialistické republiky byla tisíc tun. Bude druhé nej val s nacisty, o Sylvii Telprovedena změna: Š. Cho větší v republice.
len. redaktorce německého
chol byl odvolán z funkce — V Praze byl vykonán vysílání v Praze, provda
ministra školství SSR a J. trest smrtí, k němuž od né za války za důstojníka
Baša přestal být mini soudil krajský soud v SS, po válce odsouzené ža
strem výstavby a techni Hradci Králové Štěpána kolaboraci, která se po
ky SSR, aby převzal Cho Smrčku z Dolní Orlice v propuštění provdala za re
chofeve misií)!. S íz s á xaí-’ okrese tjstí n. O. Smrčka daktora krátkovlnného vy 
rásierstva výstavby a tech po návratu z vězení v pro sílání Pražského rozhlasu
niky převzal prozatímně sinci 1974 zavraždil svého Jaroslava Kučeru aj.
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SRPEN 1976 (2)
Jarka Vlčková

• Epištola do Čech, báseň Svetozára Hurhaaa Yajanského, výstižně osvětluje kořeny sárodcáln myšle
ní, Vajanského cítění i jeho poměr k čecžčza. K ro
mě básní s motivy národními (SfovesaHaa) psal i
básně sociální (Malý drotár). Významnější jsce však
jeho novely a romány (Letíace tísse a Sochá rato
lest’) . S. H. Vajansbý, který zemřel I I . srpna M 6 .
je zakladatelem slovenské novely a romáisB• Spory kolem Welzlovy věrohodnosti, které rozví
řil na stránkách deníku New York Tšises proslulý
americký eskymolog profesor W Shjaíiaw Stefamssoo
tvrzením, že na Nové Sibiři nikdo nikdy mežS, že
je tedy celé Welzlovo dílo kolosálním šprýmem, který
si ze světa ztropil Karel Čapek, aster předmluvy,
ustaly, když v prosinci 1932 v mnoha evropských ča
sopisech vyšly fotografie pořízené výpravna sovět
ského antropologa Plněnina, který potvrsE pfesaiě to.
co Welzl vyprávěl, a co bylo napsáno ja k v knize
Eskymo Welzl, na níž spolupracoval R . Těsnohlídek.
i v knihách Po stopách polárních p o k la d a Třicet
let na zlatém severu, na nichž spolupracoval B. Golombek (z nichž poslední byla v USA poctěna vel
kou cenou Month-Clubu). Jan Welzl zemřel 18- srpna
1951.
0 V roce 1804 se František I. prohlásí dědičným cí
sařem rakouským. Tím byl vytvořen titlá a hodnost
společného panovníka všech království a zemi v Ra
kousku, Uhry nevyjímaje. Bylo to dcrvršesá a p o s
lem jednotného rakouského státu, v- němž byla po
hlcena státní moc českých králů. 6. 8. 1886 dožil
František I. hodnost císaře německého a zbavil všech
na knížata a země všech povinností k říši- Důsled
kem byla pak správní opatření publikovaná patentem z 21. 8. 1806.
21. 8. 1911 se narodil v Lounech JUDr.. PKDr..
malíř, grafik, výtvarný pedagog Alois Piumann. Ze
společensky angažované tvorby malířské a grafické
(portrétní, figurální a krajinářské) uveďme cykly
Má vlast, Česká krajina, Mé Louny a Z kraje Anto
nína Sovy.
•
Byl-li znechucen či unaven politickou časností,
pak rád sáhl po Babičce B. Němcové — dlouholetý
předseda senátu ČSR dr.1František Soukup, který st
narodil 22. 8. 1871.
• Mám před sebou Národní listy z neděle 23. srpnt
1891, v nichž na titulní stránce je vytištěno jmen:
Mana Nerudy v černém rámečku s textem: Y hoř
kých, palčivých slzách zaznamenáváme v pozdní ho
' dine noční truchlivou, přebolestnou zvěst: Jana Ne
■ rudy, slavného českého spisovatele, milovaného ko
legy našeho není více! Netušená, neočekávaná smr
i zastihla jej včera večer po půl desáté hodině, p
náhlé, kratičké, ale nebezpečné nemoci . . . Věčná pa
; mět a sláva buď jménu drahého zesnulého! A hne
vedle je smuteční oznámení, jež rozesílal správní vý
: bor Umělecké besedy, .který oznamoval, že spisovatť
;; český a čestný člen Besedy Umělecké Jan Nerud
■ zemřel nenadále v 57. roce věku svého dne 22. srpn
1891 na velikou žalost národa českého, jehož prospi
Y chu věnoval celý život svůj.
(Pokračování na straně 9)
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Am erický farmár
a sovietsky kolchozník

Kalendář H D
• Malíř slunce a radosti — tak bychom mohli na
zvat malíře národního umělce Jaroslava Gruse, kte
rý se narodil 13. 8. 1891 v Pardubicích. Měli jsme
dosud jen málo tak vynikajících kreslířů (a v tom
nezapře Schwigrovu školu), kteří by uměli tak výrázně a pouze pár tahy vystihnout krajinu (Strom
v Polabí, Vodopád) či zátiší (Kytice).
• 14. srpna 1431 zvítězila husitská vojska u Domaž
lic nad křižáky.
• Na jednom z domů na náměstí v Březně je za
sazena pamětní deska, která hlásá, že se zde na
rodil 16. 11. 1806 první místopředseda Matice slo
venské a autor básně Kto za pravdu hoří Karol Kuzmány. Patří k největším obrozeneckým buditelům a
je autorem i básně Pláč nad smrtí Karla Hynka
Máchy. Tento slovenský vlastenec zemřel 4. srps*a
1866.
• Herečka Marie Peštová se narodila 15. 8. 1846
a divadelní slovenský teoretik a kritik Rudolf Mriian
15. 8. 1916.
• Rektor Janáčkovy akademie muzických taném v
Brně, klavírista, hudební vědec a spisovatel Ludvík
Kundera se narodil 17. 8. 1891. Umělecky propagoval
Janáčkovu hudbu a již za první světové války zalo
žil v čs. legiích v Rusku Symfonický orchestr legií.

LAS

Zo všeHcýdt oblasti světa prichádzajít znepokojujúce správy o tohoročnej úro
dě. V důsledku nedostatku prírodnej vlahy zaostává vývoj poI'ných kultur v
západnej Eurépe. 2 Austrálie sa hlásí, že tohoročná úroda chlebového obilia
bude aspoň o pot druha milióna ton menšia ako vlaní a ako sa očakávalo. Neprtaznivé správy priciiádzajú ,aj z východnej Európy, najma zo Sovietskeho
zvazu, který sa začína zaisťovať proti neúrode nakupováním obilia v cudzine.
Ťažke odhadnut”, S prirodné zráiky, ktoré nakoniec predsa přišli v západnej
Európe, najmi vo Francúzku, v polovičke júla, nlečo zmenia na neuspokojivých
rý W A a c k na tohonočnú úrodu.

překvapením, že Sovietsky
zváz musí tak často dovážať obrovské množstvo
obilia, ale skór stutočným
překvapením je to, že so
vietsky kolchozník predsa
len niečo produkuje napriek tým nepriaznivým
prírodným podmienkam a
Za týdilo okolností sa pozornost' světověj veřejnosti súsfreďuje predovšetkým tým umělým překážkám,
ktoré stavia do jeho prana farmářův Spojených štátov. Aká bude tohoročná úroda obilia v Amerike?
eovného postupu sovietsky
Ministerstvo
poi noho- podává aj odhad tohoroč mienky nie sú v soviet- režim.
spaáárstva vo Washingto nej úrody sóje, jačmeňa, skom poťnohospodárstve
Sovieti sa preto musia
ne přišlo v týchto důoch ovsa a zemiakov. Úroda jedinou příčinou častej nev Amerike aj inde zaisťo
so správou. ktorá rozpty- sóje sa očakáva poměrně úrody a zásobovacích ťažva ť. V polovičke júla pře
ťEsje ohavy: podťa stavu dobrá. -Menšia ako- vláni kostí. S podobnými podběhla správa, že sovieti
íývoja poTných kultúr v bude úroda jačmeňa a mienkami sa vedia v iných
už zakúpili z novej ameSEserických obilinárskyčh ovsa, ale tieto plodiny ne- štátoch vyporiadať. Je tu
atáastžach očakáva Ameri hrajú v americkom poťno- aj okolnost’, že americký rickej úrody milión ton só
ka rekordnú úrodu kukuři hospedárstve
podstatná farm ár má dóvod k zvyšo- je, 300.000 ton pšenice a
300.000 ton kukuřice. To
ce a pomeme veťm i doh rolu. Úroda zemiakov je
vaniu výroby, móže sióznamená, že spolu s predni úrodu pšenice. Odborní lepšia a.ko vláni (u letbodne do svojho podniku
chádzajúcimi nákupmí za
ci odhadujú. že celková ných o 7%, u zimných sa
investovat’ a osvojit’ si tú
úroda pšenice bude asi 55 očakáva o 2% váčšia).
kúpili už z tohoročnej úro
nejvýkonnejšiu
technolómiliócov ton. o 7% menej
dy 4Vz milióna ton pšenice
Americké denníky kogiu,
zatiať
čo
sovietsky
ako bol a rekordná úroda mentujú správy o očakáa kukuřice. Ako je zná
vláni. Menšia bude najma vanej úrodě tak, že vý kolchozník stále cíti kol mo, zaviazali sa poďťa
preto. že v dósledku ne- znam amerického poťno- chozně okovy a má málo dlhodobej zmluvy zakúpiť
ariaznivých
povetěrnosť hospodárstva vo svetovom dóvodu k tomu, aby sa usi v USA každoročně r.ajmecých podmienok bude hek- zásobovaní neustále vzra- loval, ešte menej voťno- nej 6 miliónov ton obilia
tárový výnos menší ako stá. New York Times na sti, aby svoju prácu sám
- pšenice a kukuřice. Povlaní
(vlaní priemerne příklad napísali v úvodní organizoval k dosiahnutiu
sledným nákupem, před
20.6 metrákov, tohoto roku ku, že sa americké far- čo najváčšieho výnosu. Za ukončaním žatvy, sa už k
o metrák na hektári me márstvo najviac pričiňuje týchto okolností nie ■je
tomu závazku pribiižujú.'
nej). Táto úroda pšenice o zmiemenie zásobovacej
bude stačit’ pre plynulé zá- krízy vo svete. Zdórazňusobovanie domáceho trhá jú, že móže tuto úlohu v
VAŠE D AN O VA P Ř IZ N A N Í
a značné množstvo bude svetovom zásobovaní plniť
zhotoví
k dispozícii na vývoz do aj preto, že má úrodná
pódu a dobré klimatické
V ED EN Í Vá š íc h o b c h o d n íc h k n ih
Neobyčajne optimistická podmienky, zatiať čo v
obstarají
zváze
má
je však. správa o vyhliad- Sovietskom
D r. P. & E. M. K E M E N Y
kach na tohoročná úrodu oblast’ najúrodnejšej pódy
registrovaná daňová kancelář
menej
priaznivé
podmien
najdóležitejšej obilniny:
7 Draper St., Ormond, Víc. 3204
kukuřice. Podl’a stavu ku-, ky klimatické a oblast’ s
kuričných kultúr možno poměrně priaznivými kli
Volejte — možno česky neb slovenský
očakávať najváčšiu úrodu matickými podmienkami
telefon 58-4917
v americkej historii. Od-' niá-zase poměrně chudob
borníci predpovedajú, že ná pódu. Ale tieto poáto bude 6 miliárd a 550
miliónov bušlov,. čiže- vy- Č ESK É O C H O TN IC K É D IV A D LO V M E L B O U R N E
še 150 miliónov toň.' Má
zve srdečně Vás a Vaše přátele na
to b y ť o 14% viac ako vla
ní a o 41% viac ako v r.
1974. Odborníci predpove
dajú. že rekordná úroda,
s js
který pořádá v sobotu 14. srpna 1976
kukuřice bude mať priaznivý vplyv na cenový vý
U
v hlavním sále Windsor Regis,
voj potravin.- Ťvrdia, že v
Chapel St., Windsor
/ I
Začátek v 8 hodin večer, konec v 1.30 hod.
důsledku dobrej úrody sa
Kontinentální hudba
zvýšia ceny potravin toho
roku v priemere len asi o
& V
Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
2 až 5%. zatiať čo vlaní
"V
J 0
Večerní oblečení
sa ceny na potravinár1
Vstupné $ 10.- včetně výborného
*
lij*''
teplého i studeného bufetu.
skoffi trhu zvýšili o 8Ví % i
a v predchádzajúcich ro
I
Hraj i r
(Mládež do 18 let a studenti $ 7.-)
koch to bolo o 14%% kaž
I
BOHATÁ TOMBOLA
dý rok.
>
Předprodej vstupenek: 393-1340 (Skružná - od 3 hod- odp.), 57-7032
eudziny.

R E P R E S E N TA Č N I PLES

Úradná správa minister
stva
poťnohospodárstve

|

(Průšová - od 1 hod. odp.), 546-1541 (Maslaníková)
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DOMOVA

Poučný případ

Ideologické rozpory

Jedna ze smutných pravd lidské povahy je dřívější
či pozdější otupění i k tomu nej bolestivějšímu utrpení
—■ pokud se týká jiných lidi. Nářek mučených še
Od začátku tohoto roku se soustředila pozornost na Itálii. Vláda tam — zase jednou — padla a byly
stane hlukem mimo jeviště. A mysiíme-ii. přecievšifti
vypsány volby. Po několik let komunisté vyhrávali obecní volby, velká města přešla pod jejich správu.
na SSSR, pak je tento poznatek ještě znásobén aoménkou,' žě. jde o zemi vzuaienou, zaostalou,'tajem
Voličstvo se zdálo rozděleno: půl pro demokracii, půl pro komunismus. Vznášela se otázka,.,.co kdyby
nou, problému Západu se celkem nedotýkající a fse ještě několik tisíc voličů přiklonilo na komunistickou stranu a dalo ji většinu? Dosud v, žádném de
‘:‘a ť se smaži ve viastní š ťá v ě ” .
mokratickém státu nebyli tomu komunisté tak blízko, jaké právo by komunistické straně z toho, podle
Případ Valentina iVlorozova by nás měl vytrhnout
demokratických pravidel vyplývalo? Mnozí soudili, že by nezbylo nic jiného, než sestavit vládu s komu
z técnto pošetilých názoru. Morozov, ukrajinský dě
jepisec, byl poprvé uvězněn před desíti lety v době.,
nistickou účastí, snad také půl a půl — i když by to připravilo sto a jednu nejistotu.
vzniku sovětského1hnuti za lidská prává. MorozovóVolby nepřinesly zcela rozhodný výsledek, a ještě zůstalo možno v Itálii sestavit vládu bez komuni
va doktorská disertace byla věnována ‘ 'Luckémii pro-i
stů. Demokraté si oddychují. Jak velký to smi být oddych? Bylo spočítáno, že od konce poslední války
cesu v roCe 1934 jako příkladu'revoluční spolupráce
polského a ukrajinského lidu ve společném boji proti
se vystřídalo v Itálii 39 vlád. To nebyl obraz země, která ví, co chce. A voliči měli mnoho co kritického
říci o svých demokratických representantech, někdy drtivě kritického. Vždy je třeba, aby demokraté •lašj.stickému režimu v buržoasním Polsku” . Zda se,
že šio o konformni práci vyhovující oficiální sovětské
nalézali své vzory nejen ve svých m rtvých, nýbrž také.ve svých živých mužích. Volební úspěchy komu
politice a ideologii, ale již tehdy si všimla Morozova
nistů byly soudem nad stavem italské demokracie. S jistotou je aspoň možno říci, že neimponovala.
KGB a i když nebylo v teto studu nic, co by autora
pohnalo před. soud, byl označen za nuržoasního načínají
racionálně.
Nemohli
Za všemi pestrými ději platili za ty, kdo bouří že je možno lepším příkla
cionalistu. V roce 1963 dostal Morozov čtyři roky nu
v demokratických státech podsvětí společnosti. Místo dem oponovat bezplánovi- být obžalováni z intriky a cených prací a v roce 1970, tedy tři roky po pro
stojí a v pozadí zůstane toho nabídli italští komu tosti a plýtvavosti kapita úkladu. Jejich cíle byly puštění, byl zatčen znovu — během uvěznění připra
stát démonická otázka Le nisté
voličům
jakousi lismu, pokud se vyskytují; konkrétní, všem viditelné vil rukopis nazvaný Zpráva z Berlový chráněné obla,sti (Report from the Beria Reserve: the protest wrininova. Dovedou si svo vzpouru rozumu. Předsta že vžité vady systému ne a přísně legitimní. Podá
■ting of Valentyn Morozov. Edited and translated by,
vali
jiným
ruku,
aby
spo
bodní lidé vládnout? Je vovali se jako ti, kdo mo- jsou neporazitelný. Až se
John Kolasky. Cataract Press, Chicago). Za tuto esej,,
to nemilá otázka, a je bilisují činorodé a inte socialismus takto v men lečně chránili očividné své která nedávno vyšla anglicky již podruhé,, dostal
zřídka, skoro nikdy cito lektuální síly země a uká ších
rozměrech
obecní zájmy i zájmy své země. Morozov 14,let, z toho prvních šest let ve vězení.
vána těmi, jejichž rozhá žou, jak vypadá komu správy vycvičí, bude scho Mnozí podanou ruku stisk Tam byl Morozov nejprve umístěn do cely se. dvě
ma zločinci a když jeden z nich mu probodl žaludek,
rané činnosti se zejména nismus bez svých hříchů. pen osvojit si krok za kro li. Vypadalo to, jakoby se vězeňská správa umístila Morozova do samotky, kdebylo
nevytvořilo
nic
jiného
týká. Kdykoli by se v té Byi-li to strategický poli kem vládu celé země.
Morozov po dvacet týdnů odvážně, vzdoroval hladov
nebo oné zemi prokázalo, tický plán, osvědčil se.
Tenkráte president Ma než spojenectví rozumu, kou, až byl přemístěn do vězení s přijatelnějšími
že si svobodní lidé vlád
čelit se mu ukázalo ne saryk snad překročil me bez rozdílu politického a podmínkami. Za “ Berlový chráněné oblasti” Morozov.
považuje tábory nucených prací, které Solženicyn...
nout nedovedou, co potom? snadným. Ve velkých mě ze, jež, podle mínění ji náboženského přesvědčení.
později označil jako Souostroví Gulag. Morozovova
Na to téměř polovina ital stech, jejichž správu v ných mu ukládal presi- Také to bylo nesnadné kniha obhajuje lidská práva a důstojnost člověka ve
ských voličů odpovídala ve obecních volbách získali; dentský úřad, a k nástupu kritisovat.
střetnutí se zvrácenou a krutou diktaturou., (V rušti
volbách: potom svěřme v Neapoli, v Milánu, v Tu- anglické Dělnické strany k
Avšak jak dlouho se ně “ zapavednik” znamená spíše chráněnou oblast.
něco komunistické straně, rinu, ve Florencii - podali vládě napsal sympatisující udrží v politice spojenec Určenou k lovu, Morozov nepochybně myslí spíše. na.lidi než na zvířata, první anglické vydání použilo v.
aby ukázala, co dovede..
italští komunisté nefalšo a často vzpomínaný člá tví, které nedbá rozdílů titulu termín Reservation, čím. mohli být zejména
Jaká je ta italská ko vané ukázky positivní čin nek s titulem “ Vývoj jde politického
přesvědčení? Američané zmatení pro tento pojem vžitý pro indián-,
munistická strana? Vědě nosti.
A, co snad více, vlevo” . Lenin naopak od O tom nezbytně panují ské rezervace, termín - “ reserve” snad vystihuje-po-,.
.
: ;
la, že na krku ji visí obraz ukázky počestné správy, svých nejmladších let ne různá podezření. Jak dlou jem o něco lépe.)
Další publikace, o které se dnes zmiňuji, nedosa
Belzebuba,
zejména po jak mnozí svědčili. Dohro náviděl toto schodiště po ho může být upřímně igno
huje již obsahové a myšlenkové úrovně knihy před
stalinistické periodě v So mady se program ital kroku, na němž' se vystu rován ťeň rozdíl,” že jeden- chozí, i když se zabývá sovětským hnutím zg lid
větech. V Itálii jí stála ských komunistů nelišil od puje krok za krokem. Re je komunistou a druhý ne ská práva (Dissent in the USSR,. Ideology and People.
Edited by Rudolf L. Tokes. John Hopkins UP, Lon
nejvíce v cestě katolická střízlivého programu, s voluce byla jeho cílem, a ní?
don). Obsah je smíšený, i když netvrdím,,, že není
církev. Papež dále svým nímž nastoupila roku 1924 předvídal, že revoluční
A ť jakákoli je odpověď užitečný, zejména zprávami o současné moskevské,
způsobem premlou-vá. ale v Anglii po prvé k vládě elán mas by byl oslaben, na tuto otázku, vždy je inteligenci a její roli v sovětském státě.
jména několika známých Dělnická strana. Oba pro snad shasí. kdyby refor nesnadné a asi škodlivé
Nepochybně mnohem hodnotnější je útlá, obsahově
katolických vůdců se obje gramy obsahovaly: refor my postupně zlepšovaly ži zavírat oči nad- tím, že ale bohatá zpráva, kterou zpracovalo a vydalo hnutí
Amnesty International s obvyklou věrohodností a se
vila na listině komunistic ma nechť začne od obcí. vot lidí.
existuje politická strana,
riózností (Prisoners of Conscience :n ihe USSR;
kých kandidátů. Přešli po v nichž se občané naučí
Italští komunisté měli pro niž hlasuje téměř po Théir Treátment and Conditions. Amnesty'Interna-;)
mostě, jejž italští komuni praktické správě a pře sebevědomí těch. kdo sí - lovina obyvatelstva. Tak - tíonal Publications, London). Tato zpráva je autor
sté vybudovali pro neko- svědčí se. že není třeba bez ohledu na Lenina - přes všechna podezření - sky zpracována bývalými vězni sovětského vězeňské- -munisty. Dosud komunisté složit ruce v klín. nýbrž jsou jisti tím. že si po (Pokračování na str. 6) ho systému a motivována zejména na tvrzení Krém-).lu, že v Sovětském svazu jíž žádní političtí vězni
nejsou. Pokud si dobře vzpomínám z literární historie,
téměř před sto lety vyšla pro anglické čtenáře kni
ha G. Kennana Síberia and the Exile System, po
psané skutečnosti tehdy čtenáře šokovaly, když autor, v
JA K O S TN ÍH O m a s a a u z e n i n v š e h o d r u h u
kterému carské úřady povolily cestovat po Sibiři s e .
zápisníkem v ruce, psal’ o lidech, kteří byli izolováni .
pro své “ nebezpečné ideje a ruská společnost je přeP R V O T Ř ÍD N Í
pr ažské š u n k y , do m ácí já tr o v é k n e d u č k y ,
vycsovávala''. Kennan tehdy burcoval svět, aby se '
S M E TA N O V É K LO B Á S Y A V Ý B O R N É ŠAŠLTICY
zasadil o reformu carského vězeňského systému a
požadoval zrušení sibiřského vyhnanství. A. jak je
tomu dnes? Kdo se stará, že vězni v Sovětském sva
m lad é k r m en é k a c h n y, k u ř a ta
zu1žijí na denním přídělu 60 gramů nekvalitního a .
nikdy í zdraví nebezpečného rybího masa, u vzorných j
V
PRAVÉM
ČESKÉM
ŘE ZN ICTVÍ
A
UZEN ÁŘSTV f
vězňů je pak tato dávka zvýšena na 85 gramů denně. \
Kdekdo jezdí do Moskvy za obchodem či zábavou a "
o-tento základně lidský problém ani nezavadí. Mo
rozov v jedné své eseji napsal, že “ ideu nikdo ne- :■
může zatknout a dát za mříže” , i když, jak stále vi- f
díme, sovětské samoděržaví se o to pokouší; jakási
útěcha ještě je, že bez úspěchu.
Zdálo by se, že z této linie tří uvedených publikací
následující dvě poněkud vybočují, přesto je však uvá- A
dím v přesvědčení, že doplňují literární přehled o
knihách, které jsou obsahově zaměřený na kontrasty •
Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Si. po Victoria Vde.), zastávka č. 38
socialistické teorie a praxe. Následující kniha (Zyg- ;
číslo 48 (z Flinders St. po Bridgej Rd.) zastávka č. 38
munt Bauman: Socialism, The Active Utopia. Allen .
Ferdinand Peroutka

V ELK Ý VYBER
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KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Ltd.

326 High Street, Kew. Víc.

Tel. 86 7178

(Pokračování na str. 6)
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(Pokračováni se str. 5)
bylo uznáno, že k italské
komunistické straně patří
právo určitého vlivů na
věci veřejné. Zatím, té-’
měř ihned po volbách, byl
její člen jmenován před
sedou poslanecké sněmov
ny, velmi representativní
postavení.
Jedni snad očekávají,
že nekomunisté, kteří hla
sují
pro
komunismus,
zkrotí komunisty. Jiní bu
dou dávat pozor na vývoj
v
italské komunistické

L. & G. Pergl

odborníci v optice
220 LYGON S T R E E T , C A R L fO N , 3053
Telephone: 347 5242
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Ideologické rozpory
LťoKracovam se strany oj
and Unwin, London) má širší záběr, autor analy
zuje jeden z nejklíčovějších problémů politické akti
vity během poslednich sta iet — socialismus. Bauman je spíše sociolog než politik (opustil Polsko na
konci let šedesátých) a má čerstvé osobní zkušenosti
jak z východního tak západního světa. Zajímá ho
zejména, jak se tak tvrdošíjně utopistická ideologie
socialismu promítá do života a rozvoje moderní spo
lečnosti. Socialismus ovšem není jen ideologií, je
také praxí a zejména tu pociťujeme v dnešním svě
tě a to nijak příjemně, i když si její osnovatelé přejí
opak. Socialismus se dostal na dvě diametrální ko
leje, jednu představuje socialismus jako hnutí anta
gonistické kapitalismu a druhou realita socialismů
typizovaná v sovětské a východoevropské praxi. Pro
zatím vidíme, že socialismus (a ť již jakýkoliv) se
dosud neprosadil tak, jak jeho teoretičtí ideologové
a tvůrci předpokládali a předpokládají. Sovětský svaz
se sice modernizuje a podstatně rozšiřuje zejména
průmyslový potenciál, vznikla tam ale mocenská
skupina, s kterou ideální téže socialismu nepočítají,
a ta jako vládnoucí menšina nevybíravě střeží svoje
postavení nehledíc na potřeby většiny. A tak tedy
nejpodstatnějším úkazem neúspěchů sovětského mo
delu socialismu je totalitní a totální omezení osobní
svobody.
Ti, kteří se zajímají o sociologický fenomén našeho
světa — rivalitu socialismu a kapitalismu — a nevidí
toto soupeření výhradně v linii socio-ekonomiekých
vazeb, sáhnou pak po knize .Anthony Woofton: Dilemmas of Ďiscourse. Allen and Umvin, London),
která naznačuje rozpory mezi etnometodologií a kon
venční sociologií např. v oblasti soeio-linguistiky.
IP

AJUX

i

PŘIJME

p r o v o z n í d ě l n ík y
I

k přípravě svařovaného drátěného pletiva

1
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pro stavební průmysl.
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Do m o v a

straně, zda nakonec ne
snášenliví, pravověrni ko
munističtí radikálové v ní
nezvítězí.
Zajisté nevymřeli tak náhle. Vyznačují
se některými neklamnými
rysy. Starají se, kdo s
kým se stýká, a považují
za přečin, jestliže člen
strany čte také ještě jiné
noviny než oficielní orgán
strany.

Diktatura a přeměna spo
lečnosti násilím už není
komunismus?
Poslušnost
zkušeným
moskevským
soudruhům už komunistům
nesluší? Všechno, co uváz
lo v jejich mysli, vedé
pravověmé
komúnisty,
aby to, co sě děje nyní,
pokládali zá intermezzo.
Lenin dovoloval intermez
za, ale zároveň ukládal po
vinnost vědět, že jsou to
jen intermezza. Spokojila
by se tato radikální sku
pina tím, že komunistické
straně by bylo poděková
no za to, že uvedla ital
ské hospodářství do pořád
ku? Řeformistický vůdce
Berlinguer na novinářskou
otázku, zda by se komu
nisté vzdali vlády, kdyby
v příštích volbách prohrá
li, odpověděl: “ Ano.” Jak
to ví tak jistě? Jak komu
nisté až dosud byli vel
mi dobře známi, považo
vali by za absurdní ne
využít moci už získané,
“ zahodit ji” , jak Lenin by
řekl. Snad by se o to
uvnitř italské komunistic
ké strany rozpoutal zápas
a nikdo nedovede říci, jak
by dopadl.

Zatím jsou v Itálii kómunisté a ti, kdo jen z
různých důvodů hlasuji
pro komunismus, pod jed
nou střechou, nemůže být
jinak, než že tvrdé jádro
pravověrných komunistů
to zároveň vítá z důvodu
taktických i je s tím hlu
Prozatím mají evropští
boče nespokojeno. Což už demokraté jednu starost.
komunista není co byl? Existuje NATO, obranné

OTEC V OPEŘE

Ivan Kraus
' Otec vždycky tvrdil, že opery nesnáší. Říkal, že mu
ha opeře vadí hlavně ten zpěv. Jednou se o tom
bavili se strýcem Karlem, který neustále tvrdil, že
jemu opéra hodně dá. Otec to nemohl pochopit a byi
toho názoru, že opera nemůže vůbec nikomu nic dát.
spíše mu může leccos vzít, například náladu. Strýc
však neustále hovořil o tom, co mu takové operní před
stavení přináší, a tak myslím, že otec dospěl k ná
zoru, že se opera k našemu strýci chová jako povo
deň, která obvykle boří a bere s sebou vše možné,
aby to nakonec přinesla do údolí jiným lidem.
•“ Nejhórší je, že jé to vždy tak zpívané,” stěžoval
si otec.
“ To je právě opera,’,’ poznamenal strýc.
- “ Jenže právě ten zpěv člověka ruší,” řekl otec a
pak se bavili o tom, kdo vlastně chodí na opery. Strýc
tvrdil, že to bylo vždy výsadou, horních vrstev, kdež
to otec zastával názor, že opera bývala před válkou
i 1 místem trapných skandálů a senzací. Pak vyprávěl
0 atentátu, který byl spáchán také v opeře. Strýc
řekl, že to byla zcela jistě náhoda, ale otec nesou
hlasil. Měl dojem, že atentát spáchal anarchista možná
1 1 proto, že už představení nemohl snést.
Málokdo by asi dovedl pochopit, že otec s názory,
1
které na operu měl, a s odporem, který k tomuto
1 žánru choval, na operu sel. Myslím si, i ě by oťec na
1 operu nikdy v životě nebýl šel, pokud by-byl věděl,
že na ni jde. Otec však byl na operu vylákán lstí.
Tu vymyslela matka, která, rpěla dojem-, že i otec na
operu musí jednou jít. Matka "totiž zastávala -názor,'
že člověk aspoň jednou v životě má prožít všechno.
Tenkrát jsem. se pokusil matce vysvětlit, že otec už
na nějaké opeře jisté byl, když na' něj tak hluboce
zapůsobila, ale matka mi řekla, že otec nebyl na opeře
nikdy, co je ženat a má rodinu. Domnívala se snad,
že operní představení v přítomnosti členů rodiny za
působí na otce jinak, než kdyby něco takového viděl

nebo stálé noční směny.

1

Všechny dotazy řiďte laskavě na:

1,

Personnel Officer,

1i

A.R.C. E N G I N E E R I N G P T Y . L T D .
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společenství
evropských
demokratických států. Ja
ko každé vojenské spoje
nectví má svá tajemství.
Itálie je členem NATO, a
americký zahraniční mi
nistr Kissinger řekl: “ Je
nesnadno si představit,
jak bychom pokračovali v
diskusích v NATO, kdyby
některé komunistické stra
ny v západní Evropě kont
rovaly své vlády.”
Jak je nám říkáno, sta
ré hodnoty upadají a ně
které osobnosti tak po
klesly na mysli, že Kissingera pokáraly za to, že

se vměšuje do vnitřních
italských záležitostí. Rozumíme-li tomuto pokárá
ní, tajemství nejsou závaz
ná. Prozradit je odpůrci
je nezadatelné právo té či
oné vlády.
Italský případ je po
učný. Situace je taková,
že není chvíle, kdy by se
demokratické státy mohly
oddat pohodlí. Musejí vést
své země tak, aby to za
ně, jako v italském přípa
dě, nemusili dělat komu
nisté. A ť chceme, nebo
nechceme, jsme na předě
lu dějin.

RÁM UJTE
u první pozlacovačské firmy v Austrálii

J. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Pnnds, Vic.
Telefon: 37-3109
nebo: 42 Howard St., North Melbourne
Telefon: 329-8038
nebo — kde se mluví česky a UMĚLECKÉ
REPRODUKCE jsou na skladě ve velkém
výběru již VKUSNÉ RÁMOVANÉ nebo v rámu
dle Vašeho výběru.

A N TO IN E GALLER1ES
514 Riversdaie Rd., Camberweii
(proti tržnici) — Telefon 82-5736
Krajanům poskytneme 15% slevu

zcela sám? Tohle mi už dnes asi sotva zodpoví, a
upřímně řečeno, nemělo by to dnes, po letech, žádný
smysl. Otec byl tehdy pochopitelně přesvědčen, že
jde na nějakou komedii, opera mu ani nepřišla na
mysl.
Do divadla jsme přišli včas. Vzpomínám si, že otce
potěšilo, když zjistil, že jsme se dostali dovnitř s ne
utrženými vstupenkami.
Biletářka nás uvedla k místům. Byla uprostřed
čtrnácté řady.
Na program si otec vzpomněl na štěstí až tehdy,
když už začínali. Matka řekla, že si ho koupíme o
přestávce.
Začala předehra. Otec byl zpočátku docela klidný.
Ale pak se naklonil ,k matce,a šeptal jí: “ Asi se to
zaseklo!”
“ Co?” ptala se udiveně matka.
“ No opona přece,” vysvětloval otec.
“ Psst . . .” zasyčel někdo za námi.
Pak se konečně otevřela opona. Bylo to jeviště s
několika papírovými domy a umělými zahrádkami,vzadu se kývalo. papírové slunce. Nějaká tlustá paní
přiběhla na zahrádku v kroji a dala se do vyčítavého
zpěvu. Podíval jsem se na. otce. Sledoval tu osobu
s přimhouřenýma očima, hodně nedůvěřivě. Teprve'
po chvíli, když se paní dala do sekání jakési trávy,
kterou nebylo vidět, naklonil se k matce a řekl: “ Teď
se jim hodí i tahleta!”
Nevěděli jsme, co má otec na mysli. Ale když pani
mávala vzhůru do provaziště, kde měl být skřivan,
ozval se otec znovu a já pochopil, co má na mysli.
“ Je to od ní hezké, že zaskočila!”
V tu chvíli mi došlo, že to bude patrně složitější,
než jsem si myslel, a bylo mi tak nějak otce líto,
protože v sobě stále ještě živil naději, že uvidí to,
co očekával.
,
“ Balet by byl lepší,” poznamenal otec.
Někdo za námi otce napomenul. Ke zpěvačce se.
přidal zpěvák, šel do zahrádky a zpěvačku objal.
Jeden z domů se zakymácel. Zpěvákům to bylo jedno,
chytili se za ruce, poskočili a pak se opřeli o plot.
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Alexandr Solženicyn: Souostroví Guiag (Konfrontace, Curych, 1976)

Duše a ostnatý drát
Když jsem před několika týdny referoval o německém vydání druhého svazku
(II I. a IV. části) Solženicynovy obžaloby sovětské spravedlnosti, vyhradil jsem
si, že se ještě jednou zastavím u jeho závěrečných kapitol, jakmile vyjde česká
verze. Na překladu, který vyšel v červnu, se podíleli překladatelé z Prahy a
nutno říci, že si v ničem nezadá s jasností a věrohodností svazku prvého.
Obálku tentokrát nakreslila Lucie Radová, která ilustruje bibliofilie edice poe
zie A K T a ilustrovala také povídky Ivana Krause T O NA T O B Ě DOSCH N E
(Konfrontace). Srovnáme-li tyto ilustrace s obrázky k povidkám Ladislava
Grosmana, které budou mít čtenáři v rukou koncem srpna, udeří nám do oči
malířčina mnohostrannnost. Umí se vcítit v myšlenkový svět autora a zvolí po
každé přiléhavý způsob, jak zvýšit účin vyprávěného. A co nadto: neilustruje
pouze, jde za text, dovypráví perem či tuši vnitřní spojitosti, odhalí výtvarně,
"co chtěl básník říci". (28. srpna bude vystavovat své oleje a grafiky v pfiaffikonské Galerii Krause.)

co mi to ř í k á . . .
Pavel Javor
Go mi to říká krajina
v kosflivé nebe zavěšená?

svědomí přijdeš.”
Je jen lidské a přiroze
né - a Solženicyn má pro
to pochopení nejen prctc,
že sám zpočátku, jak otev
řeně přiznává,
kolísal,
sám prý podepsal bumáž
ku operativnímu zmocněn
ci, že mu bude donášet
zprávy o spoluvězních, na
štěstí byl přeřazen do
zvláštního tábora pro tech
nické odborníky, takže z
udávání sešlo - je tedy
pro něj pochopitelné, že
každý vězeň pocítí touhu
přežít, přežít STOJ CO
STOJ. To znamená udá
vat, stát se práskačem a
za to si vysloužit lepší prá
ci, pohodlnější místečko,
kde třebas jen tak nefou
ká jako na společných

rým . .\ P ři nadbytku mo
ci jsem byl vrahem a ná
silníkem.
V, nejhoršíčh
okamžicích jsem byl pře
svědčen, že jednám dob
ře, a měl jsem pro to lo
gické důvody.; Na shnilé
vězeňské slámě jsem v so
bě ucítil první záchvěvy
dobra. Postupně jsem po
chopil, že čára, která roz
děluje dobro a zlo, neleží
mezi státy, mezi třídami,
mezi stranami - že protíná
srdce a
pracích.
Stát se prostě každé lidské
všechna,
lidská
srdce.’
’
“ pridurkem” , kápem, po
mocníkem ostrahy lágru a
Zvolil-li vězeň druhou
tím i režimu. “ Jestliže ses céštu na osudové křižovat
však tohoto cíle jednou ce, začala se v jeho duši
zřekl a dal se na cestu rozlézat plíseň. Solženicyn
klidných a prostých - ne i tu je kacířský: “ V tábo
svoboda začne tvou d řívěj-. ře se demoralizují lidé,
ší povahu podivuhodně kteří před příchodem do
proměňovat,” zjišťuje Sol- ' tábora' neznali
žádnou
ženicyn a i tu má svou . mravnost, jímž se nedo
zkušenost.
V lágru se stalo duchovní výchovy . .
obrátil k Bohu. Člověk tam Za našich slavných pade
má kdy zpytovat své svě sát leť vyrostlý takto mi
domí. Je nevinen, před zá lióny. V táboře se demo
kony nic nespáchal. Ale ralizují lidé, kteří byli
jak je to ve vztahu k ji shnilí už na svobodě. Ne
ným lidem? "■•-■■■
bo k tomu byli připrave
: “ Na ohnutých, málem n i .. .” Nebyla-li vůbec
zlomených zádech mi by možná náprava v juristiclo dáno odnést si z vězení kém smyslů, pak to, že z
tuto zkušenost : jak se člo lágrů vycházeli duševní
věk stává zlým a jak dob- trosky, Jde cele na vrqb

čistek, z prověrek, z dotaz
níků. Vedl k tomu, “ že si
lidé osvojují vědomí vlast
ní bezvýznamnosti a ubo
hosti a ztrácejí pocit prá
va ” .. Byli : a dosud zčásti
jsou - připoutáni k místu
nejen přihláškou k pobytu,
ale i nemožností svévolně
změnit zaměstnání. Stali
se nedůvěřivými, uzavře-,
nými. To je ovšem živná
půda
neinformovanosti.
Občané před sousedy skrý
vali, že někdo z jejich ro

Zpívali něco o slunci. Dívali se přitom na balkón,
jako by slunce bylo nějaký jejich známý a sedělo v
prvé řadě.
“ Třeba je ten, co hraje hlavní roli, opilý.” uvažo
val otec, který zřejmě stále ještě hledal příčinu od
loženého představení. Matka začala být nervóznL čím
déle byl otec v iluzi, tím to pro ni bylo horší.
Na jeviště přiběhla horda venkovanů.
“ Co je to?” zděsil se otec.
“ Ticho!” řekl někdo před námi.
“ Na tohle jsme přece nepřišli!” ohradil se otec.
“ Tak jste měl zůstat doma!” zněla odvověď toho
člověka.
“ Nechte si ty rady!” zlobil se otec.
“ Už to trvá půl hodiny a nenajde se nikdo, kdo by
to omluvil!” řekl otec.
Matka mu šeptala, aby byl zticha. To ho jen po
dráždilo, protože si myslel, že matce je zcela jedno,
co hrají.
Zprava i zleva na něho začali syčet. Otec se ve tmě
rozhlížel a hledal je.
“ No a? Vám je to snad jedno?” ptal se nakvašeně.
Zavrzala sedadla.
Lidé začali nadávat.
Potom nějaký ženský hlas na balkóně zapištěl:
“ Vyveďte ho!”
To otce rozzuřilo. Zaplatil a cítil se ošizen a podve
den. Diváci mu připadali jako flegmatičtí idioti, kte
rým je zcela jedno, nač přišli a na co se dívají.
Jeviště se zatím proměnilo v jakýsi zpívající ná
val. Ze všech stran, dokonce z orchestru, se na je
viště valili venkované. Někteří z nich s sebou vlekli
i děti. Vypadalo to, že jim nebude stačit jeviště.
Čím více jich bylo, tím mohutnější byl zpěv.
“ Propadlo . . .” zaslechl jsem říci otce.
“ Cože?” ptala se matka, která mu patrně nero
zuměla.
“ Doufám, že . . . propadlo .. .” říkal otec.
“ Prosím?” ptala se znovu matka.
Otec se pořádně nadýchl a zakřičel, aby mu matka
rozuměla. V tu chvíli mu však rozumělo celé divad-

lo. Otec nemohl tušit, že skladatel nápise své dílo tak,
že zrovna v tom okamžiku sbor zcela ztichne a zcela
umlkne.
“ Aby zapnuli propadlo!” zařval otec do naprostého
ticha. Bylo to ohromující, mohutné, ale krásné zařvá
ní. Těšilo mne, že člověk, který zařval na tak velké
divadlo, je náš otec. Mé pocity však ostatní diváci
nesdíleli. Nejdřív bylo chviličku ticho. Všiml jsem ši
dirigenta, který se zřejmě lekl a zmizel mezi hudeb
níky. Taky sbor couvl viditelně dozadu. Možná, že
některý z venkovanů spadl, protože to zarachotilo a
někdo zasténal. A o vteřinu později křičel kdosi.-z
balkónu, aby toho idiota vyvedli.
“
Myslím, že by otec tomu člověku dovedl ostře
odpovědět, nebýt toho, 'že byl zrovna jinak' zaměst
nán. Bez bližšího varování se na něj totiž vrhli asi
tři nebo čtyři milovníci opery. Protože bylo v tu chví
li v hledišti tma (na jevišti skuhrali cosi o červán
cích, konci pěkného dne a papírové slunce klesalo),
byl to boj nepředvídatelný a ' namáhavý. Stoupenci
opery se dovedou bít velice tvrdě a jsou nelítostni.
Po chvíli pozorování jsem .rozeznal jakéhosi pána; z
řady za námi, kterého držel otec za krk. .Druhou, vol
nou rukou držel za vlasy nějakého staršího muže v
brýlích, jím ž otáčel tak dovedně, že jim srážel další;
útočníky. Pán, kterého otec držel za krk, neustále
něco šeptal. Nebylo mu však rozumět, neboť se mu
patrně nedostávalo vzduchu. Potom někdo smýkl ce
lou řadou, takže na kraji vyletěl kdosi ze sedadla a
dopadl do uličky. Podle zvuku šlo o někoho, kdo byl
středního věku. Ten člověk klel v jakémsi chodském
dialektu a cosi přísahal.
Za mnou křičela nějaká paní neustále: “ Václave . . .
klobouk!”
Potom jeden z pánů, kterými otec pohyboval, sra
zil někomu brýle. Muž bez brýlí, zřejmě silně krátko
zraký, se vrhl na svého souseda a křičel: “ Dáš je
sem !” Nějaká paní volala: “ Ježíši,'on je na srdce!”
Pak se už situace vyvíjela naprosto živelně. Zahlédl
jsem ještě někoho, kdo se snažil přehnout soupeře přes
okraj balkónu, a chtěl jsem to ukázat matce, ale k

svému překvapení jsem jí vedle sebe nenašel. Bylo
to podivné, protože ještě chvíli před tím vedle
mne seděla a sbírala do náruče spadlé klobouky a
brýle.
V tu chvíli mne někdo srazil ze sedadla na podla
hu. ^Dole byla spousta lidí. Nějaká paní nalevo ne
ustále říkala, že se jí něco takového nestalo ani za
války. Nějaký muž se jí ptal, zda se neznají ze školy.
Matku jsem poznal-po hlase. “ Neznič si šaty!” Vola
la. Chtěl jsem jí odpovědět, ale někdo mi sáhl do obli
čeje a ptal se: “ Jste to vy, pane inženýre?” Začal
jsem vysvětlovat, že jde o omyl, ale v tu chvíli na
mne někdo spadl a přitiskl mě Obličejem k plyšové
mu koberci. Začalo to být pěkně nepříjemné. Nevím,
jak dlouho jsem tam ležel, ale dostal jsem se nahoru,
až když rozsvítili všechna světla a přestali hrát. Když
jsem vylezl, uviděl jsem jeviště, které se rvalo. Ně
kterým se podařilo dostat se k východu a prchali ven.
Vzduchem lítaly klobouky dam a rukavičky. Nějaký
pán v natržené bílé košili mával jakousi legitimací
a křičel, že je abonent řady A a B. Nikdo mu to nevymlouval. Otce jsem zastihl v plné práci. “ Kde je
matka?” ptal se. Řekl-jsem, že jsem ji naposled vi
děl pod sedadlem. Pátrali jsme v těch místech, ale
nenašli jsme ji. Pak jsme se dostali až k šatně.
Matka tam stála, jakoby se nic nestalo. Pravila, že
spolu s nějakým doktorem práv, který má sestru v
Kolumbii, lezli po čtyřech až k východu. P rý by nám
toho člověka ráda představila, ale on te ď j hledá
někde svou ženu.
“ Snad raději půjdeme,” řekl otec, který si jako
první všiml vcházející policie.
“ Půjdeme,” řekla matka a podívala se na mne tak,
že mi bylo hned jasné, že nesmím otci prozradit ani
slovo. Po cestě jsme mlčeli. Ale později, když otec
našel v kapse cizí kravatu, dostal opět dobrou ná
ladu.
Hodí se mu totiž k těm modrým šatům a nosí ji
dodnes.
Z knihy " T o na tobě doschne". Konfrontace,
Curych, 1976

IV. část Souostroví Gu
lag, s názvem, který jsem
si vypůjčil pro tuto recen
zi, je tresť toho, co Sol
ženicyn popsal v předcho
zích třech částech. Zabý
vá se problémem, před
nímž stojí (nebo stál) kaž
dý vězeň koncentračního
tábora v kterékoli diktatu
ře (Solženicyn pochopitel
ně líčí jen koncentráky so
větské, nacistické jsou bo
hudíky za námi, patří doufejme - nenávratné mi
nulosti); zabývá se tím,
co nazývá “ velkou křižo
vatkou táborového bytí” :
“ Odsud půjdou nalevo a
napravo cesty, jedna stále
výš, druhá bude klesat.
Napravo půjdeš - život
ztratíš, nalevo půjdeš - o

(Že nehoři, že zhasíná,
jak opuštěná, stará žena)
Co mi to šeptáš, podzime?
Listím chceš moji cestu zlatit?
(Že moje dny už nejsou mé,
že přijde Den, kdy nutno platit)
Kde jsi, můj máji rozkvetlý?
Brouzdám se tichou; Vlhkou travou —
Divoké husy přelétly
nad životem, jak nad moú hlavou —

zhovadilému režimu. So
větská “ svoboda” je pou
ze jiným druhem nesvobo
dy lágrů. Na oné straně
drátů panuje totiž neustá
lý . strach: ze zatčení, z

diny byl zatčen. Tento
strach podporovalo “ fan
tasticky rozšířené” práskačství. Naděžda Mandelštamová uvádí, že verbování občanů k udavačství mělo kromě rozeštvávání také jiný účel - li
dé, kteří se dali naverbo
vat, se budou bát veřej
ného odhalení a budou
mít zájem na stabilitě re
žimu. Nejméně nebezpeč
nou formou existence v
Sovětském svazu byla - a
dosud je - zrada. Začíná
tím, že si člověk nevšímá
člověka, který k němu
přijde o pomoc, tím, že se
tváří, jako by si nevšiml,
(Pokračování na str.: 8)
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NAŠE V YSÍLÁ N Í V SYD N EY
Každé pondělí od jedné do druhé hodiny odpolední
a každé úterý od devíti dó desíti hodin, ráno je \
Sydney možno uslyšet české a slovenské vysílání ze
stanice 2EA na víně 800 kilohertz. Své poznámky a
připomínky mohou posluchači vyjádřit dopisem nebe
telefonicky na adresu: Vlasta Vlažná, 163 McPher
son St., Bronte 2024. Tel. 665-7665. Nebo můžete psát
přímo na ETHNIC RÁDIO AUSTRALIA, Czech' Language Broadcasting, P. O. Box 471, North Sydney
2060. Všechna konstruktivní kritika a všechny zprávy,
které naši veřejnost zajímají jsou vítány. Zvláště
žádejte o vhodnější čas.
O. Vladimír Ondrášek

xa*. tcuy Kuixiuuxbie v itdin nevynrau. i\eni ovsem
zatím jisto, co vyhráli a co nevyhráli. Jisto je, že
jejich pozice se posílila. Jisto není, jací komunisté
to jsou, jsou-li to vůbec ještě komunisté. Neproklamují diktaturu' proletariátu, mluví o zachování de
mokratických principů atd. Pak tedy buď nejsou ko
munisté nebo jsou jim i o to více —- komunisté vždycky
lhaii či alespoň operovali s polopravdami. Toť sou
část jejich skvělé taktiky, před níž Západ se svojí
demokratickou žvanivostí a průhledně naivními tri
ky ustupuje do ztracena. Komunisté se učí neustále
taktice i proradnosti — to ovšem není zdaleka .............................................................................. ..
tak škola marxismu, jako spíše projev ryzího leni
=
NÁDHERNĚ KOŽENÉ K A B Á TY
|
nismu.
: Přiznávám se tu však upřímně, že je m i po čer =
pro dámy i pány prodáme
B
tech lhostejno, jaký bič si na sebe plete Itálie či
|
ZA
TOVÁR
NÍ
C
EN
Y
=
jakými morovými ranami ji Bůh ztrestá. My máme
své problémy a těmi bychom se měli zabývat přede
$ 50.- až $ 95.|
vším. Z hlediska našich problémů chci se tedy za Ě
myslit nad problémy komunistické vlády v Itálii či ■š
Prvotřídní provedení,
~
jinde.
=
% nebo plné délky,
B
- Vyslechl jsem od více malých středoevropských
v různých barvách a velikostech.
=
odborníků na politiku obavy z italského vývoje do =
K dispozici též OBOUSTRANNÉ ŽAKETY
E
leva. Z Evropy pak (převážně z Německa) mi na =
psalo několik přátel dopisy plné pochyb: uvažují o =
Volejte (Sydney) tel. 699-3364
=
přesunu do Austrálie z Evropy, která se dle jejich E
pondělí až pátek 8 - 18.30 hod.,
E
cítění celá točí příliš doleva. V ždyť není to jen Itá
E
v
sobotu
8
14.hod.
E
lie — Francie jak by smet, Portugalsko visí na
Mluvíme též polský.
E
vlásku, Španělsko zůstává otázkou, svědek ze Švéd E
ská vypovídá, že mu to tam připomíná Českosloven
sko těsně před Únorem, Anglie se potápí a tonoucí ŤŘ iiiim im m im im im im iiiim n m m m u m iiim iiiin m iF i
se chytá každého stébla. Německo jest mírné jako
beránek, pokud se expanze Východu týká. Nebudu tu i i i u n a i m i i i H i n i R f a M B i i i u a s i s t
analysovat skutečnou situaci, tyto pocity však po
važuji za indikaci možného vývoje. N a světě není
vyloučeno bezmála nic. Tedy ani možnost konverze
demokratické západní Evropy v západní Evropu ko
4tatSBaaiaiaisaaBBaBai»aiaiaBiisaaiataiHBHaaiaBiBa
munistickou. A proč ne? Mnohé politické emigranty to
děsí, mne ne. Právě proto, že jsem politický exu ,>>!<<<<<<<<<<<<<<<<•>>>>>>>>>>>>>>>>•♦-v
lant a nikoliv jen uprchlík za přilepšením si. Ostat &
Koupě a prodej veškerého nábytku,
5
ně na komunistický režim v Austrálii bych si asi při >
starožitností, šperků, elektrických spotřebičů
J
vykl snadněji — mám už své zkušenosti — než “ easy|
BONDI TR EA SU R E HOUSE
|
going” majtové. Nechci tím zajisté říci. že bych ta
143 Curlewis St., Bondi Beach, NSW.
f
kovou věc nepovažovat za katastrofa a osobně jí *
Telefon (možno volat česky) 300-9254
|
netrpěl. Zajímá mne vsak stále v k e — než jen za >
chování oněch báječných výhod zápariiáim života — .
celkový vývoj směrem k hdštějsinxi a ledy svobod
nějšímu světu.
Dnes už víme, že téměř vše selhává. DeíesÉa jest /
Czechoslovakian Country Club, NSW.
jen podpíráním špatně postavené zdi. na které netze
I
- (C.C.C., NSW.)
stavět. Studená válka napáchala více škod v e vlast
srdečně zve všechny krajany na
ních řadách než všeobecného dohra, lidský' svět selže M
REPREZENTAČNÍ PLES,
1
rozvíjet na základě nenávisti či naivní QobrranysíEO- _ 1
sti. Lidský svět se rozvíjí zažitou zkušeností — csá- : *
který pořádá v pátek 13. srpna 1976
lácí mezi prchavými ideály dobra a cynickým garskarí
od 8. hod. več. do 1 hod.
1
stvím absurdního zla.
, v sále Marconi-Clubu. Bossley Park, NSW.
1
Starou českou moudrost považuji tu za scestnc®.
K. tanci hraje orchestr J. Kuldana.
1
tu za inspirativní. Abych citoval: Kdo nevěří. aC.SasE
běží. Bližší košile než kabát. Nehas, co té nepšiL Kdo
Babafá tombola.
Večeře dle objednávky, t
jinému jámu kopá, sám do ní padá. Ještě nflgjf ne
bylo, aby nějak nebylo atd. atd. Čím dále tím v k e
Vstupné S 6.00
f
tíhnu k tomu, dívat se na svět očima této empirické
JtezervoTŽZB stolů: tel. 728-1170 (Bláha),
i
poesie více než optikou intelektuálně aiaáesaíckcwL
724-ÍS27
(Barák)
)
rodící se v salónu oddělenému tlustými zdmi od života
běžného, či snad religiózní mystikou, — jako že co
my víme? politika jest vyšší kritika. Oni tím l e 
dují své, vědí, co činí apod. Vidím občas zcela jasně,
■ 8 I I 1 B B I D B I E I B I I I
co kdo sleduje a co kdo sledovat nestačí- Žijeme v
rozděleném, komplikovaném i zmateném světě. Dva m
DOBRA ČESKA RESTAURACE
tábory, spíše dvě velmoci, drží jakžtakž balanci svě
je Masm atarafcri. kterou poskytuje
ta !— právě ony mají nejvíce co ztratit — a zacho ■
i l ežatí Bárcčaým faastnm
vávají to, čemu říkáme mír. Je to ovšem már íobo
druhu, že někdo vytluče okna jednou v fcé ulici a
zítra zase v jiné, nikdy ne všude najednou. “ Chvála
bohu alespoň za to” , říkáme a jsm e rádi. že bydlí *
I Radya S t, I G » G r o s s , NSW, Id . 3S~ttU
me v zapadlém předměstí. Svět však, namísto oprav
® Večeře se podfctap cd 5. hatí. odp. do půfaoeL
dového rozvíjení se, drží se vlastně jen na dietě. To
■ t seděb obědy a Teůeše o é 12. bod. pažeckú
dává ty nejhorší záruky do budoucna. Až doposud
-JB—
QmpBSECE.
zpravidla jen války přinášely nové narovnání panté
Lehké
abčerstresá
a isipoje ócsaneíe po č e t a
řů. Dnes víme, že další válka má tu jedinečnou mož
nost být tou poslední z posledních. Rozpínavý komu * eoc (do CL bod. raiaá).'— Pteá SkgBerá Seesce.
nismus však přitom nelze zastavit bodrým poplácá ■ P o vá h á csáary rfknsib© dndaz v e ani. ssistnesíi.
Snšečaě zve Jaxda Yessárášek
váním po plecích, a má-li koza zůstat celá, vlk se ■
. ■ 9 B S » a a N N N S O a N N N N
musí nažrat něčeho jiného.
Nebezpečí komunistické expanse je o to větší, že
získává svět zadními vrátky. I střední Evropa se kusi-Ii se kosnaašsmus z*Mat d ř m e fa r ii re> prahu
stala periferním plotem světové politiky 20. století — je jí vst upní, věkem omšelé brány, nastane pravá
vzpomeňme jen Chamberlainových slov, jimiž oběto zkouška ideových zásad západního světa. Komunistic
val “ malou vzdálenou zemi” ve střední Evropě v ká Itálie, Francie S Anglie napoví světu I sama so
zájmu světového míru již v roce 1938! Teprve po- be více o tam, kam chce jít. jak a proč. než jacísi
cituplní krojovaní slovanští pastevci ze středoevrop
ských pahorků malebných.
(Pokrač. na str. 10)

S Y D N EY
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LIDO RESTAURANT

Otevřeno v úterý až sohotu od 5 do 10 hodin večer,
v neděli oi 12. hod. polední do 9 hodin večer,1
v pondělí zó,vřeno.
1

S

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

1!

1

Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.
D U ŠE A O S T N A T Ý D R Á T

(Pokračování se str. 7)

že zatkli jeho přítele, ze
dělá, jako by příbuzní
zatčeného neexistovali, že
schválí svým podpisem ipopravu někoho, koho vůbec
nezná anebo o němž do
konce ví, že je nevinen.
Za 35 let Souostroví do r. 1953 - sedělo v lág
rech 40-50 miliónů. “ Kaž
dý třetí, no, dejme tomu,
pátý případ musel být na
základě nějakého udání, a
ještě někdo svědčil!" Ra
kovina duše vedla tak da
leko, že si kolegové při
vlastňovali díla zatčených.
“ Neustálá lež se stává je
dinou bezpečnou formou
existence - stejně jako

Malý oznamovatel

STAR ŠÍ
IN T E L IG E N T N Í
jemná vdova hledá se
známení se
starším
upřímným intelig. kra
janem v Sydney neb
.okolí. Pište lask. na zn.
“ Nezklamu” , do HD.

Kvalitní
dortv a zákusky
EÚ R O P E A N
Y U M M Y C AKES
9 C ra y St.,
Bendi Juncfíon, NSW.
Telefon (Sydney)
389-0248

i
1
I
i
I

I

Xa Vaši návštěvu
se těší

Eva a Věra

SWtSS T R A ! H E D
W A TC H M A K E R S
K. Ebraer

19 York S t,
SYDNEY

vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
dům). Telefon: 29-7543

zrada.” člověk musí lhát,
chce-li přežít, musí tleskat,
i když přesně ví, ze by
měl volat “ Hanba mu!” .
Musí schvalovat, třebas
ví, že schvaluje nehoráz
nou pitomost, lež, zločin.
A dětem musí vštípit v
sovětské diktatuře dvojí
chování, musí je naučit
nosit masku.
Za těchto všech zvíře
cích okolností je nemožné
zachovat si dobrotu srdce.
Solženicyn uvádí několik
strašlivých příkladů toho
to habituálního zdrsnění
průměrného
sovětského
člověka.
Tak z kapitoly “ Zavraž
děná svoboda” poznává
me, že život svobodných
lidí (nezavřených) byl - a
asi je - v Sovětském sva
zu pouze o málo radost
nější, než byl život vězňů
v některém z přístavů
Souostroví Gulag.
J. S.

_ ~~
* H O D IN ÁŘ *
* Z L A T N ÍK *
S TE V E N

VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a Slovensky.
Telefon: 61-8579

M E L iO R A K E N N E LS
O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L. & C. M OJŽÍŠ
Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THTRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

9. 8. 1976
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Kalendář H D
(Pokračování se str. 4)
• Roku 1888 přichází do Prahy z Litomyšle spisova
tel Alois Jirásek a jeho příchodem do Prahy začíná
vlastně i jeho činnost dramatika. Dramaticky debu
toval roku 1890 Vojnarkou, hned poté přišla r. 1891
Kolébka, půvabná historická drobnůstka, v níž na
psal roli Aleny pro herečku Hanu Kubešovou. Roku
1894 byl tu již Otec, nejúsečnější a i nejdramatič
tější Jiráskova divadelní hra. Emigrant měl premiéru
počátkem roku 1898 a právem byl vyznamenán ve
likou ruskou cenou, která už od roku 1868, z doby za
ložení ND, marně čekala na nějaké důstojné dílo z
dějů slovanských. Tyto čtyři hry měly premiéry za
ředitelství šubertova a Jirásek jimi stál už v popře
dí současných dramatiků. A byla to jeho M. D. Rettigová, jež byla vůbec první českou hrou, kterou r.
1901 uvedl na ND režisér Jaroslav Kvapil. Za dvě
léta byla u příležitosti položení základního kamene
k pomníku Husovu slavná premiéra Jana žižky s ne
zapomenutelným výkonem Vojanovým. O to nezapo
menutelnějším, že jeho předaktím byla bolestná ztrá
ta v životě umělcově. Dva dny před premiérou zemře
la Vojanovi tříletá dceruška a Vojan hrál tvrdě a
ukázněně svého slepého válečníka poprvé ten večer,
kdy mrtvé tělíčko jeho dítěte leželo doma ještě hepochováno — R. 1904 následovalo Gero, jediná hra
Jiráskova z dějin mimočeských. Největším divadel
ním úspěchem Jiráskovým byla Lucerna z roku 1905.
Pak přišly dvě premiéry, jež valně nepochodily. Po
čátkem roku 1908 idylická Samota a za dvě léta jinotajná pohádka Pan Johanes, kterou původně teh
dejší ředitel ND Schmoranz Jiráskovi dokonce vrá
til. Závěrem dramatické tvorby Jiráskovy byly dal
ší dva díly jeho rozlehlé husitské trilogie. Jan Hus
měl premiéru r. 1911 a hlavní postavu vytvořil opět
Vojan. Třetí díl, Jan Roháč, byl autorem dokončen
a divadlu odevzdán právě před první světovou vál
kou a její vypuknutí i průběh odsunuly premiéru až
tákřka na předvečer 28. října 1918. V pátek, 25. října
1918, byl uveden Jan Roháč na ND v podání Vojanově
a za autorovy nepřítomnosti. Jirásek dlel ještě na
svém letním sídle v Hronově, kde se 23. srpna 1851
narodil.
• Slovenský jazykovědec Sambo Czambel se naro
dil 24. 8. 1856. Jako státní úředník byl existenčně zá
vislý na svém zaměstnavateli a musel proto postupo
vat ve slovenské národnostní otázce takticky a uve
řejňoval svoje pojednání pod jmény Jar. Ig. Tatranovič, J. Ferienčík apod.
• O umění J. Nerudy, Národní myšlení Nerudovo —
to jsou mimo jiné dvě z prací spisovatele Karla Po
láka, který zemřel v Praze dne 24. 8. 1956. Žák
Vlčkův, Jakubcův i Hýskův osvojil si dokonale bohemistiku a germanistiku u Krause a Fischera a
soustřeďoval se převážně na problémy česko-německých vztahů v literatuře a to již disertační prací
Heine a česká poesie do lumírovců a dále pak něko
lika statěmi, z nichž vyjímám závažnější — Mácha
a Goethe, Nerudův vztah k Heinovi.
• 24. 8. 1971 zemřel zasloužilý umělec Karel Pravo
slav Sádlo, violoncellista a hudební pedagog. U něho
studoval i jeho žák Miloš Zátvrzký, který jeho jméno
z vděčnosti přijal — je to dnešní violoncellista Miloš
Sádlo.

Nevhodná slova

The NationaíHank
se snaží ze všech sil
udržet hodnotu
vašeho dolaru

Milan Růžička
Opotřebovali sé ještě dříve než sě stali spotřeb- )
tí společností.
J

★

Tato kniha, která je zdarma, to prokazuje.
Za své peníze jste musel bezpochyby těžce
■
pracovat. Je pro a znepokojující pozorovat, jak sř
jejich hodnota zmenšuje. To je důvod, proč je tato
kniha “ Vaše pemze a váš život” — “ Yoůr money
and your life” — právě teď tak cenná
Kniha má 160 stránek (s určitým volným
místem pro pozjsámky) a měla by cenu pěkných
pár dolarů. P ři zjištění pak, že je tato kniha
zdarma, je docela nezbytné ji mít.
I
Je to praktická domácí příručka o osobních
neněžních záležitostech, jako o kupování a
í
__kupování nového :

Je to též
zásobárna
informací
o jiných peněžních
záležitostech.

A

Za nejméně potřebné označujeme to, co jsme S
ami pokazili.
\
★
Když tě nemohou chytit, snaží se tě nachytat,

<
č

•Ar

. <

Televize vyvrátila staré rčení o nemožnosti být č
edním zadkem na dvou hodech.
J

★

J

Nejnepříjemnější jsou ti, kteří odmlouvají prav-J
ióu.
j

★

J

Jen jedno se mi v mé satirické tvorbě zatím >
íedáří : přinášet lidem radost.
<
★
<

Požádejte o
výtisk ředitele
nejbiížší filiálky
Národní banky.
; Netvrdíme, že
' známe metodu,
jak okamžitě
jJJi odstranit inflaci.
ale touto knihou
můžeme zmírnit
její náraz. A to
je dobrý začátek

Mnohomluvný satirik by se měl vyskytovat stej- i
íě zřídka jako málomluvný holič.
<
★
Aforismus v redakci buď schválí nebo neschválí, ,
íkrtat není co.
■

^

★

Některé zahraniční časopisy mne občas otiskujíN
ilavně proto, aby si tamější čtenáři více vážili,
iomácích autorů.
|
★

: -"l

Vtipná kaše by neměla být kaše nastavovaná, i
★
i
Nejlakomější jsou .ti, kteří nedávají , nic nám,
★
<
Nápad to byl tak starý, že sé zdál původní.
^
★
' _
V
Za láciné výtvory platíme vkusem i
1

(¥] National Bank
300-P-958

★
i
Povedené kopy mívají většinou tuctový humor. J
i z l o b í

v á s

o č i

1 Bolí Vás hlava ?
1 Noste brýle od

?

ť
/

★
<
Každý představený potřebuje lidi pouze chytré, j
ikoliv — chytřejší.
)
★
j
Někdy je těžko rozeznat, kde končí úcta a za- A
íná strach.
\

I
| (1
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• 26. 8. 1346 padl český král Jan Lucemburský v
I- Capiiol House, 113 Swaňson St.,
X
,
bitvě u Kresčaku pomáhaje Francouzům proti Anglii.
1
Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
O jeho smrti nám vypravuje František Pražský ve
své kronice, kterou napsal na popud Jana z Dražíc
i Telefon 63-2231 - - Mluvíme, česky a slovenský i 1
a vypsal V ní události let 1233-1353. A 29. 8. 1526 za r
DODÁME L É K Y VŠECH DRUHŮ
'i 1
hynul v bitvě u Moháček Ludvík Jagellonský pomá | Vašim příbuzným, i bez lékařského předpisu,' i .1
haje Uhrům proti Turkům.
[
v nutných případech i telegraficky..
1, |
• 27. 8. 1886 se narodil vynikající slavista, profe
i
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
) |
sor UK Josef Pátá, který byl popraven nacisty, a
ale v řobotu je zavřeno.
i /
16. 8. 1971 zemřel univ. profesor téže almae mater r
dr. Pavel Levit, který přednášel na právnické fa 
kultě správní právo.
• Grafik Jan Šimáně zemřel 27. 8. 1911.
• Tvůrce českého reálného školství, -který vymohl
r. 1849 zřízení první české reálné střední školy, po
slanec Českého sněmu a deklarant Josef Wenzig
zemřel 28. 8. 1876. Byl spoluzakladatelem a prvním
předsedou Umělecké besedy pražské a nejoddanějším
přítelem Smetanovým, pro nějž napsal libreta k Da
liboru a Libuši.

>

★

★
j
Je pozoruhodné, že čím více se člověk rozvíjí, j
ím bývá uzavřenější.
•;
★
1
Nejvíc obvykle zaplatí ten, kdo neví co chce., '

nebo použitého
auta. placení
daní. životních
z dědictví atd.

r

j

O cizí špíně nemluv se špinavým krkem. .

panovníci nejbohatší, nejmocnější a nejslavnější: “ Jakož i teď nedávno moudří a milovníci vlasti své rozjímati o tom počali a podnes v pochybnosti zůstává,
také-li království uherské za to stojí, co jsoučechové pro ochranu jeho peněz ze své země vydali.”
Arcitiskař pražský, zeť Melantrichův, Daniel Adam
z Veleslavína, se narodil 31. srpna 1546.

.
(
(
,
J
(

• Klavírista Jan Heřman se narodil 31. 8. 1886. Kon• Daniel Adam z Veleslavína vzpomínal — s ostřím certoval doma i v cizině s velkými úspěchy a orienproti Habsburkům — dob, .kdy čeští králové, nemu- toval se převážně na interpretaci klavírní tvorby Smesíce se obtěžovati břemenem správy nebo obrany ci tanovy. Leoš Janáček mu věnoval své klavírní Conzích království, vládli jen v českém království jako certino; Jan Heřman zemřel 30. 9. 1946.

(
(
/
'
(

★
\
Mluvil a mluvil, jenom aby nemusel -nic říct.
(
★
<
1 Jeho
!
verše sice kulhaly — ale pravidelně.
<
★
)
Potřebujeme nové' hodnoty, ne — hodností.
/
★
)
Nikdo ještě nevyrostl tím, že byl tahán za ucho. )
★
^
Nestačí na myšlenku přijít, musíš ji dokázat ta- j
é sledovat.
)
★
V
Raději té budou srovnávat s někým velkým než \
y ti přiznali původnost.
S
★
\
Komu se nepodařilo blýsknout, ten aspoň hro-,<
uje.
/
★
Někteří lidé si z výhrad postavili hrad.

i
/

★
Tvou skromnost spíše někdo využije než ocení.

)
)

-M ).

HLAS

Opoždeny komentár
(Pokračování se strany 8)
Z historie Víme /mnohé a téměř nic. Jedno ale by
chom vědět Ihohli — že nejzhoubnější pro impéria je
jejich vlastní rozpínavost. Největším nepřítelem impe
rialistické síly jest postupný úbytek nepřátel (na dů: kaz čehož bych mohl .napsat další článek a v něm
rozebírat onu nápadnou přítomnost válečné témati
ky v umění komunistických zemí). Československo —
ta skvělá experimentální laboratoř světa s politic
kými pokusy všech druhů — nebylo nikde využito k
, poučení. Velkohubí ochránci západní demokracie po
třebují vlastní Mnichov a výprask na vlastní zadek.
1 Je to prosté, cožpak jsme se my, jako individua,
kdy poučili z cizích chyb a zhovadilostí? A česko
slovenskému občanu už o moc nejde, za jednu ge
neraci získal tolik zkušeností, že má o čem pře
mýšlet na mnoho let.
Neobávám se tedy zdaleka tolik přímého nástupu
komunistických režimů v tradičné demokratických
zemích západní Evropy jako postupného a nezadrži
telného získávání si zemí malých v Asii, Africe či
(Jižní Americe. Tam se buduje převaha síly pro bu
doucnost. To vědí šibalové v Kremlu lépe než kom
' puterizovaní odborníci v Pentagonu. Pro strategii
; komunistické rozpínavosti bylo výhodnější vyhrát vál
ku v Angole než volby v Itálii. Západní měšťák, razpasený radikální intelektuál či mlčící flegmatik z da
vu dá zajisté vždy přednost tomu, že se průser stal
jinde, u lidí, kterým nerozumíme jen proto, že ne; chceme rozumět sami sobě. Copak neslyšíme až pří
liš často: “ Jistě, nebyl by komunismus dobrý pro
•Austrálii, ale v Číně divý udělat hrstky rýže d iv á
a lidi činí šťastnými.” Pravda je to. štěstí imaginár
ního žlutého davu za cenu mírnou — jen pár mž&áoů
vyvražděných, kteří by možná hlady zhynuli tak ja 
ko tak. Buďme skvěle radikální a kaviár zalejvejme
vodkou!
Komunismus v Itálii, ve Francii, jen pár s evrop.. skou řemeslnou dovedností sestavených sběraček a
pár mrtvolek v rytmu tanga houpajádch se, a hle;
jakoby na hrdlo jim sáhli, jakoby čtvrtý rozměr na
stal znenadání. To ovšem nemůže přerušit naši ve
ledůležitou diskuzi o odstínu barvy našeho nového
auta. Strašidlo komunismu obchází Evropo® a chodí
pešek okolo. P á r miliónů zlikvidovaných něfaže támhle
a náš rozlitý odpolední čaj. řQkita odjiždi na dovo
lenou, která je bez okolků a shmtých žádostí m i
lostivě prodloužena, komunista Slánský podepisuje
blahosklonně výdejku na provaz tak' d&nhý, že pocti
vý kus i na něj zbyl. Já trčím ne vlasÉm vinou či
zásluhou v emigraci a m oji bývali spduprošaupávatelé podrážek na pražských chodmdch. kteří měli tu
smůlu,.-že byli zachváceni lepro® zayšiesL chtějí mne
léčit. V Itálii pod rudou vlajkou sám papež zametá
vatikánské nádvoří v rámci dobromstaéln závazku a
hlasem gregorlánského chorálu volá Pacem efeetera,
etcetera . . . .
Doufám, že jsem žádal alespoň důvod k nekonvenční
mu zamyšlení. O to mí šlo pčesfev&stjaroslav kováříček
|
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IHNED TYTO KMIHY :

S

P

(Ceny jsou včetně poštovného)

?

\ Masarykova abeceda (uspoř. í . Dresíer}- $ 5_50
\ N. Terlecký: Andělé tady nebydlí. $ 5_2f

\
\

\N. Mandelštamová: Konec naděje: S 4.50

\

\I. Sviták: Kniha prezeace S 2.2§

\

\ L. Pachman: Jak to bylo 5 4.59
\ J. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby S 4.-

\
\

\ A. Kvapilová: Krajíček chleba S L28
\
vP . Den; Naší mládeží $ 1.20
?H. šklíbová: Pohádky $ 1.20
vJ. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
?Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotauova (SaStira. Sovětský samizdat) $ 4.20
SO. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
SK. Pecka: Pasáž $ 4.20
SP. Eisnér: čeština poklepem a poslechem $ 5.90
SJ. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
5 V. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.\J. Škvoreeký: Konec poručíka Borůvky $ 4.? V. Fischl: Kuropění $ 5.sFranz Kafka: Proces $ 5.ADuerrenmatt: Soudce a jeho kať $ 4.50

DOMOVA

9. 8. 1976

La Biennale di Venezia 1976
Konečně jsme stanuli u cíle. Stáli jsme, plni očeká
vání, před vstupní branou do Giardmi (zahrad), kde
se každé dva roky pořádá mezinárodní výstava umě
ní — Bienále.
Hned za branou se nalézá švýcarský pavilón, vy
mývající k návštěvě ve všech možných světových ja
zycích. Dokonce i česky! Tento pavilón nabízí k
shlédnutí “ produkty” školních výtvarných kroužků a
výtvarných skupin, mimo jiné papírového draka, vy
staveného na větvích blízkého stromu, sbírku pra
porů ve stylu pop-artu, které visí nád pavilónem aj.
S hlavním tématem tohoto, již 37. Bienále, má švý
carská exposice dost málo společného — jde toíiž o
životni prostředí!
Do sovětského pavilónu, který se nalézá kousek
cesty za švýcarským, vstupujeme s přesvědčením, že
nás očekává několik nudných děl ve stylu sociali
stického realismu, ale v zájmu objektivity jej ne
chceme vynechat. Jsme však příjemně překvapeni.
Stěny pavilónu- jsou pokryty fotografickými panely,
dokumentujícími životní prostředí syntézou staré i
novodobé architektury, přičemž ty snímky ukazují
t okolí jednotlivých staveb, to znamená parčíky, fon
tány a (vesměs) moderní plastiky. Kromě toho je
zde vystavena kolekce překrásných keramických pla
stik a tapiserií, jen několik málo obrazů (nesoucích
povětšině typické znaky socialistického realismu),
sklo a ukázky starého lidového umění.
Pak následuje první šok, první ledová sprcha!
Překročili jsme totiž práh západoněmeckého paviló
nu. Hlavní místnost je prázdná, až na sloup ze zre
zivělého železa, stojící uprostřed. Za ním je hromád
ka smetí, Upozorňují, že ji tam nezapomněla pa
tů uklízečka — ta je tam schválně, rovněž i stěny,
z nichž se loupe omítka. Autorem této “ metafyzic
ké” podívané je Josef Beuys, který to vše nazval
“ Památníkem stanice tramvaje” . Inspirací k tomuto
dílu mu byla vzpomínka na dětství v Kleve (jak se
sám vyjádřil). Nevím, co by k tomu dodal psycho
log, ale divák si pomyslí, že umělcovo mládí muselo
být velice smutné. Umělcův krajan Ruthebeck napnul
ve vedlejší místnosti černé šňůry — čímž prý vytvá
ří nové dimenze. Třetí umělec, jménem G-erz, nechal
postavit ve dvou zbývajících místnostech obrovské
ho dřevěného koně (či něco podobného) s názvem
“Obtížnost kentaura při sestupu z koně” a zbývající
prostor je vyplněn několika nepomalovar.ýmí plochami
doplněnými knihou, která je psána opačně. Na otáz
ku, co mají ty plochy znamenat, umělec vysvětlil,
že jde o obrazy, .které nic neznázorůují a ona kniha
že o tom pojednává. K připomínce, že se ta kniha
dá špatně číst, umělec dodal, že by to bylo stejně
nudné tu knihu č ís t . . .

Ještě “ metafyzičtěji” vyřešil Richard Long pavilph anglický. Stěny jsou čistě vybíleny a středem
všech místností vede pruh, pečlivě sestavený z hru
bých kamenů!
Japonský pavilón je zase tak trochu oázou. Nejsou
zde vystaveny sice žádné umělecké objekty, ale
stěny jsou, podobně jako v sovětském pavilónu, po
kryty uměleckými fotografiemi Kičina šinojamy, do
kumentujícími japonské životní prostředí. To vše v
barvě a výborné kvalitě.
Francouzi udělali ze svého pavilótíu “ sociologický
institut, který není možno brát vážně” — jak se
vyjádřil dopisovatel rakouského deníku Salzburger
Nachrichten.
Američané se tentokrát nesnažili o
“ aktualitu” za každou cenu a předvedli neorealistu
a pop-artistu Westermanna (s jeho “ Prasečím do
mem” ), colorfield (barevné plochy) — malíře Motherwella, Andyho Warhola ( “ Do it yourself” ) s mořskou
krajinou, jejíž díly byly očíslovány a Beekleye s vo
dovodním kohoutkem, vrhajícím stín. Tedy expozice
ani příliš rozsáhlá ani vyčerpávající.
Bravurně se vypořádali s koncepcí svého pavilónu
Čechoslováci. Nepředvedli ani životní prostředí, ani
obrazy či plastiky, ale něco, v čem držíme světový,
primát a s čím jsme museli “ zvítězit” , a ť se děje
cokoliv. Vypadalo to, jako když si to naši spletli
s pražským Quadrienále, neboť celý pavilón byl vě
nován scénografii. Zastoupeni byli Svoboda a Vy
chodil, naši bezesporu nejlepší scénografové.
Maďaři vystavili rovněž panely s lidovou a novo
dobou architekturou a obrazy (některé dokonce z dva
cátých let a pozdější).
Opravdu současné umem
návštěvník postrádal.

Dále stojí za zmínku pavilón rakouský. Rakušané
předvedli tři umělce — jednoho sochaře a dva ma
líře. Socňař Rudolf Kedls předvedl kolekci bronzo
vých stromů, velmi precizně formovaných, jakož i
efektně zarámované bronzové reliéfy. Malíři Hoflehner a neorealista Woukonig dostali k dispozici každý
jednu výstavní místnost, a obě jsou takřka přecpány.
Hoflehnerova nestvůrami, namalovanými v pronika
vých barevných tónech a Woukonigova obrazy chlap
ců z polepšoven, znázorněných jako obětí civilizátorství.
Pavilón polský vystavil modely “ ideálních domů
budoucnosti” a Rumuni, jako ze strachu před nařknu
tím ze socialistického či jiného realizmu, vystavili
nic neříkající plastiky z kovu a dřeva. Pavilón skan
dinávský se vyznačuje rozmanitostí nápadů a forem
vystavených objektů. Vynikají zde především obrazy
“ Když umírá moře” , “ Jestřábi nad lesem” a “ Podro
bit si ji .. .” , jejichž autorem je finský výtvarník
Kimmo Kaivanto. Brazilci přivezli do Benátek pa
pírové krabice, přetažené celofánem a naplněné su
. i 11fi n ! i; i ii i 1111i 11i em ii 1111u 111111u i m i i 11111111i: m i ti i >111u
chým listím . . . Naproti tomu Arabové předvedli
«
Provádíme veškeré práce optické
= representativní kolekci obrazů a grafiky, takže ná
i
přesně, rychle a za levné ceny
E vštěvník měl tak trochu divný pocit — Asie maluje
a Evropa předvádí kameny a zrezivělý šrot!
Vrcholem celého Bienále byl bezesporu hlavní pavilóh, ve kterém se tentokrát předvedla španělská
E
573 Hampt.oo St.. E avantgarda od roku 1936 (začátek občanské války)
~
'
Hampton. ^ic.
§do roku 1976 (začátek po-Frankovského období). Picasso, Miró a Gonzales patří k těm nejstarším, ná
sledují Saurer, Millares, Genoves, Ortega a jiní.
Když návštěvník Bienále 1976 opět dojde k bráně a
vyjde na nábřeží, zvedne hlavu k nebi a diví se
takřka, že nebe je ještě modré, slunce ještě září
zlatými paprsky a ptáci létají stále tak, jako dříve.
Je-li Bienále skutečně zrcadlem, nastaveným tváři
lidstva a světu, tak to znamená, že jsme dospěli
do stádia, kdy sé vše ztrácí ve velkém labyrintu, z
jí
^ 111111111111111111111111111111111111111111111n 1111m m 11111111111111~ něhož možná vede cesta ven, ale je přetěžké
najít.
Snad přinese příští Bienále rozřešení tohoto problé-,
Kristofori (kresby) $ 6.80
S mu v podobě děl malířů a sochařů, kteří se pustí
houževnatě do zápasu s časem a prázdnem. Neboť,
P . Eisner: Chrám i tvrz (2 díly) $ 10.70
5 jak říkají psychologové — děti, vyrůstající v bídě a
Ferd. Peroutka: Budování státu'1. svazek $ 5.90- < špíně se stávají později zločinci; je tedy možné na
R. Kefalín: Černí baroni $ 5.20
< jít v bídě ducha a agresivitě umění lék naší společ
Zdenka Černá
K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
5 nosti?
Jack London: Bílý tesák $ 4.60
>
Ivan Diviš: Noé vypouští krkavce_(básně) $ 3.60_ j
Poskytujeme službu v
H
EDICE AKT: J.'Schillingrjěstřáb $ 3.30,“X s č h ň ě i- | 5
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der: Jak číst ohňostroje $ 3.30, A. Lidin: Psycho-v
g * čtverce * korky * parkety * broušení a lakováni S
genes $ 3.30, J. Strnad: Pohádky $ 3.30, R. Štorch:?
5
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
g
Jaký je druhý břeh jara $ 3.30, G. Goepfertová: ?
B
UNIVERSAL FLOOR COVER1NGS
|
Ohňostroj marnosti $ 3.30.
?
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X X I. olympijské hry v Montrealu
(PefaačíBíiím .se -stíaaiy t í )
slunce" porazili, s w is s té gjaaBasíy ® paiážě 4 dese
tiny bodu. čs. gyBSBsgié
— ssepse jako už před
4 roky v Mukáaoré — až detiSL
A konečné.: pirfipaai afaturo wamufaňS tirap- cssstaLa Ame
ričanka Jemníš: CisMálesmá. tserá -.yiráia napro
sto suverénně írsssiiais SÉ®ser .38 bodá) před východ
ní Něsukoa. K liiteB W ** :s « 8 ž i sMcanek do vody z
třímetrovéiss
čedMB&ořraei totfwaffi * e tiS iiaefiD Í úspěchy. Za
tímco házesfcáS vj SseíE. své * sďé střen:utí OH nad
Tunisem 21. t S. jKateí$ 3r ItasfceÉtetistky s družstvem
SSSR 75: 1$ a iassfefifaiiBĚé s Jogoslávcí 81 : 99. —
Jiří Adam vy feá i třetí žřsctpcÉta moderního pětiboje
— s tře š e p^Srfi * S m vaSáfaaosti, Jan Bártů byl
třetí a pisEsae: «£ b &SL i aatemigl Starhovský, vyhrálo
čs.. čnasSiw š é f * swEÉei tfiaB této discipliny, ale je
suverésoš t ědSe cdtaacě iďssiE&ace. — čs. osma skon
čila v Gprziaě JasSí: s e M l V_ Británie, ale i to stačilo
k pošlap® či® iSaftiiigfít, ň g »p »B — Josef Krysta z Ba
níka Ostesva ajTÍžsi v 1_ fcafe bantamové váhy řeckoiÍEsskýcSl nžgmaerBtgĚ aanž t e l m řimpm Saden na body.
Nove®. ggwcggawK. spaSsraí gymnastiky (vítězkou
oss]Sa®Je| s e atafta- Mtežž rsmuaská školačka Nadia
QroaiwMMgraL j R i ř i gjfa e y oa bradlech a na kladině
b jiy saeSaoS&ssš sř^tcrncesty ideální “ desítkou” . Me
zi 31 aepwpSsás se-aassařr 3 čs.. reprezentantky: Anna
PteKaďtoaá. igSe SL, Jana Knopová 15. a Ingrid HolkmSĚmi. HL. — XfeSšs sj4yiB|Řjského prvenství v osmibogi šb* sě S bwíšS' vysalsasSly v soutěži mužů. Ví tě
jsem .se atrii fiBSísÉai Jhžraanov-

EMSeš jnap js r s * d A o . Získal jí vzpěrač Kaczmarefc.. i Sg s§: w ieMsé váze vzepřel (ve dvojboji) 307,5
kg. — A jamarafe Sexa fleretem vyhrál po 40 letech
zsw *» BML taferS * Je IS etý Fabio dal Zotta.
INfariBm | K H »js ř Jan Bártů a čs. družstvo: Bar
i i . S a s s a s s i# a Adam se dostalo v obou dvou soutěžaets iSsáfflttliwsi i družstev) po 4. disciplině do čela
ssaSafe. — Ita&HĚĚsiský zápasník Josef Krysta po
razil n t 2- issfe aaržaiBové váhy Bulhara Krasimíra
Šatíš®***. — čs. basketbalsté prohráli s 'Itálií 69 : 79.
W. á B » ®#fc £naieic na olympijské střelnici
,§B* jíiweefeéBi stadiónu se už stalo samozřejmostí,
Je p » vfcaaňMii finálových bojů stoupala na stožár ví
tám: b u f •afcSta americká (pokud šlo o muže) nebo
vsfejfcs: W. IS Ě fg k a (jednalo ii se o soutěže žen). Dnes
však isBĚĚmĚs v e finále žen na 200 m prsa Rusky,
U a é íá s s rfiy dokonce 3 prvá místa. Olympijskou
.se' stala v novém světovém, rekordu 161etá
3fcgrira ®gHej*va. Východní Němky v čele s Richte
* J j f c . 'SseiBerovQU obsadily pak 2 prvá místa ve
Skále aa6 M l m znak, zatímco američtí muži získali
v isÉro® čfaešacb finálových bojích prvenství: na 100
m mmĚgSkx jisa patřila všechna 3 prvá místa (zvítězil
HasS..
závod štafet na 4 x 200 m volný způsob
* 3 ®cáu» asaerieké kvarteto: Brunner, Furniss, Naber
a Mma^ascaegy ve fantastickém světovém rekordu za
1:3313 sseíHí¥ aáýsspilských soutěžích došlo v minulosti už k
idkjpui itsaiMírn při hodnocení výsledků, na takový,
Jsi# však panoval dnes na olympijské střelnici, návS síwbící nepamatují. V soutěži libovolné malorážky
v S x A l i a byl nejdříve prohlášen vítězem Ameri
ca® Usány Bassham, krátce po té jeho krajanka
lisBSiesSsvá- nakonec však přece jen bylo vítězství
!ÉiiáBa» Bassfaamovi. Útěchou Murdeckové může však
být. i e fccdnála se svým krajanem Basshamem jen
1oe5 s é S ran při stejném počtu 1.162 bodů a ■je
lufcř pram ženou vůbec, která dostává v olympijské
sussEěiš áželců medaili.
TT králíHmě sportu se rozhodlo o 3 dalších držitelích
:ziate:: ® senzaci se postaral na 100 m 261etý Hasely
CltaB».8Btď z Trinidadu (10,06 vt.), který skvělým fi■BeHZ prarazíl Jamaičana Donalda Guarriho (10,08 vt.)
.1 aifeájee olympijského prvenství Rusa V. Borzova
C3®Ji vt.). Američtí sprintéři, kteří usilovali o rehaMSIacž za. neúspěch na minulých OH, skončili ještě
M ie: sež v Mnichově. Tehdy získali alespoň stříbro
ÍT ayiar}. dnes byl Harvey Glanee 4. a John Jones
áafeaace až . — Ovšem sprint nebyl jediným zklamsšmĚsn USA. Ve vrhu .koulí nebyli na tom lépe a až
®eááirna světový rekordman Američan AI Feuerbeck čssáhí pouze 20,55 m, což mu stačilo na 4. mí
sto- Sčaprosto nečekaným vítězem se stal 211etý výNěmec Udo Beyer, který dosáhl 21,05 m. 2.
Jbus IB foqov 21,03 m, 3. Rus Baryšnikov (21,00 m).
— W bodá oštěpem obhájila své olympijské prvenství
yýdaoáHÍ Němka Ruth Fuchsová (65,94 m), před zágasM Němkou.Marion Beckerovou (64,70 m) a AmeEášasifaKE Kathy Schmidtovou (63, 96 m).
¥ fiedpotíední den plaveckých soutěží padaly zno«
ssěžové rekordy. Ve finále na 200 m znak mohl

6

konečne startovat jecnny čs'. plavec, mladičký Mi:
iosxav itomo z Járausiavy. ren uezKiamai, aayz časem
2: ud,81 mm. obsadil (za reprezentanty USA a AUstraUe) jako nejlepší Evropan velmi čestné 6. místo. ■—
Suverénním vítězem na 200 m znak se stal Američan
John Naber (první znakař pod 2 minuty, za světový
rekord 1:59,19 min.), — 200 m prsa vyhrál Angličan
D. Wilkie (2:15,11. min., světový rekord), a v obou
plaveckých soutěžích žen zvítězily východní Němky:
na 400 m polohový závod Tauberová (4:42,77 min.,
svět. rekord) a na 100 m její přítelkyně H. Ankeová.
Veslařské soutěže žen skončily triumfem V. Ně
mecka, které vyhrálo čtyřky s kormidelníci, skiř,
párové čtyřky a osmiveslice. Zbývající dvě medaile
dostaly Bulharky, které vyhrály dvojskif a dvojky
bez kormidelnic. Čs. párová čtyřka byla v cíli až
pátá.
Dámský fleret vyhrála maďarská šermířka Ildiko
Schwarzenbergrová, vzpírání lehkotěžké váhy Rus
V. Šare (365 kg) a ve stíhacím závodě cyklistů na
4.000 m zvítězili reprezentanti NSR.
Čs. košíkáři prohráli s USA 76 : 81, v házené ČSR
remizovala s mistry světa Rumuny 19 : 19, Milena
Duchková bylá ve skocích do vody z 10 m věže až
21. a tudíž se do finále nedostala.
IX . den O H : Veslaři zklamali
Druhá olympijská neděle byla bohatá na závěrečné
boje o medaile. Už v dopoledních hodinách byly od
startovány veslařské soutěže, od kterých jsme si
hodně slibovali, čekali jsme, že někdo z Čechoslová
ků bude stát na nej vyšších, stupních vítězů. Ale ne
stalo se tak. Československo získalo pouze 2 bronzo
vé medaile, což není bilance příliš slavná. Třetí místo
obsadili pouze exmistři Evropy sourozenci Oldřich a
Pavel Svojanovští s kormidelníkem Luďkem Vébrem, a párová čtyřka, která startovala ve složení:
Helebrand, Vochoska, Pecka a Lacina. — Absolutní;
mi vítězi olympijské regaty se stali reprezentanti V.
Německa, kteří získali 5 z 8 zlatých medailí. Po 1
zlaté získali: družstvo SSSR (čtyřky s kormidelní
kem), sourozenci Hansenovi z Norska (dvojskif) a
Fin Karpien (skif).
Živo bylo i na Olympijském stadiónu, kde se roz
hodlo o 4 dalších vítězech v lehké atletice. Krásné
odpoledne začalo fantastickým finálovým během půlkařů na 800 m, který vyhrál 241etý Kubánec Alberto
Juantorena před Belgičanem van Dammem a Ame
ričanem Wohlhuterem v novém světovém rekordu za
1:43,50 min. Za necelých 15 minut na to padl nový
světový rekord. Zasloužil se o něj vítěz finále na
400 m překážek Američan E. Moses časem 47,64 vt.
V hodu diskem zvítězil světový rekordman Ameri
čan Mac Willkins v novém olympijském rekordu
67,50 m před východním Němcem W. Schmidtem a
dalším Američanem J. Powellem. Obhájce titulu L.
Daněk hodil pouze 61,28 m a obsadil až 9. místo. J.
Šilhavý byl za výkon 58,42 m 13.
24 hodin po finálovém závodě sprintérů na 100 m
se rozhodlo i o nejrychlejší ženě olympiády. Je jí
251etá západoněmecká sprintérka A. Richterová, kte
rá časem 11,08 vt. porazila jasně obhájkyní titulu
Stecherovou z V. Německa.
V obou jezdeckých soutěžích dominovali reprezen
tanti USA: vyhráli soutěž družstev ve “ všestranné
způsobilosti” před NSR a Austrálií, a v soutěži jed
notlivců obsadili E. Coffinem a J. Plumbem obě prvá
místa.
Na XXI. OH zakončili soutěže plavci. Američan J.
Montgomery zaplaval závod, jaký vejde do dějin,
když mu na 100 m volný způsob stopli jako prvnímu
plavci čas pod 50 vteřin, přesně 49,99 vt. Jeho pří
tel Rod Strachan vyhrál 400 m polohovku ve světo
vém rekordu za 4:23,68 min. Východní Němka U.
Richterová byla. nejrychlejší ženou na 200 m znak —
stopli jí světový rekord 2:13,43 min. — a plavecký
maratón žen vyhrála východní Němka Petra Thuemerová, které na 800 m naměřili znovu světový re
kord 8:37,14 min. Skvělým vyvrcholením plaveckých
soutěží byla pak štafeta žen na 4 x 100 m volný
způsob, ve které Američanky porazily Východní Něm
ky ve světovém rekordu zá 3:44,82 min.
Vzpírání polotěžké váhy vyhrál sovětský reprezen
tant David Rigert (382,5 kg), olympijskou vítězkou
ve skocích do vody z desetimetrové věže se stala je 
ho krajanka Elena Vatčechovskaja a šerm fleretem
družstev vyhráli poprvé reprezentanti NSR.
čs. basketbalisté porazili Kubu 91 : 76 a budou nyní
zápolit znovu s Italy o 5. místo. Čs. odbíjenkáři po
razili Jižní Koreu 3 : 1 .
V I. den O H : čs. pětibojaři sahali po zlatu
Olympijská soutěž moderních pětibojařů skončila
senzací: ne vysoce favorizovaní M aďaři nebo Rusové,
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axe reprezentanti V. Británie zde vyhráli soutěž družoiev a. y jeuíHjmveicn se naaonec prosadil ťo-iax jaJus/WyciaÁ-jrcciaii.. aescě. vsax preo posieom uiscxpxxiiou -— přespoinim nenem na i.wu m, tj. po jizué
a a nulu, oernid, scřeioe a piavám, byn v čeře obou
aoutezi cecíiusiovaci: cs. uruzstvu (jan Bártů, Jin
Adam a Bon. Starnovsky) a Pražan «ian Bártů; oonuzei čs. moderní pětibojaři nemen sny, aoy si Daskok udrželi. Přesto bronz Jana Bártu a stříbro cs.
uruzstva je obrovským překvapením. Skoaa však,
“ ziato” byio ha dosan ruky.
Skvělým vyvrcholením olympijských soutěží gymnastek byiy sestavy na jednotlivých nářadích, které zno
vu potvrdily enormní vzestup tohoto sportu. Přesvěd
čily nás o tom, že už pomalu název “ sportovní gymna
stika” není na místě, vždyť mnohdy v sestavách dí
vek vidíme více umění, než sportu, s kterým je ve
skvělém: souladu elegance pohybu, rytmus a artistic
ké prvky. Miuvíme-ii o půvabu dámské gymnastiky,
pak její představitelkou je v současné době Mletá ru
munská školačka Nadia Oomanečiová, která Svým vý
konem strhávala diváky k nadšení a získala 3 z cel
kového počtu 5 zlatých medailí (v osmibojí, ve cvi
čení na kladině a na bradlech, navíc v prostných byia
třetí). Celkem sedmkrát dostala od rozhodčích ideál
ní známku "10” . Druhou nejúspěšnější gymnastkou
byla Ruska Kimová s dvěma olympijskými prvenství
mi (v prostných a přeskoku). — Brněnská mistryně
republiky Anna Pohluďková se jako jediná z čs. děv
čat probojovala do finále a v prostných obsadila 4.
místo.
Plavkyní večera byla 171etá východní Němka Kornelia Eiiderová, která vyhrála 2 zlaté medaile: 100
m motýlka (časem 1:0,13 min. vyrovnala světový re
kord) a o půl hodiny později získala i olympijské
prvenství na 200 m volný způsob (světový rekord
1:59,26 min.). Závody plavců skončily opět vítězstvím
Američanů, oba opět ve světových rekordech: 400 m
volný způsob vyhrál Brian Goodel za 3:51,91 min. a
štafetu 4 x 100 m polohovku USA za 3:42,22 min.
Olympijským vítězem ve skocích db vody z 3 m
prkna se stal Američan Philipe Bogges, — stíhací zá
vod cyklistů na 4.000 m vyhrál západní Němec Braun
a střední váhu vzpěračů Bulhar Mitkov výkonem 335
kg v olympijském dvojboji. Čs. reprezentant Ondřej
Hekel byl za výkon 312,5 kg osmý. V šermu šavlí
dominovali Rusové, kteří obsadili v čele s Króvopouškovem 3 prvá místa.
Čs. basketbalisté porazili Portoriko 89 : 83, 'čs. košíkářky zdolaly Japonky 76 : 62, čs. házenkáři pro
hráli s Poláky 18 : 21. — řteckoKmský zápasník Jo
sef Krysta vyhrál ve třetím kole bantamové váhy nad
Japoncem Sugou 3 : 1 na body.
V II. den O H : Začíná lehká atletika
Dnes byly v Montrealu zahájeny lehkoatletické sou
těže, o které byl už od první olympiády moderní doby
v r. 1896 v Aténách vždy největší zájem a zřejmě
tomu nebude jinak ani tentokrát. První zlatou olym
pijskou medaili za vítězství v lehkoatletických sou
těžích získala 251etá Magdeburčanka Angela Voigtová,
která si hned prvním skokem 6,72 m zajistila olym
pijské prvenství před černou Američankou .Kathy
McMillanovou (6,66 m) a sovětskou dálkařkou Lidií
Alfejevovou (6,60 m ). V soutěži startovaly také 2 čs.
reprezentantky. Zatímco držitelka olympijského bron
zu Eva Šuranová neprošla sítem kvalifikačních bojů,
Jarmila Ňygrýnová z RH Praha skočila 6,54 m a
umístila se jako šestá.
Druhou “ lehkoatletickou” zlatou získal 231etý. Mexi
čan Daniel Bautísta, který vyhrál chůzi na 20 km v
nejlepším světovém čase za 1:24:40,6 hod.
Ve finále šermu kordem obsadili prvá dvě místa
nečekaně reprezentanti NSR: Pusch a Hehn.
S olympijským Montrealem se už rozloučili spor
tovní gymnasté, kteří absolvovali poslední část svých
soutěží: cvičení na jednotlivých nářadích, která při
nesla znovu vynikající úroveň. Prvním gymnastou
olympiády je sovětský reprezentant Nikplai. Andrianov, který ke svému absolutnímu prvenství v gym
nastickém dvanáctiboji připojil další 3 zlaté medaile
za vítězství v prostných, cvičení na kruzích a v pře
skoku. Na bradlech obhájil své olympijské prvenství
Japonec Sawao Kato, jeho krajan Tsukahara. vyhrál
hrazdu a M aďar Zoltan Magyar koně na šíř.
: Předposlední den zápolení na střelnici se rozhodlo
o držitelích 2 olympijských zlatých: střelbu na běží
cího kance vyhrál Rus Gazov v novém světovém re
kordu 579, bodů. ze 600 možných, v rychlopalbě zvítě
zil východní Němec Klaar. Oba čs. reprezentanti vy
šli naprázdno: Vlád. Hurt z Plzně byl 12. a Vlád. Hý
ká z pražské Dukly skončil až 20.
Čs. košíkářky zvítězily nad Kanadou 67 : 59, — 3
ze 4 čs. lodí, které startovaly v.semifinále veslařských
soutěží, postoupily do finále: čtyřka s kormidelníkem,
(Pokračování na straně 12)
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(Pokračování se strany 11)
dvojka s
i bez kormidelníka, — Anton Tkáč se pro
bojoval do finále olympijského sprintu, — Jozef Pla
chý i Jozefina čerchlánová v rozbězích na 800 m fteuspěli, když skončili shodně až čtvrtí, — ve čtvrtfi
nále bylo vyřazeno (západoněmeckým týmem) druž
stvostihačů na 4.000 m a čs. odbíjenkáři ztratili po
slední šanci na medaili, když prohráli s Poláky 1 : 3 a
na sety.
V li l. den O H : Tkáč a Panáček olympijskými vítězi
Dvě zlaté a jedna stříbrná medaile — navíc v ba
zénu byl Miloslav Rolko nejíepšim Evropanem — to
je dnešní bilance startů čs. reprezentantů v Montrea
lu, denní bilance, na jakou nejsme od posledního
reprezentačního startu Věry Čáslavské-Odložilové na
OH r. 1968 v Mexico-City zvyklí.
Prvním Čechoslovákem, který stál na nejvyšším
stupni olympijských vítězů, byl 251etý dráhový cykli
sta Anton Tkáč z Dukly Trenčín, který získal zlatou
medaili za prvenství v cyklistickém sprintu. Tkáč je
po. J. Dalerovi (který vyhrál v r. 1964 v Tokiu stí
hací závod na 4.000 m) teprve druhým čs. cyklistou,
kterému se dostalo na OH této největší pocty. Ví
tězství nad sedminásobným mistrem světa a dvoj
násobným olympijským přeborníkem Francouzem Da
nielem Morelonem stálo však Antona Tkáče mnoho
sil a nervů, vždyť Morelona porazil 2 : 1 ňa jízdy.
V prvé finálové jízdě zvítězil Tkáč v nejlepším čase,
když v posledních 200 m tzv. klasického kilometru mu
stopli 10,78 v t.,.v druhé zvítězil Morelon, který však
prohrál třetí rozhodující jízdu (Tkáčův čas 11,17 vt.).
Tkáč byl ve finále rychlejší a i takticky lepší.
Necelou hodinu po triumfu Antona Tkáče se rozho
dovalo na olympijské střelnici v Acadie o vítězi po
slední střelecké discipliny, discipliny — skeetu —.
Olympijským přeborníkem se stal Josef Panáček z
Uherského Hradiště, člen brněnské Dukly, který měl
v “ normálním průběhu soutěže” 198 z 200 možných
zásahů (olympijský rekord), stejně jako holandský
obchodník se zbraněmi Eric Swirikels, v rozstřelbě
však Panáček soupeře porazil (bylo zapotřebí dvou
rožstřelb, v té druhé — rozhodující — měl Panáček
plný počet 25 zásahů, zatímco Holanďan 24).
Třetí medaili — stříbrnou — dostal olympijský pře
borník z Mnichova, zápasník Vítězslav Mácha z Ba
níku Ostrava, který obsadil druhé místo ve velterové váze (do 74 k g ). S Máchovým úspěchem v Mont
realu se už příliš nepočítalo. Porazil v předposledním
střetnutí západního Němce Helbinga, aby ve finále
prohrál 1 : 3 na body s novým olympijským vítězem
Rusem Anatolim Mykovem. Sovětští řeckořímští zá
pasníci vůbec dominovali na OH a získali 7 z 10 ti
tulů olympijských přeborníků, škrt přes rozpočet jím
Udělali pouze: Fin Ukkola (vyhrál bantamovou vá
hu), Polák Lipien (pérová váha) a Jugoslávec Petkovič (střední váha). — Miroslav Janota (ČSR) obsa
dil ve Střední váze 7. místo.
X . den O H :
Košíkářky
největší zklamání čs. výpravy
. Čs. košíkářky prohrály dnes své poslední střetnutí
s ■Američankami vysoko 67 : 83 bodům, po poločasu
37 : 37, a pojedou tak domů bez medaile. Stačilo v í
tězství nad USA o pouhý bod a Československo by
bývalo získalo na tomto prvém turnaji basketbalistek
ha OH vůbec stříbrnou medaili. Právě snad tato sku
tečnost jim svazovala ruce, nepřesně střílely na koš,
o proměňování trestných hodů ani nemluvě. Jsem
Čs. košikářkami více zklamán než třeba výkony čs.
veslařů. Vždyť v posledních létech nebylo mistrovství
Světa nebo Evropy, z něhož by čs. děvčata nepři
vezla domů medaili. — Olympijskými vítězkami v ko
šíkové se staly reprezentantky SSSR, stříbro dostaly
Američanky, bronz Bulharsko. 4. ČSR, 5! Japonsko,
6. Kanada.
V hodu oštěpem 281etý M aďar Miklos Nemeth už
prvním hodem 94,58 m vytvořil nový světový rekord.
Uvážíme-li, že držitel stříbra Fin Hannu Siitonen zů
stal 6.65 m za výkonem Nemetha, pak musíme ho
vořit o úplné superdoméně. — Skvělou podívanou ský
tal 70.000 diváků závěrečný závod na 10.000 m, ve
kterém snad nejrychlejší světový policejní úředník,
271etý Fin Lasse Vířen obhájil své olympijské prven
ství z Mnichovu- že svým časem 27:40,40 min. zů
stal téměř 2 vteřiny pozadu za svým olympijským
rekordem z Mnichova, to lze přičíst skutečnosti, že
tentokrát neměl takovou konkurenci jako v bavorské
metropoli, kde Belgičan Putemans byl nebezpečnějším
sóupeřem než Portugalec Lopez a britský běžec Po
ster, kteří obsazují druhé, resp. třetí místo.
Američtí lehčí atleti utrpěli dvě prohry v discipli
nách, ve kterých byli favority. Olympijským vítězem
na 200 m se stal “ starý známý” Jamaičan Don Gůar-

rie v čase 20,23 vt., před dvěma mladými (necelých
18 let) americkými sprintéry Milardem Hamptonem
a Dwayném Evansem; nejlepším Evropanem byl Ital
Piero Mennea, který časem 20,54 vt. obsadil 4. místo.
— Ve skoku o tyči se světový rekordman Američan
David Roberts stal zřejmě ohětí své vlastní špatné
kalkulace. Jako jediný z 6 tyčkařů, kteří byli ještě v
soutěži, vypustil výšku 5,55 m, pak sám žádal zvý
šení la ťk y ná 5,60 m, na této výšce však třikrát
^troskotal. Znamenalo to, že tři tyčkaři skočili shod
ně 5,50 m a o jejich pořadí rozhodl menší počet
oprav. Ten mluvil pro Poláka TadeaSze Slusarského;
stříbro dostal Fin Antti Kallinski a teprve bronz svě
tový rekordman David Róberts. — Finálový běh na
300 m žen ž Montrealu se hned tak nebude opakovat.
1 z 8 půlkařek “ šlo” v něm pod 2 minuty. Olympij
skou přebornicí se stala Ruská Tatjana Kazankinová
ve fantastickém čase za 1:54,94 min. — Pětiboj žen
skončil velkým triumfem východních Němek, které
v pořadí Sieglová, Laserová a Péllacková obsadily
tři prvá místa.
Senzačním vítězem silničního cyklistického závodu
na 175 km se stal švéd Bemt Johansson před Ita
lem Martinelíim a Polákem Novickým. Druhý v cíli
byl sice Tháler z NSR, pro strkám však byl diskva
lifikován. Vlastimil Moravec byl 13. a Petr Buchá5ek 41. — Ve vzpírání těžké váhy dominoval Bulhar
Shristov (vzepřel rovných 400 k g ); Čechoslovák Ru
dolf Strejček vzepřel 362,5 kg a byl 10., o stupínek
norší než před 4 roky v Mnichově. — Vítězem první
váhové kategorie judistů — váhy těžké — se stal so
větský reprezentant Sergej Novikov; vodní pólo vy
hráli beze ztráty bodu Maďaři.
Čs. házenkáři prohráli s M aďary 20 : 22, a čs. od
bíjenkáři porazili Itálií 15 : 7, 15 : 8 a 15 : 7. — K
Felkému překvapení došlo v košíkové mužů, když Jugoslávci vyřadili obhájce “ zlaté” SSSR 89 : 84; USA
zdolaly Kanadu 95 : 77.
X I. den O H : Smůla čs. vzpěračů
Ačkoli nejatraktivnějši aktéři olympiády — lehcí
atleti — měli den’ volna, přišli si i tentokrát návštěv
níci v Montrealu ná své. O olympijské medaile se
bojovalo na několika'vfrontách, zahájím však referá
tem o téměř poslední disciplině dne — vzpíráni super
těžké váhy — ve které d v a ' Čechoslováci sahali po
olympijské medaili, jen však smůla a osobní váhá
je připravila o (poctu Stát na třetím stupínku olym
pijských vítězů. Jan Nagy i Petr Pavlásek totiž vze
přeli v olympijském dvojboji jako východní Němec
Losch (i Američan Wilhelm) 387,5 kg, jejich osobní
váha byla však těžší a tím přišli o medaili. Olympij
ským přeborníkem se stal znovu Rus V. Alexejev, kte
rý v dvojboji vzepřel 440 kg, ó 35 kg více něž držitel
olympijského stříbra východní Němec Bonk. Bronz
dostává druhý východoněmecký vzpěrač Losch, za
výkon 387,5 kg, jakého dosáhli i čtvrtý v pořadí Če
choslovák Jan Nagy, 5. Američan Bruče Wilhelm a
6. Petr Pavlásek.
Šlágrem noci bylo finále basketbalového turnaje, kte
ré vyhráli košíkáři USA nad Jugoslávií 95 : 74. Třetí
je SSSR. Čs. košíkáři prohráli s Itálii 75 : 98 a jsou
šestí.
Nejúspěšnějšími olympioniky dne jsou reprezentanti
NSR, kteří získali 3 zlaté medaile: AI vin Schocketněhle výhrál jezdeckou Velkou cenu ve skoku, sou
rozenci Dieschovi byli suverénní v jachtařství třídy
“ Létající Holanďan” á Huebner s Bodem se stali
olympijskými vítězi třídy “ 470” . — Zbývající 4 jach
tařské soutěže na-jezeře, Ontaria v Kingstonu vyhráli:
ve třídě “ Fin” východní Němec Schuermánn, —
soutěž třídy Tempest Švéd Albrechtson — ve třídě
Soling Dán Jensen a ve třídě “ Tornádo” Angličan
White s Johnem Osbornem.
Skoky -do vody z Í0 m věže vyhrál italský repre
zentant Dibiasi, — polotěžkou váhu džuda Japonec
Ninomyia -a v šermu šavlí družstev zvítězil tým SSSR.
Odbíjenkáři ČSR zvítězili nad Jižní Koreou 15 : 9,
10 : 15, 15 : 2 a 15 : 9 a v olympijském turnaji obsa
zují 5. místo, které je i tentokrát neúspěchem. — čs.
házenkáři porazili sice družstvo Dánska 25 : 21, skon
čilo však -až 7., což je debakl. — Do finále olympij
ského turnaje v kopané se probojovali “ pseúdoamatéři” z V. Německa a Polska. V. Německo porazilo v
Montrealu před 50.000 diváky SSSR 2 : 1 a v Torontu
Poláci (kteří obhajují titul) zvítězili nad skutečnými
amatéry z Brazílie 2 : 0 .
X II. den OH? čest zachraňovala M. Mračnová
Jedinou lehkoatletickou soutěží, ve které bylo Čes
koslovensko dnes zastoupeno, byla výška žen, tedy
disciplina, za kterou před 8 roky v Mexico-City stála
Miloslava Rezková na nejvyšším stupni vítězů a ve
které čs. reprezentantky dosahovaly po celou letošní
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sezónu vynikajících výkonů. První naše rozčarování
přišlo vlastně už před 2 dny, kdy Věra Bradáčová
nesplnila olympijsky limit kvalifikace 180 cm a byla
vyražena. Další sprcha přišla dnes už krátce po za
hájení hlavní soutěže výškařek: M. Karbanová, která
patřila podle názoru expertů k aspirantkám na me
daili, zaolala s obtížemi 1,81 m a z bojů vypadla;
v konečném pořadí výškařek obsazuje až iy. mí
sto. Tíha zodpovědnosti ležela tudíž na zkušené bra
tislavské Máni Mračnové, a ta, i když medaili nedo
stala, v boji světové elity obstála. Ztroskotala na
výšce 1,91 m a zdoláním la ťk y na 1,89 m obsadila
velmi čestné — i když nevděčné — 4. místo. Prven
ství ve skoku vysokém patří držitelce světového re
kordu Rosemarii Ackermannové z V. Německa, která
jako jediná skočila 1,93 m a zlepšila o 1 cm olympij
ský rekord západní Němky Meyfarthové, která ten
tokrát neprošla sítem kvalifikace. Druhá byla Ital
ka Simeoniová před Bulharkou Jordankou Blagojevovou (obě zdolaly 1,91 m).
Olympijská soutěž kladivářů skončila triumfem so
větských reprezentantů, kteří získali všechny 3 me
daile. Zlatou v novém olympijském rekordu 77,52 m
Ukrajinec Sedich, stříbrnou Spiridonov (76,08 m ) a
bronzovou obhájce olympijského prvenství Bondarčuk
(75,48 m). — Skvělou podívanou skýtal finálový běh
na 3.000 m přek., ve kterém favoritu Švédovi Gárderudovi naměřili nový světový rekord 8 : 8,02 min.
— 200 m žen vyhrála východní Němka Báabel Eckertová v novém olympijském rekordu za 22,37 vt.; ft
110 m přek. vyhrál Francouz Guy Drut (13,30 vt.),
— házenou mužů družstvo SSSR (ve finále porazilo
Rumunsko 18 : 15), — první olympijskou soutěž házenkářek vůbec vyhrály Rusky, — Rusky dominovaly
v šermu družstev fleretem, — a džudo střední váhy
vyhrál Japonec I. Sonoda.
X I I I . den O H: Faina medaile zbavená
Atrakcí dne byly i tentokrát lehkoatletické soutě
že, které se neobešly bez překvapení. O největší se
postarala 211etá východoněmecká diskařka Evelin
Schlaaková, která vyhrála soutěž, když hned prvním
pokusem hodila rovných 69 m (nový olympijský re
kord), čímž šokovala zřejmě všechny své soupeřky.
Nejvíce asi velkou favoritku soutěže, světovou rekord
manku a obhájkyni olympijského prvenství Rusku
Fainu Melnikovou, která sice byla vedena nejdříve
jako druhá, po protestu východoněmecké výpravy
však jí jury anulovala nejdelší hod 68,60 m a svým
dalším hodem 66,40 m obsadila až 4. místo. A to je
už. úplná senzace, s kterou nikdo nepočítal. Za této
situace dostala Bulharka Vergová za výkon 67,30 m
stříbrnou a východní Němka Hinzmanová bronzovou
medaili. Československo nebylo v hodu diskem žén
zastoupeno. (Vzpomínali jsme v průběhu soutěže na
triumf Olgy Fikotové v Melbourne, kde tehdy sen
začně porazila obě sovětské favoritky Belgjakovou a
“ zlodějku klobouků” Ponomarjevovou.)
Překvapením dne bylo i vítězství Schallerové z
východoněmeckého Erfurtu, která vyhrála finálový
běh na 100 m překážek v čase 12,77 vt. — Ve skoku
dalekém mužů dominovali znovu Američané, kteří —kromě r. 1964 .v Tokiu — vyhráli v historii olympiád
všechny zlaté. Tentokrát se stal olympijským vítě
zem Arnie Robinson, který výkonem 8,35 m porazil
0 24 cm obhájce olympijského prvenství, svého kra
jana Randy Williamse. Celkem 5 dálkařů dosáhlo
8 m a, více: třetí východní Němec Wartenberg 8,02
m, Francouz Rousseau a Brazilec De Oliviera skočili
rovných 8 m.
Snad nejhodnotnějším závodem dne bylo finále žen
na 400 m, které vyhrála Polka Szewínská v novém
světovém rekordu za 49,29 vt. — Dobrou úroveň měl
1 závěrečný závod mužů na 400 m, ve kterém protrhl
cílovou pásku v čase 44,26 vt. Kubánec Juantorena,
jenž tak po triumfu v běhu půlkařů získal druhou
zlatou medaili. Druhé a třetí místo ve finálovém bě
hu patřilo americkým čtvrtkařům Newshousovi a Frazierovi, kteří “ šli” pod 45 vteřin.
Poprvé v historii šermířského sportu vyhráli Švé
dové soutěž družstev kordem, před NSR a Švýcar
skem. — Desátou medaili na OH získalo NSR zá
sluhou jezdeckého družstva ve Velké ceně drezúry.
— A konečně: olympijským vítězem v džudo welterové váhy se stal sovětský reprezentant Nevcorov.
— SSSR získal bronz za třetí místo v kopané, když
porazil Brazílii 2 : 0 . .
X I V . den O H : B ru č e Je n n e r “ o ly m p ijsk ý m k rá le m "

Šlágrem dnešních bojů byla soutěž v desetiboji,
kterou vyhrál 261etý Američan Bruče Jenner v novém
světovém rekordu 8.618 bodů. Tento ” král lehkých
atletý” dosáhl: 100 m za 10,9 vt.. dálku 7.22 m, kou
li 15,35 m, výšku 2,03 m, 400 m za 47.51 vt.. 110 m
přek. za 14,48 vt., disk 50,04 m. tyč 4,80 m. oštěp
(Pokračování na straně 13)
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(Pokračování se strany 12)
68,52 m a 1.500 m zaběhl za 4:12,06 min. Obhájce
prvenství Rus Avilov neuspěl, byl poražen i Záp.
Němcem Kratschmerem a musel se spokojit 3. m í
stem. Čs. reprezentant Luděk Pernica byl 13. (7.602
bodů).
Skvělých výkonů dosáhli i Fin Lasse Vířen, který
po triumfu na 10.000 m obhájil dnes i olympijské
prvenství na 5.000 m (za 13:24,76 min.) a Rus Sanějev, který vyhrál za sebou už 3. olympiádu v trojskoku (17,29 m). Čs. reprezentant Jiří Vyčíhlo sko
čil 16,28 m a do finále se nedostal. Čtvrtou dnešní
zlatou v lehké atletice vyhrála držitelka světového
rekordu Ruska Kazankinová (1.500 m za 4:5,5 min ).
O největší senzaci dne se však postaraly japonské
odbíjenkářky, které ve finále olympijského turnaje
deklasovaly družstvo SSSR 15 : 7, 15 : 8 a 15 : 2. SSSR
neuspěl ani ve finále odbíjenkářského turnaje mužů,
když prohrál s Poláky 2 : 3 na sety. — Poprvé v hi
storii získávají olympijské zlato novozélandští pozem
ní hokejisté, kteří ve finále porazili Austrálii 1: 0.
— Soutěž zakončili i lukostřelci. A stejně jako před
čtyřmi roky, i tentokrát vyhráli obě soutěže repre
zentanti USA: v soutěži mužů 181etý D. Páce, v žen
ských soutěžích Ryonová. — V jezdeckém-sportu skon
čila Velká cena drezúry jednotlivců vítězstvím švýcarky Stueckelbergerové na valachu "Granát” . — Ve
finále rychlostní kanoistiky na 500 m byli čs. repre
zentanti jak ná ztracené vartě. Kvalifikovali se sice
do 3 ze 6 finálových jízd, ale skončili v poli poraže
ných. Ještě nejlépe obstála Anestézie Hajná, která
byla v kajaku jednotlivců 6. Ve tívojkajaku s J. Ře
háčkovou byla až 9., tedy ve finále poslední. O stu
pínek lepší byli kanoisté Jiří čtvrtečka s Tomášem
Šachem, kteří obsadili 8. místo. — Ze šesti zlatých
medailí dostali 3 reprezentanti SSSR. 2 východní Něm
ci a jednu Rumun Vasile Diba (který vyhrál kajak
jednotlivců).
X V . den O H : Bronz Fibingerové
V závěrečný den lehkoatletických soutěží a v před
poslední den OH konečně bronz z lehké atletiky pro
Československo! Zasloužila se o to koulařka Helena
Fibingerová, která sice meta 3 ze 6 pokusů neplatné
(přešlapy), ale svým pátým vrhem dosáhla 20,67 m
a zachránila tak alespoň čest čs. lehké atletiky, kte
rá jinak utrpěla v Montrealu debakl, jaký nemá hned
tak obdoby. Olympijskou přebornicí se stala Bulharka Christová (21,16 m) před Ruskou N. čížovou (20,96
m). — V klasickém maratónu chtěli 2 vytrvalci do
sáhnout něčeho, co se v historií podařilo teprve jed
nomu borci, ale oběma se přání nesplnilo. Američan
F. Shorter chtěl být po legendárním etlopském maratónci Bikilovi Abebem druhým vytrvalcem, který
dokázal opakovat vítězstvu v maratónu a Fin Lasse
Vířen běžcem, který vyhrál na OH najednou všech
ny 3 discipliny: 5.000 m, 10.000 m í klasický maratóh.
Američan Shorter byl v cíli 2. a Fin Vířen 5. Olym
pijským vítězem se stal nečekaně východoněmecký
student Cierpinski ve skvělém čase za 2:9:55 hod. —
Senzační průběh měla soutěž výškara. Světový re
kordman Američan Dwight Stones jakoby nervozitou
zapomněl na své výškařské umění, skočil pouze 2,21
m a dostal bronz. Překvapil Polák J. Wszola, který
skočil 2,25 m a stal se olympijským přeborníkem, i
Kanaďan Greg Joy, který k velké radosti 75.000 di
váků dosáhl 2,23 m a získal nečekaně olympijské stříb
ro. — Mílaři “ hráli” spolu pokr a jeden jako druhý
spoléhali až na finiš. A ten vyšel Novozélaiiďanu J.
Walkerovi za průměrný čas 3:39,17 ví. — Skvělým
vyvrcholením lehkoatletických soutěží byly štafety.
Mužské vyhráli Američané: Glance. Jones. Hampton
a Riddick vyhráli 4 x 100 m za 38,33 vt. a Frazier,
Brown, Newhouse a Parks získali v čase 2:58,65 min.
prvenství na 4 jí 400 m. — V ženských štafetách
zvítězily východní Němky: na 4 x 100 m jím stopli
42,55 vt. a na 4 x 400 ní světový rekord 4:19,23 min.
V rohovnickém ringu získali reprezentanti USA 5
z 10 možných zlatých medailí. V lehké váze zvítězil
Američan Davís, v lehkém velteru Leonard, v muší
Randolph, ve střední Michael Spinks a v polotěžké
Leon Spinks. Kubánci získali 3 olympijské zlaté: Stevenson v těžké váze, Hernandez ve váze papírové a
Herrera v pérové. O 3 zbývající se rozdělili: Venezuelánec Pedro Camarro (velter), Polák J. Rybičky
(lehkostřední) a Severokoreánec Jong Jo Gu. ČSR
v rohovnických soutěžích nebyla vůbec zastoupena,
vzpomínali jsme na triumfy Zachary, Tormy a Ně
mečka v minulosti.
Debakl utrpělo Československo v druhý den finá
lových bojů v rychlostní kanoistice na 1.000 m. Dvo
jice čtvrtečka — šach byla až 6. a Luboš Štark v
kajaku jednotlivců až 9., tedy ve finále poslední.
Absolutními vítězi olympijské kanoistické regaty se
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Č ES K O S LO V E N S K É R O ZH LA SO V É V Y S ÍL Á N Í
V lviELU O U k n £

B ES E D A , čs. kulturní a svépomocný klub v Meibourne
pořádá ve středu 18. srpna 1976 v 8 hodin večer
3ZZ ACCESS R A O IO
1220 KHz
v sále Victorian Amateur Cíne Society, 2 Napier St.,
.ťraviaeme vysnam je Kažae úterý v 1U.3U hoa. večer. Fitzroy (roh Victoria Parade)
F ILM O V Ý
VEČ ER
rTugram se optu-uje vzuy nasieuujici screau v i.u.30
Vstup volný. — Sál je pnjemně vytopen.
íii/u. uopoiedne.
Bude uvedeno několik cestopisných a krátkých fil10. a li. 8.: i y můj svátý Vavřinečku. Zprávy.
dotazy o filmování.
11. a 18. 8.: Vzpomínáme s K. Hašierem. Zprávy.
Tato rozhlasová stanice má v programu rozšíření mů a potořn Vám filmoví odborníci zodpoví jakékoli
vysílání, je proto možnost získat vhodnější dobu čs.
večerního vysílání — projeví-li o to posluchači zá
jem. Žádejte o to dopisy (angl., česky neb slovenský)
Z P R Á V Y S. K. S L A V IA M E L B O U R N E
adresovanými na 3ZZ Access Rádio, 17 Hardware St.,
S L A V IA — G E O R G E CROSS 6 : 3 (0 : 2)
Meibourne 300.
George Coss oplatil Slavii na Olympijském stadió
nu porážku z prvního kola, když obrana červenobí
lých naprosto zklamala.
Rovněž reserva prohrála 0 : 2.
J U S T — S L A V IA 1 : 0 ( 0 : 0 )
Hlas domova se již několikrát zmínil o programech
Slavistické mužstvo s 2 posilami ( 2 mladými bý
s čs. tématikou na stanicích ABC a to zejména na
té, která vysílá na velmi krátkých vlnách (FM ). valými hráči Evertonu) hrálo jako proměněné a ztra
Posluchači, kteří mají svá stereofonní zařízení vyba tilo oba body na hřišti silného soupeře nezaslouženě,
vena radiovým přijímačem umožňujícím příjem na když mělo po většinu zápasu převahu v poli. Jediná
této frekvenci, si mohou v srpnu opět poslechnout branka zápasu padla 9 minut před koncem, když se
i kromě jiných zajímavých pořadů i českou hudbu. Kro míč po kopu z rohu nešťastně odrazil od nohy obrán
mě jednotlivých skladeb (Dvořák, Janáček, Fučík ce do slavistické sítě.
Druhá mužstva hrála nerozhodně 0 : 0.
atd) zařazených do různých relací, upozorňuji na ceV neděli 15. 8. hraje Slavia s Polonií na hřišti v
loodpolední blok české hudby ve středu 18. srpna při
pravený Jaroslavem Kováříčkem. Pořad začíná ve Maribymongu a s sobotu 21. 8. s Mooroolarkem na
V. F.
dvě hodiny odpoledne skladbami dvou barokních skla stadiónu v Olympic Parku.

Česká hudba na FM

datelů J. A. Štěpána a V. Duška, pokračuje Dvořá
kovým Rekviem (českou filharmonii, český pěvecký
sbor a sólisty řídí Karel Ančerl) a Sukovou Meditací
na chorál sv. Václava v přednesu Vlachova kvarteta.
Ve 4.29 hraje Zdeněk Bruderhans, který nyní působí
v Adelaidě, skladby J. Felda a I. Klusáka pro só
lovou flétnu. (Bruderhans je nedávno hrál na kon
certě v Melboumu a spolu s jinými natočil na desku,
která nyní vychází v australském World Record Clubu.) Bruderhans dále přednese spolu s M. Vítkem a
J. Hálou sonátu pro flétnu, housle a klavír Bohusla
va Martinů. Ve 4.50 následují další skladby B. Mar
tinů Trois Esquesses a Le Jazz. Dvouhodinový pořad
čs. populární hudby, jazzu a folklóru pak začíná v
5 hodin.
V sobotu 28. srpna bude odpolední pořad uveden
ve 2 hodiny Dvořákovou předehrou Husitská, násle
duje symfonické zpracování svatováclavského cho
rálu Josefa Suka, Slovácká suita Vítězslava Nová
ka a Balada Blaník Leoše Janáčka — tedy hudební
témata veskrze patriotická. Od 2.35 do 5 hod. nás
FM stanice potěší úplnou nahrávkou Prodané nevě
sty v podání orchestru, sboru a sólistů Národního di
vadla v Praze za řízení Z. Chalabaly.
Pro zajímavost dodávám, že 31. srpna od 7.30 ve
čer jsou na programu dvě baletní díla, která při
pravil a diriguje Charles Mackerras, žák Talichův a
dávný přítel naší kultury a našeho národa.
IP
Sdělíte-li
kteří by
i
rádi
i 1 a budeme

Í

Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. P OSPÍŠIL
38 Boronia G r., East Doncaster, Víc.
Telefon 842-1725

Malý oznamovatel

ČECH 3 9 LETÝ ,
důchodce z Meibourne,
rád by poznal krajanku.
Zn.: “ Vše vysvětlím” ,
do HD.

K T E R Á R O D IN A
by chtěla strávit školní
prázdniny od 21. srpna
na venkově, 40 mil od
Meibourne, v pěkném
prostředí. K dispozici
nám adresy Čechů a Slováků,
1j moderní dům, vše zdar
ma, za dohled na fa r
mohl! mít zájem o odběr Hlasu domovaj mu. Volejte: 059-788228
jim zašleme ukázková čísla
I
(večer
nebo
ráno).
Vám vděčni za spolupráci.
HD 1

National Mutual
INSURANCES
Volajte
Charles Antal
tel. (Meibourne)
42-0401

MELBOURNE
i SYDNEY
PRO ŠÍVAN É
P Ř IK R Ý V K Y ,
POV LAKY
ze skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. Q U IL T IN G
Anna Mendanová
Meibourne:
175 Brougham St.,
Kew, Víc., tel. 86-8427
Sydney:
Telefon: 622-2453

DVĚ Ú M R TÍ
V San Francisku zemřel
> Č ES K O S LO V E N S K Ý K L U B V J IŽ N Í A U S T R Á L II
náhle 18. července čs. exu
pořádá 28. řádnou valnou hromadu v neděli 15. i! lant Bohumil Horák, kte
!srpna 1976 v 7 hodin večer v místnostech Národního1 rého znalo mnoho poúno
domu, 51 Coglin St., Brompton, SA.
.
rových uprchlíků z tábora
! Na pořadu je zpráva o činnosti v minulém obdo-1 ve Wasseralfingenu, v Ně
bí, volba předsedy a členů výboru a volné n
mecku, z italských IRO tá
borů, později z Meibourne
*vrhy.
' Nesejde-li se dostatečný počet členů ve stanové-, a nakonec z USA. Zane
lík Jindřich žlábek ve vě
! nou dobu, koná se valná hromada o hodinu později; chal manželku Annu.
V South Meibourne zem ku 68 roků. Zanechal man
za každého počtu přítomných.
řel čs. poúuorový uprch- želku a 2 dospělé děti.
i Hosté srdečně vitáni.
Za odstupující výbor
1
A. Trávníček, předseda
Jiří švehla, jednatel \
PR Á V N Í VYHLÁŠKA
£
R O M A N U S E M E R Á D O V I,
jehož adresa není=
stali reprezentanti SSSR, kteří celkově (i se vče
známa:
E
rejškem) získali 6 z 11 možných zlatých medailí. —
V E Z M Ě T E NA V Ě D O M Í, že A N K A S E M E R Á -E
V džudo v kategorii “ bez rozdílů vah” se prosadil
DOVÁ zahájila proti Vám rozvodové řízení na zá-E
favorit Japonec Haruki Uemura.
kládě nenapravitelně rozvráceného manželství aE
V olympijském turnaji zápasníků ve volném stylu
toto řízení bude se projednávat pod číslem M 000826E
získali reprezentanti SSSR 5 z 10 olympijských zla
of 1976 u Family Court at Meibourne dne 28. zánE
tých. Čechoslovák Petr Drozda byl v těžké váze 4.
1976 ve 2.15 hodin odpoledne.
E
— Olympijskými vítězi v kopané jsou reprezentanti
P O K U D nedojde Vaše podání do 28 dnů po datuE
V. Německa, kteří ve finále porazili Poláky 3 : 1.
;uveřejnění této vyhlášky, bude se záležitost pro-=
Bronz získává SSSR vítězstvím nad Brazílií 2 : 0.
Ijednávat za Vaší nepřítomnosti. Kopie žádostí oE
Konečně poslední soutěž XXI. olympiády, Velká ce irozvod a příslušných dokladů můžete dostat odE
na národů ve skoku, skončila největším úspěchem
iadvokátní kanceláře Terence T. 0'Briee. LLJ3-_=
jezdce francouzského, před “ stříbrným” západoněiSolicitor of 276 Clayton Road, Clayxon. V:e. 3168-=
iiiiiiiiii mi mm iiiiiiiiiin lim iniiiiiiiiiiiililllllllllitiurti?
meckým a “ bronzovým” Belgičanem.
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spo r tdoma i v cizině
SSSR znovu absolutním vítězem —

i

l

l

Neúspěch čs. sportovců

X X I. olympijské hry
l v
Montrealu

Už tradičně jezdeckou soutěží "Velké cený národů ve skoku" skončily v neděli 1. srpna v Montrealu
X X I. letní olympijské hry, které byly bezpochyby dosavadním vrcholem v historii tohoto nejdůležitěj
šího světového podniku sportovců. Absolutními vítězi se i tentokrát stali reprezentanti SSSR před V.
Německem ( ! ) a USA. (V odbíjené, v basketbalu a ve vodním pólu však SSSR nedokázal obhájit svá
olympijská prvenství, prosadili se mu tentokrát spíše jednotlivci.) Čs. sportovci, kteří obsazují za své 2
Zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile až 17. místo, zklamali především v královně sportu — lehké atle
tice, kde hráli až na koulařku Helenu Fibingeřovou a výškařku Marii Mračnovou bezvýznamnou roli.
Zklamání není ovšem tak velké jako nad výkony sportovců některých jiných států, např. Austrálie.
Neděle 18. V il. — II. den O H : Plavecký f e s t i v a l ------------------------------------------------------------ :--------------------------------------Ačkoli v zahajovací den bojů XXI. letních olympij
ských her v Montrealu se rozhodlo o 5 olympijských
přebornících, nemohu zahájit denní pořad jinak než
nočním “ festivalem" v plaveckém bazénu; vždyť ji
nak se snad ani nedá nazvat premiéra plavců, která
musela oslnit i ty z diváků, kteří se až dosud nedali
tímto sportem příliš strhnout. Už v meziplavbě na
100 m znak vymazal 201etý americký plavecký kolos
John Naber ze seznamu světových rekordmanů jmé
no čtyřnásobného olympijského přeborníka Rolanda
Matthese, když mu stopli fantastický čas 56,19 vt.
V zápětí na to bylo na programu prvé plavecké finále
OH — na 200 m motýlka, na ktéré vyprodaná pla
vecká hala bude asi dlouho vzpomínat. Ve fantastic
kém závodě, který nemá v této disciplině obdoby,
triumfovali Američané, kteří naprosto nečekaně ob
sadili 3 prvá místa. Olympijským přeborníkem se tu
stal necelých 20 let starý holohlavý Mike Brunner v
novém světovém rekordu: 1:59,23 min. před S. Greggem a B. Forrestrem. A ještě ani ovace v olympij
ské hale neutíchly, když přišla nová plavecká po
choutka: finále polohových štafet žen na 4 x 100 m.
Už rozplavby naznačily, že východoněmecké kvarte
to Richterová, Artkeová, Pollacková a Enderová ne
má v závěrečném zápolení vážnější konkurenci. A tak
se také stalo: východní Němky dominovaly novým
světovým rekordem, který posunuly na fantastický
čas 4:7.97 min. Na “ stříbro” a “ bronz” byly tři aspi
rantky: Rusky, Američanky a Kanaďanky. Sovětská
děvčata měla pomalý start, “ dotahování” soupeřek je
stálo mnoho sil. kterých se jim pak ve finiši nedo
stávalo. A tak nakonec skončily až čtvrté. Stříbrnou
medaili dostalo (zásluhou své poslední členky štafe
ty Babashofové) družstvo USA. bronzovou Kanaďanky.
Prvním sportovcem, který však v Montrealu pře
vzal zlatou medaili, byl už dopoledne 211 etý podpo
ručík východoněmecké armády Uwe Potteck. který
vyhrál střelbu libovolnou pistolí v novém světovém
rekordu 573 b. Stříbrnou medaili dostal jeho krajan
Harald Vollmar. bronz si pak domů odvezl — stejně
. jako už před 4 roky v Mnichově — Rakušan Dollinger. Čs. střelci zklamali: Ivan Némeíhy z B. Bvstrice byl 14. a Miloš Štefan fv Mnichově 12.) dokon
ce až 35.
Nic se — alespoň podle výsledku prvních dvou
družstev — nezměnilo v jedné z nejstarších olym, pijských soutěží (je na programu od r, 1912). v cykli•stické soutěži silničářů — v časovee na 18® km. Stej
ně jako ná OH v Mnichově závod vyhrálo družstvo
SSSR v čase 2:8:53 min. před Poláky. Na kdysi vel
kou slávu své země poukázali Dánové, kteří obsadili
3. místo před NSR. Čs. družstvo: Bucháček. Matou
šek, Puzrla a Vondráček bylo v cOi za 2:12:56 min.,
a to stačilo pouze na 5. místo, které je určitým zkla
máním, neboť po loňském třetím místě ČSR sa svě
tovém šampionátu patřilo čs. družstvo k aspirantům
na medaile.
Svého prvního olympijského vítěze určili také vzpěřači: Na programu měli nejlehčí váhovou kategorií,
muší váhu do 52 kg, jejímž vítězem se stal světový
rekordman Rus Alexander Voronin. Tento snad nejmehší olympionik vůbec (měří pouze 1,42 m) vzepřel
v olympijském dvojboji 242,5 kg, čímž vyrovnal svůj
vlastní světový rekord. Stříbrnou medaili dostal Ma
ď a r Koszegi (237,5 kg), bronz Muhamed Nassiri z
Iránu. Čs. reprezentant Boleslav Pachol z Havířova
dosáhl 217,5 kg (trhem 95 kg, nadhozem 122,5 kg) a
obsadil 7. místo.

TÁ B U L K A OLYM PIJSK ÝCH M EDA ILÍ
zlaté stříb. bronz celkem
1. SSSR
47
43
35
125
2. V. Německo
40
25
25
90
3. USA
34
35
25
94
4. Záp. Německo
10
12
17
39
5. Japonsko
9
6
10
25
6. Polsko
8
6
11
25
7. Bulharsko
7
8
9
24
8. Kuba
6
4
3
13
9. Rumunsko
4
9
14
27
10. Maďarsko
4
5
12
21
11. Finsko
4
2
0
6
12. Švédsko
4
1
0
5
13. V. Británie
3
5
5
13
14. Itálie
2
7
4
13
15. Jugoslávie
2
3
3
8
16. Francie
2
2
5
9
17. Československo
2
2
4
8
18. N. Zéland
2
1
1
4
19. J. Korea
1
1
4
6
20. Švýcarsko
1
1
2
4
dále: Norsko 1-1-0, Jamaika 1-1-0, Sev. Korea
1-1-0, Dánsko 1-0-2, Mexiko 1-0-1, Trinidad 1-0-0,
Kanada 0-5-6, Belgie 0-3-3, Holandsko 0-2-3, Por
tugalsko 0-2-0, Španělsko 0-2-0, Austrálie 0-1-4,
Irán 0-1-1, Mongolsko 0-1-0, Venezuela 0-1-0, Bra
zílie 0-0-2, Rakousko 0-0-1, Pákistán 0-0-1, Bermu
dy 0-0-1, Puertoriko 0-0-1, Slam OO-I.
Čs. házenkáři porazili ve švé olympijské premiéře
v Quebecku družstvo USA 28-: 20. čs. košíkáři zdolali
Egypt 103 : 64, odbíjenkáři vyhráli nad Kanadou
15 : 4, 16 : 14 a 15 : 11 a výborně obstáli veslaři (v y 
hráli 5 ze 6 rozjížděk a postoupili přímo do semifi
nále; neuspěla pouze osmiveslice, která byla za lodě
mi V. Německa, V. Británie a SSSR až čtvrtá).
III. den O H : Nezdařilá premiéra čs. basketba lístek
Souboj v olympijském bazénu mezi dvěma spor
tovními velmocemi reprezentovanými výdbodoeěmeckými ženami a americkými muži pokračoval í ůrsĚ*ý
den olympijských soutěží a jeho výsledkem byty dal
ší světové rekordy. Začalo to s nimi i tentokrát v
“ nefinálovýeh závodech” . Y sesdřínáíe maža ssa. l i t
m prsa posunul totiž Američan Jofan Heorikss světový
rekord na 1:3,62 min. a tím. jakoby vyzval řž s a lá y
k dalším rekordům. Jako p r v á Ba “ uslyšela- ISeSá
východní Němka KcmeBa B a m n á . která -ryissáfa
100 m volný způsob v novém světovém rekarás za
55.6 vt.. tedy v čase. který t ý r a l ísodtoě n5®tí® svě
tovým rekordem mnžů. Američanky vy S ý t trnuto
závodě naprázdno: stříbro -mtfeala kamatá d fa Ebderové Petra Priemerová. bnesz pak holandská repre
zentantka Rrritha Brigitixjvá. Pák vlak přišla “ re
vanš” USA. a to v závěrečném závodě na 100 m
znak. ve kterém Američané obsadili rovněž 2 prvá
místa. Olympijským přeborníkem se stal John Na
ber. který časem 55.49 vt. zlepšil svůj necelých 24
bodle starý světový rekord, když porazil svého pří
tele Petra Bocca o více než půl vteřiny. Na východ
ního Němce Roianda Matthese zbyla “ jen” bronz. To
jakoby východoněmecké nwtýikárky vyzvalo k boji a
ve finále na 25W na získaly všechny 3 medaile: zla
tou IS etá Poiladrová. stříbrnou Tauberová a bronzo
vou Gabrielová. Světový rekord tentokrát nepadl.
Americkým kraul arům se ve finále na 206 m tento hu
sarský kousek rovněž podařil: zlatou medaili získal
za nový světový rekord 1:50,29 min. Bruče Fumice,
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stříbro pak olympijský přeborník na 100 m znak John
Naber a bronz Jim Montgomery.
Už v dopoledních hodinách bylo znovu živo na olym
pijské střelnici, kde v soutěži malorážky v leže obsa
dili znovu obě prvá místa střelci mluvící německy.
Tentokrát však pro změnu reprezentanti NSR: Smieszek (599 — vyrovnal světový rekord Severokoreánce
Lia) a Lind, před Rusem Lučikovem. čs. střelci zkla
mali: Jiří Vogler z Plzně (který byl na OH v Mni
chově pátý) skončil až na 13. místě, jeho klubový
kolega Karel Bulán byl 19.
V gymnastické hale předvedly sovětské sportovní
gymnastky sestavy nevídané úrovně a po zásluze
získaly olympijské prvenství družstev před Rumunkami a V. Německem, čs. gymnastky obsadily 5. mí
sto. —: Sedmou zlatou medaili dne vybojoval Bulhar
N. Nurikian, který vyhrál vzpěračskou soutěž bantamové váhy v novém světovém rekordu (ve dvojboji)
262,5 kg. 2. Polák Czuira, 3. Japonec Ando.
Olympijskou premiéru měly košíkářky, ta však do
padla pro čs. děvčata velmi špatně, neboť podlehla
Bulharkám v dramatickém střetnutí 66 : 67. —. čs.
odbíjenkáři prohráli s Kubou 6 : 15, 15 : 10, 5 : 15 a
6 : 15.
IV. den O H : Skvělí čs. moderní pěfibojaři
Dosavadní průběh prvních tří dnů olympijských zá
polení jasně potvrdil, že sport téměř na celém světě
zaznamenal od posledních olympijských her v Mni
chově znovu velký vzestup a že výkony, které ještě
před 4 roky znamenaly olympijské prvenství, nestačí
nyní už' ani na postup do finálových bojů. K této
myšlence mne dnes vedl finálový závod plaveckého
maratónu mužů na 1.500 m volný způsob, ve kterém
ještě ten poslední (osmý) M aďar Zoltan Vladař byl
časem 15:45,97 min. o více než 6 vteřin rychlejší než
olympijský přeborník z Mnichova Američan Michel
Burton.
i
Olympijská střelnice v Alcadíe, poblíže Montrealu,
byla už potřetí dostaveníčkem světové střelecké elity,
která tentokrát bojovala o prvenství v soutěži střel
by na baterii. Olympijským přeborníkem se stal out
sider, až dosud úplně neznámý Američan Donald Haldeman, který měl 190 ze 200 možných zásahů.
Ještě větším suverénem “ své discipliny” byl vý 
chodní Němec Gruenke, který ke svému titulu mistra
světa v cyklistické soutěži dráhařů, v “ pevném” kilo
metru, připojil v montrealském Velodromu i titul
olympijského přeborníka. Z čs. reprezentantů starto
val v soutěži Miroslav Vymazal, ten však obsadil až
9. místo (při této příležitosti jsem vzpomínal na enorm
ní úspěch svého přítele, v r. 1974 zesnulého Ládi Foučka. který byl na OH r. 1956 v Melbourne poražen
pouze Italem Fagginem).
Na plaveckém stadiónu byly tentokrát tři finále,
které přinesly ve všech disciplinách nové světové re
kordy. Y maratónu na 1.500 m zvítězil Američan
Brian Goodel, který posunul svůj vlastní světový re
kord na 15:2.40 min., 2. Bobby Hackett (USA), 3.
ftepben Holland (Austrálie), — 100 m prsa vyhrál
Američan John Hencken (ve světovém rekordu za
1:3J I min.) před britským plavcem Wilkiem a sovět
ským reprezentantem Juzaitisem. Úplné drama pak
se odehrávalo ve finále 400 m volný způsob žen, kte
ré vyiirala východní Němka Petra Thuemerová (svě
tový rekord 4:9.83 min.), před nešťastnou Američan- io n SÉEtey BaJbasboffovou a Kanaďankou Perrotovou.
OíyiBipJským vítězem ve vzpírání pérové váhy se
stal Bas M kaiai Kotesmkov (před Bulharem Georgim
T M u w o b a Japoncem Hiraiem), když v olympij
ském dvojboji dosáhl 285 kg. Ke “ zlatu” mu však
dapompWa zkouška “anaboUk” . po které byli oba Po
láci Bawlak a Jtošžovski spolu se světovým rekordma
nem BslfareEB Todorem Todorovem diskvalifikováni.
Japonští spoxtoviď gymnasté obhájili olympijské
prvenství v soutěži družstev, které drží už od OH r.
196® v B m ě- Stalo se tak však až po dramatu, jaký
nemá hned tak obdoby a muži země “ vycházejíciho
(Pokračování na straně 11)
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