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Přišli zas' — pane Nezvale
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a Praha vámi ohmataná prsty deště

)
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zošklivěla železem hrůzných ozdob

)

Ve dvou státech — v Novém a Starém světě — se chystají volby na tentýž
měsíc. V Kansas City v USA bylo 19. srpna teprve rozhodnuto, kdo bude kan
didovat na nejvyšší úřad v zemi za jednu z politických stran a i když se dnes
zdá, že se vítězství v listopadu přikloní spíše ke kandidátu demokratické strany
Carterovi než k právě nominovanému prezidentu Fordovi za stranu republikán
skou, je to jen dohad, názor většiny voličů není předem znám. Bezpečně lze
snad jen předpokládat, že nebude zvolen třetí kandidát na místo politického
vůdce Spojených států a svobodného světa, generální tajemník Komunistické
strany USA Gus Halí a že ani jeho stoupenci, kandidující do amerických záko
nodárných sborů, nemají velké šance získat oblibu větší části voličů.

Číslo 17.

(

dá diktatura k zakrývání
skutečností a k prosazo
vání svých plánů. Vedle
stálých stranických, vlád
ních, odborových aj. orgá
nů a organizací bylo už
v Československu ustaveno
několik orgánů nových,
které mají ten volební
humbuk plně na starosti.
Je to především “ Koordi
nační komise vlády ČSSR
pro zabezpečení voleb do
zastupitelských sborů” a
podobné komise na nižší
úrovni v krajích, okresech
a místech. Proti komu a
čemu mají tyto komise
volby “ zabezpečovat” , ne

dmym pravém člověka
má zůstat zařazení se do
nedefinovatelné a bezpráv
né masy, které se slibuje
jakási mlhavá “ lepší bu
doucnost” .
Chceme-li si odpovědět
na otázku, proč se volby
v komunistickém státě ko
nají, napadne především,
že dají příležitost k hum ní ovšem vysvětleno.
buku, jaký potřebuje kaž- (Pokračování na str. 2)

Před ekonomickou štrukturálnou změnou v Ameřike

Odbory a inflácia
Odborný pozorovatelia súčasného sociálne-politického vývoja upozorňujú na
zvláštný a pozoruhodný trend v postoji organizácií odborového hnuiia nielen v
Spojených štátoch, ale na celom Západe. Pripomínajú pozitivnu a konšfrukfívnu
úlohu odborov v boji proti inflácii. Prejavuje sa to hlavně tým, že nepredkladajú přehnané mzdové nároky, ako by sa dalo za tohoto infiačného obdofoia eko
nomického života očakávať, lež že ako dobří spoluhospodári pomáhajú na svojich pracoviskách čelit' inflačnému tlaku. Predstavitelia odborových zvázov sami
prichádzajú s pripomienkami, že tlak na zvyšovanie miezd vynucuje zvyšovanie
cenovej hladiny, vedie k ď alšej inflácii a poškodzuje hospodársku prcdukciu. Je
to začarovaný kruh, ktorý postihuje všetkých zvyšováním infiačného nebezpečenstva.

Ve smyslu sjezdového usnesení požádalo předsed
nictvo Čs. národní rady americké státního tajemníka
Kissingera o jasné vyjádření, jaká je vlastně středoa východoevropská politika americké vlády, protože
o tom vzniklo mnoho nejasností a protichůdných do
hadů, zvláště v souvislosti s fzv. Sonnenfeldtovou
doktrinou. V odpověď na tento dotaz obdržel předse
da ČSNRA dr. Mikuláš Ferjenčik dopis, který podepsal J. E . Reinhardt, Assistant Secretary, Department
of State, Washington. Celou podstatnou část uvádíme
v překladu:
"Nadále sledujeme politiku, která neuznává začle
nění Baltických států do Sovětského svazu. Rovněž
v žádném smyslu nepřijímáme sovětskou dominaci
ve východní Evropě a v žádném směru nehodláme
přispět ke konsolidaci takového "dominia". Naopak
snažíme
se
citlivě
a
tak
zodpovědně,
jak
je jen možno reagovat na touhy zemí východní Evro
py po větší autonomii, nezávislosti a po větších běž
ných stycích s ostatním světem. Naším cílem též je,
aby Sověty větší měrou uznávaly tuto autonomii a
nezávislost. Tyto politické zásady byly po léta shod
ně znovu a znovu potvrzovány slovy i skutky a zů
stáváme jimi i nadále plně vázáni."
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Předvolební agitace

Americká politika
vůči východní Evropě
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Aleš Nebeský
Vám drazí rytíři legendárních dob

Volby v Československu — "výchova k demokracii"

penez na okázalou propa
gandu, proč se volby v
diktaturách vůbec konají,
když nemohou naprosto
nic prokázat nebo dokon
ce změnit? K odůvodnění
je třeba - hodně marxisticko-leninské filosofie, hodně
pohrdání nad přirozeným
lidským intelektem, nad
schopností vlastního uva
žování a rozhodování. Je-
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Melbourne 23. srpna 1976

Také Československo se
chystá k volbám. Rojí se
kandidáti na místa zástup
ců lidu v orgánech všech
stupňů - od poslanců Míst
ních národních výborů až
po poslance Federálního
shromáždění, kteří si pak
zvolí rovněž předem urče
né předsedy, místopředse
dy atd. Každý kandidát
ví, že v listopadových vol
bách nebude mít konku
renci a že jako jediný kan
didát Národní fronty získá
aspoň 99% odevzdaných
hlasů. Každý občan-volič
stejně bezpečně ví, že by
mohl ve volbách projevit
svůj záporný názor na své
ho dodaného zástupce jen
odevzdáním bílého lístku,
což by mohlo něco změ
nit jen pro něho samotné
ho - a taková změna by
nemusela být příjemná.
Pozorovatel z venku se
může proto udiveně ptát,
proč takové vyhazování
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V Amerike o tom po
dává najnovší důkaz ekonomicko-sociálny vývoj za
mesiac júl. V tom mesiaci
tamojšie
hospodárstvo,
pracujúce pod zvyšujúcim
sa inflačným tlakom, vě
dělo sice vytvořit’ 400.000
nových pracovných příle
žitostí a zaznamenalo re
kordně množstvo aktívnych pracovníkov - 87,900.
000 - ale predsa neabsorbovalo celý prírastok pra
covných sil v tomto mesia
ci na trhu (ovplyvnený
ukončením školského roku)
a tak, sa nezaměstnanost’
zase zvýšila zo 7J/2% v ju
ni na 7.8% v júli.
Amerika sa rozhodla po
stupovat’
rigoróznejšie
proti neprijatel’ne vysokej
nezaměstnanosti. Kongres
odhlasoval zákon na núd-

Tehdy jste básnil, že přišli včas
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lapkové
a nejen proto, že srpen není šeříku čas
ani voda jim tu nevykvetla,
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Nic nás nepřiměje zpívat váš Zpěv míru

)

(

nikdo nám nemůže naší věčnou víru
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vzít
a neschopni zdolat hranice svých stínů

)
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nezbývá nám, než Jordán naší slabosti

)

(

překročit
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(Říjen 1968)

S

ODKAZ, ALE Vše, co mohlo být řečeno, bylo řečeno. Vše, co
mohlo být napsáno, pokrývá prach na stránkách ča
sopisů a knih. Dá se říci, že vše je zapomenuto.
Přesněji, dalo by se to říci, kdyby . . .
Historické události někdy potkává podivuhodný
osud. Většinou jsou zapomenuty nebo udržovány v
paměti jen hrstky lidí. Jindy jsou zveličeny, nafouk
nuty a zkresleny pro okamžitou potřebu té či oné
po fangličkaření prahnoucí skupiny nebo generace.
To ovšem není nic mimořádného. Zdá se však, že se
jen zřídka stane, aby z historické události bylo vy
tvořeno v poměrně krátkém čase něco, čím vlastně
nikdy nebyla.
Ten relativně krátký čas je osm let, ona událost
je invaze, osvobození, znásilnění, bratrská pomoc —
podle toho jak kdo a co si jako nehodící škrtne.
Většina ovšem ani to, z pohodlí, neudělá — jak do
ma, tak i venku. A i ti, kdo vezmou tužku, aby škrta
li, stejně prohlásí, že bylo, co bylo — život jde dál,
je lépe zapomenout.
Snad ano. Jenže pak čte člověk Berlinguera, Marchaise, CarilloihQ — a ejhle! — “ duch” a “ odkaz”
Československého jara není přece jen mrtev! Je uží- .
ván, vlastně zneužíván k oživování mrtvoly, jejíž za- ,
tuchlost byla právě v celém tom podivuhodném čes
koslovenském roku prokázána. Je ovšem pravda, že .
vše začalo jako stranické praní prádla, jako očista
víry, — právě tak je ale pravda, že se velmi rychle
ukázalo, že žádný deteržent na takovou špínu nesta-:
čí, že nezbývá než prádlo vyhodit a vzít nové.
Eurokomunismus je tedy na světě a. mezi živinami
v jeho kojenecké lahvi je vitamín československého
jara. Zatím snad není ani důležité, zda bude či nebude dříve či později onen vitamín odfiltrován jako
jedovatá zplodina.. Důležitější je, že čeští a slovenští
demokraté ve svobodném světě si nechali bez protestu
vzít odkaz toho, co mohlo patřit k jejich největším,
nejdůležitějším zbraním: po léta zdánlivě mrtvou a
proto tak podivuhodně jasně vytrysklou touhu národa
po svobodě a demokracii.

zové veřejné práce, aby
hospodárstvo dostalo ďalší podnět k rozvojů a zvýšeniu zaměstnanosti. Podl’a tohoto zákona kongres
přidělil vládě 4 miliardy
dolárov na núdzové veřej
né práce, čím sa má vy
tvořit' priamo 350.000 pra
covných příležitostí: dve
miliardy dolárov budu roz
dělené medzi státy unie a
mestá na opravu budov,
parkov a iných veřejných
projektov, ktoré by sa za
terajších pomerov neuskutočnili. Týmto spósobom
Mluví se o krizi demokracie. Člověk hledá těžko
sa má vytvořit’ 200.000 no
něco, co proti takovému hovoru namítnout.
vých pracovných příležito
Aleš Nebeský
stí. 1% miliardy bude roz
dělené medzi oblasti s ne
poměrně vyššou nezamestPUBLISHED by F. Váňa,
8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
nanosťou, ktoré májů po
užit’ příděl predovšetkým
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne. Vic. 3000
(Pokračovanie na str. 2)
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Předvolební agitace
(Pokračování se str. 1)
Za právo a povinnost
zúčastnit se “ voleb” po
žaduje ovšem režim patřič
ný vděk. Proto se dovídá
me o organizování brigád
na počest voleb, dovídáme
se, že ne kandidáti, ale
voliči předem slibují, co
navíc vybudují, opraví,
zlepší, urychlí, vynaleznou,
ušetří
nebo
překročí.
Usnášení se na “ volebním
programu” vůbec nezna
mená, že kandidát slibu
je něco lidu po volbách
vymoct, usnadnit, zařídit
nebo změnit, ale volič se
tím zavazuje. Hledat důvo
dy k popohánění k větší
mu pracovnímu vypětí a
k většímu zájmu o práci
je vždy třeba a “ volby”
dávají vhodnou příležitost.
Také propagačně lze vo
leb vhodně využít a to ne
jen na Západě, kde “ vlád
noucí kruhy pracují v roz
poru se zájmy pracujícího
lidu” , jako je tomu v
Americe (Práce 4. 8.) a
kde tedy má vyvolat ob
div důvěra socialistické
vládě
projevená
99%
všech voličů, ale i na do
mácí frontě, kde jde zvláš
tě o přesvědčování mlá
deže. Mládež má být zapo
jena do voleb co nejpev
něji, volby mají mít vý
znamné místo v “ politickoideové, propagandistic
ké a agitační práci s mlá

deží” , proto se jejich pří
prav musí plně účastnit
především
Socialistický
svaz mládeže. Už v tom
to
měsíci
se
orga
nizují “ Hovory národních
výborů s mládeží” , na
nichž se mladí lidé sezna
mují s plněním volebních
programů, s činností ná
rodních výborů všech stup
ňů, se závěry XV. sjezdu
KSČ a “ se závěry kraj
ských a okresních konfe
rencí strany, rozpracova
nými na podmínky Sociali
stického svazu mládeže” .
Při takových
“ hovo
rech” se také vybírají
“ agitační dvojice” , které
budou mít za úkol navští
vit před volbami každého
voliče ve svém okrsku a

přesvědčit ho o důležitosti
voleb a o nutnosti jeho
příspěvku k splnění “ vo
lebního programu” .
Z referátů o pracovní
předvolební aktivitě mlá
deže se např. dovídáme
(RP 14. 8.), že “ pražská
mládež má dobré zkůše-.
nosti s hnutím Brontosau
rus, zaměřeným přede
vším na převzetí patroná
tů nad zelenými plochami
a jejich rozšiřováním” , či
li že na počest voleb bude
pracovat zdarma při úpravě zelených ploch ko
lem Prahy, že se tím jak
si volebně vyjádří.
Denní listy oznamují, že
se listopadových voleb v
Československu, této ukáz
ky skutečné demokracie,

Odbory a infiácía
(Pokračovanie zo str. 1)
k rozšíreniu veřejných služieb ako sú požiarna, poriadková a sanitná a tým
vytvořit’ 90.000 nových za
městnaneckých
příleži
tostí. Tretia položka - 700
miliónov dolárov - je urče
ná v prvom radě na úpra
vu vodných tokov. Z tejto
položky sa má vytvořit’
60.000 nových pracovných
příležitostí.
Ale, ako sme už spomenuli, táto akcie má byť
tiež podnetom pre rozvoj
hospodárstva a tým aj
zvýšenej
zaměstnanosti.

Krajanská odborná firma

J. G, MOVIS-LITHO
;!

litografické tiskařské desky

!

“ Instant printing”

JI

267 Barkly St., St. Kilda, Vic.

"

Telefon 94-1545, po hod. 527-6541

To znamená, že účel záko
na je nielen vo vytvoření
spomenutých nových 350.
000 pracovných příležito
stí, lež aj rozhýbáme ho
spodářského procesu tam,
kde dosial’ oživujúce hospodárstvo nebolo v stave
zvýšit’ zaměstnanost’ a tah
odbúrať vysokú nezaměst
nanost’ .
Ale vráťme sa k pří
spěvku odborov v boji pro
ti inflácii. Do akej miery
je tento odborářsky mzdo
vý trend sociálne-politicky
ospravedlnitelný?
Táto
otázka je námieste v Amerike najma preto, lebo
před rokom si vedenie
amerických odborov sťažovalo, že v důsledku zníženia
reálnej
hodnoty
miezd musí příst’ odboro
vé hnutie v roku 1976 s
radikálnymi požiadavkami.

TĚLO C V IČ N Á JED N O TA SOKOL V M ELB O U R N E
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zúčastní poprvé 1,220.000
mladých lidí.
V předvolební agitaci
mají ovšem důležité úkoly
i fotografové, filmaři a
výtvarníci, kteří byli svo
láni už koncem června na
zvláštní . aktiv do Pardu
bic, kde Sé dovídali, jak
“ zachycovat-plnění voleb
ních programů, vytvářet
kinokroniky, filmové medailónky poslanců, vynika
jících pracovníků” . Výcho
dočeské kulturní středisko
má již připraveno 65 ama
térských filmů.
To prý
zaručuje nejen dobré vý
sledky v předvolební agi
tační práci, ale “ dává pev
ný základ dalšímu rozvoji
využití tvořivého přínosu
umělecké činnosti” .
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v sobotu 11. září 1976

od 7. hod. večerní do 1.30 hod. ranní
V S Á L E "ED ELW E1 S S ",
98 Mount Street, Heidelberg, Vic.

Česká hudba a česká kuchyně
Plná likérová licence — Tombola

Vstupné $ 12.00, dorost, studenti a pensisté $ 9.včetně bohaté večeře.
Vzhledem k vysokému poštovnému jednotlivé pozvánky nerozesíláme.
Prosíme, upozorněte své přátele a známé.
Předprodej vstupenek: br. Vozábal tel. 26-5618, sestra M. Voborská tel. 20-4219,
s. A. Grafová tel. 842-2230, s. H. Petrncušková tel 62-3340 (večer: 429-2992),
br. Petráň tel. 848-5729. ,

Analýza mzdovej úrov
ně v tomto roku ukazuje,
že sa podTa nových kolektívnych zmlúv úroveň
miezd už vymanila z inflačného
znehodnoťovania. Dosvedčujú to nielen
vyššie nominálně mzdy,
ale aj prírastky na reálnej hodnotě miezd po od
počítaní infláčie. Prešadzovanie len odóvodnitelných nárokov nesie ovoce.
Amerika sa připravuje
k radikálnemu zásahu pro
ti nezaměstnanosti. Do
týchto príprav třeba zarátať akúsi plánovaná projekciu zaměstnanosti do r.
1985. Americká ekonómia
musí za budúcich 10 rokov
vytvořit’ takmer dvakrát
tolko nových pracovných
příležitostí, ako ich vytvárala v poslednom desaťročí, ak sa má neza
městnanost’ odbúrať. Nateraz sa týždenne vytváralo nějakých 72.000 za
městnaneckých příležito
stí, čo představovalo roč
ně zvýšenie zaměstnanosti
o 3.750.000 osob.
Politika na zvýšenie za
městnanosti sa musí vyporiadať s týmito zjavmi:
a) poskytnúť pracovnu
příležitost’ novému prírastku na pracovnom trhu,
b) začlenit’ do nového zamestnania tých robotníkov, čo v důsledku automatizácie a novej techno
logie prídu o svoje doterajšie zamestnanie, c) za
řadit’ do pracovného pro
cesu teraz nezamestna-

EMA DESTINOVÁ
KO N EČ N Ě V A U ST R Á LII

Milovníci hudby si s radostí poslechnou nedávno
vydané hudební album “ Grosse Stimmen in Beyreuth — Einst und Jetzt” (DG 2721078, stereo/mono),
které se objevilo v těchto dnech na australském hu
debním trhu. Obdivovatele české operní hudby po
těší, že v druhé části tohoto alba zpívá Ema Destinová (1878-1930), která byla známa v anglicky mlu
vících zemích jako Emy Destin. V albu se před
stavuje Sentovou Baladou z Bludného Holanďana.
Tato nahrávka byla pořízena po první světové válce
a zachycuje vrcholný pěvecký výkon Emy Destinové,
plné uplatnění jejího silného a zvučného hlasu.
Ema Destinová byla světoznámou pěvkyní na za
čátku tohoto století. V roce 1904 byla pozvána na
umělecké turné do Austrálie, kde měla zpívat ve
všech hlavních městech australských států a dále
na Novém Zélandě. Tehdejší australská “ královna”
operních scén Nellie Melba, “ Australský slavík” , se
snažila z profesionální žárlivostí překazit turné Emy
Destinové. Nakonec nabídla koncertní agentuře, kte
rá Destinovou do Austrálie pozvala, £ 1.500 jako ná
hradu za komisi, kterou by agentura dostala z hu
debního turné Destinové a tato agentura pak turné
Destinové zrušila. Egon E. Kisch píše o tom zásahu
konkurence v knize Přistání v Austrálii (v anglickém
překladu vyšlo pod jménem Australian Landfall).
Nellie Melba (od r. 1918 známa jako Dáme Nellie
Melba) se tedy zasloužila o to, že z cesty Emy Destinové na 5. světadíl sešlo. Přesto však se sem Ema
Destinová dostává — se zpožděním 72 let. Můžeme
uslyšet její hlas plný svěžesti — i když jen z gra
mofonové desky.
mk
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ných, aby sa ich počet’
znížil za každá cenu na
4 alebo pod 4 percentá.
Bude to velm i náročná
úloha. Podlá toho sa má
v tomto roku vytvořit’
týždenne aspoň 105.000 no
vých pracovných příležito
stí, na budúci rok 95.000
týždenne atď. PodTa úsudku odborníkov je táto
projekcia realizovatelná, i
keď je třeba rátat’ , že co
nebude priamočiary vzostupný ekonomický vývoj,
za ktorého by bol vzrast
národného produktu plynu
lý. Bude to proces spojený
s obvyklými obdobiami ho
spodářského
ochabnutia
alebo miernej recesie a

—

3
3

—

miernej konjunktury. Dru
há okolnost’, ktorá by to ■
umožnila, je tá, že by sa
obyvatelstvo trochu uskrovnilo a zo svojho příj
mu strovilo o niečo menej ako teraz a takto.
ušetřený či akumulovaný
kapitál by sa investoval
právě do tých sektorov,
ktoré vytvárajú najviac
pracovných
příležitostí.
Očakáva sa, že zvyšovania zaměstnanosti najviac
umožnia sektory veřej
ných služieb, stavebníctvo.
strojárenstvo a vládne
služby. . Americká ekonó
mia překoná rozsiahlu
štrukturálnu změnu.
Dušan Lehotský
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Prvé výročie Konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách

— IH ora studentů z doby
"Čs. Jara” Luboš Holeček
zahynul za
záhadných
okolností v Praze. Byl
usmrcen autem, když če
kal na refýží na tramvaj.
Řidičem auta byl čekatel
prokuratury.
— Prokurátor ozbrojených
složek ministerstva vnitra
plk. Huebler byl povolán
čs. tenisovým svazem, aby
provedl očistu tenisového
dorostu. Ten pak vyloučil
z možnosti hrát závodní
tenis mimo jiné i 121etou
sestru Martiny .Navrátilo
vé, Janu, která patří k
nejtalentovanějším teniso
vým hráčkám a přitom
studuje s vyznamenáním.
Jako jediný důvod uvedl sestru v USA.
Listy
— V Rokycanech zemřela
ve věku 76 roků Marie
Vokáčová, vdova po naci
sty popraveném básníkovi
Karlu Vokáčovi.
— Slovensko má v progra
mu zvýšení produkce ryb
do konce pětiletky pětiná
sobně. Na rozvoj sloven
ského rybářství se má vy
naložit v té době 200 mi
liónů Kčs.
— Čs. a novozélandská
vláda se dohodly povýšit
dnem 11. srpna t. r. diplo
matické styky na úroveň
velvyslanectví. “ Obě vlá
dy vyjádřily přesvědčení,
že tato dohoda přispěje k
rozvoji oboustranně výhod
ných politických, hospo
dářských, kulturních i ji
ných vztahů mezi oběma
zeměmi v zájmu upevnění
světového míru, pokroku a
mezinárodní spolupráce” ,
hlásila ČTK.
— čs. oficielní propagan
da tvrdí, že bytová krize
je “ vcelku
vyřešena” .
Současně si však mohou
lidé přečíst zprávy jako:
“ 6x soudně trestaný 331etý
Rudolf V., byl zadržen pří
slušníky VB v Praze 7. By

lo zjištěno, že 281etému
Miloslavu P. a 561eté že
ně slíbil přenechání svého
pražského bytu, a pod tou
to záminkou od nich vylá
kal částku 5.200 Kčs.”
Proč lidé nabízejí peníze
za byty, když jich je už
dostatek, se nedozvíme.
— Přeštice
v okrese
Plzeň-jih oslavují letos
750. výročí založení mě
sta.
— Za první pololetí tr. by
lo v samotné Praze 3.203
dopravních
nehod,
při
nichž bylo 42 osob usmrce
no a 249 těžce zraněno.
Hmotné
škody
činily
32.500.000 Kčs. V českých
zemích bylo zabito při
autonehodách v I. pololetí
tr. 502 osob, 2.495 osob by
lo zraněno těžce a více než
10.000
lidí lehce.
— K havárii čs. doprav
ního letadla v blízkosti le
tiště
Bratislava-Ivanka,
kterou přežilo z 69 cestu
jících a 7 členů posádky
pouze 5 osob, bylo sděleno
úředně, že příčiny vyšetřu
je zvláštní komise a že
ÚV KSČ a vláda ČSSR vy
slovují všem pozůstalým
po obětech hlubokou sou
strast. Letadlo dopravova
lo cestující na pravidelné
lince Praha-Bratislava a
při havárii dopadlo na vod
ní plochu a ponořilo se do
hloubky až 17 m. Z cestu
jících byli 3 z SSSR, jeden
ze Záp. Německa a jeden
z Francie (který havárii
přežil - je v nemocničním
ošetřování), ostatní z Čes
koslovenska.
— Ve Vysokých Tatrách
letos už zahynulo 10 osob.
Poslední obětí je 231etá
studentka
medicíny E.
Krotká z Košic, která se
zřítila při sestupu v Triumetalu.
— Protože čs. komunistič
tí diplomatičtí zástupci
nikdy špionáž neprováděli,

M ED IT A C E K DVOUSTÝM NAROZENINÁM USA
Hans Weigel

Ano, ale Watergate, ano, ale Nixon,
Ano, ale Washington, Jefferson, Lincoln,
Ano, ale FBI, ano, ale CIA,
Ano, ale Whitlam, Poe, Arthur Miller,
Ano, ale Vietnam, ano, ale Kambodža,
Ano, ale vzdušný most do Berlína,
Ano, ale MacCarthy,
Ano, ale Edison,
Ano, ale koca-kola,
Ano, ale grapefruit,
Ano, ale Hollywood,
Ano, ale Wilder (Thorton, ne Billy),
Steinbeck, 0 ’Neill, Sinclair Lewis,
Pound, Thomas Wolfe, Faulkner, Saroyan,
Ellington, Hampton, Fitzgeraldová,
Armstrong,
Ano, ale rasová nenávist,
Ano, ale Martin Luther King,
Ano, ale Ku-Klux-Klan,
Ano, ale Marshallův plán . . .
(Ze Švýcar, hum. časopisu NEBELSPALTER)

ČTK se 6. tm. rozčilila:
“ Za nehoráznou provokaci
označil vedoucí čs. vojen
ské mise v Západním Ber
líně L. Kouba nedávné
zatčení obchodního atašé,
držitele čs. diplomatického
pasu, západoberlínskou po
licií.. Vedoucí čs. vojenské
mise důrazně odmítl tisko
vé zprávy, že zatčený čs.
diplomat prováděl špio
nážní činnost. Protestoval
proti brutálnímu postupu
policie, která zatčeného
podrobila pokořující osobní
prohlídce.”
— Novým čs. velvyslan
cem v Norsku a na Islan
du byl jmenován Štefan
Šutka.
— ČTK a čs. noviny refe
rovaly podrobně o “ odha
leních” australského levi
cového poslance dr. Caimse “ o barbarském postupu
australských vojsk proti
bezbrannému
civilnímu
obyvatelstvu ve Vietna
mu” - jenže zapomněly
později dodat, jak všechna
ta “ odhalení” skončila.
— V Libyi působí téměř
10 let skupina zaměstnan
ců čs. podniku Geoindustria, kteří vrtají hluboké
vodní studně. V této době
obsluhuje 7 vrtných sou
prav 52 Čechů a Slováků.
Ročně vyvrtají až 12.000
m studní v průměrné
hloubce 600 m. Pobyt za
městnancům ztěžuje okol
nost, že Libye dodržuje
principy muslimského ná
boženství a korán nedovo
luje výrobu, distribuci ani
dovoz alkoholu.
— Praha má 2.200 taxíků
(v rámci 10 organizací).
Jen každé desáté má za
budovanou
radiostanici.
(Moskva má 15.600 taxíků,
z toho jen 300 má radio
stanici.)
— Pražská Transfera za
hájila 9. srpna další ne
obvyklou dopravu - stěho
vání Kulturního domu v
Ostravě-Nově vsi na nové
místo, vzdálené 90 metrů.
Vyztužený dům zvedla po
mocí hydraulických zvedá
ků do výše až 105 cm a
po podjezdových nosníkách
jej posunuje.
— Čs. společnost pro za
hraniční obchod EXICO
dodá letos do SSSR přes
36 miliónů párů obuvi, což
je více než jedna třetina
celkové čs. produkce.
— Za první pololetí tr. od
pracoval v okresu Hradec
Králové každý občan prů
měrně sedm hodin na bri
gádách v “ Akci Z” (kro
mě toho ovšem pracovali
občané na počest XXV.
sjezdu KSSS, XV. sjezdu
KSČ atd.).
— Mezi Bojanovem a Sečí
se staví nový most přes
Chrudímku.
— Novým čs. velvyslan
cem ve V. Británii a sou
časně v Irsku jmenoval
Husák M. Jablonského.

O zmysel
Helsinskei deklarácie
Připomínáme si prvé výročie podpísania Helsinskej deklarácie. Je to příle
žitost k určitej bilancii: čo sa za uplynulý rok dosiahlo, ako sa ustanovenia
tohoto medzinárodného dokumentu plnili, aké ovzdušie pomahai vytvořit' a či
splnil jeden zo dvoch hlavných ciel'ov: či přispěl k zmierneniu medzinárodného
napátia a k zvýšeniu dóvery medzi Východom a Západom.

Na Západe sa všeobec nej a obchodnej spoluprá ry, aké medzi tymito
né konstatuje, že svoj ce.
oblasťami nikdy .neexisto
hlavný úkol déklarácia ne
Pravda však je, že Zá vali. Východ dlhuje Zápa
splnila,
že
nepriniesla pad prvé dve kapitoly du výše 30 miliard dolázmiernenie medzinárodné Helsinskej deklarácie do
rov. Samotné Českosloven
ho napátia a zvýšenie dó držuje a že výčitky komu
sko má so Západom scho
very. V Európe, najma v nistických režimov sú bez
dek výše miliardy doláZápadnom Nemecku, ktoré podstatné. ■Nikto predsa
rov. Táto služba v obchod
sa najviac exponovalo na dnes neusiluje o násilnú
spolupráci s Východom, sa změnu európskeho státu ných stykoch zo strany Zá
naopak pociťuje zvýšené quo. A pokiať sa týká spo padu je tak rozsiahla, že
napátie; vo Spojených lupráce, o ktorej hovoří Západ sa nateraz obává
štátoch pozorovat’ stále druhá kapitola deklarácie, poskytnut’ ďalšie úvěry.
Takzvaná hospodářsky
váčšie rozčarovanie. Vý československý režim sám
prosperita
Východu je do
chod obviňuje Západ. Čes přiznává, že “ sa Západu
koslovensko v tomto obvi nepodařilo medzinárodne značnej miery umožněná
ňovaní Západu vedie. K izolovat’ Československo” právě týmito obrovskými
prvému výročiu českoslo a že pražská vláda mala úvermi Západu. A tak tře
venské informačně pro- možnost’ právě aj po Hel ba konštatovať, že v ži
striedky (tlač, rozhlas a sinkách vytvořit’ celý rad vote československého ob
televízia) připravili sústre- ďalších medzinárodných čana sa za rok platnosti
denú kampaň, ktorú mož zmlúv, upravujúcieh jej Helsinskej deklarácie nič
no charakterizovat’ ako spoluprácu s cudzinou na nezměnilo, útlak režimu
boj o zmysel Helsinskej poli vedeckom, technolo- nepovolil. Režim aj naďadeklarácie, ako snahu o gickom a obchodnom. Po- lej pokračuje vo svojej
odvrátenie pozornosti od kial’ sa týká obchodnej protináboženskéj kampani,
toho, v čom Západ vidí spolupráce Západu s Vý hoci sa zaviázal vytvořit’ ,
důležitost’ Helsinskej dek- chodom, sme svedkami ta podmienky pre slobodné
larácie. Ciel’ kampaně je kej situácie, ktorá přesa vyznáváme viery a slobod
prehTadný: ofenzívou pro huje všetko to, čo bolo né vykonáváme nábožen
ti Západu pripraviť sa na možno na tomto poli oča- ských úkonov.
Režim s rovnakou tvrdokonferenciu v Beléhrade, kávať. Obchod medzi Zá
sťou
pokračuje proti tým
ktorá sa zíde za rok a padom a Východom je rozvědeckým
a kultúmym
ktorá bude hodnotit’ vý siahlý; Západ poskytol Vý
sledky dvojročného úsi- chodu také obrovské úvě
lia o realizáeiu ustanove
ní Helsinskej deklarácie.
československé
infor
mačně prostriedky s i ' při
tom počínájú takto: vyfýkajú Západu, že zmysel
celej konferencie vidí len
v takzvanom treťom koši
a že na iné ustanovenia
déklarácia zabúda, nechce
ich plnit’. Naproti tomu
tvrdia, že Československo
plní ustanovenia tretieho
kosa lepšie ako západné
státy, ale zároveň odmietajú, aby sa plnenie usta
novení tohoto koša posudzovalo podTa meriadel
“ buržoáznej slobody” . ' V
snahe odviesť pozornost’
od ustanovení takzvaného
tretieho koša, českosloven
ský režim neustále zdůraz
ňuje důležitost’ prvých
dvoch kapitol deklarácie:
kapitoly o zachovaní státu
quo a jeho nemenitelnosti
len mierovými . prostriedkami a kapitoly, ktorá za
ručuje rozširovanie vedeckej, technologickej, kultúr-

AM N ESY

(Pokračování na str, 8)

IN TERN ATIO N AL

Hans Weigel

Amnestie se nesmí zaměňovat s amnesií. Nelzs.
tedy zaměňovat ani “ Amnesty international” s
“ Amnesy international".
Amnesty international má velmi přísnou orga
nizaci. Amnesy international je založena na ne
dostatku organizace.
Amnestie znamená omilostnění, amnesie známe
ná zapomenutí, slabou pamět, až její ztrátu.
Amnesy international se vyskytla poprvé v tři
cátých letech tohoto století. Adolf Hitler formu
loval v knize “ Mein Kampf” své cíle naprosto
jasně. Na základě mezinárodní amnesie ho pustili
k moci,
Amnesy international se však nespecializuje na
pravicové diktatury. Právě naopak! Mezinárodní
amnesie si posmrtně uvědomila potlačeného Hit
lera a potlačuje zato jiná fakta.
Mezinárodní amnesie, obepínající celý svět, za
pomněla na sovětské tanky v Berlíně, v Buda
pešti a v Praze, berlínskou zeď, raketové základ
ny na Kubě, na Carvalhův pokus uchvátit v Por
tugalsku moc, Kubánce v Africe, na helsinské
dohody.
Chcete se stát členem Amnesy international?
Nenamáhejte se — už jím jste.
(Ze Švýcar, hum. časopisu NEBELSPALTER)
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Rocková hudba
vo východnej Európe
Před nedávnom uveřejnily denně noviny v Československu krátku správu o uváznení členov bitových

• 1. 9. 1926 byl založen Symfonický orchestr Čs.
a rockových skupin Plastic People Of The Universe a DG-307. Obidve skupiny nie sú politické, ale ko
rozhlasu.
munistickým režimom sú považované za nebezpečné, pretože šíria medzi mladými 1'uďmi inú kultúru
• Hudební skladatel Stanislav Suda, autor opery
ako tú oficiálnu.. Napriek vazneniu a iným zákrokem režimu, preniká tento druh západnej hudby do Čes
Lešetínský kovář, zemřel 1. 9. 1931.
koslovenska a do všetkých východoeurópskych zemí takmer nezadržitelné a cez všetky protiopatrenia
• Zá druhé světové války dvě básnické sbírky, Je
režimov.
remiášův pláč od K. Jílka a Ohnice od J. Jakuba,
byly vlastně dílem jednoho autora a obě tato jména
V minulých dňoch sa zaóberal otázkou západnej modernej hudby v komunistických žtátoch londýnsky
kryla básníka Jiřího Ortena (vl. jm. Jiří Ohrenstein),
denník Financial Times. Poznatky autora dlhého referátu zo zemí, kde sa "buduje socializmus pre bukterý byl 30. 8. 1941 na ulici sražen německou sanit
dúce generácie" sú zaujímavé.
kou a dne 1. 9. 1941 skonal.
• 2. 9. 1896 se narodil slovenský malíř Štefan PolSovietsky zvaz —
hviezd tejto hudby zo zá kultúry kontroluje rozsah proti rockovej hudbě, ked kráb, portrétista J. G. Tajovského, J. Jesenského a
padu sú všeobecne známe ich vystupovania, aby ná ža prichádza zo susedjiných významných slovenských mužů. Malokarpatské kedysi nedobytná pevnost'
a píše sa o nich v soviet hodou mimoriadne nezbo ných komunistických kra
museum zřídilo v Pezinku, kde se umělec narodil,
Tú rockovú hudbu dlho skych masových prostried- hatli. Existujú i úradné jin. Východoberlínske mlá
jeho jizbu s obrazárnou.
• V kapitole o “ Svátku českého jazyka” vypráví považovali za symbol zá koch. Rocková hudba je obmedzenia, ako je napří dežnické vysielanie začalo
A; Jirásek v F. L. Věku o tom, jak se mladí vla padnej degeneráeie, no te- v Sovietskom zvaze trpě klad zmenšenie vysielacie- hrať
východoeurópsku
stenci v obrozenecké době scházeli na Staré rychtě raz sa rozšířila po vidie- ná, avšak oficiálně nepod ho času západnej populár- pop-music, ktorá tvoří 60
a jak student Jan Hýbl upozornil ostatní na to, že ku a jej popularita sa zvý
r.ej hudby v rozhlase. Cen- percent z tejto relácie.
porovaná.
“ česká svíce ještě nedohořela!” . Jan Hýbl, který si
zúra dovoFuje iba malý Avšak i tu čoraz viac za
Pol’sko —
jako korektor v pražských tiskárnách získal zásluhy šila i v samotnej Moskvě.
priestor pre protestnú hud číná prenikať
západná
O. vzorné, jazykové a stylistické úpravy tehdy vydá Zaznieva z tanečných sie.vo východnom bloku
vaných českých knih,, vydával sám později české ní, kaviarní, a dokonca aj
bu toho druhu, aký sa pě produkcia. Všímájme si
časopisy. Narodil se 3. 9. 1876 jako syn venkovského z nových nákupných strenajtoierantnejšie
stuje na západe. Z pro- zaujímavého případu: 5křupaře v české Třebové.
test-songov sú dovolené členné
dísk
vo
vonakajších
štvrcombo
Klausa
• ;3. 9. 1966 zemřel prelát Dr. František Činek, který
Západná pop-music za
byl od roku 1921 spirituálem olomouckého semináře, tiach. Šíři sa napriek to znieva z rohlasu a vo ve len tie, ktoré protestujú Renfta ešte nedávno chvá
proti znečisteníu ovzdušia lili v Neues Deutschland,
později prorektorem a profesorem Palackého univer mu, že západné gramofo
řejností v takom rozsahu,
sity v Olomouci. Bylo jeho dílem, že 21. 2. 1946 byla nové platné nemožno legál
a rasovej diskriminácii. že hrá hudbu, ktorá zodobnovená olomoucká universita uzákoněna, ovšem po ně kúpiť na trhu a dostat’ že to až udivuje západných Poláká pop-hudba je iba
povedá východoněmecké
návštevníkov. Požiadavka
pěti létech komunisty zavřena a Dr. Činek pensionován.
‘
•r- v>, ich iba pod rukou často po turné západných sku z vel’mi malej časti poli mu životnému štýlu. Avšak
keď combo vystúpilo s
• Jan Svatopluk Presl, který se narodil 4. září 1971, až za 80 rúbFov. Hudobní-- pin v Poťsku sa nemóže tická:
patřil k Jungmannovu buditelskému kruhu. Byl to ci rockových skupin nie sú
Maďarsko —
piesňou “ Balada o malom
v
celom
rozsahu
splnit’
len
přírodovědec, profesor speciálního přírodopisu na lé členmi Zvazu sovietskych
pre nedostatok finančných symbióza domácej tradicie Ottovi” , zakázali im účin
kařské fakultě pražské university. Velké zásluhy má
hudobníkov,
čo
im
zne
kovat’ . V Baladě sa spieva
o vytvoření českého přírodopisného názvosloví. Za
prostriedkov, avšak pris vplyvmi zo západu
o tom, ako mladý východkladatelské jsou jeho práce Všeobecný rostlinopis a možňuje, aby mohli profe pravováné návštěvy AlviPočátkové rostlinství.
Po roku 1960 sa veťmi ný Nemec stroskotal při
sionálně vystupovat’ . Úřa na Stardusta a skupiny
• František Kysela, malíř a ilustrátor, miloval jižní dy upustili od úplného zá Mud - posledně menovaná rozšířili amatérské rocko pokuse o útek na západ.
Čechy a jadrnost lidového výrazu. Narodil se 4. 9, kazu tejto hudby. DovoFuvé skupiny. Dnes už sa
—
00 —
1881 a byl s V. H. Brunnerem a J. Bendou zaklada jú, aby západní turisti, skupina príde do Poláka úradní činitelia sice neuž po druhý raz - a ne
telem tradice krásné knihy.
Zdá sa, že nepriaznivé
• ■Sakura ve vichřici byl název jednoho z románů z alebo občania Sovietskeho dávná návštěva skupiny vzrušujú při pohFade na
posudzovanie
populámej
dlhé
vlasy,
ako
to
bolo
v
japonského prostředí, jež psal Joe Hloucha, který zvazu, ktorí sa vracajú z Procul Harum, ukazujú na
západnej
hudby
komuni
se narodil 4. 9. 1881.
pionierskych
rokoch,
cudziny, doviezli západně:
• Dne 4. 9. 1906 se narodil syn nestora slovenských gramofdnové platné. Po- to, že sú tu určité poku avšak toto hnutie zhora stickými režimami neubesy uspokojit’ fanúškov. V
skladatelů Mikoláše Moýzese, Alexander Moyzes, vý
přestává byť zároveň v rá na jej popularitě u významný slovenský hudební skladatel, autor přede zývajú sa vybrané rockové letných mesiacoch je v
pozornosti. chodoeurópskej mládeže,
hry- Janošíkovi chlapci, dramatické ouvertury Nikola skupiny z krajin východ- Činnosti 1.000 diskoték a stredobode
Gramofonové
platné
nie- naopak jej veFmi pomáhá.
šuhaj a scénické kantáty Svatopluk.
nej Európy. Skončilo sa plánuje sa, že v následu• Jiráskova dcera Božena, choť spisovatele Hanuše
Nepodceňujme však zna
ktorých
maďarských
sku
Jelínka, byla citlivá a kultivovaná malířka krajinář rušenie vysielania rozhla júcich 5-tich rokoch vznik pin sa. predávajú v počte lost’ komunistického vedeských a květinových motivů. Božena Jelínková-Jirásko- sových stanic BBC a Voi- ne 100 stálých zariadení
50.000 výliskov, čo je dosť nia vo východoeurópskych
vá zemřela 5. 9. 1951.
ce of Amerika, ktorých tohto druhu. Discjockejovysoký
náklad vzhFadom štátoch v oblasti psycho
• 6. 9. 1791 se konala korunovace Leopolda n . na rockové programy majú
via musia najprv zložiť na počet obyvateFov. štýl logie mládeže. Mládežnícčeského krále. Leopold II. zřídil na pražské univer. šitě stolici, české řeči, určenou podle zakládací li- veFký počet poslucháčov. skúšku a potom dostávajú tejto hudby tvoří symbió ki předáci, ktorí predstastipy, aby tomuto starobylému jazyku opět “ Flor und Tisícky amatérských sku od štátu len priemerné
zu domácej tradicie s vujú často najkonservatívGlanz” — rozkvět a lesk — obnovila. Téhož dne ve pin predvádzajú svoje ver- mzdy. Poláké hviezdy povplyvmi zo západu. Západ nejšiu skupinu odchovančer byla uvedena v Nosticově divadle prémiéra Mo zie západného rocku. Ich
pulárnej hudby cestujú si ně gramofonové platné sa
cov ortodoxnej ideologie,
zartovy korunovační opery La clemenza di Tito (Vel
ce po celom sveté, ale mu sice nepredávajú na trhu,
produkcia
je
nepolitická,
kodušnost Titova). Tuto operu si objednali u Mozar
si plné uvedomujú, že za
niektorí nepoznajú ani sia přitom
překonávat’ ale záujemci si ich nahráta čeští stavové.
kázané ovocie najlepšie
• 6. 9. 1891 sé narodil český divadelní a filmový he zmysel anglického textu, rózne byrokratické obmedvajú na magnetofony z chutná. Rocková hudba
rec, komik Saša Rašilov a týž den zemřel v roce ktorý
spievajú.
Mená zovania. A ministerstvo rohlasového
vysielania, takto tvoří užitočný ventil
1961 dirigent Jaroslav Jankovec.
• Kdo z nás nezná Jiráskovu trilogii Bratrstvo o
na čo sa móžu vopred při pre mladých l’udí, ktorí
bojích Jana Jiskry z Brandýsa na Slovensku? Dne
pravit’ , pretože tituly sú majú prirodzené tendencie
7.: 9. 1451 porazil Jan Jiskra v bitvě u Lučence Hu- • 7. 9. 1966 zemřel pedagog Josef Váňa, člen ko
týždeň vopred publikované proti autoritám. V dosperespondent
ČSAV.
nýádiho.
• V Archivu hl. m. Prahy je uložena kolorovaná li •. Antonín Dvořák se zamiloval do své krásné a na v rozhlasových a televíz- lom veku záujem a ryt
tografie E. Gurka Slavnostní průvod při korunovaci dané žačky Josefiny Čermákové, jež se stala hereč nych programech.
mická a hlučnú hudbu
císaře Ferdinanda V. na krále českého. Ke koruno kou činohry Prozatímního divadla a provdala se za
Východně Nemecko —
automaticky klesá a ná
vaci došlo 7. 9. 1836 a byla to poslední korunovace hraběte Václava Kounice. Pokořený nápadník svěřil
vrat ku konformizmu je
východoeurópska popčeského krále, kterýžto obřad byl jedním z mála své zklamání hudbě. Později si vzal sestru Josefiny
zí>ytků autonomie, jenž nepodlehl rakouskému cent- — Annu Čermákovou. V září 1877 zemřel Dvořáko
zaručený; ostává jú len
music, avšak preniká
rálísmu.
vým prvorozený syn Otakar a jeho smrt byla pod
mlhavé spomienky na “ re
• Ve své prvotině, již nazvala autorka Jarmila Gla- nětem k tomu, že se Dvořák vrátil k dílu již zapo
západná produkcia
volučně” - roky dospieva
zarová Boky v kruhu, vzpomíná na dvanáct let pro čatému a 13. 11. 1877 dokončil náboženskou kantátu
nia.
V istom slova zmysle
Trend
v
Poláku,
Ma
žitých po boku svého manžela — lékaře. Na tento Stabat mater. Toto oratorium slavilo velké úspěchy
aůtobiografický román navazuje Vlčí jáma, rovněž s v Anglii, bylo provedeno těž k 800. výročí založení ďarsku a v Českosloven je rocková hudba pre mlá
autobiografickými prvky, jenž byl zfilmován, s ne katedrály Worcestru, bylo dáváno s velkým úspěchem sku ovplyvnil rozvoj tejto dež v komunistických kra
zapomenutelným výkonem Jiřiny Šejbalové a Jany v Čechách i na Moravě, ale premiéru v kostele u hudby vo Východnom Ně jinách to samé čo mari
Brejchové. Jarmila Glazarová, jež sehrála pro její nás mělo teprve 16. dubna 1897 v chrámu sv. Ja
přátele trapnou roli v počátcích nástupu komunistů kuba v Praze. Antonín Dvořák se narodil 8. září mecku. Úřady přitom ne huana pre mládež v západ
š-mb
můžu viesť frontálny útok ných krajinách.
u nás. se narodila 7. 9. 1901.
1841.
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Konservatismus - ne a ano
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Provádíme veškeré práce optické
přesně, rychlé a za .levně: , ceny ;
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Ferdinand Peroutka
Jak ráno i večer se nám káže a ja k i sami bez pomoci jiných vidíme, svět prochází hlubokou změ
nou. Kdo si přeje, aby se lidské záležitosti dostaly do varu, může být spokojen. Přesto nebyly určité
rozdíly smazány. Svět jako celek je unášen změnou, ale v každé zemi stoji proti sobě více nebo
méně bojovně tábor změny -a tábor stálosti. Řekněme: liberalismus a konservatismus. Nejdříve ve své
mysli očisťme oba směry od kořistníků a hlupáků, kteří se na ně nalepili. Co dále? O hlasatele zrněny
netřeba mít starosti, nese je duch doby, kde kdo hledá slávu v rozbíjeni toho, co bylo, nikdo, jak se
zdá, v udrženi něčeho. Liberálům se snadněji píše. Není obtižno v této době navalit na konservafivce
hanbu nemyslivé setrvačností, zaostalosti, ulekanosti, snad i zlovůle, jakoby toto, nic jiného, byla je
diná role konservatismu v historii. Zápas — aspoň z této strany — je politický, ohnivý a často se vy
jadřuje opovržením. Není a nebyl konservatismus nic více než to, jak jej dovede jed politického zápa
su představit.

Vyslovili jsme, patrně
marně pro tuto chvíli, slo
vo “ historie” . Socha této
staré bohyně byla uložena
do skladiště, doba je na
laděna protihigtoricky. Ne
boť, neníliž pravda, s po
těšením žijeme v čase zce
la novém, nepodobném
všem časům minulým, V
mladých lidech nabyl protihistorismus téměř vášnivosti. Někdy směle žádají,
aby nebyli obtěžováni a
aby historie byla z jejich
vzdělání zcela vyloučena.
Paradoxní to obraz mo
derní myslí: honosí se
svou absolutní otevřeností,
ale z nějakých důvodů se
uzavírá poučením, která
by mohla přijít z minulo
sti.
A ť jakékoli jsou mezi
námi rozdíly, zdá se, že
my všichni na základě
jsme pro demokracii. Mí
váme i dojem, že demok
racie přišla na svět teprve
s námi a že jen my ro
zumíme, eo je demokra
cie. Jestliže však se své
pídě času vzhlédneme: de
mokracie přišla na svět
před dvěma tisíci lety ve
starém Římě a v dobách
historičtěji
naladěných
platil starý Řím za učite-

le demokracie, ne-li jinak, ny a vtěleny do politické Proč/ Ridic vjel ao za
tedy aspoň jako sběrna ho řádu. Demokracie byla táčky plnou rychlostí, oto
dvěma čil kola, ale těžký náklad
zkušeností, jež byly udělá napjetím mezi
ny s demokracií hned na směry, které bývaly až setrvačně pokračoval do
komicky pamětlivy své savadním směrem. Náhlý
začátku.
Kdo hodlá toto připome rovnoprávnosti. V někte obrat kol se odloučil od
nout, musí být připraven, rých válkách jeden den ve setrvačnosti nákladu, kola
že mu bude řečeno: děku lel generál, patřící ke prohrála, vůz se překotil.
jeme, ale jak vzdálené, straně senátu, druhý den Jestliže se obrátíme k vě
zaprášené, jak profesor generál patřící ke straně cem obecnějším, můžeme
ské.. Snad.
lidové, ať jakkoli škodlivé citovat filosofa: “ Převaha
Přes tuto předvídanou toto střídání mohlo Kýt. politiky, nad skutečným,
nepřízeň zkoumejme, jak Byl to složitý systém, ale lidským stavem přináší
to bylo. Tím spíše, když když složitost přestala, nejtěžší škodu.” Nákladní
podle Thukydidova velké když se děje tak vyvinu vůz se překotil, poněvadž
ho díla “ Válka Pelopone- ly, že z nich vyšla vláda kola byla obrácena příliš
ská” , byly zkušenosti sta jedné strany, tragedie náhle. V lidských záležito
rého Řecka podobné. TatO; přišla do Říma. Nejdříve stech vznikají nesnáze,
kniha, napsaná 300 let samovláda Mariova -za jestliže si politikové, počí
před Kristem, obsahuje stranu lidovou, potom sa nají příliš náhle, jestliže
v sobě všechny nám zná movláda Sullova za stranu jedna změna za druhou bi
mé lidské elementy i ná senátu, s nimi hromadné, je do pomalejší vnímavo-,
sledky těchto elementů. nemilosrdné vraždění. A sti občanů, jestliže člověk
Zda dějiny za nejrůzněj studium Říma nám osvět přestává cítit pod. sebou
ších vnějších okolností ne luje cesty, po nichž přichá základnu. Tu pak ve vol
hrají vždy na stejný ná zí pád demokracie a ná bách vidíme konservativní
stroj - lidskou povahu? To stup císařů s různými va vítězství větší nebo menší.
- ovšem - je konservativní riacemi Nerona. Patrně Tu konservatismus před
názor.
mezi několika hlavními stavuje tíhu lidského ná
V starém Římě byly dvě příčinami nejhlavnější by kladu a poučení, že není,
strany, strana senátu a la ochabnutí občanských možno .člověka úplně ma
strana lidu, v dnešních ctností, nahražení armády nipulovat.
Je dokonce možné dovo
termínech strana konser občanské armádou žoldvativní a strana pokroko néřskou. To vydalo stát lat se Marxe. Sověty hně
vá, liberální. Jedna dru na pospas těm, kdo měli tou dialektickou nauku po
dle své vůle do té nebo
hou držela na uzdě.' Prá ' zbraně.
vo na pokrok i právo na
Včera se na silnici pře oné podoby, ale smysl, jejž
konservatismus byly uzná kotil těžký nákladní vůz. ' (Pokračování na sťr. 6)
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Obhájce
lidských Dráv
' Přesto že si A. Solženicyn zachovává stále vyso-•
kou prestiž a kredit, zdá se, že do čela představi
telů obhájců lidských práv v Sovětském svazu se
dostal miuvčí diskriminovaných a persekuovaných
Andrej D. Sacharov. Vzděláním a erudicí nukleární
fyzik, který :stál. u kolébky sovětské vodíkové bom
by^ se dal do boje .za lidská . práva, která jsou v
jeho zemi tak potlačena. Sacharovův konflikt s ofi- ,
cíální politikou a sovětskými úřady se datuje někdy
od roku 1958, kdy začal Chruščov koketovat s myš
lenkou o zákazu užití nukleární energie pro vojenské,
účely. Sacharov Chruščova kompromitoval voláním,
že_do takové smlouvy by patřil i zákaz pokusů ve
vyšších atmosférických vrstvách, které sovětská stra
na cudně zamlčovala. Na začátku tohoto desetiletí
se pak Sacharov dostal na černou listinu, když pro
semizdat připravil zprávu, kterou nazval Vývoj, ko
existence a intelektuální svoboda. V zápětí byl pře
řazen na nevýznamné pracoviště a bylo proti němu
zahájeno šikanování nejrůznějšího kalibru, včetně
vyloučení jeho dětí z vysokoškolského studia.
V roce 1973 se Sacharov spolu se spisovateli Galiéhem a Maximovem obrátili na novou vládu Chile,
když Aliende byl svržen a orodovali za život. Pabla
Nerudy, což vedlo k prapodivnému závěru sovětů,
že tato trojice obhajovala fašistickou juntu. A od
té doby nechyběl vlastně Sacharov nikde, kde šlo v
SSSR o obhajobu lidských práv a dokonce založil k
tomu účelu výbor, který se stal okamžitě terčem
ostrých útoků kremelské diktatury. Sacharov byl .ob
viněn, že udržuje styky se spisovateli A .. A. Amalrikem a Y. Danielem,1 kteří nyní žijí mimo SSSR.
Když mu byla udělena Nobelova cena, využil této
příležitosti, aby v poděkování za poctu, které tlu
močila ve Stockholmu , jeho manželka, uvedl několik
desítek jmen těch, kteří trpí v sovětských věznicích
a pracovních táborech. Tak zdůraznil potlačení osob- :
ní svobody v zemi, která sice práva občanů vypo
čítává v ústavě, ale v praxi, je nerespektuje. Úplné
znění ^Sacharovova projevu k udělení Nobelovy ceny
přináší v anglickém překladu pod názvem Peace,
Brogress and Human Rights druhé číslo pátého roč
níku (1976) časopisu Index on Censorship.
"•. Sacharov se v poslední1době zabývá konfrontací vli
vu prostředí, sociální problematiky, politických prou
dů a národnostních pohnutek, jak se promítají v pra
xi socialismu a kapitalismu. Zasahuje tedy do celé
ho životního prostředí i jeho nadstavby, jak.se na
konec můžeme přesvědčit v publikacích Sakharov
Speaks (editor H. S. Salisbury) a My Country and
tjhe World, obě vydal Collins/Harvill.
(Na závěr jenom krátce poznamenávám, že Gollinsovo nakladatelství nedávno vydalo neobyčejně zají
mavou a poučnou knihu (Alexander Ďolgmťs Story,
$11.95) — 211etý Američan ruského původu A. Dolgun sloužil na bezvýznamném místě velvyslanectví
Spojených států_ v Moskvě, a po odmítnutí spolupráce
SjKGB byl zajištěn a. zcela bezdůvodně odsouzen pro
spiknutí, strávil pak pět let v táboře nucených prá
ci. Zmiňuje se o něm i Solženicyn v Souostroví Gulag.^Dolgunův příběh se tak stal obsahem neuvěři
telně pravdivé a.-neuvěřitelně, upřímné knihy, která
št neklade literární nároky, spíše ale za povinnost
znovu upozornit západní svět.na bezpráví a taktiku
sovětského systému.
'(Pro úplnost dodávám, že u Collinse vyšly v poslední
době dvě další knihy s tématikou, která se dotýká
této poznámky: Valery Chalidze: To Defend these
■Rights a Abram Tertz: A Voice from the Cho
rus.
ip
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Milan Růžička
Koho nezajímají maličkosti, ten o ně nejčastěji
.zakopne.

.★
Byl chytřejší než dokázali poznat.

★
Vyšší si snažíme naklonit. Malé — ohnout.

★
Kdo zná dobře cestu, tomu se snadněji i obchází.

★
Z: některých knih je možno vyčíst i to, co četl
autor.

★
Když se chceš něco dozvědět — přisvědčuj!

★
Je pozoruhodné, jak snadno se odsuzuje to, co
se tak nesnadno chápe.

★
Kde jeden obdivuje — deset závidí.

★
Sám nad sebou nikdy zcela nezvítězíš, ale jak
mile přestáváš bojovat — prohráváš.

★
Člověk touží být především důležitý a někdy se
stává, že je přitom i prospěšný.

★
Jeho dílo bylo bezesporu přínosem — hlavně na
váhu.

★
Lidé hledají raději návody než poučení.

★
Zaujímal tak vysoké společenské postavení, že
už si mohl dovolit být občas nespolečenský.

★
Nejhorší nepřítel prý je bývalý přítel. Myslím
Si však, že ještě horší je — bývalá přítelkyně.

/★
, Nikdy si nedovolil víc než bylo povoleno.

★
Když tě lidé nechápou, je to vždycky jejich vina?

★
Kdo neví, kam patří, vydává se v nebezpečí, že
bude někam vecpán.

★
Někdy zavrhujeme účinný lék jenom proto, že
se nám zdá být příliš laciný.

★
S některými lidmi se přátelíme jenom proto, že (
by bylo zlé je mít za nepřátele.

/(Pokračováni še štř. 5) racie odkázána na to, co
\Marx dialektice dal, zůstá- dovedl Churchill. Dosavad
\vá jasně obsažen v jeho ní hrdinové civilního živo
(spisech. Dialektika, učil ta, skvělí debatéři, velká
(Marx, je napjetí mezi dvě- většina anglických spiso
vatelů - a herců, všichni
(ma nezbytnými směry;
po pět let nalézali dobré
/každý pokus potlačit jeden
důvody pro to, aby Anglie
/z nich "rozsekává dialek
odzbrojovala, zatím co
tick ý pohyb na dva kuHitler zbrojil. Ti všichni
Isy” , je to konec dialekticelkem ochotně ustoupili
)ky, pravil Marx. Tu, na
Churchillovi.
Proč
byl
ísamém začátku sociální
konservativec lépe uzpů
jvědy, projevilo se tušení,
soben vést válku než jeho
Sže pokrok a váhavost,
liberální a socialističtí kri
\vzlet a tíha, rozmach a
tikové? Odpověď na to
Vsorektura budou dva věčmůže být jen psychologic
(ní souputníci člověka. Z
ká. Snad Churchillovi kri
(tohoto důvodu Marx- nezatikové sami o sobě zapo(cházel tak opovržlivě jako
chvbovali. Měli mnoho
/Lenin s ideou, že k velctností, ale jednu v sobě
/kým společenským změnevypěstovali: jak se brá
/nám je třeba, aby za ninit tomu, kdo nás chce
Jmi stála většina.
zničit.
/ Existuje lidský sklon
Americký romanopisec
/zjednodušovat si věci, vy- byl často povrchní, často
/loučit tu nebo onu část dojímavý, vždy talentova
/skutečností, vidět to nebo ný hlasatel bouřlivého jaz
)ono jako dokonale dobré zového věku po první svě
jnebo dokonale špatné, při tové válce. V jakési pře
hnat
jedné
vlastnosti stávce v jeho hedonismu,
ssvrchovaná prává. To ne jednou, neznámo odkud,
obstojí v složitém světě. zablikala v jeho rozumu
yRoku 1939 byl v Anglii z velká myšlenka: “ Genius
(politického propadliště vy- je ten, kdo v sobě dovede
'tažen zatvrzelý konserva- současně udržet dvě pro'tivec Churchill a povolán, tikladné ideje.” Vskutku,
-aby čelil Hitlerovi. Měl za jestliže pravdy libera
'sebou celou sérii politic- lismu i konservatismu, ta
)kých porážek, ale pod je- ké jejich omyly jsou spo
iho vedením prožila Anglie čítány, vychází z toho
(snad nejslavnější episodu theoretický ideál: nejlepší
(svých dějin.
Poněvadž vládce je ten, který v sobě
(Anglie odporovala Hitlero sloučí přednosti obou smě
v i ve chvili jeho největší rů a vyhoví i pudu jít do
h o triumfu, ostatní svět předu i pudu opatrnosti.
ibyl povzbuzen, aby také Ačkoli je to theoretický
odporoval.
Na několik bezvadné, historie zřídka,
chvil byla světová demok jestliže kdy, postupuje do

£
^

Vím, že mi drží palce — jenže za zády.

>

★

^

★

s

Když důrazně žádáme o něco, oč bychom měli /
:píše slušně požádat, nesmíme se divit, když něco )
ibdržíme.
J

)

Jeho příspěvky nebyly ani zdaleka tak dobré )
ako známí, kteří mu je otiskovali.
)

★

(

,
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f S g p Š IlJ lRESTAURANT
KALORAMA
Krásná dovolená v Dandenongách, v moderních
samost. bytech s nádhernou vyhlídkou.
Výtečná strava a domácké prostředí.
Nebo si k nám zajeďte na oběd či na svačinu.
Srdečně zvou manželé Pospíchalovi
B arbers R d ., K alo ram a, V ic ., tel. 728-1291
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Capitol House, 113 Swanson St.,

| 1

f Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí
r Telefon 63-2231 - - Mluvíme českya slovenský
[
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
f Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
I
v nutných případech i telegraficky.
š
V patek je otevřeno do 9. hod. večer.
L
ale v sobotu je zavřeno.
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407 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, VIC. 3025
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Škoda, že některé šupiny s očí nám začínají pa- S
►
at teprve tehdy, když už nám vypadávají i vlasy. \

★

^

než bývala. Pod jejím nejemným vlivem ten nebo
onen směr bývá zbytečně
vydáván za padoucha.
Snad je možný jakýsi tréning. A ť se člověk neptá
předem, je-li ta nebo ona
idea liberální nebo konservativní. Ať se ptá, je-li
to podle jeho nejlepšího
úsudku idea správná. Ať
má dříve věc než pojme
nování. Zatím je zmatek,
a konservatismus, na pří
klad, někdy obhajuje svo
bodu vědeckého badání.

VELKÝ VÝBĚR

Vtipům pronášeným v cizí řeči se smějeme už ( ►
fr
: pouhé radosti, že jsme vůbec rozuměli.
<!

★

předu takto spořádaně.
Mnohem spíše postupuje
tvrdým někdy i nemilo
srdným zápasem dvou
směrů. Normální, nejča
stější lidské vědomí není
geniální, a “ udržet v sobě
současně dvě protikladné
ideje” je nej vzácnější vý
jimka.
Ne vždy lidé nosí ideje
v hlavě, často je nosí při
šity na kabátě a nejdříve
ze všeho mávají prapor
kem. Politika se stala ješ
tě větším Veličenstvem

<

Kdo nejde životem s otevřenou hlavou, ten častěji zůstává stát s otevřenou hubou.

★

23. 8. 1976

tKonservatismus - ne a ano

Nevhodná slova

★

DOMOVA

)

VYŽÁDEJTE

P

Za to, co se mu povedlo, většinou nemohl.

( ►

★

v ►

Jak mohu souhlasit, když jsem nebyl na schůzi < ^
. nevím, kdo nesouhlasil.
/ ►

TELEFON 314-6111, 314-6281

PIVO
SE SLEVOU í
,

$

SI

NÁŠ

CENÍK

$

6-79 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum
30.00
. (menší množství v detailní prodejně 106 Millers Rd., Nth. Altona),
nebo $ 7.10 š dodávkou kamkoli v Melbourne (od 5 tuctů výše)
nebo $ 7.45 s dodávkou kamkoli v Melbourne a v menším množství

... .. .......................................... , ................* _______ ___________________
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Zborník slovenského národného povstání (Red. dr. M. Kvetko a prof. J . M. Ličko,
vydala Stála konferencia slovenských demokratických exulantov, Toronto, 1976)

Slováci proti Hitlerovi

K dvaadvacátému výročí Slovenského národního povstání vydali slovenští
demokratičtí exulanti vzpomínky na toto "vyvrcholení československého odboja
na Slovensku proti násilným změnám, vyvolaným Hitlerovými útokmi na slobo
du, nezávislost', územnú celistvost' a politickú štruktúru československej re
publiky i jej častí, najma tiež Slovenska". Vzpomínky jsou namířeny dvojím
směrem, ale pokaždé proti zkreslování událostí, které začaly 29. srpna 1944 v
Banské Bystrici: Proti l'ud'áckému postoji k povstání, který tkví v poukaze,
že bylo vlastně útokem na mladou slovenskou státnost, ale i proti tvrzení ko
munistů, že povstání bylo dílem komunistů, že to byla akce ilegálního vedení
komunistické strany na Slovensku. Není to konečné ocenění, nýbrž jen zpráva
"o konkrétnej účasti na přípravách a akciách povsfánia, aby historik mohol
raz siahnuť po tom, čo vyšlo doma z pera komunistických účastníkov povstania
a porovnávat' s tým, čo účastníci demokratického tábora vykonali".

Ze” spousty autentických
podrobností, kterými je ta
to obsáhlá kniha (434
str.) nabita, nás tedy bu
de zajímat především za
pojení slovenského lidu do
povstaleckých akcí jako
výraz odporu proti vládě
Slovenské republiky z Hit
lerovy milosti a úloha ko
munistických vůdců, kte
rou zveličovali komunistič
tí historikové a účastníci,
zvláště nynější čs. prezi
dent Husák ve svém spi
se “ Svědectvo o SNP” .
člověku, který o povstá
ní ví jenom z novin, uniká
asi, že povstalci (snad toh
le označení zní příliš pe
jorativně, je však převza
to ze Zborníku) netvořili
jednolitý celek. Dvě zá

kladní složky, civilní a vo
jenský odpor, se tříštil na
několik skupin, které se,
jak vysvítá z textů, moc
rády neměly, které se jen
pro společný cíl jakžtakž
snášely. To platí zvláště
o regulérních vojácích Slo
venské republiky a o par
tyzánech. Profesor Ličko
nedostatek vůle ke koope
raci těchto dvou důleži
tých složek připisuje par
tyzánskému velení: “ Pří
tomnost’ silných partyzán
ských jednotiek vedených
žváčša sovietskými velitel’mi projevujúcimi len
minimálnú ochotu koope
rovat’ s vojenským vele
ním, povstalecká vojenská
situáciu len komplikovala.
Vedením tejto bojovej

Jde o podobnost ryze náhodnou . . .

NA TOM NAŠEM DVOŘE
Jaroslav Kujeba

Dostali jsme dopis, který v zájmu objektivity otisku
jeme v plném znění:
Vážená redakce, tuhle jsem z našeho rozhlasu za
slechl kapitána Minaříka vyprávět, že patříte k těm
exilovým plátkům, které na naší vesnici nenechají
chlup dobrý. Jsem inteligentní prase nebo, čheete-li,
prase-intelektuál, a proto Vám píšu, abych svůj ště
tinatý hřbet nastavil zvláště takovým útokům, které
s gustem podniká právě můj krajan, jakýsi J. Ku
jeba.
Vy si zřejmě neumíte vůbec představit, jak dnes
na kolchozním dvoře pulzuje život. Nikdy nebylo v
Kujebině tolik prasat jako za normalizace. Vysokomýtské JZD vystavělo pro nás, konsolidované vepře,
nádhernou ubytovnu, kterou nazývají vepřinee, který
však my považujeme za svého Juldu Fuldu, protože
nás tam vyšlechťují, podobně jako se s. Julius snažil
— bohužel trochu marně — žušlechtit čs. proletariát.
Naši vepři jdou v čele světového prasečího hnutí,
a já zase stojím v čele našich prasat. Jsem předse
dou místní stranické organizace a jejím ideologem.
Bojuji vší silou za socialismus v prasečích řadách.
Proti lidskému kmeni máme poměrně snadnou prá
ci. Prasata tak nějak snáze chápou, že jsme závislí
na velkých sovětských prasatech, a že je třeba bo
jovat za prasečí mír. Ale ani u nás se ovšem po
krok neobejde bez zákroků, i my musíme překoná
vat potíže růstu, a to jak růstu ideologického, tak
růstu na váze. Se zavilými reakcionáři mezi námi,
kteří nechtějí uznat, že vývoj jde doleva a že kdo
chvíli stál, ten stojí opodál, že čas oponou trhnul
a změněn svět, s těmi ši umím poradit. Po prověrce
je posílám na nůž řezníkovi a zlepšená produktivita
vepřového masa, o které píšou sdělovací prostředky,
jde na vrub jen a jen téhle uvědomělé práci s vep

zlozky povstania bol pově
řený Hlavný štáb party
zánských oddielov, na če
le ktorého bol spočiatku
představitel’ komunistickej strany Karol Šmidke a
heskór
plk.
sovietskej
armády Asmolov, ktorý
bol do tejto funkcie vysla
ný Hlavným štábom par
tyzánského hnutia v Kyje
ve. NakoTko pozície občiansko - demokratického
bloku
v
povstaleckej
armádě a v důsledku to
ho v povstání vůbec boli
vel’mi silné, komunistická
strana sa tejto skutečno
sti snažila čeliť vyťváráním partyzánského hnutia
pod sovietskym vojenským
velením . . . ”
Komunisté si už tehdy

tedy přihřávali svou vlast
ní polívčičku budoucí nad
vlády nad celou republi
kou. Demokratickým slož
kám odboje šlo pouze o
svržení nacistického jha, o
vyhnání Němců ze Sloven
ska a o to, aby čs. vláda
v Londýně nemohla už
tvrdit, že odboj proti
Němcům je pouze českou
záležitostí. Zvýšená čin
nost partyzánů v červenci
a v srpnu 1944 byla také
příčinou,
proč povstání
bylo zahájeno, třebas pří
pravy k němu nebyly ješ
tě ani zdaleka hotové. O
tom svědčí také cesta de
legátů demokratického tá
bora a komunistů do Mo
skvy, kde měli předložit
plán povstání a usměrnit
partyzánské akce, aby ne
vybočovaly z rámce po
vstaleckých plánů. Ale než
delegáti navázali spojení
s představiteli Sovětského
svazu, s čs. generály Pí
kou, Viestem a Hasalem,
vypuklo na Slovensku po
vstání, protože Němci za
hájili útok, který měl vy
čistit Slovensko od party
zánů. Cestu do Moskvy a
rozdílný způsob, jak Sově
ty zacházely s demokra

řovými masami. I u nás. je tak nějak samozřejmé, že
když se kácí les, lítají třísky.
Přírůstku na váze dosahujeme pokusnictvím. A o
tom vám právě chci vyprávět, o posledním experi
mentu, který by málem narušil kádrový profil na
šeho vepřinee, kdyby nebylo zdravého jádra, jež ne
dalo zahynouti nám ni budoucím. I na tomto úseku
totiž musíme zápolit a zápolíme.
Iniciátorem tohoto málem nezdařilého a na druhé
straně zase velmi zdařilého pokusu byla profesorka
Karlovy univerzity, laureátka státní ceny a Mezi
národní Lysenkovy ceny, soudružka . . . safra, teď mi
její jméno vypadlo z mé prasečí hlavy, nu ta, však
ji znáte, ta, co bývala ještě v krizových letech vzor
nou krmičkou, leč nezakolísala a udělala veliký a
záslužný kus ideové práce tím,, že celý podzim 1968,
než měla řádnou stolici, pracovala ochotně a jen za
drobnou úplatu v zastoupení Nataš, Naděžd a Taťjan mezi příslušníky středočeské skupiny sovětských
v o j s k . . . , no tak ta. Dialekticky a četbou Dějin
VKS/b zjistila, v čem spočívá nízká masovost vepřů.
Její příčina tkví bezpochyby v jejich vysoké pře-,
mýšlivosti. Prase, které moc přemýšlí, netuční tak,
jak by mělo. A poznala i důvod tohoto fenoménu,
škodlivého prasečímu i lidskému rodu: moc světla.
Prasata, ke kterým proniká do kójí světlo, jsou roz
ptylována oblohou, oblaky, ptáky, kteří kolem oken
přelétávají a kteří budí dojem absolutní svobody,
neomezené čtyřmi stěnami a předpisy zdržovat se v
kolektivu. Jak daleko od tohoto lákadla je pocit vlast
ního individua, které se nestará o váhový přírůstek
a chtělo by výše, třebas do poezie, dedukovala ona
zasloužilá bioložka. Poezie samozřejmě, ale musí být
prodchnuta chlévským teplem, příjemným pachem
mrvy, k níž každý přispívá podle svých schopností a
je ke žlabu připuštěn podle svých potřeb. Kdo spí,
nehřeší myšlením, dedukovala soudružka dále, na
bírá jaksepatří na tuku i na mase a je tak důle
žitým kolečkem ve vývoji socialistické společnosti.
I dala zasklít v našem vepřinci okna, takže jsme

Variácie
Martin Žiar
Čas času nepozná,
krok kroku sa nebojí,
zvon má měděné srdce,
raný nezahojí . . .
Belie sa radost' na jazyku,
kto ústa otvorí,
keď 1'udské srdce ustrašené
viac neprthovorí?
Svět je ako prsten okrúhly,
objímá stenu věčnosti,
a na nej svieti obraz Prometeov
do hlbky nekonečnosti.
Zo zbierky Piasne a smútky

tickým delegátem a s jeho
komunistickým
kolegou
šmidkem, líčí velmi pů
sobivě generál Mikuláš
Íterjenčík, kterého vyslali
demokratické složky místo
Vojenského, velitele povsta
leckých jednotek generála
Goliána.
i Rozbor politické situace
V době povstání, zejména
Charakteristiku všech po
vstaleckých složek podává
velmi přesně a informovapě článek zesnulého dr.
Jozefa Lettricha. Všechny
demokratické skupiny stá
ly “ pevne na českosloven
skej štátnej platformě” .
Bratislavská
“ Flora”

uznávala bezpodmínečně
exilovou vládu v Londýně
a její ideu pražského
centralismu. Druhý ideo
vý tábor demokratů “ bol
za vnutropolitickú přestav
bu obnoveného Českoslo
venska” , vycházel z názo
ru, že republiku mohou
obnovit jen oba partneři,
kteří ji zakládali - Češi a
Slováci, a to na zdravěj
ší základně něž byly před
mnichovské poměry. Ko
munistické hnutí nevívéra- '
lo na Slovensku z domácí ’
půdy. První agitátoři byli
neslovenského
původu,
mezi nimi byl i Gottwald.
(Pokračování na str. 8)

se octli v úplné tmě. Protože jsme měli dost žrádla *
tak nám to ani nepřipadlo, revoluce se dělá s prázd
ným žaludkem, kdežto s nacpaným teříchem se dob-,
ře snáší i absolutní tma. Tloustli jsme na těle i na
duchu. Aspoň zpočátku bylo tedy všechno charašó.
Brzo se však ukázalo, že v nás přece jen věží přes- ’■
příliš liberalismu. U mých soukménovců se óbjevo-,
vály zničehonic příznaky frustrace a agresivity. Pra
sata, dříve vzory pokorných a pokojných soudruhů, ;
začala oportunisticky remcat, kdoví co se prý děje
za těmi zazděnými okny, že by se chtěla podívat za
korýtko, ba za hranice vepřinee. Toseví, zhoubné ná
zory — a ty je třeba potírat. Rozšířil jsem politickou
desetiminutovku na patnáct minut, pro zvlášť pilné
soudruhy, kteří se naučili Úvodníkům Rudého žřádla
nazpamět, jsem připravil prémie ve formě zvláštní- ’
ho přídělu mláta. To pomohlo jen na čas. Soudružská prasata zase socialisticky tloustla zvláště poté,
co jsem nositele liberálních myšlenek zařadil před
nostně do transportu jatečních zvířat.
Jednoho dne jsem našel pod korytem učebnici
angličtiny. Jal jsem se přísně vyšetřovat původce
tohoto zločinu, ale sotva jsem začal, vrhla se nej
vzornější prasata, v která jsem skládal důvěru, že
z nich vstanou noví bojovníci, na své soudruhy a ukousala jim ozdobu našeho prasečího těla, pýchu.
našeho bytí, růžovoučké, do hůry a do spirály zakroti- ,
cené ocásky a plandající ouška. Zohavení vyslali de
legaci k velkým bratrům lidem a soudružka olauro-'
váná se zase zamyslela, pirožků pochroustala, vodky
popila, nápravu vydumala. Přitakala, aby se sela. tům hned při narození ošidné okončetiny usekávaly. ’
Výsledek bude týž: z vysokomýtského vepřinee bu- ■
ďou vycházet jedinci, zbavení nejchutnější součásti,
svého těla, ale v třetí čtvrté generaci už naši po
tomci nebudou vědět, že jsme kdysi byli chováni pro
ocásek a ouška. V prasečí historii se o těchto po
choutkách bude mluvit jako o zavrženíhodném buržoazním přežitku. Ale než budou dějiny přepsány,
volám: “ Prasata, měl jsem vás rád, bděte!”

HLAS
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SLOVÁCI PRO TI H IT LER O V I

O staromifectví v poesii

iOtevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
1iv neděli oi 12. hod. polední do 9 hodin večer,1
1|V pondělí zč. vřeno.
1
i

Přesvědčte se o jaeosti našich jídel,

1 Na vaši návštěvu se těší rodiná Novotných.

O Z M Y S EL

H E L S IN S K E J

(Pokračování se str. 3)
přacovníkom; ktorí sa nepodrobili jeho pookupačne.i
“ hormalizácii” a “ konsolidácii” . Univerzitní profe
soři, vedeckí pracovníci,
spisovatelia, umělci, novi
náři, duchovní, ktorí bcii
pozbavení svojho miesta,
ešte stálé živoria, pracujú
na podradnom mieste, pokial’ akúkoťvek prácu móžu vůbec dostat’ .
V oblasti ustanovení tre^
tieho koša režim v ničem
nepovolil. Žiadostiam o
zlúčenie rozdvojených ro
din vyhověl len v ojedině
lých prípadoch. Udelovanie víz k návštěvě domo
va alebo k návštěvě pří
buzných v cudzine mani
puluje dosial’ s rovnakým
byfokratizmom ako predtým, takže ak sa podmienky pre cesty z Českoslo
venska na Západ a zo Zá-

MELBOURNE
i SYDNEY
PROŠÍVAN É
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO V LA KY
ze

skladu nebo na míru
dodá firma
A. Z. QU1LTING

Anna Mendanová
Melbourne:

175 Brougham St..
Kew Vic., tel. 86-8427
Sydney:

Telefon: 622-2453

D EK LA R A C I E

.pádu do Československa
nezhoršili, tak sa v prvom
roku Helsinskej deklarácie iste nezlepšili.
Prvé výročie Helsinskej
deklarácie
jednoznačné
připomíná, že nemá zmyslu uzatvárať medzinárodné dohody, ak v týchto do
hodách sa zároveň konštatuje, že všetky v dohodách
vyjádřené postuláty sa móžu realizovat’ len vo zmysle platných zákonov sig
natářských štátov. Lebo
takto sebelepšie mienené
postuláty o zabezpečení
a respektovaní 1’udských
slobod a občianských práv,
vtelené do medzinárodných dohod nič na situácii
nezmenia, ak sa majú rea
lizovat’ len vo zmysle utláčateLských zákonov komu
nistických režimov.
To je hlavné poučenie z
prvého výročia Helsinskej
deklarácie. Boj o zmysel
Helsinskej deklarácie bu
de pokračovat’ a s približujúcim sa dátom konferencie v Belehrade sa bu
de stupňovat’ . Je preto
třeba, aby sa už teraz Zá
pad na túto konferenciu
připravoval a kontraparíroval nielen nespravedlivé
obvinenia proti sebe, lež
aj kriticky vyvracel tvrdenie Východu o vzomom
plnění ustanovení tretiého
koša.
RSČ

. i B S B R B i a a E a g i i i B M
DOBRÁ Č ESK Á R E ST A U R A C E

Tohoto termínu se často užívá, ale člověk si jéj
připomene vlastně až „tehdy, když jej jako vpích
injekční stříkačky cítí. ha své kůži sám-. A Jak jsem
se nedávno nad svou poesii znovu zamyslil, když mi
kritik australského Hlasu domova vytkl staromilectví.
Snad by neškodilo analysovat si tento haňlivý ter
mín: Jestliže se člověk při psaní poesie vrací již
k překonaným, hodně starým vzorům, dalo by se mu
vytknout staromilectví. Tak tu a tam se objevuje
poesie, která by se vhodně dala srovnávat s poesií
Čechovou. Tu a tam se někdo pokusí o barvité vylí
čení přírody, jímž připomíná Antonína Sovu. Tako
vá poesie může mít nesporně svoji úroveň; ale vra
cí se zpět, nehledá nové cesty a připomíná amatér
ské obrazy, o něž se pokoušívaii samoukové v době,
kdy ještě kdekdo maloval, obyčejně se snažil ztvár
nit nějaké údolí s řekou a zapadajícím sluncem atd.
Na rozdíl od epigonství jde staromilec dále. Epigon
je termín, který znamená vlastně následovatele či
žáka. Tak Vrchlický měl řadu epigonů (Kvapila,
Klášterského), Nezval měl mnoho epigonů, dobré i
slabé, a z některých Bednářových epigonů vyrostli
velcí básníci.
Vrátí-li se autor příliš zpět, už není možno ozna
čovat jej za epigona, poněvadž vývoj poesie pokročil
mnohem dále, a tak lze mluvit o jakési regresi k
staršímu typu poesie, který nemusí být špatný, ale
obyčejně potěší už jen konservativní zájemce o poe
sii. Není možno mluvit o staromilectví tam, kde no
vodobý autor se pokouší využít tradiční básnické for
my a obohatit ji o nový styl (tak to např. učinil Hrubin se znělkou). Ale když se někdo přímo vrátí ke
Kolárovi nebo ke stylu doby Adama Michny z Otradovic. je staromilec. Když se někdo vrací k Nezva
lovi, je dosud epigon. A když se někdo pokouší do
své poesie vložit nové prvky tvůrčí, nové obraty a
metafory, může mít úspěch, ale pokud se mu to ne
povede. je rovněž epigon. To není žádná ostuda, i
když to ovšem neznamená ani žádný objev. Ale ne
mohou být na světě sami Apollinaireové a Nezvalové.
Staromilectví je již termín méně příznivý, poněvadž
znamená, že se autor zhlížel ve vzorech žijících před
první světovou válkou, tedy v autorech, o nichž dnes
pojednávají především školní učebnice. Staromilectví
by se dalo vysvětlit jako kontrast k novátorství. To
je ovšem jen můj názor.

Bezdětní
manželé - podnikatelé
přijmou
HOSPODYNI

do moderního domu ve
východním předměstí
Sydney.
K dispozici vlastní po
koj s TV a koupelnou.
Stálé místo,
příjemné prac. podmín
ky, dobrý plat.
Volejte lask. (Sydney)
233-5038 (pondělí až pá
tek od 9 hod. dop. do
5 hod. odpoledne).

PRAŽANKA
STŘEDNÍCH LET
HLEDÁ PŘÍTELE
V SYDNEY
ZA ÚČELEM
UPŘÍMNÉHO
PŘÁTELSTVÍ.
Zn.: “ BLONDÝNKA”
do HD.
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LIDO RESTAURANT
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ZA TOVÁRNÍ C E N Y

$ 50.- až $ 95.Prvotřídní provedení,
% nebo plné délky.
v různých barvách a velikostech.
K dispozici též OBOUSTRANNÉ ŽAKETY
Volejte (Sydney) tel. 699-3364

pondělí až pátek 8 - 18.30 hod..
v sobotu 8 - 14.- hod.
Mluvíme též polský.

mácího odboje.
Sovětský svaz valnou
pomoc povstání neposkytl.
Posílal sice na Slovensko
partyzány a agitátory, ale
zbraně regulérním jednot
kám Slovenské národní ra
dy neposlal, nechal po
vstalce na holičkách, jako
už předtím Varšavany. Za
to pomáhali Spojenci, i
když i ti váhavě, protože
neviděli rádi styky slo
venských představitelů se
Sověty. Ale ani účast zá
padních partyzánů není za
nedbatelná, i když komu
nistická historiografie se
ji snaží zamlčet nebo zne
vážit. Podíl Západu na
tomto vzepjetí Slováků
proti diktatuře Slovenské
Hlinkový Ludové strany je
patrný na nesčíslných mí
stech Zborníku.
Zborník také naprosto
věrojatně
dokazuje, že
“ spiritus movens povslania bola predovšetkým
bezvýslovná túžba po do
konalej a úplnéj slobodě,
nenávist’ proti vlastným
zapredancom a rozhodná
vól’a vydobiť a obnovit
spoločný
stát
dvoch
bratských
národov
na
spravodlivých
zásadách
vzájomnej
rovnosti. . . ”
Zborník je už proto velmi
důležitá publikace, ke kte
ré se historikové Sloven
ského národního povstání
budou muset vracet jako
ke zdroji nezkreslených
informací.
J. S.
Knihu móžete kúpiť tiež
v Hlase domova. Cena S
10.80 i s poštovným.

* HODINÁŘ *
* Z LA T N ÍK *

Kvalitní
dorty a zákusky
EU RO PEAN
YU M M Y C A K ES

9 Gray St.,
Bondi Junction, NSW.

|

Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci,
v neděli obědy a večeře od 12. hod. polední
do půlnoci.
Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
noc (do 6. hod. ranní). — Plná likérová licenCe.
Privátní oslávy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek

Malý oznamovatel

Ve své poesii jsem často byl pod vlivem Šrámka
a Nezvala, tedy autorů, kteří psali a vydávali ještě
po druhé světové válce. Často mě, mrzelo, že recen
senti hodnotili mé verše podle jejich obsahu a smy
slu, což se přece dávno nedělá, s výjimkou zemí
pod vlivem marx-leninismu, poněvadž prd většinu
moderních svobodných zemí je umění věcí formy a
pak teprve obsahu. Nemůžeme hledat nový obsah,
poněvadž život kolem nás se tak rychle nemění: do
my, stromy, parky atd. Ale můžeme hledat novou
formu a vyjádřit třeba s novým půvabem i prádlo
sušící se na slunci. To však je věc formy a né ob
sahu. Je věc recensentova, do jaké míry se mi po
dařilo zůstat sám svým. Jesliže nikoli, pak jsem asi
též jen epigon, ale ne ještě staromilec. Rozhodně se
nesnažím napodobit verše Adama Michny z Otrádovic. V próze jsem byl hodně pod vlivem Kafky a
jsem možná jeho— nepříliš dobrý epigon. Ale určitě
jsem se nikdy nesnažil napodobit Jiráska, ač si ho
vážím. Nejsem staromilec.
Michal Racek

je hlavní atrakcí, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

2 Roslyn St., Kings Cross, NSW, tel. 358-4844

(Pokračování se str, 7)
Odbojová činnost komuni
stů kladla důraz na revolučnost, na bombastické
frázé a tříštila se na sku
pinku kolem Širokého, kte
rý měl plnou moc Moskvy
a bystřejší, pružnější inte
lektuály, vedené Husákem
a Novůmeským, kteří se
soustředili
na
odboj.
Všechny složky domácího
odboje se dohodly na jed
notném vedení povstání o
vánocích 1943. Dohoda ob
sahovala věci, ‘ ‘spoločné
vtedy všem Slovákom bez
ohl’adu na ideové a poli
tické rozvrstvení” a vy
vrací tvrzení, že komuni
sté byli vedoucí silou do-

Telefon (Sydney)
389-0248
Na Vaši návštěvu
se těší
Eva a Věra

S T E V EN V A R D Y

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

5

5 pořádá v pátek dne 10. září 1976 v 7.30 hodin večer 4
E c
přednášku redaktora Hlasu domova F. Váni
<
E S
na téma
í
E |
NOVINY
V
E X I L U ,
<
E
>
po níž bude debata o exilové práci.
^
E \
Beseda se koná na School of Drama,
1
= ? University of New South Wales, Anzac Parade, '
Kensíngton (vjezd z Barker Street).
<
= s
> Vstupné dobrovolné.
Pozvete své známé. J
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Tulm e se, soudruzi!,
Ota Rambousek

žijete-li ve svobodném světě, můžete cestovat, kam
si zamanete. Minulý rok, vida svou životni příležitost,
spatřit jednou na vlastní oči olympijské hry, zakou
pil jsem včas vstupenky a opatřil ubytování.
Do Montrealu jsem dorazil na poslední čtyři dny
soutěží. A v pátek odpoledne byla v olympijském
bazénu, středisku vodáckých disciplin, finále kanoí
a kajaků.
Pomalu se stmívalo, když jsem se vracel nazpět,
ke stanici Metra, která je na ostrově sv. Heleny,
uprostřed řeky Sv. Vavřince. Je’ zde také stálá vý
stava “ Člověk a jeho svět” v původních pavilónech
EXPA.
Široké asfaltové cesty se proplétají mezi jednot
livými exposicemi. Na jednom z ukazatelů mě upou
talo povědomé jméno. Vydal jsem se udaným smě
rem a vedle pavilónu Haiti narazil jsem na poměr
ně rozlehlý pavilón s velikým nápisem TCHECOSLOVAQUIE. Je to již třetí pavilón. První byl po EXPO
rozebrán a stojí dnes v pražské Stromovce. Druhý,
který jsem navštívil před pěti léty, byl pronajatý
od nějakého afrického státu, který svou exposici
zavřel.
Pohyblivé schody nás vyvezou do prvého patra,
kde výstava začíná Velkou Moravou. Obrazy hradů
a zámků. Středověká zbroj, nezbytní Husité. Ko
menský — a řeči o starých tradicích. Citáty a vý
roky, ve francouzštině a angličtině. Je to jen kra
tičký úvod, neboť výstava je thematicky zaměřena

Sokolská myšlenka
ŽIVA S ÍLA NEBO M RTVÝ SEN T IM EN T ?

Nejsou pochyby o tom, že Sokol je živá organizace.
Svědčí o tona již IV. slet československého Sokolstva
v zahraničí, který se konal začátkem července tr. v
Curychu a stále vzrůstající počet sokolských jednot
roztroušených po všech světadílech. Jejich počet do
sáhl čísla 32 a jedna z jednot, která byla po dlouhé
nečinnosti obnovena v Melbcurne, se během krátké
doby rozrostla v jednu z nejsilnějších.
Také nelze pochybovat o tom, že celé sokolské
hnutí v zahraničí vychází a čerpá ze slavných tradic
Sokola od jeho národně obrozeneckých začátků až po
boje o politickou a kulturní samostatnost kolem obou
světových válek.
Méně evidentní je však odpověď na otázku o ži
votnosti těchto tradic a celé sokolské ideje. Neudržu
jeme ji snad při životě pouze sentimentem národních
menšin roztroušených po světě? Nebo jsou to sku
tečně živé ideje, které udržují nás a které mají co
říci nejen naší generaci v cizině, ale i našim dětem
a snád celému světu?
Odpověď na tuto otázku není vždy tak zcela po
ruce. Snad ji víc cítíme srdcem než rozumem. City
se však těžko sdělují a předávají dál. Proto je tato
odpověd’ tak důležitá.
Sokol vznikl jako jedna z národně obrozeneckých
organizací a jeho předním cílem bylo získat pro čes
ký a slovenský národ kulturní a politickou samostat
nost. Třebaže hnutí vzniklo ve speciálních podmín
kách střední Evropy 19. století, není naprosto mož
né tuto jeho základní ideu považovat za časově a
lokálně omezenou. Právě dnes, v druhé polovině 20.
století, vidíme, jak je tato myšlenka nadčasová a
celosvětová. Svědčí o tom desítky národně osvoboze
neckých hnutí v celém světě a snad stovky hnutí bo
jujících za osvobození — ať již v uvozovkách ne
bo bez uvozovek — větších či menších skupin nej
různějšího charakteru!
Proto je možno srovnávat. A srovnání velké větši
ny všech těchto hnutí s tím, které uvedli v život
zakladatelé Sokola Tyrš a Fuegner, je ohromující a
nesmírně poučné. Osvobozenecké hnutí 20. století se
stalo téměř synonymem boje velmi často se zbraní
v ruce, synonymem záškodnických a teroristických
akcí, ničení toho', co stojí ať skutečně nebo zdánlivě
v cestě toho kterého hnutí.
A tu vyniká první a snad nejdůležitější z velkých
idejí Sokola. V kostce říká, že chceme-li cokoliv zlep
šovat a napravovat ve světě, musíme se především
my sami stát lepšími a zdatnějšími. Tělesná zdat
nost, mravní pevnost a duševní síla, to je první cíl
sokolského hnutí a jediná cesta, kterou toto hnutí
ukázalo národu, aby si vydobyl a uhájil své posta
vení ve světě. Není ve světě síly, která by mohla
udržet trvale v područí národ, který dosáhl těchto
kvalit.

DOMOVA

k současnosti: Olympijským hrám. Je tedy na místě
osvědčit svou účast a vyspělost.
Fotografie soudruhů Tyrše a Fuegnera. První čes
ká slova na sletových plakátech. Zvětšenina rytiny
z druhé poloviny minulého století: Starý sál Sokola
Pražského, kolébky Sokolstva. Veliká reprodukce prv
ního sokolského praporů od Mánesa. Sokol s rozepjatými křídly a heslo: TUŽME SE!
Bycykl ze začátku století, obrazy prvních sportov
ních přeborníků. Vítězné trofeje. Kopie Šalounova
Tyrše, který snad ještě stojí na nádvoří Tyršova
domu.
Prostorem nevtíravé zní- staré sokolské pochody,
ale i “ Svět patří nám” . V ztemnělém rohu promítají
na malé plátno zašlé sportovní rarity: Skok z místa,
běh pozpátku, běh dvojic s připoutanýma nohama.
Dozvíte se, co řekli soudruzi Purkyně, Rieger a Palacký. Krásná socha Jakuba Obrovského “ Vrh oště
pem” . Trigy z průčelí Národního divadla. Ve zvlášt
ní vitríně sotva započatá stavba houslí a partitura
soudruha Dvořáka “ Symfonie z Nového světa” .
Exposice nenápadně, přes plakát a několik záběrů
ze slavných spartakiádních Manin, přechází na sjed
nocenou tělovýchovu. Veliký model gigantického spor
tovního areálu, který by měl stát na Maninách, kdy
by jednou . . .
Opět ceny, trofeje, obrovské panely s fotomontá
žemi. Hokej, gymnastika, ale také práce s dětmi.
Důraz na masovost. Chodba pomalu klesá a ústí do
většího prostoru, kterému dominuje terénní motocykl
ČZ. A další trofeje. Krásný metrový křišťálový po
hár, “ Za vzornou reprezentaci v Americe mužstvu
Dukly Ministerstvo nár. obrany.”
Ale to už jsme v další, poslední místnosti: pár

- 9sedadel a široké plátno. Promítají krátký film o loň
ské Spartakiádě. Cizinci žasnou, bývalý domorodec
zůstává chladný. Stejné viděl několikrát předtím v
dokonalejším provedení, neboť navštěvoval organi
zaci zvanou SOKOL.
Mládež křepčí na Václaváku a radostně zdraví vlá
du. Ztepilé
dívky a ženy se ohánějí kužely podle
hudby soudruha Smetany. K tomu zpívá soudruh Gott
o jakési zemi, kterou zná. Vojáci se nebojácně v
bílých trenýrkách vrhají do strahovského bahna. Drobotina se hemží a soudruh cvičitel velí: “ Všichni spo
lupracují!”
My, bývalí domorodci, víme své o spolupráci, o
soudruzích Purkyňovi, Tyršovi, Frištenském a Karlí
kovi s Brzákem.
U východu je stůl, za ním hostesky a na něm krm
ha. Do ní zapisují návštěvníci své pocity: “ Nice people . . . ” atd. I mně se zachtělo sdělit své pocity. Co:
na mě nejvíc zapůsobilo, když všechno tak důvěrně
znám?
Tedy — soudruh president! Vyvedený v barvách
hledí přívětivě na příchozí hned za prvním rohem.
Dole je cosi napsáno, co kdesi řekl, ale řekl toho to
lik, že to jeden ani nebere na vědomí. Důležitý je
jeho výraz. Oči radostně a optimisticky září, za brý
lemi se zlatou obroučkou. Vypadá blahobytně. Zkrát
ka — jako president v socialismu. Snad tedy napsat
něco o tomhle?
Vzal jsem propisovačku a obě hostesky, Francouzky, pietně ztichly.
“ Vypadáš dobře, Gustave, lépe než v Leopoldově;
Ale já, naštěstí, taky! Ota Rambousek.”
Položil jsem pero zpět na knihu a vyšel ven do
montrealského podvečera.,

Před stodvaceti roky zemřel Karel Havlíček Bo můžeme (nebo také nemusíme) vypořádat sami v so
rovský. Narodil se 31. 10. 1821 v Borové u Havlíč bě, v našem soukromí.
kova Brodu — zemřel 29. 7. 1856 v Praze.
Tímto dodatkem se ovšem střetávají s další slož
kou pojmu sokolské kázně. Ta je založena na pře
SYM POSIUM O H A V LÍČ K O V Ě D ÍL E
svědčení, že i sebekázeň, jako každou lidskou vlast
Karel Havlíček Borovský je nám jako zakladatel nost a schopnost, je nutno pěstovat, je nutno cvičit.
českého politického tisku nejen součástí národního Vystavovat ji zkouškám. Cvičit se v jejím používání;
odkazu, ale politickým učitelem dneška a zítřka. Je Cvičit ji tak jako pianista cvičí etudy, které nebude
nám vzorem zvláště v tom, jak bojoval proti cen nikdy provozovat na koncertě. A hlavně cvičit se v
zuře, hlásal realismus, politiku jako umění možného, tom, abychom se nestyděli ji projevit. Cvičit se v.
stavěl se proti revoluci a hájil vývoj, reformaci, od tom, abychom v jejím projevu viděli svou sílu a ne
;
mítl radikalismus zprava i zleva, byl pro nábožen slabost.
skou toleranci, byl proti nekritickému panslavismu a
Proto je kázeň tak nedílnou složkou Sokola. Proto,
pro reálnější pojetí slovanské vzájemnosti, kladl dů podle zakladatelů Sokola sokolská cvičení nemají být
raz na státoprávní a národnostní požadavky, byl pro jen cvičením těla, ale také cvičením charakteru.
ti absolutismu a proti nekritickému obdivu Ruska a
Nelze pochybovat o tom, že i tato složka sokolské :
jako žurnalista se vyznačoval břitkostí, myšlenkovou myšlenky má co říci do té téměř permanentní disku
smělostí, jazykovou vynalézavostí a satirou.
se o výchově a o vzdělání probíhající dnes v celém
K uctění jeho památky a především proto, abychom světě.
jeho myšlenky porovnali s naší dnešní situací a vy
Dalším důležitým pojmem sokolské ideologie je
vodili z toho důsledky pro naši práci, uspořádáme bratrství. Oslovení “ bratře a sestro” je vnějším pro
ve dnech 16. - 17. října 1976 v obci Feldthurns u Bri- jevem idejí demokracie a humanity hluboce zakoře
xenu v severní Itálii (Jižní Tyroly) symposium o něných v sokolském hnutí. Demokracie v právním:
Havlíčkově politickém a literárním díle, na které smyslu je někdy definována jako rovnost všech lidí
zveme všechny vážné zájemce o naše politické, ná před zákonem. Někdy je i interpretována jako právo
boženské a kulturní dějiny 19. století.
nesouhlasit s čímkoliv a kýmkoliv. Jako právo útoku
Zároveň apelujeme na naše krajanské a exilové proti čemukoliv a komukoliv. Pojem sokolského bratr
organizace, aby na svých schůzích a shromážděních ství se snaží proniknout hlouběji do vztahu mezi lid
vzpomněly výročí Havlíčkova úmrtí. Na požádání za mi a je náročnější. Obsahuje v sobě i prvky po
šleme tesť přednášky o Havlíčkovi.
vinnosti, bez nichž pojem rovnosti zůstává mnohdy
ČESKOSLOVENSKÝ PORADNÍ SBOR V ZÁPADNÍ prázdným pojmem.
EVROPĚ, 8 Muenchen 86, Postfach 86 07 32, West
Především pojem bratrství začleňuje automaticky
Germany.
jedince do té velké rodiny ať jednoty nebo národa
nebo lidské společnosti a činí ho za ni spoluzodpovědným. Mimo to obsahuje v sobě nejenom vztah je-,
Toto je první poslání sokolského hnutí, poslání, kte dince ke společnosti, ale i vztah jedince k jedinci.
rému dnešní svět zůstává mnoho dlužen, poslání, Zdůrazňuje humanitní základ tohoto vztahu, vzájem
ze kterého můžeme čerpat my, budou čerpat naše nou účast jedince k jedinci, ochotu pomoc poskytnout
i přijímat.
děti a doufejme i celý svět.
Není pochyby v tom, že i v tomto směru platí to,
Tato idea není ovšem jedinou duchovní náplní So
co bylo řečeno o sebekázni. I naše demokratické a hm
kola.
Další složkou toho, čemu obvykle říkáme sokolská manitní cítění je nutno cvičit, škol demokracie a hu
myšlenka, je otázka kázně. Je to skoro špinavé slovo manity svět nikdy nebude mít dostatek. A Sokol je
v dnešní době. Každý, kdo ho vyslovuje, se vysta jednou z nich.
Pro dnešní svět významný a inspirativní může být
vuje nebezpečí, že je automaticky klasifikován jako
zastánce všech utlačovatelů nebo alespoň jako zkost i vztah Sokola k politice.
natělý staromilec. Je to slovo, které bývá spojováno
Od svého založení Sokol vždy byl organizací nepo
s pojmem slepé poslušnosti na jedné straně a s uplat litickou. Vždy nesmlouvavě a pevně stál mimo stra
ňováním síly nebo i násilí na druhé.
nické politické boje ať již v obcích nebo ve státě.
Pojem sokolské kázně je však zcela odlišný. So I v dobách, kdy byl jednou z nejsilnějších organizací
kolská kázeň je především sebekázeň. Je to to, co ve státě, se nikdy nesnažil uplatňovat svoji moc na
tvoří podstatnou část náplně té mravní síly, o které politickém poli.
To však neznamená, že Sokol je indiferentní v otáz
jsem se zmiňoval výše. Je to uvědomění si sama
sebe jako člena společnosti, je to to, co nás do této kách základního filosofického světového názoru. Zá
společnosti zařazuje a také to, co tuto společnost kladem jeho ideologie je humanitní demokracie, sy
stém, který je jedině důstojný jeho ideálu tělesně
vytváří a formuje.
Lze očekávat, že s touto obecnou formulací bude zdatného a mravně a duševně silného člověka a je
většina lidí souhlasit. Mnozí ovšem dodají, že sebe diný systém, v němž takový člověk může vyrůst a.
(Pokračování na str. 11)
kázeň je naší osobní vnitřní záležitostí, se kterou se

Do I. říjnu se musíte roihodnoul
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Schéma 1.
STANDARTNÍ MÉDI BANKA

CO
KRYJE

CO TO
STOJÍ
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STANDARTNÍ M ED IBAN KA A DALŠÍ
NEMOCNIČNÍ PO JIŠTĚN Í

základní způsoby pojištění. Búdete-li

některého soukromého zdravotního

Schéma 3.
P L N É SOUKROM É N EM O CEN SK É
NEMOCNIČNÍ PO JIŠT ĚN Í

Toto pojištění bude krýt nejméně 85%
běžných lékařských honorářů a plně náklady
za pobyt ve veřejné nemocnici na společných
sálech pacientů, včetně ošetřování lékaři,
zjednanými nemocnicí.

Rozhodnete-li se pro standartní medibanku
a k ní pro dodatkové nemocniční pojištění,
budete kryti za nejméně 85% lékařských
honorářů a za úhradu pobytu ve veřejných
nemocnicích v pokojích s jedním nebo
několika pacienty a za ošetřování vašim
vlastním lékařem.

Privátní nemocenské a nemocniční
pojištění v základní výši bude krýt nejméně
85% běžných lékařských honorářů,
nemocniční pokoj s jedním nebo několika
dalšími pacienty ve veřejné nemocnici a
ošetřování vaším lékařem. Pojistiteli se tímto I
způsobem, základní příspěvek pro medibanku 1
nebude
vám strháván ze mzdy.
I

vJSTE-LI ŽEN AT (vdána) nebo samostatný
rodič a příjem vaší rodiny je vyšší než
$ 4.300 ročně (asi $ 82 týdně), budete platit
Vh.% ze svého zdanitelného příjmu. Např.
vyděláváte-li $ 200 týdně, budete platit asi
$ 5 týdně. N e b u d e t e
však platit víc
než $ 5.80 týdně bez ohledu na to, kolik víc
vyděláváte.
JS T E -L I SVOBODNÝ (-ná) nebo žádné
osoby nejsou na vás závislé, budete platit
2%% ze zdanitelného příjmu pokud vyděláváte
víc než $ 2.605 ročně (asi $ 50 týdně).
Vyděláváte-li $ 100 týdně, budete platit asi
$ 2.50 týdně.
Nebudete
však platit
víc než $ 2.90 týdně bez ohledu na to, o kolik
víc vyděláváte.
Rodiny, které vydělávájí méně než $ 82
týdně nebo jednotlivci bez osob na nich
závislých, kteří vydělávají méně než $ 50
týdně, nebudou nic platit a přesto budou mít
nárok na všechny požitky, poskytované v
rámci átandartní medibanky. Taktéž
penzisté, odkázaní jen na penzi, mnozí
příslušníci branných sil a příjemci náhrad
válečným poškozencům. Avšak všem
zaměstnancům, kteří podléhají zdanění, bude
od 1. října automaticky odečítáno ze mdy
2 V2 % (neb samostatným podnikatelům
připočítáno na konci roku k vyměřené dani) —
pokud se nerozhodnou pro plné privátní
lékařské a nemocniční pojištění.

Za toto pojištění bude třeba platit 2%% z
vašeho zdanitelného příjmu (totéž jako u
schématu í) a kromě toho budete muset
platit zvláštní částku za soukromé pojištění
medibanky (Medibank Private Insurance)
nebo za pojištění u jiného privátního fondu.
Soukromé pojištění u medibanky bude stát
$ 2.60 týdně pro rodiny a $ 1.30 týdně pro
samostatné, kteří nemají žádné na sebe
závislé osoby. Jiné soukromé fondy mohou
nabídnout totéž krytí za podobné poplatky —
zjistěte si výši u fondu, který si vyberete.
Vezměte na vědomí, že dosáhnou-li vaše
příjmy určité výše, bude pro vás méně
nákladné vybrat si plně privátní lékařské a
nemocniční pojištění, pokud si přejete
pojištění nákladů s pobytem v nemocničním
pokoji s jedním nebo jen několika pacienty e
ošetřování vlastním lékařem.
V Novém Jižním Walesu a A.C.T. měl
byste volit schéma 3. vyděláváte-li více než
S 202 týdně (rodina) nebo $ 102 (jednotlivec
bez závislých osob). Totéž platí pro
Queensland, Jižní Austrálii a Severní
teritorium, vyděláváte-li víc než $ 188
(rodina) nebo S 96 (jednotlivec) a pro
Viktorii, Tasmánii a Západní Austrálii,
vyděláváte-li víc než S 172 týdně (rodina)
nebo S 86 (jednotlivec bez osob na něho
závislých).
Krytí dle sch. 3 můžete získat u medibanky
(Medibank Private Insurance) nebo u jinými
privátních fondů. Přejete-li si samostatnoi
místnost ve veřejné nebo soukromé nemocnici
můžete si platit další dodatkové pojištění
za vyšší částku. Rovněž v tomto případě
bude třeba, abyste si výši pojistného ověřil
u fondu, pro který se rozhodnete.

Výše pojistného může být u různých
/
zdravotních fondů odlišná, ale v Novém
\
Jižním Walesu a A.C.T. můžete očekávat, že /
bude asi $ 7.65 týdně za rodinu a $ 3.85 \
týdně za jednotlivce, v Queenslandu, Jižní i
Austrálii a Severním teritoriu asi § 7.30
\
týdně za rodinu a $ 3.70 za jednotlivce, ve I
Viktorii, Tasmánii a Západní Austrálii asi
»
$ 6.90 týdně za rodinu a $ 3.45 týdně za
/
jednotlivce bez osob na něho závislých.
\
Toto zajištění můžete mít v rámci
/
medibanky (Medibank Private Insurance)
\
nebo u některého zdravotního fondu, který si /
vyberete. Přejete-li si mít pro sebe privátní 1
místnost ve veřejné nebo soukromé nemocnici, /
můžete si připlácet na dodatkové výšší
1
pojištění. Některé fondy mohou též nabídnout /
pojištění nákladů s fyziotherapií a ošetřením 1
chrupu.
|

O standartní medibanku se nemusíte
hlásit. Budete kryti automaticky, nemusíte
vůbec nic podnikat.

Standartní medibankou budete kryti také
automaticky. Je třeba jen žádat o další
privátní krytí u medibanky (Medibank
Private Insurance) nebo u jiného soukroméhc
fondu.

Abyste byl kryt privátním lékařským a
nemocničním pojištěním, je nutno, abyste
se přihlásil v medibance nebo u některého
jiného soukromého zdravotního fondu, který
si vyberete. Bude také třeba, abyste uvědomil
svého zaměstnavatele, že jste pojištěn
soukromě, takže nemá odečítat pojistné z
vašeho platu. Pracujete-li pro sebe, oznamte
to daňovému úřadu při vyplňování daňového
přiznání.
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Pravidelné vysíláni je každé úterý v 10.30 hod. večer.
Program se opakuje vždy následující středu v 10.30
hod. dopoledne.
24. a 25. 8.: 21. srpen 1968
31; 8. a 1. 9.: Cez Afriku (ďalší program v seriále
Profily). Hovoříme s priatel’mi, ktorí strávili dva
roky na cestách po čiernom kontinente.
PO SLUCHAČŮM : čs. rozhlasové vysílání svolává
veřejnou schůzi do restaurace E. Zlatého “ Rheinland” , 9 Drewery Lané, City, na pondělí 6. září tr.
v 5.30 hod. odp. Účel schůze: příprava a rozvrh
programů - na příštího půl roku. Přijďte v ' hojném
počtu, Vaše účast na přípravě a zájem o budoucí
programy je velice nutná. Vysvětlíme Vám též, jak
můžete připravit vlastní program. (Po schůzi můžete
posedět i si zatančit.)

~

The Monsalvat Arts Foundation

=

~

pořádá v neděli 29. srpna v 8.15 hod. večer

=

s

koncert na hoboj a spinet,

=

—na němž účinkují Jiří Tancibudek a Roger Heag-=
Eney. Na programu je Hándel, Pachelbel, Bach,=
sExťon, Britton, Soler, Carlatti, Couprein a Jacob.=
=
Vstupné včetně lehkého občerstvení $ 4.00.
—
=
Koncertní síň je v zámku Monsalvat,
~
=
Hillcrest Ave., Eltham, Vic.
=
a
Telefon (Melbourne) 439-7712. .
=
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Dům pro samostatné starší paní
A D E NE Y

\
NATIONAL G A L L E R Y O F V IC TO R IA ,

PL ACE

;
64 Adeney Ave., Kew, Vic.
!,
Výhodné podmínky * Domácí prostředí *
”
'
Dobrá strava
!>
Vyžádejte si informace
;
(žádejte Vl. Bachledu)
■
__________
Telefon 80-3312

!
'
!>
''
!>
;

Sokolská myšlenka
(Pokračování se strany 9)
rozvíjet se. Za tímto světovým názorem stojí celou
svou vahou a je ochoten jej bránit svým životem, jak
také dokázal v obou světových válkách.
V tomto směru je typické, že činnost Sokola jako
nepolitické organizace byla v českých a slovenských
zemích třikrát zastavena režimy nepřátelskými de
mokratickému zřízení; v roce 1915 Rakousko-uberskou
monarchií, v roce 1941 německými okupanty a po roce
1948 komunistickou vládou v Československu.
Zdá se, že i tento postoj Sokola k politickému ži
votu je další složkou sokolské myšlenky, která ne
ztratila léty nic ze své aktuálnosti. Drobný politic
ký boj není vždy to, co přispívá k vývoji charakte
ru a úroveň politického života ve státě není vždy
úměrná počtu lidí angažovaných v něm. Je však
jistě závislá na mravní a duchovní vyspělosti jeho
občanů. A o tu sokolskému hnutí právě jde. Na dru
hé straně jsou však zásady, o kterých se nesmlouvá
a které nutno bránit životem — a to je demokracie
a humanismus.
A nakonec, mluvíme-li o živých tradicích Sokola, je
autno se zmínit o jednom z nejznámějaeh a nejcharakterističtějších hesel, které shrnuje ideové a mrav
ní poslání Sokola. Je to Fuegnerovo heslo "N I ZISK,
NI SLÁVU” . Jak krásně a plně vystihuje, co Sokol
chce a co nechce býti. Sokol odmítá požadavek, aby
zájem jednotlivce byl podřízen zájmům celku pouze
proto, aby tím více tento celek — a ť již skupina
nebo národ — mohl uplatňovat své kolektivní zájmy
mnohdy na úkor jiných celků a národů. Sokol ne
chce být zájmovou skupinou v tomto směru. Nechce
být politickou silou. Nechce být vůbec silou v tom
to smyslu. Chce vytvářet lepšího Čecha, lepšího Slo
váka a lepšího člověka.
Totg heslo stále ještě čeká, aby bylo světem po
chopeno a přijato.
M. Hemela, Melbourne

Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
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Vás srdečně zve na

i
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TANEČNÍ! ZÁBAVU,

i
i1

která se koná
v neděli 19. září 1976

I

|

U N IV ER S A L FLO O R CO V ER IN G S
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3

49 Karnak Rd.ř Ashburton, Vic. 3147

§

§

Volejte tel. 25-5646 (F. Jurik)
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L.&G. Pergl
220 L Y G O N S T R E E T , CARLTO N ,3053
Telephone: 347 5242

1
i1
i
i
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V R ESTA U R A C I RH EIN LA N D

i'

9-13 Drewery Lané, Melbourne

1

K dispozici bude pouze 120 míst.
Prosíme, rezervujte včas.
Telefon: 598-5756 (Chrpa)
663-1266 (Rheinland)

Muž 401etý, střední po
stavy, se středoškol.
vzděláním, mírné pova
hy, nepiják, s dobrým
zaměstn. v Austrálii,
rád by se seznámil š
krajankou, Češkou neb
Slovenkou. Umím se
přizpůsobit, mám rád
přírodu, výlety a rodin
ný život. Dítě není pře
kážkou. Pište na adr.:
P. O. Box 224,
Kew, Vic. 3101

1|
%
ČECH 3 9 LET Ý ,
i důchodce z Melbourne,
i rád by poznal krajanku.
Zn.: “ Vše vysvětlím” ,
i
do HD.
(1 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
(1
,1
i

S LA V IA — H E L L A S 1 : 3 ( 0 : 1 )

Na stadiónu v Olympic Parku nasadilo řecké muž
stvo od samého začátku ostré tempo, proti němuž
se pomalu hrající Slavie nedovedla prosadit. V 19.
minutě využil Hellas chyby slavistické obrany a po
hodlně získal první branku. Po změně stran. se hra
v poli vyrovnala, ale útok Hellasu dovedl lépe vy
užít příležitostí: v 50 minutě vstřelil druhou a ne
celých 10 minut na to třetí branku. Slavie se potom
konečně vzchopila, měla převahu, kterou však vy
jádřil jen J. Patten v 69. minutě pěknou brankou. Ně
kolikrát potom měli Slávisté- smůlu: kapitán Tansey
zahodil desítku a několik “ vyložených” šancí nevy
šlo.

,

Slavia získala konečně opět oba body na hřišti sou
peře, když si vzala poučení z minulého zápasu a hrá
la od počátku naplno. Před přestávkou skórovala
dvakrát (Gilder a Patten), po změně stran kladla
zbytečně důraz na obrannou hru, která v 61. minutě
nevyšla, když brankář Clarke nemohl zabránit jediné
brance domácích.
Rezerva Slavie prohrála 0 : 3 .
V příštím kole hraje Slavia v neděli 29. srpna proti
Juventusu v Olympic Parku.

RESTA U R A C I
S L IC E N C Í

SEZNÁM EN Í

;!

Eda Zlatý se svých orchestrem

__________

Z P R Á V Y S. K. S LA V IA M ELB O U R N E

POLONIA — SLA V IA 1 : 2 (0 : 2)

odborníci v optice

Malý oznamovatel

U EDY ZLATÉHO

Začátek v 6 hodin večer * Vstupné $ 3.Večeře a nápoje dle objednávky
Bohatá tombola
K poslechu i tanci hraje

SOKOL M ELB O U R N E — ODBOR O D B ÍJEN É

Volejbalové mužstvo Sokola si zajistilo místo v zá
věrečných finálových, bojích “ Metropolitan ligy” , i
když v posledním zápase, hraném 19. tm. večer bez
Telefon 842-1725
několika předních hráčů ztratilo oba body.
S týmem Sisu.hrálo 2 : 0 (16 : 14, 15 : 7), s Latrobe
University 2 : 1 (15 : 7, 9 : 15, 15 : 6), s Melbourne
C
Poskytujeme službu v
* University 3 : 0 (15 : 6, 15 : 8, 8 : 3) a prohrálo s Monash .University 0 : 2.
q
PO KLÁD ÁN Í PO DLAHO VÉ K R Y T IN Y
£
Tréninky každou středu 7 - 8.30 večer, potom
| * čtverce * korky * parkety * broušení a lakování § rekreační volejbal: 3 Ripley Groce, Caulfield.
J. K.
3
* jakož i opravy a obnovení starých podlah
g

i'

i
l

c/- Victorian Arts Centre,
připravuje výstavu starodávných vánočních jesliček
z různých evropských zemí. Jesličky budou vystave
ny odděleně podle jednotlivých států od poloviny pro
since 1976 do poloviny ledna 1977 a předpokládáme,
že bude o výstavu značný zájem. Může-li někdo za
půjčit Národní galerii podobné starodávné předměty,
nechť laskavě zavolá Mrs. G. Renowden na č. 62-7411,
éxt. 270.

G. PO SP ÍŠ IL
38 Boronia G r., East Doncaster, Vic.

^__ _
'I

Community Services Centre v Melbourne

upozorňuje na volby do samosprávných výborů v
jednotlivých městských ' čtvrtích, které se konají v
sobotu 28. tm., kromě voleb v Caulfieldu, Melbour
ne-City a St. Kildě, které se konají už 26. tm. Voleb
ní právo pro tyto volby mají osoby, které platí měst
ské dávky, manželky nebo manželé oprávněných osob, ;
obyvatelé bytů, majitelé nemovitostí, z nichž se platí
dávky, osoby, zanešené v místních volebních sezna
mech. Naturalizovaní přistěhovalci jsou povinni volit,
osoby, které nemají australské občanství, mohou volit
do těchto městských výborů.

v Melbourne-City
pro více než 100 hostů,
plně zařízenou a dobře
dekorovanou, vhodnou
pro rodinu nebo 2 spo
lečníky, prodáme. Po
prvé dávána na trh.
Podrobnosti vážným zá
jemcům sdělí majitelé:
tel. 86-9496,
večer 662-1305.

Dne 16. srpná byl pohřben v Melbourne 491etý
poúnorový čs. uprchlík Josef Jíra, který zde žil
osaměle bez příbuzných a bez majetku. Po jeho
pohřbu došel k uveřejnění tento dopis:
PO D ĚKOVÁN Í. Všem krajanům, kteří prokáza
li poslední skutek milosrdenství zemřelému Jo
sefu Jírovi a postarali se o zaplacení pohřebních
výloh, jakož i těm, kteří zaslali květinové dary
a doprovodili zesnulého na poslední cestě, vyslovuji tímto upřímný dík. Celkem bylo věnováno
$ 715,-. Bůh odplať všem dárcům !

I

P. Josef Peksa

nmniiniwiiiiBmini hh mimnmiiiim win— iw m ■

i Veškerá PO JIŠT ĚN Í odborně provedou

R. C. Kuj*ler & Associates
’

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421

1

958 Nepean Highway, MOORABBIN, V ic., 3189

HLAS

. 12-

doma i v cizin ě
Karel

■>/.J w

Janovský

Ještě olympiáda

X X I. letní olympijské hry v Montrealu patří už minulosti, a přece ještě v těchto dnech není snad na
světě jediné sportovní stránky deníků či odborného časopisu, který by se nevracel k tomuto vrcholnému
světovému podniku sportovců. Vždyť přes všechny počáteční potíže politického rázu byly olympijské
hry vrcholem ,v dosavadní historii. Přispěli k tomu v prvé řadě plavci, jejichž zápolení lze směle ozna
čit za festival rekordů a mimořádných výkonů světové extratřídy. Vždyť světová plavecká elita zlep
šila v montrealském bazénu 27 světových, 23 evropských a přes 70 olympijských rekordů. Jediným svě
tovým a olympijským rekordem, který přežil čtyřleté olympijské období, je výkon Američana Marka
Spitze 54,27 vt. na 100 m motýlka, ke kterému se montrealský olympijský přeborník Američan Matts
Vogel přiblížil na 8 setin vteřiny. V Montrealu padla i hranice plaveckých snů: Američan Jim Montgomery zaplaval jako první člověk 100 m volný způsob pod 50 vteřin, přesně za 49,99 vt.

Plavecké souteze OH probíhaly ve známem sou
boje USA — V. Německo reprezentované americkými
muži a východoněmeckými ženami. A z tohoto sou
boje vyšli vítězně plavci USA, ne snad jen proto, že
získali 13 a V. Německo 11 olympijských prvenství,
ale i v počtu stříbrných a bronzových medailí. Ame
ričtí plavci mají totiž celkově 34 medailí, V. Němec
ko pouze 19. Pokud jde jen o zlaté medaile, na
prvenství USA se podílí i americká kraulařská štafe
ta žen na 4 x 100 m, která v závěrečný den porazila
senzačně V. Německo v čase světového rekordu
3:44,82 min. Stojí jistě za zmínku, že ze 26 zlatých
medailí získali Američané a východní Němci 24, za
tímco na ostatní svět zbyly pouze dvě zlaté, které
dostali prsaři na 200 m: britský plavec David Willkie
a sovětská reprezentantka Marina Koševaja.
I když finálové boje na plaveckém stadiónu pro
bíhaly každý den před vyprodaným hledištěm, olym
pijským sportem číslo jedna byla i v Montrealu leh
ká atletika. Už letmý pohled na přehled udělených
medailí nám říká, že absolutní prvenství v tomto spor
tu získaly východoněmecké ženy, ovšem v mužích byli
úspěšnější lehcí atleti USA, kteří i přes neúspěch v
bězích, získali 6 olympijských prvenství. Nejcennější
z nich je pochopitelně vítězství Bruče Jennera v de
setiboji korunované novým světovým rekordem. Jak
velký vzestup královny sportu nastal v posledních
čtyřech letech na celém světě, potvrzuje ta skuteč
nost, že o medaile ve 32 disciplinách se dělí repre
zentanti 11 států. Čs. lehcí atleti — muži totálně
zklamali a poprvé od roku 1960 nezískali v olympij
ských bojích ani jednu medaili.
Už první poolympijský týden zavdal příčinu k
diskuzím o docela jiných nepsaných sportovních zá
konech olympiád v porovnání s normálními meziná
rodními podniky. Už totiž 4 dny po svém neúspěchu
v Montrealu skočil americký výškař Dwight Stones
ve Filadelfii nový světový rekord 2,32 m a 3 dny
na to pak v rámci mezistátního utkání USA — SSSR
v Marylandu u Washingtonu (američtí muži vyhráli
115 : 107, ženy prohrály s Ruskami 42 : 100) zaběhla
sovětská reprezentantka Ludmila Bragina světový
rekord na 3.000 m za 8:27,12 min., tedy Ve fantastic
kém čase, lepším než jakého dosáhl na tuto trať
legendární Fin Paavo Nurmy v největší slávě. Oba
dva v Montrealu neuspěli (Stones byl výkonem 2,21
m až třetí a Bragina na 1.500 m dokonce pátá), v
bojích o medaile měli jakoby svázané ruce a nohy.
Na OH nevyhraje vždy ten nejlepší, často při vyrov
nanosti světové elity rozhodují lepší nervy, klid, kte
rý dokáže dělat pravé divý. Když se však spojí sku-

HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
. Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova.
8 Moorhouse St.. Richmond, Vic. 3121.
Telefon: 12-5380
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání r
obratem.

tecne umem s Klidem a premeaem, pas je z umu
supervýkon. A takovým byl v Montrealu výkon so
větského sportovního gymnasty Nikolaje Andrianova,
který je bezpochyby se svými 7 medailemi (4 zlatými,
1 stříbrnými a jedním bronzem) “ sportovcem olympiá
dy” .
Ty tam jsou časy, kdy na OH jezdili i mladší spor
tovci, aby tam získali mezinárodní zkušenosti. A
přece i navzdory heslu příslušných funkcionářů jed
notlivých národních olympijských výborů “ do Mont
realu musí jet jen ti sportovci, kteří mají reálnou
šanci na medaili” , dostala se do olympijských týmů
i celá řada dětí. Tak nejmladší účastnicí byla špa
nělská plavkyně, kraulařka Antonia Realová, které
bude 14. září teprve 13 let a o . nic mladší nebyla
ani plavkyně Portorika Dian Hattlerrová. Tyto děti
byly svými postavami v porovnání se vzpěrači těž
ších váhových kategorií úplnými trpaslíky, především
v porovnání s nejsilnějším mužem čs. vzpěračem
Petrem Pavláskem (skončil šestý, dodatečně byl kvů
li dopingu diskvalifikován), který v době OH vážil
téměř 160 kg, o 2,8 kg více než olympijský vítěz su
pertěžké váhy Alexejev -ze SSSR.
XXI. OH v Montrealu byly hrami rekordů, i ta
kových, o kterých se příliš nepsalo. Tak třeba při
premiéře indických pozemních hokéjistů s ArgentiSkvělý úspěch čs. fotbalistů
PĚT

23. 8. 1976
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P R ÉM II ČS. TÝMŮM

Tradiční mezinárodní letní fotbalová soutěž Interpoháru skončila tentokrát velkým triumfem čs. muž
stev. Z 6 čs. klubových celků vyhrálo 5 svou skupinu
a dostalo od Mezinárodní sázkové kanceláře prémie
ve výši 10.000 švýcarských franků nebo více (podle
toho zda už v minulosti bylo v této soutěži úspěšné
či nikoli). V bojích 44 evropských týmů (poprvé hrá
la i 2 izraelská mužstva) neuspěli pouze fotbalisté
VSS Košice, kteří obsadili v konečném pořadí 3. mí
sto ve své skupině.
Ve 3. skupině zvítězili tepličtí fotbalisté, kteří zí
skali 8 bodů a měli lepší skóre než západoněmecký
klub Kickers Offenbach. — Novopečený čs. fotbalový
mistr Baník Ostrava ztratil v 6 utkáních 4. skupiny
jediný bod (zbytečně se doma rozešel se západoněmeckým klubem Eintracht Braunschweig bez bra
nek) a zvítězil ve. skupině suverénně, když dosáhl 11
bodů před Wackerem Innsbruck (6 bodů). — Zbro
jovka Brno svedla v soutěži v 5. skupině velký boj
s mužstvem MSV Duisburg, ale nakonec dokázala
zvítězit, když získala 10 bodů před zmíněným muž
stvem 1. západoněmecké ligy (8 bodů). — Také trnav
ský Spartak ztratil v 6. skupině jediný bod za bezbrankovou remizu na hřišti Lillestrámu, takže zí
skal 11 bodů před druhým v pořadí, mužstvem Atvidaberg (6 bodů). — Inter Bratislava, hrající v 7.
skupině, si dovolil v 6. kole prohrát na hřišti portu
galského klubu Vitorie Guimaraes 0: 1, což však
neohrozilo jeho celkové vítězství: Inter 10 bodů, 2.
Vitoria Guimaraes 8 bodů. — Jen mužstvo VSS Ko
šice prohrávalo zápasy a to i doma a umístilo se v
11. skupině až za týmem Lodže (12 bodů) a KB Ko
daň (5 bodů), když získalo pouhé 4 body.
Vítězové ostatních skupin: 1. Young Boys Bern, 2.
Hertha BSC Berlin, 8. Oesters Váxjo, 9. Djurgaarden
Stockholm, 10. Vojvodina Noví Sad.

■- Ve zkratce - — V Přerově se konalo VIII. mistrovství Evropy i
“ amatérském” tenisu, které se už stává úplnou ťraš
kou, neboť na něm startuje celá řada východoevrop
ských tenistů, kteří jsou každému známi z mezina
rodních turnajů v zahraničí, na kterých dostáváj
tučné prémie. V pánské dvouhře získal titul mistn
Evropy sovětský aaviscupový hráč Kakulja, který vi
finále porazil mistra SSSR Metreveliho 7 : 6 a 6 : 4
Dvouhru žen vyhrála Jugoslávka Jaušovcová finále
vým vítězstvím nad čs. tenistkou Maršíkovou 6 :
a 7 : 5.
— Kdysi velká slavistická hvězda Jirka Sobotka, je
den ze strůjců postupu čs. fotbalového národního muž
štva do finále mistrovství světa r. 1934 v Římě, zůsta
ne i nadále trenérem prvoligového švýcarského klu
bu AC Belinzona. S vedením klubu podepsal dalš
smlouvu.
— Zdravotní stav automobilového mistra světa 271e
tého Rakušana Niky Laudy, který nedávno havaro
val na Velké ceně Německa v Nuerburgringu, se znač
ně zlepšil a šéflékař nemocnice v západoněmeckén
Ludwigshafenu už je přesvědčen, že Lauda je mim'
nebezpečí života. Horší je to však už s jeho předpo
vědí, kdy po popáleninách prvního stupně bude jeb
obličej vypadat trochu k světu. Už prý v příštícl
dnech Lauda podstoupí několik transplantací, kter
budou potřebovat po několika měsících jakési kc
rektury.
— V Praze zemřel ve věku 71 let slavný čs. fotbali
sta Jan Knobloch-Madelon, jehož slavná kariéra vy
vrcholila v mužstvu AC Sparty. 18krát oblékl dře
čs. národního mužstva s lvíčkem na prsou. Od i
1927 patřil k nejlepším čs. fotbalistům vůbec.
nou vstřelil Ind Ajit Singh branku už po sedmnáci
vteřinách, což se na olympiádě ještě nikdy nestale
V rohovnickém ringu měl naspěch kubánský boxe
polotěžké váhy Sixto Soria, který za pouhých 58 vte
řin po třetím přímém zásahu zvítězil nad Rumunen
Dafinoiem.
Rekord v době OH zaznamenala i montreálská poc
zemní dráha, která v pátek 23. července přepravil.
747.093 cestujících, čímž byl daleko překonán rekor
z doby “ Světové výstavy” , při které 23. srpna 196
jelo podzemní dráhou v Montrealu 679.135 lidí. — Re
kord v Montrealu padl i pokud se týče černého ot
chodu. Kanadská policie zatkla překupníka s 1.22
vstupenkami, který napřed tvrdil, že lístky má cob;
vedoucí cestovní výpravy, pak však kápl božskou.
Každého sportovce jistě prohra na OH mrzí, dc
káže se však s ní vyrovnat. K těm opakům, kteří t
těžce nesou, patří bezpochyby britský jachtař Alla;
Warren, který na OH před čtyřmi roky v Kielu zí
skal stříbrnou medaili, letos v Kingstonu byl svým 14
místem soutěže “ Tempest” tak rozčarován, že svo'
jachtu, která měla jistě cenu 20.000 švýcarským
franků, zapálil a nechal plně shořet.
Největším překvapením XXI. letních olympijskýc
her v Montrealu byli bezpochyby sportovci V. Ně
mecka, kteří se v celkové klasifikaci národů dostal
za SSSR na 2. místo, před USA. Statistikové zjistil:
že jedna jejich medaile připadá na 189.000 občan
státu. Pokud se však týká hodnocení podle poct
obyvatelstva;'pak jsou na tom ještě lépe než výchoč
ní Němci pouze Bermudy, které získaly bronzové
medaili za třetí místo v boxu a tato medaile ted;
připadá na 45.000 obyvatel. Československo je v tom
to hodnocení na 18. místě — jedna medaile případ
na 1,800.000 občanů — ještě však lépe, než SSSR. Te:
je s 1,890.000 obyvateli na jednu medaili až na 1£
místě a USA s 2,200.000 obyvateli na jednu medail
dokonce až na 22. místě.
Č ESKO SLO VEN SKO V YŘA ZEN O
Z DAV1SOVA POHÁRU

Čs. tenisté, kteří v mi
nulém roce prohráli v Davisově poháru až ve finá
le ve Stockholmu se Švé
dy 2 : 3 , mohli letos za
sáhnout do soutěže až v
semifinále evropské skupi
ny. . Jejich soupeřem byli
Maďaři, s kterými prohrá
li v Budapešti 1 : 3. Jedi

ný bod získal čs. družstvu
Jiří Hřebec, který v prv
ní den tohoto semifinále
porazil Maďara Szokeho
hladce ve 3 sadách 6 : 2,
6 :3 a 6 : 3 . Jan Kodeš
nebyl na střetnutí dobře
připraven a podlehl Tároczymu hned v úvodním
střetnutí 3 : 6, 0 : 6 * 3 : 6.

