Itagisíer-é *t tbe G.P.O. Mefcoarae for po*ting a* a Peri»4!ca> — Category " B "

Prfee 40t

HLAS DOMOVA
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

ČESKOSLOVENSKÉ NOVINY
Ročník XXVI.

Melboume 29. listopadu 1976

Číslo 24.

Přátelství a spolupráce staronové vlády

Co se děje v Československu?

Marcela Čechová

, Když se v Hlase domova objevil článek Moje záslu
ha od Karla Schwarzenberga (č. 22, p.r.), přečetla
jsem jej poprvé ze zvědavosti a podruhé proto, aby
mi ani slovíčko neuniklo z tohoto zajímavého za
myšlení o věci tak ožehavé a přece opomíjené. Pro
ty, kteří nečetli: otázka v kostce zní, zda je správné
chválit někoho ža to, že mluví a píše pěknou češti
nou. Je to zásluha či spíš samozřejmost a povinnost?
Neměla by to být zásluha, říká Dr. Schwarzenberg.
Ráda bych souhlasila, bohužel však nemohu. Dovedu
se, myslím, lépe vžít do pocitů těch, kteří Karlu
Schwarženbergovi skládali poklonu. Sama chválím
exilové starousedlíky, kteří ještě dovedou hovořit
plynně česky. Pětadvacet let mimo zdroj českého ja
zyka může být pro někoho málo, podle mého mínění
je to dost, abychom mohli smeknout klobouk. Znám
mnoho našinců, kteří už po sedmi nebo osmi letech
pobytu mimo vlast ze sebe nedovedou vypravit čes
kou větu, aniž by ji nepropletli slůvky země, v níž
dnes žijí. A také. znám mnoho takových, kteří, ač
narozeni v Československu, se k češtině — na .rozdíl
od Karla Schwarzenberga — vůbec nehlásí a raději
hanobí strašným způsobem angličtinu, němčinu nebo
francouzštinu. Hovořit a psát správně česky se v
exilu stává čím dál víc předmětem zasloužené chvá
ly. Ostatně záležitost není bolestí pouze exilovou.
Pomiňme režimní češtinu dnešních hromadných sdě
lovacích prostředků. V dopisech přicházejících z do
mova si můžeme ověřit, jak mnoho našich milých
příbuzných tam zápasí s tvrdým a měkkým -i- a čet
ba knih (v Československu stále ještě patří k dobré
mu mravu mít doma nejen auťák, ale i knihovnu,
což v exilu není) na nich nezanechala nijaké viditelné
stopy.
I

Ženevě přerušeno jednání
sovětských a amerických
zástupců o omezení stra
tegických zbraní (SALT),
které už probíhalo 21 mě
síců. Datum schůzky, na
níž by se v jednání pokra
čovalo, nebylo vůbec sjed
náno.
Příprava rázného zákro
ku k ozdravění tíživých
neúspěchy na Středním účtování v Bělehrade. Zvý hospodářských poměrů v
východě, zvětšující se ho šit obavy Západu ze svě bloku komunistických stá
spodářské potíže, vývoj v tového konfliktu a před tů, poměrů, které ani v
Asii, nezapadají do plánů bělehradskou konferencí Československu nelze ve
nějaké politické pětiletky. ukázat trochu dobré vůle řejnosti dlouho zakrývat,
Důležitý pilíř sovětské po by mohlo umlčet postraše by mohl být další důvod
litiky vůči Západu, helsin né kritiky sovětské praxe, k současnému zostření do
ská détenta, přestává hrát i když se tak liší od lite hledu na “lid", k včasné
roli, jakou jí sověty loni ry slavnostně podepsaného mu odstranění možnosti
uložily a to tím zřejměji, ujednání.
protestních - akcí
proti
Podívejme se na Dr. Schwarzenberga a vůbec na
čím více se blíží slíbené
Dne 20. listopadu bylo v (Pokračování na str. 2) první exilovou vlnu osmačtyřicátráků. Karel Schwar
zenberg se narodil v místech nejčeštějších — v, již
ních Čechách, maturoval na gymnasiu, jehož ředite
Správa o světověj úrodě obilia
lem býval Josef Jungmann, a i když kolébka jeho
prapředků je v Německu, sám se hlásí k češtině.
Bylo by ostudné, říká, kdybych dobře česky nemluvil
a nepsal.

Co se děje v Československu?, dotazovala se v minulých týdnech řada čtená
řů a někteří přidávali své zkušenosti s nedoručenými zásilkam i, odeslanými do
poručeně do Československa, se zprávami tatínků a maminek, kteří odtamtud
vyjeli, se zvýšenou cenzurou, s větší aktivitou československých bezpečnostních
orgánů, které se netají záměrem zvětšit strach lidí před jakýmikoli pokusy o
angažovaný odpor k režimu. Přišla i zpráva o zvýšené činnosti "tajných" za
hranicemi. "Zdá se, že mají zase volné ruce", říká jedna informace o členech
Státní bezpečnosti. "Nebudu se divit, když na cestu do Brna budu nucen žá
dat o povolení, jako je tomu u sousedů. Víc už psát nemohu, neboť vidím staré
stíny m říží", stojí v jiné zprávě.

Co se tedy vlastně děje
v Československu?
Příčiny
jakékoli větší
změny v Praze a Bratisla
vě je třeba hledat v Mosk
vě. V Československu je
jen každá změna politiky
patrnější. Husákův režim
se snaží nejméně tak dů
kladně jako kdysi režim
Gottwaldův. Zápotockého
a Novotného být papežštějším než papež, chce dát
svou oddanost Kremlu vel
mi jasně znát.
Kreml projevuje v sou
časném mezinárodním jed
nání nervositu, kterou ne
zakrylo objímání Brežněva s Titem, přátelská
gesta k novému vedení
čínských komunistů, či
gratulace příštímu americ
kému presidentovi. Carterova volební agitace, kri
tika sovětské politiky, je
ho “ détente ano, ale . .

“ZÁSLUHA” HAS VŠECH

Zásobovanie lepšie zaistené

Orgamzácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paříži připravila
správu o tohoročnej světověj úrodě obilia so zameraním na potřeby světového zásobovania. Správa vyznieva veťmi priaznivo a rozpfyťuje obavy z prehťbenia
sa světověj zásobovácej krízy, ktoré sa vyskytli před niekoťkými mesiacmi vzhťadom na nepriaznivé vegetačně podmienky v niektorých oblastiacb světa. Uká
žalo sa totiž, že nepriaznivé podmienky pre vegetáciu, najma sucho, nepoškodili
úrodu obilia v takovom rozsahu, ako sa předpokládalo. A tak keď bola úroda obilia
v niektorých oblastiach poškodená, ako například vo východnej Európe (okrem
Sovietskeho zvázu) a v Austrálii, rekordná úroda v Spojených štátoch a v Ka
nadě, potom uspokojivá úroda v Sovietskom zváze, v Argentině a v niektorých
rozvojových krajinách, nahradila nedostatky na úrodě v poškodených oblastiach.

' V

Šroub se utahuje

Organizácia pre hospo
dársku spoluprácu a roz
voj hlásí, že tohoročná úro
da obilnin, najma pšenice,
kukuřice a ryže, překoná
vá všetko
očakávanie.
Celková úroda pšenice sa
odhaduje o 10% vačšia
ako vláni a asi o 5% váčšia ako bola rekordná úro
da v r. 1973.

či o 30% viac ako vláni.
Úroda v krajinách Európskeho hospodářského spoločenstva bola sice poško
dená suchom, ale vzhl’adom k tomu, že západoaurópski rol’níci
osiali
pšenicou váčšiu plochu
ako vláni, docielili sice
menší výnos, ale celkove
asi o 2 milióny ton viac
Zmienili sme sa už, že ako vláni:
k tejto rěkordnej úrodě
V Austrálii bola hádám
pšenice přispěla najma pšeničná pol’ná kultura
Sevemá Amerika. Spojené najviac poškodená suchom
štáty dosiahli 58,200.000 a tak jej úroda je asi o
ton pšenice, o nieco viac celu jednu třetinu menši a
ako bola úroda lánského ako vláni. Zato juhoameroku. Podstatné lepšia bo rická republika Argentina,
la úroda v Kanadě, kde ktorá je tiež vývozcom,
docielili 22,800.000 ton, o pšenice, mala úrodu asi
5,400.000 ton, alebo o 31% o 16%' lepšiu ako vláni.
viac ako vláni. Sovietsky Z rozvojových krajin stojí
zváz, ktorý mal vláni vel’- za zmienku najma úroda
mi zlú úrodu - len okolo v Indii, ktorá je v pšenici
66 miliónov ton, docielil asi o 10% lepšia ako vláni

Československý občan, který si dopisoval po léta
s přítelem v Austrálii, poslal mu oklikou kopii pro
hlášení, které musel počátkem listopadu tr. podepsat.
Citujeme:
"Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen:
a) s povinností hlášení písemného a osobního styku
s nejbližšími příbuznými, kteří ilegálně opustli re
publiku a všech změn týkajících se jejich pobytu,
b) s povinností hlášení písemných a osobních styků
s příslušníky kapitalistických států (včetně Jugoslá
vie),
,
c) s tím, že k navázáni soukromého styku s pří
slušníky kapitalistických států jsem povinen vyžádati
Si předem souhlas příslušných orgánů a dojde-ii k
nepředvídanému soukromému styku s těmito přísluš
níky, hlásit tuto skutečnost podle stejných zásad do
datečně.
Tyto skutečnosti jsem povinen hlásit svému přímé
mu nadřízenému a příslušnému oddělení Zvláštního
určení.
Byl jsem upozorněn, že za porušení těchto ustano
vení nesu plnou zodpovědnost, včetně případného po
stihu podle trestního zákona."
Československý občan připojil i komentář, který
rovněž citujeme:
" Je po volbách a tak sé bude šroub utahovat a hon
by na čarodějnice se obnoví jako v padesátých léfech. Volné vydechnutí bude asi jen v lese a vysoko
tohoto roku o 20 mililiónov (Pokračováni* na str. 2)
v horách."

Většina Schwarzenbergových vrstevníků měla to
štěstí, že se jim dostalo vzdělání, jež můžeme ozna
čit za klasické. My mladší — výpěstky socialismu —
jsme tu možnost neměli. Za nás se již věnovalo marxleninismu a politické výchově mnohem víc vyučova
cích hodin než mateřskému jazyku a profesoři typu
Jungmanna byli už dávno ze škol vykázáni. Lze si
představit, co z těchto škol vycházelo. Obdivuji češ
tinu starých pánů — Peroutky (především) i Fischla
a Schwarzenberga, protože je lahodná, , má patinu je
jich osobností a protože bych ji nikdy nedovedla na
podobit.
Na druhé straně mi ale návrat mnoha novodobých
spisovatelů — a máme je ,i v exilu — ke starosvétské češtině, té z minuléhó století, připadá umělý a
směšný. Proč by současný člověk měl užívat jazyka
Pečírkových kalendářů? I nářečí bych odpustila —
chápu, že literatura je konec konců součástí našeho
života a že proto nemůže jen a jen povznášet.
Mnohem více mi vadí, jestliže exilové noviny ne
rozeznají anglikanismy a germanismy od jadrné češ
tiny. Vadí mi také, čtu-li v exilovém časopise, že
k exulantům nepromluvil.exulant Karel Meruňka, ale
Charlie W. Apricot. A ze všeho nejvíc mi vadí, když
děti narozené v Praze nebo v jižních Čechách nedo
vedou česky požádat ani o sklenici vody. V tom se
dnes, myslím, liší nynější čeští exulantští rodiče od
německých předků Karla Schwarzenberga: hle, ně
mecká maminka se postarala, aby syn hovořil dobře
česky, kdežto české matky se nestarají.
Proto se domnívám, že
Schwarzenberga, chválili
děkovat s uznáním všem,
kou řeč krásnou pro příští

PUBLISHED

ti, kteří chválili Dr. Karla
po právu. Je namístě po
kteří se snaží uchovat čes
pokolení.

by F. Váňa, 8 Moorhouse St,

Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unificatíon
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melboume, Vic. 3000.
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Co se děje v Československu ? I
(Pokračování se atr. 1)
jakýmkoli hospodářským
“ úpravám” .
Připravované ekonomic
ké “ úpravy” mohou po
stihnout citelně “ lid” , ale
nebudou mít vliv na vede
ní strany a státu. Před
stavitelé moci v Českoslo
vensku si zajišťují své
pozice neochvějnou věrno
stí protektorům. Jako byly
fraškou “ všeobecné vol
by” v minulém měsíci, “ v
nichž občané
projevili
plnou důvěru kandidátům
Národní fronty” , tak i vol
by vedoucích funkcionářů
národních výborů, národ
ních rad a členů vlád
obou socialistických re
publik i vlády federální
probíhaly přesně podle při
pravených návrhů.
Proti stavu před volba
mi nastaly ve vládách
změny zcela nepatrné: V
Korčákové vládě České
socialistické republiky na
stoupil nový ministr ob
chodu - Antonín Jakubík z
Mělnická, absolvent ob
chodní akademie a později
generální ředitel Čedoku,
a nový ministr stavebnic
tví - Karel Polák z Hutí
pod Tremšínem, vyučeny
zedník, naposled generál
ní ředitel VHJ Vodní stav
by. V Colotkově vládě Slo
venské socialistické repub
liky byla jediná změna:

ministrem lesního a vodní
ho hospodářství se stal
Vladimír Margetín z Dol
ního Srní, absolvent sta
vební fakulty SVŠT v Bra
tislavě, naposled ředitel
Hydroconzultu. Obě vlády
skládaly slib znovu zvole
ným předsedům Národ
ních rad: Evženu Erbanovi, resp. Viliamu šalgovičovi.

Zmínili jsme se vpředu,
že v posledních týdnech
docházejí zprávy o zvýše
ném neklidů, o dusném
prostředí v Českosloven
sku. Representanti režimu
referují ovšem poněkud
odlišně. Tak 14. listopadu
měl
pozdravný
projev
“ ideolog” KSČ Vasil Bil’ak na sjezdu portugal
ských komunistů v Lisa
Celá federální vláda Lu bonu a řekl mj.:
bomíra štrougala praco
“ Mezinárodní
reakce
vala v minulém období rozšiřuje o Československu
bezvadně, takže v jejím mnoho nepravdivých in
složení nedošlo k změnám. formací. Mohu vás však
Držela se spolehlivě hesla, ubezpečit, že Českosloven
které vévodilo po celý li
sko je krásná země, země
stopad oslavám Měsíce
svobodných a šťastných
čs.-sovětského přátelství:
lidí.. Mezinárodní reakce
” S přáteli nejdražšími
vstříc šťastné budoucno si vymýšlí proti nám noyé
sti". šťastná budoucnost a nové pomluvy. Nenávidí
členů vlády je jistě zá nás proto, že u nás má
vislá na přátelích nejdraž moc ve svých rukou děl
nická třída, pracující lid,
ších.

že oni jsou hospodáři ze
mě . . . Vládcové kapitálu
se stále více obávají, že
dělnická třída a pracují
cí jejich zemí se přesvěd
čí . . .”
Biťak mluvil dále o
“ skutečné demokracii a
humanismu” v Českoslo
vensku, o “ blahobytu a
štěstí pracujícího člověka”
v
době, “ kdy kapita
lismus zapadá stále hlou
běji do všestranné krize"
atd.
Chybělo jen dodat, že
Československo doporuču
je svým občanům, aby se
přesvědčovali osobně o bí
dě na západě, že ostnaté
dráty a strážní věže na čs.
hranicích brání jen návalu
nešťastníků, kteří se sna
ží uprchnout z kapitali
stických zemí do země za
slíbené . . .

Zásobovanie lepšie zaistené
(Pokračovanie zo str. 1)
a okrem toho sa očakáva
aj dobrá úroda ryže aspoň taká ako vláni.
Okrem Austrálie vykázala
slabú úrodu aj Východná
Európa.
Iná organizácia - pre
výživu a poťnohospodár-

V Austrálii můžete kupovat jednotlivá čísla
HLASU DOMOVA V T ĚC H T O OBCHO DECH:
V A D E L A ID E , JIŽN Í A U S T R Á L IE :

• NOVINOVÝ STÁNEK vedle kina Metro, Hindley
St., Adelaide-City
• G. & M. PIPINIAS, Club, 131 Hindley St., Adelaide-City
V P E R T H U , ZÁPADNÍ A U S T R Á L IE :

• DOOGUE Lucky Lotterv Agency, 159 Murray St.,
Perth, W.A.
V S Y D N E Y , NOVÝ JIŽN Í W A LES:

• BONDI BEACH Newsagency, 134 Campbelťs Pde.,
Bondi Beach, NSW.
• GOURMET RESTAURANT, 129 Bavswater Rd„
Ruschcutters Bay, NSW.
• LIDO RESTAURANT, 2 Roslyn St., Kings Cross,
N SW .

• PORTER & CO., Newsagency, 203a Castlereagh St.,
Sydney-City
• STEINDLER’S RESTAURANT, 197 Campbell St.,
Darlinghurst, NSW.
V M ELB O U R N E, V IK T O R IE :

• FLINDERS ST. STATION (prodej novin uvnitř
nádraží), City
• McGILL’S NEWSAGENCY, 183 Elizabeth St., Melbourne (proti hlavní poště)
• PRAHRAN MARKÉT, prodejna novin, 205 Commercial Rd., Sth. Yarra
• CLAYTON Greeting Cards Shop, 336 Clayton Rd.,
Clayton
• VIILAGE BELLE Newsagency, 161 Acland St..
St. Kilda, Vic.

stvo so sídlom v Říme referuje o dobrej úrodě
krmného obilia. Podťa tejto správy bude světová
úroda krmného obilia asi
700 miliónov ton, o 35 miliónov ton váčšia ako vlá
ni. Aj tu vykazuje americ
ké farmárstvo najvSčší
přínos. Vegetačně podmienky neboli sice na kon
ci léta v Spojených štátoch priaznivé a tým bola poškcdená najmá úroda
kukuřice, ale aj tak bude
celková úroda asi 150 miliónov ton. Sovietsky zvaz
mal tiež dobrú úrodu krm
ného obilia, vyprodukoval
asi 110 miliónov ton, o 42
miliónov ton viac ako vlá
ni. Úroda krmného obilia
bola
však v obídvoch
častiach Eunópy menšia
ako vláni, v západnej
Európe asi. o 8 miliónov
ton a vo východnej Euró
pe (okrem Ruska) asi o 5
miliónov ton.
Podl’a správy Medzinárodného pšeničného úřadu
so sídlom v Londýne sa
očakáva určité ochabnutie
na svetovom obilinárskom
trhu. V hospodárskom ro
ku 1975/76 sa předalo na
svetovom trhu 66 miliónov
ton pšenice a 72 miliónov
ton krmného obilia. Oča
káva sa, že v tomto ho
spodárskom roku 1976/77

sa obchod s pšenicou zníži na 57 až 62 miliónov
ton, teda poklesne asi o
nějakých 10 až 15%, ale
trh na krmné obilie bude
priaznivejší a to v dósledku neúrody krmného obi
lia v oboch častiach Európy. Londýnsky úřad predpovedá, že západná Euró
pa bude musieť importo
vat’ pre svoju živočíšnu
výrobu asi o 5 miliónov
ton a východná Európa o
2 milióny ton viac krmné
ho obilia ako vláni.
V súvislosti s analýzou
tohoročnej světověj obilinárskej produkcie třeba
poukázat’ ešte na jeden
potešujúci zjav, ktorý sa
druží k tejto rekordnej
úrodě. Je to otázka znovuvytvorenia obilnej svě
tověj rezervy. Ako je zná
me, světové zásoby chle
bového obilia sa značné
zmenšili v důsledku lanskej neúrody ako aj ne
úrody v predchádzajúeich
rokoch. Odborníci upozor
ňovali na nebezpečie, ktoré z toho vyplývá pre svě
tové zásobovanie. Světové
zásoby sa vláni odhadovali
len na nějakých 28 - 30
dní. Rezervy obilia sa
zváčšia najmá v Amerike
a v Kanadě. Vo Spojených
štátoch o 7,600.000 ton,
takže celková zásoba pše
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BLAHOPŘEJTE
K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU

PROSTŘEDNICTVÍM HLASU DOMOVA

Vaá* přání v Hlasu domova dostane největší
počet českých a slovenských přátel v zahraničí a
ušetří Vám starosti a práci s posíláaím jedaatlívých přání.
i Můžeme uveřejnit Vaše jméno a adresu (nebo
[adresu Vaší firmy) pod společné přání (poplatek
ií 2.-) nebo Vaše individuální blahopřání s textem
[ (u větších eveni. s obrázkem), který dodáte a to
i podle žádané velikosti oapř. za $ i.-, 3 10.-, 9 2*.-,
Ii » . - nebo 9 100.-.
i Vaše příkazy prosíme zaslat co nejdříve, nej[ později tak, aby nám došly li. prosince t. r.

I

ČESKOSLOVENSKÉ HOSPODARSTVO

V HLUBOKÉ! KRIZE
Předseda vlády Lubomír štrougal předložil ÚV
KSČ 50stránkovú správu o súčasnom stave českoslo
venského hospodárstva. Správa vyzniela veťmi kri
ticky. Ukazuje, že všetky úseky československéj eko
nomie, nielen poťnohospodárstva, kde sa zlé výsledky
vysvetťujú neúrodou, sú v hlbokej krize. Investičná
výstavba zaostává. Štrougal povedal, že zo 75 projektov, ktoré majú byť dokončené do konca tohoto
roku, bolo dosial’ dokončených len dvanásť.
V důsledku neúrody musí Československo kupovat’
ohromné množstvo obilia, zemiakov, cukru, krmného
obilia a krmovín. Na to třeba devízy, ale zahraničný
obchod -značné zaostává právě v. dósledku toho, že tie
úséky priemyselnej výroby, ktoré najviac vyvážajú,
plán neplnia. Export strojárenstva, ktorý sa od roku
1965 sústavne podielal na vývoze 18 percentami, za
znamenal tohoto roku len 12 percent.
člen předsednictva KSČ Jozef Kempný rovnako
ostré kritizoval vedúeich baníctva a elektrároí. Bosi
v KSČ nemajú omluvu pre tých, čo nedocielia to,
čo im uložili. Štrougal na závěr svojho referátu na
ÚV KSČ zdůraznil, že tí riaditelia priemyselných sektorov a podnikov, čo nerozumia požiadavkám dneška,
musia zo svojich miest. Hospodárstvo v Českosloven
sku bolo už dávnejšie v krize a nedostalo sa do nej
len teraz v důsledku neúrody. Ale ešte před rokom
predstavitelia Husákovho okupačného režimu nechceli
nič připustit’ . Naopak, dokazovali, že takzvané socia
listické hospodárstvo sa do krízy, do akej sa dostalo
hospodárstvo v krajinách na Západe, vraj nikdy ne
dostane. Ich hospodárstvo s “ plnou zamestnanosťou”
je vraj proti hospodárskej depresii imunně. Nuž tá
to imunita socialistického hospodárstva netrvala dlho.
Československo je jedným velkým táborom tvrdej
roboty. Je pravda, že zamestnávajú už aj cudzincov,
že tam niet "nezaměstnaných” , ale je tam skrytá
nezaměstnanost’ a neproduktivita — nezaměstnanost’,
ktorá zapříčiňuje, že tie odvetvia hospodárskej produk
cie, na ktoré přírodně podmienky nemajú vplyv, sú
neefektívne a neproduktívne. Československá kríza
prepukla už v období liberalizácie, v rokoch 1967 a
1968. A pretože pokusy na jej ozdravenie boli okupáciou sovietskej armády znemožněné a jej symptomy
ďaTšími nezdravými zásahmi vlády zakryté, prepukla
teraz znovu a v horšej formě.
Dr. Martin Kvetko (Tisk. zpráva RSČ)
nice, ktorá bude v USA k
dispozícii, bude 25,700.000
ton. V Kanadě bude v zá
sobách asi o 4.300.000 ton
obilia naviac.
Poťnohospodársky vý
bor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a
rozvoj oceňuje tuto okol
nost’ veťmi priaznivé. zatiať čo odborníci Organi-

zácie pre výživu a poťnohospodárstvo nie sú ani s
tým spokojní a považujú
za nutné pre zaistenie svě
tového zásobovania pre
každý případ, aby sa svě
tové rezervy chlebového
obilia ešte zváčšili. To
však prichádza v úvahu
už len z budúcej úrody.
Dušan Lehotský

UPOZORNĚNÍ
Podobně jako dřívější léta vyjde příští číslo Hla
su domova za 3 týdny (20. 12.) ve dvojnásobném
rozsahu.
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Komunistická revue

— Pavel Auersperk, zá
stupce KSČ v redakci ča
sopisu
komunistických
stran “ Otázky míru a so
cialismu” , vydávaný za
odborníka ha mezinárodní
politiku, měl před úmrtím
Mao-cetunga projev na
stranické schůzi oborové
ho ředitelství Mlýnů a pe
káren. ítekl mj., že není
třeba přeceňovat sovětskočínský spor, neboť po
smrti stárnoucích maoistů
se Čína vrátí do sociali
stického tábora, vedeného
Sovětským
svazem.
V
témže projevu sdělil pře
kvapeným
posluchačům,
že Komunistická strana
Itálie není vlastně vůbec
komunistickou
stranou.
Hlavní masa voličů prý
pro ni hlasuje jen proto,
že je opakem křesťanské
demokracie, která už vlád
ne příliš dlouho. Kdyby se
prý Italská komunistická
strana přejmenovala na
mohamedánskou, hlasovali
by titíž lidé také pro ni.
členové KS Itálie mají
dle Auersperga o komu
nismu mlhavé, ba přímo
škodlivé představy.
(Listy)
— Dobroslav Kopecký, za
hraniční redaktor čs. te
levize a dlouholetý ko
respondent v Polsku, je
znám nejen jako jeden z
prvních a nejhorlivějiích.
“ normalizátorů” v televi
zi, ale také pro svůj anti
semitismus. Má k tomu
zvláštní kvalifikaci: pů
vodním povoláním kněz
českobratrské
církve,
kompromitoval se kolabo
rací za nacistické okupa
ce a - jako mnozí jiní po válce se zachránil tím,
že nabídl své služby Stát
ní bezpečnosti, pro kterou
pilně pracuje.
(Listy)
— “ Přesilovka” se říká
situaci v divadle, kde hra
jí sovětského nebo čs. an
gažovaného autora, kdy je
více herců na jevišti než
diváků v hledišti. (Listy)
— Náměstek ministra za
hraničního obchodu J. Ja
kubec podepsal v somál
ském hlavním městě doho
du o obchodu a vědecko
technické spolupráci mezi
Československem a Somál
skem.
— V Národním divadle se
3. listopadu rozloučili Pra
žané s národním umělcem,
hercem Eduardem Kohou
tem, který zemřel 25. říj
na ve věku 87 let.
— Nejvíce turistických
návštěvníků zaznamenaly
letos celoročně otevřené
objekty Karlštejn a Kři
voklát.
— Na 1.160 tun vánočních
kolekcí a 110 tun čokolá
dových figurek s vánoční
mi náměty vyrobil a na
trh dodal závod Maryša
národního podniku Čoko
ládovny v Rohatcí u Ho
donína.

— Dne 8. listopadu náhle
zemřel režisér pražského
Hudebního divadla v Kar
lině, zasloužilý umělec
František Paul.
— Jednu z největších sbí
rek pohlednic na světě má
651etý důchodce dr. Anto
nín Kučera z Bučovic na
Moravě. Dosáhla už počtu
2 miliónů pohledů.
— : Pětadvacetiletý sólista
Slovenského národního di
vadla v Bratislavě, tenorista Petr Dvorský, se
vrátil z Milána a považuje
za svůj největší úspěch
stáž v milánské La Scale.
— V Bratislavě zemřel
JUDr. š. Šuby, profesor
právnické fakulty Univer
sity Komenského.
— Československo bylo
mezi 25 zeměmi zastoupe
nými na mezinárodní kon
ferenci egyptologů v Kairu. čs. delegaci vedl dr.
Miroslav Werner z Karlo
vy univerzity.
— 701etý bývalý advokát
dr. Jiří Fried byl jmeno
ván sekretářem Pražské
židovské pospolitosti. Až
dosud zastával tuto funkci
dr. Rudolf ntis, generální
sekretář Výboru židov
ských organizací v Česko
slovensku.
— Ve středisku pro zahra
niční studenty bansko-bystrické pedagogické fa
kulty v Herlanech složilo
zkoušky 50 studentů. Jsou
mezi nimi Palestiňané,
studenti z Kypru, Iráku,
Jižního Jemenu, Lebanonu, Jordánu, Sýrie, Afganistanu, Indie, Etiopie,
Vietnamu aj.
— Bývalý místopředseda

federální vlády F. Hamouz
byl jmenován čs. velvy
slancem ve Východním
Německu ■ (R. Dvořák,
který mu uprázdnil místo,
“ byl pověřen jinými úko
ly” ) a bývalý vedoucí
Kanceláře presidenta re
publiky dr. Ján Pudlák je
novým čs. velvyslancem
ve Francii. - Novým čs.
velvyslancem v Rumun
sku se stal L. Hanák (na
místo M. Sulka).
— 431etý číšník Jaroslav
M. si "přivydělával” tím,
že kradl pomníky z Vino
hradského hřbitova a pro
dával je různým pozůsta
lým. Zatím mu byla pro
kázána krádež 17 pomní
ků, za které utržil 18.000
Kčs.
— Dne 6. listopadu zemřel
v Praze zasloužilý umělec
Václav čtvrtek, autor knih
především pro děti a mlá
dež, 31. října náhle 551etý
režisér Městských divadel
pražských Ivan Weiss, 30.
října ve věku 53 let vyni
kající artista ze slavné ro
diny. žonglérů, zasloužilý
umělec Rudolf Dvořák a
v Plzni zemřel bývalý mi
nistr těžkého strojírenství
a přededa ÚRO Karel Po
láček.
— Pardubické
náměstí
Osvobození “ zdobí” od 3.
listopadu pomník V. I. Le
nina. Dílo spáchal sochař
Š. Kotrba.
— Ve státním zámku v
častolovících, okres Rych
nov n. K., v němž je depositář knih pražského Ná
rodního muzea, vznikl po
žár, který zničil velkoi
část historických knih.

Proti neutralitě
Československa

Edmund ^ehák

V "Závěrečném aktu" Helsinské konference bylo také vyhlášeno právo všech
národů na neutralitu. Pražská komunistická revue "Historie a vojenství" (č.
2. 76, str. 60-72) se k otázce československé neutrality vrátila obsáhlým článkem
pod názvem "Nutnost zabezpečení obrany socialismu a revizlonistická koncepce
neutrality". Samozřejmě jen proto, aby takové právo pro Československo po
přela a vyvrátila. S hlediska K S Č , vrtichvosta Krem lu, je to pochopitelné. Od
začátku svého bolševického založení byla v cizích službách a zájm y či národní
tužby lidu v Československu jí byly vždy cizí.

Příklad sousedního Ra
kouska, jeho svobodný
vnitropolitický režim, veli
ký rozmach hospodářský,
kulturní a sociální, jakož
i jeho zvýšená mezinárod
ní prestiž jako neutrální
ho státu, nutně ovlivňoval
politické myšlení v Česko
slovensku. Dokladem toho
byly úvahy v době “ Praž
ského jara” , kdy už bylo
možné se vyjadřovat svo
bodněji, a potom soustav
né volání po neutralitě pří
invasi Rudé armády. Vy
hlášení obsažené v “ Závě
rečném aktu” z Helsink
myšlenku neutrality v Čes
koslovensku jen ještě po
sílilo. Dokladem toho je
“ rozbor” otázky, jak ho
ve zmíněné revui provedli
Ilja Žáček a František BuEinský.
Leninsko-marxisticky
(i naopak)
proti neutralitě

alizace přijatých zásad a
ujednání z Helsink” (rozu
měj ve smyslu tlumoče
ném Moskvou), “ si vyža
duje velké úsilí, překoná
vání obtíží a překážek po
stavených do cesty sila
mi, které si nepřejí mír a
uvolnění napětí". Dospěli
tak k názoru, žé útoky
proti socialistické zákoni
tosti ; vystupovaly “ v kri
zovém vývoji ČSSR” mj.
i ve formě požadavku ne
utrality. A tomuto poža
davku vytýkají “ vyhraně
ný nacionalismus” , “ více-méně zamaskované kri
tiky spojenectví se SSSR” ,
dále “ vyprovokované sve
dení obyvatelstva sdělova
cími prostředky v rukou
oportunistů a antišocialistů” , které “ vyústily v
otevřený antisovětismus” .

Koncepce a požadavek
neutrality prý dostal “ šir
V třístránkovém úvodu ší podporu ze sociálního
maloměšťác
se zabývají tím, jak “ re prostředí

Ujednáni a praxe
Počátkem tohoto měsíce přiletěla do Evropy ko
mise US Kongresu, která zkoumá dodržování loň
ského ujednání z Helsink. Navštívila postupně 16
států, včetně Jugoslávie, avšak žádnou ze zemí
sovětského bloku, které jí odmítly vydat vstupní
viza. Jeden z jejích členů, senátor Pěli, prohlá
sil, že už tento postup států Varšavského paktu
by se měl považovat za porušení helsinské do
hody.
Čs. poradní sbor v západní Evropě sleduje plně
ní helsinského ujednání československou vládou a
pro připravovanou konferenci v Bělehradě snaži se
shromáždit především dokumenty o porušování tře
tího koše Závěrečného aktu, pojednávající o
lidských vztazích, spojování rozdělených rodin, vy
dávání návštěvních víz, prohlubování informací a
kulturních styků a prosí o co nejširší spolupráci.
Předkládá čs. veřejnosti tyto otázky:
1. Znáte rodiny čs. uprchlíků, jejichž děti ne
obdržely od čs. úřadů povolení k cestě za rodiči?
Uveďte konkrétní případy, podle možnosti s udá
ním jejich osobních dat, kopií zamítacího výmě
ru atd.
2. Znáte čs. občany, kterým čs. úřady zamítly
vydat výjezdní povolení k návštěvě rodinného pří

slušníka v zahraničí?
3. Znáte krajany, jimž čs. zastupitelské úřady
v cizině odmítly vydat vízum k návštěvě Česko
slovenska? Jaké uvedly důvody?
4. Znáte případy šikanováni cestujících při cel
ních prohiicBcách na hranicích, resp. po příletu
do Ruzyně? Co hlavně hledali čs. celníci v zava
zadlech?
5. Co víte o výsleších na úřadovnách SfB osob,
které se vrátily z návštěvy v zahraničí?
6. Znáte situaci v dopravě poštovních zásilek do
ČSSR a obráceně? Ja k je tomu se zadržováním
knih, náboženské literatury, magazínů, časopisů a
brožur? Pokračuje cenzura dopisů na poštovním
úřadě Praha 120?
7. Co je vám známo o odposlouchávání zahranič
ních telefonních rozhovorů?
8. Co je vám známo o prodeji cizozemských no
vin, periodik a knih? Kde a jaké západní noviny
lze dostat v Československu?
Jakékoli, i jen dílčí informace zašlete laskavě
na adresu: Čs. poradní sbor, 8 Muenchen 86, Postfach 860604, West Germany (nebo prostřednictvím
Hlasu domova).

kých a dezorientovaných
vrstev” . Vyvozují z toho,
že proklamace o možnosti
neutrality čs. státu nebyla
než “ dalším postupným
krokem na cestě k roztrž
ce s bratrskými socialistic
kými zeměmi, který měl
v důsledcích vymanit Čes
koslovensko z dalších so
cialistických perspektiv” .
Ba i v armádě se našli
“ revizionisté” , a Marxovi
a Leninovi, či naopak, bu
diž žalováno, že “ se nerozpakovali používat ani
těch nejšpinavějších lží” ,
říkají žáček a Buřinský.
Vždyť prý např. “ pouka
zovali na nerovnoprávnosti
jednotlivých účastníků” v
tzv. obranné alianci “ Var
šavského paktu” . Revisionisté se dokonce odvážili
tvrdit, že “ přijetím ne
utrálního statutu by se
automaticky snížily výda
je na armádu” a že ne
utralita nás zbaví problé
mu zavlečení do války,
která by nebyla vedena na
našem území” . Není tedy
divu. že Žáček a Buřin
ský. či ti. kdo jim řádky
nadiktovali, vidí v takové
argumentaci jen “ nejvulgámější formu antikomunismu".
Na jedné straně
vrtichvosfi,
na druhé lid .. . .

Samozřejmě, v marx-leninské (nebo naopak) dia
lektice to už ani není ji
nak možné, všechno má,
musí mít, svoje “ třídní
•zdroje” . Tedy i myšlenka
neutrality, pro Českoslo
vensko má své “ třídní,
sociální a gnoseologické
předpoklady” , čili nosite
lé koncepce neutrality po
cházejí buď “ přímo z řad
poražených vykořisťovatelských tříd a jejich přisluhovačů” nebo “ z čes
koslovenské maloburžoazie” či dokonce “ pod vli
vem
zahraničně-politic(Pokračování na str. 8)
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Č e skoslo ve n sko a m edzinárodná dělba práce

H
ospodárska kooperácia

M a ď a r s k ý e ko n om ický ča so p is V ilá g g a z d a sá g neskoršie oznám il, že M a ď a r 
sko podpísalo d a lš íc h 50 kooperačních zm lú v se zá p ad on e m e ckým i podnikm i,
• Vánoční mír, dílo sochaře a řezbáře Ignáce Wei- takže m a ď a rsk é výrob n ě p od niky m ajú už 323 takýchto zm lúv. O k re m toho
richa, je umístěno před kapií českého poutního do
mu Velehrad v Rímé. Ignác Weirieh zemřel i. i 2. ď a lšíc h 200 až 250 nových zm lú v je v stád iu p říp ra v y. P o ro vn a jm e si situáciu
v Č eskoslovensku.
1916. .
.
J a rk a V lč k o vá

• 2. prosince 1881 se narodil spisovatel pro mládež,
skvělý humorista a pedagogicky pracovník, Antonín
Jenne. Nejznámější jeho humoristická práce je ro
mán Kačka Vomáčená.
• Román Paní Anežka Berková je připsán autorem
párii Marii Hrubanové, choti známého českého po
litika, kterou autor léčil. Podle tohoto románu ma
jí rodiče právo určovat manželství dětí k jejich spá
se. Ačkoli básnická tvorba Durychova (Žebrácké
písně), nemluvě o některých klenotech jeho prosy
(Bloudění, Rekviem) je z české literatury neodmysli
telná, těžko by dnes čtenář hledal jeho díla na pul
tech českých knihkupectví. Jaroslav Duryeh, progra
movaný vyznavač katolického baroka, se narodil 2.
12'. 1886 v Hradci Králové.
• V průčelí bývalé jesuitské koleje v Hradci Krá
lové, kde kdysi stával rodný dům Bohuslava Balbína, je dnes umístěna jeho busta od ak. sochaře J.
škody. Balbín byl nejen horlivým ochráncem naše
ho jazyka, ale zabýval se ve svých dílech i hudební
theoretikou, jež se týkala hlavně hudby církevní. Je
ho Epitome hístorica rerum bohemicanun vyšla r.
1677. Bohuslav Balbín se narodil 3. prosince 1621.
• Josef Rosenkranz, autor řady obrozeneckých básní
a písní, zemřel 3. 12. 1861 a odpočívá na malostran. skěm hřbitově. Téhož dne o pět let později zemřel
houslista a skladatel Jan Křtitel Václav Kalivotía.• Oltářní obraz v čimelickém kostele Nejsvětější
Trojice přivolává vzpomínky na Alšova druha, ma
líře Josefa Jelínka, jehož kolébka stála v chudé
jizbě tamního mistra krejčovského. Vyučoval kresle
ní i malbě v mnoha šlechtických rodinách, jeden čas
i u orlických Schwarzenberků, a na zámku Orlík
je od něho v hradní kapli oltářní obraz. Malíř a
sochař Josef Jelínek se narodil 3. 12. 1871.
© Od roku 1874 se stal redaktorem Národních no
vin v Turčanském sv. Martině Ambro Pietor. Bylo
to právě v době stupňujícího se maďarského náporu,
jemuž padla za oběť tři slovenská gymnasia a Ma
tice slovenská. Celkový pohled na tuto dobu podal
ve spise Nápor-odpor. Novinář Ambro Pietor zemřel
3. 12. 1906.
• 4. 12. 1956 zemřel průkopník kinematografie Vik^
tor Ponrepo (vl. jm. Dismas šlambor)• Pětapadesát minut po půlnoci zemřel 5. prosin
ce 1791 Wolfgang Amadeus Mozart. Druhého dne od
poledne byl pohřeb. Za rakvi kráčel jeho žák Fr.
Suessmayer, který dokončil jeho Reqtiiem. které bylo
v Praze poprvé provedeno r. 1803 v chrámu sv. Mi
kuláše k posmrtné poctě českého virtuosa Jana Vác
lava Sticha — Punta. U dómu sv. Štěpána se k po
hřebnímu průvodu připojil* Mozartův bývalý protivsiík
Sáliéri van Swieten, pak Albrechtsberger. jeho ná
stupce v úřadě kapelníka dómu, dále Lar.ge, jeho
švagr, E., Schikaneder, libretista Kouzelné flétny, a
věrný Deiněr, domovník z hostince u Stříbrného ha
da — a pak jeden z nejmilejších Mozartových přátel
Benedikt Žák,- 'rodák, mirotický, pro nějž napsal Mo. zart úlohu T.amina v. Kouzelné flétně. Jeho manželka
Konstance se přišla na hřbitov poptat, kde leží její
manžel - po 18 létech! Byla však místa, kde se
při zprávě o skladatelově smrti srdce zachvěla. Pra
ha truchlila s dojemnou upřímností a Mozartova pa
mátka zde byla uctěna 14. prosince v chrámu sv.
Mikuláše riá Malé Straně velmi důstojným způsobem:
120 předních hudebníků s . pěvkyní J. Duškovou pro
vedlo- za řízení J. Strobacha Róslerovo Rekviem.
• 6. 12. 1966 zemřel význačný odborník púdoznalství
zemědělského a lesnického, vedoucí pracovník Výzkum
ného ústavu meliorací, ing. Otakar Lhota.
©' 7 . 12. 1856 se narodili dva čeští architekti: Josef
Fanta. profesor středověké architektury, autor pro- jektů Wilsonova nádraží, Hlávkovy studentské koleje
a památníku bitvy u Slavkova a Josef Sakař, který
přebudoval palác Křižovníků, projektoval budovu Zem
ské banky na Příkopech a budovu filosofické fakulty
v Praze.
• 7, 12. 1881 se narodil hudební skladatel a pedagog,
violoncellista Josef Flegl.
• Ferenc Futurista, vynikající komik divadelní a fil
mový, nápaditý parodista a satirik, který nastudo
val v roce 1931 v Divadle komiků Shakespearův Ve
čer tříkrálový, se narodil 7. 12. 1891.

0 tom, ze Českosloven
sko v tomto druhu ‘ ‘medzi
národnej dělby práce” za
ostává, sa netřeba zvlášť
šířit’ . Počet kooperačnýeh
dohod, ktoré uzavřelo od
roku 1972, kaď sa tejto
formě ekonomickej spolu
práce dostalo požehnania
zákonom, je ešte vždy minimálny a republika stále
ešte pokrivkáva za ostatnými východoeurópskymi
krajinámi. ‘ ‘Niečo tú zrejme nie je celkom v poríadku” - konstatoval v
minulých dňoch časopis
Hospodářské
noviny
“ kedže
sotva
můžeme
předpokládat’ , že by právě
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rozvinuta československá
ekonomika tvořila výnim
ku vo všeobecnom a stá
le intenzívnejšom trende,
medzinárodnej spolupráce
a že by naše podniky sa
stávali 1’ahostajne k príležitostiam, ktoré im .sl’ubujú urychleme rastu pro
duktivity práce, odstránenie úzkých profilov vo vý
robě a nové podněty pře
rozvoj techniky a 1'ahšie
prenikanie na. náročné
trhy.” .
S touto predlhou, ale
podstatu kooperácie dobré
vystihujúcou větou uvádzajú Hospodářské noviny
záznam z besedy, v kto-

OČI?

ť 0*

I

Bolí V á s h lava ?

Noste brýle od

OPTÁ

_

i

"

|
f %

ó pt o Tj r
Capifol House, 113 Sw a n so n St.,
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Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí £
Telefon -63-2231 - - Mluvíme česky a slovenský /
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
'
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky.
1
V pátek jé otevřeno do 9. hod. večer.
1
ale v sobotu je zavřeno.
■I

© S jménem. Mozartovým a jeho pobytém v .Praze
je nerozlučně spjato jméno Františka Xavera Duška,
významného českého pianisty a skladatele, žáka Fr.
Habermanňá v Praze, G. Chr. Wagenseila ve Vídni,
jenž vychoval mj. J. N. Vitáska a V. V. Maška. F.
X. Dušek, -majitel proslulé Bertramky, kde Mozart
komponoval opery Don Giovanni a La demenza di
Tito, se narodil 8. 12. 1731.
© často slýcháváme, že druhým domovem Josefa
Mánesa byl zámek Čechy pod Kosířem, kam ho uvedl před polovinou minulého století nejstarší syn
rodiny Silva Tarouců, vlastencký kněz Bedřich. Opo
míjí se však často význam vzácného pohostinství, jež
nejen Josefovi, ale i Amalii a Quidovi poskytoval v
(Pokračování na str. 9)

Č E S K É O C H O T N IC K É D I V A D L O V

z centra” ; iní diskutéři
žiadali rozšírenie pravo
moci takzvaného stredného
článku riadenia - výrobných hospodářských jeunorej cncen zistn, v com tiek - a boli aj hlasy za
kompetencie
vlastně váží příčina za- rozšírenie
ostávania Československa podnikov.
v tejto oblasti. Na besede
V otázke kompecencie.
sa zúčastnili odborníci zo ktorú příslušná zákonná
štátnej plánovačej komi- norma vymedzila velTni
sie, ministerstva financů, úzko, ukázala sa celá neministerstva zahraničného mohúcnosť byrokratického
obchodu, štátnej banky, sposobu riadenia hospovýsadných podnikov za- dárstva. Podnik, ktorý dobraničného obchodu, vý hodol kooperačnú zmiuvu,
robných
hospodářských musí předložit’ nadriadejednotiek a nechýbal na ným miestam 45 vytlačnej ani zástupca ekonomic kov tejto zmluvy, ktorú
kého oddelenia sekretariá potom popři osobitnej ko
tu ÚV KSČ.
misu na príslušnom geneHospodářské noviny dis- rálnom riaditeTstve skúkusiu zhrnuli v svojom ma ešte páť rezortov.
44-tom čísle. Kto sa cez ‘ ‘Trvá to strašné dilio” ,
tuto obsiahlu stať prcků - povzdychol si jeden z
sal', musel s překvapením účastníkov besedy. V jej
zistiť, že příslušné česko závere odznel pravda príslovenské miesta si dotc sl’ub,
že ‘ ‘podstatnější
raz nevyjasnili ani kon- krok k decentralizácii sa
cepciu kooperácie. Nema- uskutoční s přípravou no
jú jednotný názor ani na vého zákona o vzf ahoch
interpretáciu tohto druhu Československa so zahra
spolupráce.
“ Všetci vie- ničím” .
me” - povedal jeden z ' Najprv politické, potom
účastníkov' diskusie - ‘ ‘že byrokratické bariéry - zaje to niečo, čo má pomoct’ , vše znásobené aj istou
ale v podnikovej sféře, v dávkou strachu výrobných
oblasti zahraničného ob podnikov z případných ri
chodu a v sféře úsíredné- zik zo spolupráce so zaho riadenia sa názory na hraničnými výrobcami zmysel kooperácie predsa zatlačili v Československu
len lilia.” A podobné při vývoj kooperácie. Dostat’
známe iného diskutuj úce- sa dopředu na tomto poli
ho: “ U nás pod’ koopjerá- za terajšej světověj hospo
ciou prakticky chápeme dářské] situáde bez. pruž
len koproaukcíu a nič nosti a priebojnosti nebude .
iného, zahal’ čo ostatně iste l’ahkou vecou.
-šsocialistické státy majú
pre ňu ovel’a širšiu defi
niční.”
National Mutual
Problémy sú však nielen
INSURANCES
s definíciou kóoperácie,
ale aj s otázkou kompeten
Volajte
cie pri jej povoLovam.
C h a rle s Antal
PodFa názoru predstavitetel. (Melbourne)
l’a sekretariátu ÚV KSČ
kooperáciu ‘ ‘třeba riadiť
699-4866
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MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
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která se koná v sobotu 4. prosince 1976
v sále Kosciuskova domu, 313 La Trobe Street, City
pokladny a bude je rozdávat Svatý Mikuláš

Likérová licence (přineste si vlastní nápoje)
Bohatá tombola

Vstupné $ 5.00, studenti a pensisťé $ 3.50

Rezervování stolů: tel. 546-1541 (Maslaniková), 57-7032 (Průšová)
^

P R O Š ÍV A N É
P Ř IK R Ý V K Y ,
PO VLAKY

ze skladu nebo na míru
dodá firma

K tanci hraje orchestr H. Rúty
Dárky se přijímají u

ř
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i SYDNEY

Vás srdečně zve na
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Anna Mendanová
M elbourne:

1

17S Brougbam St.,
Kew; Vic., tel. 86-8427

j

Telefon: 622-2453
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Anglická melancholie
Ferdinand Peroutka
Milá přítelkyně přijela z Londýna na návštěvu do New Yorku. Mluvilo se o tom a onom, co kdo ze
známých dělá, také o zmatku ve světě, o nárocích, které si nové africké a asijské státy osobují. Milá
přítelkyně řekla: "To musí zaplatit Am erika." Střední východ, bezpečnost Israele a bezpečnost Evropy
byly v hovoru zmíněny a opět bylo řečeno nebo naznačeno, že je to věc Ameriky. Ohleduplně jsme se
neptali, co po celou tu dobu, co si bude Amerika takto počínat, bude dělat Anglie, a nebyla nám o
tom nabídnuto dobrovolná informace.
Kdy se narodil poslední anglofil? Jsou důvody, aby se anglofilové ještě rodili? To je bolestná otázka
pro ty, kdo dlouho s dobrým svědomím doporučovali Anglii jako vzor myšlení a chování vlastnímu náro
du. Anglie byla vlídný ostrov, kde ideje kolovaly, ale nepožíraly lidi, nýbrž sloužily jejich praktické
činnosti. A Anglie byla jediná země na světě, kde policie chodila neozbrojena. Nyní se musí zdát, že
Anglie pozbyla svých starobylých vlastností — nebo byla něčím jiným zaplavena. V četných úvahách
je melancholicky analysován psycho-fysický stav Anglie. Theoretisuje se — nebo více, zjišťuje se — že
se z nějakých důvodů Anglie nemůže vpravit do současné skutečnosti, kdežto jiné žerně mohou. Citujme
diagnosu, jež je činěna v četných úvahách: " Ex istu je záhadná britská choroba, její symptomy jsou
nuda, netečnost a kupodivu celkem dobrý humor, s nímž Anglie přijímá svůj nenapravitelný úpadek."
Realisticky se počítá s tím, že ve hře sil, jež je rozehrána, Anglie není silný člen demokratické fronty.
Země může poklesnout pro své chyby nebo osudem. Hlavní činitel byl asi osud — změna doby.

Moderní průmyslová vý
roba, pspoň to, co se za
ni pokládalo na začátku
19. století, vznikla v
Anglii. Poměry pro to by
ly udělány.
Existovalo
britské
impérium,
a
anglická průmyslová výro
ba kryla jeho uznané konsumní potřeby. Byla to in
timní souvislost. Angličtí
ekonomisté vypočítávali,
že, kdyby se Indové z ně
jakých důvodů rozhodli
prodloužit své roby o je
den coul. vznikla by v
Anglii celá řada nových
textilních továren. To mě
lo ovšem svou jinou strán
ku: kdyby se byli Indové
2 nějakých důvodů rozhod
li své roby o jeden coul
zkrátit neby kdyby se byli
rozhodli nosit kalhoty, ce
lá řada textilních továren
v Anglii by byla musila
zavřít. Indové neexperimentovali s délkou svých
šatů, ale britské impérium

pominulo, a země. z nichž
bylo složeno toto impé
rium, získaly naprostou
volnost nakupovat, kde
jim libo. To vystavilo
anglický průmysl nebýva
lé konkurenci. Němci. Ja
ponci. Francouzi se natla
čili s novou, poválečnou
energií do bývalých anglic
kých trhů. V Anglii se
však
nová.
poválečná
energie neobjevila. Na no
vé poměry odpovídala
Anglie setrvačností. Její
výrobní prostředky začaly
rychle zastarávat. Lhostej
nost, s níž tomu Angličané
přihlíželi, je záhadou.
Snad sám charakter
anglických průmyslníků i
dělníků
neuzpůsobuje
Anglii v divoké soutěži.
Anglický dělník má sklon
pokládat se spíše za ře
meslníka, a jeho unie se
značně podobají starým
řemeslnickým cechům s
jejich různými privilegií.

A angličtí průmyslníci, v
jakémsi souhlasu s tím,
po dlouhá léta řídili výro
bu k tomu, aby soutěžila
ne množstvím, nýbrž kva
litou. Založilo to slávu
Anglie u vybíravých konsnnjeníů. Avšak druhou
světovou válku vyhrála
americká masová výroba
a nabyla pověsti spasitele
ve válce i v míru.
Pokud se kvality- týká,
davový konsument ji málo
zkoumá. Toto. musíme ří
ci. je prohra ctnosti- Poéoboě: Anglie je místem,
kde se narodila většina
sportů- Ale je to rodič
málo
už
následovaný.
Anglický gentleman, který
psal sportovní pravidla, si
dovoloval ušiecřsikKi mbítcěnost. snad i peměnxKi
pomalost
v
zápasechSport mu byl zábewso a
potěšením uprostřed pě
stovaných zelených trávní
ků. Z tohoto umírEénéfaa

ovzduší byl sport vytržen,
Když byl zprofesionalizován a znacionalisován.
Dravá, nemilosrdná sou
těž panuje mezi jedinci na
hřištích i mezi národy na
stadionech.
Anglická
hospodářská
prosperita měla své pod
mínky, z nichž hlavní byl
rozumný svět a svobodný
obchod v něm. Podle ně
kterých filosofů, ekonomů
a theologů lidé žili v ‘ ‘nej
lepším ze všech světů” .
Anglie tomu uvěřila a tak
velice se spoléhala na
trvalost tohoto stavu, že
se odvážila známého své
ho hazardu: vyrábět jen
třetinu potravin, jež její
obyvatelstvo
potřebuje..
Tak byla klasická Anglie
neodlučitelná od míru a
svobodného obchodu, čím
více je poruch v meziná
rodní politice, čím snadně
ji se vkrádá do myslí
(Pokračování na str. 6)

VELKÝ VÝBĚR

VÍN , LIK ÉR Ů A PIVA
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKO O BCH O D N Í'CEN Y KAM KOLI V AUSTRÁLII

J. Kinda & Co. P ty. Ltd.
407 BLACKSHAWS RD„ NORTH ALTONA, VIC. 3025
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Provádíme veškeré práce optické
přesně,, rychle a za levné ceny
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573 Hampton St., |

Hampton, Víc.

3

Telefon 598-5755

^

i Optical Service
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CENÍK

5 6 .95 při odběru v našem velkoobch. skladu — minimum $ 38.00
(menší množství v detailní prodejně 106 Millers Rd., Nth. Altona),
nejj0 j 7 .30 s dodávkou kamkoli v Melboume (od 5 tuctů výše)
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Veselá i krutá satira
Jiří Sýkora

Britský autor. českého původu Tom Stoppard slaví
ve Spojených státech úspěchy se svou novou hrou
‘‘Špinavé prádlo” .
Nová Stoppardova hra je veselohra a navíc satira,
jež si vzala na mušku sexuální způsoby i nezpůsoby
členů britského parlamentu, anebo, chcete-li, členů
kteréhokoli parlamentu kdekoli ve světě. Současná
Amerika byla nedávno jednak pobouřena jednak poDavena několika případy sexuální nevázanosti někte
rých členů amerického kongresu, většinou starších
pánů, kteří si na stará kolena nechali poplést hlavu
pohlednými, ale chladnými a vypočítavými dívčina
mi, chceme-li je pojmenovat slušně.
Stoppard se do těchto amerických událostí jakoby
strefil. Přišel se svou hrou v pravý čas, kdy diváci
mohou jeho satiru patřičně vychutnat, neboť je ko
řeněna skutečností a souvislostmi, jež jsou nasnadě.
Zdá se, jako by Stoppard na tuto příležitost čekal a
sedl ke stroji jen proto, aby využil konjunktury. Tak
to samozřejmě nebylo, protože Stoppardova hra mě
la v Americe premiéru již letos v dubnu.
Hrdinkou hry je samozřejmě zelenooká kráska le
pých tvarů, jež má pletky s několika členy britského
parlamentu. Parlamentní komise, jež chce skandál
spíše ututlat než se chlubit milostnými úspěchy, se
snad poprvé v historii sjednotí bez ohledu na pří
slušnost svých členů k politickým stranám. Hrdinka
se jmenuje Maddie Gotobed, což by v češtině odpo
vídalo jméno Madla Skočdopostelová. Madla není
zlá, jen- trochu prostá” Je něčím jako sekretářkou,
alespoň na oko, ale na stroji umí psát.asi tak rychle
jako lenochod.
Stoppard ukazuje svoje mistrovství ve scénách ukazujicích způsob práce vyšetřující komise. Sex ovlád
ne všechny důstojné hlavy; tak např. mluvčí ve freudovském přeřěku svolává místo “ obou komor” par
lamentu “ obě nohavice” parlamentu. V závěru po
dává návrh na řešení sama Madla; doporučuje, aby
tisku bylo řečeno, že není jeho starostí, aby pátral
po tom, co dělají členové parlamentu ve svém vol
ném čase.
Stoppardova hra je vlastně lekcí kritickému žur
nalismu. Sám ostatně jako novinář začínal. Stoppardovy starší hry jsou klasické svou formou, ať jde
0 hru “ Rosenkranc a Guíldenštern jsou mrtvi” , či
“ Travestie” ; jeho novinka “ Špinavé prádlo” je vlast
ně skeč, scénka, časovka — spíše noviny než hra.
Autor Stoppard ovšem svůj dramatický výpad po
výšil tím, že uprostřed této hry se odehraje jiná
krátká hra, tedy divadlo na divadle. V zásadě se dá
říci, že Stoppard připravil slovní koncert, báječné
příležitosti pro moderní herectví, jež vyžaduje rych
lou orientaci v pestrých změnách charakterů, místa,
času a jazyka, a především hody pro diváky, kteří
jsou vděčni za tuto bláznivě veselou i krutou satiru.

TELEFON 314-6111, 314-6281
VYŽÁDEJTE
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Návrhy interiérů,
truhlářské práce dle objednávky
provádí odborně
G. PO SP ÍŠ IL
38 Boronia G r., East Doncaster, Vic.

Telefon 842-1725
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A nglická m elancholie
(Pokračování se

str. 5) více zproštěni námahy), j i 
vzdálených, na suroviny ní proto, že podle jejich
bohatých zemí myšlenka, mínění impérium nevyhnu
že mohou působit nepří telně vede k nehumanitě.
jemnosti, tím méně může To bylo přehnáno. Anglie
nemusila v jednotlivých
být Anglie klasická.
Ztráta impéria hraje zemích impéria udržovat
určitou roli, ale ne hlav mnohem větší počet vojá
ní. Fráncie, Belgie, Ho ků než kolik policistů nyní
landsko ztratily své, kolo potřebují některé velké ze
nie, ale nezdá se, že bý mě, aby udržely pořádek
toho příliš litovaly. Nahra ve svých, hlavních mě
dily to zvýšeriým úsilím. stech. To ukazovalo, že
Západnímu Německu se domorodé obyvatelstvo ne
vede výtečně bez kolonií. považovalo impérium za
Některé složky anglické zcela nesnesitelné. Avšak,
společnosti se už dosti když roku 1907 Rudyard
dávno rozloučily s ideou Kipling, básník britského
impéria, jedni proto, že impéria, dostal Nobelovu
udržování impéria vyžadu cenu, byl už málo čten
je velké námahy (ohlašo vzdělanou anglickou' mlá
valo to dobu, kdy lidé bu deží. Studenti v Oxfordu
dou žádat, aby byli co nej a Cambridgi posuzovali
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na který se celý rok nezapomíná:

PŘEDPLATNÉ HLASU DOMOVA!

Předplatíte-li příští ročník, přidáme zdarma již
vánoční dvojčíslo se zvláštním listem, na
němž budeme obdarovanému tlumočit Vaše
vánoční a novoroční blahopřání.
Zasíláme do celého svobodného světa.

negativně inteligenci těch,
kdo ještě četli Kiplinga.
Nakonec nezáleželo ani na
těch, ani na oněch anglic
kých kriticích impéria,
rozhodl moderní čas.
Nikdy nebude zapome
nut boj osamocené Anglie
proti strašlivému Hitlero
vi, když uz mu kontinen
tální Evropa podlehla. Ale
kdo přijel do Anglie brzo
po konci války, nemohl se
klamat o tom, že vidí ze
mi vyčerpanou fysicky i
psychicky. Anglie se za
války patrně exponovala
nad své přirozené síly, a
snad biologie začala pro
testovat. Na nic nebyly
významné anglické osob
nosti tak nervosrií jako na
Zmínku, že by mohla přijít
nová mezinárodní krise.
Když byly tyto osobnosti
tázány, co by Anglie v ta
kovém případě
dělala,
mlčely nebo odpověděly:
“ nemohu říci” . Sotva exi
stuje právo přísně odsuzo
vat biologické obavy ze
mě, která nad jiné proká
zala
svoji
statečnost.
Anglie odolávala obyčej-

Veškerá P O JIŠT ĚN I odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
‘ 958 Nepean Highway, MOORABBIN, V íc., 3189

TANEC
Jindra Strnadova

Dobře, že jsem se nikdy nenaučil tancovat! Ne
byl bych mohl, i kdybych to byl chtěl. Nic vážného,
víte, pouze malá deformace obou nohou. Je to sotva
vidět, jenomže jsem nikdy nemohl tancovat nebo
Sportovat. A je to mé štěstí, rozumíte? Dřív jsem
vždycky Mansfieldovi záviděl, že umí tančit a že
byl zdravý. Ale můžete mi věřit, dnes už mu docela
jistě nezávidím! Když na to pomyslím. . . . Já vám
to ale povím raději od začátku. To s Mansfielderrý
myslím.
No, tak, Mansfielda, toho jsem znal už jako malý
kluk. Někdo říká; že Mansfieldova matka byla ci
kánská kartářka nebo co. Ale to nesouhlasí. Tmavá
byla, to ano, ale jinak úplně normální, jako vy nebo
já. A pekla jedinečně prvotřídní jablkový koláč, a
mně z něho dala pokaždé zvlášť velikánský kus, pro
tože jsem nemohl s druhými přece jen tak dovádět,
vité? Mansfieldova matka, ta byla milá. Docela, ale
úplně v pořádku. A jeho táta, no, ten se jí trochu
bál, ale jinak byl takový, jako tátové bývají. Vydě
lával ■spoustu peněz, avšak jinak byl docela normální,
a v okolí nebyli, takjakotak chudí lidé, můj otec ne
byl výjimka. ZběhaL se mnou nejlepší lékaře, kvůli
, mým nohám, víte, a školy potom nebyly také zrovna
levné.
No tak, s Mansfieldem jsem chodil do školy. Už
:od samého začátku, ale to jsme se neměli moc rádi.
i Mansfield byl v jednom kuse na nohou, na strom,
ise stromu, rozumíte, a mě kluci mnohdy zbili, pro
tože si mysleli, že jsem slaboch. Přáteli jsme se
opravdu stali, teprve když jsme spolu začali chodit
do střední Školy. To bylo v jiném městě, víte, bydle

hým Hitlerovým bombám.
Přišla chvíle, kdy Angli
čané na ulicích kupovali
noviny a četli v nich, že
sovětské Rusko má atomo
vou bombu. Mlčky zastrkávali noviny do kapsy.
O tom, co je národní po
vaha, se často debatuje.
Vyskytuje se přitom obtíž.
Někdy se zdá, že národní
povaha jé schopna se změ
nit v neuvěřitelně krát
kém čase. To je vysvětitelno tím; že není jectooť
'ná, jakoby ze železa uku
tá národní povaha, nýbrž
jsou různé vrstvy společ
nosti se svými povahami,
a veřejná povaha národa
se zdá měnit podle toho,
která vrstva vystoupí do
popředí: Anglická povaha
se zdála jiná za dlouhé
vlády konservativců a ji
ná, když přišla vláda děl
nické strany.
Co je demokracie, jaký
je rozdíl mezi demokracií
a davovou společností?
Demokracie vyhlašuje a
uskutečňuje rovnost, ale
neničí všechny uctivosti.
Davová společnost uctivost
neuznává. Angličané do
sud dobrovolně zachováva
li respekt ať k lidem, ať
k tomu, co bylo. Bylo to
v jejich povaze. Jak tato
psychologie vydrží náraz
davové společnosti? Snad
zde je podstata “ britské
choroby” , která je tak
často rozbírána.

li jsme oba v internátě a on byl jediný, koho jsem
tam znal. Byl tam také cizí a ták jsme se spřátelili.
Zvlášť chytrý'právě nebyl, fyziku a chemii ode mne
vždycky opsal, v nich jsem já byl vysloveně dobrý.
Mansfield neměl rád ani jazyky, jen náboženství,
■filosofii a tak. A přirozeně sport. Víte, Mansfield se
už jako dítě pohyboval tak, že si člověk myslel, že
je to anděl, tak krásné to bylo. Jo, ve sportu byl
prima. Ani ne tak síla, spíše harmonie. Myslím, jak
,to dělal, bylo to prostě naprosto správné, a krásněji
a správněji to nedokázal nikdo: Mansfield byl brzo
také pýchou školy, ve všech ' závodech, ‘ i s jinými
školami, vyhrál. Proto také všechny překvapilo, když
řekl, že se chce stát tanečníkem. Mysleli jsme. že
půjde na univerzitu a bude sport provozovat dál, ale
ne, chtěl se stát tanečníkem, Ovšem, do hodin baletu
chodil už jako dítě,' protože si matka přála,'aby se
dostal tam, kam se nedostala ona. Když to říkávala,
vypadala vždycky tak zvláštně, nq tak, tehdy by
člověk uvěřil, .co' si lidé vyprávějí. Samé pitomosti,,
přirozeně. Je přece prokázáno, že čarodějnice neexi
stují.
Dobrá. Tak tedy;'Mansfield a já jsme se Ipotom
ztratili z očí, on se dál učil tančit a já studoval fy
ziku. Jednou jsem dostal pozvánku na jeho jevištní
debut a šel jsem se podívat. Já tomu tedy vůbec ne
rozumím, ale mně to připadalo, že je to celý Mans
field, dělal všechno naprosto správně a tak krásně;
když se pohyboval, bylo prostě všechno tak, jak má
být. A noviny potom dlouho psaly, že je to druhý
Nurejev a podobně. Jenže to netrvalo dlouho, a pak
najednou nebylo o Mansfieldovi slyšet. Říkalo se, že
odřekl všechna vystoupení a že tančí teď něco docela
jiného. Já jsem se o to moc nestaral, protože jsem
právě psal práci, na niž záviselo místo v institute v
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S., a to bylo tedy pro mne opravdu důležitější než
Mansfield. To místo jsem pak taky dostal a finančně
jsem na tom byl dost dobře. Tehdy jsem také poznal
Cbariotte. Vyučovala jazykům v S. Poznali jsme se
v restauraci, zapomněla si peněženku a já jsem za?
ni , zaplatil. Později jsem ji několikrát pozval, no a
tak to pokračovalo.
Byli jsme už asi rok zasnoubeni, když jednou po
řádala mejdan. Její sestra Marika měla přivést pří
tele, kterého Charlotte neznala. Přišel s Marikou, a
co vám mám vyprávět, byl to Mansfield. No teda,
já bych ho nebyl poznal, kdyby nebylo toho, jak se
pohyboval. Já vám povím, ten se ale pořádně změnil.
On byl sice vždycky štíhlý, ale teď byl vychrtlý a
v obličeji temný' právě tak, jako bývala jeho mat
ka, a měl přesně takové oči jako ona, když říkávala,
že sé dotancuje tam, kam se ona nikdy nedostala.
Vedl páté přes deváté mystické řeči, já tomu nero
zumím, pro mne je to příliš zamotané. Fyzika, to je
. něco jiného, no a on tedy mluvil celý čas o Číně, a
Buddhovi a šivovi a pánbůhví o čem všem ještě.
Po několika dnech mě potom Mansfield přišel na-vštívit; Tehdy jsem se ho zeptal, proč přestal tan
čit. Vůbec přece nepřestal, řekl s úsměvem. Jak to,
že už nevystupuje, zeptal jsem se ho. Klasický balet
už mu nic nedává, řekl. Všechno nepřirozené a strnu
lé formy. Teď prý tančí jazz a rituální tance z Indie
a africké kmenové tance a podobně. Školí se prý ve
všech možných druzích tance. Mohu prý se jednou
k , němu přijít podívat. Řekl jsem oukej a pak jsme
hovořili o zašlých časech, a byl bych na jeho pozvá
ní úplně zapomněl, kdyby mi to nebyl při odchodu
připamatoval. A tak jsem tam jednoho večera za
šel. Mansfield mě přivítal ve dveřích, měl na sobě
jakýsi tělocvičný úbor a bylo vidět, jak mu pod hně-
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Vězňové, držení v SSSR pro své přesvědčeni (Amnesty International, Londýn, 1975)

Souoshoví Gulag dnes
Amnesty Internatioal, která letos v květnu slavila pětadvacet let svého trváni,
je organizace, která si vytkla za cíl starat se ve smyslu Charty lidských práv
o politické vězně po celém světě, kteří jsou drženi z důvodů politických, raso
vých nebo národnostních. Má poradní status u Spojených národů a u Evropské
rady ve Štrasburku. Snaží se ulehčit vazbu osob vězněných pro své přesvědčení,
zasahuje se o jejich propuštění. Sekretariát Amnesty International je v Londýně,
ale alespoň ve 30 zemích existují národní sekce, které tvoří skupiny tří až
pěti osob. Ty se konkrétně starají o případy, které londýnský sekretariát po
důkladném prošetření adoptoval, posílá jim balíčky, stará se o jejich rodiny,
posílá petice úřadům, vládám. Sekretariát vydává občas zprávu o situaci po
litických vězňů v té nebo oné oblasti. Dnes nás zajímá brožura o vězních v
Sovětském svazu.

Pojednává především o
psychiatrických léčebnách,
tzv. psychuškách. Je jich
dnes v Sovětském svazu
7: v Kázáni, v Syčjovce
nedaleko Smolensku, v
Leningradě, v Černajchovsku u Kaliningradu, v Min
sku, v Dněpropetrovsku a
v Qrjolu. Počátkem roku
1972 byly dány do provo
zu další dvě speciální kli
niky a to v Blagoveščensku .na sovětském Dálném
východě a v kazachstán
ském městě Kyzyl-Orda.
Všechny tyto zvláštní ústa
vy podléhají přímo mini
sterstvu vnitra a jsou umístěny v oývalých vězni
cích.
To, že někteří vězni ne
smějí psát, že, pokud je
jim dopis povolen, nesmějí
se zmínit o tom, jak se
s nimi zachází, že hlídači,
rekrutovaní z osazenců,
ostatní bijí a jinak šika
nují, to jsou maličkosti
proti tomu, jak se tam lé

čí, rozuměj prevychovávají, jak zní oficiální termín.
Poměrně málo a jen jako
trest se vězňům vstřikuje
sulfazin, přípravek, který
vyvolává vysoké bolesti a
velmi bolestivé žaludeční
křeče. Užívanější metodou
je balení do mokrého pro
stěradla tak těsně, že je
člověk blízko zadušení,
když plátno ponenáhlu
schne a scvrkává se. Účinky jiných léků popisu
je Taťjana Pljuščová, kte
rá přišla navštívit svého
muže po dvouměsíční léč
bě ve zvláštní klinice v
Dněpr opetrovsku:
“ Když Leonida Ivanovi
ce přivedli do místnosti,
kde se konaly návštěvy,
nemohla jsem ho poznat.
Jeho oči byly plné utrpení
a bolesti, mluvil jen s obtí
žemi a přerývavě, často
se zvracel na opěradlo žid
le, hledaje oporu. Zřejmě
se snažil získat kontrolu
sám nad sebou, občas za

dou kůží hraje každičký sval. Zavedl mě do místno
sti, jejíž stěna byla celá ze zrcadel. Slyšel jsem, že
tomu tak v tréningových místnostech bývá, ale ten
tokrát mi to připadalo zatraceně divné. Přistrčil mi
židli, pustil desku a začal tančit. No teda řeknu vám,
ten večer jsem proklínal své nohy, protože jsem se
kvůli nim nemohl něčemu takovému naučit. Samosebou, Mansfield dávno něco uměl, ale tohle, to bylo
prostě geniální. Ano, geniální, jinak se to nedá vy
jádřit, rozumíte? Později jsem se ho pak zeptal, ja
ký to byl tanec, a on mi řekl, že směšuje všechny
druhy dohromady, že mu jde prostě o to vytvořit
tancem něco krásného. Víte, Mansfield býýal vždycky
tak trochu záhadný, ale jak teď celou tu dobu vy
padal, naháněl člověku docela strach. Nemyslím, že
vypadal hrozivě, byl celý čas přátelský, podivné
vlastně bylo, že ve škole býval vždycky spíš prchly.
Ptal jsem se ho, v čem to vězí a on řekl, že může
krásu tančit jen tehdy, když na krásu také. myslí,
a že proto pracuje na své osobnosti a zlepšuje ji.
Meditace nebo tyhle věci, myslím.
Navštěvoval jsem potom -Mansfielda dost často,
především tehdy, když se se mnou Charlotte rozešla,
to jsem býval u něho skoro každý večer. Býval po
každé v té zrcadlové místnosti, ať jsem už přišel rá
no nebo večer. Sotva jedl, pořád jen tančil. Někdy
jsem ho chtěl vzít s sebou jíst, ale nikdy nešel, ří
kal, že nemá kdy. Pořád jen tančil. Vystával hodi
ny před zrcadlem a opakovával jeden a týž pohyb
a pokaždé ho dělal krásněji, nikdy však nebyl spoko
jený. Později už si nepouštěl k tanci desku, tančil bez
hudby, ale řeknu vám, že když tančil, mohl člověk
hudbu z jeho těla přímo slyšet. Docela z jeho těla.
Někdy Mansfield o tanci také hovořil. Vzpomínám
si, že jednou řekl, že svět byl stvořen tancem a tan

víral oči a pokoušel se po
kračovat v rozhovoru a
odpovídat na mé otázky.
Avšak jeho vnitřní síla by
la vyčerpána, byl s ní u
konce. Začal lapat po
vzduchu, neohrabaně se
rozpínat,. . ; jeho
tvář
cukala, dostal křeče do ru
kou a nohou. Už se ne
mohl ovládnout a sám žá
dal, aby návštěva skonči
la, ačkoli zbývalo ještě
deset minut. . . ”
Lékařka odmítla říci pa
ní Pljuščové své jméno a
také léčbu haloperidolem
odmítla zdůvodnit. Při
příští návštěvě, za 14 dní.
byl stav sovětského mate
matika ještě horšL Sekl
ženě, že není s to psát do
pisy, a že knížky, které
mu posílá, není schopen
číst. Haloperidové injekce
vystřídaly injekce insuli
nové. Pljušč po nich celý
opuchl, s obtížemi se po
hyboval a jeho oči byly
kalné. Jakmile “ lékaři”

přestali Pijušče “ léčit”
drogami - a to bylo cel
kem dvakráť - zlepšil se
matematikův stav viditel
ně.

Propuštění z takové psy
chiatrické kliniky závisí
na tom, zda je opozíěník
ochoten změnit své názo
ry, Lékař v leningradském
ústavu pro duševně choré
řekl 1971 Viktoru Fainhergovi, drženému pro účast
při demonstracích proti
okupaci Československa:
“ Vaše propuštění závisí na
vašem chování. Vaším
chováním myslíme vaše
názory na politické otázky.
Vaše nemoc je nesouhlas.
Jakmile se zřeknete svých
názorů a zaujmete správ
né stanovisko, propustíme
vás.”
Ale ani příznivý posu
dek psychiatrů neznamená
vždycky ještě propuštění.
S konečnou platností roz
hoduje soud a tmi často
riaiš? pobyt disi
denta v ústavě pro cboromyslné. To se Saki napr.
v případě Fainberga a Bo
risova- Roku 1974 tylo pro
puštěno ze zvláštních psy
chiatrických klinik mnoho
politických vězňů, mezi ni
mi třebas generál Grigorehko, Fainberg. Borisov
a Geršuni. I Leonid Pljušč
byl letos v zimě propuš
těn a směl i s rodinou vy

cem že bude také zničen. Jednou také pravil, že chce
vytvořit tanec absolutně krásný. Zda si prý pod tím
umím něco. představit. Myslel jsem na Charlotte a
Mansfield to na mně asi poznal, protože se usmál a
řekl, že absolutní krása na tomto světě vůbec ne
existuje. Kdepak tedy, zeptal jsem se, on však mou
otázku neslyšel, nebo ji nechtěl slyšet, rozumíte? Mám
zato, že to tehdy sám ještě nevěděl. Tehdy . . .
No tak, já jsem se potom z S. odstěhoval, tak tro
chu kvůli Charlotte a proto, že jsem už nemohl snášet
soucitné pohledy; pak také proto, že se v K. uvolnilo
velmi dobré místo v mém oboru. Brzo jsem se také
v K. zapracoval' a byl jsem opravdu spokojený. K.
je pěkné město a mezi mým bytem a pracovištěm
bylo velmi dobré autobusové' spojení, víte, moje no
hy. Zkrátka, v K. šlo všechno báječně a.neměl jsem
vlastně čas na Mansfielda myslet, měl jsem hodně
práce, večer jsem chodíval často do divadla nebo ke
kolegům, kteří tam byli velmi milí. Kromě toho měl
. přecé Mansfield mou adresu. Však se také jednoudost překvapivě ohlásil, telefonicky, byl celý vzru
šený, že prý mám k němu okamžitě do S. přijet. No
tak, já měl zrovna sobotu a nedělí volnou a jel jsem
tedy. Přivítal m ě jako obvykle ve dveřích, v tělo
cvičném úboru a. hned mě zavedl do zrcadlové míst
nosti. Zrcadla však byla teď úplně zabílená,. takže
to prostě byla obrovská holá bílá místnost. Ptal jsem
se ho proč to, a on zamumlal něco jako, že teď už
zrcadlo nepotřebuje, že cítí každý pohyb v sobě.
Avšak něco kloudného jsem z něho nedostal, byl hroz
ně vzrušený. Posadil jsem se tedy do rohu, Mans
field se postavil přesné do středu místnosti a začal
tančit. Zeptáte-li se mě dnes, nemohu si zcela vzpo
menout, jak to bylo. Vím jen, že se hudba, která,
zdálo se, vycházela z Mansfieldova těla, stávala hla-

ZTRÁTA ŘEČÍ
Vladimíra čerepková
Vlak vjíždí do tunelu
Okýnka nahoru
Řekni něco
blížíme se k domovu
k, nádraží
k sklonu za Roztoky
Řeč se vrací jako tekutý med
vhozený do balónu slova
Neřeknu
Mlčením vás budu nutit,
k opatrnosti příští
K slovům co vypadají
jak padající podkolenka
jak schovka pod postelí
jak litr mlíka na stole
Ráno
(Ze stejnojmenné sbírky,
kterou vydal IN D EX , 1973)

cestovat na Západ. Amne
sty International tato pro
puštění vítá jako krok k
zlidštění poměrů v Sovět
ském svazu, zároveň však
ve své brožuře zazname
nává další internace disi
dentů z posledních let, o
kterých se ze spolehlivých
pramenů dozvěděla.

dejší profesor. Je doku
mentárně prokázáno, že
záměrně mylnou diagnó
zou Serbského institutu se
psychiatrické ústavy po
celé zemí plní každým ro
kem zdravými lidmi, kte
ří nevinně trpí jako oběti
nezákonných násilnických
opatření. Ačkoliv se tento
průzkum konal v ' době,
kdy byla v Sovětském sva
zu destalinizace v plném
proudu, jeho výsledek ne
byl zveřejněn.

V polovině padesátých
let vytvořil ÚV KSSS na
návrh svého člena Pisareva zvláštní komisi, která
měla prozkoumat poměry
v sovětských psychužkách.
V komisích, které roz
Komise došla k tomuto zá hodují o internování nepo
věru :
hodlného člověka v psy
Serbský ústav soustavné chiatrickém ústavu, zase
překrucuje v diagnózách dají psychiatři vybraní
pravdu, zvláště se toho do prokuraturou a řediteli
pouští D. R. Lunts, teh (Pokračování na str. 8)

šitější a hlasitější a zněla nakonec jako celý orchestr,
ale jako zvláštní orchestr, takový, který hrál jen pro
tohohle muže, který tu v holé místnosti tančil, a pak
tu byly hlasy, které lákaly a vábily, a hudba byla
stále hlasitější, a já jsem náhle stál na hranicích ze
mě, která slibovala netušené štěstí a která mě zá
roveň naplňovala hrůzou, protože jsem přesně věděl,
že neexistuje, a všude byla krása a víc a víc hudby,
a moje zuby drkotaly hrůzou a najednou všechno zmi
zelo a já byl v holém prostoru sám a věděl jsem.
rozumíte, věděl jsem prostě, že on tam zůstal, že
Mansfield tam byl, a potom jsem zvracel, proteze
jsem měl takový strach. Pak jsem asi bloudil uli
cemi a prováděl bůhvíco. Přivedli n^ě sem a všichni
říkají, že budu brzo zase v pořádku, že jsem prostě
přepracovaný. To asi souhlasí. Charlotte se ke mně
vrátila, chce zůstat se mhou á starat se o mne a že
prý je všechno v pořádku. Ale nikdo, rozumíte, nikdo
mi nemůže říci, kde je teď Mansfield, říkají, že. se
asi odstěhoval a nikomu nic neřekl, no, uzavřesy
typ.
Ale já vím, já vím,, že je tam na tom místě- A
řeknu vám taky, že vím, že takové místo neexistsjě
ale on je tam, Mansfield tam je, vím to. Neříkejte ts
však nikomu, jinak mě- odtud nepustí. A knsuě a ho . . . No tak, jsem asi opravdu přepracovaný. *x
odtud vyjdu, ožením se s Charlotte a přijmu v 5L
místo soukromého docenta, to tak neunaví, víte? Qsarlotte už také pro nás našla byt, docela blízko riSme*
kde dříve bydlel Mansfield. Že by se MansfaeSd. tak
náhle odstěhoval. . . •, to tedy není pravá2 . Ne. je »
také jedno. Ale teď také asi chápete, proč
adL
že mi nohy překážejí v tanci. Jsem rád. a a o ___Jer
někdy je proklínám. To je nenávidím. Nezáviíás. je?
Pane Bože, jak je nenávidím! Jak je wesáTlac?
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Dne 7. listopadu 1976 zemřela v Sydney po
krátké, nevyléčitelné nemoci paní
M A R IE KADAVÁ,
obětavá a statečná žena, která pracovala v
době nacistické okupace v odboji, pomáhala
partyzánům, vdovám po popravených, para
šutistům, židům a ostatním pronásledovaným
osobám. Byla tehdy zatčena spolu s manže
lem, kterého popravili v Mathausenu, sama
byla také odsouzena k trestu sm rti, ale za
chránila se díky včasnému příchodu spojenec
kých armád.
Jako aktivní odbojová pracovnice a bývalá
členka Svazu politických vězňů byla v exilu
aktivní členkou Čs. obce legionářské, jedno
ty N. S. W.
Lehké odpočinuti i
J. N.

Č E S K É A S LO V E N S K É KN IH Y

Rais: Kalibův zločin $ 1.90, Němcová: Čtyry do
by $ 3.30, Jirásek: Skaláci $ 2.20, Mrštík: Zumři
$ 3.-, Iuvenalis: Satiry $ 2.90, Ehtn-Kožík: Praha
v 88 barev, fotografiích $ 6.80, Dostojevskij: Zájpisky z mrtvého domu $ 2.30, John: Večery na
Islamníku $ 2.30, Sportovní anekdoty $ 1.50, Woljker: Pro spravedlnost světa $ 1.80, Neruda: Po
vídky malostranské (brož.) $ 1:70, Světlá: Frantina $ 1.90, Rais: Skleník $ 1.50, Hrubín-Trnka:
Špalíček $ 6.80, Sekora: Brouk Pytlík $ 2.80, Sekora: Pošta v zoo $ 2.50, Horák-Lada: Český Hon
za $ 3.90, Kilianová-Syrovátková: Král moravských
vodníků $ 3.-, České a moravské pohádky $ 4.20,
Vrchlický: Šárka $ 1.60, Broučci na pouti $ 1.30,
Feuchťwanger: Oppermannové $ 2.60, Kutina: Mo
zart na Bertramce $ 4.40, Světlá: Hubička $ 1.40,
Hemingway: Sbohem armádo $ 2.70,
Balzac:
Bratranec Pons $ 2.30,- Světlá: Vesnický román
$ 2.20, Dumas: Tři mušketýři'! 7.60, Česká kuchař
ka: Vaříme zdravě, chutně a hospodárně $ 4.70,
Vrbka: Mlsný hastrman $ 2.50, Angličtina do vrecka $ 2.50, česko-italský slovník $ 2.40, španělskočeský slovník $ 2.20, Karlštejn $ 3.10.
K ceně laskavě připočtěte poštovné. Uveďte
náhradní knihu pro případ, že by byla některá
vyprodána (jinak v tom případě obnos vrátíme).

| Restaurant "LA B U Ž N ÍK "

iOtevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
iv neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer,
, v pondělí zavřeno.
.

pcaasji

SLO V A N SKÝ VÁNOČNÍ V E Č ÍR E K

Chcete-li si doma uspořádat se svými přáteli
český večer s dobrou náladou, pozvete si

PRO TI N E U T R A L IT Ě Č ESK O SLO V EN SKA

(Pokračování se sfr. 3) přijatelná’ ’ !
kých komponent z řad tzv.
Z celého toho mnoho
demokratického
socia mluvného dokazování a
lismu” . A s faBem hněvi přesvědčování
vyplývá
vé lítosti je konstatováno, zcela zřetelně jen jeden
že ‘ ideově teoretickým závěr: vzdor rudoarmějvýchodiskům se nevyhnali skému “ zglajchšaltování”
ani revizfo-rásté v ČSLA” . poměrů v ČSSR, myšlenka
kteří se rovněž “ pokoušeli neutrality je tam stále ži
B o x '1888 R ., GPO Melbourne, 3001
zpochybnit piatoost marx*- vá a to nejenom mezi my
sticko-lenžasfcélw očeší c slícím civilním obyvatel
válce a armádě". X těm. stvem a mládeží, nýbrž i
Czechoslovakian Country Club Ltd. Sydney
jak krássě řečen® "gco- ve vojenských kruzích. Je
Československý klub v Sydney
seologi-ckým
předpokla nesena touhou po výcho
si dovoluje pozvat vás, vážení krajané, mezi nás.
dům'' prý taS z pmři i
disku z otrokářskébo sy
Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
ietantisnss ve. 'vo jensko- stému osobního nevolnic
Kemps Creek, NSW.
strategických ccazkách” tví a politické a kulturní
Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. po K sociáÍEirE zársýesn pcsžaporoby. Jen toto jsou ty
lední do 10 . hodiny večerní a každou neděli od
10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý davku rseesalšsy pro ČSSB skutečné sociální, čistě
prý dále patři “ fcsaáiiifaí- lam am i zdroje myšlenky
borná kuchyně je vám k službám. Každý člen
vaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
váná zrada zžjEns
československé neutrality.
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
dcfa mas” . Jev. pcefu ga Je dckladeoL že ani ohav
V dohledné době budeme pořádat pravidelné ta
ce. zřejmě ěm sa i v e š ný piicejEě-pGiíikiý a
neční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
Vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb, : lu. má prý “jen p ngSk ne ekupačrá řežím ressůže
krtin apod.
bezpečí
m @nxiĚí&ék&i vyrvat z inysS a s s M BInformace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
agrese". Btcte b n B p * d s Jetel ta fty a o t y . Kdež72-3826.
hlášeno, rcaáwfeé as sěbt- W m TrtádsvEsescfe je sz
je * ) ň p i
-nastně. že- " jwmnqptic «ae émrna
— . SSXiiiim
«»—— . . ■—r
i&raižy ČSSB je arei® ne • BfflSsSiESF '^3BSSM •_ _ _

THE INLIBRUM BOOKSELLERS

0

Přesvědčte se o jakosti našich jídel.

! Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

HARM ONIKÁŘKU V Ě R U ,

která zná šlágry z r. 1930 až 1968, V + W,
české, moravské a slovenské národní písně atd.
Objednávky: telefon (Sydney) 638-6906.

SOUOSTROVÍ G U LA G DNES

(Pokračování se str. 7)
psychiatrických
ústavu.
Obžalovaný ani jeho pří
buzní nemají právo navrh
nout vlastního odborníka.
Důvody, které internova
ným bez obalu sdělí lékař,
jsou tyrpícké. Žorése Medvěděva se dr. Lifšie z kalužské psychušky snažil
přesvědčit, že ten, kdo pí
še angažované články do
novin vedle své normální
profesionální činnosti. pro
jevpje tím známky rozpoicenosti osobností. Důkazesa “ pfiHvé scMzaireiaíé~ byte také nepříznivé
!m:řnpfť o okupaci Cesko-

slovenská, tvrzení, žě v
Sovětském svazu neexistu
jí demokratické svobody,
a když sí někdo stěžoval,
že ho sledují tajní, proje
vil tím příznaky stihoma
mu. protože přece v sovět
ském právním řádu něco
jako tajná policie vůbec
neexistuje . . .
J. S.
(Pokračování)

SWISS T R A IN ED
W ATCHM AKERS
K . Ebner

19 York St.,
SYDNEY
vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohvb. scho
dům). Telefon: 29-7543

^

§ se kopá v sobotu dne 18. prosince 1976 v Sauta|
gsabina, 90 The Boulevarde, Strathfield, NSW. ZačueŽ
g o 6 . hodině večerní koncelebrovanou mší sv. vS
nprostorném sále S. Sabina, pak následuje večeřev
ěpřipravená manžely Mrázkovými (cena S 3.-). Ta-g
gké zákusky a nápoje budou k dostání. Po večeřil
jjbude vánoční program. Jak pří mší sv„ tak vij
Sprogramu účinkuje polský sbor Laetare. sbor Ukra-*
gjinců a Pěvecký kroužek sv. Václava.
g
m Vstup dobrovolný.
*
g Přijďte strávit hezký večer v bratrském slo-i
gvanském prostředí. Večeře si zamluvte na číslech:?;
386-4601, 387-3501, 632-4786.
|
R Jménem Duchovní rady spolku sv. Václava aS
Spřátel Vás zve
O. ITadímír Ondrášek.S
g
13 Grantham St.. Burwood. NSW. 2135fi

I
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SYD N E Y

duety * z to á tr

EUROPEAN
YUMMY CAKES
9 Gray Stí,

Bondi Junction, NSW.

PO SLO U CH EJTE Č E S K Ý ROZHLAS V SYD N EY
a ž# - poadHí od U ® áo 2 hodin odpoledne a každé
Éerr ®i ®J3§ áo W ism!m dopoledne na vlně 800 KHz.

JP

OPERA HOUSE SYDNEY

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

— RECORD1NG H A LL

M ELIO R A K EN N ELS

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L . & C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

i i a n i B i a B i i a a i i i i i
g
_

DOBRÁ ČESKÁ RESTAURACE
je hlavní, atrakci, kterou poskytuje
i velmi náročným hostům

■

■

LIDO RESTAURANT

;

■

B

*
■
■
m

2 Roslyn Sf„ Kings Cross, NSW, tel. 358-4844

■

Večeře se podávají od 5. hod. odp. do půlnoci,
v neděli obědy a večeře od 1 2 . hod. polední
do půlnoci.
Lehké občerstvení a nápoje dostanete po celou
noc (do 6 . hod. ranní). — Plná likérová licence.
Privátní oslavy různého druhu ve zvi. místnosti.
Srdečně zve Jarda Vondrášek

■
|
j
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KO N CERT
PÍSN Í A Á R IÍ Č ES K Ý C H S K LA D A T E L Ů

MILUŠKA ŠIMKOVA
NA KLAVÍR DOPROVÁZÍ

MEZZO SOPRANO

L. FEDOR

S P O L U Ú Č IN K U JE TA N EČN Í , SK U PIN A SOKOLA S Y D N E Y
N E D Ě L E 5.12. 1976, 2 HOD. O D D P O LED N E — O. H. R EC O R D IN G H A LL

* HODINÁŘ *
* Z LA T N ÍK *
S T E V EN

VARDY

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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Újezdě Svatého Kxuže (tendy ríemgenkreuz, anes tu
ším Chodovy Újezd) baron Kristián Kotz. Zde portré
toval Josef Mánes baronesu Janu, zde vznikla akva
relová podobizna Františky Grobnerové. Ve zdejším
kostem Nalezeni svátého Kříže byl oítářni obraz Jo
sefova strýce Václava. Dnes byste jej tam již marné
hledali. Ničivá ruka se postarala o nenávratnost jak
nádherné zámecké knihovny, tak i portrétů Lammgerů, kteří zdejší zámeček postavili. Kristián Koc z
Dobrše, jak se dnes jméno barona Kotze piše, na
shromáždil. cennou sbírku starých pluhů a poiniho ná
řadí z celého Pošumaví. Jeho host, český maiiř Jo
sef Mánes, zemřel 9- prosince 1871.
• Osobní 'lékař L. N. Tolstého Dušan Makovický,
který se narodil 19. 1 2 . 1866, byl členem slovenského
spolků Dětvan a velkým přítelem Martina Kukučma.
Překládal Tolstého náboženské traktáty a rozprávky
a osobnost jeho přiblížil čtenářům ve své knize Jasnopoijanské zápisky.
• 11. 12. 1841 se narodil Adolf Čech (vl. jm. Tausík),
český dirigent,, nástupce B. Smetany v čele česke
opery, první dirigent všech Smetanových oper po
čínaje Hubičkou a cyklu symfonických básní Má
vlast.
G Sbormistr Ladislav Svěcený se narodil 11. 12. 1881
a téhož dne roku 1901 divadelní a filmový herec Ja
roslav Marvan, jehož jméno najdeme poprvé na pla
kátě, jímž oznamuje čtenářsko-ochotnická jednota
Tyl na žižkově, že sehraje v divadle, u Kurelů Sládkovo
drama Psohlavci. Jaroslav Marvan zde hrál úlohu
Maxmiliána Lamingera z Albenréuthu.
• Spisovatel Karel Konrád, autor knihy Postele bez
nebes, zemřel 11. 12. 1971 v Praze. V roce 1963 vy
dal knihu Nevzpomínky, kde velmi poutavě píše i
své vzpomínky na básníka Ant. Sovu, jehož býval
letním společníkem o dovolených v myslivně “ Štít”
u Chlumce nad Cidlinou.
• 13. 12. 1906 se narodila operní pěvkyně Štěpánka
Štěpánová, která byla členkou opery ND v Praze
od roku 1933, kdy sem přišla z Ostravy. Vytvořila
přes 180 rolí altového a mezzosopránovéhó oboru.
O V Hradci Králové se narodil 14. 12. 1766 Karel
Sudimír šnajdr, filosof, spisovatel a napodobitel ná
rodních písní, z nichž některé znárodněly. Jeho bala
da Jan za chrta dán poskytla látku Klicperovi ke
stejnojmenné hře a posloužila Heldovi ke zhudebnění
(Šest selských písní).
O 14. 12. 1871 přijel z Vídně na právě dostavěné
nádraží Františka Josefa v Praze první vlak. — O
sto let později zemřel proslulý germanista, profesor
UK Hugo Siebenschein.
9 15. 12. 1826 se narodil, slovenský prosaik Štefan
Križan-žiranský, který psal společenské a historické
novely s vlasteneckou tématikou.
9 16. 12. 1941 oznámila čs. vláda v1 Londýně spo
jeneckým vládám, že Československo je' ve válečném
stavu s Německem, Itálií, Japonskem a dalšími stá
ty válčícími proti Velké Británii, USA a SSSR.
9 Téhož dne zemřel malíř František Kaván. Ne
byl však jen malířem krajinářem, ale i básníkem,
který otiskoval své verše v Nivě, Rozhledech a
Volných směrech. K jeho obrazům napsal básnickou
sbírku M. Bureš Krajiny Františka Kavána. Sva
topluk Klíř napsal knihu Vzpomínky přátel o Fr.
Kavánovi a jeho portrét namaloval O. Lasák.
9 16. 12. 1971 skonal pěvec a režisér ND Luděk Mandaus, v jehož režii byl proveden také Mozartův Don
Giovanni.
9 17. 12. 1901 se narodila herečka Marie Rosůlková,
jež umělecky působila u divadel v ’ Plzni, Č. Budějo
vicích, v Brně a na Vinohradech, a téhož dne roku
1961 aemřel tvůrce moderní české'operní režie a hu
dební theoretik Ferdinand Pujman.
• Vývojový význam Saritiniho podtrhuje ta skuteč
nost, že spolu s Kryštofem Dienzenhoferem připravil
cestu Kiliánu Ignácovi Dienzenhoferovi, jenž zemřel
18. prosince 1751, a v jehož tvorbě barokní architek
tura Čech dosáhla vrcholu. Zavedu vás ke kostelu
sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, jenž je jeho
nejstarším kostelním dílem z let 1720-29, a jenž je
vyzdoben překrásnou freskou Václava Vavřince Reinera, zavedu vás do jižních Čech, kde spatříte rudou
báň paštického kostela, jeho poslední chrámové stav
by. Vrcholným jeho dílem, v němž sé projevil přínos
evropské architektury ve formě zvláště vytříbené, je
kostel, sv. Maří Magdalény v Karlových Varech z
let 1731-37. Nejkrásnější však jeho chrámovou stavbou
stále zůstává, alespoň se tak domnívám, barokní ko
stel sv. Jana na Skalce poblíž Emauzského klášte
ra v Praze.
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TYTO

DODAT

K N IH Y :

(Ceny jsou včetně poštovného)

9-

%
<

5

?L. Grosman: Hlavou proti zdi $ 5.<
>XI. Všesokolský slet $ 10.60
i
»Z. Saiivarová: Nebe, peklo, ráj $ 4.20
r
>Z. Saiivarová: Honzlová $ 4.50
?
»A. J. Liehm: Příběhy M. Formana $ 4.80
?
cZbomík Slovenského nár. povstania $ 10.80
S
'A . Soiženicyn: Souostroví Gulag (3. a 4. díl $ 8.60 S
>3 zpěvníky (Lit. Klub ve Švédsku) $ 2.90
<
jRustr. kalendář na r. 1977 $ 3.90
<
i Masarykova abeceda (uspoř. J. Dresler) $ 5.50 J
?N. Teriecký: Andělé t.ady nebydlí $ 5.20
\
?N. Mandelštámová: Konec naděje: $ 4.50
J
£í. Sviták: Kniha prezence $ 2.20
i
iL . Pachman: Jak to bylo $ 4.50
<
£ j. Vejvoda: Plující andělé, letící ryby $ 4.\
£ A. Kvapilová:' Krajíček chleba $ 1.20
2
?H. Šklíbová: Pohádky $ 1.20
\
£ j. Kraus: To na tobě doschne $ 4.60
5
^Podivuhodná dobrodružství Váni Chmotanova (Sa j
?tira. Sovětský samizdat) $ 4.20
J
>0. Filip: Poskvrněné početí $ 4.40
?
jK . Pecka: Pasáž $ 4.20
c
ÍP . Eisner: Čeština poklepem a poslechem $ 5.90 <j
c.J. Kozák: Without a Shot being Fired $ 1.50
<
gV. Blažek: Mariáš v Reykjaviku $ 4.í
e V. Flschl: Kuropění $ 5.4
iFranz Kafka: Proces $ 5.<
vDuerrenmatt: Soudce a jeho kat $ 4.50
J
CKrisiefori (kresby) $ 6.80\
?Ferd. Peroutka: Budování státu 1. svazek $ 5.90 5
?R. Keřalín: Černí baroni $ 5.20
5
|K. J. Krušina: Matylda a my dva $ 4.60
<
| Jack London: Bílý tesák $ 4.60
e
ílva n Diviš: Noé vypouští krkavce (básně) $ 3.60 *
?Bři Medvěděvové: Kdo šílí? $ 3.80
<
5 P. Pasek: Tokio volá Honolulu $ 5.2
5 J. Drábek: A co Václav? $ 4.2
SS. Ochcvá: Sůl země a blbá ovce $. 3.70
5
5 0. Filip: Blázen ve městě $ 4.80
<
5 Z. Němeček: Ďábel mluví Španělsky $ 4.80
J
í E . Hostcvský: Osvoboditel se vrací $ 3.90
J
SOta Filip: Nanebevstoupení Lojska Lapáčka zej
<Slezské Ostravy (4 díly), každý po $ 3.80 .
t
r P . Tigrid: Politická emigrace v atomovém věkuí

5 $ 3.90

2

é K. Pecka: štěpení $ 4.40
J
\ Poesie J. Kováříčka (2 díly) $ 3.10
<
? Ha, ha. ha. ha (kreslený humor — Lit. klub Švéd-*
Ssko) $ 418
j
<J. Danius: Zrod Satanova atomu — 3 díly — sní-^
ížená celková cena $ 8.20
- 5
>B. Lockhart: Britský agent $ 4.10
*
\J. Hocnman: Jelení Brod $ 3.90
<
vJ. Beneš: Druhý dech $4.70
<
\Egon Hostovský: Vzpomínky, studie a dokumentyc
? o jeho díle a osudu. Uspořádal R. šturm $ 4.20 J
5M. Rybáková: Útěk z rekreace $ 4.70
J
5'fři sbírky básní (J. Lederer, F. Listopad, V <
cj Čeperková) S 5.30
5
S O. Ulč: Malá doznání okresního šóudcě $ ‘4.20
S
\J. Škvorecký: Lvíče. $3.90
<
\J.-Škvorecký: Tankový prapor $ 4,50
<
? J . škvorecký: Smutek poručíka Borůvky $ 4.10 <
? J . škvorecký: Sedmiramenný svícen $ 4.40
J
škvorecký: Hříchy pro pátera Knoxe $ 4.20 J
SK. J. Krušina: Pan Dadáček .má dovolenou $ 5.-Í
H . J. Krušina: Jedenáctý obvod $
5.*
>K. J. Krušina: Zimní bouře $ 5.‘
Í K . J.
Krušina: Druhá bouře $ 5.<
\ Kovályová-Kohák: Na vlastní kůži $ 4.20 • ; ' <
?J. Koláček: Veronika $ 2.J
? G. Laub: Největší proces dějin: $ 3.70
^
>L. Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ .4.50
í
SL. Gřossman: Nevěsta $ 3.50
\
c P. Eisner: Mamince $ 4.80
*

= ICJC (Iriternational Council of Jews from Czechoslovakia) publikoval ve svých zprávách i z meziná
rodního hlediska důležitý a všeobecně otřesný doku
ment o kolaborantech s nacisty, kteří nyní zaujímají
vedoucí místa v. čs. veřejném životě.
= První flétnista orchestru Národního divadla Zde
něk Bruderhans působil nějakou dobu ve švédsku.
nyní ůčí na universitě v Adelaide. World Record Club
vydal nedávno na desce hudbu pro flétnu bez dopro
vodu, kterou Bruderhans připravil a nahrál.
= Aférou, která z kulturní scény pronikla do poli
tické arény, se stala inscenace aktovek Audience a
Vernisáž čs. dramatika Václava Havlá, které v pře
kladu exulanta G._ Lauba a v režii exulanta V. Jasné
ho hraje vídeňské Akademické divadlo. Pražský re
žim Havla na premiéru nepustil, přestože interve
noval rakouský ministr pro osvětu a nakonec i kancléř
Kreisky.
= 41: Mezinárodní eucharistický kongres požádal Va
tikán o blahořečení někdejšího filadelfského biskupa
Jana Nepomuka Neumana, který pocházel z Pracha
tic.
= Vladimír Bednář z Ulsteru vynalezl a patentoval
nafukovací čepici pro neplavce. Sláva!
= Případ onkologa dr. Vlastimila Brycha z Aucklandu, Nový Zéland, se blíží k konečnému závěrečnému
rozhodnutí. Brych několik let bojuje proti novozéiandské lékařské komoře, která odmítá uvěřit jeho kvali
fikaci na brněnské lékařské fakultě.
= Čs. průmysl pilně exportuje do arabských. zemi
např. trysková letadla EÍ-39 Albatros. Vojenský po
tenciál ovlivní i stavba rafinérií v syrském Homsu a
irácké Basře. Tato “ pomoc” je z obchodního hlediska
pro ČSSR vysoce pasivní-. Stavby mají zřejmě ideo
logickou nadstavbu.
= Hlas mučedníků se nazývá měsíčník, který vydá
vá hnutí podporující misijní činnost v komunistickém
světě, časopis informuje zejména o persekuci křesťa
nů v SSSR a satelitních zemích. S tímto posláním
jsou také vydávány magnetofonové kazety, 16 mm
filmy a knihy. Hnutí má kanceláře ve více než 50 ze
mích včetně Austrálie (Christian Mission to the Communist World, P. O. Box 34, Miranda, NSW 2228).
= Knihovna a depositáře St. židovského muzea v
Praze stále zůstávají zavřeny pro studijní zájemce
ze západních zemí, i kdyby se zajímali jen o judaistiku minulých století. Pracovníci muzea připravili
nové dějiny čs. židů, knižní vydání bylo zamítnuto
a editor — prof. Koloman Gajan, profesor na Karlově
universitě, byl pracovně převeden do Parku kultury
a oddechu..
= Brožura “ Zneužití parlamentu ke zničení demokra
cie” vyšla péčí J. Jostena v Londýně v r. 1957. Byla
pak přeložena do angličtiny a desíti dalších jazyků.
Anglicky vyšlo její 31. vydání (Without a Shot being
Fired).
= V USA a jinde se zvedla vlna obdivu .a zájmu o
hudební dílo humpoleckého rodáka G. Mahlera (18601911), jsou zakládány i kluby jeho příznivců.
= Cestovatelská hlídka deníku- The Australian popi
suje Slovensko jako zemi zámků, slavíků a marx-lenínismu. To bylo docela výstižné, článek ale referuje
o Slovensku spíše jako samostatném státě s v ý h ra d 
ně maďarskou, minulostí. Že by na přání Gustáva?
= Přes sto tisíc uprchlíků z Vietnamu živoří v tábo
rech provizorně zřízených v nekomunistickýeh státech
jihovýchodní Asie. Mnoho z nich by se chtělo usadit
v Austrálii, přistěhdvalecké formality byly vyřízeny
jen několika málo stům. Většina z těchto Vietnamců
se živila tradičně zemědělstvím a rybářstvím, austral
ské úřady je nepříliš chytře zařazují do průmyslové
velkovýroby. Někteří jsou kvalifikovaní, ani těm
Austrálie nevěří, a tak bývalý vyslanec pracuje v sa
moobsluze, pilot utahuje šrouby, ministr se živí jako
čistič a vysokoškolský profesor stříká automobilové
karosérie.
= Episoda ABC. seriálu “ Moc bez slávy” vysílaná
15. listopadu mi připadala spíše jako glorifíkace ko
munismu než úsek australské historie. Osu této pří
hody tvořil “ zuřivý reportér” Egon Erwin Kisch. kte
rý v r. 1934 přijel z Prahy řečnit do Melbomne a
Sydney.
= Náš špión hlásí, že přes agresivní ideologickou
výchovu mladí Češi a Slováci stále obdivují výrobky
západního trhu — v ČSSR jsou stále ve vysokém
kurzu americké džínsy, italské lyžařské beky. fran
couzský lak na vlasy a dokonce kytičkovaný toaletní
papír z Austrálie.
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Ztráta čs. občanství
Alois Rozehnal

Československé státní občanství je problém, který
v poslední dobé znovu rozvířil zájem čs. uprchlíku.
Opět se vynořila otázka osobní bezpečnosti téch, kdo
by sé aspoň na chvíli chtěli vrátit do staré' vlasti.
Nevymizely totiž z paměti zkušenosti jiných, kteří
při návratu domů byli zatčeni. Takových odstrašují
cích případů je víc, ale největší pozornost v tisku si
zasloužili američtí občané Jan hvasta, Jaromír Zá
stěra a švédský občan Ludvík Hůjka, jakož i další
Američané Komárek-Kazan, který po zatčení na le
tišti v Praze byl sice vyhoštěn, ale později zavraž
děn ve Španělsku, a v poslední době Břetislav Bed
nář, který po zatčení v Praze 30. ledna 1976 byl také
vyhoštěn, ale dosud žije ve své nové vlasti.
Propuštění cizích občanů z čs. vězení a jejich vy
hoštění nastalo po zákroku jejich nové vlasti, jejíž
státní občanství zaručuje jejich osobní status, o němž
prof. Rudolf Bystřičky praví:
“ Podle zákona osobní stav (způsobilost k právům
a právním úkonům) se posuzuje podle státního občan
ští té které osoby. Je-li někdo v rozhodné době stát
ním občanem československým a považuje-li ho za
svého příslušníka také jiný stát, je rozhodné státni
občanství československé. Toto ustanovení je obvyklé
i v jiných státech a vyplývá z něho, že ke ztrátě
státního občanství ‘nestačí jednostranný projev osoby,
ale je nutné, aby dotyčná osoba byla ze státního
občanství propuštěna.’ ’
(Československý svět, Praha, 9. ledna 1964)
Propuštění z československého státního občanství ne
ní však třeba tam, kde podle mezinárodní smlouvy
nastává ztráta čs. státního občanství přímo (automa
ticky). Poslední platná úprava čs. státního občanství
výslovně stanovi: “ Nedotčena zůstávají ustanovení
mezinárodních smluv upravující státní občanství."
(Zákon ČNS z 29. IV. 1969, č. 39 Sb., o nabývání a
pozbývání občanství ČSR, ve znění zákonného opatře
ní předsednictva ČNR z 6. XI. 1969, č. 124 Sb., par. 22.
odst. 3; obdobné předpisy SNR podle zákona č.
206/1968 Sb.; Zákon z 13. VII. 1949, č. 194 Sb., o na
bývání a pozbývání čs. státního občanství, ve znění
zákona z 17. X. 1958, č. 72 Sb., par. 10, odst. 2.)
Taková mezinárodní úmluva o úpravě státního ob
čanství byla uzavřena mezi Spojenými státy’ a Čes
koslovenskem. Je to úmluva o naturalizaci z 16. VIL
1928, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 7. XTL
1929 pod číslem 169 a provedena zákonem z 29. IV.
1930, č. 60 Sb. Podle této úmluvy platí zejména:
I. “ O příslušnících Spojených států, kteří byli nebo
budou naturalizováni na území československém, bude
se míti ve Spojených státech za to, že ztratili svou
dřívější příslušnost a stali se příslušníky Českosloven
ska.”
“ Navzájem o příslušnících Československa, kteří by
li nebo budou naturalizováni na území Spojených stá
tů, bude se míti v Československu za to, že ztratili
svou dřívější příslušnost a stali se příslušníky Spo
jených států. . . ”
II. “ Příslušníci jednoho z obou smluvních států, naturalizovaní podle ustanovení článku I, nebudou při
návratu na svém území země, jejímiž byli dříve příslužníky, stíháni ani trestáni pro expatriaci nebo pro
to, že před svou naturalizaci neuposlechli povolání k
vojenské službě, které jim bylo doručeno do pěti let,
která předcházejí jejich naturalizaci.”
IV. “ Tato úmluva zůstane v platnosti deset let. Neprojeví-li žádná z Vysokých smluvních stran úmyslu
vypovědět ji aspoň rok před uplynutím výše uvede
ného období, zůstane smlouva v platnosti a pozbude
jí až za rok potom, kdy ji vypoví jedna nebo druhá
z Vysokých smluvních stran. . . ”
Úmluva je dosud v platnosti, neboť nebyla vypově
zena. Její platnost byla uznána komunistickým reži
mem v Československu po stránce legislativní, teo
retické i soudní. Zákon z 13. VII. 1949, č. 194 Sb.,
o nabývání a pozbývání čs. státního občanství, ji vý
slovně ponechává v platnosti v ustanovení par. 10,
odst. 2. V právní vědě je uvedena mezi právně závaz
nými smlouvami uzavřenými s USA. (Studie meziná
rodního práva II, ČSAV Praha, 1956, s. 250.) V práv
ní praxi její platnost uznává rozhodnutí Nejvyššího
soudu v Praze z 25. VI. 1969, č. j. 11 Tz. 80/68, podle
něho pak Obvodní prokuratura pro Prahu 4 stanovila
v usnesení z 18. XII. 1969, čj. Pv 1480/69 zejména:
“ Z uvedených důvodů nepochybně vyplývá, že M.
H. svou naturalizaci ve Spojených státech ke dni 21.
XII. 1953 ztratila čsl. státní občanství podle ustano
vení čl. I, odst. 2 platné Úmluvy o naturalizaci mezi
Československem a Spojenými státy ze dne 16. VII.

1928, otištěné ve Sbírce zákonů pod č. 169/1929. Z
tohoto důvodu se nemohla ani dopustit trestného či
nu opuštění republiky podle par. 95/2 tr. zákona z
roku 1950 ke dni 5. XH. 1957, ze kterého byla dříve
obyiněna. Nezbylo tedy, než trestní stíhání M. H.
podle par. 172/1 písm. b) tr. řádu zastavit.”
To je informace z pera “ povolaného právníka” , o
niž žádal kritik, který tvrdil, že je zcela nesprávné
mé tvrzení o tom, že podle citované smlouvy nastává
ztráta čs. občanství automaticky a že to komunistic
ký čs. režim uznává, jak bylo uvedeno v exilovém
tisku. (Americké listy, 7. V. 1976; Nový domov, 13.
V. 1976; Hlas domova, 17. V. 1976.)
Citovaná úmluva platí obecně a nikoliv jen pro ty,
“ kdo se vystěhovalí do USA s vědomím čs. státních
úřadů v pase” . Není proto správné další tvrzení,
podle něhož citovaná úmluva “ neplatí pro uprchlíky,
kteří jsou trvale a nadále považováni za čs. občany
a stejně tak jejích děti (třebas narozené v USA), ne
boť nebyli na zvláštní žádost propuštěni ze svazku
čs. státního občanství” .
Toto nesprávné tvrzení kritikovo o neplatností ci
tované úmluvy je shodné s nesprávnými názory čs.
policie v Praze, která prováděla nezákonná zatčení
amerických občanů na čs. území, jakož i s nespráv
nými názory čs. reprezentace ve Washingtonů, kte
rá posílala nataralizovaným občanům vzory žádosti o
propuštění z čs. občanství se žádostí o poplatek 100
dol. za potvrzení, že žadatel není čs. občanem. (Ame
rické listy. 12. XI. 1971.)
Souhlasím s kritikem, že “ o závažných právních
otázkách se často vyjadřují neodborníci, kteří přísluš
ným zákonným nařízením bud’ nerozumějí nebo je
jích originální text vůbec neznají” . Odkazuji ho proto
oa řado svých studií o této důležité otázce. (Cizí
státní občanství: Hlas Československa, Washington,
D. C _ 1953. č. 5-6, č. 10, č. 12. Dvojí státní občanství:
Československé noviny, Washington, D. C., 1957, č.
3. NaiuraBzaee ibidem, č. 4. Zánik státního občan
ství; Americké listy, 30. X. 1970; Státní občanství á
vykos třeste: Hlas domova, 17. V. 1976.)
Ztráta čs. občanství nastává buď ze zákona (auto
maticky) v případě naturalizovaných občanů USA (zá
kon z 29. IV. 1930, č. 60 Sb.) nebo podle zákona správ
ním aktem odnětí v jiných případech (zák. opatření z
6. XI. 1989. č. 124 Sb., par. 14a). V žádném případě
však neznamená beztrestnost pro trestné činy spácha
né pode čs. právního řádu, a to ani pro trestné činy
obecné, n nichž státní příslušnost pachatele je neroz
hodná. ani pro trestné činy zvláštní, jichž se může
dopustit jenom čs. státní občan.
Čs. uprchlík, který byl odsouzen v nepřítomnosti
pro trestný čin: opuštění republiky podle par. 109 tr.
zákona z 29. XI. 1961. č. 140 Sb., ve znění vyhlášky
č. 113/1973 Sb.. dostal z čs. velvyslanectví ve Washing-.
tone tuto odpověď:
“ Jako americký občan nemůžete být již trestán pro
výše uvedený trestný čin, což zmíněná úmluva rov
něž stanoví.”
Správně nebo nesprávně? Nesprávně, neboť zmíně
ná úmluva z 16. VIL 1928
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1.
vztahuje se jenom na americké občany, kteří
po nabytí státního občanství naturalizaci nemohou být
stíháni ani trestám pro expatriaci,
2,
nevztahuje se na americké občany, kteří před ■
naturalizaci byli jako čs. uprchlíci stíháni nebo trestá
ni pro expatriaci,
3.
vztahuje se jenom na trestný čin expatriace, kte
rý není shodný s nedovoleným opuštěním republiky
nebo jehož shoda je pochybná.
4.
nevztahuje se na jiné trestné činy, pro něž není
vyloučeno trestní stíhání a odsouzení — a to buď v
minulosti bez přítomnosti a vědomí obviněného nebo
v době, kdy se vrátí na čs. území,
5.
nezákonný a nesprávný rozsudek nebo rozhodnutí
je po pravomoci vykonatelné, dokud nexu zrušeno
ke stížnosti pro porušení zákona (par. 266 tr. řádu).
Státní občanství a výkon trestu je název studie, kde
jsem uvedl zejména:
1. Promlčení výkonu trestu je vyloučeno, neboť do
doby promlčecí se nezapočítává doba, po kterou ne
bylo možno vykonat trest proto, že odsouzený se
zdržoval neoprávněně v cizině (par. 68 odst. 2 tr.
zákona).
2.
Promlčení trestního stíhání je vyloučeno proto,
že do doby promlčecí se nezapočítává doba, po kterou
se pachatel zdržoval v cizině (ať oprávněně nebo
neoprávněně) (par. 67, odst. 2 tr. zákona).
3.
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii z 8.
V. 1975, č. 45 Sb,, se nevztahuje na trestný čin opuš
tění republiky (par. 109 tr. zákona).
Státní občanství určuje osobní stav (Lex personae),
ale nikdo si nenosí své právo s sebou, nýbrž musí se
podrobit právu platnému na území, kde vstoupí (Lex
territorii). Na čs. území platí čs. právo, které ovlá
dá socialistická zákonnost. Socialistická zákonnost se
neřídí zásadou spravedlnosti, nýbrž třídního uvědo
mění, do něhož se vchází branou třídní msty a ne
JAKOSTN ÍHO MASA A UZENIN VŠEHO DRUHU
návisti. Proto socialistická zákonnost je legalizované
bezpráví, které platí bez ohledu na státní příslušnost.
SM ETAN OVÉ

V

Malování bytý, podniků atd.

provádí odborně a levně kdekoli v Melbourne
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KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Ltd.
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. Ltd.
126 High Street, Kew, Vic.

Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Collins Si. po Victeria Vde.), zastávka č. 38
číslo 48 (z FLinders St. po Bridee Rd.) zastávka č. 38

29.11.1976
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P Ř Á T E L É

H LED A JÍ

I. Hrabánka a M. Lansdorfa z Budějovic hledá pří
tel z N. Zélandu.
Zjistíme-li adresu hledaného, oznámíme mu, kdo
se na něj dotazuje. Bez výslovného pokynu hledaného
nesdělíme jeho adresu tazateli.
HD

Č ES K O S LO V E N S K É RO ZHLASO VÉ V Y S ÍLÁ N Í
V M ELB O U R N E
A BC — 3ZZ A CC ESS RÁDIO

1220 KHz

Pravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30
hodin večer. Program se opakuje vždy následující
pondělí v 10 hodin dopoledne.
5. a 6. 12.: Hrajeme návštevníkom z domova .
12. a 13. 12.: Predvánočna nálada
19. a 20. 12.: Vánoční mše Jana Jakuba Ryby

B ESED A ,
čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

=■= pořádá v neděli 5. prosince 1976 výlet parním vla
kem do Colacu a pohoří Otway. Odjezd z nádraží na
Spencer St., v 9.25 hod dop., návrat tamtéž v 9.45
hod. večer. Jízdné stojí: dospělí $ 11.20, mládež do
16 let $ 6.20. Oběd si vezměte s sebou, večeře stojí
$ 4.-. Informace a jízdenky: Gov. Tourist Bureau,
okno č. 4, 272 Collins St., City, telefon 653-3061. nebo
53-3062.
= v neděli 19. prosince od 2.30 hod. odp. vánoční
besídka v místnostech Gooď Neighbour Council, 575
Elizabeth St., City (vchod z Cobden St.). K poslechu
a tanci hraje kontinentální kapela p. L. Petrnouška.
V programu účinkuje kouzelník, jsou pořádány hry
a předváděny filmy pro děti. Bufet. Přineste si vlast
ní nápoje. Vstupné dobrovolné.
= připravila rozhlasový pořad na stanici 3ZZ v ne
děli 19. 12. od 10 do 11 hodin večer. Bude uvedena
Vánoční mše Jana Jakuba Ryby s dodatky a histo
rií.
Podrobné informace podá J. R. Kafka, 2 Junction
St., Preston 3072, telefon 480-2737.

DOMOVA

-n-

MELBOURN E

konal 24. hstopaau výroční varnou hromadu, která
oyia početné navštívena, ť o uvítám pritomnycn a
siuzem soaoiskeno snou íb novyrrn cieny stueau pří
tomni f umo ve zaoéry z íetošnino soKoisdceno sietu ve
svycarecn a z činnosti místní jednoty, opravy oustupujicicn cinovniKu prosazaiy, že jeanota vyvijeia
v prvém funkčním obctobi po znovuzahájéní činnosti
bonatou aktivitu: především cvičeni mužů,, žen i do
rostu se konalo pravidelně každé pondělí. Rovněž
vzdělávací a zábavní činnost byla pozoruhodně velká.
Pokladník vykázal ke dni varné hromady hotovost
přes 3.000 dolarů. Po udělení absolutoria byi zvolen
na další období výbor, v němž došlo jen k malým
změnám proti výboru předešlému: starostou byi zvo
len opět nr. F. Vozábal, nástostarostou br. K. Graf,
vzdělavatelem br. dr. M. Hemala, náčelníkem br.
V. Chaloupka, místonáčelníkem br. J. Tůma, náčelni
cí s. M. Tůmová, místonáč. s. V. Šustková. Dále byli
zvoleni členové výboru, kteří budou podle platných
stanov pověřeni na ustavující výborové schůzi jednot
livými funkcemi. Za revizory byli zvoleni bří. J. Hu
deček a R. Kugler ml.
Ve volných návrzích byl přednesen návrh na pod
poru sydneyské sokolské jednoty, která se snaží do
končit vnitřní úpravy nově postavené sokolovny, aby
mohla být celá budova slavnostně otevřena koncem
ledna příštího roku, ale nedostávají se jí k tomu
finanční prostředky. Valná hromada se rozhodla vě
novat sydneyské jednotě okamžitě z vlastních pro
středků $ 200 a vyzvat své členy a celou čs. veřej
nost v Melbourne, aby každý přispěl na dokončení
sydneyské sokolovny dle svých možností. Účastníci
valné
hromady
vybrali
na
místě
$
103.
Dary na dokončení sydneyské sokolovny zasílejte z
Melbourne na adresu br. F. Šetka, 24A Walnut Rd.,
North Balwyn, Vic. 3104. Jednota došlé dary pošle
hromadně do Sydney.
P IK N IK SOKOLA M ELB O U R N E
se bude konat v neděli 12. prosince 1976 V zátiší,

Yarra Rd., Wonga Park od 10. hodiny dopolední.
Volejbal a jiné hry. Jídlo (opékání k dispozici), pití
a dobrou náladu si přivezte s sebou. Informace br.
Petráň tel. 848-5729.

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

čs. rodičovské sdružení v Melbourne
pořádá

I po skončení letošní ligy udrželi se hráči volej
balového týmu Sokola v dobré kondici a vyhráli do
5.
LETN Í
TÁBOR
ČS.
DĚTÍ
sud všechny zápasy letního turnaje. Porazili mužstvo
“ Na Šumavě” u Belgrave South ve dnech 8. až 15. Heidelberg 3 : 0, GAS rovněž 3 : 0, Watsonia 2 : 1 a
ledna 1977 a to pro děti ve věku 6 až 13 let.
Z. H. P. 3 : 0.
Informace podají a přihlášky přiiímají: V. Ambrož
Na pikniku Sokola V zátiší dne 12. prosince odpo
— tel. 467-4864, V. Šustková — tel 288-8137.
ledne sehrají přátelský zápas s předním melbournským klubem.
J. K.
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Čs. rodičovské sdružení v Melbourne
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srdečně zve všechny děti,
jejich rodiče a přátele na
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M IKULÁŠSKOU

NADÍLKU
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i
kterou pořádá v neděli 5. prosince 1976
v
|
“ Na Šumavě” u Belgrave South.
?
v
Začátek ve 2.30 hod. odpoledne.
?
( Děti mají vstup volný a pro všechny budou mít !>
?
Mikuláš s andělem přichystány dárky.
J>
?
čert bude přihlížet.
J>
S
Pro všechny přítomné bude k dostání ,
]i
>
svačina a večeře, zákusky atd.
<[
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ELLIS

86 oznamovatel
Nicholson Str., Abbotsford, Víc.
Malý

u in a m f iiiB iB iin iH a ia M u iiim n

K N IH Y Z E V R O P Y Z NOVÉHO K N IK U P E C T V Í g

Rádi Vám opatříme knihy odborné, romány,5
dětské — ve světových i východoevropských ja-g
zycích, jakož i publikace všech východoevropských*
emigrací.
g
Specielní katalog knih o Československu a vý-g
chodní Evropě v německém jazyce. Výstřižková*
služba z německy psaných novin. Oddělení filmo-g
vých publikací. Vyžádejte si zdarma seznamy!
-

Í

Pište (i česky) na:

g

DIALOG, Mainzer Ldstr. 50,
D-6000 Frankfurt/M. 1, West Germany

g
g

M ia m im in m u iiu u iiH n iin S I

i

moderní keram iku

-----------------i------T e :--------l e f o nSEZ N Á M EN IE

Muž středných rokov,
175 cm vys. hl’adá tou
to cestou úprimnu priatelku do 40 roka. Pište
do HD na zn. “ Úprimnosť” .

41-6973

°

Děkujem e vše m k ra ja n ům ,
spoluzam ěstnancům z h la vn í pošty v Melbourne, a zn á m ým ,
kteří doprovodili na poslední cestě pana
IV A N A L U Ň Á K A
Z vlá štn í d ík patří Dp. P e k so v i za jeho pro
cítěný projev a pohřební obřady.
N e c h ť je Iva n o v i a u stra lsk á půda lehká !
_________________________ K a m a r á d i z M elbourne

S ve lkým zárm u tke m oznam ujem e vše m p řá 
telům a zn á m ým , že n á s n a vžd y opustila naše
m ilovaná m a m in ka , b abička a p rabab ička, paní
AN N A FLO SSM AN O VÁ
Z em ře la po delší nem oci dne 7. listopadu 1976
v Č e sk ých B udějovicích.
Z n ám í v Jižn í A u strá lii se budou pam atovat
na její la ska v o u , přátelskou povahu. Ona sa 
m a vzpom ínala ve vše ch dopisech na krá sn é
chvíle stráve n é v Adelaide.
Rodina F lo ssm a n o va ,
B risb a n e a C a nb e rra

Krajanská odborná firma

J.G . NOVIS-LITHO
litografické tiskařské desky
&
“ Instant printing”

\
|
t

267 B a r k ly St., St. K iida, V ic.

j

Telefon 94-1545, po hod. 527-6541

i

■ ^ * ^ /^ i D A R U J T ^ I C V A N O C Ů M ^ ^ J^ -^ /
i
Č E S K É A S L O V E N S K É K N IH Y
1

i

podle seznamu na str. 9
j
Kromě toho můžeme zaslat ještě tyto knihy: I
Nový zákon (přel. Dr. O. Petrů) $ 3.60
|
V. Javóřická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda S 2.90
iG. Goepfertová: Betlém ná vystřihování $ 2.00
Motáky z Ruzyně $ 2.20
1
J. J. Staněk: Potrestaní & 6.90
i
J. Hendryková: Poslední vlak z Babylónu $ 5.20
J. Schneider: Salónek dočasně uzavřen $ 4.20
M. Racek: Zelená pastelka $ 4.50
1
I. Diviš: Teorie spolehlivosti $ 3.40
i
'Třebízský: Povídky karlštejnského havrana S 3.70J
iA. Kratochvil: žaluji (II.) $ 6.,České pohádky $, 7.1
Další zásilku knihy Adiny Mandlové: Dneska uži
'se tomu směju (cena % 5.80) očekáváme v nejbliž-(
iších dnech.
i

P ro V a še a n g lic k é přátele:

J. A. Comenius: The Labyrinth of the World and1
the Paradise of the Heart (Labyrint světa a ráji
'srdce) $ 4.,
|J. Škvorecký: The Mournful Demeanour of Lieut,nant Borůvka (překlad KonecPoručíka Borůvky)1
$ 7.90
i
^Z. Salivarová: Summer in Prague (Hanzlová) 3 8.90(
|J. Drábek: Whatever Happened to Wenceslas? (A
,00 Václav?) $ 8.90
1
J. Kolasky: Look Comrade — The People arei
^aughíng . . . (satira, humor) $ 2.50
(
I
Ceny jsou včetně poštovného
SPORTOVNÍ K L U B S'LAV1 A

srdečně zve na velkou

•

J

SILVESTROVSKOU

ZÁBAVU

kterou pořádá v pátek 31. prosince 1976
V S Á L E HAWTHORN FO O T B A LL SO C IÁ L CLUB-U,

Linda Crescent, Hawthorn,
který má plnou likérovou licenci
(všechny druhy alkoholických nápojů za hostinské ceny)
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 3 hodiny ráno.

PRODÁM

K tanci hraje česká kapela,
kterou řídí pohostinsky kapelník Mílek Tobiáš z Kopidlna

broušenou vázu, karafu
a popelník. Telefon
(Melb.) 560-8849.

Vstupné $ 15.- včetně bohatého výběru teplého i studeného jídla
. a zákusků, jakož i půlnočního občerstvení.
Reservování míst: telefon 598-5756 (Chrpa), 49-3294 (Frenel)

-
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V ÍT Ě Z S T V Í A PROH RA S E SSSR

^aSSgjBfe

Karel

Janovský

Skvělá série Československa zastavena

V Hannoveru: NSR — ČSR 2 : 0 ( 2 : 0 )
Když 20. června letošního roku prohráli mistři světa v kopané, západní Němci, v Bělehradě s Če
choslováky finále mistrovství Evropy, měli jejich funkcionáři nesmírný zájem na přátelském mezistát
ním utkání, ve kterém by alespoň zčásti odčinili ztrátu evropského prvenství. Československo nebylo proti
a proto smluvilo utkání na 17. listopad, čím více se však blížil termín, tím více byla oslabována síla
čs. národního mužstva. Hráči byli zraněni a tak, když utkání na Dolnosaském stadiónu v Hannoveru
na evangelický svátek "postu a pokání" začalo, chybělo v týmu mistrů Evropy 6 fotbalistů, kteří hráli
s Němci bělehradské finále.

A cnyoeiy pravé ty nejvetsi opory’ cs. národního
mužstva jako brankář Ivo Viktor, bratislavský Pivarník, Jozef čapkovič, kapitán mužstva ČSR Anton
Ondruš a další, a to se pochopitelně (především v
prvé půli) projevilo v nerozhodnosti a "přehledu" čs.
zadních řad,' které inkasovaly v prvních 34 minutách
obě branky (v 17. a ve 34. minuté). Góly však padly
po zaváhání čs. obrany a chybě brankáře Michalíka
z Baníku Ostrava. Střelu Floheho (0 : 1) sice Michalík čhytil, ale až za čárou (špatně stál), druhý
gól Beera — ačkoli to byla bomba z 15 metrů — mohl
rovněž likvidovat, bohužel, reagoval špatné. Obě ty
to střely by zřejmě pro čs. brankáře číslo jedna Ivo
Viktora nebyly žádným problémem. Viktor však je
zraněn.
Západoněmečtí fotbalisté byli v prvních 45 minu
tách lepším celkem, rychlejším a především důraz
nějším v zakončování akcí. Po změně stran převzali
sice Čechoslováci iniciativu, měli převahu v poli, ale
nedokázali ani z bezprostřední blízkosti překonat mni
chovského brankáře Seppa Maiera. Dobré 3 “ vylo
žené šance” neproměnili. Byla však v tom i špetka
smůly, zápas nemuseli prohrát. Silně omlazený čs.
Mistrovství světa v sálové cyklistice v Muensteru
OBA S V Ě T O V É T IT U L Y
ZNOVU DO ČESK O SLO V EN SK A

Městká hala západoněmeckého města Muensteru
byla první listopadový víkend dějištěm mistrovství
světa v sálové cyklistice, na kterém znovu domino
vali čs. reprezentanti, kteří tu obhájili pbě světová
pirvenství. Úplného triumfu dosáhli sourozenci Jan
(32 let) a Jindřich (35) Pospíšilovi z Brna, kteří ani
tentokrát nenašli v kolové vážnější konkurenci a svým
technickým uměním, hráčským vtipem, rychlostí a
přehledem převyšovali všechny účastníky tohoto
vrcholného světového podniku. Ve finále si poradili
i se svými dlouholetými soupeři, západoněmeckou
dvojicí Wolfgang Flackus a Klaus Bernais, nad kte
rými zvítězili 6 : 2. Předtím bratři Pospíšilové pora
zili dvojici Rakouska 5 : 2, Švýcary 9 : 4, Belgičany
11 : 1 a Francouze 12 : 1, a získali tak už desátý ti
tul mistrů světa, s čímž se v tomto sportu — a ve
sportech podobných — nemůže pochlubit nikdo na
světě. Poprvé se stali mistry světa v r. 1965 v Praze,
podruhé o tři roky později v německém Kasselu, a
od té doby vyhráli všechny světové šampionáty. Se
hrály na nich 43 zápasů, z toho 41 vítězných a pouze
dvakrát remizovali s německou dvojicí Flackus —
Bernais (v r. 1973 a 1975), ale i tato remiza jim teh
dy stačila k triumfu na světovém šampionátu.
Konečné pořadí: 1. Československo 10 bodů, skóre
43 : 10; 2. NSR 7 bodů, skóre 27 : 13; 3. Švýcarsko
5 bodů (21 : 19): 4. Rakousko 4 body (12:17); 5.
Belgie 4 body (11: 24); 6 . Francie bez bodu, skóre
5 : 35. Z A skupiny sestupuje Francie, na její místo
postupuje vítěz “ Béčka” Japonsko.
' Také v krasojízdě dominovaly na mistrovství svě
ta reprezentantky Československa. Titul- mistryně svě
ta obhájila 371etá Anna Matoušková, když její šestiminutová náročná jízda byla pro oko diváka úplným
požitkem, artistickým vystoupením, na které několik
tisíc diváků hned tak nezapomene. Aby triumf ČSR
byl úplný, obsadila Lea Horváthová 3. místo a získa
la bronzovou medaili. V příštím roce na mistrovství
světa v Brně zasáhne do bojů o světový primát i
151etá dcera trojnásobné mistryně světa Anny Ma
touškové, která prý bude při nejmenším tak dobrou
reprezentantkou čs. krásojízdy jako její matka.

tym vsak v Hannooveru ostudu neudělal,' mladým
hráčům jen chyběla zkušenost. A i když nutno kon
statovat, že Němci přerušili skvělý seriál Českoslo
venska (24 neprohraných mezistátních utkání), ne
byla to v Hannoveru žádná katastrofa. Buď jak buď,
s bilancí čs. fotbalového národního mužstva v le
tošním roce můžeme být spokojeni. Vždyť Česko
slovensko se poprvé stalo mistrem Evropy a vítěz
stvím 2 : 0 doma nad Skotskem položilo dobrý základ
v kvalifikaci pro mistrovství světa r. 1978 v Argen
tině.
W A LES M ĚL SMŮLU

V mezinárodním hokejovém kalendáři patřil fishx
pad oa nepaméti dvěma mezistátním střetnutím cS 3
— Švédsko, letos však Československo od zápoleni se
Skandinávci upustilo a vybralo si za soupeře muzsrtw
SSSK, se kterým sehrálo v pražské Sportovní
ově, mezistátní střetnutí. V prvém “ vládnoucí mBíži.
světa” Čechoslováci zvítězili 5 : 3, odvetu prohrál
3 : 6.
V prvním střetnutí předvedli čs. hokejisté vynika
jící hru a snadno -nau Sověty zvítězili 5 : 3, po tře
tinách 2 :1 , 3 : 1 a 0 :1 , když o jejich vítězství ne
mohlo být ani na chvíli pochyb. Třetí branku dalo
mužstvo SSSR až krátce před koncem utkání. Nez
lepší řadou mužstva ČSR nyla útočná formace: Ma
rian Šťastný — Petr šťastný (bratři — ze Slovanu
Bratislava) — Pouzar (Českě Budějovice), která se
od utkání k utkání lepší. Po 2 brankách CSR dali
Jiří Novák (Pardubice) a Marian šťastný, jeden gól
vsítil Pouzar. Za SSSR skórovali: Anisin, Petrov a
šalimov.
V pražské odvetě mělo Československo v nástupu
několik velkých šancí, ty však neproměnilo. Slabý
den měl náhradní golman J. Crha z Pardubic, jehož
nemalou “ zásluhou” Československo ve druhé třeti
ně prohrávalo se Sověty už 0 : 5 . Za tohoto stavu
byl vystřídán Jirkou Holečkem (ten také chytal v
prvém utkání), který mužstvo podržel a tak nako
nec prohrálo “ jen”. 3 : 6. Střetnutí se přibližně od
své poloviny změnilo v úplné šarvátky, chvílemi do
konce v bitky, nestranní pozorovatelé napsali, že
hraci plocha pražské Sportovní haly se chvílemi změ
nila v boxerský ring. Obě mužstva hrála fázemi o
třech hráčích, dva seděli na trestné lavici. Mladý
švédský rozhodčí Lindgren .zápas neudržel. Nepotre
stal sovětského reprezentanta Žlutkova ani za to,
že ho osobně na ledě napadl, jasně nadržoval Sově
tům, s jeho pomocí se jim podařilo čs. mužstvo
porazit. — Jednotlivé třetiny: 2 : 0 , 3 : 1 a 1: 2.
Včechny branky ČSR dali obránci: Bublá 2, Machač
1. Za SSSR: Michajlov 2, Balderis, Kapustín, Repněv a Petrov po jedné. Podle názoru novinářů, zá
pas rozhodli brankáři: zatímco Treťják chytal dob
ře, Crha měl jeden ze svých nejhorších dnů své ka
riéry.

Z celé řady kvalifikačních utkání o postup na mi
strovství světa nás 17. listopadu nejvíce zajímalo
střetnutí v Glasgově: Skotsko — Wales, neboť obě
mužstva jsou spolu s Československem v sedmé
evropské skupině. Zápas byl dramatický až do kon
ce a skončil velmi šťastným vítězstvím domácích
Skotů 1 : 0 , avšak pouze "zásluhou” waleského obrán
ce lan Evanse z mužstva Crystal Palace Londýn, kte
rý už v 15. minutě prvé půle stočil střelu Kenny
Dalglishe do vlastní sítě.
Pořadí 7. skupiny: 1. Československo 1 utkání, 2
body, skóre 2 : 0 ; 2. Skotsko 2 utkání, 2 body ( 1 : 2 ) ;
Vojáci pražské Dukly jsou momentálně ve skvělé
3. Wales 1 utkání, 0 bod, (0 : 1).
formě. Po vítězství nad Bohemians 2 : 0 vyhráli ve
12. kole i druhé pražské derby nad Slavií 2 : 0 a
mají v tabulce už pětibodový náskok, což jejich malé
H o k e jo v á liga
mu táborů příznivců připomíná Masopustovu éru. Bu
Jihlavská Dukla je stále ve vynikající form ě.' V dou zřejmě už “ podzimními” vítězi ligy a jistě i na
15. kole 1. čs. ligy si doma na Horáckém stadiónu jaře udělají vše, aby získali po letech zpět přeborporadila i' s pardubickou Teslou, když zvítězila 5 : 2, nický titul.
a má už pětibodový náskok před obhájcem mistrov
Z mužstev přicházejících v úvahu pro sestup se
ského titulu SONP Kladno. Poprvé v letošní sezóně značně zlepšil nováček Frýdek-Místek, který sě od
zůstalo v 15. kole všech 12 bodů na domácích klu-; poutal od konce tabulky a byl vystřídán slabě hrají
zištích. Kuriozitou je utkání v Plzni, kde domácí cím mužstvem VSS Košice.
Škoda Plzeň porazila Zetor Brno 9 : 7.
11. kolo: Slavia Praha — Teplice 4 : 2, Plzeň —
Ačkoli druhému nejslabšímu týmu 1. ligy Litvíno Trnava 1: 0, Žilina — Sparta Praha 5 : 1 , Zbrojov
vu se nedaří (v 15. kole prohrál v Praze se Spartou), ka Brno — Trenčín 2 : 0, Lokomotiva Košice — Inter
vzdaluje se nováčkovi z Gottwaldova, který tento .Bratislava 4 : 0, Dukla Praha — Bohemians 2 : 0,
krát prohrál v Bratislavě 0 : 5 a nemá z 15 zápasů Slovan Bratislava — VSS Košice 2 : 1, Frýdek-Mí
stek — Baník Ostrava 2 : 1 .
;ani jeden bod.
Tabulka po 15, kole: 1. Dukla Jihlava 28 bodů; 2.
12. kolo: Trnava — Žilina 1 : 0 , VSS Košice —
SONP Kladno 23 b.; 3. Plzeň, 4. Sparta Praha (po Plzeň 3 : 6, Baník Ostrava — Slovan Bratislava 2 : 1 ,
18 b.); 5. Pardubice 17 b.; 6 . Slovan Bratislava 16 Trenčín — Lok. Košice 3 : 0, Teplice — Zbrojovka.
b.; 7. Vítkovice 15 b.; 8 . Košice, 9. Zetor Brno, 10. Brno 0 : 0, Dukla Praha — Slavia Praha 2 : 0, Inter
České Budějovice (po 13 b .); 11. Litvínov 6 b-; 12. Bratislava — Frýdek-Místek 1 : 1 a Sparta Praha —
TJ Gottwaldov bez bodu.
Bohemians 1 : 2 .
Tabulka po 12. kole: Dukla Praha 20 bodů, skóre
27 : 11; 2. Slavia Praha 15 b.; 3. Inter Bratislava,
D IS K V A L IF IK A C E T EN ISTŮ SSSR
“ Stanovy mezinárodních visova poháru proti druž 4. Zbrojovka .Brno (po 14 b .); 5. Trenčín 13 b.; 6.
sportovních svazů a orga stvu Chile budou potrestá Lok. Košice, 7. Slovan Bratislava, 8. Plzeň (po 12
nizací platí pro všechny ni nejen peněžitou poku b.); 9. Baník Ostává, 10. Bohemians (po 11 b.); 11.
členské státy bez rozdílu. tou jako Československo Žilina, 12. Sparta Praha, 13. Teplice, 14. Trnava (po
Kdo je nezachovává, mu za bojkot Poháru federace, 10 b .); 15. Frýdek-Místek 9 b.; 16. VSS Košice 7 bodů.
sí počítat s tím, že ho po ale přímo roční diskvalifi
stihnou trestné sankce” , kací z této nejslavnější
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
prohlásil v Paříži na za světové soutěže tenisových
Řídí
redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
sedání mezinárodní teniso reprezentačních týmů.
8 Moorhouse St., Richmond, Víc. 3121.
Chile je řádným členem
vé federace IL íT její
předseda Derek Hardwick ILFT a proto každé druž
Telefon 42-5980.
krátce po té, kdy tento stvo, které odmítne proti
ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ:
V AUSTRÁLII t II.-,
vrcholný orgán tenistu vy ní nastoupit, nemá v sou
DO ZÁMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US S 13.-, _,
řadil SSSR z účastí v příš těži co pohledávat. Pořá
Can. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, neb*
tím ročníku Davisova po dek v mezinárodních sva
háru. Funkcionáři sovět zech a federacích musí
ekvivalent v jiné měně. — Výší leteckéh*
ské tenisové federace mu být, jinak by se celá
příplatku do různých zemí sdělím* oa požááútf
seli si uvědomit, že po od sportovní hnutí úplně roz
obratem.
řeknutí nastoupit k mezi- padla, ve světovém sportu
pásmovému střetnuti Da by zavládl chaos.

: : Fotbalová liga : ;

